
Passatgers fent cua aquesta setmana a Barcelona per pujar a un autocar de la Hispano. Foto: Denis Dergic.   Pàgina 13
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Crim macabre a Masquefa
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Igualada, farta de la Hispano

Els Mossos investiguen des de dilluns a Masquefa un crim amb interrogants que podria tenir les drogues com a mòbil.

Una dona de 37 anys d’edat va 
aparèixer dilluns morta a casa 
seva, al carrer Concepció de 
Masquefa. El cadàver era a la 
banyera, ple de sang, amb els 
ulls oberts, i sense els dits de 
les mans. Els seus pares van 
descobrir la macabra escena  
quan un desconegut els va 
lliurar, un dia abans, el mòbil 
de la seva filla, que va aparèi-
xer al terra de l’estació d’auto-
busos d’Igualada.
El jutge ha decretat secret de 
sumari, i els Mossos dirigei-
xen les investigacions cap a un 
assumpte relacionat amb la 
marihuana.   Pàgina 40
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Maria Senserrich 
@msenserrich  

   
Presidenta amb fermesa i convicció estem 
al teu costat perquè les urnes i el debat són 
democràcia enfront l’amenaça
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Jordi Puiggros
@Jordipuiggros67  

El #pleigualada estalvia a la MIPS 20.000€ 
d’impost d’obres del seu hospital privat. 
Els igualadins tindrem el carnet gratis o és 
una broma?

Marc Castells 
@marccastells  

 
Impressionant l’@anoiatasttech o com 

atraure els més petits a les noves tecnologies.   
Apostem pel coneixement!

Ricard Espelt 
@ricardespelt  

Divendres, a les 19:30h, a l’@AteneuIguala-
di, presentació d’una joia: 

@elcomucatala del David Algarra

Pep Solé Vilanova 
@pepsoleV  

Ara fa 10 anys del (disbarat) Pla Director 
Urb. Conca d’Òdena i en parlo a @VeuA-

noia Alguns encara viuen del passat

Blanca

@Blancatorras  

Un plaer coorganitzar aquest event amb 
la federació cat escacs i posar Igualada al 
mapa @patrilla12 @marccastells  

Pau 
@xek_in

Per què s’absté CIU al cas #Hispanofail al #PleI-
gualada? No he sentit els arguments, però si està 
en contra del servei donat, algo no quadra

Carme Plassa
@CPlassa  

Una de les eines més potents d’avaluació 
formativa és la conversa#GEP2

Marina Llansana
@marinallansana  

El cuiner d’#Igualada David Andrés 
arriba a la final mundial de xefs joves!  

#latevaveu

Olga Guix 
@olgaguix  

Doncs jo he treballat gaudint de l’oci tot 
cosint. També m’agradaria que cada mes 
fos així @toniguix #resacelebrar

Francisco Verdú, exconseller delegat 
de Bankia, va declarar als tribunals 
que va desaconsellar a Rodrigo Rato, 
que utilitzés les targetes black, “no 
utilitzis aquesta targeta. Si la fas ser-
vir per a despeses personals, sortiràs 
en els papers” i va afegir sobre el fet 
que ell no utilitzés la seva: “Li vaig 
exposar que no estava en el meu con-
tracte, que no entenia que en una en-
titat privada hi hagués despeses sense 
justificar. Es va enfadar bastant. Li 
vaig advertir que podria tenir conse-
qüències importants”. 

Jacobo Gordon i Alfonso García-Po-
zuelo, empresaris i Roberto Fernán-
dez, exregidor de Majadahonda (Ma-
drid) han admès els seus vincles amb 
la trama Gürtel. Rafael Naranjo, un 

altra empresari, va manifestar que 
va ingressar un milió d’euros en un 
compte que li va facilitar perquè la 
seva empresa, Sufi, fos adjudicatària 
del servei de neteja del districte ma-
drileny de Moratalaz. 

Concepción Sabadell i Concepción 
Nicolás, les fiscals anticorrupció del 
cas Gürtel han argumentat al tribu-
nal que “el PP és qui es va veure bene-
ficiat de fons procedents del suborn 
i la malversació i no els seus grups 
municipals de Majadahonda i Po-
zuelo de Alarcón, de manera que la 
seva acusació és plenament vàlida i 
no és procedent que el partit que-
di apartat del judici.” I el tribunal els 
manté en el judici.

Francisco Correa, cervell de la trama 
Gürtel, ha dit “passava més temps a 
Genova 13 que al meu despatx. Era 
casa meva.” I ha anat afegint “tots els 
partits ho feien i la meva actuació 
era pròpia del sistema”. A nosaltres 
no ens costava res portar un pallasso 
o uns globus a una festa. Una marca 
de ceràmica els portava a nova York”. 
“Quedava amb els polítics i els dona-
va un sobre amb diners en efectiu”. 

Javier Fernández, president de la ges-
tora del PSOE, ha dit en una entre-
vista que “la política exigeix conviure 
amb la decepció i que els socialistes 
hem d’elegir entre dues opcions do-
lentes: unes eleccions inútils que po-
drien acostar el PP a la majoria abso-
luta, o fer el millor per als espanyols 
i guanyar temps per reconstruir al 
partit per ser alternativa de govern de 
cara a la pròxima legislatura. El dra-
ma és que totes les solucions passen 
pel PSOE i cap és bona per al PSOE.” 

Jordi Évole, periodista, va fer un re-
trat de Susana Díaz: “governa a An-
dalusia gràcies a Ciutadans, es vol 
abstenir perquè governi Rajoy i fins 
i tot Esperanza Aguirre en parla bé. 
Quin currículum per ser un líder de 
l’esquerra espanyola, eh! És fabulós”.

Artur Mas, expresident de la Gene-
ralitat, en el discurs fet en l’aniversari 
de l’afusellament del president Com-
panys, va dir “un Estat que jutja per la 
via penal qui actua per escoltar el po-
ble, demostra que l’ombra de Fran-
co és molt allargada. Però som la gent 
més determinada perquè això arribi 
fins al final”.

L’EDITORIAL

Una comarca oblidada

A
questa setmana hem pogut veure les com-
pareixences públiques de representants de 
la societat  civil de l’Anoia davant la co-
missió del Parlament de Catalunya que tre-

balla la modificació de la Llei de Vegueries per inclou-
re la Vegueria Penedès, que, sembla abans d’acabar 
l’any, situarà gairebé la totalitat de la nostra comarca 
en un espai de nova cre-
ació al país, esdevenint el 
vuitè àmbit territorial de 
Catalunya amb totes les 
conseqüències, en el ma-
teix nivell de les Terres de 
l’Ebre, Ponent, la Catalu-
nya Central o el Camp de 
Tarragona.
És interessant i benvingut 
que s’avanci amb pas ferm 
cap a aquest objectiu, de-
fensat per molta gent per 
la nova oportunitat que 
suposarà per a l’Anoia.
En aquest sentit, celebrem el discurs crític, real i d’es-
perit positiu que els compareixents de l’Anoia van fer 
en seu parlamentària, especialment el del president 
de la Unió Empresarial de l’Anoia, Blai Paco, màxim 
representant de la patronal comarcal. Les seves parau-

les, en un escenari noble i davant els primers repre-
sentants polítics del poble català, agafen encara més 
volada. Ja era hora que, des de la societat civil d’Igua-
lada i de la comarca, s’apostés per deixar de banda 
el talant, moltes vegades conformista i excessivament 
neutre, del que s’ha fet gala en les compareixences 
públiques. L’Anoia patia i segueix patint de severes 

deficiències, especial-
ment en l’àmbit de les 
infraestructures viàri-
es i ferroviàries, amb 
carreteres sense in-
versions o a mig fer,  i 
amb promeses que han 
quedat en un calaix 
en altres àmbits igual-
ment importants.
Al Penedès no hi anem 
per què sí. Tampoc per 
esdevenir una compa-
nyia benvinguda i res 

més. S’hi va per sumar, per creure-hi, per aportar i lò-
gicament per esperar igualtat d’oportunitats i de con-
dicions. Aquest nou territori ha de ser l’excusa perfec-
te per, d’una vegada, poder dir alt i clar que l’Anoia és 
un territori que s’ha de tenir en compte.
Ara falta que s’ho creguin els polítics. 

Al Penedès no hi anem per 

què sí. Tampoc per esdevenir 

una companyia benvinguda i 

res més. S’hi va per sumar, per 

aportar i per esperar igualtat 

d’oportunitats i de condicions. 



L
a carretera més llarga de la Península Ibè-
rica és la N-340. Des de l’inici a Puerto 
Real, fins a Vallirana on es converteix en 
la Autovia B-24, són més de 1.200 quilò-

metres. Tot i que la longitud real és difícil d’escatir 
ja que en molts trams s’ha reconvertit en Autovia.
Segons dades de la DGT, cada tres dies es produ-
eix un accident amb víctimes al llarg de la N-340 
i el 17% d’accidents mortals en aquesta carretera 
es produeix al seu pas per Catalunya. Per exemple, 
el tràgic accident del Alfacs es va produir precisa-
ment a la N-340. O per no allargar-nos, en el que 
portem d’any 2016 ja són nou les víctimes mortals 
d’aquesta carretera al seu pas per la demarcació de 
Tarragona. I si sumem les morts ocorregudes des 
del 2010, 66 persones hi han perdut la vida.
I tot per la manca d’inversions en els trams que hi 
ha de Castelló cap aquí.
El traçat de la N-340 coincideix exactament amb 
el Corredor Mediterrani. Un corredor que l’Estat 
-pepero o socialista- no vol fer de cap manera. Ni 
fa el ferroviari, ni tampoc la carretera. Aquesta 
manca d’inversions -tot i l’aportació de fons euro-
peus- no solament perjudica l’economia espanyola 
i catalana, milions d’hores perdudes pels automo-
bilistes que es queden atrapats en els embussos de 
trànsit, sinó que a més provoca desenes de víctimes 
mortals cada any, especialment a les demarcacions 
de Castelló i Tarragona.
Una primera solució seria desviar els camions cap 
a l’Autopista AP-7 per descongestionar la N-340 
en els trams que han de suportar més trànsit. Això 
es va fer amb èxit a la demarcació de Girona on 
pràcticament varen desaparèixer els accidents de 
trànsit en un dels trams de la N-II. L’anterior mi-
nistra de Fomento -Ana Pastor- es va comprome-
tre per escrit a arribar a un acord amb el sector del 
transport amb una reducció del preu dels peatge 
del 5%. Més d’un any després, i quan Pastor ja no 
és al capdavant de Fomento, encara no hi ha acord 
i segurament no n’hi haurà durant molt de temps.
Els anoiencs coneixem molt bé la N-340, no ende-
bades és la carretera que ens mena als llocs de plat-
ja que ens són més propers. La coneixem perquè la 
patim en forma de congestió de trànsit els caps de 
setmana i perquè la majoria coneixem algú que hi 
ha tingut un accident. 
Mentre les inversions en carreteres -o escoles i hospi-
tals- segueixin patint les fòbies de l’Estat, els ciutadans 
seguirem perdent-hi el temps i la vida. Fixeu-vos que 
les pitjors carreteres, les que generen més víctimes, te-
nen la N de Nacional. Potser per això procuro evitar 
tot el que porti la N d’Espanya.  

PERE PRAT, empresari
@pere_prat

JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

LA VEU de ...
JAUME SINGLA PERE PRAT LL. CAPDEVILA

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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www.senagua.cat
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Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Classes de repàs 
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes 
www.aula42.es

626082108

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva caldera per una de 
condensació  i la instal·lació et surt gratis!

AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CALEFACCIÓ • A.CONDICIONAT • MANT.INDUSTRIAL • E.SOLAR 

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 

Instal.lació
i manteniment

de calderes

H
i ha algun error quan acaben malament 
les coses que han de sortir bé. Alguna 
cosa haurà fallat quan els protocols no 
han pogut avaluar correctament l’estat 

d’un pacient, que ha acabat morint en la flor de la 
vida. Sempre hi haurà accidents. És deriven d’una 
acumulació fatal de circumstàncies, que per si ma-
teixes potser no serien importants, però encadena-
des porten a produir-los. Per això la demanda dels 
pares, a qui ningú els tornarà el fill, exigeix saber 
què ha passat. No és tan sols el seu dret, sinó que 
també ho és de tota la societat. Ningú, ni l’equip sa-
nitari, ni les autoritats, ni la ciutadania volen que es 
produeixin fets semblant. Però si es donen i poden 
afectar a un col·lectiu,  tampoc ningú ha de voler 
que siguin tractats a la defensiva, amb recels i pre-
vencions, sigui per un equivocat interès de protecció 
de les institucions, per corporativisme, per amistat 
o parentiu. 
Certament no és senzill diagnosticar malalties i si-
tuacions quan les sales d’urgències s’omplen de per-
sones molt heterogènies que poden anar-hi per un 
refredat, una angoixa o un atac de cor. La tria prèvia 
és ja una feina complexa, perquè depèn de les expli-
cacions que donen els mateixos interessats. Qui és 
molt valent, entra a peu, és jove i fa bona cara, pot-
ser hagi d’esperar més, que una persona que gemega 

molt, diu que s’està morint i que potser només és un 
hipocondríac. Tampoc és fàcil per als metges, que 
sovint atenen al mateix temps els que han arribat 
amb ambulància, ensangonats i inconscients i d’al-
tres que arriben sense cap ferida externa i s’esperen 
en un box, mentre se’ls fa una analítica. D’ací la im-
portància dels protocols, que són els passos que per-
meten conduir a un acurat dictamen, evitant l’error 
humà en el que sigui possible. 
El primer no han de ser les dimissions, perquè amb 
això ni es defineixen les culpes ni s’arregla gran cosa. 
Els ciutadans demanen que s’esbrini què ha passat 
de manera seriosa, transparent i independent. Tot-
hom està obligat a fer la feina ben feta. També a cer-
car la millora continuada, encara que sembli que tot 
funciona bé. Cal trobar on hi ha hagut disfuncions 
i errors. I esmenar-los una volta s’arribi a una con-
clusió, explicant les mesures correctores. Ningú vol 
que casos com aquest no es puguin tornar a produir. 
I per dirimir si hi ha culpa dolosa, negligència o 
simple mala sort, s’ha d’esperar a la investigació feta 
des dels diferents àmbits que correspongui. Ningú 
ha de callar el que sap, ni dissimular els fets, ni aixe-
car recels i suspicàcies. Això no s’ha de tapar només 
amb compensacions econòmiques. El dolor és dels 
pares, però les solucions són per a tots. I cadascú les 
seves responsabilitats.  

Error a l’hospital d’IgualadaN-340



DAVID ANDRÉS

El xef igualadí David Andrés, del Somiatruites es troba entre els 
tres millors cuiners de menys de 30 anys del món, segons ha quedat 
palès al Concurs San Pellegrino Young Chef. Enhorabona!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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WWW.TRIVERTICAL.COM
AVINGUDA MONTSERRAT, Nº 12 · IGUALADA (BCN)

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

E
n els últims temps he sen-
tit o llegit expressions del 
tipus “el Liceu no tindria 
que ser una fundació”, 

“per què deixem que els rics paguin 
menys impostos si munten una 
fundació?” o “desgrava, imagino, 
a la Hisenda pública amb aquell 

invent modern de les fundacions”. Em preocupa 
especialment que les dues primeres frases les ha-
gin pronunciat persones que han ocupat càrrecs de 
responsabilitat pública i més concretament de l’àrea 
econòmica.
Frases com aquestes, a més d’injustes, són d’una gran 
frivolitat. Són un brindis a la galeria. Llençar dards 
contra els anomenats “rics” troba fàcil aplaudiment. 
¡Quantes realitzacions de les que ens beneficiem tots 
són fruit de la filantropia d’industrials catalans em-
prenedors que en el segle XIX van saber conjugar 
la creació de riquesa i la creació de llocs de treball 
amb el foment de la cultura i les humanitats i alhora 

PERE-A FÀBREGAS, President de la Coordinadora Catalana de Fundacions
@fabregaspere

La cultura també és social 
amb el suport envers els més necessitats! Aquest és el 
substrat de moltes fundacions i d’aquí se’n deriva la 
multiplicitat d’objectius. 
Hospitals, dispensaris i lactàncies, escoles, aules d’al-
fabetització d’adults, tallers de discapacitats, llars de 
gent gran, consultoris de salut mental, menjadors 
socials, entitats que treballen en l’àmbit penitenci-
ari, de la prostitució o de joves amb risc d’exclusió... 
són fruit de la iniciativa de persones sensibles a les 
necessitats socials i que en el seu dia van aportar pa-
trimoni per constituir fundacions que duguessin a 
terme una obra positiva que sobrevisqués a la figura 
del fundador.  Aquesta sensibilitat continua hores 
d’ara i s’explicita també en nous museus, beques per 
a estudis a l’estranger o fons per a la recerca. Com 
escrivia fa uns mesos l’investigador Manuel Esteller: 
“Sort en tenim de les fundacions!” Ho deia algú que 
valora les fundacions perquè li aporten els fons que 
li permeten fer una recerca que anirà en benefici de 
tots.
Dit això, i valorant la necessària i decisiva aporta-

ció d’aquests tipus de fundacions de contingut so-
cial, sobretot en moments de crisi o post-crisi com 
l’actual, no podem menystenir com fan alguns - els 
del primer paràgraf d’aquest article- el foment de la 
cultura que se’n deriva de fundacions que han creat 
i continuen gestionant museus, coliseus de música 
i de teatre, centres de lectura, o d’altres que tenen 
cura del lleure dels infants. Aquestes fundacions no 
curen malalties, ni aporten una educació bàsica, ni 
tenen una finalitat assistencial, però satisfan altre ti-
pus de necessitats: enriqueixen espiritualment i són 
una eina de cohesió social.
Pretendre centrar tota la gestió públic en l’anomenat 
“capítol social” és desconèixer la realitat. Es quan-
tifica el capítol “social” dels pressupostos, es valora 
la sensibilitat i l’accent “social” dels governs i dels 
polítics i en canvi s’aparca o deixa de banda el que 
la cultura, la recerca o la defensa del medi ambient 
aporten a la socialització del progrés. Tot en conjunt 
fa créixer i progressar una societat.  

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin d’in-
terès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI i número 
de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no sigui excessiva, 
d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades ni tampoc seran 
retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.
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DIA NEGRE PER
CATALUNYA
Sascha Camilli (European Media 
Coordinator, PETA Foundation)

Avui és un dia negre per a Catalunya 
tant per a la decència comuna com 
per als toros, que novament podrien 
ser terroritzats i torturats a la regió, 
en nom de l’anomenada “tradició”. 
El Tribunal Constitucional d’Espa-
nya ha minat la voluntat de la majoria 
dels catalans, que no volen tenir més 
res a veure amb espectacles sagnants 
amb bous, on els animals són reitera-
dament alanceados i apunyalats fins a 
la seva mort. Les curses de braus han 

d’acabar, no perquè la llei ho exigeixi, 
sinó perquè és el correcte. 

ARBRES O CIMENT?
Joan Temprano

A la Plaça Major de Vilanova del Camí 
desapareixen “in extremis” els arbres 
del Projecte d’Urbanització. De fet, 
durant la seva actual execució ja s’ha-
vien ubicat i col·locat els escocells, que 
en un matí, van desaparèixer.
Sembla que algú amb molt poder, en 
contra del Projecte i sense consultar, 
ha decidit que haurem de conviure 
amb més ciment. Temo que el proper 
pas sigui un municipi sense arbres.
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Sembla evident que el 
món rural i la ciutat 
conviuen en molts as-
pectes d’esquenes un 
a l’altre; dues realitats 
a tocar que no es co-
neixen i no s’aprofiten 
mútuament tot i que 
la col·laboració seria 
profitosa per ambdu-
es. La Diputació de 
Barcelona aposta per 
canviar aquesta rela-
ció i amb el projecte 
BCN Smart Rural vol 
reconnectar la ciutat i 
el món rural.

«El 60% del nostre terri-
tori no és viable econò-
micament i això s’ha de 
revertir», explica el vi-
cepresident primer de la 
Diputació de Barcelona, 
Dionís Guiteras, també 
responsable de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat. 
«S’ha d’anar cap a una 
nova gestió forestal, 
en coordinació el sec-
tor privat, el sector 
del coneixement i l’ad-
ministració; s’ha de 
treballar transversal-
ment», afegeix.

I treballar transversal-
ment és el que ha portat 
la Diputació (i 11 socis 
més) a presentar-se a un 
programa europeu amb 
un projecte que posa en 
valor i injecta innova-
ció en la gestió agrosil-
vopastoral del territori 
de la demarcació de la 
Barcelona no metropo-
litana. Amb el nom de 
BCN Smart Rural, es vol 
impulsar un projecte in-
tegral capaç de generar 
sinèrgies que suposin la 
creació d’empreses i de 
llocs de treball, man-
tinguin els ecosistemes 
agrosilvopastorals, con-

tribueixin a la gestió fo-
restal i al manteniment 
de boscos verd i vius, i 
generin biodiversitat.

Com es farà? 
A través de quatre pro-
jectes que treballen i 
impulsen actuacions 
com la planificació fo-
restal estratègica, l’apos-
ta per la biomassa km0, 
les intervencions en les 

BCN Smart Rural 
o com reconnectar la ciutat i el món rural

 Les actuacions van encaminades, per exemple, a l’aprofitament del sotabosc i dels camps de conreu per pastura. /Xarxa de Parcs Naturals

  La gestió forestal passa també per l’obertura de camins ramader per a ramats d’ovelles com aquest del parc del Foix. /Àrea de Territori i Sostenibilitat

interfícies urbanofores-
tals, l’aprofitament del 
sotabosc i dels camps de 
conreu per pastura, la 
creació de bancs de ter-
res o l’impuls de cultius 
forestals alternatius. 

Es tracta, en definitiva, 
de posar fre a l’abando-
nament i marginalitza-
ció del territori rural, 
per evitar la desapari-
ció d’un sector genera-

dor d’economia verda 
(l’agrosilvopastoral) i la 
conseqüent pèrdua de la 
biodiversitat, de recur-
sos productius (forestals, 
energètics i alimentaris), 
culturals, paisatgístics i 
identitaris; i d’amenaça 
davant l’aparició d’in-
cendis forestals. Sense 
comptar que l’abandona-
ment d’aquests territoris 
significaria  una desvin-
culació del desenvolu-

pament intel·ligent que 
ja està present a l’àmbit 
urbà i que no deixaria 
que les grans concentra-
cions urbanes esdevin-
guessin bioregions. 

En definitiva, tornar a 
connectar el món rural 
i la ciutat, a través d’una 
estratègia de desenvolu-
pament territorial sus-
tentada en la innovació i 
els coneixements aplicats.



L
a qüestió del gran home, 
entès aquest terme des 
del punt de vista genètic, 
és i ha estat una de les 

prodigues raons per a omplir pà-
gines  i vessar tinta. Diverses són 
les raons per les quals s’ha iden-

tificat un personatge i se li ha atorgat el rang de 
gran home, a saber, religioses, socials, econòmi-
ques, geogràfiques, polítiques i fins hi tot d’ordre 
ontològic. 
Així, per exemple, Karl Jaspers ha denominat com 
a “edat axial” el període que va del 600 al 300 a.C. 
per esdevenir una etapa de passos decisius a nivell 
espiritual i intel·lectual a diferents àrees geogrà-
fiques, a priori, inconnexes entre elles. Es tracta 
de l’època de Confuci, Lao-Tsé, Buda, dels grans 
profetes d’Israel com Isaïes o Daniel, i del prolífic 
grup de filòsofs de la Grècia clàssica i hel·lenis-
ta. Àdhuc la historiografia ha fet la seva tasca al 
agrupar personatges rellevants en funció de cri-
teris històrics i epistemològics. Nosaltres, per no 
ser menys, també acostumem a fer el nostre pro-
pi elenc de grans homes; així parlem de Jesucrist 
com el salvador de la humanitat, “el camí, la veri-
tat i la vida” segons l’Evangeli;  de Cristòfol Colom 
com l’home que va propiciar la globalització en 
tant que va fer la primera travessia transoceànica 
descobrint un nou món, “les Índies occidentals” 
o de Martin Lutero per la reforma que va posar 

A
ra fa prop d’un any 
que el Club Natació 
Igualada va ser notícia 
en un àmbit que no 

té res a veure amb l’esportiu. La 
gens encertada praxi que havien 
fet del complex esportiu Infinit 
va acabar amb una intervenció 

per part de l’Ajuntament, a causa de la qual van 
deixar d’ingressar 8.700 euros mensuals. Una 
altra conseqüència d’aquesta intervenció va ser 
la pèrdua, per part dels membres de les seccions 
d’Excursionisme i Màsters, del dret d’utilització 
d’aquestes instal·lacions que fins llavors estava 
inclòs a la quota que pagaven. Això va provocar 
que alguns d’aquests esportistes decidissin  con-
tinuar la seva activitat  competitiva en una altra 
entitat,  i d’altres que pleguessin. S’acabava d’es-
criure el primer capítol del daltabaix que,  com 
si d’un voltor es tractés, planejava per sobre del 
CNI esperant que comencés la seva agonia. 
La pregunta que molts ens fem és: com s’ha po-
gut arribar aquí? Durant els seus 82 anys d’histò-
ria el CNI ha viscut èpoques de tota mena, tant 
en el perímetre esportiu, social com econòmic. 
Això és una “malaltia comú” en petites entitats 
com aquesta. Fins ara, sempre se n’havien sortit. 
Val a dir, però, que a un escenari com aquest no 
s’hi havia arribat mai. Tampoc s’havien produït 
les causes que l’han originat. A mesura que pas-
sen els anys, les coses canvien. Cal adaptar-se als 
nous temps i a les noves tendències. Ara bé, can 

EDUARD CREUS
@educrevi
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Enfonsats

Canviar el món

anar amb compte de com es fa i no oblidar mai 
qui ets. Després d’anys tenint cura de les instal-
lacions del Molí Nou i de la Torre del Requesens, 
el CNI va fer un important pas endavant quan va 
entrar a formar part de l’empresa Anoia Esports,  
que havia guanyat el concurs per gestionar el nou 
complex esportiu Infinit. Amb aquesta concessió 
s’albirava un horitzó immillorable per a l’entitat. 
No tinc cap mena de dubte que els canvis que es 
van introduir  en l’organització i en el funciona-
ment del CNI, van ser amb el convenciment que 
això era el millor per afrontar amb èxit la nova 
etapa que s’iniciava. Malauradament, no ha sigut 
així.
Porto la major part de la meva vida vinculat al 
Club Natació Igualada. N’he sigut esportista ju-
venil i màster. Durant anys vaig formar part de 
la Junta Directiva i vaig ser l’autor del llibre que 
resumia els 75 
anys de la seva 
història.  Tot el 
que ara succeeix, 
em dol i molt. 
Sempre he pen-
sat, i continuo 
pensant, que les 
regnes d’aquest 
Club les havia 
de dur la Jun-
ta Directiva, 
en comptes de 
facultar a algú 

perquè ho fes. L’aspecte social és un dels altres 
capítols pel qual tampoc s’ha vetllat. A dia d’avui, 
si no es compten els esportistes, els seus famili-
ars, etc. el nombre actual  de socis és de 50. Fa 
dos anys, la celebració del 80è aniversari va pas-
sar sense pena ni glòria. Les persones que vam 
assistir a l’acte que es va organitzar, amb prou 
feines superàvem la vintena. I eren 80 anys!
Tal com es deia a l’editorial de la setmana passa-
da d’aquest diari, cal que salvem el CNI. Un desig 
un pèl utòpic quan hi ha un deute aproximat de 
60.000 euros i cada més se n’ingressen poc més 
de 4.000. No obstant això, res és impossible. Tant 
de bo el Club Natació Igualada pugui reeixir,  i 
continuar ocupant el lloc de club degà d’Iguala-
da. Quan vaig escriure el llibre sobre els 75 anys 
d’història, vaig posar-hi per títol “Aigualits”. Si 
fos avui, hauria de ser “Enfonsats”. 

entre l’espasa i la paret  l’Església Catòlica Roma-
na. També posem a l’altar de l’admiració a filòsofs 
moderns o contemporanis com Descartes, Kant 
o Nietzsche, sense oblidar-nos de factòtums com 
Charles Darwin, Karl Marx  o Max Weber, sense 
oblidar-nos dels referents de la música com Bob 
Dylan o Roger Waters (Pink Floid).
On vull arribar després d’aquest repàs de pro-
homs a manera de preàmbul? Doncs a formular 
preguntes que moltes vegades ens ve al cap: per 
què la societat i cadascun de nosaltres, en par-
ticular, necessita crear i referenciar models? Per 
què ens calen aquests grans homes? On són les 
grans dones (que n’hi ha, és clar, però malaura-
dament acostumem a esmentar només i a grosso 
modo els personatges anteriorment citats, entre 
moltíssims d’altres). Són els grans homes els que 
han de canviar el món? 
Sempre que la nostra mirada cap al gran home 
sigui d’admiració i reconeixement de la seva tas-
ca, de la seva obra i de la seva aportació pel bé 
comú i per perllongar el coneixement universal, 
el personatge fluirà en positiu per les consciències 
individuals i pel inconscient col·lectiu. D’aquesta 
forma no tindrem enfront nosaltres un ésser su-
perior sinó un pedagog on trobar llum i guia pel 
nostre caminar per aquest món.
Quan, en canvi, l’actitud humana cau en l’exalta-
ció o la idolatria, llavors és quan mostrem feblesa 
i inseguretat; és aleshores quan l’individu naufra-

ga o surt de pista.
Sense cap mena de dubte, el principal problema 
de l’ésser humà, més que canviar el món on viu 
és saber viure sense pors i sense la necessitat de 
tibar de l’ajut del gran home; ser ell mateix, fort 
i orientat.  El principal repte és, per tant, com 
deia Sòcrates i altres filòsofs de Delfos, conèi-
xer-nos suficientment per tenir ple domini de la 
nostre ment i de les nostres passions, no tant sols 
a través de la raó sinó de l’esperit interior, amb 
l’objectiu fonamental de canviar nos a nosaltres 
mateixos. Llavors no canviarem el món; el món 
canviarà ipso facto. 
Per aquesta emprenedoria, però, tan important 
ens calen amics. L’amistat es converteix en l’eina 
i la fórmula per emprendre decididament el camí 
del canvi per un món millor. El verdader amic és 
el que ens ajudarà a fugir dels tòpics d’exaltació 
i sublimació del gran home o del personatge re-
llevant. Com versava Bertolt Brecht, la conquesta 
de les Gal·liès per a Cèsar no hagués estat possible 
sense cuiners. 
El gran home pot ser un referent, un suport, però 
mai la clau sine qua non el canvi no és possible. 
L’amic prenent el relleu del rol binari del pare i 
la mare ens ajuda a viure l’economia de la felici-
tat, donant més que rebent, compartint més que 
posseint, rient i plorant amb empatia. No ens cal 
Prozac, ni homes grans ni grans homes, ens calen 
bons i verdaders amics.   
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Programa d’integració laboral

Redacció / Barcelona

B
arcelona, 23 d’a-
gost de 2016. 
El programa 
d’integració la-

boral de l’Obra Social ”la 
Caixa”, Incorpora, ha 
facilitat l’accés a 2.762 
llocs de treball a per-
sones en risc d’exclusió 
durant els primers sis 
mesos de l’any a Barce-
lona, davant els 2.076 
del primer semestre del 
2015,que representa un 
increment del 33%.

Això ha estat possible grà·
cies a la implicació de 1.004 
empreses en aquest projecte 
de responsabilitat social em·
presarial, així com a la col·
laboració de 87 entitats so·
cials integrants dels diferents 
grups Incorpora, que són les 
encarregades de desenvolu·
par el programa a totes les 
províncies espanyoles. 

Aquesta tendència a l’al·
ça en les insercions laborals 
dels últims anys posa de ma·
nifest que, a través del pro·
grama, les empreses troben 
una via per contribuir a la 

millora del seu entorn més 
immediat. D’aquesta ma·
nera poden, a més, ajudar a 
pal·liar, en la mesura de les 
seves possibilitats, una de les 
problemàtiques socials que 
més preocupen els ciutadans: 
l’atur.

Incorpora representa una 
clara aposta de les empreses 
per la responsabilitat social 
empresarial i, en aquest sen·
tit, el programa ofereix asses·
sorament i acompanyament 
en accions encaminades a 
aquest objectiu, centrades 
en la integració laboral de 
persones en situació de vul·
nerabilitat.

El programa d’integra·
ció laboral de l’Obra Social 
”la Caixa”, en marxa des del 
2006, s’adreça prioritària·
ment a persones amb disca·
pacitat, parats de llarga dura·
da, exreclusos, immigrants, 
joves en risc d’exclusió i vícti·
mes de la violència de gènere, 
entre altres col·lectius.

Perfil de les insercions 
laborals a Barcelona

De les 2.762 insercions 
dutes a terme durant els sis 

primers mesos del 2016 a 
través del programa Incor·
pora Barcelona, 1.278 han 
estat de dones (46,3%) i 1.484 
d’homes (53,7%). A més, 865 
d’aquestes insercions han es·
tat de persones amb alguna 
discapacitat (31,3%) i 1.897 
de persones en risc o situació 
d’exclusió (68,7%).

Els tècnics d’inserció, 
figura clau

La principal aportació 
d’Incorpora és que plante·
ja un concepte innovador 
de la integració laboral de 
persones en risc o situació 
d’exclusió, ja que aplega en 
un mateix model la xarxa 
d’entitats socials i la xarxa 

solidària d’empreses en el 
marc de la responsabilitat 
social empresarial.

Les insercions no hau·
rien estat possibles sense 
la contribució dels tècnics 
d’inserció laboral, una fi·
gura clau d’Incorpora. El 
programa de l’Obra Social 
”la Caixa” compta amb 210 

d’aquests professionals a Bar·
celona, el paper d’enllaç dels 
quals és determinant en tots 
els processos d’integració la·
boral.

Entre les tasques dels tèc·
nics, destaquen la prospecció 
d’empreses, el seguiment del 
procés de formació del bene·
ficiari i l’acompanyament la·
boral de la persona inserida.

Increment d’un 25%  
de les  insercions  
laborals a Catalunya

L’Obra Social ”la Caixa”, 
a través d’Incorpora, ha fa·
cilitat l’accés a 3.690 llocs 
de treball a persones en 
risc d’exclusió durant els 
primers sis mesos de l’any 
a Catalunya, davant els 
2.946 del primer semestre 
del 2015,que representa un 
increment del 25,2%. 

Aquest creixement de les 
insercions ha estat possible 
gràcies a la implicació de 
1.412 empreses en aquest 
projecte de responsabili·
tat social empresarial, així 
com a la col•laboració de 
120 entitats socials i a la 
de 275 tècnics d’inserció a 
Catalunya.

L’Obra Social ”la Caixa” eleva a 2.762 els llocs  
de treball facilitats a persones en risc d’exclusió  

a Barcelona en el primer semestre de l’any

Incorpora té com a objectiu facilitar l’accés al món laboral de persones amb especials dificultats per accedir a una feina

Incorpora, el programa d’integració 
laboral que impulsa l’entitat, ha 
aconseguit facilitar l’accés a 2.762 
feines a Barcelona durant el primer 
semestre de l’any, un 33% més 
que en el mateix període del 2015.

L’increment d’insercions ha estat 
possible gràcies a la implicació 
de més de 1.000 empreses, 
repartides per tota la demarcació, 
en aquest projecte de  
responsabilitat social empresarial. 

Un total de 87 entitats  
socials són les  
encarregades de  
desenvolupar el programa 
a través dels grups  
Incorpora Barcelona. 

En marxa des del 2006, Incorpora s’adreça 
a col·lectius en situació de vulnerabilitat, 
com ara persones amb discapacitat, parats 
de llarga durada, exreclusos, joves en risc 
d’exclusió, immigrants i víctimes de la  
violència de gènere, entre altres.



L
’han decapitat, pobre 
Franco! No us fa pena? 
L’home que va salvar Es-
panya de les insídies del 

contuberni judeo-maçònic i de la 
tirania marxista ara es veu befat i 
escarnit en la presentació pública 

de la seva figura que durant tants anys havia prote-
git la ciutat des del castell de Montjuïc. Sense la seva 
intervenció, els pobres ciutadans haurien caigut en 
les urpes dels dimonis comunistes, o potser pitjor, 
separatistes. És així com li agraeixen els barcelonins 
que fes fora els rojos, encara que fos a base de bom-
bes? 
I és que al pobre home li han fet de tot: li han tirat 
ous i tomàquets, l’han empastifat de pintura i... hor-
ror! han profanat la seva honra posant-li una nina 
inflable entre les cames. Ja han comprovat si podria 
fer-la servir? Però els pèrfids traïdors no n’han tin-
gut prou amb aquesta indecència i han volgut hu-

JOSEP M. CARRERAS
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El cap de Franco

miliar-lo encara més plantificant una estelada sobre 
el cul del cavall! On s’és vist? No és estrany que la 
Fundación Francisco Franco hagi posat una quere-
lla a l’Ajuntament de Barcelona per la seva manca 
de control en la cura de la imatge “de l’estadista es-
panyol més important des dels reis catòlics, l’heroi 
militar que [...] va dirigir la sublevació per impedir 
que la tirania comunista s’imposés a Espanya...”. Us 
imagineu que a Alemanya hi hagués una fundació 
per enaltir el nom i l’obra de Hitler?
Però el més greu de tot, allò que encén els ànims 
dels patriotes espanyols, és que l’estàtua s’exhibeix 
decapitada. Ningú sap qui, com, ni de quina mane-
ra el Caudillo va perdre el cap. Es barregen diverses 
hipòtesis:
1) Podria ser obra d’un seguidor fidel que per evi-
tar que la imatge fos profanada. Com que no podia 
prendre-la tota per raons òbvies de pes i volum, es 
devia emportar l’element més significatiu: el cap, 
com una relíquia miraculosa per salvar una societat 

tan allunyada dels principis de Una, Grande y Libre.
2) Una altra possibilitat és que alguna ànima desa-
graïda, amarada d’odi i imbuïda d’idees revolucio-
nàries, volgués eliminar la personalitat del gran es-
tadista. Arreu hi ha gent sense ànima ni sentiments 
que no vol veure la grandesa de personatges que han 
canviat la història.
3) Podria ser que en realitat el cap es trobés en perí-
ode de restauració, atès que els seus seguidors el po-
sarien al lloc que li correspon així que recuperessin 
el poder.
4) La meva opinió, però, és una altra i perdoneu 
l’atreviment de posar-me on no em demanen. Però 
ho podrien corroborar les persones que varen sofrir 
tortura, presó, exili i persecució durant quaranta 
anys. L’obsessió del Caudillo era eliminar, fins i tot 
físicament, qualsevol discrepància i oposició. Per 
això jo crec que si l’estàtua de Franco s’ha exhibit al 
Born sense cap, és perquè en realitat no en va tenir 
mai.   

L
’11 d’octubre, des d’ERC, 
CUP i Decidim Igualada 
vam donar a conèixer la 
nostra proposta de mi-

llores a introduir en les ordenances 
fiscals del 2017. Són set mesures 
ben treballades i acordades entre 
aquestes tres forces d’esquerres de 

l’ajuntament d’Igualada.
És l’alternativa basada en aplicar una fiscalitat muni-
cipal més justa per a la majoria d’igualadins i igua-
ladines. En primer lloc, s’aposta per una equiparació 
amb les altres 7 ciutats catalanes de volum de po-
blació i serveis similars, ja que actualment l’apor-
tació a Igualada és força més alta. El compromís és 
que la contribució fiscal que fan els igualadins per 
a sostenir els serveis municipals no creixi, sinó que 
es mantingui estable tot introduint nous criteris que 
configurin un sistema de tributs més just. Així ho 
vam plantejar l’any passat des d’ERC i altres forces. 
La recaptació prevista pel principal tribut, l’IBI, ha 
passat de 15,6 milions l’any 2011 a 19,1 milions l’any 

JOSEP M. PALAU I ARNAU
@josepmariapalau

Fiscalitat municipal més justa per a la majoria

2016. L’augment de 18,6 a 19,1 milions de l’any pas-
sat, per nosaltres, va ser innecessari i injust. Després 
de la campanya informativa del gener a totes les llars 
sobre nostre pressupost alternatiu i la necessitat de 
no augmentar l’IBI, l’equip de govern d’Igualada ha 
vingut a la nostra posició. L’any que ve ja no s’aug-
mentarà l’IBI als igualadins.
Però la proposta que compartim amb la CUP i De-
cidim Igualada conté altres principis i mesures igual-
ment de fonamentals per una fiscalitat més justa per 
tothom. La redistribució de les càrregues fiscals se-
gons els nivells de renda i de patrimoni és la fórmula 
per reduir les desigualtats i reforçar la capacitat de 
compra de les famílies amb rendes mitjanes i bai-
xes. Només així aconseguirem reactivar de debò el 
comerç i les empreses de serveis locals. Per això plan-
tegem uns ajuts progressius pel pagament de l’IBI 
per a les famílies amb el 30% de renda més baix, al 
mateix temps que, per compensar-ho parcialment, 
plantegem estudiar un possible augment al 10% del 
immobles no residencials de major valor. En aquesta 
línia, també és imprescindible revisar les liquidaci-

ons d’IAE de les grans superfícies comercials de la 
ciutat, ja que sovint troben fórmules d’elusió fiscal 
(declarar una suma de petites activitats en lloc d’una 
de gran).
Així mateix, una tarifació progressiva en el paga-
ment dels serveis més bàsics com les escoles bres-
sol i els serveis d’atenció a la gent gran i persones 
dependents, al qual hi tinguin accés el 80% de les 
famílies igualadines. I per últim, una taxa de cla-
vegueram, per mantenir el clavegueram i fomentar 
un consum responsable de l’aigua, al mateix temps 
que una taxa de recollida de deixalles en la qual es 
pagui en funció del nivell de reciclatge que porta a 
terme cada usuari del servei, sigui empresa o domi-
cili, aplicant un sistema de recollida amb conteni-
dor identificat.
CiU, PP i PSC sembla que es conformen en fer pe-
tits canvis, el més important dels quals és la nostra 
proposta de l’any passat (congelació de l’IBI). No-
saltres volem transformar la fiscalitat municipal en 
el seu conjunt, fent que cada any sigui més justa i 
progressiva. 
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E ls tràmits per a la cre-
ació de la Vegueria Pe-
nedès -que inclouen tot 

l’Anoia a excepció del nord- 
avancen ràpidament. Dilluns, 
representants de la societat 
civil de les quatre comarques 
que en formaran part -Alt i 
Baix Penedès, Garraf i Ano-
ia- van prendre la paraula en 
compareixences al Parlament 
davant la Comissió de Gover-
nació, Administracions Públi-
ques i Habitatge que està ela-
borant la Proposició de Llei. 
En concret, per part de l’Ano-
ia hi van ser el president de la 
UEA, Blai Paco; l’expresident 
de Fira d’Igualada, l’empresari 
Pere Carles; i l’enginyer i al-
calde de Castellolí Joan Serra. 
També hi participen per escrit 
l’alcalde d’Òdena Francisco 
Guisado, el d’Igualada Marc 
Castells i el president del Con-
sell Comarcal, Xavier Boquete.

A dos mesos de fer realitat 
la Vegueria Penedès
El portaveu de la plataforma 
“Per una Vegueria Pròpia”, 
l’entitat social que ha impul-
sat aquest procés, Fèlix Simon, 
explicava aquesta setmana a 
La Veu que “volem, podem i 
serem finalment un territori 
independent i un poble re-
conegut i respectat. Alegria i 
goig és el que sentim ara. La 
pressió social expansiva i cor-
dial ho ha fet possible. Des-
prés de dotze anys de treball, 
ens trobem probablement a 
dos mesos de la modificació 
de la Llei de Vegueries per afe-
gir-hi el Penedès. Podrem ini-
ciar de manera col·lectiva, les 
quatre comarques, una vida 

Els tràmits cap a la creació de la Vegueria Penedès avancen 
amb la compareixença de representants de la societat civil 

nova més atenta a l’essència: 
garantir el bé comú”.
Els representants socials van 
exposar les raons favorables 
a incloure aquest nou territo-
ri al país en una exposició de 
deu minuts, i a continuació 
els representants dels diver-
sos grups de la Cambra tenien 
una intervenció de 5 minuts 
per valorar les aportacions 
i demanar els aclariments 
oportuns. Aquests represen-
tants eren: Neus Lloveras i Te-
resa Vallverdú de Junts pel Sí; 
Joan Garriga de la CUP; Eva 
Martínez del PSC; Hortènsia 
Grau de Catalunya sí que es 
pot; Santi Rodríguez del PP i 
Sergio Sanz de Ciutadans. Fi-
nalment hi va haver un altre 
torn de 5 minuts dels compa-
reixents en resposta a les de-
mandes dels electes.
Les intervencions dels com-
pareixents va ser d’una gran 
claredat expositiva i alhora 
d’una acurada concisió.  Pel 
que fa a les intervencions dels 
polítics, hi va haver bona sin-
tonia, especialment, i com és 
obvi, en les dels grups que do-
nen suport a la proposició de 
llei (JxSí, CUP, PSC, CSQP); 
van mostrar la seva complici-
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Respecte la “capitali-
tat” de la nova Vegue-
ria Penedès, només es 
diu que es “repartiran 

equitativament” el 
nombre de delegacions 

territorials de la 
Generalitat sense 

incrementar costos

Blai Paco (UEA), durant la seva intervenció, dilluns al Parlament.

Discurs crític i realista de Blai Paco (UEA) 
sobre el dèficit d’infraestructures a l’Anoia 
i la capitalitat comarcal d’Igualada

El president de la Unió Em-
presarial de l’Anoia (UEA), 
Blai Paco, ha explicat a La Veu 
que “vaig fer un resum histò-
ric de com Igualada i l’Anoia 
s’han anat devaluant en els 
darrers 170 anys”. 
El president de la patronal de 
la comarca va fer un discurs 
real i crític, destacant “els pocs 
ajuts que hem tingut de l’ad-
ministració en determinades 
decisions”. Paco va parlar ja 
de la històrica resolució que 
va evitar que el “tren gran” de 
la Renfe de Barcelona a Lleida 
passés per Igualada, en benefi-
ci de Manresa, a finals del segle 
XIX. També va posar l’exem-
ple de l’Eix Transversal, que 
“podria passar perfectament 
per Igualada, doncs és més a 
prop de Manresa que Cervera, 
i a més ha provocat que tren-
qui en dos l’Alta Anoia, creant 
un problema de cohesió co-
marcal importantíssim: Calaf 
és més a prop de Manresa que 
d’Igualada”.
Blai Paco també va dedicar 
bona part del seu discurs a 
parlar dels problemes de les 
infraestructures internes de 
la comarca, com per exemple 
el fet que “es tardi el mateix 
d’anar d’Igualada a Barcelona 
per carretera que d’Igualada 
a Masquefa”. El president de 
la UEA va indicar que “tam-
bé és un problema el reduït 
terme municipal d’Igualada, 
perquè evita el seu creixement 
en benefici de les poblacions 
del voltant, i alhora la devalua 

tat amb els compareixents i les 
qüestions van anar en la línia 
de què opinaven d’alguns as-
pectes concretes, per exemple 
el finançament de la vegueria 
o la capitalitat: en el primer 
cas s’optava per la redistribu-
ció de recursos de manera que 
la nova vegueria no ha d’in-
crementar costos, i en el segon 
s’ha insistit en el plantejament 
de repartir els serveis de la Ge-
neralitat equitativament entre 
les quatre capitals comarcals. 
Els grups que no donen su-
port (C’s i PP) van centrar 
més les seves crítiques en el 
model vegueries o en el con-
tingut de la llei que no pas en 
el fet que el Penedès sigui una 
nova vegueria.  

com a capital comarcal”. Al-
tres temes que van sorgir són 
la necessitat de desdoblar la 
C-15 de Manresa a Vilafran-
ca. “Volem tenir un paper més 
protagonista de cara al futur, i 
provocant canvis”. 

Campus Motor
Per la seva banda, l’alcalde de 
Castellolí Joan Serra, enginyer 
en organització industrial, 
va parlar del Campus Motor 
que hi ha en aquest municipi 
i la seva relació amb el circuit 
d’Idiada del Baix Penedès, dues 
instal·lacions pioneres que 
aporten innovació i atreuen 
professionals de tots el món 
la qual cosa repercuteix en el 
conjunt de la vegueria. 

Una oportunitat per sumar
L’expresident de Fira d’Igua-
lada, Pere Carles, va elaborar 
un discurs molt basat en l’eco-
nomia. “Tot el que estigui a 
menys de cent quilòmetres de 
la costa tindrà una generació 
de fluxos econòmics i culturals 
molt importants, i el Penedès 
hi encaixa”, va dir Carles, qui 
va destacar que les quatre co-
marques “es complementen”. 
Va defensar la tradició i capaci-
tat industrial de l’Anoia, “hem 
sobreviscut a les crisi i ens hem 
sabut adaptar als canvis, però 
és una comarca feta d’afegits, 
poc cohesionada, i ara te-
nim una oportunitat d’inte-
grar-nos, sumant, a una nova 
vegueria i amb pes propi, i ens 
hi sentiríem còmodes”.

endesa.com

Per què  
evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se  
al món que l’envolta. Aquest desig innat  
de l’ésser humà per progressar explica per 
què una nova identitat. Una transformació  
que reflecteix el nostre nou model de negoci 
basat en la innovació i en la sostenibilitat, 
a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, 
per a tots nosaltres. Perquè quan obrim  
la nostra energia, el progrés és possible  
per a tots. #usatuenergía
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D imarts al vespre, 
l’Ajuntament va 
aprovar les ordenan-

ces fiscals (impostos i taxes) 
del 2017 amb la sabuda en-
tesa del govern del PDC -que 
té majoria absoluta- amb el 
PSC i la novetat, aquest any, 
del PP. Bàsicament, l’acord 
consisteix en una congelació 
de l’IBI i de la taxa de recollida 
d’escombraries. El ple, que ha-
via despertat certa expectació, 
va passar sense pena ni glòria 
en aquest punt concret. ERC 
i específicament Josep Maria 
Palau, convertit en la diana de 
l’alcalde Marc Castells des de 
l’inici del mandat, va elaborar 
un discurs excessivament tec-
nòcrata, basat en la proposta 
conjunta de fiscalitat progres-
siva amb la CUP i Decidim, i 
escassament polític, refredant 
el to agre dels darrers dies. 
Només la CUP, i seguint el 
seu estil, hi va posar una mica 
de formatge en l’immens pa 
que va convertir-se una de les 
sessions plenàries més impor-
tants del curs polític.
Després de l’explicació del 
govern sobre les ordenances 
fiscals de l’any vinent -ja ex-
plicades a la passada edició- 
Josep Maria Palau (ERC) va 
indicar que “és cert que es bai-
xa la base impositiva de l’IBI, 
però la recaptació ha pujat 3 
milions d’euros des de 2011. 
La majoria de rebuts han anat 
pujant. Calia reduir el deute 
municipal, és clar, però ara 
caldria anar reduint la càr-
rega impositiva. Vostès han 

L’Ajuntament aprova les ordenances fiscals consumant 
l’acord del govern del PDC amb PSC i PP

La decisió de fer estalviar 20.000€ d’impost de construccions a la 
Mútua Igualadina pel seu hospital privat obre una polèmica

comprat una part del nostre 
model, i els felicitem, però no-
saltres pensem que hauria de 
pagar més qui més té, d’aquí 
la nostra proposta”. El líder 
local republicà apuntava que 
“hi ha una Igualada de dues 
velocitats i s’han de prendre 
mesures, si no, no ens en sorti-
rem. Si millorem la capacitat 
econòmica de les famílies de 
rendes mitjanes i baixes, tin-
dran més diners per invertir a 
la ciutat i reactivar el comerç 
local”. 
Per la seva banda Albert Ma-
teu (CUP) recordava que “la 
nostra proposta conjunta ha 
estat tractada amb menyspreu, 
que no ens sorprèn, perquè és 
una tònica habitual en aquest 
mandat. Ha estat una propos-
ta treballada que ens fa sentir 
orgullosos.  Vostès han fet una 
maniobra roïna que no ens ha 
agradat gaire”. 
En aquest sentit,  Mateu va 
recordar que la proposta dels 
tres grups d’esquerres de 
l’oposició va explicar-se a la 
regidora d’Hisenda, Montser-
rat Duch, qui es va compro-
metre a donar una resposta. 
“Vam acabar assabentant-nos 
per la premsa que tot ja es-
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Les ordenances fiscals 
passen pel ple amb un 
debat molt refredat de 
to respecte els darrers 

dies. Albert Mateu 
(CUP) acusa el govern 

del PDC de fer 
“maniobres roïnes”

L’Ajuntament va aprovar 
concedir una bonificació de 
l’impost de construccions a la 
Fundació Privada de la MIPS 
(Mutua Igualada de Previsió 
Social), que li suposarà un es-
talvi de 19.862€, en considerar 
que la segona fase de les obres 
de redistribució de la planta 
baixa i façanes de l’antic hos-
pital de la Mútua “són d’in-
terès i utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies so-
cials, culturals, històric artístic 
o de foment de l’ocupació”, se-
gons explica el tinent d’alcalde 
Jordi Pont en un informe lliu-

Ple de l’Ajuntament d’Igualada, dimarts a la nit.

tava tancat. Ens ho podien 
haver dit abans. Encara avui 
no tinc una resposta de per 
què han desestimat la nostra 
proposta. La faula que han 
fet servir ja l’han utilitzada 
a nivell nacional, que miren 
ara de provar-la aquí? Sobre 
el seu pacte amb el PP no cal 
perdre el temps, la gent ja ho 
valorarà en el seu moment. 
L’any passat ja van dir que ha-
vien congelat l’IBI, però per 
haver-ho fet s’han ingressat 
tres milions d’euros més. No 
ens agrada que s’enganyi a la 
gent, però aplaudim que s’ha-
gi frenat aquest impost”.
El portaveu de la CUP també 
va dedicar força temps a reba-
tre les acusacions de deslleial-
tat que els va llençar l’alcalde 
per haver-se negat a signar el 
manifest demanant el mante-
niment de l’Oficina Liquida-
dora. “Nosaltres vam anar a 
un lloc on se’ns va convidar 
a la signatura d’un manifest i 
resulta que hi anem, i no se’ns 
crida a signar. No en diem 

res, i resulta que ho treu vostè 
per dir-nos que som deslleials 
a la ciutat? De què va, vostè? 
Que era allò, una reunió per 
defensar l’oficina liquidado-
ra, o per defensar l’alcalde?”, 
argumentava Mateu.
Per la seva banda, Dario Cas-
tañé (Decidim) es dirigia a 
Castells afirmant que “les 
seves formes l’han fet perdre 
punts, i vostè s’està enfon-
sant. Deia fa un any que obria 
els braços a totes les forces 
polítiques, i aquí ens trobem 
amb un cop de porta als nas-
sos. Hi ha una clara contra-
dicció. És insultant que ens 
digui radicals i deslleials”.
A l’altra cara de la moneda, 
Jordi Riba (PSC) deia que 
“hi ha 58 figures fiscals, amb 
més de 32 milions d’euros 
d’ingressos, el 60% dels quals 
procedeixen de l’IBI, amb 19 
milions, i de la taxa de reco-
llida d’escombraries, amb 2 
milions. En ambdós casos hi 
ha una congelació real, i per 
això hi estem d’acord”.

En la mateixa línia, Joan 
Agramunt (PP) afirmava que 
en el ple “es parla molt de 
formes i poc de continguts. 
Per part del govern munici-
pal la forma de tractar-nos 
ha estat molt correcte, igual-
ment la nostra. És un conjunt 
d’acords en clau igualadina. 
Cal donar propostes a la gent 
que siguin reals, i que es pu-
guin posar a la pràctica ja. Hi 
ha coses que proposen alguns 
grups que són inviables. Que 
volen posar un policia a cada 
comunitat, a veure qui fa més 
escombraries, per exemple? 
Això és impossible”.
El govern no va voler entrar en 
el debat, i únicament l’alcalde 
va recordar expressament que 
“s’aproven les ordenances 
amb un 70% dels regidors a 
favor. En els darrers 25 anys 
això no havia passat mai”. I 
el punt es va acabar aprovant 
amb les votacions sabudes. 
Ara caldrà veure si succeeix 
el mateix amb el pressupost 
municipal.

rat a la CUP.
L’aprovació d’aquesta bonifi-
cació -amb els vots a favor de 
PDC, ERC i PP, en contra de 
CUP i Decidim, i l’abstenció 
del PSC- ha comportat un in-
tens debat a les xarxes socials i 
no ha passat desapercebut en 
algunes forces polítiques, com 
la mateixa CUP o Decidim, 
que consideren que la decisió 
representa un clar tracte de fa-
vor a una empresa privada.
La CUP considera “inaccepta-
ble” aquesta bonificació, i re-
corda que “l’octubre del 2015 
ja es va aprovar una bonifica-

ció de 5.068€ per obres d’en-
derroc a l’edifici, amb l’únic 
vot en contra de la CUP; i 
després, el maig de 2016, una 
altra de 2.007€ per la prime-
ra fase de les obres”. En total, 

la xifra d’estalvi de pagament 
d’impostos de la MIPS a 
l’Ajuntament puja a 27.000€.
El portaveu de la CUP, Albert 
Mateu, va interpel·lar el go-
vern durant el ple municipal 
per manifestar que la CUP 
“ens oposem frontalment a 
aquest tracte, i pensem que és 
evident que en aquest projecte 
no hi concorre cap d’aquestes 
circumstàncies que no con-
corrin també en molts altres 
negocis de la ciutat”.
Per la CUP, l’activitat de MIPS 
Fundació “ja està prou bene-
ficiada fruit de les retallades a 

les que es veu sotmès el nostre 
sistema sanitari públic, fet que 
provoca que cada vegada sigui 
més la gent que ha d’assistir 
a aquests centres de sanitat 
privada” de la que diuen no 
ser partidaris ja que “defen-
sem una única xarxa pública 
de sanitat per a tothom i ben 
finançada.” Afegeixen, també, 
que “nosaltres som contraris a 
que un negoci que fa benefi-
cis amb la salut de la població, 
també es vegi, a més, afavorit 
per la bonificació d’aquest 
impost gràcies a un tracte de 
favor del govern municipal”.

La fundació privada de 
la institució igualadina 
ha rebut un estalvi de 
27.000 euros, en diver-
sos acords plenaris, per 
poder fer les obres del 

nou hospital
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Michelle Jenner

Hugo Silva

PATROCINADOR

Sóc l’Andrea, la protagonista de la tercera 
edició de Cinergía. El 2052 podrem viatjar 
al passat per millorar el nostre destí. Ara 
sóc al teu cap per recomanar-te la nova 
pel·lícula de Gas Natural Fenosa i
ajudar-te a ser més eficient i
a construir un futur millor. 

Descobreix-la i guanya 
premis de cine a 
cine.gasnaturalfenosa.es

#Cinergía
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E l departament d’En-
senyament de l’Ajun-
tament d’Igualada, 

conjuntament amb Creu Roja 
Anoia i amb la implicació de 
l’AMPA i la direcció del cen-
tre, engegaran el proper mes 
de novembre la iniciativa Patis 
Oberts a l’Escola Pare Ramon 
Castelltort.  
Aquesta proposta vol obrir els 
patis de les escoles públiques 
més enllà de l’horari lectiu, 
posant aquestes àrees d’esport 
i esbarjo a disposició de la ciu-
tadania i permetent, d’aquesta 
manera, que els veïns dels bar-
ris propers en puguin gaudir 
en les seves estones de lleure.  
Com s’ha avançat aquest di-
mecres, la prova pilot d’aques-
ta iniciativa es farà al Ramon 
Castelltort i el seu pati obrirà 
tots els dissabtes de 16 a 19h 
i els diumenges d’11 a 14h. 
S’hi podrà accedir lliurement 
per practicar esport, jugar en 
família o participar en les ac-
tivitats que s’hi programin. 
Durant l’estona que el pati 
estigui obert, comptarà amb 
un monitor que vetllarà en tot 
moment pel bon ús de les se-

El CEIP R. Castelltort 
obrirà el pati tots els caps 
de setmana

David Andrés, entre els 
tres millors xefs joves del món

ves instal·lacions i per la bona 
convivència en l’espai. 
La regidora d’Ensenyament i 
Joventut de l’Ajuntament, Pa-
trícia Illa, ha explicat que els 
Patis Oberts busquen, entre 
altres objectius, ampliar els 
espais a l’aire lliure i les pis-
tes esportives a disposició de 
les famílies, crear nous punts 
de trobada que afavoreixin la 
cohesió social i la convivèn-
cia ciutadana, generar nous 
escenaris per al desenvolupa-
ment d’activitats als barris i 
oferir un espai adient per als 
jocs de pilota que sovint cau-
sen molèsties en parcs i places. 
La regidora ha agraït també la 
bona acollida que ha tingut la 
iniciativa per part la direcció i 
l’AMPA de l’escola i ha avan-
çat que l’extensió del progra-
ma a altres centres dependrà 
de les conclusions que surtin 
d’aquesta prova i de l’interès 
que es detecti en altres escoles 
i barris per acollir-lo. 
La inauguració, oberta a tot-
hom, es durà a terme el diu-
menge, 6 de novembre, i 
comptarà amb la presència 
dels Esmolets i s’oferirà un 
esmorzar saludable a tothom 
que hi assisteixi.  
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L ’igualadí David Andrés 
xef del restaurant So-
miatruites d’Igualada 

i cap de cuina del restaurant 
Abac de Barcelona, ha estat un 
dels tres finalistes del concurs 
internacional San Pellegrino 
Young Chef. Andrés es tro-
ba ara entre els tres millors 
cuiners del món menors de 30 
anys, juntament amb el fran-
cès Shintaro Awa i l’americà 
Mitch Lienhard, guanyador 
del concurs, amb el plat d’ànec 
rostit especiat a la taronja i 
nyamé. 
El xef igualadí representava 
Espanya i Portugal durant la 
final, ja que el mes de maig 
s’havia proclamat millor xef 
jove d’aquesta àrea geogràfica 
per segon any consecutiu. En 
la final, Andrés es  va enfron-
tar amb els millors xef de la 
resta d’àrees geogràfiques del 
món, 19 en concret. 
Durant el concurs, Andrés ha 

David Andrés -al mig- entre el francès Shintaro Awa i l’americà, el campió Mitch Lienhard.

mostrat un elevat nivell de 
competició i rendiment. Di-
vendres dia 14 va ser nominat 
per passar a la darrera fase. 
Dissabte va arribar el moment 
de jugar totes les cartes i mos-
trar el gran nivell assolit. Tot 
i que l’igualadí no ha estat el 
guanyador del concurs, va fer 
una molt bona exposició i 
presentació del plat davant del 
jurat. 
Concretament, la proposta 
gastronòmica que li ha valgut 
estar entre els millors del món 
porta per títol “LLET d’ovella, 
carn de XAI, pistils de CAR-
XOFA i fum de PI”. Es tracta 
d’un plat d’arrel tradicional 
catalana inspirat en les coste-
lles de xai i carxofes a la brasa, 
però que Andrés ha evoluci-
onat de tal manera que l’ela-
boració del plat finalitza amb 
una infusió de llom de xai cu-
rat i fumat i amb una quallada 
de llet feta dins d’una carxofa. 
“El plat està basat en produc-
tes 100%  de Catalunya”, ex-

plica Andrés que també des-
taca que “la llet d’ovella fresca 
és molt apreciada i que amb 
unes gotes de quall de carxofa 
extret dels seus pistils queda 
una quallada excel·lent”. 
El prestigiós cuiner Andoni 
Luis Aduriz, del restaurant 
Mugaritz, ha estat el mentor 
d’Andrés durant la final in-
ternacional i l’ha acompanyat 
i aconsellat al llarg de la seva 
estada a Milà.  
 
El concurs 
S. Pellegrino Young Chef 
El concurs S. Pellegrino 
Young Chef està convocat per 
la revista Fine Dining Lovers, 
la més prestigiosa del món 
de la restauració. El jurat de 
la Gran Final l’integraven set 
cuiners d’alt nivell interna-
cional, coneguts com els Set 
Savis: Gaggan Anand, Ele-
na Arzak, Mauro Colagreco, 
Carlo Cracco, Wylie Dufres-
ne, David Higgs y Roberta 
Sudbrack.  

Sortida de l’AE Torxa a l’ermita de Collbàs

AE TORXA / LA VEU 

E l passat dissabte dia 15 
d’octubre, els escoltes 
de l’Agrupament Es-

colta Torxa vam anar d’ex-
cursió a Collbàs. És una sor-
tida que tots els membres de 
l’Agrupament realitzem cada 
any a l’inici de curs, i que 
serveix per conèixer millor 
als nostres amics i amigues 
tot fent activitats.
Ens vam trobar tots al cau 
(Carrer del Bruc), i aprofi-
tant el bon dia que feia, ens 
vam posar a caminar tots 
junts cap als Dipòsits de Vi-
lanova del Camí. Un cop allà, 

vam fer una parada per es-
morzar i així agafar forces, ja 
que tot seguit, va començar 
la gimcana que ens portaria 
a Collbàs. 
L’activitat consistia en trobar 
un excursionista que s’havia 
perdut. Ens vam dividir en 
grups, i pel camí ens vam 
trobar diferents activitats i 
pistes, que ens van ajudar a 
resoldre el misteri. 
Ho vam aconseguir!
Un cop a Collbàs, vam di-
nar i després encara ens va 
quedar una estona per jugar 
i aprofitar el dia. Per tornar 
cap a Igualada, vam passar 
per Montbui, on vam parar a 

berenar. Finalment, vam se-
guir fins al cau, on ens espe-
raven els pares i mares.

Així doncs, vam passar 
un dia genial, amb tots els 
companys i companyes de 

l’Agrupament Escolta Torxa, 
fent activitats i envoltats de 
la natura. 



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a Hispano Igualadina 
(ara sota el nom ofici-
al de Monbus, la gran 

empresa gallega del transport a 
Espanya) torna a estar en boca 
de tothom. Aquesta setmana, i 
a instàncies d’ERC, el ple muni-
cipal ha aprovat una moció que 
reclama un treball unitari per 
pressionar i substituir Monbus 
en el servei d’autobús. Al ma-
teix temps, tots els mitjans de 
comunicació nacionals es fan 
ressò de les protestes al carrer 
de 14 xòfers de Manresa als que 
la Hispano els vol fer fora. La 
raó no és altra que Julià i Alsina 
Graells han perdut la concessió 
de la línia Manresa-Barcelona 
en favor de la Hispano Iguala-
dina.... malgrat el seu historial!
La Generalitat va concedir, per 
concurs, la línia a les empre-
ses que ja la explotaven, però 
Monbus-Hispano va reclamar 
al Tribunal Suprem, que ara els 
ha donat la raó.

L’antiga CiU i el PP s’abstenen 
en la moció a Igualada
El text presentat al ple de 
l’Ajuntament d’Igualada recull 
“els centenars de queixes dels 
usuaris d’aquest servei de bus 
entre la ciutat i Barcelona, que 
han vist com darrerament les 
incidències i els problemes en 
la línia no han fet més que créi-
xer”, expliquen des d’ERC. La 
moció demana que la Generali-
tat -responsable d’atorgar i con-
trolar les concessions- que “ela-
bori un informe jurídic” sobre 
el cost que suposaria rescatar la 
concessió, és a dir, anul.lar-la. 

Inspeccions als autobusos
Recentment, l’Ajuntament va 
ordenar a la policia local ins-
peccionar els autobusos de la 
Hispano que eren a l’estació. La 
moció aprovada també sol·lici-
ta al departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitar 
que “inspeccioni els autobusos 
de l’empresa gallega per tal de 
revisar l’estat tècnic dels vehi-
cles ja que les queixes i les cons-
tatacions sobre el mal estat del 
vehicles que hi ha en aquesta 
línia no es poden deixar passar”. 
I, si cal “inhabilitar aquells au-
tobusos que siguin un perill de 
seguretat pels usuaris”.
Des de les files republicanes as-
seguren que “el desastrós servei 
que ofereix la Hispano Iguala-
dina-Monbus és un problema 
endèmic que s’ha de solucionar 

L’Ajuntament torna a pressionar La Hispano Igualadina-Monbus 
al mateix temps que el Tribunal Suprem li dóna suport

immediatament. El número de 
denúncies pel mal servei creix 
dia rere dia” així com asseguren 
que “cal voluntat política per tal 
d’aconseguir solucionar d’una 
vegada per totes els greuges que 
ens provoca la Hispano als nos-
tres ciutadans i a la ciutat”. 
Finalment auguren que el res-
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cat de la concessió és “l’única” 
solució viable ja que l’empresa 
presenta mostres “evidents” de 
mala praxis, com per exemple 
que el propietari de Monbus, 
Raul López -que va ser a l’Ajun-
tament d’Igualada l’any 2013- 
està imputat per “suborn, tràfic 
d’influències i blanqueig de ca-

pital”, entre d’altres acusacions. 
Tot i això, el Suprem sembla que 
és absent a tot aquest “historial” 
i, en el cas de Manresa, augmen-
ta el problema afegint-hi un ter-
ritori més... 
Recordem que Monbus, que 
va rebre la negativa de l’Ajun-
tament d’Igualada, davant les 

queixes dels veïns, a construir 
un dipòsit de gasoil a l’Esta-
ció d’Autobusos d’Igualada i a 
guardar tots els vehicles durant 
les nits en aquest indret, va op-
tar poques setmanes després 
d’aquest fet a trencar de forma 
unilateral el patrocini de l’Igua-
lada Hoquei Club.

Font:  ACCIÓ a partir del Centro de Predicción Económica – Informe C.Intereg.

1 de cada 3 empreses
exportadores
de l’Estat és catalana. 

La força d’un 
gran país
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E l departament d’Acció 
Social de l’Ajuntament 
d’Igualada ha posat 

en marxa aquesta tardor el 
projecte Radars, en col·labo-
ració amb l’Ajuntament de 
Barcelona, que va ser pioner a 
l’hora de posar-lo en marxa, 
partint d’una primera experi-
ència al districte de Gràcia.  
La capital de l’Anoia, segons 
dades de l’Idescat, tenia al 
mes de desembre del 2015 
una població de 38.751 ha-
bitants, dels quals 7.136 eren 
majors de 65 anys. Moltes 
d’aquestes persones escullen 
seguir vivint al seu domici-
li, soles o acompanyades, ja 
sigui pel seu sentiment de 
pertinença al barri o per la 
voluntat de conservar la seva 
independència. L’entorn can-
viant i les diferents necessi-
tats al llarg de la vida però, 
poden comportar una situa-
ció de solitud no volguda i de 
risc d’aïllament. 
Per tal d’evitar-ho i contri-
buir al benestar d’aques-
tes persones, l’Ajuntament 
d’Igualada engega la xarxa de 
prevenció i detecció Radars, 
en què és fonamental la par-
ticipació de veïns, comerços, 
persones voluntàries i pro-
fessionals d’entitats i serveis 
vinculats als barris. 
Per a ser un radar, només 
cal ser solidaris i observadors 
però, alhora, molt respectu-
osos amb la privacitat de les 
persones. Des del projecte es 
demanarà als radars que esti-
guin atents a la dinàmica dià-
ria de les persones grans que 
coneguin, especialment les 
més grans de 75 anys. Si de-
tecten algun canvi en la seva 
rutina, el seu comportament 
o el seu aspecte, es posaran 
en contacte amb el projecte, 
per tal de facilitar l’inici del 
dispositiu i així permetre la 
vinculació de la persona gran 
amb el voluntari que en farà 
el seguiment telefònic. Els 
serveis socials municipals es-
taran al cas de les situacions 
més complexes que es puguin 
detectar i vetllaran per tal que 
el servei ofert s’adeqüi a les 
necessitats del moment.  
La tinent d’alcalde d’Acció 
Social i Igualtat de l’Ajunta-
ment, Carme Riera, afirma 
que “aquesta ha de ser una 
eina per estimular el respecte 

Nou projecte en marxa 
per detectar casos de 
solitud en la gent gran

Les conciliacions laborals es podran 
fer a l’Anoia a partir de l’any vinent

a les persones grans i per con-
tribuir a construir una Igua-
lada més humana i solidària”. 
De fet, Igualada forma part 
de la Xarxa Global de Ciu-
tats Amigues de les Persones 
Grans des de l’any 2014.  
Inicialment ja col·laboren en 
el projecte quatre entitats, 
aportant- hi voluntariat: Do-
nes amb Empenta, el Casal 
del Passeig, els Visitadors de 
Malalts de la Parròquia de 
la Sagrada Família i l’Hospi-
talitat de la Mare de Déu de 
Lourdes. Aquests voluntaris 
participen en la difusió inicial 
del projecte i, des de la plata-
forma de seguiment telefò-
nic, atenen els casos detectats. 
Cada persona gran és atesa 
per la mateixa persona vo-
luntària, per tal d’afavorir el 
vincle de confiança. L’objec-
tiu final passa també per pro-
moure que la persona gran 
surti de casa i s’interessi per 
activitats del territori.  
Aquelles persones, comerços, 
entitats o col·lectius interes-
sats a implicar-s’hi i actuar 
com a radars, poden contac-
tar al correu electrònic ser-
veissocials@aj-igualada.net o 
trucar al telèfon 630 929 885.    

14  |  IGUALADA
LA VEU

Divendres, 21 d’octubre de 2016

REDACCIÓ / LA VEU 

E l secretari general del 
departament de Tre-
ball, Afers Socials i 

Famílies, Josep Ginesta, ha 
proposat aquesta setmana a 
ajuntaments, organitzacions 
sindicals i empresarials de 
l’Anoia “concertar estratègies 
territorials d’ocupació per li-
derar els bons projectes exis-
tents industrials i de treball a 
la comarca”.
Acompanyat de la delega-
da del Govern a la Catalu-
nya Central, Laura Vilagrà, 
Ginesta ha fet aquest oferi-
ment en el decurs de diver-
ses reunions de treball amb 
representats de l’Ajuntament 
d’Igualada, agents econò-
mics i socials i entitats del 
Tercer Sector de l’Anoia.

Josep Ginesta -al mig, a la dreta- mantenint una reunió amb els representants sindicals.

“Demanen a ajuntaments, 
agents socials i econòmics 
ser capaços d’arribar a acords 
territorials per definir estra-
tègies, tenir una visió glo-
bal sobre les necessitats de 
l’Anoia per liderar una gran 
estratègia en benefici de les 
persones i de les empreses”, 
ha afirmat Josep Ginesta.
Josep Ginesta ha recordat 
que l’any 2015 la comarca de 
l’Anoia va rebre uns 5,8 mi-
lions d’euros per implemen-
tar les polítiques de suport 
al treball i a l’ocupació, “una 
quantitat que enguany podrà 
arribar als sis milions que 
s’aprofitaran millor si les po-
lítiques actives es defineixen 
i s’apliquen coordinadament 
al territori, tenint en compte 
les diferents realitats exis-
tents a l’Anoia”.

D’altra banda, en l’àmbit de 
les relacions laborals, Josep 
Ginesta ha anunciat que el 
primer trimestre de 2017 els 
treballadors/es de la comarca 
de l’Anoia disposaran d’un 
servei administratiu de con-
ciliacions de conflictes labo-
rals a l’oficina de treball situ-
ada a Vilanova del Camí, en el 
marc d’un procés de descen-
tralització per ser més proper 
als ciutadans.
“Un dia a la setmana, hi hau-
rà un òrgan de conciliació 
a l’oficina de treball per la 
qual cosa els treballadors/es 
de l’Anoia que necessitin fer 
els tràmits administratius 
de conciliació no es veuran 
obligats a anar a Manresa o 
Barcelona per fer-los”, ha dit 
el secretari general del De-
partament.

L’Igualada Club Gimnàstic Aula se 
suma a la lluita contra el càncer

REDACCIÓ / LA VEU 

D urant el mes d’octu-
bre es celebren dife-
rents actes per la llui-

ta contra el càncer de mama, i 
aquest any, l’Igualada Hoquei 
Club, ha promogut la venda 
de samarretes per col·laborar 
en la investigació d’aquesta 
malaltia que a tantes dones 
afecta.
Donada la importància 
d’aquesta acció, l’Igualada 
Club Gimnàstic Aula, s’uneix 
a promoure aquesta iniciativa, 
i uneixen forces com altres en-
titats igualadines han fet.
Les entrenadores del club 
gimnàstic, lluiran durant 
aquests darrers dies d’octubre 

en tots els entrenaments les 
samarretes roses, de les què ha 

fet lliurament Manel Burón 
president de l’IHC.
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E l Servei de Cirurgia Or-
topèdica i Traumato-
logia (COT) de l’Hos-

pital d’Igualada va participar 
a finals de setembre passat en 
diverses taules rodones i co-
municacions científiques del 
Congrés. Per una banda el 
Dr. Joan Miquel, membre de 
l’equip d’extremitat superior, 
va participar-hi presentant 
l’evidència científica en frac-
tures proximals de l’espatlla i 
a la mateixa taula la Dra. Alba 
Romero, metgessa resident del 
Servei també va presentar una 
comunicació oral els índex de 
publicació dels treballs pre-
sentats en el Congrés interna-
cional d’espatlla.
Per altra banda, l’actual Cap 
del Servei, el Dr. Xavier Pel-
fort, va co-moderar una Tau-
la Rodona amb el Dr. Pablo 
Gelber de l’Hospital de Sant 
Pau de Barcelona sobre pa-
tologia del menisc, que té 

L’Hospital, present en el 
congrés espanyol de 
cirurgia ortopèdica

A partir d’avui, afectacions de trànsit a 
les Comes i barri de Montserrat

una elevada prevalença tant 
en pacients joves relacionats 
amb l’esport com també en 
gent més gran en el cas de les 
ruptures degeneratives. A la 
mateixa taula hi van partici-
par cirurgians de reconegut 
prestigi internacional com 
el Dr. Joan Carles Monllau 
(Barcelona), Ricardo Cué-
llar (San Sebastián), Antonio 
Cruz (Santander), Antonio 
Maestro (Gijón), Luis Prieto 
(Menorca) i el Dr. Pakuts (ac-
tual President de la Societat 
Xilena d’artroscòpia).
L’Hospital d’Igualada segueix 
incrementant la seva presèn-
cia dins d’aquestes comunitats 
científiques, especialment des 
del Servei de Cirurgia Ortopè-
dica i Traumatologia, prenent 
una especial rellevància. 
Aquest servei de COT realitza 
cada any més de 20.400 visi-
tes a Consulta externa i unes 
1.700 intervencions quirúrgi-
ques, de les quals 230 són prò-
tesi de genoll i maluc.
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A partir d’aquest diven-
dres, 21 d’octubre, 
es duran a terme di-

ferents tasques d’asfaltatge 
a la ciutat d’Igualada, que 
afectaran principalment Les 
Comes i el barri Montserrat. 
Divendres i dilluns s’asfaltarà 
el tram de l’Avinguda Europa 
que enllaça el carrer Portugal 
amb l’accés 555 de l’autovia 
A-2 i, entre dilluns i dijous, 

Núria Parlon, amb militants del PSC de l’Anoia.

Dimarts, seminari sobre 
gestió de Pimes a Ig-Nova

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dimarts 25 
d’octubre es realitza-
rà el seminari Planifi-

cació i gestió estratègica per 
a pimes. La sessió s’adreça 
principalment a responsables 
empresarials de PIMES que 
vulguin avaluar la posició es-
tratègica de la seva empresa i 
formular canvis per a millorar 
la seva competitivitat.
El seminari té com a objectiu 
conèixer quins són els ele-
ments claus que foren part 
d’un sistema de gestió estratè-
gica, identificar quins són els 
factors claus de competitivi-
tat empresarial, caracteritzar 
diferents models d’estratègia 

empresarial i conèixer el pro-
cés d’elaboració d’un pla es-
tratègic i les eines per fer-ho.  
La sessió, que tindrà un en-
focament pràctic i estarà ori-
entada a l’elaboració d’un pla 
estratègic, serà impartida per 
Josep Gallet i Antoni Niubó 
de l’empresa Gallet i Niubó 
Consultors Associats.
El seminari es desenvoluparà 
de 9:00 a 13:00 h a IG-NOVA 
Tecnoespai (Av. Barcelona, 
105). L’assistència és gratuïta 
i podeu formalitzar les vostres 
inscripcions a través de ofici-
naempresa@aj-igualada.net.
Es duu a terme en coordinació 
amb el Consell Comarcal, en 
el marc del Projecte Treball a 
les 7 comarques 2015.  

dies 24 i 27 d’octubre, es 
treballarà al c/ França, entre 
l’Avinguda Europa i el carrer 
Alemanya, i també a la roton-
da del carrer Alemanya amb 
el carrer Itàlia. 
Aquests treballs obligaran 
a prohibir l’estacionament 
i la circulació de vehicles a 
les vies afectades, a excepció 
dels transports que s’adrecin 
a les indústries que hi estan 
ubicades. 
Els recorreguts alternatius 

estaran degudament senyalit-
zats per la Policia Local, tot i 
que la recomanació és evitar 
passar per aquests carrers, en 
la mesura del possible, men-
tre durin les obres. Dijous, 
dia 27, i divendres, dia 28, 
s’asfaltaran, al barri Montser-
rat, un tram del carrer Mos-
sèn Josep Forn i un tram del 
carrer Repòs. El detall de les 
afectacions es pot consultar 
al webwww.igualada.cat, ac-
cedint a l’apartat “Avisos”.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte es van 
celebrar les eleccions 
primàries al PSC per 

escollir-ne el primer/a /secre-
tari/a, essent els candidats Mi-
quel Iceta i Núria Parlon.
Durant la campanya de les 
primàries ambdós candidats 
van visitar la comarca per tro-
bar-se amb militants i simpa-
titzants, intercanviant idees 
i opinions sobre el moment 

polític actual i futur.
La jornada electoral va trans-
córrer amb normalitat a les 7 
Meses electorals de la comar-
ca, participant aprop de 150 
persones; cal apuntar que es 
podia votar a qualsevol mesa 
de Catalunya a més de tenir 
també l’opció de vot electrò-
nic.
Els resultats dels vots emesos a 
la comarca de l’Anoia han es-
tat el 58 % per Núria Parlon i 

el 42 % per Miquel Iceta. A ni-
vell de Catalunya ela resultats 
han estat de 54 % Miquel i 46 
% Núria.
Des del PSC expliquen que 
“cal felicitar-nos per aquest 
nou exercici de democràcia 
interna, felicitar al guanyador 
Miquel Iceta i ara a preparar 
junts bé el Congrés del PSC 
del novembre per tornar a te-
nir un projecte engrescador i 
il.lusionador per Catalunya”.

Núria Parlon va guanyar 
les Primàries del PSC a l’Anoia



70 expositors i activitats d’oci durant tot el cap de setmana, 
a la fira Nuvis Fest, a l’antic Escorxador
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Les invitacions per al 
saló poden descarre-

gar-se gratuïtament a 
través de la web 
firaigualada.org

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Saló de Nuvis i Fes-
tes, NUVIS FEST, que 
enguany estrena nom 

i ubicació obre portes aquest 
cap de setmana. Demà dissab-
te 22 i diumenge 23 d’octubre 
a l’edifici modernista de l’Es-
corxador d’Igualada. Els jar-
dins del recinte, la nau central 
i les dues naus laterals estaran 
ocupades amb 70 marques i/o 
establiments d’Igualada, co-
marca i arreu de Catalunya.
L’entrada al recinte és gratuï-
ta però cal registrar-se, es pot 
fer prèviament a través de la 
web del saló (http://www.fi-
raigualada.org/nuvis-fest) o 
personalment al taulell de re-
cepció els dies de la fira. Entre 
tots els assistents registrats es 
sortejarà un sopar per a dues 
persones.

Gran finestra d’ofertes 
i serveis
Durant els dos dies, de  deu 

Les desfilades de moda seran un dels reclams de Nuvis Fest.

del matí a dues del migdia i de 
les quatre a les vuit del vespre, 
l’edifici de l’Escorxador serà 
una gran finestra d’ofertes i 
serveis per a nuvis i tot tipus 
de festes i celebracions. Així, 
es podran trobar serveis de 
restauració, fotografia, joieria, 
wedding planners, lloguer 
de cotxes, animació infantil, 
comiats de solter, moda, flo-
risteria, pastisseria creativa, 
viatges... 
A banda, el saló acollirà acti-
vitats i animació durant les 
dues jornades. Als jardins hi 
haurà food trucks amb serveis 
de restauració, inflables per 
a nens i nenes, música en di-
recte, paintball... A l’interior, 
trobarem la desfilada de mo-

Hi haurà desfilada de 
models, food trucks, 

degustacions, anima-
ció infantil, paintball, 
photocall, música en 

directe...

dels; dissabte a les 19h amb 
moda per adults i diumenge a 
les 18h amb roba per a nens i 
nenes.
Seguint la tendència del sec-
tor i com a reclam de públic, 

el saló prendrà forma d’una 
gran festa, tant pel que fa a la 
decoració i ambientació, com 
pels continguts, ja que s’oferi-
ran concerts en directe, degus-
tació de còctels, tallers infan-
tils, inflables, jocs de paintball 
i food trucks amb productes 
tan originals com crispetes, 
còctels o cupcakes.
Nuvis Fest està organitzat per 
Fira d’Igualada i compta amb 
el suport de l’Ajuntament 

d’Igualada. Enguany celebrarà 
la seva 16 edició i espera aco-
llir més de 4.000 visitants. 
 

La fira ha obert el seu ventall d’oferta per poder ser més atractiva.

Horaris públic
De 10:00h a 14:00h i de 
16:00h a 20:00h
 
Desfilada de models
Desfilada adults: dissabte a 
les 19:00h

Desfilada infantil: diumenge 
a les 18:00h
 

Horaris i programa

Activitats Paral·leles
Degustació de còctels diu-
menge a les 18:00h a càrrec 
de Daniel Miranda.
Degustació de còctels durant 
la desfilada de dissabte a càr-
rec de Familygins.
Inflables durant els dos dies a 
càrrec d’Anima’ns.
Paintball a càrrec d’ Els Ma-
quis.



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l nombre de casaments 
a l’Anoia ha disminu-
ït en els darrers anys, 

seguint la tònica general del 
país. El 2014, se’n van fer 429. 
És del darrer any del què se’n 
coneixen dades públiques. 
La majoria de les parelles pre-
fereixen els matrimonis civils, 
mentre que els casaments re-
ligiosos continuen en descens. 
Encara que les bodes entre 
homosexuals suposen un per-
centatge molt baix del total 
de la població, els casaments 
entre dones augmenten en un 
20%, mentre que les d’homes 
disminueixen, segons dades 
de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat), que ha 
consultat La Veu.
Cada vegada hi ha menys pa-
relles que estan disposades a 
dir el “sí vull” davant dels ulls 
de Déu, i de fet, la major part 
dels matrimonis que es casen 
(i cada vegada són menys pa-
relles) prefereixen fer-ho pel 
civil. A Catalunya, el 2014 es 
van casar més parelles que du-
rant el 2013. Però l’increment 
és pràcticament impercepti-
ble, ja que aquest augment ha 
estat només del 0,1%. On sí 
que es comencen a crear dife-
rències és entre comarques. 
L’àrea metropolitana de Bar-
celona és també la que més ha 
sofert aquesta reducció de ca-
saments, amb 278 menys que 
el 2013. Pel que fa a la pujada 
de casaments, els gironins i les 
seves comarques són els que 
més convençuts estan de ca-
sar-se, ja que durant el 2014 hi 
va haver 247 parelles més que 
van contraure matrimoni res-
pecte a l’any anterior.
De les dades es poden extreu-

Disminueix el nombre de casaments catòlics a l’Anoia

re diverses conclusions, com 
per exemple que la major 
part dels catalans prefereixen 
bodes civils, ja que el 83,9% 
opten estalviar-se passar per 
l’altar. Aquest percentatge tan 
elevat, suposa un increment 
de l’1,3%.
I és clar, un increment dels ca-
saments civils en una societat 
on cada vegada hi ha menys 
bodes, suposa una disminució 
dels matrimonis religiosos, en 
aquest cas d’un 6% (menys 
bodes que el 2013). De fet, els 
casaments religiosos (catòlics 
i d’altres religions), només su-
posen el 16% del total de cele-
bracions a Catalunya.
I aquestes són dades traslla-
dables en algunes comarques, 
com l’Alta Ribagrça, on el 
2014 no ha tingut ni un sol 
casament religiós, o el Bergue-
dà o el Bages, on més del 90% 
dels casaments que s’hi cele-
bren són civils.
Segons aquestes dades els ma-
trimonis que més van aug-
mentar en percentatge són els 
casaments entre dones, amb 
un increment del 20% res-
pecte a l’any anterior. El 2013 
van contraure matrimoni 308 
parelles dones, mentre que el 
2014 han estat un total de 369. 
Pel que fa als casaments entre 
homes s’ha invertit la situa-
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Casaments a l’Anoia i altres comarques (2010-14)
Hoja1

Página 1

2010 2011 2012 2013 2014

ANOIA 459 428 445 435 429

429 422 414 385 388

386 377 382 339 364

628 516 586 609 549

676 642 738 705 656

68 58 53 68 64

148 142 144 124 160

66 54 63 70 56

27178 25832 27358 26044 26823

Alt Penedès

Baix Penedès

Garraf

Bages

Conca de Barberà

Berguedà

Segarra

Catalunya

ció, amb un petit descens des 
del 2013 (369 matrimonis) el 
2014 (385).
Malgrat que les parelles ho-
mosexuals mantenen el seu 
ritme de matrimoni, la major 
part dels casaments (de fet el 

Els casaments obliguen a una despesa important.

La majoria de parelles 
prefereixen els matri-
monis civils, i aquests 

cada vegada se celebren 
més tard. El cost 

mitjà d’una boda de 
100 convidats és de 

16 mil euros

97,1%) que es duen a terme a 
Catalunya són entre parelles 
de diferents sexes. Això signi-
fica que de les 26.068 bodes 
que hi va haver durant el 2014 
a la comunitat catalana, un 
total de 25.314 van ser d’hete-

rosexuals, mentre que només 
754 van ser-ho de parelles del 
mateix sexe.
Una altra dada a destacar és 
que a cada any que passa les 
persones es casen més grans. 
La mitjana d’edat masculina 
per casar-se s’ha situat en 34,3 
anys, i la femenina en 32,3 
anys, una pujada de 0,2 anys 
en ambos sexes en compara-
ció amb l’any anterior.
Segons la Federació d’Usua-
ris i Consumidors Indepen-
dents (FUCI), l’any 2014 el 
cost mitjà d’una boda per a 
100 invitats a l’Estat espanyol 
oscil·lava entre els 11.864 i els 
21.205 euros, essent la mitja-
na de 16.534. Per comunitats, 
la més cara és Madrid (21.205 
euros de mitjana), seguida 
de Catalunya (20.282) i Co-
munitat Valenciana (19.525), 
mentre que la més barata és 
Canàries (11.864). Quant a 
les comunions, el cost mitjà al 
2014 es va situar en els 2.412 
euros. 

ES NECESSITA ADMINISTRATIVA
 PER A DESPATX D’ADVOCAT

 
JORNADA COMPLETA

 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA

 
Interessats enviar currículum amb 

l’assumpte: ref.8792 
a l’adreça electrònica següent:

classificatsveuanoia@gmail.com
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Caves Maria Casanovas i Mas 
dels Clavers, al 7è Mercat de Mercats
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E ls productors anoiencs 
Caves Maria Casano-
vas i Mas dels Clavers 

seran presents a la 7a fira Mer-
cat de Mercats que se celebra a 
la plaça de la Catedral de Bar-
celona del 21 al 23 d’octubre. 
L’acte organitzat per l’Institut 
Municipal de Mercats de Bar-
celona té per objecte donar a 
conèixer els mercats i els seus 
productes de proximitat, a 
través de l’exposició i degus-
tació de productes, aplegant 
paradistes dels mercats barce-
lonins, restauradors i produc-
tors alimentaris i vitivinícoles 
catalans.
A través de la Xarxa Produc-
tes de la Terra, impulsada per 
la Diputació de Barcelona, 
el Mercat de Mercats ofereix 
un espai per fer difusió del 

Esther Sabaté i David Raya.

producte de proximitat rela-
cionat amb el territori de la 
província de Barcelona, on un 
any més hi haurà representa-
ció de productors de l’Anoia, 
del Camp a la Taula.
Cava Maria Casanovas, que 
ja va ser present a l’edició de 
l’any passat, serà al Mercat de 
Mercats dissabte dia 22. Situ-
ada a la carretera de Sant Sa-

durní d’Anoia a Piera, a Sant 
Jaume Sesoliveres, és una pe-
tita cava familiar. Després de 
dècades dedicades al món de 
la vinya i el vi, l’any 1984 va 
entrar al món del cava de la 
mà dels fills de la família.
Diumenge 23 serà el torn de 
Mas dels Clavers, la quarta 
generació d’una finca de 240 
hectàrees a Cabrera d’Anoia. 
Després de gairebé dues dèca-
des sense fer vi, és un projecte 
d’un pare i dos germans que 
té per objectiu tirar endavant 
petites produccions, només 
vinya vella, de viticultura eco-
lògica i molta qualitat.
En l’edició de l’any passat el 
Mercat de Mercats va comp-
tar amb més de 260.000 vi-
sitants, 200.000 compres di-
rectes a les parades i es van 
efectuar 60.000 consumicions 
de menjar i beure.

David Raya, nou president 
de Jove Cambra d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dimecres 12 
d’octubre es va rea-
litzar a la sala LAB de 

l’Ateneu Igualadí l’Assemblea 
d’eleccions de la Jove Cam-
bra Internacional d’Igualada 
(JCI Igualada) que amb els 
seus 41 anys d’Història a la 
Ciutat d’Igualada, 51 a Ca-
talunya i 101 al món amb 
membres destacats com Kofi 
Annan, John F. Kennedy, 
John D. Rockefeller, Bill Clin-
ton entre d’altres i presidida 
per l’actual presidenta del  la 
JCI Igualada Esther Sabaté, a 
escollit el seu president per el 
2017 el jove emprenedor Da-
vid Raya.
La Junior Chamber Interna-
tional es una entitat apolítica, 
aconfessional de joves ciuta-
dans actius d’entre 18 i 40 
anys d’edat, te representació a 
unes 5.000 ciutats repartides 
en 117 Nacions i territoris i te 

en torn de 200.000 membres 
i es present als 5 continents, 
la seva missió es crear canvis 
positius a la societat.
Durant aquest anys sota la 
presidència d’Esther Sabaté 
la JCI Igualada ha realitzat 17 
programes, del que podem 
destacar els Joves a Debat 

amb una formació en Oratò-
ria a mes de 400 alumnes de 
1r de Batxillerat de la Ciutat 
d’Igualada.
David Raya pretén donar 
aquesta continuïtat de l’enti-
tat a la ciutat i crear progra-
mes nous que beneficien la 
societat.

AEM / LA VEU 

L ’Associació d’Esclero-
si Múltiple de l’Anoia 
organitza una sortida a 

Món Sant Benet, el proper 13 
de novembre. La sortida pun-
tual serà de Vilanova del Camí 
a les 08.45h (parada bus a l’Es-
tanc), i a les 9h ds de l’estació 
d’autobusos d’Igualada. 
La visita comença a les 10.30h 
(qui vulgui es pot portar es-
morzar i des de l’arribada fins 
l’entrada, pot esmorzar allà).

Sortida de l’Associació 
d’Esclerosi Múltiple

La visita te una durada d’1.30h 
per tant, s’acaba a les 12.00h. 
Hi ha ascensor per fer tots 
els accessos més fàcils i cadi-
res per anar-se assentant si es 
necessita. Se sortirà d’allà a les 
12.15h. 
Preu entrada de grup: 8.50 
euros (tothom paga, avis, ju-
bilats, pensionistes). Els nens 
que tinguin el Carnet del Club 
Super3  no paguen, així com 
els menors de cinc anys. La 
resta de nens paguen 6.90 eu-
ros.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igua-
lada i d’altres insti-
tucions han celebrat 

aquest dissabte, 15 d’octubre, 
el tradicional homenatge ins-
titucional en memòria del 
president de la Generalitat de 
Catalunya, Lluís Companys, 
quan es compleixen 76 anys 
del seu afusellament al fossat 
de Santa Eulàlia del castell de 
Montjuïc, a Barcelona. 
Regidors dels grups munici-

Igualada recorda 
el president Companys

pals de CiU, ERC, Socialistes 
d’Igualada i Decidim Igua-
lada, amb representants de 
sindicats i entitats locals, van 
portar diferents corones de 
flors al monòlit que l’any 1998 
es va inaugurar a la zona nord 
de la ciutat per recordar la fi-
gura del president. 
L’acte va finalitzar amb la lec-
tura d’un discurs institucional 
i amb els regidors del consis-
tori i el públic que hi va assis-
tir entonant l’Himne Nacional 
de Catalunya Els Segadors.

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
 Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es 

 www.lmabogadosbarcelona.com
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funciona bé o no. Quan veus que hi ha persones que 
no es parlen o que hi ha departaments que no tenen 
comunicació entre ells, resulta força evident pensar 
que no hi ha una bona definició de responsabilitats,  

la qual cosa duu a generar determinats 
conflictes que acaben afectant la ren-
dibilitat de les organitzacions. 

La nostra experiència ens diu que és 
força habitual que les empreses inver-
teixin en capacitat productiva (mà-
quines, software...) i, en canvi, no és 
tant comú veure com es fan inversions 
en millora de les organitzacions, aque-
lles que poden generar més rendiment 
que la millor màquina del món.
El fet que una empresa no acabi de 
créixer i visqui en un conflicte perma-

nent (desorganització) del qual sembla impossible sor-
tir-ne, acaba afectant la creació de valor de la mateixa, 
i per tant, a la creació de valor pel país. 
Té sentit invertir en organització? 

IGUALADA CAPITAL BARCELONA

L
es dues últimes setmanes hi ha hagut 
dos esdeveniments força interessants 
pel món de l’empresa: la fira IDEA, 
organitzada per Disseny Igualada, i 

l’Anoia Tast Tech, idea del CRP (Centre de Re-
cursos Pedagògics de l’Anoia).

IDEA vol acostar el món del disseny a l’empre-
sa i l’Anoia Tast Tech promocionar l’interès per 
les noves tecnologies en els nens. Dos fantàstics 
projectes sorgits de la iniciativa privada, amb 
suport públic, que demostren que la nostra 
ciutat i comarca, són vives. Dues accions on la 
majoria dels participants, en el cas de l’IDEA, i 
la totalitat, en el cas de l’Anoia Tast Tech, eren 
de la nostra comarca. En aquest esdeveniment 
l’únic ponent que hi havia era un igualadí, de 
tants que hi ha Bruc enllà que desenvolupen la 
seva carrera professional amb gran èxit a Bar-
celona.
I la setmana vinent comença l’Igualada Pre-
para’t, organitzat per la UEA amb suport de 
l’Ajuntament. Una setmana perquè els aturats, 
o no, coneguin les tendències del mercat labo-
ral. Però quin mercat laboral? El de l’Anoia? El 
curiós d’aquest Igualada Prepara’t és que tots 
els ponents, de “reconegut prestigi?”, són de 
fora de la nostra comarca. Tan malament estem 
a l’Anoia que no hi ha ni un sol professional 
amb prou bagatge per donar una xerrada? I any 
rere any passa el mateix. I no sols en aquest es-
deveniment... Crec que els millors coneixedors 
del nostre entorn laboral, i de Catalunya tam-
bé, doncs el mercat  no es circumscriu a una 
sola comarca, som els anoiencs.
No vull que se’m titlli de autàrquic, egoista o 
narcisista però la imatge de provincianisme 
que a vegades donem no s’ajusta a la nostra 
realitat.
Existeixen un munt d’anoiencs suficientment 
capaços per ser ponents en aquest Igualada 
Prepara’t i els que “piquem pedra” diàriament 
els coneixem.
I no som pocs els que pensem així...

PIA PRAT JORBA

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra 
Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

Stiglitz: “L’euro ha fomentat la crisi i les desigualtats
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INÉS LUMBRERASJOSEP JUNYENT

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

¡Vaya! Ya suben los precios.
Los neo-liberales son como los amish, con todo respecto para 

estos últimos. Niegan la evolución. Se han quedado anclados en 
el siglo XVIII

XAVIER MORALES
Economista
@xm300

C. ALCARAZM. MACIÀ X. MORALESMANEL MACIÀ XAVIER MORALESCESC ALCARAZ

OLÉ TU FLORENTINO... I EL TEU LIBERALISME!

MANEL MACIÀ MARTÍ
Consultor de RRHH per competències
@talentiagestio

LA RENDIBILITAT D’INVERTIR EN ORGANITZACIÓ

Existeixen un munt 
d’anoiencs suficientment 
capaços per ser ponents

CESC ALCARAZ
Economista Soci-Director FeedBackGround
@cescalcal

Te sentit  invertir 
en organització?

D
e centre i liberal, així es definia el Partido 
Reformista Democrático (PRD) que Flo-
rentino Pérez va liderar des de la secreta-
ria general i que va concórrer a les elecci-

ons generals de 1986 amb el resultat d’una patacada 
monumental. 
El liberalisme del que feia gala Florentino Pérez en el 
programa electoral d’aquell PRD sembla que no l’ha 
aplicat amb tant d’entusiasme en els seus negocis i 
des de la presidència d’ACS, recordem alguns exem-
ples recents:
Les concessionàries de les autopistes radials R-3 Ma-
drid-Arganda i R-5 Madrid-Navalcarnero participa-
des entre per ACS i Bankia, amb un transit inferior al 
25% del previst en els estudis de viabilitat, van pre-
sentar concurs de creditors i el ministeri de Fomento 
se’n farà càrrec probablement en 2017.
Mes liberalisme. El juliol de 2014 la societat ESCAL 
UGS, propietat d’ACS, va exercir el seu dret de re-
nuncia a la concessió del magatzem subterrani de gas 
Castor davant les costes de Castelló i Tarragona per 
assegurar-se així el cobrament d’una indemnització 
per part de l’estat de 1.350 milions d’euros. 
I last but not least, TP Ferro joint venture de Eiffage i 

ACS per la construcció i posterior explotació d’un tram 
de l’AVE transfronterer pel Perthus, davant les impor-
tants pèrdues econòmiques causades per l’escàs transit 
ferroviari i tot i el cofinançament públic de 600 milions 
d’euros, va presentar concurs de creditors el 2015 i hau-
rà de ser compensada per les inversions realitzades amb 
diners dels contribuents. ADIF i SNCF Réseau es faran 
càrrec de la explotació de la infraestructura.

Mentre la majoria dels nostres empresaris i emprene-
dors esmercen esforços i els seus propis recursos per 
tirar endavant els seus negocis, altres apliquen la seva 
particular idea de liberalisme: projectes privats amb 
finançament públic, en infraestructures de dubtosa 
viabilitat i la garantia que si surten malament ja ho 
pagarem entre tots. 

 

C
om a experts en organització empresarial i 
acostumats a analitzar les estructures empresa-
rials des del punt de vista racional, ens trobem 
molt sovint amb empreses on no es compleix 

l’espiral positiva que ha 
de generar el fet de tenir 
una bona estratègia ben  
comunicada, així com 
una molt bona defini-
ció dels rols i processos 
interns, conjuntament 
amb un bon ambient de 
treball. 
Per tal d’assolir la cons-
tància i la velocitat ade-
quades que permetin 
deixar endarrere els nos-
tres competidors, és im-
prescindible la dosi adequada de disciplina positiva en el 
seguiment del camí marcat.
En aquest sentit, tenint clars els punts anteriors, resulta re-
lativament senzill diagnosticar el perquè una organització 

GONZALO BERNARDOS @GonBernardos 
Professor Titular d’Economia de la UAB

Mentre la majoria dels nostres 
empresaris esmercen esforços 

per tirar endavant els seus 
negocis, altres apliquen la seva 
particular idea de liberalisme
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Igualada coordina un projecte europeu per impulsar 
la internacionalització de les pimes en el tèxtil

24  |  IGUALADA
LA VEU

Divendres, 21 d’octubre de 2016

Es tracta del projec-
te Inter-tex, que té 

un pressupost d’1M€ 
provinent del Fons 

Europeu de Desenvo-
lupament Regional 

(FEDER) i que compta 
amb la participació 

de França, Portugal i 
l’Estat espanyol

REDACCIÓ / LA VEU 

E l sector tèxtil català 
participa en un projec-
te europeu per impul-

sar la internacionalització de 
les seves pimes. Es tracta del 
projecte Inter-tex, que té un 
pressupost d’un milió d’eu-
ros i que compta amb la par-
ticipació d’entitats de França, 
Portugal i l’Estat espanyol. El 
tret de sortida al projecte l’han 
donat fa pocs dies tots els inte-
grants en una sessió conjunta 
a Igualada, a l’edifici de l’Ado-
beria Bella.
Inter-tex, coordinat per 
l’Ajuntament d’Igualada, 
compta amb dues altres en-
titats catalanes (ACCIÓ 
–l’agència per a la competiti-
vitat de l’empresa- i el Clúster 
Català de la Moda). La resta 
d’integrants del consorci són 
l’Associació d’Empresaris 
Tèxtils de la Comunitat Va-
lenciana (ATEVAL) i la Con-
feredación Indústrias Textiles 
de Galicia (COINTEGA) de 
l’Estat espanyol, l’Agència de 
Desenvolvimento regional 
do Vale do Ave (ADRAVE) 
i l’Associação Têxtil e Ves-
tuário (ATV) de Portugal i la 
francesa Union Des Industries 
Textiles Du Sud (U.I.T).
A través d’aquest projecte, 150 
pimes testejaran diverses eines 
pilot per fomentar la interna-
cionalització conjunta, com 

Dimarts inici d’un curs 
bonificable a la Cambra 
de Comerç sobre 
administratius, 
importació i exportació

la creació de plataformes co-
mercials en diferents mercats, 
la participació en fires o l’or-
ganització de trade-shows de 
promoció. La iniciativa té una 
durada de dos anys i mig.
El projecte Inter-tex està fi-

nançat pel Programa de Co-
operació Territorial de l’Espai 
Sud-oest Europeu (INTER-
REG-SUDOE), que dóna 
suport al desenvolupament 
regional a través del cofinan-
çament de projectes trans-
nacionals mitjançant el Fons 
Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER).
Aquesta acció s’emmarca en 
l’aposta del govern català de 
potenciar la indústria del tèx-
til català. En aquest sentit, i 
el Clúster Català de la Moda 
(MODACC) i la Generalitat, a 
través del Consorci de Comerç 
Artesania i Moda (CCAM) 
col·laboren estretament en 
diferents accions dins el 080 
Barcelona Fashion, la setmana 
catalana de la moda.

 
El sector del tèxtil i la 
confecció a Catalunya
El sector tèxtil i confecció 
aglutina 4.301 empreses a 
Catalunya que són, principal-
ment, empreses familiars de 
dimensió reduïda. D’aquestes, 
1.720 són empreses exporta-
dores regulars. 
Aquest sector genera un vo-
lum de negoci de 3.868,3 
milions d’euros i ocupa un 
total de 26.489 treballadors. 
Catalunya aglutina un 40% 
del total del volum de negoci 
del sector a l’Estat espanyol i 
un 32,1% dels llocs de treball 
ocupats. Així mateix, el sector 
tèxtil i confecció representa 
un 10,31% del PIB industrial 
català.

Mestres i alumnes s’interessen pel món de les TIC a la 
primera edició de l’Anoia Tast-Tech

REDACCIÓ / LA VEU 

L a primera edició de 
l’Anoia Tast-Tech va 
ser tot un èxit. Cen-

tenars de persones van acos-
tar-se en la primera edició 
d’aquesta mostra tecnològi-
ca enfocada al món educatiu. 
Més de 150 infants i joves 
van apuntar-se als diferents 
tallers que es van organitzar 
durant tot el matí i la sala de 
l’auditori va quedar petita 
amb la conferència “Robò-
tica, ensenyament, investi-
gació” a càrrec de Francesc 
Sabaté i Domènech, director 
del màster en producció au-
tomatitzada i robòtica.
Els participants i el públic 
vingut de tota la comarca 
van poder programar di-

versos robots, crear circuits 
elèctrics, ensenyar les possi-
bilitats de la domòtica, pro-
var la realitat augmentada o 
muntar un drone, dins d’un 
ambient distès i amè per a 
grans i petits. A més, diver-
ses empreses tecnològiques 

de TICAnoia van mostrar 
als assistents què i com fan 
en el seu dia a dia, apropant 
la tecnològica i donant a 
conèixer les oportunitats la-
borals de les TIC. 
A més, també hi van partici-
par diversos centres escolars 

que van ensenyar els seus 
projectes TIC.
L’Anoia Tast-Tech ha estat 
una iniciativa del Centre 
de Recursos Pedagògics de 
l’Anoia, inQuiet i TICAnoia 
amb el suport econòmic de 
l’Ajuntament d’Igualada.

El proper dimarts dia 25 d’oc-
tubre tindrà lloc l’inici d’un 
curs bonificable, a la delegació 
de la Cambra de Comerç Dele-
gació a l’Anoia. Continuarà els 
dies 8, 15 i 22 de novembre, de 
9 a 2 del migdia. 
L’objectiu és actualitzar els co-
neixements administratius de 
les operacions de compra-ven-
da internacional. Repassar 
nous aspectes, documents, 
normativa i usos mitjançant 
casos pràctics reals.
El programa inclou, entre d’al-
tres, com emplenar els princi-
pals documents de comerç ex-
terior: documents electrònics i 
la gestió telemàtica; documen-
tació adient en funció de destí 
i partida aranzelària / origen i 
partida aranzelària; control de 
despeses i costos en les opera-
cions de compra-venda inter-
nacional: anàlisi de la cadena 
administrativa de l’operació 
de compra-venda; costos, des-
peses i gestió de la negociació 
amb els proveïdors...
Inscripcions: Tel. 902 448 448 
Ext. 1035. e-mail: 
igualada@cambrabcn.org

Merceria Vidal “Cal 
Perico”, protagonista al 
Dia de la Cambra

Ahir al vespre, tancada ja la 
nostra edició, era prevista la 
celebració del Dia de la Cam-
bra, a la Casa Llotja de Mar de 
Barcelona. En l’acte es reco-
neixen cada any les trajectò-
ries d’empreses de Barcelona i 
de la demarcació que celebren 
aniversaris emblemàtics.
El president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, va inau-
gurar l’acte i el vicepresident 
del govern i conseller d’Eco-
nomia i Hisenda, Oriol Jun-
queras, el va cloure. L’acte 
comptava amb la intervenció 
del president de Saba Apar-
camientos, Salvador Alemany, 
que celebra el 50è aniversari 
i el director general de l’Em-
presa Sagalés, Ramon Sagalés, 
que celebra el 375è aniversari. 
Enguany entre les empreses i 
entitats premiades destaquen, 
l’Empresa Sagalés (375); l’Ho-
tel San Agustín i la Merceria 
Vidal-Cal Perico d’Igualada, 
totes dues amb 175. 
Més informació a la propera 
edició de La Veu.



REDACCIÓ / LA VEU 

L a Conciliació laboral és 
un tema que interessa 
cada vegada més a ni-

vell social per la importància 
que té i l’efecte que pot apor-
tar en el nostre dia a dia. I és 
que amb la Conciliació labo-
ral, la societat podria arribar a 
aconseguir una millor qualitat 
de vida, millorar les relacions 
laborals-personals-familiars, 
disposar de temps per al crei-
xement personal, així com 
també fer un canvi en la men-
talitat sobre la feina com la fle-
xibilitat d’horaris, la millora 
de la productivitat i la reduc-
ció de l’absentisme laboral. 
Entitats, empreses, escoles, co-
merços, i fins i tot les Admi-
nistracions Públiques, estan 
implicats en aquest tema, per 
què involucra a tothom.  En 
aquest sentit, i veient que la 
conciliació laboral és cada dia 
més present a les agendes de 
moltes persones, la comissió 
UEA Inquieta ha organitzat 
per el dijous 27 d’octubre, a 
les 18h, al Museu de la Pell 
d’Igualada, una taula rodona 
sota el títol: ‘Conciliació La-
boral, una oportunitat per a 
la societat’. 
L’acte s’ha presentat en roda 
de premsa de la mà d’Elisabet 
Seuba, Ivet Pons i Paula Arias, 
membres de la comissió de 

Les empresàries d’UEA Inquieta 
porten a debat la conciliació laboral

treball UEA Inquieta. L’ob-
jectiu d’aquesta taula rodona 
és poder arribar a “conscien-
ciar a tothom dels beneficis 
que pot aportar la conciliació 
laboral, i sobretot, conscien-
ciar que es tracta d’un tema 
que afecta només a la dona 
sinó que interessa tant a do-
nes com a homes, degut a la 
diversitat de models familiars 
que existeixen actualment”.
La taula rodona comptarà 
amb la participació de qua-
tre ponents: Cristina Sánc-
hez-Miret, Doctora en So-
ciologia de la Universitat de 
Girona; Gemma Cernuda, 
experta en branding i comu-
nicació en femení i escripto-
ra; Raül Martínez, Director 
financer de Sofamel; Isabel 
Pérez, Directora de l’àrea de 
Persones d’Abacus Coope-
rativa. La taula estarà mode-
rada per Neus Navarro, cap 
de redacció del diari digital 
Viaempresa. 
La Comissió UEA Inquieta 
destaca que en l’acte, i per 
primera vegada, s’oferirà de 
manera gratuïta el servei de 
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Paula Arias, Elisabet Seuba i Ivet Pons, durant la roda de premsa. / JORDI PUIGGRÒS

El Museu de la Pell aco-
llirà una taula rodona 
el dijous 27 d’octubre, 
amb servei gratuït de 

ludoteca

ludoteca, per a cuidar els fill/
es (majors de 4 anys) del pú-
blic assistent.  
La taula rodona ‘Conciliació 
Laboral, una oportunitat per 
a la societat’, compta amb el 
suport de la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena, l’Institut Català de 
les dones, Iniciativa per a la 
Reforma Horària, Dones amb 
Empenta; i amb la col·labo-
ració de la Mútua General de 
Catalunya, i el diari digital 
empresarial català Via Em-
presa.
Les inscripcions a l’acte es 
poden realitzar a través de la 
pàgina web de la Unió Em-
presarial de l’Anoia: www.
uea.cat o bé trucant al telèfon 
93 805 22 92.
UEA Inquieta va néixer a fi-
nals de 2015, sota el paraigua 
de la Unió Empresarial de 
l’Anoia, amb l’objectiu de po-
sar en valor i donar visibilitat 
a la dona en el món empresa-
rial i econòmic. Es tracta d’un 
gran grup de persones (em-
presaris/es, directives i/o pro-
fessionals, etc) que compar-
teixen les ganes de treballar 
i de canviar la visió del món 
empresarial. Dins la UEA In-
quieta hi ha una comissió de 
treball, que s’encarrega de 
gestionar el grup i organitzar 
actes i activitats per arribar a 
assolir l’objectiu marcat.

ROTARY IGUALADA / LA VEU 

J a fa uns anys que el dia 24 
d’octubre es va declarar 
“Dia Mundial de la Po-

liomelitis”. Ho va promoure 
Rotary Internacional per com-
memorar  el naixement del Dr. 
Jonas Salk (1914-1995), qui va 
dirigir el primer equip per de-
senvolupar una vacuna contra 
aquesta malaltia que tants es-
tralls ha causat a la humanitat 
al llarg de la història, especial-
ment entre els més petits.
A Rotary Internacional s’hi 
agrupen 1.200.000 persones 
organitzades en  34.000 clubs 
a tot el món. A Catalunya hi 
tenen la seu 58 d’aquests clubs, 
un d’ells, el Rotary Club Igua-
lada, és a la nostra ciutat, en 
formen part 26 homes i dones. 
Tots els clubs, els seus socis i la 
pròpia organització interna-
cional, tenen com a objectiu 
principal, “el de prestar serveis 
a la seva pròpia comunitat (ciu-
tat, comarca . . .) i a tot el món”.  
L’eina per prestar aquests ser-
veis és la Fundació Rotària, el  
mitjà per on els rotaris de més 
de 200 països canalitzen de 
manera coordinada els seus es-
forços de col·laboració i servei 
a nivell internacional en favor 
dels més desafavorits, en àrees 
d’interès tan diverses i necessà-
ries com la promoció de la pau; 
la prevenció i el tractament de 
malalties; el subministrament 
d’aigua potable; la salut ma-
terna i infantil; la promoció 
de l’educació i el desenvolupa-
ment de les economies locals.
El programa més gegantí que 
els rotaris van emprendre ara 
fa 30 anys és el d’eradicar la 
Poliomelitis al món per mitjà 
de l’administració de vacunes 
contra aquesta malaltia. Els 
esforços han estat titànics i els 
resultats sortosament impres-
sionants, les dades així ho con-
firmen.
Fa 30 anys la malaltia afectava 
a nens i nenes de 124 països, 
en fa tres va quedar lliure de 
polio el país núm. 121, l’Ín-
dia i l’any passat el núm. 122, 

Rotary Club i la lluita 
contra la Poliomelitis

Nigèria amb el que l’epidèmia 
ha quedat eradicada del con-
tinent africà. Només queden 
dos països asiàtics, el Pakistan 
i l’Afganistan on encara no ha 
estat possible l’eradicació, les 
dificultats per administrar les 
vacunes n’és la causa principal.
Fa 30 anys emmalaltien cada 
dia al món 500 nens i nenes 
víctimes de la polio, actual-
ment “només” un infant cada 
2 dies, el que representa que 
avui en tot un any s’infecten  el 
mateix nombre de nens i nenes 
que durant les primeres 12 ho-
res del dia 1 de gener de fa 30 
anys. Per aconseguir-ho ha es-
tat necessari administrar 3 mil 
milions de vacunes, si, el nom-
bre esgarrifa (3.000.000.000 de 
vacunes),  sempre per mitjà de 
persones voluntàries i  amb la 
col·laboració d’altres organit-
zacions internacionals com 
la OMS i de les autoritats de 
tots els països afectats, aspecte 
aquest últim que no ha estat 
gens senzill, i que a la vegada és 
la causa de que no s’hagi pogut 
actuar amb eficàcia en els dos 
darrers països esmentats, on en 
diverses ocasions els voluntaris 
que administraven les vacunes 
han estat assassinats per grups 
talibans i afins.

La col.laboració de l’Anoia
Estem a un pas de l’eradicació 
total d’aquesta malaltia, falta el 
darrer esforç per  aconseguir 
un dels somnis de la humani-
tat, un somni que Rotary Inter-
nacional ens va proposar de fer 
realitat ara fa 30 anys. Des de 
Rotary Club Igualada hi hem 
col·laborat constantment de 
manera modesta però eficaç i 
significativa, amb la complici-
tat de la ciutadania de l’Anoia, 
i estem compromesos a conti-
nuar-ho fent fins el final. 
En el proper Concert Solida-
ri organitzat per Rotary Club 
Igualada, a celebrar el dia 29 de 
gener vinent, a més de col·la-
borar amb una entitat  iguala-
dina,  continuarem recolzant la 
lluita contra la polio.
T’hi apuntes ? 
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VILAFRANCA DEL P. / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vila-
franca potenciarà la 
mobilitat amb vehicles 

elèctrics amb l’objectiu de 
reduir l’impacte de la conta-
minació i esdevenir un muni-
cipi cada cop més responsable 
amb el medi ambient. No obs-
tant, encara no hi ha una tem-
porització per a què comenci a 
executar-se.
Així es va desvetllar en la ses-
sió plenària d’aquest dimarts 
a la nit, a partir d’una moció 
d’ERC, que anava en aquesta 
línia i que proposava, d’entra-
da, la substitució progressiva 

Vilafranca impulsarà la mobilitat amb vehicles elèctrics i el ple 
aprova la congelació de les ordenances fiscals

Més de 100.000 euros a Vilanova i la 
Geltrú en ajuts a les famílies per pagar 
subministrament energètics

de la flota de vehicles muni-
cipals pels elèctrics. En el seu 
torn de parlament, l’equip de 
govern va fer públic que ja està 
treballant en la confecció d’un 
pla estratègic de mobilitat 
elèctrica, del qual ja se’n dis-
posa d’un esborrany. Segons el 
regidor de Medi Ambient, Jo-
sep Maria Martí, el pla “pretén 
aconseguir una Vilafranca i un 
Penedès sostenibles” i inclou 
mesures com “la renovació de 
la flota de vehicles municipals, 
així com del transport públic”.
Els grups de l’oposició es van 
mostrar satisfets per tal fet, tot 
i ser-ne “la primera notícia” al 
respecte, tal i com va assegurar 
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L a Junta de Govern Lo-
cal ha aprovat l’adhesió 
al conveni de pobresa 

energètica, que suposarà re-
bre més de 100.000 euros per 
pagar rebuts de subministra-
ments i deutes de persones 
vulnerables amb les compa-
nyies subministradores d’ai-
gua, llum i gas.
Es tracta d’un conveni que des-
tina recursos a les actuacions 
dels serveis bàsics d’atenció 
social destinades a la cancel-
lació de deutes per subminis-
traments bàsics d’aigua, llum 
i gas de persones i famílies en 
situació de pobresa energèti-
ca. El conveni de col·labora-
ció i cooperació amb entitats 

locals es va signar el mes de 
juliol entre l’Agència Catalana 
de Consum, el Departament 
de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, l’Associació Catalana 
de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya.
L’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú ha sol·licitat a l’Agen-
cia Catalana del Consum 
l’adhesió al conveni, que pot 
suposar rebre més de 100.000 
euros per rescabalar l’import 
dels ajuts pagats de subminis-
traments i deutes de persones 
vulnerables amb les compa-
nyies subministradores.
La finalitat d’aquest conveni 
és, concretament, el reembor-
sament de la despesa efectua-
da pels ens locals durant l’any 
2015, i el pagament del deute 

pendent de subministraments 
de serveis bàsics de l’any 2015 
de les persones i famílies en 
situació de risc d’exclusió resi-
dencial, abonat pels ens lo-
cals abans del 10 d’octubre de 
2016.
La despesa total realitzada amb 
fons propis per l’Ajuntament 
corresponent al pagament 
de factures de subministra-
ment de serveis bàsics de l’any 
2015 és de 101.403,24 euros, 
i el nombre total de persones 
o unitats familiars amb risc 
d’exclusió residencial, deguda-
ment acreditades pels Serveis 
Bàsics d’Atenció Social, bene-
ficiades per la despesa efectu-
ada pel municipi corresponent 
a deutes de subministraments 
de l’any 2015, ha estat de 384.

Mònica Hill, portaveu d’ERC. 
Amb tot, la moció dels repu-
blicans va prosperar, si bé els 
grups van reclamar la impor-
tància de fer-ho amb prudèn-
cia i amb bona planificació 
per no haver de fer despeses 
innecessàries, sobretot pel que 
respecte a la instal·lació d’es-
tacions de servei per a proveir 
els vehicles d’electricitat.
Durant la sessió plenària tam-
bé es van aprovar de manera 
inicial les ordenances fiscals, 
presentades ja la setmana an-
terior en roda de premsa per 
l’equip de govern i que su-
posen “la tercera congelació 
d’impostos consecutiva i, per 
tant, el quart any seguit amb 
les mateixes ordenances”, en 
paraules del regidor d’Hisen-
da Aureli Ruiz. No obstant, 
des de l’oposició és va recla-

mar modificacions i impul-
sar-hi la tarificació social, 
principal motiu pel qual en va 
derivar l’abstenció de la CUP 
i VeC i el vot en contra d’ERC.
Per altra banda, el ple va apro-
var per unanimitat una orde-
nança “que ha de suposar el 
manteniment i la millora dels 
més de 50 quilòmetres de ca-
mins radials que tenim a Vi-
lafranca”, segons va explicar 
Martí, que va afegir que “la 
Generalitat no té legislació 
pròpia en aquest aspecte i ens 
hem basat en un model de la 
Diputació”. 
El regidor de Medi Ambient 
va argumentar que “cada dia 
hi ha més gent que utilitza els 
camins, com per a pràctiques 
esportives o d’enoturisme”. A 
més, va recordar que “en el 
proper mes, seguint en aques-

ta línia, ja es duran a terme 
tasques de millora de marges 
i cunetes”.
L’únic moment tens del ple 
fou en la moció presentada 
per VeC per reclamar la ur-
banització del barri del Molí 
d’en Rovira i que va ser re-
butjada per l’equip de govern. 
Tant els ecosocialistes com 
ERC van lamentar “el to i les 
formes” de l’alcalde Pere Re-
gull en la seva argumentació 
per rebutjar la proposta.
Finalment, es va aprovar per 
unanimitat una moció pre-
sentada per VeC per a millo-
rar l’espai de la fossa comuna 
de soldats republicans que hi 
ha al cementiri vilafranquí. 
Aquesta mesura inclou avi-
sar a tots els ajuntaments 
que hi tenen enterrat algun 
soldat.
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Vilanova del Camí 
acull aquest dis-
sabte el primer 
passi del Rewind 

Horror Festival que per pri-
mera vegada s’integra en el 
marc del Rewind Festival, 
el certamen de curtmetrat-
ges que pertany al Catalunya 
Film Festivals i que el març de 
2017 celebrarà la seva tercera 
edició.
Aquesta primera edició del 
Rewind Horror Festival s’ha 
organitzat en dues sessions, 
una primera que tindrà lloc el 
dissabte 22 d’octubre i anirà 
dedicada als curts de temàtica 
Gore o extrema i una segona, 
el 26 de novembre, dedicada 
als passis de terror psicològic. 
Així, en aquesta primera ses-
sió de dissabte, es podran 
veure onze curtmetratges de 
diferents nacionalitats selec-
cionats com a temàtica Gore 
o extrema. Són el britànic 
Twine, els francesos Peine de 
mort, Infernum Mittat i May-
day i els espanyols Legado, 
Come, Garabatos, You’re gon-
na die tonight, La herencia, 
Into the mud i Una historia de  
violencia. 
La temàtica Gore és un ti-
pus de cinema de terror que 
se centra en el que és visce-
ral i en la violència gràfica. 
Aquests curts, mitjançant l’ús 
d’efectes especials i excés de 
sang artificial, intenten de-
mostrar la vulnerabilitat del 
cos humà i teatralitzar la seva 
mutilació. 
Els passis es duran a terme a 
Can Papasseit a partir de les 

10 de la nit i es projectaran 
seguits. L’entrada és gratuïta 
i no és recomanada per me-
nors de 12anys. 
I  la segona cita... el novembre
La segona cita del Rewind 
Horror Festival serà el 26 de 
novembre. A partir de les 7 
de la tarda es projectaran els 
curtmetratges que compe-

1r PASSI REWIND HORROR FESTIVAL 

SECCIÓ GORE DE TERROR 

TWINE, Richard Heap (Gran Bretanya) 20’
Sinopsi: Una hostil, fulla dentada d’una pel·lícula que 
segueix la desintegració d’una relació pare/fill fosca i 
retorçada. Bellament filmada en els erms hivernals, es-
combrats de neu, del nord de Gran Bretanya.

LEGADO, Joan-Pol Argenter (ESPANYA) 15’
Sinopsi: Un accident laboral portarà a Juan Sánchez, el 
planxista d’un bar de frankfurts, a prendre l’última de-
cisió important de la seva vida en aquesta comèdia ne-
gra que no deixarà indiferent a ningú.

COME, Uraitz Soubies Chico (ESPANYA) 3’
Sinopsi: Richard desperta atordit en un menjador da-
vant d’un estrany sopar.

PEINE DE MORT, Julien de Volte (FRANÇA) 9’
Sinopsi: Trencada, una dona jove tria el camí de la ven-
jança.

MAYDAY, Sebastien Vanicek (FRANÇA) 13’
Sinopsi: Michel, subjecte a fantasies al·lucinatòries vi-
olentes, en un risc imminent de mort, durant una ex-
tradició en un vol als Estats Units sotmetrà a les seves 
al·lucinacions, el judici dels altres passatgers.

GARABATOS, Pedro Pacheco Arlandi (ESPANYA) 10’
Sinopsi: Anna, una dona que abans de res estima la seva 
família, ha decidit solucionar per fi els seus problemes 
conjugals. Després d’aconseguir una situació d’aparent 
normalitat, intenta convèncer el seu fill que tot marxa 
bé.

INFERNUM MITTAT, Mathieu Rameix (FRANÇA) 11’
Sinopsi: Després de l’atac, una dona accepta una pro-
posta fosca de venjança. Però el preu d’aquesta venjança 
serà pesat.

YOU’RE GONNA DIE TONIGHT, Sergio Morcillo Cas-
quero (ESPANYA) 15’
Sinopsi: Una dona gaudeix del plaer d’un bany calent 
mentre gaudeix del seu propi cos. La trucada d’un des-
conegut interromp la seva tranquil·litat. La pitjor nit de 
la seva vida acaba de començar amb tan sols unes po-
ques paraules: “Vas a morir aquesta nit”.

LA HERENCIA, Gorka Moreno Garciá (ESPANYA) 8’
Sinopsi: L’avi de l’Anna ha mort i ha deixat en herència 
el seu pis a la seva néta i la seva parella.

INTO THE MUD, Pablo Pastor (ESPANYA) 10’
Sinopsi: Una jove es desperta nua enmig d’un bosc. Des-
prés del desconcert inicial i després de comprovar que 
està ferida descobreix al seu agressor, un pescador i ca-
çador que no deixarà fàcilment que la seva nova presa 
fugi. La caça ha començat.

UNA HISTORIA DE VIOLENCIA, Vicente Ruíz de León 
Consuegra (ESPANYA) 9’
Sinopsi: Keira i la seva germana petita fugen d’una vida 
de maltractaments.

Aquest dissabte, primer passi del Rewind Horror Festival

teixen a la temàtica de terror 
psicològic i, en acabar, es farà 
la cerimònia de lliurament 
de premis amb la presència 
de directors i protagonistes.  
Aquesta darrera secció està 
formada per 14 curtmetrat-
ges de França, Alemanya, 
Perú, Polònia i Espanya. Els 
curts seleccionats són el fran-
cès Vardoger, el polonès Sem-
per fidelis, el peruà Leyendas 
urbanas, la coproducció ale-
manya i espanyola Save i els 
espanyols El abuelo, La tram-
pa, Gentlemen, Sara, Behind, 
Down to the wire, Estela, El 
moroso cataléptico, Múltiplos 
de 3 i La Ilusión de un Ayer.

Premis
Els premis que es lliuraran 
són al millor curtmetratge de 
la Secció Oficial, dotat amb 
100 euros; al millor curtme-
tratge Gore o extrem, amb 
un valor de 50 euros; i una 
menció especial de l’orga-
nització al curtmetratge més 
innovador, original o sorpre-
nent, dotat amb 50 euros.
Tots els curtmetratges han 
estat seleccionats a partir 
dels 141 curts presentats. Es 
pot consultar més informa-
ció sobre el festival a la pàgi-
na web www.rewindfestival.
es i als seus perfils de Face-
book i Twitter.

El Rewind Horror Festival per primera vegada s’integra en el marc del Rewind Festival, el certamen de curtmetratges del Catalunya Film Festivals

Convocatòria Facultatiu/va especialista 
en Anàlisis Clíniques.

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

S’ofereix:
Incorporació a una empresa líder en el seu àmbit, 
ubicada en la província de Barcelona, amb
certificat de Qualitat ISO. Contracte laboral amb 
jornada completa i guàrdies.

Candidats/es interessats/des: Consultar les bases i 
requeriments a http://www.cli.cat/Noticies.aspx

Data límit: 31.10.2016

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

La segona sessió del 
Rewind Horror Festival 
tindrà lloc el 26 de no-
vembre i serà de terror 

psicològic
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ROSICH MOTORS, S.L.  -  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  www.rosichmotors.com

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vila-
nova del Camí asse-
gura que els episodis 

de vessaments incontrolats 
al riu els preocupa i que cal 
fer altre tipus d’accions que 
no s’han fet fins ara. Entenen 
que la població s’alarmi da-
vant els abocaments que s’hi 
fan i que tenyeixen sovint les 

aigües del riu i malmeten les 
espècies animals i vegetals 
que hi viuen. 
L’Alcaldessa ha explicat a Rà-
dio Nova que arrel del darrer 
vessament al riu, el passat 13 
d’octubre, es van reunir, ella 
mateixa i el titular de Medi 
Ambient, Luís Perea, amb 
el responsable de zona de 
l’ACA i els agents rurals per 
avaluar la situació actual del 

Els set alcaldes de la MICOD aborden 
plegats la situación del riu Anoia

riu i aquests episodis de ves-
saments incontrolats.
Conscients que cal donar 
un pas més, perquè els res-
ponsables de zona de l’ACA 
tenen unes competències 
molt limitades, l’Alcaldessa 
ha explicat que va traslladar 
la preocupació del govern 
vilanoví a la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena, on els 
7 alcaldes representats, lide-
rats per Igualada, van acor-
dar anar plegats en aquest 
tema. Un gest que l’Alcaldes-
sa agraeix i posa en valor. 
Des de la MICOD s’ha coor-
dinat una reunió amb el di-
rector de l’ACA, Jordi Agustí 
i Vergés que rebrà els set al-
caldes el proper 21 de no-
vembre a Barcelona. 
L’Alcaldessa Vanesa González 
explica que el primer s’hau-
rà de fer és un estudi tècnic 
per tenir una diagnosi de les 
aigües del riu i de la situació 
de partida. A partir d’aques-
tes dades, explica González, 
s’hauran de valorar les acci-
ons que cal fer. 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El dissabte dia 8 d’octubre, 
l’Esplai de Creu Roja Anoia a 
Vilanova del Camí va tornar a 
obrir les portes, un curs més.
Les activitats es porten a ter-
me els dissabtes, de 16:00h a 
18:00h, al Centre Obert-Lu-
doteca El Cireret, del mateix 
municipi i  van dirigides a 
nens i nenes de 4 a 12 anys.

Inici de les activitats a l’esplai 
Endinsa’t de Vilanova del Camí

L’Esplai suposa un espai de 
lleure educatiu en el qual 
s’hi poden fer tallers, manu-
alitats, sortides, excursions, 
jocs, celebracions de festes,... 
envoltats d’amics i bon am-
bient.
Qui hi estigui interessat, es 
pot inscriure el mateix dis-
sabte, a les 16:00h al Centre 
Obert-Ludoteca. El telèfon 
de contacte és el 93.803.07.89

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Un conveni amb el Con-
sell Comarcal permet 
a l’Ajuntament de 

Vilanova del Camí disposar 
de la figura d’una tècnica de 
Joventut. Es diu Silvia Rodrí-
guez i un dels primers progra-
mes que ha tirat endavant és la 
formació dels cursos de tardor 
que aquesta setmana estem re-
passant perquè ja s’han obert 
les inscripcions. 
Com explica el regidor vilano-
ví, Sergi Pérez, disposar d’una 
persona tècnica en matèria de 
joventut era un compromís 
inclòs en els pressupostos i 
que es reclamava des de feia 
temps. La voluntat del regi-
dor i de l’actual equip de go-
vern, segons afirma Pérez, és 
consolidar aquest conveni per 
donar continuïtat a la funció 
d’aquesta tècnica per molt de 
temps.
Sílvia Rodríguez ha estudiat 
Publicitat i Relacions públi-
ques i té experiència treballant 
en projectes de participació, 
primer a l’Ajuntament de 
Barcelona, més recentment a 
l’Ajuntament d’Igualada, a la 
Kaserna, i actualment al Con-
sell Comarcal de l’Anoia.
Una de les primeres tasques 
ha estat conèixer el col·lec-
tiu jove, de la mà del consell 
La Xispa, i també la resta del 
teixit associatiu vinculat, o bé 
perquè està format per per-
sones joves, o bé perquè fan 
activitats destinades al jo-
vent. Paral·lelament al treball 
d’elaboració del Pla Local de 
Joventut, un dels primers pro-
jectes que ha tirat endavant ha 

estat el programa de cursos 
de tardor. Des de la regidoria 
ofereixen un tastet per als me-
sos de novembre i desembre. 
L’oferta sorgeix de propostes 
de persones del municipi i 
dels resultats d’unes enques-
tes que es van fer a l’institut 
a finals del curs passat, com 
explica Sílvia Rodríguez. La 
majoria de propostes, un total 
de cinc, estan pensades per a 
estudiants d’ESO i batxillerat. 
La primera és una “Aula d’es-
tudi” per a joves de l’ESO. A 
diferència de la resta de cur-
sos, aquest té una durada del 
curs sencer i es realitza a l’aula 
TIC del Servei de Cultura. 
Un altre dels cursos és un ta-
ller per dissenyar personatges 
en 3D i inserir-los al videojoc 
Minecraft. També es farà un 
curs de danses urbanes, els di-
lluns de dos quarts de cinc a 
les sis de la tarda. Per a joves 
una mica més grans, nascuts 
entre el 1998 i el 2000, es fa un 
curs de disseny i impressió en 
3D, en el Punt Òmnia. I d’un 
caire una mica diferent, adre-
çat a joves d’una franja força 
amplia, de 14 a 29 anys, és el 
darrer taller que inclou aquest 
cicle de Tardor Jove i que és 
sobre auto defensa femenina. 
Aquest taller es farà de la mà 
del club Budokan. 
La majoria dels cursos es re-
alitzaran al Centre Cívic del 
Barri de La Pau, “ja que és 
l’equipament municipal que 
els joves de l’institut i del Con-
sell de Joves han valorat més 
positivament per a dur-hi a 
terme les activitats”. 
Fins el dia 28 d’octubre esta-
ran obertes les inscripcions. 

Joventut compta amb la 
figura d’una tècnica, en 
conveni amb el Consell
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MONTBUI / LA VEU 

La nit del proper dilluns 
31 d’octubre tindrà lloc 
a l’entorn del pavelló 

poliesportiu Can Passanals 
el 10è Passatge del Terror. En 
aquesta edició l’organització 
anirà a càrrec de l’Ajuntament 
de Montbui, especialment a 
través de la regidoria de Jo-
ventut. 
L’activitat serà possible gràcies 
a la col·laboració d’un nom-
brós grup de col·laboradors i 
voluntaris. Dilluns passat va 
tenir lloc a La Vinícola una 
primera reunió per coordinar 
l’organització del Passatge. 
Aprofitant que és la desena 
edició, des de l’organització 
s’ha optat per un canvi d’ubi-
cació. Can Passanals serà el 
tercer espai que aculli el Pas-
satge en aquests 10 anys d’his-
tòria. El Centre Cívic i Cul-
tural La Vinícola i la piscina 
d’estiu han estat els escenaris 
d’aquestes primeres edicions, 
i enguany l’acció es trasllada-
rà al primer pavelló construït 
a Montbui, i on actualment es 
desenvolupen competicions 
d’hoquei patins i tennis taula. 
El regidor Abel Fanega recor-
da que “estem treballant per-

què aquesta edició mantingui 
l’esperit d’energia i positivitat 
de les anteriors edicions. La 
clau és l’equip de voluntaris 
i persones que ho faran pos-
sible. Encara és possible par-
ticipar d’aquesta experiència. 
S’ha creat un grup al Facebo-
ok per informar de l’activitat: 
“Halloween, el Passatge del 
Terror. Festa i Activitat per als 
Joves”. A aquest grup podreu 
fer arribar les vostres propos-
tes, suggerències, etc. Volem 
fer un Passatge participatiu 

Montbui ultima els preparatius 
per al 10è Passatge del terror

i que respongui a les expec-
tatives”.  Fanega recorda que 
aquesta activitat s’havia rea-
litzat en anteriors edicions, i 
que anava a càrrec de l’entitat 
de Joves del municipi: “agra-
ïm com no podia ser d’altra 
manera tot el que va fer l’en-
titat dels Joves per aquesta ac-
tivitat en anys anteriors. Ens 
ho prenem com un parèntesi. 
Ho farem amb tota la il·lusió 
i el millor que poguem, però 
esperem poder tornar a col·la-
borar amb l’entitat”.

MONTBUI / LA VEU 

D es de la Regidoria 
d’Optimització de 
l’Ajuntament de 

Montbui, i a través dels ope-
raris de la Brigada Municipal 
i dels diferents plans d’ocupa-
ció s’ha posat durant els dar-
rers mesos un pla de manteni-
ment del municipi sectoritzat. 
Aquest pla té com a objectiu 
garantir que tots els espais dels 
diferents nuclis montbuiencs 
tinguin el millor manteni-
ment possible. Aquest man-
teniment fa referència a vials, 
parcs, espais públics i també a 
aquells elements de mobiliari 
públic i al manteniment dels 
edificis municipals.
En aquest àmbit de Mante-
niment, durant les darreres 
setmanes s’ha treballat en 
l’inventariatge i la reposició 
d’aquell arbrat malmès. Tam-
bé s’han fet tasques de millora 

en els parcs infantils del mu-
nicipi i s’ha procedit a la re-
novació de diferents plaques 
de carrers oxidades. Una de les 
properes tasques és la coloca-
ció de llums “led” en els passos 
a nivell  i també es vol treballar 
per suavitzar l’impacte per als 
vehicles en determinats apar-
caments del Boulevard. Com 
explica el regidor Josep Lec-
huga “hem posat en marxa un 
pla de manteniment sectorit-
zat tal i com vam avançar en el 
seu dia, perquè per a nosaltres 
és una prioritat la millora dels 
espais urbans. També s’han fet 
millores de manteniment a les 
escoles i al mercat municipal. 
Amb els recursos que dispo-
sem intentem aconseguir uns 
espais públics dignes, però 
reiterem que és important la 
col·laboració dels mateixos 
ciutadans i que el civisme i la 
col·laboració de tothom és fo-
namental”.

L’ajuntament posa 
en marxa un pla de 
manteniment del 
municipi sectoritzat

MONTBUI / LA VEU 

D ivendres passat al 
vespre un centenar 
de persones van acu-

dir a la presentació del llibre 
“Superviviente”, escrit pel vi-
lanoví Carlos Vico. L’acte es 
va dur a terme al vestíbul de 
Mont-Àgora, va ser organit-
zat per la Cafeteria del recinte 
cultural, i va ser presentat per 
Antonio Fernández Porras. 
Durant la presentació, 
Fernández va recordar la di-
versa trajectòria de Vico “ha 
estat empresari, ha creuat el 
desert, ha tingut dos fills, ha 
corregut el Dakar, s’ha arruï-
nat, ha vist passar les bales per 
sobre del seu cap, ha entrenat 
a persones de tota mena, ha 
capturat animals mortífers, ha 
perdut casa meva per la crisi 
econòmica...ha ballat amb la 
Mort en més d’una ocasió”…
Carlos Vico  va explicar una 
important sèrie de vicissituds 

que el van anar portant a es-
criure “Superviviente”. Especi-
alment colpidora va ser la seva 
experiència a Groenlàndia, on 
va fer una travessia de super-
vivència que el va portar al lí-
mit. Vico és un supervivent, i a 
la vegada una persona que ha 
après que la supervivènca té 
molt d’actitud mental. Vico va 
assenyalar “que cal ser capaç 
d’avaluar els recursos que tens 
en aquells moments més crí-
tics, i utilitzar la millor estra-

tègia per optimitzar-los”. De 
les seves paraules es desprén 
que “sempre tenim al nostre 
abast molt més recursos dels 
que pensem: aigua en el de-
sert, aliment del no res i refugi 
en la mateixa intempèrie”.
Divendres passat, envoltat per 
molts familiars i amics, i per 
moltes persones interessades 
en el tema de la supervivència, 
Carlos Vico va recordar que 
des de nen, i de la mà del seu 
avi, va aprendre a valorar la 
natura, a conèixer els seus se-
crets i a descobrir la utilitat de 
tot allò que ens envolta i que 
tenim a l’abast. 
Actualment Carlos Vico és 
formador en supervivèn-
cia extrema, i bona part dels 
seus consells són utilitzats 
per moltes persones que vo-
len afrontar la vida des d’una 
perspectiva positiva i de su-
peració, afrontant els proble-
mes com a reptes que es po-
den solucionar.

Carlos Vico va presentar el seu llibre 
“Superviviente” a Mont-Àgora MONTBUI / LA VEU 

E ls dies 24, 25 i 26 d’oc-
tubre es durà a terme 
a una nova edició de 

la « Festa del Cinema”, un 
esdeveniment organitzat per 
la Confederació de Produc-
tors Audiovisuals d’Espa-
nya (FAPAE), la Federació 
de Distribuïdors de Cinema 
(FEDICINE), la Federació de 
Cinemes d’Espanya (FECE) i 
l’Institut de les Ciències i les 
Arts de l’Àudiovisual (ICAA). 
L’objectiu de l’activitat és fo-
mentar l’assistència a les sales 
de cinema, amb la possibilitat 
de gaudir de pel·lícules d’es-
trena a preus molt econò-
mics (2’9 euros per entrada). 
Mont-Àgora Cinemes pren 
part en aquesta iniciativa, que 
es realitzarà els dies dilluns 
24, dimarts 25 i dimecres 26 
d’octubre, amb projeccions 
de cinema especials, a un preu 
de 2’9 euros.
De la mateixa forma que en 
edicions anteriors, els espec-
tadors caldrà que s’acreditin 

primer a la pàgina web  www.
fiestadelcine.com”. Això farà 
que puguin tenir un preu re-
duït per entrada durant els 
tres dies que dura aquesta 
promoció. Cal dir que els me-
nors de 14 anys i els majors 
de 60 no caldrà que s’acredi-
tin i tindran directament les 
entrades al preu reduït de 2’9 
euros. 
Les pel·lícules que entraran en 
aquesta promoció són: “Los 
caballeros blancos”, “Regreso 
a casa”, “Cigüenas” i “La pro-
pera pell”.

Mont-Àgora cinemes 
participa a la “Festa 
del cinema”
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VINE A LA SORTIDA DE L’ASSOCIACIÓ 
D’ESCLEROSI MÚLTIPLE DE L’ANOIA

MONT SANT BENET SORTIDA DE TARDOR

Diumenge 13 de novembre

Trobada a Vilanova del Camí  08:30h 
Parada de bus a l’Estanc
Sortida puntual   08:45h

Trobada a Igualada   09:00h
Parada de bus a l’estació 
Hispano
Sortida puntual   09:15h

Es preveu arribada a Mont  10:00h
Sant Benet

Preu entrada de grup adults  8,50€
Preu entrada nens   6,90€
Excepte nens menors de 5 anys 
i nens que tinguin el Carnet 
del Club Super3

Trasllat en autocar gratuït

Cal fer la inscripció abans del 9 de novembre a:
aemanoia@gmai.com
609109777 (Dolors)

Enviar CV a:
info@talentiagestió.com

o:
c. Retir núm. 40 1r pis

ADMINISTRATIVA 
COMPTABLE/FISCAL
Gestoria d’Igualada 
necessita una admi-

nistrativa amb 
experiència en gestió 

comptable i �scal

Es requereix
ADE o CFGS 

Administració i 
Finances

S'ofereix despatx a Igualada per 
a profesional educatiu/sanitari, 
amb tots els serveis inclosos. 

Molt cèntric. Tel: 938052995

MONTBUI / LA VEU 

A quest proper diumen-
ge tindrà lloc a La 
Tossa de Montbui la 

tradicional Festa de la Tardor, 
que organitza el Consorci La 
Tossa (el Consorci està for-
mat per la Fundació La Tossa 
i l’Ajuntament montbuienc). 
Les activitats començaran a les 
9 del matí amb una Caminada 
Familiar, d’una durada apro-
ximada de 90 minuts. En fi-
nalitzar la Caminada, hi haurà 
xocolatada per als assistents. 
A les 12 del migdia, Missa de 
Tardor, i homenatge a les pa-
relles que fa 25 o 50 anys que 
es van casar a La Tossa. En 
cloure l’ofici i la celebració, 
es durà a terme la tradicional 
Plantada d’Arbres per a les 

parelles que celebren 25 o 50 
anys de casats. L’Schola Can-
torum d’Igualada celebrarà el 

Aquest diumenge es celebra 
a la Tossa la Festa de la tardor

seu homenatge anual al Mes-
tre Just, amb una cantada da-
vant el seu monòlit.

MONTBUI / LA VEU 

L a Biblioteca Mont-Àgo-
ra, el dia 25 d’octubre, 
posarà en marxa un 

nou club de lectura i conver-
sa. “Català Fàcil” és el nom 
d’aquest club que neix amb 
l’objectiu de cobrir una neces-
sitat detectada ja fa temps. La 
intenció és que els seus parti-
cipants practiquin la conversa 
i la lectura en català perquè se 
sentin més segurs i perdin la 

por i la vergonya i puguin se-
guir una conversa. Les sessions 
van adreçades a persones més 
grans de 16 anys i amb noci-
ons bàsiques de català parlat. 
L’impartirà Dolors Rivas els 
dimarts d’octubre a juny, en-
tre les sis i les set de la tarda. 
El curs té un cost total de 10 
euros i tindrà una periodicitat 
quinzenal. Les inscripcions, 
que són limitades, es forma-
litzen a la mateixa Biblioteca 
Mont-Àgora (938052666)

Català fàcil, a la 
biblioteca Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU 

A quest proper dissab-
te, entre les 15 i les 20 
hores l’entitat mont-

buienca Artesanas de Corazón 
organitzarà una tarda solidà-
ria, amb l’objectiu d’elaborar 
i dur a terme diferents “Cors 
Solidaris” (coixins en for-
ma de cor). Des de l’entitat 
han demanat la implicació 
i suport dels seus associats i 
associades i d’aquelles perso-
nes del municipi que vulguin 
col·laborar-hi, amb l’objectiu 

de poder finalitzar la jornada, 
pels volts de les vuit del ves-
pre, amb el màxim nombre de 
Cors Solidaris. Qui ho desitgi 
podrà anar a fer els Cors, o fer 
aportacions de teles de cotó. 
Els cors realitzats en aquesta 
jornada solidària es lliura-
ran de forma gratuïta a totes 
aquelles dones que hagin pas-
sat per una cirurgia mamària.
L’activitat es durà a terme en 
el marc de la commemoració 
del Mes Internacional de la 
Conscienciació sobre el Càn-
cer de Mama.

Cors solidaris, dissabte 
a Mont-Àgora, amb 
Artesanas de corazón

CASTELLOLÍ / LA VEU 

P ot ser alguns de vosal-
tres us pregunteu què 
és el LinkedIn? Per a 

que serveix?
Doncs bé el LinkedIn és una 
xarxa social orientada a les 
empreses, negocis i també 
a particulars. Parteix d’un 
perfil de cada usuari, el qual 

decideix compartir la seva 
experiència laboral i les seves 
habilitats, formant així un 
currículum. La web posa en 
contacte milions d’empreses 
i treballadors, i per tant es 
converteix en una eina clau 
per trobar feina. A més, tam-
bé permet establir comuni-
cacions entre empreses i això 
suposa una gran oportunitat 

Taller de Linkedin a Castellolí
pels negocis. 
Per aconseguir aquest objec-
tius, és necessari seguir unes 
pautes de com iniciar-se com 
a usuari i sobretot com acon-
seguir un perfil atractiu. Per 
aquest motiu, us proposem 
un taller on es donaran tots 
els consells imprescindibles.
Divendres 21 d’octubre de 
10:00 a 13:00h, a la Sala poli-
valent de l’Ajuntament
No es necessita cap materi-
al, només ganes d’aprendre i 
millorar el teu futur professi-
onal. 
És un taller gratuït. Apunta’t 
a la web de l’Ajuntament! 
El taller anirà a càrrec de Ma-
nel Macià, director de Talen-
tia Gestió i de Pia Prat, direc-
tora de La Veu de l’Anoia.

Demà dissabte, 
Correllengua a Castellolí

CASTELLOLÍ / LA VEU 

Demà dissabte, a partir de les 
5 de la tarda a la plaça de les 
Escoles Velles de Castellolí tin-
drà lloc una activitats inclosa 
dins els actes del Correllengua
L’activitat constarà una gim-
cana, un berenar per a tots 
els participants i tot seguit es 
faran jocs relacionats amb la 
llengua catalana oberts a tot-
hom.
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

E l passat dissabte 15 
d’octubre, una de les 
entitats hostaleten-

ques més arrelades al muni-
cipi va celebrar la seva pri-
mera dècada de vida amb un 
seguit d’activitats pensades 
per a tota la família.
Una cercavila, màgia dins un 
iglú de vent, jocs i activitats 
a la placeta o un joc nocturn 
van completar una jornada 
on, l’actual junta, va demos-
trar que l’Esplai Pífies està 
en plena forma.

Durant  aquests 10 anys, 
l’esplai ha estat present en 
molts moments de la vida 
dels petits i joves dels Hos-
talets amb propostes que 
complementen l’escola du-
rant l’època de vacances i 
que combinen treball, apre-
nentatge, entreteniment i 
esbarjo.
Cal destacar també que l’es-
plai va oferir una mostra de 
fotografies en una exposició 
a la torre del Sr. Enric que 
recollia gràficament el pas 
d’aquesta primera dècada 
de servei al poble.

10 anys de l’Esplai Pífies 
dels Hostalets de Pierola

CAPELLADES /  

E l PSC de Capellades 
aposta per què els 
serveis públics que 

ofereix l’Ajuntament de Ca-
pellades siguin de qualitat i 
estiguin en òptimes condici-
ons, a més de ser accessibles.
Per aquesta raó, durant el 
debat del pressupost del 
2016 es va proposar una sè-
rie d’actuacions a l’edifici de 
la policia local per tal que fos 
accessible i que disposés dels 
equipaments necessaris per 
poder atendre adequada-
ment els vilatans i vilatanes; 
així, disposar d’espais que 
evitin el contacte visual en-
tre víctima i denunciat seria 
un exemple d’element que 
actualment falta. Es tractava, 
doncs, d’augmentar també 
les condicions de seguretat.
A les eleccions generals, en 
ambdues últimes, s’ha fet 
públic el compromís socia-
lista de demanar al ministeri 
de l’Interior que cedeixi l’ús 
de l’edifici de la caserna de la 

Guàrdia Civil com a comis-
saria, donat que aquest ja 
és accessible i té els equipa-

El PSC de Capellades presenta al Ple i 
al Congrés dels diputats una proposta 
sobre la caserna de la guàrdia civil

ments necessaris per ser seu 
policial.
Ara, doncs, coneixedors que 
el govern municipal hi pot 
estar d’acord i que no és el 
primer cop que es demana, 
creiem que no es pot dei-
xar de demanar-ne la cessió. 
S’ha d’insistir i treballar per 
fer-ho possible. I el PSC de 
Capellades ho farà.

CAPELLADES / LA VEU 

O rganitzada per la 
societat La Lliga de 
Capellades, que es 

troba en plena celebració del 
seu 115è aniversari, dissab-
te passat vora una trentena 
de capelladins i capelladines 
vam anar a trobar la part gre-
ga d’Empúries amb una guia 
excepcional, la Maria Carme 
Roca, escriptora,  historiado-
ra i autora, entre més d’una 
cinquantena de títols de nar-
rativa, de la novel·la “Escollida 
pels Déus” (Columna, 2011). 
Durant més de dues hores 
vam recórrer aquest majestu-
ós jaciment de l’Alt Empordà, 
vam conèixer molts detalls de 
la vida dels grecs que s’hi van 
establir en el segle VI a. C. i 
sobretot vam descobrir totes 
les complicitats de la història 
d’aquest assentament grec que 
es troben a la novel·la de la 
Maria Carme Roca, que nar-
ra el dia a dia d’aquella polis 
a través de l’Hèlia, la protago-
nista, filla d’un amor prohibit 
enmig d’un període d’hostili-

tats entre emporitans i indi-
getes.  
Després d’una explicació ini-
cial sobre les singularitats 
d’aquest enclavament histò-
ric vam iniciar el recorregut 
a través de les muralles fins a 
l’antiga entrada del port, des-
prés vam visitar el Museu on 
vam tenir a tocar l’estàtua ori-
ginal de l’Asclepi (Asklepíei-
on, déu grec de la medicina) a 
més d’incomptables troballes 

del jaciment. Tot seguit vam 
admirar el paviment d’una 
sala on tenien llocs els “sym-
posion” amb la inscripció 
grega  “dolç estar reclinat”, i a 
continuació vam anar a trobar 
l’Àgora, la plaça pública i l’Es-
toa, un edifici destinat a les ac-
tivitats comercials i socials de 
la ciutat grega. Després vam 
pujar a una part elevada del 
jaciment, a tocar d’un conjunt 
d’àmfores del segle III aC que 

Capelladins a l’Emporion grega

s’usaven com a filtres d’aigua 
i finalment vam cloure una 
visita completíssima davant 
del que al segle II aC va ser el 
temple d’Asclepi, un centre te-
rapèutic i religiós. Des d’allí la 
Maria Carme Roca va arrodo-
nir un passeig apassionant que 
va entrelligar en tot moment 
la història d’Empórion amb la 
trama de la seva novel·la i totes 
els camins recorreguts per a 
una exhaustiva documentació 

sobre el vestuari, el mobiliari, 
les trifulgues i els costums de 
la vida quotidiana dels grecs. 
Tot plegat entre somriures 
complaents, en un dia de llum 
radiant i davant d’un mar que 
ens va regalar en tot moment 
un meravellós mosaic de tons 
canviants. La trobada es va 
cloure amb un dinar en un 
restaurant de Viladamat, tam-
bé a l’Alt Empordà. Va ser un 
dia històric!

El PSC vol demanar al 
ministeri de l’Interior 
que cedeixi l’ús de la 

caserna de la Guàrdia 
Civil com a comissaria
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Igualada · Av. Dr. Pasteur, 24 
T. 93 803 64 30   T. 622696927 www.massadaigualada.cat

ESTÈTICA
Tractaments anticel·lulitics · Mala circulació 
Algues-Fang-Llots · Cafeteràpia · Banyera Hidrotermal 
Quiromassatge · Osteopatia Craneal etc.

FACIAL
Oxígen · Nutrició · Hidratació 
Radiofreqüència i rejuveniment facial 
Lífting no quirúrgic · IPL-Làser .

 Per a més informació 
i reserves trucar a 

RESTAURANT SCORPIA

NII Km 559,100 -08700 Òdena
Reserves 93 806 05 55

scorpia@restaurantscorpia.cat
www.restaurantscorpia.cat

LA POBLA DE C. / LA VEU 

D el 10 al 16 d’octubre 
es va celebrar la 69a 
edició de la Festa de 

la Gent Gran. Durant tota la 
setmana es van programar tot 
un seguit d’activitats i propos-
tes que van comptar amb una 
gran acollida per part de la 
ciutadania. Una setantena de 
persones van assistir a l’acte 
d’obertura, presidit per l’al-
calde de Piera, Jordi Madrid, 
i la  regidora Servei a les Per-
sones, Vanesa Fernández-Ar-
royo. Aquest va incloure una 
xerrada sobre consells de se-
guretat a càrrec d’agents dels 
Mossos d’Esquadra.
Dijous, uns 300 avis i àvies del 
poble van sortir d’excursió al 
Alamo i van fer una visita a la 
ciutat de Reus, on van poder 
conèixer el seu patrimoni cul-
tural i arquitectònic. Diven-
dres al matí va ser el torn del 
torneig de petanca que es va 
caracteritzar pel bon ambient 
entre els participants. L’alcalde 
i la regidora d’Esports, Maria 
Teresa Guzman, van aprofitar 
l’ocasió per lliurar una placa 
a l’Associació de la Gent Gran 
en agraïment per l’organitza-
ció del campionat. Durant la 
tarda de divendres, la músi-
ca va ser la protagonista amb 
l’actuació del grup Play Back 
Llum i Color – Igualada, al 
Teatre Foment, que van oferir 
als assistents cançons d’ara i 
sempre.
Dissabte, una representació 
municipal, encapçalada per 
l’alcalde, la regidora de Ser-
vei a les Persones i el primer 
Tinent d’Alcalde, Josep Llo-
part, es va apropar a les sis 
residències del poble (Sant 

Bonifaci, Meritxell, Sant Crist, 
La Torreta de Piera, Lina Soler 
i SR Lux). Durant les visites, 
en les quals van estar acom-
panyats per representants del 
Pubillatge de Piera, es va fer 
un obsequi floral a cada cen-
tre.
Finalment, diumenge es va ce-
lebrar l’acte de cloenda de la 
69a Festa de la Gent Gran amb 
un dinar de germanor a la nau 
de Cal Sanahuja en el que hi 
van participar unes 800 perso-
nes. Els membres del Pubillat-
ge de Piera també hi van col-
laborar rebent als assistents i 
donant la benvinguda a tots 

Prop de 800 persones en l’homenatge 
a la gent gran de Piera

els participants. L’acte va in-
cloure un homenatge als avis 
de més edat de Piera, el Joa-
quin Bosch Estivill, de 98 anys, 
i la Carmen Mussons Basas, de 
101 anys. A tots dos se’ls hi va 
lliurar una placa commemo-
rativa en reconeixement als 
valors que representen com la 
saviesa i l’experiència. Els que 
també van rebre una placa van 
ser els membres de l’Associa-
ció de la Gent Gran que aquest 
any celebra el seu 25è aniver-
sari. Des de l’Ajuntament van 
voler agrair el seu treball per 
garantir el benestar i la salut 
de la gent gran de Piera.
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dissabte va te-
nir lloc l’homenatge 
de l’Ajuntament de 

Capellades al President Lluís 
Companys en el 76è aniversari 
del seu afusellament.
Va iniciar l’acte l’alcalde, Aleix 
Auber, qui va donar la benvin-
guda als assistents. A continu-
ació van tenir lloc les ofrenes 
florals de la secció local d’Es-
querra Republicana de Cata-
lunya i del consistori.
Seguidament va intervenir 
Roger Heredia, impulsor i 
president del Banc d’ADN i 
els desapareguts a la Guerra 
Civil a Catalunya, entitat que 
busca recollir mostres d’ADN 
de familiars de persones des-
aparegudes durant la Guerra 
Civil per identificar-les a me-
sura que es vagin descobrint 
i obrint fosses amb difunts 
no identificats, víctimes de la 
Guerra Civil. Heredia va ex-
plicar com funcionava l’en-
titat, creada l’any 2010 però 
amb un impuls més fort des 
d’aquest 2016 quan s’ha fet 
públic que una de les pri-
oritats del govern català és 
construir un projecte d’iden-
tificació dels desapareguts de 
la guerra civil, i construir un 
mapa real de fosses.
L’Ajuntament de Capellades 
va aprovar una moció en su-
port al Banc de l’ADN. Un 
dels compromisos d’aquest 
document, a banda del reco-

neixement i suport explícits, 
era fer difusió de l’entitat i del 
seu projecte. Per això, a més a 
més de participar en l’home-
natge al President Companys, 
el proper novembre es tornarà 
a convidar l’entitat a fer una 
xerrada informativa per a to-
tes les persones interessades a 
saber com funciona, com s’hi 
pot adreçar i per a què serveix 
aquest Banc d’ADN.
Va cloure l’acte el primer 
Tinent d’Alcalde, Àngel Sote-
ras, amb la lectura de diver-
sos fragments de discursos de 
Companys, caracteritzats pel 
seu encoratjament a defen-
sar Catalunya i el seu govern 
de les injustícies rebudes pels 
governs espanyols dels anys 
30. «Així com l’any passat ens 
vam centrar en el Companys 
més humà, els darrers intents 
del govern espanyol d’impedir 
l’acompliment de la voluntat 
del poble de Catalunya i de 

Capellades ret homenatge al 
President Companys

silenciar els seus representants 
fan més necessari que mai 
recuperar el Companys més 
combatiu».
L’homenatge institucional va 
acabar amb el Cant dels Sega-
dors i, a continuació, els regi-
dors van oferir flors als assis-
tents.
Enguany, a banda de l’acte da-
vant el monument, també s’ha 
presentat l’obra “Els darrers 
dies de la Catalunya Republi-
cana” amb Terra Teatre, on a 
partir d’uns textos de Rovira 
i Virgili es reprodueixen els 
sentiments i les angoixes dels 
exiliats catalans. La col·locació 
de l’escenari a la mateixa alça-
da que el públic afavoria la co-
munió entre actors i assistents, 
dotant la representació d’una 
gran intensitat i fent que esde-
vingués una  molt digna clo-
enda als actes d’homenatge de 
Capellades al President Lluís 
Companys i Jover.

CAPELLADES / LA VEU 

E n aquesta legislatura 
l’alcalde, Aleix Auber, i 
el regidor de Cultura, 

Àngel Soteras, s’han reunit en 
diverses ocasions amb repre-
sentants de Generalitat de Cata-
lunya i de Diputació de Barcelo-
na per impulsar el projecte del 
Parc Prehistòric de Capellades. 
Fruit d’aquestes trobades s’ha 
valorat com a necessari fer un 
estudi de viabilitat per determi-
nar quines són les actuacions 
necessàries que permetin obrir 
properament el recorregut per 
la Cinglera del Capelló.
El dia 11 es va fer una reunió 
amb els tècnics especialistes que 
s’encarregaran de fer l’estudi, 

visitant in situ les instal·lacions 
actuals i reunint-se amb l’Al-
calde, Aleix Auber, el regidor de 
Cultura, Àngel Soteras, i el tèc-
nic de Patrimoni per determi-

S’inicia un estudi de viabilitat per al 
Parc Prehistòric de Capellades

nar l’estat del projecte. Un cop 
estigui determinada la situació 
caldrà establir un full de ruta 
per avançar en l’objectiu final 
d’obrir el Parc Prehistòric.

CAPELLADES / LA VEU 

A quest diumenge s’ha 
celebrat a la Resi-
dència de Capellades 

el primer Tastet de Cultura 
Popular. Una jornada que ha 
estat presidida pel bon temps 
i per l’alegria que les entitats 
culturals han transmès als avis 
i àvies. Tal i com va indicar el 
presentador de l’acte, Joan 
Còdol, “vosaltres vau obrir el 
camí que avui tots nosaltres 
estem gaudint. Gràcies”.
L’acte va iniciar-se amb la 
benvinguda de la sotsdirec-
tora del centre, Margarida 
Linares, i les paraules del re-
gidor d’Acció Social, Salvador 
Vives, qui va recordar que “ja 
fa més d’un any que estem al 
govern  de Capellades. Tant la 
regidoria d’acció social com 
tot l’equip de govern ens vam 
marcar 2 objectius principals. 
El primer,  la millora de les 
partides pressupostàries des-
tinades a serveis de les perso-
nes. El segon objectiu, estar al 
costat de les entitats donant 

tot el suport i fent visible la 
bona feina que fan i, especial-
ment, a les entitats que estan 
al servei de les persones.  I la 
residència, és una d’aquestes 
entitats”.
Al llarg del matí es va poder 
gaudir del Ball Pla amb els 
Capgrossos de Capellades; 
d’una dansa amb l’Esbart 
Dansot- que enguany ja com-
pleix 43 anys-; d’un ball amb 
els Gegantets Capelló i Mi-
ramar i de dues figures dels 
Falcons de Capellades, entitat 
més jove però molt activa. 
També van ballar els Gegants 
de Capellades, Sebastià i Do-
rotea, un “passodoble fallero” 
amb la Banda de l’Escola de 
Música de Capellades, que 
després d’acompanyar les ac-
tuacions va finalitzar la jorna-
da amb un ball conjunt. Abans 
d’acomiadar tothom amb un 
petit piscolabis es va fer entre-
ga, per part del regidor Salva-
dor Vives i de la sotsdirectora 
del centre Margarida Linares, 
d’un record per a les entitats, 
fet pels mateixos residents.

Primer Tastet de Cultura 
Popular per als avis i àvies 
de la Residència

CAPELLADES / LA VEU 

A
quest dilluns la ca-
pelladina Maria Solé 
Vilaseca ha complert 
100 anys. Els ha ce-

lebrat a la Residència Fundació 
Consorts Guasch de Capellades 
amb la seva família i el personal 
del centre que li va preparar una 
gran festa a la segona planta.
Després de bufar les espelmes, 
davant els fills, nets, besnéts i 
més familiars, acompanyada 
dels altres residents, va escoltar 
a l’Alcalde, Aleix Auber, qui la 
va felicitar llegint-li la carta que 
des de l’administració de la Ge-

neralitat es fa en reconeixement 
a totes les persones que arriben 
a complir 100 anys. El regidor 
d’Acció Social, Salvador Vives, 
li va fer entrega de la Medalla 
Centenària i les treballadores 
de la Residència li van regalar 
un ram.

Maria Solé Vilaseca, nova 
capelladina de 100 anys
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

E l Centre de Restauració 
i Interpretació Paleon-
tològic dels Hostalets 

de Pierola ha ampliat les seves 
instal·lacions amb la col·lo-
cació d’un mòdul prefabricat 
que tindrà la funció d’espai 
formatiu i a més servirà per 
desenvolupar activitats esco-

lars i turístiques.
El mòdul, de gairebé 50 me-
tres quadrats, té una capacitat 
màxima per 50 persones i es-
tarà en funcionament fins al 
moment que es construeixi el 
mòdul definitiu. Amb aques-
ta ampliació, les instal·laci-
ons del CRIP garanteixen que 
poden absorbir el creixement 
constant d’usuaris.

El CRIP dels Hostalets 
de Pierola amplia les 
instal·lacionsHOSTALETS DE P. / LA VEU 

D urant el mes d’octu-
bre s’ha obert un pro-
cés de participació per 

escollir el nou model de polies-
portiu cobert per als Hostalets 
de Pierola. El passat divendres, 
7 d’octubre, es va fer la presen-
tació dels dos models en un acte 
obert als veïns i amb l’objectiu 
d’exposar les singularitats de 
cada una de les propostes.
Posteriorment es va obrir un 
període de reflexió i votació 
entre els dies 10 i 14 d’octubre 
on van poder participar tots els 
veïns empadronats a partir de 
setze anys.
L’urna amb els vots s’ha obert 
aquest dimecres, 19 d’octubre, 
a les 10h. Després del recomp-
te de vots el resultat ha estat el 
següent:
Vots emesos: 98 vots
Model 1: 87 vots
Model 2: 11 vots
Blancs/nuls: 0 vots
Vist aquest resultat, l’Ajunta-
ment dels Hostalets de Pierola 
iniciarà els tràmits amb la mà-

xima celeritat possible per tal 
que tots els veïns puguin gau-
dir d’aquest nou equipament el 
més aviat possible.

Participació i transparència.
El projecte del nou pavelló po-
liesportiu cobert dels Hostalets 
de Pierola és una prioritat pels 
veïns del municipi i pel seu 
govern. És per això que en tot 
moment el desenvolupament 
d’aquest projecte s’ha desenvo-
lupat amb la participació direc-
ta dels hostaletencs.
A començament de l’any 2015 

Els hostaletencs seleccionen el ‘Model 
1’ de pavelló poliesportiu cobert

es va iniciar un procés de par-
ticipació per seleccionar la ubi-
cació del nou complex esportiu. 
Els veïns van decidir que el nou 
pavelló se situaria a les anti-
gues piscines, una proposta que 
obria oportunitats per aconse-
guir un gran espai social i es-
portiu al centre del poble dels 
Hostalets de Pierola. 
Per tal d’escollir el tipus de 
pavelló que volien els veïns, 
novament s’ha efectuat un 
procés de participació on la 
decisió final l’han tingut els 
hostaletencs i hostaletenques.
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Barri de la 
Font Vella, 1915

E
n aquesta fotografia podeu veure els carrers de la 
Concepció i de Caritat, al llindar dels barris de la Font 
Vella i de les adoberies, en una instantània presa als volts 
de 1915, tot i que la data no està del tot confirmada. 

L’edifici de l’esquerra va ser després de l’Escola de Teneria, avui 
ja desallotjada, a la plaça del Rei. De fet, la imatge d’aquests dos 
carrers i la cruïlla, en primer terme, no ha canviat gaire al llarg del 
darrer segle.
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada. 
Autor desconegut. Fons Miquel Ball i Mateu. 
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CARME / LA VEU 

E l  dissabte 15 d’octu-
bre, el govern munici-
pal de Carme, integrat 

per JUNTS PER CARME, 
va fer la primera sessió in-
formativa desprès del canvi 
d’alcaldia d’aquesta legisla-
tura. La sessió va ser condu-
ïda per l’alcaldessa, Ildefon-
sa Tarrida, acompanyada de 
Joan Hernan, primer tinent 
d’alcalde, Marc Sanchez, se-
gon tinent d’alcalde i el Ma-
ria Cocis, regidora. També 
assistiren a l’acte la resta de 
regidors. 
L’ alcaldessa  començà par-
lant dedicant unes paraules 
d’agraïment i reconeixement 
al que ha sigut fins fa poc 
l’alcalde Jordi Sellarès, re-
coneixement i agraïment en 
dos besants en primer lloc  
a nivell institucional per la 
feina feta  i la dedicació que 
ha tingut aquests 9 anys de 
legislatura i en segon lloc  a 
nivell personal, destacant 
que havia sigut un honor i 
un plaer haver format part 
del grup com a regidora ja 
que en tot moment havia 
pogut treballar amb il·lusió 
i sempre se li havia facilitat 
que la feina fos molt planera 
i sobre tot haver-li  trames la 
seva sensibilitat respecte a les 
persones i la gran estimació 
al municipi, afegint que tant 
de bo  durant el seu mandant 
ho sàpiga fer en tanta efici-
ència i eficàcia.
A continuació va donar a 
conèixer les intencions de la 
política que regirà per els 3 
anys que resten de legislatu-
ra en que s’aposta clarament 
per un principi de continu-
ïtat i de progrés, no pas de 
continuisme i amb una po-
lítica sobre tot amb una de-
ïcida aposta per complir els 
compromisos adquirits, to-
tes aquestes intencions es ba-
sarien amb tres principis que 
marquen molt la manera de 
fer del equip i que seran de :
1-DIÀLEG
Es continuarà aprofundint 
en el procés de participació 
per afavorir el diàleg amb la 
ciutadania.
2- UN POBLE ENDREÇAT
Continuant els projectes que 
estan per acabar i els que es-
tan per iniciar.
3-BENESTAR DE LES PER-
SONES
Vetllar per tot veí i veïna tin-

gui cobertes com a mínim les 
necessitats bàsiques.
Seguidament donar a conèi-
xer la nova organització mu-
nicipal  que ha suposat  una 
vegada fet el canvi d’alcaldia  
amb els oportuns canvis amb 
el  cartipàs municipal. 
Seguidament la Sra. Ma-
ria Cocis va fer un repàs  a 
qüestions relacionades amb 
les regidories de Turisme 
Cultura i Joventut. Va donar 
a conèixer les activitats cul-
turals que es  durant a terme 
properament com són l’ini-
ci dels cursos de català, les 
converses d’anglès, sortida al 
teatre etc., l’inici de les obres 
del  arranjament del teatre, 
subvencionat en la totali-
tat per Diputació i esperant  
poder-ho gaudir aquestes 
properes festes de Nadal. 
També va explicar que  s’ha 
demanat una  subvenció  per 
als joves per un contracte de 
pràctiques d’una durada de 
6 mesos  que si es concedeix 
serà una bona oportunitat. 
Seguidament el Joan Hernan 
va fer un repàs a qüestions 
relacionades amb les regi-
dories de Via Pública, Festes 
i d’Urbanisme, fent menció 
a les obres ja acabades de la 
piscina “petita” que aquest 
estiu els petits i grans  amb 
pogut gaudir amb una millo-
ra molt destacable de la ins-
tal·lació. Hi ha pendent  l’ac-
tualització  de l’Escorxador 
pe al qual falten petits de-
talls per poder fer en breu la 
inauguració de la instal·lació 
i que  tothom pugui gaudir 
de les seves instal·lacions. El 
regidor anunciava la propera 
instal·lació d’uns gronxadors 
al parc infantil del pati de 
missa. Remarcà els petit ra-
cons que s’han millorat amb 
enjardinament i de les flors 
que s’han plantat al llarg del 

carrer San Martí que els ma-
teixos veïns tenen cura. Per 
la part festiva donà a conèi-
xer els  propers actes que es 
faran per Sant Martí, la festa 
major d’hivern. Es va par-
lar com sempre de la neteja 
dels carrers, fent una crida 
al civisme de la ciutadania 
i a la seva col·laboració, ja 
que en els darrers mesos han 
augmentar els residus dels 
gossos, anunciant que s’ha 
està fent un estudi per posar 
millores addicionals al tema 
i  fent una crida expressa de 
civisme dels propietaris, així 
com també de les senyalit-
zacions de trànsit als carrers 
del poble.
Marc Sánchez va donar a 
conèixer els resultats obtin-
guts de l’inici del procés de 
participació engegat en mo-
tiu de la Festa Major 2016 
amb molt bona resposta i 
molt bons resultats. A conti-
nuació va indicar les activi-
tats que pel govern municipal 
requereixen de la participació 
ciutadana, com la possible re-
forma de la carretera per part 
de la Diputació pel seu pas 
pel poble, convertint-la en 
un carrer, i altres. Va indicar 
l’aposta ferma de la continuï-
tat del procés amb les entitats 
i  la comissió de festes que tan 
bons resultats ha obtingut i 
que ha fet inestimable la im-
plicació del jovent. 
L’alcaldessa per acabar la ses-
sió va començar explicant 
qüestions puntuals, entre les 
quals destacà l’encàrrec del 
projecte de renovació de la 
piscina “gran”, que comprèn 
el propi vas de la piscina així 
com dels serveis auxiliars, 
amb el desig que pogués estar 
realitzat per l’obertura del es-
tiu del 2017.
Comunicava l’inici de la pre-
sentació del estudi del model 

proposat de recollida porta a 
porta del residus per millorar 
les quotes de reciclatge i l’es-
talvi que suposa aquest mo-
del.
Finalitzant la sessió l’alcal-
dessa va destacar dos temes: 
el primer  sobre Aqüífer Car-
me- Capellades pel ressò que 
ha tingut als mitjans de co-
municació i l’altre la millora 
de la vorera del pont de la 
carretera BV-2131 perquè es 
preveu en breu la seva execu-
ció.
Sobre l’Aqüífer  Carme- Ca-
pellades explicava que es situa 
en mínims les seves reserves 
degut  a la sequera pluviomè-
trica.
La reducció de les extrac-
cions molt notòria que es 
va produir a partir de l’any 
2009 s’ha reflectit en els ni-
vells piezomètrics que a 
partir d’aquest any es situ-
en normalment per sobre la 
cota de 325 (piezòmetre de 
referència: Carme- Cemen-
tiri), però els nivells assolits 
no són suficients per ga-
rantir l’abastament d’aigua 
subterrània d’aquest aqüífer 
sinó es complementa amb 
una font externa.
També explicà que en breu 
s’iniciaran les millores de la 
vorera del pont de la carrete-
ra BV-2131 sobre la riera de 
Carme.
Les actuacions a executar són:
1-Aplicar a la tarima del mar-
ge esquerra producte antillis-
cant.
2-Ressalt de la vorera mar-
ge dret fer l’anivellament del 
sòcol del muret de contenció 
i evitar el ressalt que s’ha ge-
nerat.
3- Substitució de la bara-
na actual perquè en la nova 
cota de vorera no compliria 
amb l’alçada mínima de 1.10 
que es requereix, s’aprofitarà 
per col·locar una barana mes 
adient amb l’entorn i amb la 
nova passera executada.
4-Enllumenat: els fanals ac-
tuals són baixos i de potèn-
cia reduïda i a més no tenen 
relació amb la resta d’enllu-
menat de la carretera. La mo-
dificació de la barana també 
requereix reubicar-los per la 
qual cosa es canviaran per 
una nova columna tronconi-
ca amb una certa curvatura i 
lluminària LED.
Com és habitual, s’acabà l’ac-
te amb preguntes diverses per 
part del públic assistent. 

Ildefonsa Tarrida va conduir  la primera sessió 
informativa des del canvi d’alcaldia

MASQUEFA / LA VEU 

L a Regidoria d’Urbanis-
me, Urbanitzacions i 
Sostenibilitat unificarà 

tots els serveis municipals de 
neteja i recollida de deixalles 
en un sol ens. El nou Servei 
Integral de Neteja i Recollida 
que licitarà el consistori per-
metrà optimitzar els recursos 
econòmics i millorar l’eficièn-
cia.
El compromís mediambiental 
i la correcta gestió i aprofita-
ment dels residus municipals 
són clau a l’hora de mantenir 
una vila neta, sostenible i salu-
dable per a tothom. Per això, 
un dels objectius de la Regido-
ria d’Urbanisme, Urbanitza-
cions i Sostenibilitat és oferir 
als veïns de Masquefa el servei 
més eficaç i eficient possible 
de tractament de les deixa-
lles. Fruit d’aquest propòsit, 
l’equip de govern apostarà per 
un nou model municipal de 
gestió de residus.
El nou model abandonarà 
l’actual gestió diversificada 
dels residus que es duu a ter-
me a través de la brigada mu-
nicipal i de diferents empre-
ses, i apostarà per la unificació 
dels diversos serveis de neteja 
i recollida d’escombraries en 
un sol ens: el Servei Integral 
de Neteja i Recollida. Enrique 
Gómez, regidor d’Urbanisme, 
Urbanitzacions i Sostenibi-
litat, assegura que “es tracta 
d’un projecte ambiciós i mo-
dern que ens permetrà opti-
mitzar els recursos econòmics, 
oferir una major eficiència en 
la recollida i la gestió de les 
deixalles, i garantir el benes-
tar de tots els veïns”. L’objectiu 
de l’equip de govern és treu-
re properament a licitació el 
contracte d’aquest nou servei 
de gestió de residus amb el 
qual espera donar una passa 
més en el camí cap a un muni-
cipi cada dia més net, atractiu 
i modèlic.

L’Ajuntament 
de Masquefa aposta 
per un nou model 
de gestió dels 
residus
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El Consorci Sociosanitari d’Igualada, empresa de serveis a les persones grans, cerca un/a 

Cap de Manteniment i de Serveis Generals 
que gestionarà les àrees de manteniment, hosteleria 

(cuina, neteja, bugaderia i transport) i obres.
Funcions: 
    -  Liderar el departament de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions i maquinària dels 
       diferents edi�cis.
    -  Liderar l’equip de l’àmbit d’hosteleria (cuina, neteja, bugaderia i transport).
    -  Elaboració de programes de manteniment, plecs i especi�cacions tècniques de compres
    -  Gestió de la bona execució dels proveïdors de serveis i obres.
    -  Plani�cació, coordinació, control i seguiment del personal al seu càrrec 
    -  Aplicació de les normatives vigents

Es requereix:
    -  Disposar d’alguna de les següents 3 titulacions:
        o  CFGS en Instal·lacions i Manteniment o similar
        o  Enginyeria Tècnica amb titulació Industrial o similar
        o  Grau Universitari en  Enginyeria de la construcció / Enginyeria d’edi�cació
    -  Coneixements avançats d’eines informàtiques de gestió i o�màtica.
    -  Català nivell C, castellà avançat, i es valoraran altres idiomes
    -  Experiència acreditada en el sector sanitari i/o social.
    -  Experiència de més de 5 anys en direcció d’equips amb més de 10 persones al seu càrrec
    -  Es valorarà formació i gestió d’hosteleria, i  formació addicional en geriatria 

S’ofereix: Jornada completa i sou segons mèrits.

Enviar carta de presentació, CV actualitzat i documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada) 
a: Consorci Sociosanitari d’Igualada, Av. Gaudi 26, 08700 Igualada -  cssi@cssi.cat

Data límit: 2 de novembre. Més detalls a: www.cssi.cat/cssi/vols-treballar-amb-nosaltres

       diferents edi�cis.
    -  Liderar l’equip de l’àmbit d’hosteleria (cuina, neteja, bugaderia i transport).
    -  Elaboració de programes de manteniment, plecs i especi�cacions tècniques de compres
    -  Gestió de la bona execució dels proveïdors de serveis i obres.
    -  Plani�cació, coordinació, control i seguiment del personal al seu càrrec 
    -  Aplicació de les normatives vigents

    -  Disposar d’alguna de les següents 3 titulacions:
        o  CFGS en Instal·lacions i Manteniment o similar
        o  Enginyeria Tècnica amb titulació Industrial o similar
        o  Grau Universitari en  Enginyeria de la construcció / Enginyeria d’edi�cació

LA LLACUNA / LA VEU 

L a Llacuna va celebrar el 
passat cap de setmana 
la novena edició de la 

Mostra d’Embotits i Vins d’Al-
tura. El bon temps i la bona 
oferta van ajudar, a tenir al 
llarg de tot el matí de diumen-
ge, una important presència de 
públic que no es va voler per-
dre la fira gastronòmica prota-
gonitzada per l’embotit, el vi i 
altres  productes agroalimenta-
ris de qualitat i de proximitat.
La celebració però, ja va co-
mençar el dissabte 15 d’oc-
tubre, al local de Cal Sagrera. 
Més d’un centenar de persones 
van participar a la vetllada que 
va iniciar amb una conferen-
cia sobre “el mapa dels sòls, el 
canvi climàtic i com afecta a la 
vinya” a càrrec de Josep Ribas, 
enòleg i un debat obert i par-
ticipatiu presentat per Ricard 
Roca. Seguidament va tenir 
lloc el berenar-sopar amb de-
gustació d’embotits, formatges 
i vins, amenitzat amb músi-
ca en directe, en el decurs del 
qual va tenir lloc l’entrega del 
premi Raïm d’Altura. Enguany, 
l’Ajuntament ha volgut reco-
nèixer la trajectòria dels embo-
tits Mallart, un reconeixement 
a la feina ben feta i a la seva la 
implicació, constància, identi-

ficació amb el municipi.
L’endemà, diumenge 16 d’oc-
tubre, va tenir lloc la Mostra 
d’embotits, vins i caves d’al-
tura. La plaça Major va acollir 
més d’una desena de produc-
tors de vins i embotits i també 
de formatges. A més, d’altres 
activitats com el concurs d’ai-
xafar raïms, l’intercanvi de 
plaques de cava, una exhibició 
d’un bufador de vidre i fassina 
d’aiguardent, un taller de tre-
ballar amb fang, pintar amb vi, 
entre altres manualitats.
A més, diumenge la Llacuna i 
la Mostra van rebre la visita del 
M. Hble. Sr. Artur Mas i Gavar-
ró, 129è president de la Gene-
ralitat de Catalunya. El presi-

Gran acollida i participació a la 
Mostra d’Embotits i Vins d’Altura 
de la Llacuna

dent acompanyat de l’alcalde, 
regidors, diputades i alcaldes 
comarca, després de la recepció 
oficial a l’ajuntament, va visitar 
la mostra. Mas va destacar “La 
suma de petits pobles, i mitja-
nes i grans ciutats fan un gran 
país i en el moment que vivim, 
tothom serà decisiu. Avui hem 
vist un poble molt actiu i enèr-
gic. No s’ha de desaprofitar cap 
talent. Seguim endavant”
La mostra és organitzada per 
l’Ajuntament, vol donar a 
conèixer la qualitat dels pro-
ductes del municipi, impulsar 
la seva comercialització i pro-
moure’n el seu consum, a més 
de posar en valor el món rural 
i el turisme d’interior.

Artur Mas durant la seva visita a la Llacuna. 
VALLBONA D’A. / LA VEU 

D es de finals de setem-
bre l’Ajuntament de 
Vallbona està duent a 

terme actuacions de neteja del 
bosc a la zona de Vallbonica 
per crear una franja de protec-
ció contra incendis forestals, 
el que s’anomena tècnicament 
franja perimetral.
L’objectiu d’aquesta actuació 
és reduir la càrrega de com-
bustible vegetal per tal de re-
duir el risc d’incendi forestal, i 
la seva propagació tant a l’ex-
terior (bosc) com a l’interior 
(urbanització)
Els treballs se centren prin-
cipalment en la tala d’arbres 
evitant que es toquin les copes 
i la neteja del sotabosc dels ter-
renys forestals que envolten la 

urbanització, en una amplada 
mínima de 25 metres. En total 
s’han treballat en 6 ha. fores-
tals que envolten Vallbonica.
Aquesta actuació s’emmar-
ca en una subvenció de 
21.144,92 € atorgada per la Di-
putació de Barcelona a petició 
de l’Ajuntament de Vallbona 
per tal que aquestes feines no 
suposin una despesa extraor-
dinària als veïns del municipi.
El regidor de medi ambient 
de l’Ajuntament de Vallbona, 
Francisco Corral, explica que 
ja s’està treballant en el pro-
jecte d’identificació de zones 
vulnerables davant del risc 
d’incendi forestal i la delimi-
tació de franges perimetrals 
per poder realitzar les matei-
xes actuacions a altres zones 
del municipi.

Finalitza la primera fase 
dels treballs forestals per 
la protecció d’incendis 
forestals a Vallbonica

II Festa de la Cultura i 
reconeixement a Tous

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

A quest diumenge a 
partir de les 12 del 
migdia al Casal de 

Tous tindrà lloc la II Festa de 
la Cultura i reconeixement 
que organitza l’associació 
Amics de Tous.
L’acte començarà amb la pre-
sentació del Mapa de Patri-
moni Cultural de Sant Martí 
de Tous. Continuarà amb la 
presentació de l’Inventari 
Arqueològic de Sant Martí 
de Tous, que anirà a càrrec 
d’Àngels Pujol i Camps.
I per acabar es durà a terme 
el reconeixement a tres per-
sones i una entitat relacionats 
amb la cultura al municipi. 

Es tracta de M. Carme Carner 
i Mas, en Pere Mas i Clara-
munt, en Magí Claramunt 
i Bisbal i el Centenari de les 
caramelles.
Durant l’acte es compta-
rà amb l’actuació del Duet 
Anna Miranda (soprano) & 
Pol Sanchez (guitarra).



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a marihuana podria 
estar al darrere de l’as-
sassinat de la noia de 37 

anys d’edat que va ser trobada 
morta dilluns al matí en el se-
gon pis d’una casa del carrer 
Concepció 3, de Masquefa. La 
noia va ser trobada pels seus 
pares, que el dia abans van re-
bre, curiosament, la trucada 
des del seu telèfon mòbil, que 
l’havia trobat un home a l’es-
tació d’autobusos d’Igualada. 
El desconegut -que sembla res 
més té a veure amb els fets- va 
lliurar el mòbil a la família. 
Aquest fet va semblar estrany 
als pares, que dilluns al matí, 
cap a les 10.30h, es van perso-
nar al pis i la van trobar sense 
vida. 
L’escena del cas era macabra: 
el cadàver era a dins de la ba-
nyera, amb molta sang, amb els 
ulls oberts, els braços una mica 
aixecats i sense les falanges dels 
dits. El cos comptava amb al-
menys una punyalada a l’altura 
del pit. 
Aquest últim extrem va aler-
tar de seguida a la policia que 
el cas no podria tenir a veure 
amb els desgraciadament ha-
bituals casos de violència do-

Els Mossos creuen que darrere del crim de Masquefa 
hi ha un assumpte relacionat amb la marihuana

mèstica, sinó que podria trac-
tar-se de quelcom encara més 
complex, i que els autors o 
autor no era la primera vega-
da que feien o veien una acció 
d’aquest tipus. 
El tribunal d’instrucció núme-
ro 6 de Martorell va decretar 
de seguida el secret de sumari, 
i l’Àrea d’Investigació Criminal 
de la Regió Policial Central dels 
Mossos d’Esquadra, ubicada a 
Manresa, es va fer càrrec de la 
investigació.  Com és lògic, el 
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La noia va ser trobada 
a la banyera, en un 

toll de sang i sense les 
falanges dels dits

Casa del carrer Concepció, 3, de Masquefa on van succeïr els fets.

cas ha provocat que, als inicis 
d’aquesta setmana, no es parlés 
d’altra cosa a Masquefa, si bé la 
dona no era gens coneguda a 
la població, en part per fer tan 
poc temps que hi vivia.

Dos mesos i mig 
vivint a Masquefa
La noia feia dos mesos i mig 
que vivia en l’immoble i tenia 
poca relació amb els veïns, tot 
i que una de les veïnes li tenia 
prou confiança com per ha-
ver-li deixat una còpia de les 
claus de casa. A dins del pis es 
van trobar algunes plantes de 
marihuana. Segons el resultat 
de l’autòpsia, realitzada dime-
cres a Martorell, la noia era 
politoxicòmana, és a dir, era 

consumidora de diverses ti-
pologies de drogues. Es coneix 
que els Mossos han parlat amb 
l’exnòvio de la víctima per mi-
rar de trobar alguna pista.
La cadena d’investigacions 
-de la qual se’n sap poca cosa- 
hauria ajudat a intensificar la 
direcció cap a un assumpte re-
lacionat amb el tràfic d’estupe-
faents, i més concretament 
amb la marihuana. Es dóna el 
cas que hi ha precedents de si-
tuacions similars, tota vegada 
que el consum d’aquesta dro-
ga s’ha incrementat de forma 
notable, especialment entre 
la gent jove, i amb ell tam-
bé el trànsit il·legal. En molts 
llocs del país s’han descobert 
camps destinats al cultiu de 
marihuana que després es ven 
en clubs il·legals.
L’any passat es van intervenir 
2.293 quilograms de marihua-
na, segons dades del Ministeri 
de l’Interior.  

PIERA / LA VEU 

C oincidint amb el Dia 
Europeu de la Cons-
cienciació sobre l’Atu-

rada Cardíaca, el passat diu-
menge 16 d’octubre l’Equip 
Atenció Primària de Piera 
va oferir un taller adreçat als 
nens de l’Agrupació Esporti-
va Piera per conscienciar-los 
i per tal que integrin la im-
portància de fer una bona re-
animació cardiopulmonar un 
cop siguin adults. Uns exerci-
cis que poden ser vitals i que 
milloren en més d’un 60% els 
casos de supervivència davant 
una aturada cardíaca.
Sota el lema «Els nens poden 
salvar vides», l’equip d’infer-
meria de Piera va ensenyar-los 
com detectar precoçment una 
aturada cardíaca per poder 
avisar els serveis d’emergèn-
cies al més aviat possible i 
començar amb la reanimació, 
com trucar i què dir al 112, fer 
compressions de qualitat o en 
què consisteixen les ventilaci-
ons de suport, conegudes com 
el boca a boca. També se’ls va 
informar on hi ha el desfibril-
lador més proper i perquè cal 
enviar a algú a buscar-lo men-
tre es fan les maniobres d’RCP.
La iniciativa neix del Consell 
Català de Ressuscitació i es 
desplega en diferents munici-
pis del país coordinant enti-
tats i ajuntaments.

Taller sobre 
reanimació 
cardiopulmonar 
per a nens a Piera

i a més... si ets subscriptor de

Tots els dies són el dia de
l’espectador! 5,60€ (oferta vàlida per a 

un subscriptor més 
un acompanyant)
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CALONGE DE S. / LA VEU 

A gents de la policia de 
la Generalitat – Mos-
sos d’Esquadra de la 

comissaria de l’Anoia van 
rescatar el passat 16 d’oc-
tubre, a les 4:30 de la mati-
nada, una conductora que 
s’havia accidentat amb el seu 
cotxe i s’havia precipitat per 
un desnivell d’uns 30 metres 
d’alçada.
La víctima, de 34 anys i naci-
onalitat senegalesa, va sortir 
de Torà a les 23:00 hores del 
dia 15 d’octubre en direcció 
a Igualada.
El marit de la víctima, en 
veure que no arribava a des-
tí, va alertar als Mossos d’Es-
quadra. Immediatament, es 
va muntar un dispositiu de 
recerca per les diferents car-
reteres que podia utilitzar 
per fer aquest trajecte.
Simultàniament, agents de 
les comissaries de la Segarra i 
l’Anoia van anar al  domicili 
de la víctima i al seu lloc de 
feina per recopilar el màxim 
d’informació que els ajudés a 
localitzar-la.
Finalment, un dels indica-
tius que es trobava fent un 

dels possibles trajectes cap a 
Igualada, concretament  per 
la carretera C-1412a,  va lo-
calitzar a l’altura del punt 
quilomètric 31.5, dins del 
municipi de Calonge de la 
Segarra, una tanca de pro-
tecció trencada. Al detectar 
aquest incident, van fer una 
recerca minuciosa per la 
zona i van localitzar el cotxe 
de la dona que s’havia preci-
pitat per un desnivell de 30 

Els Mossos d’Esquadra rescaten una 
dona que havia caigut per un 
desnivell de 30 metres amb el cotxe

metres.
Immediatament, els agents 
van auxiliar a la víctima, que 
es trobava conscient a l’inte-
rior del vehicle, fins l’arriba-
da dels serveis mèdics.
La dona, que presentava una 
fractura en una cama, en-
tre d’altres contusions, va 
ser traslladada a l’Hospital 
d’Igualada on continua in-
gressada per recuperar-se de 
les lesions.

Estat com va quedar el cotxe accidentat. / MOSSOS D’ESQUADRA

CALAF / LA VEU 

E l grup calafí de La Xar-
xa és a punt d’encetar 
temporada, després de 

presentar la programació per 
als mesos següents i el nou 
abonament “4x3”, que vol po-
sar encara més fàcil a les famí-
lies gaudir de bones tardes de 
teatre. I és que per només 15 
euros (socis de xarxa i adults 
socis del Casal) o per 18 euros 
(abonament general) es podrà 
assistir a tots quatre especta-
cles, de manera que en surt un 
de gratuït. L’abonament es pot 
adquirir fins el 23 d’octubre al 
web www.casaldecalaf.cat. Pel 
que fa a les entrades a taquilla, 
recordeu que costen només 5 
euros per als socis de Xarxa i 
del Casal, i 6 euros per al pú-

blic general.
El primer a pujar a l’escenari 
de la Sala de Fusta del Casal de 
Calaf serà en Kissu, un tafaner 
cadell de llop que vol veu-
re món... i que acaba essent 
adoptat per una nena i el seu 
avi, que el confonen amb un 
gosset abandonat! Què passa-
rà quan coneguin la vertadera 
naturalesa d’en Kissu? Si voleu 
saber com acaba la història, us 
esperem aquest diumenge 23 
d’octubre a les 18.00 h.
La programació d’aquest curs 
també inclou circ amb “Bo-
ris, the lion” (06/11/16), con-
tes amb “Contes en un cove” 
(12/02/17) i màgia amb “Tea 
time” (26/03/17). Propostes 
diferents, variades i per a tots 
els gustos, i sobretot pensades 
per a gaudir en família.

Xarxa Calaf reprèn la 
programació amb “Kissu”

COPONS / LA VEU 

E l L’Associació de Ge-
ganters i Grallers de 
Copons va organit-

zar, el passat diumenge,  
la trobada comarcal, en la 
què van participar a part 
de la colla local nou colles 
d’arreu de la comarca: La 
Beguda, Calaf, Igualada (El 
Bisbalet), La Llacuna, Mas-
quefa, Els Prats de Rei, Sant 
Martí de Tous (El Serral de 
les Forques), Vilanova del 
Camí i Vilanova d’Espo-
ia, a més a més de la colla 
convidada dels Geganters 
de Bellvís de la comarca 
lleidatana del Pla d’Urgell. 
La plantada i inici de cerca-
vila va tenir lloc davant de 
la Sala Polivalent, on van 
esmorzar els 300 membres 
de les colles participants. 
Després d’una cercavila 
pels estrets i típics carrers 

de la vila, la festa va acabar 
a la plaça porxada. També 
va tenir lloc la presenta-
ció del llibre inèdit, “Els 

Copons acull la Trobada Comarcal de Gegants de l’Anoia

Gegants de l’Anoia” a càr-
rec del seu autor en Roger 
Vázquez i Claravalls, que 
va despertar un gran inte-

rès per part de molts assis-
tents. Mai abans a Copons 
s’havien pogut veure tants 
gegants i gegantons junts, 

els quals van fer gaudir a 
petits, joves i grans d’un 
matí de festa i cultura po-
pular.
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RUBIÓ / LA VEU 

E l Consorci per a la 
promoció de l’Alta 
Anoia, amb el suport 

de Diputació de Barcelona, 
l’ajuntament de Rubió i les 
hípiques del territori, torna 
a organitzar la fira eqüestre 
STRATA, el proper diumen-
ge 23 d’octubre, al Pla de 
Rubió.
El fil conductor d’aquest any 
és “A cavall pels camins dels 
bandolers Marimon i Ca-
sulleres”, fet pel qual el Pla 
de Rubió ha estat l’escenari 
ideal d’aquesta tercera edició 
que, un any més, preveu re-
unir un gran nombre de ge-
nets, que gaudiran d’un re-
corregut a galop pel territori.
Es tracta d’una participació 
totalment gratuïta pels ge-
nets, però que cal inscrip-

ció obligatòria abans del 21 
d’octubre al correu info@
altaanoia.info o bé al 93. 
868.03.66
Al llarg del dia, s’oferiran 
activitats, exhibicions i mos-
tres en directe, obertes a tot 
el públic, com doma, salt, 
poni games, equinoteràpia, 
passejades a poni, demos-
tració de farratge modern, 
tallers socioeducatius famili-
ars..... a més a més de la fira 
d’artesans de l’Alta Anoia i 
del món del cavall, a càrrec 
d’una vintena de firaires.
Una altra de les novetats 
d’enguany és la celebració a 
l’STRATA de la 6a Fira Tot 
pel cavall, Tot segona mà, 
una fira en la que el visitant 
hi trobarà carruatges, re-
molcs, guarnicions, objectes 
de decoració vinculats amb 
el món del cavall....

La fira del cavall STRATA celebra la seva tercera edició
Després de l’èxit de les dues edicions anteriors, el Consorci per a la Promoció de l’Alta Anoia torna a organitzar la fira STRATA, 
enguany al poble de Rubió

L’STRATA té com a objec-
tiu la dinamització turística 
del territori, la divulgació 
de l’activitat eqüestre, i al-

hora mostrar totes les rutes i 
possibilitats que l’Alta Anoia 
ofereix al món del cavall.
Des del Consorci per a la 

Promoció de l’Alta Anoia, 
s’anima a tothom a partici-
par-hi, i a gaudir d’un diu-
menge a l’Alta Anoia.

CALAF / LA VEU 

E ls dos grups de l’opo-
sició, Grup Indepen-
dents per Calaf (GIC) 

i Convergència i Unió (CiU) 
van votar en contra d’un dels 
punts vinculats a les modifi-
cacions de l’actual pressupost 
que l’equip de govern, liderat 
per Junts per Calaf-AM, va 
presentar en el ple del passat 
10 d’octubre. Durant aquest 
2016, l’equip de govern treba-
lla sobre un pressupost pror-
rogat, concebut l’any 2014, 
amb una realitat d’ingressos i 
despeses diferent a l’actual, i 
amb iniciatives diferents, mo-
tius pels quals és necessari un 
ajust. Aquests bloqueig pot 
fer que no es puguin desen-
volupar els projectes previs-
tos fins a finals d’aquest any.
A través de la proposta pre-
sentada aquest dilluns, el 
govern local pretenia regu-
laritzar diferents partides 
del pressupost actual vincu-
lades al pagament de la Llei 
de Barris, al projecte de mu-
seïtzació de la plaça Gran i a 
aspectes relacionats amb la 
recollida selectiva. Les despe-
ses d’aquesta darrera partida 

s’han incrementat més del 
que estava previst al pressu-
post prorrogat per un incre-
ment de la taxa de l’abocador 
i per una avaria del camió que 
fa la recollida que va provocar 

una subcontractació el servei.
Per altra banda, aquesta mo-
dificació també havia de ser-
vir per regularitzar el bloc 
destinat a cultura i festes. 
Segons la regidora d’Hisen-
da, promoció econòmica, 
Comerç i Turisme, Montser-
rat Mases,  “totes les actuaci-
ons dutes a terme han tingut 
una repercussió més enllà del 
lleure, ha estat una aposta 
pel creixement econòmic tan 
per als comerços, empreses i 
associacions”. Amb aquestes 
paraules, la regidora feia re-

ferència a l’aposta que l’equip 
de govern ha fet per impulsar 
l’EcoFira, l’Agro Alta Segarra 
o el Tast a la Plaça. Alhora, va 
destacar l’aposta per la quali-
tat de la Festa Major que ha 
repercutit positivament en les 
entitats.
GiC i CiU van votar en contra 
d’aquesta modificació el pri-
mer grup per considerar que 
el procediment legal no era 
l’adequat i el segon perquè no 
els semblava correcta. De fet, 
el Grup d’Independents per 
Calaf va fer servir el mateix 
argument per oposar-se als 
quatre punts de l’ordre del dia 
del ple que feien referència a 
modificacions del pressu-
post. En canvi, Convergència 
i Unió es va abstenir en tres 
dels quatre punts, permetent 
que la regularització fos pos-
sible en partides relacionades 
amb l’avançament d’amortit-

Els grups de l’oposició impedeixen fer modificacions 
en l’actual pressupost de l’Ajuntament de Calaf

zacions de préstecs, l’abona-
ment de factures elèctriques i 
en l’amortització de préstecs 
que no estaven contemplats 
en el pressupost prorrogat del 
2015.

Proper pas
A partir d’ara, l’objectiu és 
redreçar la situació actual i 
per això l’alcalde, Jordi Ba-
dia”, assegura tenir “la mà 
estesa als grups de l’oposició 
per tornar a negociar”. Badia 
recorda que, fins al dia d’avui, 
“el nostre objectiu ha estat la 
dinamització del municipi a 
nivell associatiu, però també 
comercialment i empresarial. 
Crèiem que això era un bene-
fici clar i que per això la resta 
de grups ens ho aprovarien”.
Badia destaca que “la despesa 
realitzada fins al moment s’ha 
fet tenint en compte que tam-
bé hi ha més ingressos que, 
alhora, tampoc estaven pre-
vistos en aquest pressupost 
prorrogat”.
El principal problema que pot 
comportar aquest bloqueig és 
que no es puguin dur a terme 
moltes de les actuacions, de 
diferents àmbits, projectades 
des d’ara fins a finals d’any.

Això pot provocar que 
part de les actuacions 
que hi havia projecta-

des fins a final d’any no 
puguin dur-se a terme

  L’equip de govern està 
treballant amb un pres-
supost prorrogat que no 

s’ajusta a les iniciati-
ves projectades durant 

aquest 2016
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L’Igualada HC cau contra el Barça 
a casa i és cuer de l’OK Lliga

Els arlequinats van caure dissabte a les Comes davant el totpoderós Barça. / JOAN GUASCH

HOQUEI / DAVID VIA

L ’Igualada Calaf Grup 
es mesurà el passat cap 
de setmana contra el 

millor equip de l’OK Lliga, el 
FC Barcelona, en un partit que 
acumulà unes 800 persones a 
Les Comes. Els de la capital 
catalana venien a Igualada 
amb la intenció d’aconseguir 
la seva cinquena victòria de 
la temporada, mentre que els 
arlequinats buscaven la seva 
primera victòria. No obstant 
això,  varen ser els barcelonins 
qui guanyaren la batalla amb 
tres gols en la primera part i 
un altre en la segona.
El partit començà amb domi-
ni blaugrana, una dinàmica 
que rarament es trencà durant 
els 50 minuts de joc. L’Igua-
lada se centrà inicialment en 
no rebre cap gol durant els 
primers compassos de partit. 
I ho estaven aconseguint, fins 
que un tir de Marc Gual des 
de darrere de la porteria acabà 
dins de la xarxa local després 
de rebotar en l’espatlla d’Ela-
gi Deitg, clarament el millor 
jugador arlequinat. Aquest 
primer gol arribà en el minut 
tretze i inicià set minuts en els 
quals el Barcelona multiplica-
ria per tres la seva distància 
en el marcador, amb certa po-
lèmica:  el 0-2 arribà després 
d’un gol on l’Igualada recla-
mà una possible pilota alta i, 
quatre minuts després, els ar-
lequinats es queixaren del 0-3 

   PT. pj g e p gf gc
1. FC Barcelona  15 5 5 0 0 23 5
2. Coinasa Liceo 9 5 3 0 2 22 14
3. Noia Freixenet 9 5 3 0 2 20 16
4. Alcobendas 9 5 3 0 2 19 17
5. Reus Deportiu 8 5 2 2 1 13 13
6. Manlleu 8 5 2 2 1 15 12
7. Lloret  8 5 2 2 1 13 12
8. Citylift Girona 7 5 2 1 2 18 16
9. Club Patí Vic 7 5 2 1 2 17 15
10. Vilafranca 7 5 2 1 2 10 12
11. Voltregà 7 5 2 1 2 10 14
12. Caldes Laser 5 5 1 2 2 14 17
13. Enrile Alcoi 4 5 1 1 3 16 21
14. Moritz Vendrell 4 5 1 1 3 12 19
15. ICG Lleida 3 5 1 0 4 7 19
16. Igualada HC 2 5 0 2 3 11 18

OK Lliga
Jornada 5
Enrile Alcoi-Lloret Vila Esportiva 1-2
Manlleu-Vilafranca Capital del Vi 2-3
Noia Freixenet - Reus Deportiu 5-0
Reicomsa Alcobendas - Club Patí Vic 4-6
Igualada Calaf-FC Barcelona Lassa 0-4
Caldes Recam Laser - Coinasa Liceo  5-3
Voltregà - Moritz Vendrell 4-1
Citylift Girona - ICG Lleida 4-2

CERSLLIGA EUROPEA DESCENS

Jornada 6
Lloret-Girona
Vilafranca-Enrile Alcoi
Reus D.-Manlleu
Vic-Noia Freixenet
FC Barcelona-Alcobendas
Liceo-IGUALADA
Vendrell-Caldes
ICG Lleida-Voltregà 
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per un passiu excessivament 
llarg.
Els arlequinats hagueren de 
donar-ho tot en atac per po-
der reenganxar-se en el partit, 
no obstant el primer gol no 
arribà en els primers 25 mi-
nuts: els equips arribaven al 
descans amb un merescut 0-3 
pel club de Barcelona.
La segona meitat començà 
igual que com acabà: domini 
clar del conjunt visitant, qui 
volia liquidar el partit amb 
un ràpid gol i prendre’s així el 
partit amb més calma. I aquest 
quart gol arribà. En el minut 
quatre de la segona part, Pa-
blo Álvarez aconseguia el que 
seria el definitiu 0-4. Un resul-

tat que podria haver estat més 
abundant si el capità Elagi 
Deitg no hagués parat les dues 

faltes directes del Barcelona, 
més altres múltiples interven-
cions del porter català durant 

el temps de joc.
Finalment, tot i que els ar-
lequinats intentaren retallar 
distàncies, el partit acabà en 
un 0-4 favorable al FC Bar-
celona, resultat amb el qual 
es posen primers amb un ple 
de victòries (quinze punts de 
quinze possibles) i estableixen 
un marge de sis punts entre 
ells i el segon, el Liceo. 
Mentrestant, la situació de 
l’Igualada és totalment oposa-
da: els de la capital de l’Anoia 
ocupen l’últim lloc amb dos 
punts gràcies als empats con-
tra el Lloret i el Reus a Les Co-
mes. I, a més, els arlequinats es 
troben en ple Tourmalet, sent 
la seva pròxima visita contra 
el Liceo a Riazor. 

IHC CALAF GRUP 0 (0/0) 
Equip inicial: Elagi Deitg, 
Francesc Bargalló, Met Molas, 
Sergi Pla i Emanuel García. 
Equip suplent: Bernat Camps, 
Tety Vives, Dani Lòpez, Roger 
Bars, Nil Garreta.
FC BARCELONA 4 
(3/1) Equip inicial: Aitor 
Egurrola, Matías Pascual, Ser-
gi Panadero, Pablo Álvarez (1) 
i Marc Gual (1). Equip su-
plent: Sergio Fernández, Pau 
Bargalló (1), Lucas Ordóñez 
(1), Xavi Barroso, Edu Lamas.
GOLS: Primera part: 0-1, 
Marc Gual (Minut 13); 0-2, 
Lucas Ordóñez (Minut 17); 
0-3, Pau Bargalló (Minut 20) 
Segona part: 0-4, Pablo Álva-
rez (Minut 4).
Més info a ihc.blog.cat   

El tècnic de l’IHC, Ferran 
López, ha analitzat la derrota 
de dissabte passat i la situació 
actual de l’equip. En declara-
cions al servei de comunicació 
del club, López ha explicat que 
l’error arbitral que va provo-
car el 0-2 en el marcador va ser 
important. “Era un moment 
molt important del partit. Un 
moment clau. En aquell mo-
ment estàvem bé. Ben armats. 
Fins i tot havien tret un parell 
o tres de bons contraatacs, po-
tents. Que és en el que basà-
vem el partit contra el, FCB. Va 
ser una decisió arbitral que no 
podem controlar- I ja en són 
massa. Aquesta setmana pas-
sada hi havia un entrenador 
de l’Ok Lliga que es queixava 
als mitjans de comunicació. I 

subscrivim algunes de les co-
ses. No vam perdre per això 
però aquell va ser un moment 
clau que ens va afectar. Con-
tra el Reus a casa el mateix gol 
no ens el van donar per alta al 
primer minut de partit. És fà-
cil xiular als equips petits com 
nosaltres. És facilíssim”.
El cert és que el Barça va fer 
després dos gols més i això va 
trastocar del tot a l’Igualada. 
López diu que “quan acabes 
els partits analitzes els gols i 
aquest cop te’n fas creus. El 
primer va ser un rebot, que 
llencen des de darrere la por-
teria i sembla increïble que 
et facin un gol així, amb tant 
mala sort, defensant com es-
tàvem defensant. El segon gol 
és alta, claríssima. I el tercer, 

com molt bé deies, és un pas-
siu com vam reclamar durant 
molts minuts. De fet n’hi va 
haver 7 o 8 que vam reclamar. 
El Barça va jugar a esgotar 
la possessió. Ells tenen unes 
grans individualitats i en fan 
prou amb això”.

El cantó positiu
Com que sempre cal treure 
el cantó positiu de les coses, 
la bona defensa en general de 
l’equip és quelcom que s’ha de 
repetir. “Veníem de defensar 
molt malament els primers 25 
minuts a Vic. Fatal. Penso que 
els pitjors de la meva tempo-
rada i quart a l’IHC. I era el 
repte. Defensar molt bé. I crec 
que ho vam complir gairebé 
els 50 minuts de partit. En 

atac ens falta. Ens costa molt 
atacar a jugadors que ens van 
colar molt amunt, quasi a tota 
la pista, Amb el partit costa 
amunt ha costat molt intentar 
remuntar-lo”.
El “tourmalet” continua demà 
a la pista del Liceo, en el que 
espera que l’equip defensi tan 
bé com ho va fer davant el 
campió. “Sempre intento bus-
car lectures positives. Al final 
els vaig dir que volíem fer un 
pas endavant en defensa i que 
l’havíem fet davant de les mi-
llors individualitats del món. 
Ens hem de quedar amb això 
i només hi ha una direcció: 
seguir treballant i estar units. 
Preparar bé el partit del Liceo. 
La temporada passada hi vam 
guanyar per què no aquesta?”

Ferran López: “Sempre intento buscar lectures positives”



HOQUEI FEMENÍ / LA VEU 

L ’Igualada Femení HCP 
derrota clarament al 
Club Olesa Patí en un 

partit que s’ha hagut de jugar 
en dos dies a causa de la pluja 
i sumen la segona victòria en 
els dos partits disputats.
CLUB OLESA PATÍ
Marta Arnau -P-, Cristina 
Gramunt, Sílvia Porterias, Ai-
tana Laraña, Gemma Cortés, 
Clara Segura, Oliva Segura i 
Laia Archs. Entrenador: Car-
les Carrera
IGUALADA FHCP
Laia Navarrete -P-, Elba Gar-
reta, Laura Salvador, Sheila 
Torres i Laura Torres. També 
Nerea Ramírez, Núria Fer-
nàndez, Laia Aullon i Cristina 
Riba -P-. Entrenadors: Jacob 
Compte i Marta Soler
L’Igualada FHCP va disputar 
el dijous passat els minuts que 
es van suspendre el dia 23/9 
a causa de la forta tempesta 
d’aigua i vent que queia a la 
pista local del Club Olesa Patí. 
El marcador va quedar en 1-2 
favorable a les igualadines i va 

L’Igualada FHCP suma la segona victòria a la lliga

quedar per disputar tota la se-
gona part.
Així doncs, les igualadines 
van disputar, els vint minuts 
restants sortint amb molta in-
tensitat i concentració. Aques-
ta determinació va fer que les 
igualadines ampliessin el mar-
cador ben aviat gràcies a dues 
accions de la Laura Torres i 
l’Elba Garreta que pràctica-
ment deixaven el partit sen-
tenciat (1-4).
Amb aquest avantatge les 
igualadines s’han dedicat a 
mantenir la bola i posicio-
nar-se bé en defensa. Precisa-
ment en una contra, la Laura 
Salvador tanca el marcador 
amb el definitiu 1-5 que ser-
veix per sumar tres punts més 
i ser l’únic equip que ha sumat 
tots els punts possibles a Na-
cional Catalana. Tot i així les 
igualadines ocupen la cinque-
na posició de la taula, ja que 
els quatre primers compten 
amb un partit i un punt més.
El proper cap de setmana les 
igualadines disputaran dos 
partits. El primer serà avui di-
vendres a Reus a les 21:30 h. 
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Berta Roset, podi a la 
final d’Interclubs de 
patinatge artístic

Les reusenques que han fitxat 
a la internacional portuguesa 
Martinha Vieira serà un fort 
rival per a les anoienques.
El segon partit serà a Les Co-
mes a les 13:15 h contra la UE 
Horta, que ocupa la tercera 
posició amb un punt més so-
bre les anoienques. L’equip 
treballa per competir al mà-
xim i lluitar fins al final pels 
sis punts que es disputaran en 
els dos partits.
Altres resultats:
Caldes Recam Làser 3 – 4 Ní-
tidus Igualada  HCP
El Nítidus Igualada FHCP 
s’està descobrint a si mateix a 
la categoria FEM16 amb una 

victòria de les que fan saltar de 
la cadira… Igualada: Zoe Tor-
ras -P-, Ariadna Busqué, Ma-
rina Asensi, Ona Vidal, Alba 
Romagosa, Judit Llobet, Carla 
Claramunt, Liu Capdevila, i 
Cristina Riba -P-. Entrenado-
ra: Marta Soler.
Igualada FHCP 9-Vic 0
L’Igualada FHCP Benjamí ha 
superat amb claredat el CP Vic 
en el que suposava una lluita 
per a la segona posició de la 
taula. Igualada: Eva Besa -P-, 
Ariadna Busqué, Laura Cres-
po, Gina Balcells, Aitana Dal-
mases, Laia Puig, Aina Caro. 
i Júlia Sabater. Entrenadora: 
Sheila Torres. 

Dissabte 15 es va disputar a 
Cerdanyola, la fase Final del 
Torneig d’Interclubs de Pa-
tinatge Artístic.
La patinadora de la secció 
d’Artístic de l’Igualada HC, 
Berta Roset, hi va prendre 
part en la Final d’Iniciació 
C, pujant al podi en una bri-
llant 3a posició.
Aquesta classificació li dóna 
accés directe a la disputa de 
la propera edició de la Copa 
Catalana.



FUTBOL / PREMSA CFI 

D avant el Lleida B, el 
CFI hi va posar el 
bon joc, però els tres 

punts van volar a la Terra Fer-
ma (1-2).
Podem parlar de mala sort, po-
dem parlar de possibles errors 
arbitrals, podem parlar d’er-
rades puntuals... però el fet es 
que la situació comença a ser 
preocupant.
Aquest CFIgualada ha demos-
trat tranquil·litat en tots el 
nivells, tenir clar el millor  sis-
tema de joc, i portar-lo a bon 
termini; les presses mai han 
estat bones conselleres, i menys 
quant les coses no van prou bé. 
Estem segurs de que Tècnics i 
Jugadors donen el màxim de 
si mateixos per portar el CFI-
gualada en posicions tranquil-
les de la taula. No seria bo ara 
caure en presses, en nervis, en 
desconfiances, ni en cap cosa 
que porti desunió.
El remei? Tenir bona sort. I 
com s’aconsegueix la bona 
sort? Treballant dia a dia, no 
defallint, sabent on es vol anar 

El CF Igualada segueix sense acabar d’arrencar
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El CFI no va poder superar el Lleida B a casa. / JOAN GUASCH

FUTBOL / F. ESPLUGAS (UEM)

D esplaçament a Cor-
nellà de Llobregat 
per enfrontar-se a un 

equip mancat de punts i amb 
necessitat de sortir de la part 
baixa del tauler.  La primera 
meitat va ser de domini local, 
no en va els locals sabien amb 
quin conjunt se la jugaven, els 
igualadins, ben situats, con-
trarestaven les possibilitats de 
inaugurar el marcador per un 

   PT. g e p gf gc
1 Unif. Bellvitge 17 5 2 0 12 2
2 Can Vidalet 16 5 1 1 20 9
3 Montserrat  14 4 2 1 13 9
4 Espluguenc  13 4 1 2 14 11
5 Sant Just At. 12 4 0 3 23 15
6 Marianao Poblet 12 4 0 3 13 11
7 San Mauro 12 4 0 3 13 12
8 Junior  10 3 1 3 11 11
9 Sant Joan D. 9 2 3 2 16 11
10 Olímpic 9 1 6 0 11 10
11 Moja 9 3 0 4 10 18
12 Martorell 8 2 2 3 10 12
13 Delta Prat 8 2 2 3 9 16
14 Fontsanta 7 1 4 2 11 11
15 Vilafranca At. 7 2 1 4 6 12
16 Cooperativa 4 0 4 3 11 15
17 Gornal 4 0 4 3 13 21
18 Dinamic Batlló 1 0 1 6 7 17

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 7
Moja  2 - 0 Vilafranca At.
Marianao Pob. 3 - 2 Dinamic Batlló
Cooperativa 1 - 1 Junior 
Fontsanta- 1 - 1 Montserrat 
Delta Prat  1 - 1 Sant Joan D.Can 
Vidalet  1 - 3 Uni. Bellvitge
Gornal 3 - 5 Martorell
Olímpic  2 - 1 Sant Just At.
San Mauro  3 - 2 Espluguenc 

Jornada 8
Martorell - Cooperativa
MONTSERRAT - Gornal
St. Joan D. - Fontsanta
U. Bellvitge - Atl. Prat
Dinamic Batlló - Can Vidalet
At. Sant Just - Marianao P.
Espluguenc - Olímpic Fatjó
Vilafranca At. - SAN MAURO
Júnior - Moja

   PT. g e p gf gc
1 Anoia 18 6 0 1 15 9
2 Sitges 17 5 2 0 17 7
3 Joventut Rib. 16 5 1 1 16 6
4 Begues 16 5 1 1 16 9
5 Òdena 13 4 1 2 14 11
6 La Munia 12 4 0 3 13 12
7 Suburense B 11 3 2 2 12 13
8 Calaf 11 3 2 2 15 17
9 Hortonenc  10 3 1 3 21 14
10 Piera 8 2 2 3 10 10
11 Riudebitlles 8 2 2 3 8 8
12 Sant Pere M. 8 2 2 3 15 17
13 Olivella  7 2 1 4 5 10
14 Cubelles 5 1 2 4 6 9
15 Martinenca 5 1 2 4 8 14
16 Sant Cugat S. 4 1 1 5 12 19
17 Hostalets  4 1 1 5 8 16
18 Carme 3 0 3 4 10 20

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 7
Cubelles 0 - 1 Begues
Hostalets  1 - 3 Sitges 
Carme 1 - 1 Piera
Olivella 3 - 2 Sant Pere M.
Riudebitlles 3 - 0 La Múnia
Suburense B 3 - 2 Hortonenc 
Anoia 2 - 0 Òdena
Joventut Rib. 3 - 1 Martinenca 
Calaf 1 - 1 Sant Cugat S.

   PT. g e p gf gc
1 Balaguer 15 4 3 0 15 5
2 Efac Almacelles 15 5 0 2 12 8
3 San Cristòbal 14 4 2 1 14 9
4 Vista Alegre 13 4 1 2 10 5
5 Rapitenca 12 3 3 1 17 12
6 Santboià 12 3 3 1 13 9
7 Vilanova Geltrú 12 4 0 3 11 11
8 Sant Ildefons 11 3 2 2 14 12
9 Suburense 11 3 2 2 9 7
10 Vilaseca 10 3 1 3 11 10
11 Viladecans 10 3 1 3 8 7
12 Lleida B 9 2 3 2 13 15
13 Rubí 8 2 2 3 9 11
14 Reus B 7 1 4 2 7 8
15 Alpicat 7 2 1 4 9 12
16 Igualada 4 1 1 5 9 14
17 Jesus y Maria 2 0 2 5 5 16
18 Morell 1 0 1 6 0 15

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 7 
Alpicat 0 - 1 San Cristòbal 
Morell 0 - 4 Balaguer
Rubí 2 - 0 Jesus y Maria
Vista Alegre 4 - 0 Sant Ildefons
Rapitenca 3 - 1 Vilanova Geltrú
Igualada 1 - 2 Lleida B
Suburense 2 - 1 Santboià
Viladecans 0 - 1 Reus B
Vilaseca 0 - 1 Efac Almacelles

Jornada 8
St. Ildefons - Viladecans
Balaguer - Vista Alegre
San Cristóbal - Morell
Santboià - Alpicat
Jesús Maria - Suburense
Vilanova G. - Rubí
Almacelles - Rapitenca
Lleida B - Vilaseca
Reus B - IGUALADA

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 8
St. Pere M. - ANOIA
La Múnia - Olivella
Martinenca - Riudebitlles
Hortonenc - Ribetana
Begues - Suburense B
Sitges - Cubelles
St. Cugat S. - HOSTALETS
PIERA - CALAF
ÒDENA - CARME

i fent tot el possible per anar-
hi. I això sols es possible tots 
junts: tècnics, jugadors, direc-
tius, i l’escalf de l’afecció. Un 
“10” cada diumenge per l’afec-
ció Blava.
Inici del partit amb un domini 
del joc total del CFI. Bon toc de 
pilota , trenant bones combi-
nacions i amb bona pressió da-
vant. Al minut 10, es repeteix el 
de cada partit; primer cop que 
el Lleida arriba a la porteria del 
CFIgualada, pilota al pal, re-
buig que finalment va a Felipe, 
i quant sembla que te la pilota 
aturada, se li escapa, i gol.  No 
sabem si aquestes jugades de 
desencís inicial son fruit dels 
nervis o de les “pors” en rebre 
gols fàcils i matiners; però el fet 
es que passa massa sovint.
A partir de llavors, els blaus 
van fer, si cal encara, un millor 
joc creant nombroses ocasions 
de perill; la més manifesta va 
ser de Fran en el minut 40, on 
al seu gran xut va respondre el 
porter del Lleida B amb una no 
menys magnífica aturada.
A la segona part el CFIgualada 
va voler ser més “agressiu” en-

cara,  passant a defensa de 3: 
Martí Lliró va substituir a Ma-
tías i Bernat va passar al mig 
del camp. Després van entrar 
Edgar per Isidre, Iker per Güell 
i Anselm per Bernat.
El CFI es va bolcar per donar la 
volta al marcador, el Lleida va 
amenaçar en algun contraatac, 
i Martí Lliró va salvar alguna 
pilota que ja entrava. Als 55 
minuts, no es va assenyalar un 
clar penal sobre Just, i als 70, 
un altre sobre Eric.
A 9 minuts del final, Baraldès 
feia l’empat, en un refús dins 
l’àrea lleidatana. I als 91, va 
passar el que passa quan un 

Fatjó que es va buidar per per-
forar la porteria de Joan. A la 
represa, de dominat a domi-
nador, el Montserrat va tornar 
a desplegar el seu joc, efectiu, 
100×100, amb algun canvi va 
superar amb escreix als del 
Baix Llobregat, fruit de tot això 
a manca de 4 minuts, Richard 
culmina una excel·lent jugada i 
el 0 a 1 pujava en el marcador. 
El que pot passar en l’esport...
no diguis mai blat... Temps 

d’afegit, mà d’un jugador vi-
sitant, segona groga, expulsió, 
hi ha indicació d’un auxiliar 
penal favorable als locals. Vaija, 
poca cosa, tirant el penal Joan 
refusa i Cascajosa empata el 
partit. Ni temps per treure de 
centre, Un punt, és un punt, 
ara lamentar-se ja no serveix.
C.A. Fontsanta- Fatjó; Marc, 
Soria, Martin (Ruiz), Ruben, 
Diaz, Carceller (Fernandez), 
Agredano, Juan Carlos, Cris-

El Montserrat empata i ja és tercer de 2a Catalana

equip assumeix el màxim risc 
i les jugades claus no entren: 
contraatac del Lleida B, pilota 
suau al pal, i la pilota va entrar  
plorant. I “plorant” va quedar 
l’afecció Igualadina veient l’in-
just que pot ser el futbol, però 
que la realitat es la que mana.
Diumenge, al camp del Reus B, 
l’Igualada ha d’emportar-se els 
tres punts, fruit del bon joc, de 
la bona estratègia, de la confi-
ança, de la bona harmonia, , de 
la màxima intensitat i no de les 
presses. 
CFI: Felipe, Bernat, Sergi, Ma-
tías, Baraldés, Fran, Lalo, Güell, 
Martí Just, Isidre, Eric.

tancho (Mata), Martinez, Cas-
cajosa.
U.D. Montserrat; Joan, Ma-
rimon, Xavi, Rachid (Ariza), 
Adrian (Borja), Tutusaus (Pa-
llares), El Gharrass, Gerard, 
Àlex (Richard), Perea (Hadri), 
David Valle.
Àrbitre. David Ballesteros.
Proper partit. Dissabte a les 
17.45 hores, Municipal de Les 
Comes, amb la visita del la A.E. 
La Gornal. El fortí ha de seguir.

Jornada 6
Jorba-Vallbona
Pobla Cl.-Rebrot
San Mauro B-La Paz
Fàtima-Tous
Ateneu-Capellades
Torre Cl.-Montbui
Cabrera-Montserrat B
La Llacuna-Masquefa

   Pt. G E P Gf Gc
1 Ateneu  13 4 1 0 18 5
2 San Mauro B 12 4 0 1 10 3
3 Fàtima  12 4 0 1 13 8
4 La Pobla Cl. 10 3 1 1 11 5
5 Capellades  9 3 0 2 11 6
6 Tous  8 2 2 1 8 4
7 Rebrot  8 2 2 1 11 11
8 La Torre Cl. 7 2 1 2 10 6
9 La Llacuna  7 1 4 0 11 8
10 Cabrera 6 1 3 1 10 13
11 Jorba  5 1 2 2 10 11
12 La Paz  4 1 1 3 8 12
13 Montserrat B 3 1 0 4 6 11
14 Vallbona 3 0 3 2 4 11
15 Masquefa 1 0 1 4 4 17
16 Montbui 1 0 1 4 4 18

Merescuda victòria del CFI femení
FUTBOL / LA VEU

C òmoda i merescuda 
victòria de l’Igualada 
davant el Son Sardina 

(4-1) en el quart partit  jugat 
en només deu dies, amb un 
meritori bagatge de deu punts 
sumats dels 12 possibles. El 
triomf davant el Son Sardina 
balear es va cimentar amb una 
molt bona primera part on 
les blaves es mostraren molt 
sòlides defensivament, i molt 
contundents en l’àrea rival, 
arribant-se al descans amb un 
clar 2 a 0 gràcies a les dianes de 
Marina Salanova i Marta Cubí.
A la represa i durant els pri-
mers minuts, la tònica no va-

rià i Marta Cubí assolí el 3-0 
després d’una magnífica juga-
da individual de Miriam Soli-
as. Amb tres gols d’avantatge, 
les jugadores de Jordi Torres 
es relaxaren i permeteren que 
les mallorquines encadenessin 
fins a tres opcions clares de gol. 
Fruit d’això Silva escurçà dis-
tàncies (3-1). Ja a les acaballes, 
Aina Vall de perfecte rematada 
de cap col.locà el defintiu 4 a 1 
al marcador de les Comes.

L’Igualada, quart
Amb aquests tres punts, 
l’Igualada es col·loca en una 
còmoda quarta posició. El 
proper partit serà d’aquí dues 
setmanes al camp del fins ara 

colíder Barcelona B.
Igualada: Noélia Garcia, Est-
her Soler (Carla Navarro, 73’), 
Elena Alert (Núria Miquel, 
62’), Araceli Barroso, Júlia 
Tomàs, Miriam Solias, Jéssi-
ca Pablos, Laura Ribas (Pi-
lar Puig, 62’), Jana Marimon 
(Aina Vall, 77’),  Marta Cubí i 
Marina Salanova.
Son Sardina: Delgado, Sil-
va, Haces, Martin, Nicanor,, 
Sanchez, Tugores, Mendoza 
(Casas, 62’), Manresa (Ponce, 
53’), Mas (Alfaya, 65’) i Car-
pio (Gonzalez, 81’).
Gols: 1-0 Marina Salanova 
(29’); 2-0 Marta Cubí (33’); 
3-0 Marta Cubí (59’); 3-1 Sil-
va (75’); 4-1 Aina Vall (84’)

Jornada 5
La Paz 1 - 2 La Pobla Cl.
Montserrat B 1 - 0 La Torre Cl.
Montbui  1 - 6 Ateneu 
Rebrot 4 - 2 Jorba 
Tous 2 - 0 San Mauro B
Capellades  0 - 1 Fatima 
Vallbona 1 - 1 La Llacuna 
Masquefa 2 - 2 Cabrera
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L’Andorra B, primera víctima del CBI a la EBA (82-64)

El CBI va derrotar l’Andorra B a les Comes. / JOAN GUASCH

BÀSQUET / LA VEU

E l partit s’iniciava amb 
molta feina defensiva 
per part dels igualadins, 

que els portava a treballar en 
equip i poder frenar l’atac dels 
rivals. L’encert del primer quart 
va veure’s afectat, però tot i això, 
la lluita en tots els rebots (tant 
ofensius com defensius) por-
tava als blaus a acabar trobant 
situacions de bàsquets fàcils 
que els posaven per davant en el 
marcador. Els cinc primers mi-
nuts de partit, el resultat era de 
9-6, reflectint el ritme lent del 
partit que beneficiava als locals. 
Poc a poc, es van anar trobant 
a la pista, acabant així amb un 
parcial de 19-16.
En el segon quart, un gran tre-
ball col·lectiu portava als ju-
gadors de Jordi Martí a poder 
defensar i tenir controlat als 
jugadors de BC Morabanc An-
dorra B, i poder aprofitar les si-
tuacions per jugar llarg i trobar 
sempre els tirs alliberats. Un to-
tal de 5 triples en el segon quart 
per part dels jugadors locals, els 
posava les coses difícils als juga-
dors de MA. Perera. La resposta 
dels visitants no es va fer espe-
rar, tractant de retallar distànci-
es. Al descans, 40-33.
Després, els blaus seguien amb 
la mateixa dinàmica de joc, ano-
tant 4 triples durant el quart. 
Però els andorrans van tenir 
una ràpida capacitat de reacció, 
fent un parcial de 0-12 que els 

 Pj G P Pf Pc Pt
1 Quart 2 2 0 164 121 4 +2
2 Basquet Sitges 2 2 0 144 126 4 +2
3 Barberà 2 2 0 138 124 4 +2
4 Palma Air Eur. 2 2 0 171 166 4 +2
5 Valls 2 1 1 134 128 3 -1
6 Sant Adrià 2 1 1 157 151 3 -1
7 Andorra B 2 1 1 136 131 3 +1
8  Mollet 2 1 1 175 172 3 -1
9 El Masnou 2 1 1 139 138 3 +1
10 Lleida 2 1 1 168 173 3 +1
11 Castelldefels 2 0 2 142 150 2 -2
12 Muro  2 0 2 132 154 2 -2
13 Igualada 2 0 2 126 156 2 -2
14 Cerdanyola 2 0 2 120 156 2 -2

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 3
Barberà-Muro Basket Academy 97-95
Valls-El Masnou Basquetbol 74-71
Cerdanyola-Basquet Sitges 76-69
Physic Igualada-Andorra B 82-64
Pardinyes Lleida-Quart 82-71
Palma Air Europa-Sant Adrià 98-94
Castelldefels-Mollet 76-89

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 5
Tarragona-Barça Cbs 39-61
Physic Igualada-Granollers  53-47
Platges Mataró-Cerdanyola 58-59
Arenys Bàsquet-Sese 65-69
CN Terrassa-Jet Qsport 48-58

 Pj G P  Pf Pc Pt
1 Barça Cbs 5 5 0 0 328 246 10
2 Platges Mataro 5 4 1 0 299 259 9
3 Jet Qsport 5 3 2 0 285 270 8
4 Physic Igualada 5 3 2 0 258 268 8
5 Cerdanyola 4 3 1 0 237 213 7
6 CN Terrassa 5 2 3 0 245 281 7
7 Arenys Bàsquet 5 1 4 0 311 316 6
8 Sese  5 1 4 0 274 315 6
9  Granollers  5 1 4 0 256 312 6
10 Tarragona  4 1 3 0 210 223 5

Jornada 6
Jet Qsport-Tarragona
Sese-CN Terrassa A
Cerdanyola-Arenys Basquet
Granollers -Platges Mataró
Barça Cbs-Physic Igualada     dia 22, 19.45h

Jornada 4
Mollet-Barberà
Sant Adrià-Castelldefels
Quart-Palma Air Europa
Morabanc Andorra B-Pardinyes Lleida
Sitges-Physic Igualada  dia 22, 18h
El Masnou-Cerdanyola
Muro Basket Academy-Valls

col·locava a tan sols 1 punt dels 
jugadors del Physic CB Igualada 
A (44-45). Els blaus, mostrant 
una vegada més la gran actitut 
de l’equip, van aconseguir aixe-
car el cap i poder jugar de nou 
per anotar. 
En l’últim quart, els jugadors 
locals volien posar la cirereta 
al pastis, i amb el gran joc en 
equip i l’equilibri atac/defensa 
mantingut durant tot el partit, 
van poder marxar en el marca-
dor, fins arribar a posar un par-
cial de 12-0 durant els últims 
minuts de partit. L’últim parci-
al va ser de 24-12. Cal destacar 
l’esforç de tot l’equip tant en 
atac com en defensa, per acon-
seguir aquesta victòria.
Physic CB Igualada A: R. Riu 
(9), E. Burgès (0), M. Moliner 
(14), J. Torres (13), M. Benito 
(0), C. Fons (5), MA. Garcia 
(10), A. Gual (3), X. Creus (6), 
S. Laguarta (0), E. Tejero (13), P. 
Camí (9).
Morabanc Andorra B: H. Sc-
hneider (8), B. Bartolome (0), 
S. Jevric (9), V. Aguilar (12), N. 
Maric (5), F. De Oliveira (10), 
N. Bria (14), X. Isern (0), A. 
Guzman (0), C. Gabriel (6).
Parcials: 19-16, 21-17 (40-33), 
18-19 (58-62), 24-12 (82-64).

El femení derrota 
el Granollers (53-47)
Tercer partit de les sèniors del 
Physic CBI a casa i una altra vic-
tòria a la butxaca, aquesta vega-
da contra un Granollers A que 

ha estat en tot moment donant 
guerra a les igualadines. El par-
tit ha començat molt igualat per 
part dels dos equips, però un 
triple de la Mariona Teixido i la 
bona defensa de les igualadines, 
les ha posat per davant amb un 
marcador favorable a 15-2 fins 
al minut 8 del primer quart. Les 
visitants no s’han adormit i s’ha 
arribat al final del primer quart 
amb un resultat de 15-6.
En el segon quart, les iguala-
dines van sortir amb ganes de 
seguir portant la iniciativa en 
el marcador. Tot i això, les visi-
tants amb una zona molt tan-
cada, feien que les igualadines 
haguessin de treballar més in-
tensament en atac per trobar 
situacions fàcils per anotar. Al 
descans, 28-22.
A la represa del partit, tot i la 
poca diferència en el marca-
dor, les igualadines van sortir 

una vegada més, amb ganes de 
seguir dominant el marcador i 
el joc, i així es va veure reflectit 
al marcador, arribant a tenir un 
avantatge 11 punts de diferèn-
cia entre els dos equips. 
En l’últim quart, el conjunt 
igualadí va sortir una mica a re-
molc de les visitants, que es van 
posar només a 4 punts de dife-
rència, quan faltaven 2 minuts 
per acabar el matx. Tot i ser un 
quart molt lluitat i igualat, les 
igualadines molt valentes i amb 
gran treball van aconseguir la 
victòria. L’últim parcial va ser 
de 9-12.  
Physic CB Igualada: C. Carner 
(13), N. Soler (2), J. Lamolla (8), 
M. Jane (5), M. Amatlle (3), B. 
Sellarès (-), M. Fernandez (-), B. 
Armengol (7), M. Teixidó (6), 
E. Freixes  (1), S. Carrasco (8).
Parcials: 15-6, 13-16 (28-22), 
16-13 (44-35), 9-12 (53-47)   

Temporada 2016 - 2017

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

93 803 75 56

GLENN MILLER GRAN TEATRE LICEU

Dia 9 Desembre 2016       Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 14.45 h 

Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Gran Teatre del 
Liceu Entrades garantides a la Platea del teatre

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

Dia 13 Novembre 2016        Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  14.45 h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle. Entrades a platea

Priscilla explica les divertides Experiències de tres amics que recorren el desert australià a bord d'un atrotinat - que dóna nom al musical - representant el 
seu atrevit espectacle drag en un viatge a la recerca de l'amor i de l'amistat. 

Amb Els majors Èxits de la Música Disco – des de Tina Turner a Madona - la seva banda sonora és la més ballada de tota la història, un des�le ininterronput 
de cançons i coreografìes que converteixen a PRISCILLA en el musical “feelgood” per excelecia

PRISCILLA Reina del desierto TEATRE TIVOLI



TRIATLÓ / LA VEU 

E l passat diumenge 16 es 
va disputar a Vilanova i 
la Geltrú l’última prova 

que tancava la temporada tant 
de la lliga de clubs com del cir-
cuit català de triatló i que a la 
vegada acollia el Campionat 
de Catalunya absolut de triat-
ló sprint.
Pràcticament 800 triatletes 
es reuniren per part de pren-
dre-hi part, amb unes distàn-
cies de 750 metres de natació 
(que al final foren bastants 
més per un error de col·loca-
ció d’una boia de l’organitza-
ció), 20 km de ciclisme i 5 km 

El CERRR acaba la temporada amb el Campionat català de triatló

Els pilots igualadins finalitzen amb èxit 
els FIM ISDE Six Days de Navarra

de cursa a peu per finalitzar.
El guanyador i campió de Ca-
talunya en categoria masculi-
na va ser Albert Parreño del 
Fasttriatlon, mentre que en 
categoria femenina la campio-
na va ser Laura Gómez del CN 
Sabadell, en unes competici-
ons que reuniren alguns dels 
millors corredors de l’especia-
litat del panorama català.
El CERRR Igualada hi va ser 
present amb varis dels seus 
esportistes, realitzant tots ells 
una bona participació, desta-
cant la 11a posició absoluta 
d’Oriol Marimon, disputant 
el top-10 fins als últims metres 
en la seva última cursa com a 

48  |  ESPORTS
LA VEU

Divendres, 21 d’octubre de 2016

MOTOR / LA VEU 

N avarra va ser el lloc 
escollit per a la ce-
lebració de l’Event 

del motor Off Road més im-
portant del món, els FIM IN-
TERNATIONAL Six days of 
Enduro 2016. La competició 
per equips més prestigiosa del 
món, que enguany va arribar a 
la 91a Edició, va tenir lloc del 
11 al 16 d’octubre al Circuit 
de Navarra, a los Arcos, que 
va acollir tant la sortida com 
l’arribada i la Base de la Cursa.
La cursa va constar d’un es-
quema semblant per les 5 
primeres jornades, amb un 
traçat que es va disputar en 
dues ocasions cada dia tota-
litzant 6 proves especials cro-
nometrades per dia i més de 
200 kilòmetres, que els pilots 
van haver de cobrir circulant 
per trams de carretera, pistes 
i senders forestals. El  Circuit 
de Navarra va ubicar el Pàdoc, 
amb dos punts d’assistència 
(un per cada volta) i una es-
pecial cronometrada extrema 
que es disputava al finalitzar 
cadascuna de les voltes. A Los 
Arcos es trobava també el cir-
cuit de motocròs, que va ser 
el  protagonista de las proves 
finals del sisè i últim dia de 
competició.
La impressionant llista de par-
ticipants als FIM ISDE 2016, 
amb més de 650 pilots, va 
estar encapçalada per l’equip  
nacional dels Estats Units, que 
va ser el guanyador d’aquesta 
Edició. Al podi també els van 
acompanyar la Gran Bretanya 
i una sorprenent República 

Txeca. L’equip espanyol, que 
va quedar molt penalitzat amb 
la baixa d’Iván Cervantes, pri-
mer pilot espasa, va finalitzar 
en la 12a posició. El conjunt 
però rebia el premi FIM Ride 
Green Cup pel  compromís 
dels seus pilots amb el respec-
te mediambiental.
A la categoria Júnior, Suècia 
ha aconseguit mantenir a rat-
lla l’equip nord-americà i Ità-
lia va finalitzar tercera. Aus-
tràlia, Espanya, amb Laia Sanz 
al capdavant i Alemanya van 
copar el podi d’equips feme-
nins del Circuit de Navarra.
Tot un destacament de pilots, 
assistències i mecànics del 
Moto Club Igualada van ser 
presents en aquesta prestigiosa 
Cursa, fent vàlua del gran ni-
vell i l’afició que hi ha d’aquest 
esport a la nostra comarca. 
Entre aquests participants, i 
en la Classificació per Clubs 
(The Club Team Award), cal 
destacar la 52a posició acon-
seguida per l’Equip Ac-Bal-
drich Enduro Team-Moto 
Club Igualada, format per Jo-
sep Torres Sivill, Eduard Ven-
drell Casals i Josep Vallverdú 
Dominguez, que van finalitzar 
amb un temps total de 13h 58 
minuts i 59,70 segons. Dintre 
d’aquesta estructura d’equip 
també podem trobar iguala-
dins com David Orpí, Daniel 
Mas, David Abadal o Marc Es-
trada fen les funcions de Me-
cànics-Assistència.
En la 80a posició de la mateixa 
categoria trobem classificat al 
segon equip del Team Ac-Bal-
drich Enduro-MCI format per 
Ricard Martínez Sanchez, Pere 

corredor del CERRR Igualada 
i la victòria una vegada més 
d’Assumpta Castelltort en la 
categoria de veteranes 2.
Els resultats en categoria mas-
culina foren:
11è Oriol Marimon 1:02:34
65è Samuel Delgado 1:09:04 
68è Sergio Burón 1:09:20
152è Pau Font 1:15:30
153è Antonio Romero 1:15:31
154è Fidel Compte 1:15:35
199è Gerard Franch 1:18:18
345è Salvador Ponce 1:27:04
Pel que fa a la classificació per 
equips s’aconseguí una meri-
tòria 12a posició
Pel que fa a les fèmines:
36a Assumpta Castelltort (1a 

veteranes-2) 1:23:16
53a Marta Marimon 1:26.30
111a Rosa Giberga 1:46:02

En la classificació per clubs fe-
menins s’obtingué una bona 
10a posició.

Albet Palau i Carlos Ferrer 
Nuez amb un temps total de 
15 hores 54 minuts i 50,97 se-
gons, una posició que no està 
gens malament si tenim en 
compte que finalment s’han 
aconseguit acabar un total de 
123 Equips.
En l’Equip de la RFME Team 
1 trobem a la Jove promesa 

igualadina, en Jordi Sala Se-
gura, amb KTM, que a última 
hora, i per sorpresa de molts, 
ha pogut participar en aques-
ta cursa i ho ha fet de mane-
ra brillant finalitzant en la 7a 
posició de la Classificació per 
Equips.
En la categoria d’Equips 
Constructors (Manufacture’s 

Team Award), i en la 5a posi-
ció de general, Diogo Ventura 
aconsegueix finalitzar aquests 
sis dies dintre de l’Equip Gas 
Gas, amb Eduard Roig també 
del MCI com a mecànic igua-
ladí.
Pere Caro Fernandez, dintre 
de l’Equip Team assistència 
Penedès/MC Igualada/Mc 
Abona, aconsegueix també fi-
nalitzar la cursa en la 115a po-
sició de la categoria 2 E2-CT, 
amb Ktm, amb un temps de 
14h 17 minuts i 3 segons.
A la Categoria Vintage, reser-
vada per a motocicletes clàs-
siques, Jordi Riera va poder 
finalitzar en la 14a posició, 
d’un total de tres dies de com-
petició en que constava aquest 
grup.
Els sis dies d’Enduro de Na-
varra s’ha completat com una 
magnífica cursa, 16 anys des-
prés de la seva última disputa 
en territori espanyol.
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

D issabte 15 d’octu-
bre  a la tarda,  va te-
nir lloc a Sant Cugat 

la segona fase del  Campionat 
de Copa Catalana de gimnàs-
tica rítmica de conjunts.
En aquesta segona fase el 
Club igualadí tornava a parti-
cipar amb els seus dos equips, 
l’infantil en modalitat d’apa-
rell corda i el benjamí en 
mans lliures. L’equip Infantil 
de l’Igualada Club Gimnàs-
tic Aula  format per; Violeta 
Aguilera, Mariel·la Espinalt, 
Sheila Garcia,  Alina Gili,  
Dana Pijoan,  Lia Vidal, Mar-
ta Alonso i Carla Cervera, 
van debutar amb la modalitat 
d’aparell on no van tenir una 
bona jornada de competi-
ció, malgrat ser primeres a la 
primera fase en mans lliures, 
hauran de seguir treballant 
per remuntat aquest complex 
exercici per optar a la final en 

Dissabte d’or per a 
l’Igualada Club Aula

Toni Bou, Mireia Conde i Pol Mediñá 
guanyen el Trial de Valdemanco

les dues modalitats.
D’altra banda, les benja-
mines, van tornar a defensar 
el seu exercici de mans lliures, 
novament van executar un 
exercici molt complert i viu, 
amb el què per darrera vega-
da aconseguien posar-se a la 
butxaca la millor puntuació, 
que les tornava a portar al 
primer graó del podi, procla-
mant-se primeres. El conjunt 
integrat  per Gina Castelltort, 
Martina Espinalt,  Paula Sa-
las,  Laia Sánchez i Mar Vá-
zquez, sumen així dues victò-
ries consecutives.
La nova cita amb la competi-
ció per als dos conjunts, serà 
el proper 29 d’octubre a Tar-
ragona, on participaran amb 
els tres exercicis al Trofeu in-
ternacional, on compartiran 
tapís amb el conjunt nacional 
sènior, medalla de plata a les 
passades olimpíades celebra-
des a Rio de Janeiro.
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MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL 

E l pavelló esportiu de la 
població madrilenya 
de Valdemanco va ser 

el punt de sortida de la penúl-
tima prova del campionat es-
tatal de trial a l’aire lliure amb 
la participació del campió pi-
erenc Toni Bou amb la Hon-
da oficial així com pilots dels 
clubs anoiencs, Moto Club 
Igualada, Moto Club Montbui 
i Piera Scan.
A la categoria de pilots pro-
fessionals, cap problema per 
Toni Bou que guanyà amb 
molta superioritat i al final 
del trial comentava: “Avui he 
corregut un altre trial gairebé 
perfecte. Hem començat molt 
bé, pot superar amb certa fa-
cilitat zones complicades. He 
acabat sense massa errors i 
molt pocs punts. La victòria 
és molt important perquè ens 
deixa el campionat en molt 

Nova demostració de Toni Bou al campionat estatal.

bona posició i, amb només 
acabar l’última prova, serem 
campions. Estic molt content, 
hem treballat durant tot l’any 
per aconseguir resultats i es-
tan arribant “.
A la categoria Femení A, vic-
tòria de Mireia Conde amb 
Beta Trueba del Moto Club 
Montbui, cinquena Carla Ca-
ballé amb Beta Trueba del Pi-
era Scan. A cadet, triomf de 
Pol Mediñá també amb Beta 
Trueba del Piera Scan, quart 

Gerard Trueba amb Beta Tru-
eba del Piera Scan, sisè Àlex 
Canales amb Sherco del Moto 
Club Igualada.
A TR4, podi de Marc Seuba 
amb Beta Trueba del Moto 
Club Igualada. A TR2, sisena 
posició de Bernat Seuba amb 
Beta Trueba del Moto Club 
Igualada i a la categoria Juni-
or, segon Sergio Ribau amb 
Beta Trueba Scan i a la vuitena 
Carlos Brines, igualment amb 
Beta Trueba del Piera Scan.

Podi de Marc Seuba.

Gran actuació del CAI a 
la Cursa del Torró

ATLETISME / LA VEU 

E l passat 9 d’octubre, 
diumenge, es dispu-
tava  la 27a Cursa del 

Torró d’Agramunt, amb di-
verses curses sobre els 5 i 10 
km., i també de les categ. de 
Promoció.  Hi participaren 
atletes del C.A. Igualada Pe-
tromiralles.

Va sobresortir el triomf de 
Marina Suria en la general 
fem. dels  5 km., amb un “cro-
no” de 22 m. 10 seg., (11ª ge-
neral) seguida en 3er lloc de 
Mariona Rodríguez,  amb 24 
m. 05 seg. (20ª gral.) entre 74 
classificats.
El guanyador masc. dels 5 km. 
va ser Josep Ramon Sanahuja 
- Xafatolls - amb 18m. 26 seg. 

Diumenge, Cursa Popular d’Igualada
ATLETISME / LA VEU 

T orna la Cursa Popular 
de la ciutat d’Igualada. 
El diumenge 23 d’oc-

tubre els carrers de la ciutat 
deixaran pas a corredors de to-
tes les edats, des dels més petits 
als més grans de la família.   
Les inscripcions es van tancar 
el 19 d’octubre, el passat dime-
cres. 
Com cada any, la Cursa pro-
posa dos recorreguts adap-
tats per a les diferents edats 
participants. El recorregut B, 
amb sortida a la plaça Castells, 

presenta un traçat pel centre 
d’Igualada apte per als més 
petits i els seus acompanyants, 
amb sortida a les 12 del migdia. 
El recorregut A, amb sortida a 
l’Avinguda Barcelona, canto-
nada amb carretera de Man-
resa i un recorregut de més 
de 5 kilòmetres, recomanat a 
partir de la categoria benjamí, 
amb sortida a les 11 del matí.
Vist l’èxit de l’edició anterior, 
aquest any la Cursa A també 
comptarà amb el xip de crono-
metratge al mateix dorsal per 
al control del temps.
La cursa l’organitzen l’Ajun-

tament d’Igualada, juntament 
amb el Departament d’Esports 
de la ciutat i el Consell Esportiu 
de l’Anoia però no seria possi-
ble sense el suport dels seus 
patrocinadors i col·laboradors, 
així com el suport del Club At-
lètic Igualada, la Diputació de 
Barcelona i EsportCAT. Un cop 
més, dins el programa Iguala-
da Solidària, l’associació de 
socorristes AquaSOS farà un 
donatiu a un projecte solida-
ri en funció dels participants. 
Com ja és tradició, La Veu 
publicarà la setmana vinent 
tots els resultats.



VOLEIBOL / LA VEU 

D iumenge al matí el 
Jorba Solà Sènior 
Masculí de l’Iguala-

da Vòlei Club es va desplaçar a 
la pista del CV Viladecans per 
disputar una nova jornada de 
la segona divisió catalana, els 
igualadins es van emportar els 
tres punts. El partit va acabar 
amb un marcador d’1 set a 3 
(11-25/24-26/25-23/26-28), 
favorable als de l’Anoia. El 
primer set va ser un passeig 
per als igualadins, a partir del 
segon set els locals van realit-
zar alguns canvis i el seu nivell 
va pujar, però els visitants van 
saber lluitar i a través d’un 
bon bloc i una gran defensa 
els va permetre buscar atacs 
contundents per sumar punts. 
Això els va fer arribar al final 
dels tres següents sets molt 
ajustats i sempre van mante-
nir les opcions de guanyar els 
sets següents.
El pròxim dissabte a les 18 ho-
res l’IVC rebrà al fortí de les 
Comes al CV Roquetes ‘B’ per 
disputar la tercera jornada.
Per un altre part el sènior fe-

Primera victòria del sènior masculí de l’Igualada Vòlei Club

meni Alain Afflelou Igualada 
Volei Club, va aconseguir la 
segona victòria davant el CV 
Torello, per un 25-12 /25-
9/25-21, en partir en que no 
valia baixar la guàrdia i victò-
ria per la via rapida,  la setma-
na que ve s’enfrontaran amb 
el AEE Institut Jaume Callis.
El Senior femení B IVC se-
gueix sense aconseguir la pri-
mera victòria, en la seva visita 
al prat davant els Vikins van 
perdre per un tanteig 25-20/ 
25-21/ 25-16, amb bones sen-
sacions per afrontar els prò-
xim partit al fortí, el 22 a les 
16:00 davant el AEE Institut 
Monserrat C.
Victòria del sènior femení C 
IVC, a domicili de l’Aee Insti-
tut Jaume Balmes, treballada 
victòria per 1-3, amb el tanteig 
de  16-25/25-22/19-25/13-25, 
sumant així el 3 primers punts 
i seguir treballant per assolir 
mes reptes.
Equips base
Primera victòria del Juvenil 
masculí IVC davant del nostre 
públic, van rebre la visita dels 
Vikings del Prat en un  par-
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tit emocionat, per 25-20/26-
24/25-18.
El juveni Femení IVC cau per 
3-2, en un partit molt dispu-
tat contra el Molins, el partit 
a començat amb un clar 2-0 
ja que les igualadines no han 
entrat al partit fins al 3r set. A 
partir d’aquí una superioritat 
de les igualadines han anive-
llat el matx, al tie han perdut 
la concentració i l’equip local 
s’ha imposat. Bona actitud de 
l’equip.
Pel que fa al cadet femení sols 
felicitar-les per la victòria 
aconseguida davant el Molins 
per 1-3.
Per últim, el Cadet Masculí en 
la seva visita a Vall d’Hebron 

perdia per 3-0, en un partit  
per seguir aprenent i ben avi-
at aniran assolint més rendi-
ment.

Alain Afflelou i Jorba Solà 
segueixen de patrocinadors

Aquest acord consisteix a pa-
trocinar i designar els equips 
sènior del club amb el nom de 
les empreses. Així els equips 
sènior femenins: SFA, SFB i 
SFC, portaran el nom d’Allain 
Afflelou i l’equip sènior mas-
culí, el de Jorba Solà.
A més a més, els dos negocis 
igualadins, juntament amb 
la resta de patrocinadors del 
club, ofereixen uns avantatges 
exclusius per a tots els socis.
Des de l’Igualada Volei Club, 
volen agrair la confiança dels 
patrocinadors gràcies els quals 
han aconseguit créixer i dispo-
sar de dos equips més aquesta 
temporada.



PÀDEL / LA VEU 

M ala jornada en la lli-
ga federada pel dos 
equips Subaru. 

El primer equip va caure a casa 
davant el Torelló mentre que 
el segon va ensopegar a Can 
Busqué. Quant al 1r equip, 
Isidre Marimón/Josep Llo-
rach van caure 1-6, 3-6 amb 
Raul Piñol/Jordi Raurell, Lluís 
Fernández/Joan Albareda van 
caure per idèntic resultat amb 
Humbert Tura/Joan Sadurní 

Doble derrota dels 
equips Subaru de pàdel

i finalment Àngel Solé/Quim 
Aribau van cedir 3-6, 4-6 da-
vant la parella Carles Quer/
Quim Mencior.
En el segon equip David 
Sanuy/Agustí Homs van per-
dre 3-6, 4-6 amb Dani Mén-
dez/Dani Del Pozo, Àngel Solé/
Josep Buron tampoc van tenir 
sort caient amb Miquel Grau/
Abel Morros i finalment Jordi 
Pallarès/Marc Rabell van per-
dre el seu compromís en un re-
nyit partit davant Nel Pla/Josep 
Hernández. 6-4, 3-6, 4-6.

52 |  ESPORTS
LA VEU

Divendres, 21 d’octubre de 2016

ESQUAIX/ LA VEU 

Espectacular campionat el 
jugat pel nostre jove anoienc 
guanyant la segona prova més 
important del calendari espa-
nyol.
Després de dominar la 1a 
ronda davant el palentí Hèc-
tor Alba, a 1/8 de final es va 
desfer del gallec Jesús Souto. 
Però en el partit clau davant el 
seu company d’entrenaments 
Iker Pajares i 98è millor juga-
dor del mon va guanyar 3-2 
després d’un partit trepidant. 
A semis ja res podia parar al 
igualadí i va dominar amb 
autoritat al gallec M. Mercé. A 
la gran final, de nou un Ber-
nat dominador i superior va 
guanyar a Edmon Lopez, 112 
del rànquing mundial, també 
company seu d’entrenaments 
a Barcelona per 11-4, 5-11, 
11-5, 11-5. L’altre jugador del 
club, Nil Munné, que també hi 
va ser present, va caure a semis 
de consolació.
 
El circuit català de 3a 
va passar per Igualada
Una nova prova del circuit 
català de 3a categoria va tenir 

Robert Bringa.

BITLLES / LA VEU 

E l Club de Bitlles Igua-
lada A el passat diu-
menge es desplaçava a 

Cervera per jugar contra els 
Ametllers. La jornada va do-
nar els següents resultats ne-
gatius: Ametllers 368 punts, 

Doble derrota dels 
equips Subaru de pàdel

Igualada A 352 i Ametllers 354 
Igualada A 348 punts. D’altra 
banda l’Igualada B es va tras-
lladar a Ivars resultant una 
jornada positiva, ja que van 
guanyar els dos partits: Ivars 
A  344 Igualada B 381, Ivars A 
334 Igualada B 394 punts.

Bernat Jaume guanya la Copa d’Espanya

lloc al carrer Masquefa d’Igua-
lada.
El guanyador final va ser el 
jugador del CN Sant Andreu 
Diego Munillo que va guanyar 
la final davant Jesús Castan del 
Dir Campus. Tercer fou Josep 
Martínez del mateix Sant An-
dreu amb el Manel Olmos del 
Natació Sabadell en quart lloc 
. Dels igualadins, els millors 
va ser Sergio Rivero i Carles 
Sánchez caient en la ronda de 
quarts de final davant Manel 
Olmos 3-1 el primer  i Josep 
Martínez també 3-1 el segon. 
Jordi Doncel, Joan Llorach 
i Josep Anton Colom i Ser-
gi Campos van perdre a la 1a 
ronda del quadre.

Èxit de la pedrera 
Els nostres joves van estar al 
circuit júnior infantil de la fe-
deració catalana que va orga-
nitzar Santa Cristina d’Aro.
De nou domini incontestable 
del montbuienc Nacho Fajar-
do guanyant la categoria de 
S17 amb molta comoditat i 
amb el seu germà Javi com a 
6è classificat. La seva germana 
Montse, també va fer un gran 
campionat a S13 caient 3-2 en 
la final davant Ona Blasco de 
Lloret. El Nil Aguilera també 
va fer un gran campionat aca-
bant tercer de S13, perdent la 
semis davant Hugo Lafuen-
te però guanyant pel tercer i 
quart lloc a Roger Ortega.

L’AVI punxa al camp de l’Stoitchkov
FUTBOL VETERÀ/ JOAN TORT 

Gran partit dels veterans en la 
seva sortida al camp del Stò-
itchkov (1-1). A diferència de 
l’anterior jornada, els blaus a 
part de remuntar el marcador 
advers van saber guardar el 
portal i a ben segur, si no ha-
gués sigut per el porter local, 
els tres punts haguessin viat-
jat a la capital de l’Anoia. Una 
primera meitat on l’alternan-
ça en les ocasions de gol va ser 
sensiblement superior al Stò-

itchkov, els blaus és van saber 
imposar, malgrat la matinera 
lesió de Pau que fou substituït 
per Vicens.  En la segona part 
les ocasions més nombroses i 
clares van ser per els Iguala-
dins.
Per l’equip blau van jugar, 
Diego, Farré, Pep, Manel C., 
Toro, Pau, Canals, Xavi C., 
Quim, Costa, Sergi, Sevilla, 
Wilson, RoberB., Solís, Ivan, 
Vicens, Xavi M., a la banqueta 
i acompanyant l’expedició, el 
nostre President J.Ma Talló i 

Francisco Sevilla.  La pròxima 
jornada els blaus jugaran a Les 
Comes amb el Martinenc.

BICICLETES

Cinta de còrrer Pionner R1 
650€   Ara 520€ 

Bicicleta Nexor HIIT           
599€   Ara 479€

-20%
Promoció 

Fitness Octubre     



FUTBOL SALA / LA VEU 

E l passat dissabte dia 8, 
es va jugar el primer 
partit a la pista del 

Club Futbol Sala de Montma-
neu, enfront del Rest.2007 La 
Fuliola, davant d’un nombrós 
públic que no va deixar d’ani-
mar l’equip en cap moment. 
Al final, 11-1.
El partit va ser dominat pel 
Club Futbol Sala Montmaneu, 
des del principi fins al final i 
els gols no van tardar en arri-
bar, doncs, en el minut 7 Dani 
Bonsfills va fer el primer gol 
que va obrir el marcador fins a 

Primer partit del Club 
Futbol Sala Montmaneu

un total de 11 a 1. Destacar en 
aquest partit tots els jugadors, 
tal i com reflecteix el resultat 
van tenir una gran solidesa 
defensiva i un gran encert en 
atac. 
Van jugar pel Montmaneu, 
Josep Casanelles, Jordi Ca-
sanelles, Josep Morera, Jordi 
Garcia, Dani Bonsfills, Felip 
Palmés, J. Guillem Castell i 
Joan Casanovas, i els entrena-
dors van ser Àngel Farré i Jo-
sep Maria Marimon.
El proper partit tindrà lloc 
dissabte, on el CFS Montma-
neu es desplaçarà al camp del 
Balaguer B a les 16:00 hores.
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NATACIÓ / CNI

A quest dissabte dia 15 
d’octubre, les catego-
ries júnior, infantil i 

alevina del Club Natació Igua-
lada, han començat la lliga 
marcada per la Federació Ca-
talana de Natació.
Les proves que han nedat els 
alevins són els 400 lliures i 200 
estils, puntuables per el Cam-
pionat de Catalunya d’Hivern, 
i els objectius marcats pel seu 
entrenador Cristian Vara, han 

Comença la temporada del 
CNI amb objectius clars

donat un resultat satisfactori.
Els infantils i junior, van ne-
dar  1500 lliures i 400 estils els 
nois i 800 lliures i 400 estils les 
noies, proves marcades tam-
be, per la FCN per  a aquestes 
categories. En aquest cas, els 
resultats han estat els desitjats, 
tant pels nedadors com per 
la seva entrenadora Mar Mi-
rabete. Desde aquestes línees, 
aprofitem per donar les gràci-
es al Restaurant Aqua, patro-
cinador del CNI per aquesta 
temporada.

BÀSQUET / LA VEU 

E l passat dissabte 8 d’oc-
tubre la Secció Espor-
tiva Casal Català-Bàs-

quet dels Hostalets de Pierola 
va donar inici a la temporada 
2016-2017 davant la seva afi-
ció. Una matinal on va pre-
sentar els equips que compe-
tiran durant aquest curs.
A la pista dels Hostalets de 
Pierola es van convocar tots 
els jugadors que disposa el 
club, un total de 21 nens, ne-
nes i noies amb moltes ganes 
i motivació per gaudir dels 
companys i de l’esport que els 
motiva.

El bàsquet hostaletenc 
presenta temporada

Van iniciar la jornada fent la 
presentació de l’Aleví mixt 
format per 11 jugadors/
es més 1 jugador d’escola. 
Aquest equip és fruit de la 
fusió del Benjamí i l’Aleví ja 
que no hi ha prou nens per fer 
els dos equips i hi ha jugadors 
amb diferents edats, des del 
més menut, Quim A. que té 5 
anys als més veterans que en 
tenen 11.
Tots van anar desfilant al sen-
tir al seu nom. Per comen-
çar, l’entrenador Sergi Mata 
i després els jugadors: Quim 
A, Noa R Dani R, Gabriel G, 
Carla G, Salma O, Fàtima O, 
Lucio F, Max G, Guillem A, 

Jacob T i Marouan E. Van 
jugar un partit amb l’escola 
Monalco.
Un cop acabat el partit de 
l’Aleví es va presentar el Ca-
det femení. Primer l’entrena-
dora Laia G seguida de les se-
ves jugadores: Llum A, Berta 
S, Alexandra J, Ilènia Ll, Aina 
C, Vinyet V, Andrea M, Júlia P 
i Anna P.
El Cadet va disputar un par-
tit molt més seriós davant del 
Vilanova del Camí.
Segueixen obertes les inscrip-
cions a tots els nens i nenes, 
nois i noies que vulguin venir 
a formar part d’aquesta gran 
família.  

TRIATLÓ / LA VEU 

E l diumenge 16 d’octu-
bre es va disputar la tri-
atló de mitja distància 

a la localitat d’Empuriabrava, 
en la que tres triatletes del CAI 
Triatló Petromiralles van par-
ticipar-hi.
La prova s’iniciava a les 9:00h 
del matí, amb 450 participants 
a la platja d’Empuriabrava 
per afrontar un recorregut de 
1.900 metres de natació, 90 
quilòmetres de ciclisme amb 
tres voltes en un circuit d’Em-
puriabrava a Palau-saverdera 
i 21 quilòmetres a peu, amb 
dues voltes passant pel passeig 
marítim i el camí natural de la 
Muga. 
El guanyador de la prova va 
ser Josep Viñolas amb un 
temps de 4h03:09. En la cate-

Bona actuació del CAI Triatló 
a la III Half d’Ampuriabrava

goria femenina la guanyadora 
va ser Emmanuelle Richard 
(ASTC) amb 5h04:26.
Daniel Baraldés entrava 7è 
amb un temps 04h22:23 des-
prés de realitzar una gran re-
muntada a peu, marcant el 
millor parcial (1h:17:04) en 

la mitja marató. Joan Riera 
entrava 16è amb 04h30:32 
defensant les primeres posi-
cions en tota la cursa. Albert 
Felip amb 04h51:01 estava 46è 
i tancant la bona actuació dels 
triatletes del CAI Triatló Pe-
tromiralles.
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TEATRE / LA VEU 

A quest dissabte, 22 
d’octubre, a les 9 del 
vespre, el Teatre Mu-

nicipal l’Ateneu d’Igualada 
acollirà la representació d’El 
test, escrita per Jordi Vallejo, 
que va guanyar el premi Fray 
Luis de León 2014. Es va es-
trenar a la Sala Muntaner de 
Barcelona i es va convertir en 
una de les comèdies de refe-
rència i un dels èxits tant per 
a la crítica com per al públic. 
L’obra, dirigida per Cristina 
Clemente, compta amb un 
elegant espai escenogràfic de 
l’autor i director teatral Jordi 
Casanovas.
Les entrades per El Test es po-
den comprar al Punt de Difu-
sió Cultural i Turística d’Igua-
lada (c/ Garcia Fossas, 2), de 
dimarts a divendres de 19 a 
21h, i el dissabte d’11 a 14h. 
També al web www.ticketea.
com i, des d’una hora abans 
de la funció, a la taquilla del 
Passatge Vives.

Un test amb un gran dilema
L’obra planteja un dilema que 
l’espectador s’acaba empor-
tant a casa: “què escolliries? 
cent mil euros ara mateix o 
un milió d’aquí deu anys?”. 
Aquest és el dubte al qual 
s’enfronten l’Hèctor i la Paula, 
un matrimoni amb proble-
mes econòmics, quan el Toni, 
un bon amic de la parella, els 
planteja el test de personali-
tat que ha elaborat la Berta, 
la seva actual companya, una 
psicòloga d’èxit i mediàtica. 
La decisió que ha de prendre 

el matrimoni sembla ben sen-
zilla: conformar-se amb una 
petita fortuna a l’instant o es-
perar deu interminables anys 
per guanyar deu cops més.
El que comença sent un su-
pòsit teòric, un simple test 
de personalitat, anirà mica en 
mica despullant les personali-
tats i els secrets més profunds 
dels personatges, els obligarà 
a posar preu als seus principis 
i, finalment, els empenyerà a 
prendre una decisió que els 
canviarà la vida.

Jordi Vallejo, 
nou autor teatral
El Test és el debut teatral de 
Jordi Vallejo, guionista de sè-
ries com El cor de la ciutat, 
La Riera, Sin identidad, Es-
trellados o La lista negra. Es 

va llicenciar en guió per l’ES-
CAC el 2002 i, en l’àmbit de 
la televisió, ha treballat com a 
guionista, biblista, escaletista i 
dialoguista de sèries per a di-
verses productores i cadenes 
de Barcelona i Madrid.
La directora teatral i drama-
turga Cristina Clemente en-
capçala un equip artístic que 
fa desenvolupar la comèdia de 
Vallejo amb fluïdesa, vivacitat 
i humor. Autora d’una desena 
d’obres, va obtenir el Premi 
Revelació de la Crítica de Bar-
celona 2009 per Volem anar al 
Tibidabo que també va dirigir. 
També va ser accèssit al Premi 
Lluís Solà 2008 amb l’obra La 
gran nit de Lurdes G. i, en cine-
ma, ha coescrit amb Sergi Bel-
bel el guió d’Eva. En televisió 
ha treballat com a guionista 

El Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada proposa 
aquest dissabte “El test”, una comèdia de Jordi Vallejo

per a diverses produccions.
Entre els protagonistes hi ha 
l’actor i director valencià Ser-
gio Caballero, que té més de 
quaranta títols a les espatlles 
i que, a Catalunya, ha guanyat 
popularitat amb les aparicions 
en sèries com Laberint d’om-
bres, Porca misèria, Infidels i, 
en l’actualitat, a La Riera. A 
l’obra és en Toni, el marit de 
la Berta, la psicòloga que ha 
inventat el test.
La cantant de Pastora i actriu 
Dolo Beltrán és la Paula, con-
vidada al sopar del seu amic 
Toni. A més d’actuar en sèries 
com Infidels, Jet Lag o Dinami-
ta, ha aparegut en una vintena 
de muntatges com 23 centíme-
tres de Carles Alberola, Lulú 
de Mario Gas, Titus Andrònic 
d’Àlex Rigola o a Res no tor-

narà a ser com abans de Carol 
López.
David Vert interpreta Héctor, 
el marit de la Paula, per a qui 
la pregunta es convertirà en 
“vols resoldre els teus proble-
mes econòmics immediats o 
assegurar-te el futur?”. Vert ha 
participat en diverses sèries 
i en diferents muntatges del 
Teatre Lliure, el Teatre Naci-
onal de Catalunya i La Perla 
29. Darrerament se l’ha po-
gut veure a Petits Monstres de 
Marilia Samper, Vilafranca de 
Jordi Casanovas, Stockman de 
Les Antonietes o Traduccions/
Translations de La Perla 29.
Finalment, Clàudia Closas és 
la psicòloga Berta, que treba-
lla en una ONG i porta el seu 
caràcter alternatiu a tots els 
terrenys de la vida. L’actriu, 
molt coneguda pel seu paper 
d’Ona Guitart a La Riera de 
TV3, també ha intervingut en 
mitja dotzena d’espectacles, 
com La millor nit de la teva 
vida dirigida per Antonio Cal-
vo i Antígona dirigida per Bo-
ris Rottenstein.
Un sopar de parelles que man-
té la intriga de l’espectador i 
el convida a reflexionar. Una 
comèdia que anirà destapant 
uns secrets que potser canviïn 
la seva vida per sempre.

El que comença sent un 
supòsit teòric, un sim-

ple test de personalitat, 
acabarà despullant 

les personalitats i els se-
crets dels personatges

EXPOSICIONS / LA VEU 

D ivendres passat, 14 
d’octubre, es va in-
augurar al Museu de 

la Pell d’Igualada l’exposició 
Gravats. Col·lecció de Daniel 
Giralt-Miracle, amb seixan-
ta-dues obres de cinquan-
ta-set artistes diferents, com 
Picasso, Miró, Tàpies, Clavé, 
Guinovart, Ponts, Perejau-
me, Plensa, Miralda, Chillida, 
Saura, Christo o Motherwell, 

entre altres. L’exposició ha 
estat preparada en col·labo-
ració amb el Museu de Valls, 
dipositari actual de la col·lec-
ció, formada per unes du-
es-centes peces. D’aquestes, 
per ser exposades a Igualada, 
se n’han seleccionat les més 
representatives i dels artistes 
més rellevants, que donen una 
visió de l’art català i interna-
cional del segle XX, a través 
del recopilatori que n’ha fet, 
al llarg d’anys, un dels histo-

riadors i crítics d’art més re-
conegut del nostre país, autor 
de més de vint llibres, comis-
sari de l’Any Gaudí i de més 
d’un centenar d’exposicions, 
mereixedor del Premi Naci-
onal de Cultura i de la Creu 
de Sant Jordi. L’exposició es 
podrà visitar fins el dia 4 de 
desembre en l’horari habitual 
d’obertura del Museu, en vi-
sita lliure o en visites concer-
tades per a les escoles que ho 
sol·licitin. 

Inaugurada a Igualada l’exposició de 
gravats de Daniel Giralt-Miracle



CULTURA  |  55
LA VEU
Divendres, 21 d’octubre de 2016

SEMPRE A PROP TEU

CO
MER

Ç NUCLI ANTIC

L’ENGLANTINA - HIDRAMAR NATURA - SARA CASTELLS JOIERA 
CASA VICTÒRIA - LES CONFECCIONS - L’ESTANC DE LA PLAÇA 
CAL FUM- CAL PERICO - LA BOTIGUETA - CENTRE ÒPTIC ANOIA
LA BONA ESPARDENYA - BORN BY CALA - BC80 MARC ELVIRA  

ATMOSFERA SPORT - NON STOP TRAVEL - ALFIL - EL SAÜC 
LA CISTELLERIA - FIDEL SERRA - ROSA LLUCIÀ - LLEGIM...? 
CAL TARGARONA - INCREscENDO - JONC - LLUNA D’ARGENT

Psicologia infantojuvenil ....................Mariona Berini

Psicologia clínica..................................Carme Carbonell

Logopèdia ............................................................. Èlia Vidal

Psiquiatria..............................................Dra. Anna Roldan

Neurodesenvolupament infantil............Dr. Joan Vidal

Aparell Digestiu.........................Dr. César Martín Eleno

Indústria, 1 IGUALADA TEL. 93 805 29 95

TEATRE / LA VEU 

Z um-Zum Teatre ens 
presenta un especta-
cle de Ramon Molins 

a partir del conte Tomàs i el 
llapis màgic, de l’uruguaià Ri-
cardo Alcántara. La nena que 
vivia en una capsa de sabates 
ens convida a vèncer les pors 
i descobrir nous mons jugant 
i fent nous amics. Una pro-
posta per a tots els públics a 
partir de 3 anys, que ens re-
corda que l’amistat és un bon 
remei contra la por. L’obra es 
podrà veure al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu el proper diu-
menge dia 23 d’octubre, a 
les 6 de la tarda. Les entrades 
són a 6 euros i a 5 euros per 
als socis de Xarxa. La venda 
d’entrades és al vestíbul de 
l’Ateneu Igualadí, el dissabte 

de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del ves-
pre i el diumenge des d’una 
hora abans de l’inici de l’es-
pectacle.

La companyia
Zum-Zum Teatre va néixer 
l’any 1994 amb la decidida 
voluntat de potenciar la ima-
ginació, la creativitat, el di-
vertiment i el sentit crític del 
públic més menut de la so-
cietat. Ha representat textos 
dels millors escriptors i dra-
maturgs de tots els temps; 
ha produït 15 espectacles i 
acumula més de 3.000 ac-
tuacions arreu de Catalu-
nya, Espanya, França i Itàlia. 
L’actriu Begonya Ferrer és la 
protagonista de la història 
que ha fet les cançons con-
juntament amb Ramon Mo-
lins. La composició i direcció 

musical és d’Antoni Tolmos 
i Carles Pijuan ha dissenyat 

“La nena que vivia en una capsa de sabates”, a l’Ateneu

Xarxa porta un espectacle de la cia. Zum-Zum Teatre

l’espai escènic. La produc-
ció audiovisual és de Marc 
Vidal, Jordi Siscart i Miguel 
Sánchez. 

La nena que vivia en una 
capsa de sabates
La Júlia és una nena que viu 
en una capsa de sabates. Allí 
s’avorreix una mica però, 
d’altra banda, se sent molt 
segura. Un dia troba un lla-
pis màgic, dibuixa una porta 
i surt a veure el món. Després 
dibuixa una papallona i una 
flor. Un dia ensopega amb 
una pilota i es fan amigues. 

Totes dues juguen juntes i 
s’ho passen molt bé, fins que 
la caixa resulta massa petita 
per allotjar els seus somnis i 
decideixen marxar. 
En aquesta història, trobem 
la protagonista instal·lada en 
la comoditat de viure dins 
d’una capsa de sabates. S’es-
tima més viure d’aquesta ma-
nera que assumir els riscos 
que implica un comporta-
ment lliure, implícit en el fet 
d’abandonar el seu refugi.
Projeccions, mapping i efec-
tes visuals amenitzen l’es-
pectacle per transportar-nos 
al fascinant món de la fanta-
sia. Un espectacle poètic i al-
hora divertit, que reflexiona 
sobre el món interior de les 
persones, la necessitat de la 
imaginació, i sobre la reclu-
sió i l’aïllament que patim. 
Teatralitat i tecnologia ens 
condueixen a un muntatge 
poètic i divertit on la veu del 
narrador guiarà els especta-
dors més petits a través de 
la història i es barrejarà amb 
les cançons de la protago-
nista, i amb les imatges que 
projecten el seu món de pors 
i fantasia. La gran capsa cor-
pòria que presideix l’escena 
es també per on els personat-
ges volàtils apareixen i desa-
pareixen del seu voltant com 
per encanteri. 

LLIBRES / LA VEU 

M iquel Cucurull té 
77 anys i milers de 
quilòmetres supe-

rats a l’esquena. Al llarg de la 
seva vida ha participat i acabat 
45 maratons, una fita que ara 
vol compartir amb tothom al 
llibre Mai no és tard. Ahir di-
jous, en parlà a la Biblioteca 
Central d’Igualada, al costat 
de Joan Vilanova, que en va 
fer la presentació.  

 ha estat prologat per Em-
par Moliner i l’edició ha anat a 
cura de Marc Cornet.
A en Miquel se’l coneix com a 
Pucu i és un dels personatges 
més estimats en el món dels 
corredors populars. El llibre 
recull les seves peripècies vi-
tals i la barreja d’emocions 
i sentiments que ha viscut 
corrent tants quilòmetres. De 
fet, ha corregut 45 maratons i 
moltes altres mitges maratons 
i curses de distàncies diverses. 
El que viu i sent quan es calça 
les vambes  ho explica molt bé 
al primer capítol: «I penso ar-
ribar fins al final. Una vegada 
més. Les cames ho noten. Estic 
cansat. Molt. Físicament, em 
fa mal tot. Des dels músculs 
de la cara fins als peus. Sem-
pre ha estat així, des que corro. 
Però l’emoció de l’arribada, a 

tocar, deixa en un segon pla 
el dolor. Tot un any esperant. 
Esperant per poder tornar a 
gaudir d’aquests moments». 
Alhora, a les seves pàgines les 
persones amants de l’esport i, 
en concret, de córrer, trobaran 
consells per acabar les mara-
tons. Un llibre, en definitiva, 
que és tota una filosofia de 
vida i que té la seva cara soli-
dària, ja que els beneficis de la 
venda el Miquel Pucurull els 
destina a projectes d’investi-
gació de la diabetis infantils 
que es fan a l’Hospital de Sant 
Joan de Déu.

“Mai no és tard”, la increïble història 
de Miquel Pucurull
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MÓN CASTELLER / LA VEU 

La imponent Sagrada 
Família, i un bon gruix 
de turistes encuriosits, 

van ser el teló de fons de la 
darrera actuació dels Moi-
xiganguers d’Igualada, que 
tornaven a la diada de la colla 
dels Castellers de la Sagrada 
Família tres anys després, ho 
feien al costat dels barcelo-
nins i dels Castellers de Sant 
Cugat. Si bé volien repetir el 
tres i el quatre de vuit que van 
descarregar al concurs, en 
aquesta ocasió els igualadins 
es van haver de conformar 
amb el quatre, que van acom-
panyar amb la torre i el tres 
de set. La diada va començar 
molt bé per als morats, que 
van descarregar el quatre de 
vuit amb solvència; diversos 
castellers s’estrenaven en més 
d’un pis en aquest quatre, que 
es va poder completar amb 
treball però sense nervis. A 

segona ronda era el torn d’un 
dels altres objectius del dia, el 
tres de vuit. El castell va aixe-
car-se tremolós però segur, i 
amb l’entrada dels dosos van 
optar per desmuntar-lo; com 
que havia despertat molt bo-
nes sensacions, però, la inten-
ció era repetir l’intent. Abans 
van descarregar una plàcida 
torre de set, la trenta-quatre-
na que completen de forma 
consecutiva (l’última caiguda 
d’aquest castell va ser, preci-
sament, en aquesta mateixa 
diada tres l’any 2013). Al mo-
ment de tornar a afrontar el 
tres de vuit, el castell no tenia 
tan bones mides com en la 
prova anterior i els iguala-
dins, que no volien assumir 
cap risc, van optar per des-
muntar-lo novament. Van 
acabar l’actuació amb un tres 
de set descarregat, després 
d’un intent desmuntat de set 
de set.
Els Castellers de la Sagrada 

Els Moixiganguers planten el quatre de vuit a la Sagrada Família

Família, d’altra banda, van 
descarregar, com ja van fer al 
concurs de Tarragona, el qua-
tre de vuit i el tres de set aixe-
cat per sota, que van acompa-
nyar del set de set; pel que fa 
als Castellers de Sant Cugat, 
van completar el tres de vuit 

i la torre de set i van carregar 
el quatre de vuit.
Als Moixiganguers els que-
den només tres actuacions 
per completar la temporada 
2016. Aquest diumenge seran 
a Sant Just Desvern, en una 
actuació en motiu de les fes-

tes de la tardor, el diumenge 
30 d’octubre tenen la impor-
tant diada de la colla a Igua-
lada, a la plaça de Pius XII, i 
finalment acabaran l’any com 
és habitual a Sant Martí de 
Tous, el 13 de novembre, en 
motiu de la Festa Major.

TEATRE / LA VEU 

El diari digital AnoiaDiari i 
Unicoop Cultural han reno-
vat els lligams establerts des 
de 2009, amb la signatura d’un 
nou conveni de col·laboració 
que amplia les sinergies entre 
ambdues entitats anoienques, 
mantenint i fomentant l’ob-
jectiu inicial d’oferir serveis als 
veïns i veïnes de la comarca i la 

divulgació cultural. D’aquesta 
manera, i entre altres aspec-
tes, mitjançant aquest conve-
ni l’AnoiaDiari es converteix 
en mitjà oficial del Teatre de 
l’Aurora, de qui s’oferirà tota 
la informació sobre els espec-
tacles i actes que s’hi duguin 
a terme. Per la seva banda, els 
lectors del diari gaudiran de 
diverses promocions de la sala 
independent igualadina.

Nou acord de col·laboració 
entre el Teatre de l’Aurora 
i l’AnoiaDiari

LLIBRES / LA VEU 

A quest divendres a 
l’Ateneu, David Al-
garra Bascón, inves-

tigador de la història popu-
lar de Catalunya presentarà 
el llibre El comú català, la 
història dels que no surten a 
la història.
“El títol d’aquest llibre té 
una raó de ser: se centra en 
les persones, que són les que 
creen totes les manifestaci-
ons humanes, en contraposi-
ció amb l’economicisme i la 
veneració general del poder 
oligàrquic, imperant de l’ac-
tualitat, que les deixa en un 
segon terme. El comú és molt 
més que la suma dels veïns 
d’un lloc, és, també, l’estre-
ta solidaritat, sorgida de la 
interrelació i els nombrosos 
vincles que va produir un 
col·lectiu que, al marge dels 
altres poders, en gran part 
decidia el seu propi futur. Si 
la història no en parla mas-
sa, és perquè l’escriuen els 
vencedors, és a dir, perquè el 

comú va perdre. Però, aquest 
comú és en bona part res-
ponsable de la cultura i de 
la llengua que hem heretat, 
i és raonable que formi part 
del nostre patrimoni històric 
cultural, expressió de la iden-
titat d’un poble. En aquestes 
pàgines, busquem aquest 
retrobament, intentant en-
dinsar-nos en la història del 
comú català, la història dels 
que no surten a la història”. 
Paraules clau: assemblea ge-
neral de veïns, consell gene-

ral, consell obert, universitat, 
béns comunals, empriu, alou 
comunal, el comú, solida-
ritats, ajuda mútua, dret de 
rostoll, dret d’espigatge, dret 
de redall.

L’autor
David Algarra Bascón va néi-
xer a l’Hospitalet de Llobre-
gat a finals dels 60, i resideix 
actualment a Igualada. Ha 
dedicat els darrers anys a fer 
una recerca sobre la història 
popular de Catalunya, des de 
l’edat mitjana fins a la mo-
dernitat. Els béns comunals, 
les assemblees veïnals d’au-
togovern, els costums cam-
perols, la cultura, els oficis i 
la manera com totes aquestes 
realitats han anat desaparei-
xent els darrers segles, i tam-
bé de la memòria col·lectiva 
gràcies a la feina de la bur-
gesia que es va dedicar a es-
campar falses realitats.
La presentació del llibre serà 
avui divendres 21 d’octubre, 
a les 19.30 h a la Sala de Socis 
de l’Ateneu Igualadí.

Presentació del llibre ‘El comú català’ 
de David Algarra, avui a l’Ateneu

El quatre de vuit a la Sagrada Família. 
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D el 22 al 27 de novem-
bre torna una nova 
edició del Festival 

Zoom, el festival Internacio-
nal de Ficció per a televisió, 
a Igualada i a Barcelona. Una 
cita imperdible per a tots els 
amants de la ficció per a te-
levisió de Catalunya, l’Estat 
Espanyol i d’arreu del món. 
Com a novetat, el Zoom suma 
enguany un dia més de pro-
gramació del festival, comen-
çant amb la programació el 
dimarts 22.
Les pel·lícules de la Secció Ofi-
cial d’enguany són; 22 ángeles 
(Espanya, 2016) de Miguel 
Bardem, Agnes (Alemanya, 
2016) de Johannes Schmid, 
Birthday (Regne Unit, 2015) 
de Roger Michell, Cervantes 
contra Lope (Espanya, 2015) 
de Manuel Huerga, Ebre, del 
bressol a la batalla (Espanya, 
2016) de Román Parrado, Fél-
világ (Hongria, 2015) d’Attila 
Szász, Freistatt (Alemanya, 
2015) de Marc Brummund, 
Groenland (Holanda, 2015) de 
Tomas Kaan, Hope (Holanda, 
2015) d’Erik de Bruyn, Lam-
pedusa, dall’orizzonte in poi 
(Itàlia, 2016) de Marco Pon-
tecorvo.
Aquest any s’han inscrit un 
20% més de pel·lícules respec-
te l’edició de l’any passat, de 
diversos països com Taiwan, 
Brasil, Holanda, Alemanya o 
Regne Unit i també de l’Estat 
Espanyol. Així doncs, el festi-
val continua un any més amb 
l’ambició de dotar la progra-
mació d’una perspectiva àm-
plia, diversa i global.
A part de les tvmovies i mi-
ni-sèries nacionals i internaci-

onals de la Secció Oficial, una 
de les novetats d’enguany és 
la secció Zoom Formats, que 
comptarà amb nous formats 
televisius de no ficció (repor-
tatges periodístics, documen-
tals, programes de divulgació 
i entreteniment).
Al llarg dels sis dies del Zoom 
també es podrà gaudir de les 
seccions Zoom Sèries; Zoom 
Kids, amb projeccions infan-
tils; el talent local a Zoom 
KM0; Zoom Jove, on es po-
dran veure els millors curt-
metratges programats per 
Joan Fitó amb la col·laboració 
del CineClub d’Igualada i les 
websèries, que compten amb 
la col·laboració d’Òmnium 
Cultural; les noves producci-
ons al Zoom Especial. A més, 
un any més tindran lloc les 
classes professionals destina-
des als joves, dins de la secció 
Zoom Class. 
El Festival Zoom amplia les 
col·laboracions amb altres 
entitats i institucions, com 
l’Acadèmia del Cinema Cata-
là, el Cicle Gaudí, el Cineclub 
Ateneu d’Igualada i Òmnium 
Cultural, incorporant a la pro-
gramació la projecció dels Fi-
nalistes als Premis VOC. 
 
El Zoom torna a Barcelona 
amb el III Showcase de pilots 
de ficció
Per tercer any consecutiu el 
Festival Zoom aterra de nou 
a Barcelona de la mà de Seri-
elizados (creadors del Serieli-
zados Fest, el Festival Interna-
cional de Sèries de Barcelona) 
amb un projecte ambiciós: el 
Showcase de Pilots de Ficció, 
que tindrà lloc el divendres 
25 de novembre a la Fàbrica 
Moritz. Una aposta per do-

nar visibilitat a la ficció més 
interessant i apropar els nous 
creadors a la indústria audio-
visual.
Durant la tarda tindrà lloc 
una masterclass d’un perso-
natge rellevant de la indústria, 
que serà oberta al públic gene-
ral, prèvia inscripció online. 
Posteriorment, a porta tanca-
da, un panell d’indústria d’alt 
nivell format per creadors, 
productors, televisions i crí-
tics donaran la seva visió i re-
comanacions a cada projecte 
seleccionat. Un feedback per-
sonalitzat que seria molt com-
plicat de rebre si no fos per una 
iniciativa pionera com aques-
ta. Un “meet the expert” pen-
sat per a alimentar possibles 
sinergies, fent que les idees i els 
projectes flueixin en la que serà 
una trobada entre nou talent i 
els experts. La jornada acaba-
rà amb la projecció dels pilots 
seleccionats, que donarem a 
conèixer en unes setmanes.
Els pilots seleccionats optaran 
al Premi del Jurat, consistent 
en 600 euros i l’emissió per 
BTV, i el Premi del Públic, de 
300 euros i patrocinat per Fil-
min. 

El festival Zoom
El Festival Zoom és pioner 
per ser el primer certamen 
en apostar per la ficció televi-
siva a la gran pantalla. Creat 
el 2003, es va originar tenint 
les tvmovies com a columna 
vertebral de la programació i, 
durant la seva trajectòria, ha 
anat incorporant seccions que 
inclouen altres formats televi-
sius i altres plataformes audi-
ovisuals.
Aquest festival és l’únic a l’es-
tat espanyol dedicat a reconèi-

xer el cinema per a televisió. 
I ara, les sèries televisives són 
un format en auge i desperten 
un gran interès entre els pro-
fessionals de l’audiovisual i el 
públic.
El Festival Zoom s’organit-

za des de l’Ateneu Igualadí 
i compta amb el suport de 
l’Ajuntament d‘Igualada, la 
Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona i la 
implicació de Televisió de Ca-
talunya i Televisió Espanyola.

El Zoom, el Festival Internacional de Ficció Televisiva, 
dóna a conèixer la seva Secció Oficial 
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U n petit país amb 
menys territori que 
el nostre i amb dotze 

milions d’habitants que, mal-
grat la pobresa i la guerra en-
tre hutus i tutsis, viuen alegres 
i transmeten joia. Aquesta és 
una cara del país on Josep Pu-
jol -el mossèn de Montbui- va 
viure una vintena d’anys i on, 
des de fa vint anys més, viatja 
cada estiu per aportar la seva 
ajuda.
L’acompanyen sempre una co-
lla diferent de joves de Mont-
bui o la resta de l’Anoia. El 
mossèn i tres dels sis joves que 

Ruanda, dotze milions de 
cares alegres a l’AUGA

viatjaren aquest estiu al cor de 
l’Àfrica, van explicar amb pre-
cisió i amenitat molts dels as-
pectes de la vida quotidiana i 
dels esforços que fan els ruan-
desos per viure i lentament 
progressar. Aquests joves van 
saber captar perfectament el 
pols d’un país i la joia de viure 
de la seva gent, i la van saber 
transmetre al públic d’AUGA. 
Un públic que va assistir mas-
sivament a l’acte fins a omplir 
el Teatre l’Ateneu.
El proper dilluns, Caroli-
na Riba oferirà una visió 
inèdita de l’edifici de l’Asil 
d’Igualada i de la dinastia 
dels Rubió i Bellver.

MÚSICA / LA VEU 

E ls proppassats dies 8, 9 
i 10 d’octubre la coral 
d’Igualada “Capella de 

Musica de la Tossa de Mont-
bui” va viatjar cap a la provín-
cia de Burgos  per participar 
cantant a la missa conventual 
del Monestir de Santo Do-
mingo de Silos del diumenge  
i oferir un concert amb motiu 
de les Festes del poblet Arauzo 
de Salce, que és on va néixer 
un dels nostres cantaires, en 
Pelayo Benito, participant 
també en la Missa Major de la 
Festa, celebrada en la seva es-
glésia parroquial on hi ha un 
retaule barroc molt notable.
Així, el diumenge dia 9, di-
rigits per en Frederic Prat 
i acompanyats a l’orgue de 
l’església del Monestir per en 
Josep Xaubet, dins de la mis-

sa “Orbis Factor”(K.11B), 
cantada en gregorià per els 
monjos del monestir,  la coral 
va intervenir en l’ofici inter-
pretant, com a cant d’entrada, 
la composició “O esca Viato-
rum” , d’Isaac Heinrich, du-
rant l’Ofertori cantant “Oh 
Testa Lacerada” de J.S.Bach, a 
la comunió el “Tantum Ergo” 
i, com a cant de comiat, l’”Ave 
Verum” de W.A. Mozart. 
A l’acabar la missa, els fidels 
qui hi assistien, varen aplaudir 
les interpretacions fetes. Can-
tar en un lloc com l’església del 
Monestir de Santo Domingo 
de Silos imposa i poder-ho fer 
és tota una experiència   que 
resulta molt satisfactòria. En 
aquest sentit, la coral va mos-
trar a la comunitat de monjos 
benedictins el seu agraïment 
per haver-nos donat l’oportu-
nitat de cantar-hi. 

La Capella de Música de 
la Tossa canta a SilosDISSENY / LA VEU 

E ls dies 6 i 7 d’octubre 
l’associació de dissenya-
dors Disseny=Igualada 

va convocar la segona edició 
d’IDEA amb l’objectiu de po-
sar en contacte el disseny i la 
indústria.
Entre els diferents actes realit-
zats va destacar per la nombro-
sa participació el workshop de 
la pell. En el local de La Bella 
van concórrer diversos pro-
fessionals i quasi mig centenar 
d’estudiants de diverses escoles 
de disseny de producte, entre 
ells el cicle formatiu d’Artesa-
nia de Complements de Pell de 
l’EMA Gaspar Camps.
La jornada va començar amb 
una conferència de l’industri-
al igualadí Miquel Vila que va 
explicar les característiques i 
propietats de la pell. El públic 
va tenir ocasió de tocar i apre-
ciar mostres de cuir de diver-
sos tipus i qualitats. Tot seguit 
a partir d’algunes propostes de 
producte, els assistents havien 
de desenvolupar i aportar di-
verses alternatives. Malgrat el 
poc temps disponible algunes 
de les solucions es van arribar 
a presentar en forma d’un pri-
mer prototip gràcies a disposar 
de material i de l’assistència de 
professorat de l’EMA Gaspar 
Camps que també va propor-
cionar maquinari de confecció.
Acabats els encàrrecs els dife-
rents grups van presentar els 
dissenys.

La Gaspar a IDEA

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

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

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

Marisqueria
 i tapes

Ronda de Fàtima, 18 IGUALADA 
Tel. per reserves 

938031357- 618122276 
Segueix-nos a Facebook 

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

C/ Sant Josep, 18-20 IGUALADA 
T. 93 806 68 59

www.restaurantexquisit.com
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D emà dissabte tindrà 
lloc el Concert de 
Tardor a la sala Pa-

per de Música de Capellades. 
El concert començarà, com és 
habitual, a les 7 de la tarda
El concert anirà a càrrec de 
Fukio Ensemble, un quartet 
de saxòfons que va quedar fi-
nalista del 26è Concurs inter-
nacional Paper de Música.
Fukio Ensemble està format 
per Joaquín Sáez, saxòfon so-
prano; Xavier Larsson, saxò-
fon alt; José Manuel Bañuls 
saxòfon tenor i Xabier Casal, 
saxòfon baríton i interpreta-
ran obres de Dvorák, Donizet-
ti, Falla...
Fukio Ensemble es va fundar 
a Mallorca l’any 2007 i des 
d’aleshores es dedica a l’ex-
ploració de la música de cam-
bra per a quartet de saxòfons, 
essent considerat avui un dels 
grups més joves i amb més 
projecció d’Europa.
El quartet actua en impor-
tants sales d’Alemanya, el Reg-
ne Unit i França així com en 

nombrosos festivals. Ha parti-
cipat en concursos de música 
de cambra a nivell nacional i 
internacional, essent guardo-
nats en el Concurs Permanent 
de JJMM  d’Espanya, la Porta 
Clàssica a Barcelona i el Con-
curs Internacional Yamaha a 
Madrid.
L’encàrrec de noves peces i la-
bor pedagògica són dos prin-
cipals centrals en les activi-
tats del quartet duent a terme 
workshops en la Universitat 
East Anglia i el CMS Illes Ba-
lears.
Actualment Fukio Ensemble 
és supervisat pel Quartet Ca-
sals, s’especialitza en música 
contemporània amb el pro-
fessor David Smeyers. L’any 
2015-16 realitza un programa 
Erasmus d’estudis de música 
de cambra al Conservatoire 
National Supérieur de Musi-
que et de Danse de París.

Concert de tardor a 
Paper de Música amb 
Fukio Ensemble

Fukio ensemble és con-
siderat un dels grups 

joves amb més projecció 
d’Europa

DISSENY / LA VEU 

E l passat dijous 13 d’oc-
tubre, els alumnes del 
monogràfic de Gravat 

de l’escola municipal d’art i 
disseny Gaspar Camps, van 
assistir a la xerrada organitza-
da per la galeria Artèria amb 
l’artista Lourdes Figueras, ar-
tista especialista en obra grà-
fica, qui va explicar als assis-
tents tant el procés de treball 
conceptual com les tècniques 
utilitzades en la seva obra.
L’exposició “Símbols” és una 
mostra d’obra gràfica conce-
buda com a peça única d’una 
gran sensibilitat que de ben 
segur haurà inspirat i ajudat 
als alumnes de l’escola.

Dimecres, Conferència de 
Ladyssenyadora 
Ladyssenyadora és un estudi 
gràfic de Vilafranca del Pe-
nedès, creat per Raimon Be-

Els alumnes de gravat de la Gaspar 
visiten Artèria

nach, Montse Raventós i Jordi 
Roca, tres dissenyadors grà-
fics amants dels experiments 
i del treball artesanal que han 
estat escollits per realitzar la 
portada de Yorokobu (una de 
les millors revistes de disseny 
gràfic actual) en diferents nú-
meros. També han estat guar-
donats amb LAUS en diferents 

edicions.
La xerrada que impartiran 
dimecres a l’Escola Gaspar 
Camps aposta per aportar no-
ves formes de comunicació i 
noves visions d’entendre el 
disseny gràfic.
L’acte començarà a 2/4 d’11 
del matí i l’entrada és lliure.

MÚSICA / LA VEU 

El proper Diumenge 23 
d’ocubre de 2016, la 
Schola Cantorum cele-

brarà la seva festa anyal en ho-
nor al seu fundador, l’igualadí 
Mestre Joan Just i Bertran. La 
celebració tindrà lloc a la Tossa 
de Montbui. Consistirà en un 
petit concert davant del monò-
lit a ell dedicat. Algunes de les 
peces que s’interpretaran, han 
estat harmonitzades i compo-
sades per ell mateix. La parti-
cipació a la missa de les 12:00 
a l’ermita, presidida per Mn. 

La Schola Cantorum homenatja el 
mestre Just

Pujol, rector de la parròquia de 
Santa Margarida de Montbui, i 
un dinar a l’Alberg de Jorba. El 
concert al monòlit serà dirigit 

per Pol Pastor. En la missa, la 
direcció anirà a càrrec també 
de Pol Pastor, acompanyats al 
teclat per Josep Xaubet.

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

Ctra de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel 93 809 62 38

618 19 42 01
www.eucaria.com

Restaurant
Braseria i Cafeteria
·Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39

www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

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

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant



D issabte passat va ac-
tuar El Grup Teatral 
de Capellades amb 

l’obra El miracle D’Anna Su-
llivan.
Aquesta obra esta basada en 
una història real. El text ens 
presenta la història d’una 
noia cega i sordmuda, que 
viu sense tractament ni edu-
cació fins als catorze anys. 
Una obra amb dues parts, 
que el Grup Teatral de Ca-
pellades el va presentar molt 
dignament, amb una esce-
nografia  funcional  partida 
amb dues parts i que fins i 
tot hi havia una bomba d’ai-
gua que hi brollava aigua, 
amb un vestuari d’època 
com ha de ser i amb una in-
terpretació correcta per part 
de  tots els actors i actrius 
que  es van poder veure so-
bre l’escenari pierenc. Però 
no seria just no parlar de la 
magnífica interpretació que 
es va poder veure dissabte 
de les actrius Maria Delga-
do i Mireia Vallès, la primera 
interpretant la mestra Anna 
Sullivan, un paper molt es-
gotador per l’esforç físic. I la 
segona, interpretant el paper 
de Helen Keller, cega i sord-
muda, solament amb els sons 
i la gesticulació exhibida va 
demostrar la seva seguretat 
a l’escenari en tot moment. 
I tot això gracies a la bona 
direcció i amb unes idees 
molt clares d’en Pep Vallès, el 
principal motor del Grup Te-
atral de Capellades, un home 

Excel·lent Grup Teatral 
de Capellades CARLES 

MUNTANER

40è. CONCURS DE TEATRE DE PIERA

que viu pel teatre, i fa rutllar 
la companyia; la prova és que 
han estat presents 20 anys en 
el Concurs de teatre de Pie-
ra. Segurament ell diria que  
el més important són els ac-
tors i actrius -cert això-, però 
també és cert que un motor 
no funciona si no hi ha totes 
les peces ben encaixades. Fe-
licitats doncs al Grup Teatral 
de Capellades per fer-nos 
passar una magnífica nit de 
teatre.          

Demà, Quatre per Quatre 
de Granollers
Demà dissabte es presenta  
una companyia que en diver-
ses ocasions ens ha visitat i 
ha guanyat molts premis en 
tots els anys que s’han pre-
sentat a Concurs. Estic par-
lant del grup de teatre Qua-
tre per Quatre de Granollers. 

Aquesta companyia ja té més 
de 32 anys d’història i aques-
tes són algunes de les obres 
que ha representat al llarg 
d’aquests  anys: L’hostal de la 
Glòria, El casament dels petits 
burgesos, La febre del fenc, La 
Tempesta o El Cafè de la Ma-
rina, entre d’altres.
Demà dissabte ens presenten 
la comèdia  “Res  és  gris ” en 
un sol acte i amb una durada 
de 90 minuts.
SINOPSI 
Un organista, compositor, 
d’un petit poble voldria un 
reconeixement musical que 
no troba més enllà de la seva 
petita comunitat. La visita 
d’un polític a la localitat pot 
ser l’oportunitat tan espera-
da. La seva muller hi jugarà 
un paper fonamental. 
Una crítica, en clau d’humor, 
de la hipocresia social.

FOTOESTUDI ROSELL
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D ijous vinent dia 27, 
a les 7 de la tarda, la 
Coral de Santa Maria 

d’Igualada encetarà un Cicle 
Cultural de Tardor que se ce-
lebrarà a l’auditori de la Bibli-
oteca Central.
Aquesta iniciativa vol ser ex-
ponent de germanor entre 
les corals i les diverses enti-
tats igualadines. “Acostumats 
en un món on cadascú va a 
la seva, ens sembla -diuen els 
organitzadors- que és bo que 
existeixi no només una bona 
relació amical entre els grups 
que donem vida a la ciutat, 
sinó que puguem organitzar 
actes de col·laboració i d’in-
tercanvi com els que us pre-
sentem. Sempre hem entès 
que és bo sumar i ens sembla 
que aquesta és una bona oca-
sió per demostrar-ho amb 
fets. En aquesta primera sessió 
hi participarà com a convida-
da la Coral Mig To”.
La primera part de la vetllada 
serà a càrrec de la amfitrio-
na Coral de Santa Maria que 
dirigida per Coni Torrents i 
amb l’acompanyament al pia-

no de Maite Torrents oferiran 
el programa següent: L’amis-
tat de Lleonard del Rio i Joan 
Martínez Colàs (estrena); 
Cant a la llibertat, D’un temps 
d’un país, Mare, vull ser pesca-
dor i La puntaire.
La Coral Mig To que dirigeix 
Laia Cuadras ocuparà la sego-
na part amb aquest repertori: 
L’Emigrant, Hymne à la nuit, 
Begi Urdin, Shosholoza Stimela 
i Ipharadis.
Per acabar les dues corals in-
terpretaran de conjunt dues 
cançons de sengles musicals: 
Avui de L’aniversari i No sen-
tiu cantar la gent? de Los mi-
serables.
Durant la interpretació de les 
cançons, no es permetrà l’en-
trada a la sala.
“Si aquesta iniciativa qualla, 
ens comprometem -afegeix la 
Coral de Santa Maria- a en-
degar noves edicions. Per això 
necessitem també el caliu del 
públic amic a qui convidem a 
ser-hi present”.
“Aprofitem per agrair la bona 
disposició de les entitats par-
ticipants i la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada i de 
la Biblioteca Central”.

La Coral de Santa Maria 
encetarà dijous un Cicle 
Cultural de Tardor

La Coral Mig To, serà la primera entitat convidada

Dissabte, teatre contra el 
càncer a l’Aurora

TEATRE / LA VEU 

L a Junta Local d’Igualada 
contra el càncer, orga-
nitza una obra de teatre 

demà dissabte 22 d’octubre 
a les 8 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.
Amb motiu del dia contra el 
càncer de mama, el donatiu 
serà de 7 euros i la venda de les 

entrades es farà des d’una hora 
abans el mateix teatre.
El grup de teatre Dit i Fet de 
Vilobí del Penedès represen-
tarà “PER QUÈ?”, una reflexió 
personal sobre la realitat del 
càncer.
Des de la Junta Local d’Igua-
lada contra el càncer es vol 
agrair la col·laboració benèfi-
ca del grup de teatre.

El Cor de Noies Exaudio obren el 
Cicle Coral de Tardor de Tàrrega

MÚSICA / LA VEU 

A quest diumenge 23 
d’octubre el Cor de 
Noies Exaudio, obrirà 

la 29ª edició del Cicle Coral 
de Tardor de Tàrrega. El Cor 
presentarà un nou reperto-
ri dividit en dos blocs, un de 
música romàntica alemanya i 
un segon bloc de música cata-
lana de compositors dels nos-
tres dies sobre textos de grans 
poetes catalans.
El concert serà al Teatre l’Ate-
neu de Tàrrega a les 7 de la 
tarda i l’entrada és gratuïta.



MARCEL·LÍ 
J. VALLS I 
TORNÉJove, Jove, Jove... ! 

Poble, festa, gralles, CASTELLS...

E s tracta de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. El 
crit ja va ser fort,  massiu i prolongat el diumen-
ge del Concurs quan la Jove es va convertir  en 

la segona colla de la història castellera que aconseguia 
descarregar  el tres de nou amb l’agulla,  un prodigi de 
castell  de màxima dificultat  que ja havia estat carregat 
pels tarragonins a la darrera diada de Santa Tecla. Amb 
anterioritat, a la primera ronda, havia descarregat el seu 
enèsim cinc de nou, la súper catedral representativa del 
nivell extraordinari assolit pels del Cós del Bou, una de 
les colles més grans que existeixen, a tocar 
de les tingudes com a  capdavanteres i que 
tothom sap quines són.
Els castellers de la Jove sabien que des-
prés del tres de nou amb l’agulla s’haurien 
d’encarar amb el tres de deu, castell que ja 
havien carregat feia dos anys  a la mateixa 
diada i que, l’any passat, havia estat inten-
tat sense èxit per Santa Tecla. Malgrat els 
assajos especials i les bones sensacions amb 
que s’enlairà,  la veritat és que la mastodòn-
tica estructura es va esfondrar abans de ser 
carregada. Alguna cosa no devia estar prou 
bé. O potser foren els nervis i la tensió del 
dia, els que en tingueren la culpa. En qual-
sevol cas hom  ha de tenir present que un 
castell sempre pot caure i més encara el tres 
de deu, tan enorme, de laboriosa i ajustada execució, 
tan complicat de folre i manilles i amb un tronc prou 
vincladís.
Els primers tresos de deu daten de 1999. Fins fa menys 
d’una setmana, eren tres les colles (Minyons de Terras-
sa, Castellers de Vilafranca i Vella de Valls) que el te-
nien al seu palmarès com a castell descarregat en més 
o menys ocasions. El cas és que, deixant de banda el 
quatre de deu assolit en aquests últims onze mesos per 
terrassencs, vilafranquins i vallencs de camisa rosada, el 
tres de deu és un castell dificilíssim només a l’abast de 
les colles més potents, amb un nombre suficientment 
elevat de castellers als seus rengles, dominadores a bas-
tament dels castells de nou bàsics i de gamma extra, 

expertes en folres i manilles, disposades a sacrificar-se 
i sofrir tant com sigui necessari, mogudes per un inde-
fallible afany de superació, desitjoses de contribuir a la 
glòria cabdal dels castells. Unes colles, certament, entre 
les quals es troba la Colla Jove Xiquets de Tarragona, 
fundada l’any 1980 i convertida  ben aviat en una gran 
colla de la seva ciutat i, de fa ja força temps, en una de 
les agrupacions més valorades i admirades del món 
casteller; una de les que més ha contribuït i contribueix 
a l’esplendor castellera de l’època present.

Per tot això, doncs, la Jove de Tarragona, tot i haver 
ensopegat amb el tres deu a l’antiga plaça de bous, 
continuà assajant-lo amb intensitat. Sabien que era un 
castell al seu abast, degudament treballat, massivament 
anhelat pel gruix humà de la colla i que calia intentar 
novament abans no s’acabés la temporada. I a les en-
vistes de la diada de Santa Teresa al Vendrell, el cap de 
colla anuncià allò que hom esperava:  la plaça Vella de 
la capital del Baix Penedès acolliria un nou intent del 
tres de deu amb folre i manilles a càrrec dels castellers 
liles tarragonins.
La Fira vendrellenca de Santa Teresa és, de sempre, una 
de les fites més emblemàtiques del calendari casteller, 
la diada més important dels Nens del Vendrell a la seva 

pròpia vila. La plaça Vella, al seu torn, és un dels esce-
naris més antics i amb més història de la geografia dels 
castells. El seu nom ens transporta a les diades més sig-
nificatives i triomfals d’uns Nens que, després d’estre-
nar-s’hi fa exactament noranta anys, hi han protagonit-
zat diades inoblidables amb construccions històriques 
tingudes entre les més transcendentals i mítiques de 
la castellística. Una plaça Vella del Vendrell que vibra 
de nou amb la meravellosa tornada dels Nens a l’elit i 
amb la presència d’altres colles amigues que, conscients 

de la secular condició castellera de la plaça, 
hi acudeixen disposades a donar el millor 
d’elles mateixes.
Aquest és el cas, amics, de la Colla Jove de 
Tarragona que diumenge passat i a la prime-
ra ronda d’una exhibició compartida amb 
els amfitrions i els Joves Xiquets de Valls, al 
primer intent i demostrant un domini de 
colla veritablement experimentada, comple-
tà un tres de deu  –dos anys i dues  setmanes 
després d’haver-lo carregat– que començà a 
enlairar-se enmig d’un silenci indescriptible 
i commovedor que es convertí en esclat de 
joia indeturable tan bon punt l’enxaneta feu 
l’aleta, sortiren els menuts del pom de dalt, 
baixaren setens i sisens mentre tot el peu 
resistia com una roca i el monstre era vençut 

per una colla que no era ni de Vilafranca, ni de Terrassa 
ni de Valls: una colla que fa molt anys que és entre les 
més grans i que ara ho acaba de certificar solemnement 
amb aquest castell excepcional que ha convertit la plaça 
Vella del Vendrell en plaça de castells de deu. Una plaça 
històrica, aquesta del Vendrell, que a més del castell de 
deu tarragoní, tingué el goig de contemplar la millor 
actuació de la Colla Jove  fins el dia d’avui (tres de deu, 
cinc de nou, nou de vuit i pilar de vuit). També els Nens 
del Vendrell, que intentaren i completaren el seu pri-
mer quatre de nou, juntament amb el quatre de vuit 
amb l’agulla,  tres de vuit i pilar de set arrodoniren la 
que també és la seva millor actuació en el jorn en què 
complien noranta anys.   
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U na vegada més la 
basíl ica de Santa 
Maria d’Iguala-

da  acollirà un concert 
solidari  en benefici  de 
Càritas Arxiprestal  Ano-
ia-Segarra. El  concert del 
cor anglès Saint Nicholas 
Church Choir t indrà l loc 
el  divendres dia 28 d’oc-
tubre a les 20h. del  ves-
pre.
Saint Nicholas Church 
Choir,  és el  cor de l ’es-
g lésia parroquial  de Saint 
Nicholas, de North Wals-
ham, del comtat de Nor-
folk, d’Anglaterra.
El repertori  musical  del 
cor és molt variat; co-
breix tot l ’espectre de 

l ’escriptura, des d’him-
nes gregorians pels oficis 
del  S. VIII, i  inclús ante-
rior, f ins a càntics con-
temporanis dels f idels, 
passant per música del 
renaixement i  el  ressor-
giment anglicà del  S.XIX.  
El  cor, que actuarà als 
graons del presbiter i  de 
Santa Maria d’Igualada, 
està conformat per 32 
cantaires amb excel· lent 
preparació sota de direc-
ció de David Ballard. 
Bal lard trebal la activa-
ment a Norfolk com a  
director, acompanyant i 
organista. Es el  director 
de música de Saint Nic-
holas, en North Walsham 
on dir igeix els  assajos del 

cor masculí . També di-
r igeix el  cor Cantamus, 
molt conegut en l ’esce-
na musical  del  nord de 
Norfolk. Ha donat reci-
tals  d’òrgan i  concerts 
de música de cambra per 
tota la zona d’East An-
glia, incloent les Cate-
drals de Norwich i  Sant 
Edmundsbury, i  ha col-
laborat amb grups com l’ 
Orquestra Simfònica de 
la Universitat.
L’entrada al  concert serà 
gratuïta però els  assis-
tents podran fer aporta-
cions en forma de donatiu 
després del  concert. Els 
beneficis  aniran desti-
nats a Càritas Arxiprestal 
Anoia-Segarra que duu a 

terme diferents projec-
tes i  programes adreçats 
a les famílies i/o per-
sones més vulnerables, 
amb l ’objectiu de cobrir 

Concert solidari per Càritas del cor anglès Saint Nicholas

les seves necessitats més 
bàsiques així  com desen-
volupar l ’autonomia per-
sonal per la seva inserció 
sociolaboral. 



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Collage”, una fantàstica creació literària de 
l’Octavi Oms, pseudònim d’Ernest Argemí

U na precisa i minuciosa presentació de l’es-
criptor Eduard Creus, prenent com a punt 
de partida un ocorrent recorregut per 

l’univers dels trobadors, va servir per a descobrir -a 
un bon nombre de públic, a la Biblioteca Central- 
una fantàstica obra: una creació de 25 relats que 
configuren un autèntic “collage” literari, un perfecte 
encadenat d’històries expressament encolades que 
es complementen amb els oportuns  dibuixos de 
l’artista Jordi Enrich.  
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El dissabte dia 15 es va 
celebrar, al Museu Co-
marcal, una interessant 

i singular trobada del món 
educatiu, empresarial i artís-
tic.
La iniciativa Anoia Tast-Tech, 
promoguda des de TicAnoia, 
Centre de Recursos Pedagò-
gics de l’Anoia i inQuiet, sor-
geix de la voluntat d’apropar 
la tecnologia al públic d’una 
manera atractiva per tal de 
fomentar vocacions tecnolò-
giques, des de tots els punts 
de vista, i promoure l’apro-
pament de les tecnologies a 
tots els agents de la comuni-
tat educativa.
La Gaspar va presentar l’X-
tremKuir, activitat que es 
desenvolupa al llarg d’una 
setmana, en la qual l’alum-
nat d’Artesania de Comple-

ments de Cuir i el de Gràfi-
ca Publicitària s’uneixen per 
desenvolupar un nou pro-
ducte innovador realitzat en 
cuir i que incorpori les noves 
tecnologies. Es tracta d’una 
setmana d’alta intensitat cre-
ativa en què diversos equips 
interdisciplinaris posen en 
comú tot el seu talent per 
complir l’encàrrec.
Es van poder veure exposa-
des creacions ideades en les 
tres edicions d’XtremKuir, 
realitzades fins ara; hi havia 
des d’instruments musicals 
portables fins a robots amb 
funcions socials o educati-
ves. Alguns dels objectes es 
podien activar des del mòbil 
mentre que en altres n’hi ha-
via prou amb el tacte dels dits 
o de la mà; tots estaven rea-
litzats amb cuir, plaques elec-
tròniques, servos, motors…

L’Escola Gaspar Camps 
amb les noves tecnologies

TEATRE / LA VEU 

E l proper divendres a 
les 21h arriba a La 
Casa del Teatre Nu, 

La idea d’Europa, un espec-
tacle interpretat per l’actor 
Òscar Intente, acompanyat 
pel músic i acordionista Fer-
ran Martínez . Es tracta de la 
primera funció que s’ha pro-
gramat a l’espai de creació 
que la companyia anoienca 
va obrir l’any passat al bell 
mig del poble de Sant Martí 
de Tous. 
La idea d’Europa és el tí-
tol d’un llibret de George 
Steiner que, alhora, surt 
d’una conferència que el ma-
teix Steiner, un dels pensa-
dors més reconeguts del vell 
continent, va pronunciar al 
Nexus Institute d’Amsterd-
am. 
I La idea d’Europa també és 
una obra de teatre. I ho és 

gràcies un home, Òscar In-
tente, que ha adaptat el text 
d’Steiner i l’ha convertit en 
un monòleg teatral interpre-
tat, dirigit i produït per ell 
mateix. 
El resultat és una obra que 
interpel·la l’espectador so-
bre la seva identitat, sobre 
el fet de ser europeu i sobre 
el pes de la història i la cul-
tura europees. Una obra que 
ens posa davant del mirall, 

que ens obliga a fer-nos pre-
guntes i ens convida a refle-
xionar sobre conceptes que, 
avui més que mai, cal posar 
en valor, com ara la civilitat, 
la raó, la solidaritat, la justí-
cia.
Abans d’arribar a Tous, La 
idea d’Europa ha girat per 
nombroses poblacions de 
Catalunya, a part d’haver fet 
temporada a diferents sales 
de Barcelona, com la Sala 
Beckett i el Teatre Romea. 
Des de la seva inauguració el 
novembre de l’any passat, la 
Casa del Teatre Nu ha acollit 
diferents representacions de 
reconegut prestigi a part de 
diverses residències i tallers 
de formació per a totes les 
edats.  
Les entrades per poder veu-
re la idea d’Europa es poden 
reservar a:
teatrenu@teatrenu.com o bé 
trucant al 938050863.

“La idea d’Europa” a La Casa 
del Teatre Nu

“Collage” és doncs un llibre de relats insinuants, 
excitants i potser intencionadament descarats, on 
l’autor combina les veus narratives de la tercera i  de 
la primera persona en un llenguatge diàfan i trans-
parent, que defuig de floritures; i, això sí, l’encerta 
en una perfecta escriptura de registres cultes,  col-
loquials i populars.
Des d’un punt de vista temàtic, l’obra fa unes preci-
ses al·lusions als actes d’altivesa, de falòrnia o d’ex-
hibicionisme, tot despullant els fets de l’amor i de 

l’homosexualitat. 
De retruc, el sexe 
fa aparició en 
moltes de les his-
tòries i hi és pre-
sentat des d’una 
mirada summa-
ment natural, 
és a dir, deslliu-
rat de qualse-
vol tabú. I, per a 
aquesta efectiva 
consecució, els 
personatges, que 
es personen des 
d’atribucions fat-
xendes, dèspotes, 
il·luses, infidels, 
oportunistes, etc., 
falquen a la perfecció amb les  històries que prota-
gonitzen, amb una gran dosi de naturalitat i desim-
boltura. En definitiva, cada personatge va evolucio-
nant des d’una fórmula narrativa cauta i judiciosa a 
partir de la qual aconsegueix manifestar-se tal i com 
és realment.
“Collage”, una combinació d’idees i paraules enco-
lades sobre el paper, apunta a ser,  efectivament, un 
magnífic “collage literari”; especialment un conjunt 
d’històries que no et deixen indiferent i, sobretot, et 
mantenen expectant fins a descobrir cadascun dels 
seus inusitats desenllaços. 
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Les assistències

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

L es assistències eren uns com-
provants que els infants havi-
en assistit a la Doctrina, que 

es feia, els diumenges de 4 a 5 de 
la tarda, a les dues parròquies, als 
Frares i a la Pietat. Eren com uns 
cromos o estampetes, amb episodis 
de la Història Sagrada o referències 
eclesials. Servien per acreditar que 
s’havia anat a Catequesis.
Primerament, al final de curs, es 
bescanviaven per uns regals o pre-
mis. Més endavant, serviren com 
entrades, per anar a l’anomenat 

“Cine de Doctrina”.
Aquest era al local dels “Lluïsos”, a 
la finca de can Vinyals, on ara hi ha 
el Casal d’AC. Al 1934, quedà ins-
tal·lat on hi havia la fàbrica de cal 
Roca i Clos, amb una façana moder-
nista, al P. Verdaguer, 55. Durà fins 
el 1936, quan el Comitè Antifeixista 
el convertí en dipòsit de detinguts. 
Acabada la guerra, fou la fàbrica de 
gènere de punt de Colom Bisbal. 

(Assistència de l’Arxiu Josep Brunet  
Cortès.). 

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

La Basílica de Santa Maria 3a part

Descobreix Igualada i més

L
a Capella del Sant Crist 
Dins de l’interior de la Basílica, és tal 
vegada la Capella del Sant Crist un 
dels indrets més rellevants i plens de 

significat de tot el recinte sacre. Aquesta, en-
clavada en un espai que s’obre a l’esquerra de 
la nau central, on anteriorment hi havia ha-
gut  un cementiri, presenta als nostres dies una 
construcció que es va anar edificant a través 
d’un llarg període bo i acomodant-se a diver-
ses restauracions. En el seu conjunt es tracta 
d’una esplèndida obra del barroc, que deixa 
entreveure de manera harmoniosa tots els ele-
ments que conformen l’altar, l’absis, el retaule 
i també la cúpula, pintada amb motius celesti-
als per Francesc Tramulles. I, en mig d’aquests 
components en cap cas no es pot passar per alt 
la importància, davant de l’absis, de la fabulosa 
imatge del Sant Crist; una rèplica força recent 
de l’antiga talla desapareguda –arran d’una su-
posada acció vandàlica, al juliol de 1936- que 
es mostra a través d’una figura realment plena 
de significat per part de tots els fidels igua-
ladins; i que entronca amb un fet prodigiós 
ocorregut a l’any 1590.
Lluny d’incertituds apriorístiques, uns recents 
i rigorosos estudis històrics del  monjo iguala-
dí, el Pare Romuald Díaz, a l’any 1965, apun-
ten a senyalar com a fiables i certes una sèrie 
de declaracions d’eclesiàstics, dels batlles i de 
la gent del poble, pronunciades amb senzillesa 
i naturalitat, a propòsit de considerar al Sant 
Crist d’Igualada com a un autèntic protagonis-
ta de la història de la ciutat. Així, a resultes 
d’una successió de dades testimonials, s’obté 
que van ser uns quants igualadins els que van 
participar directament de l’esdeveniment de 
comprovar el fet de la Suor de Sang del Sant 
Crist; una circumstància que, viscuda en un 
ambient de pietat i d’elevada serenitat, va con-

duir a tot el poble igualadí a considerar-se com 
a un fet summament acceptat; essent viscut amb 
una absoluta fidelitat i una llarga constància per 
a la seva devoció des del 20 d’abril de 1590 fins 
als nostres dies. 
En aquest sentit, des de l’any 1617, la veneració 
del Sant Crist va impulsar, de primer, la cons-
trucció de l’actual església de Santa Maria, una 
magnifica obra gegantina, que va veure’s pràc-
ticament realitzada a finals del mateix segle. 
Després, a principis del XVIII, van iniciar-se les 

obres de la Capella del Sant Crist, una extra-
ordinària actuació que es va perllongar durant 
unes tres dècades. I, d’ençà aquest període, i 
a excepció de comptades ocasions, els feligre-
sos sempre han celebrat en data del dimarts de 
Pasqua un dels festeigs -ofici litúrgic i proces-
só- més viscuts i participats en devoció al Sant 
Crist; presidit habitualment per diferents jerar-
quies de l’Església i notables de la ciutat, amb la 
recitació d’alguns destacats predicadors i acom-
panyat d’una nombrosos i entusiastes fidels.  



DIVENDRES 21

LLENGUA
Igualada 
Presentació de parelles lingüístiques. 
Vols ajudar persones que estan aprenent 
el català? Fes de voluntari i queda una 
hora a la setmana amb un aprenent per 
conversar en català
Divendres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA TERRITORI 
FANTÀSTIC
Igualada 
Club per a persones major de 14 anys 
amants de la literatura fantàstica i que 
en aquesta ocasió han llegit “Omnia” de 
Laura Gallego.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
 Presentació del llibre ‘El comú català’ 
de David Algarra Bascón, la història dels 
que no surten a la Història.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la sala 
de socis de l’Ateneu.

DISSABTE 22

TEATRE
Igualada 
“El test”. Què escolliries? 100 mil euros 
ara mateix o 1 milió d’aquí a deu anys? 
Així de simple, així de difícil.. 
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

40è CONCURS DE TEATRE DE PIERA
Piera 
El grup Quatre per Quatre de Grano-
llers presenta l’obra “Res és gris”. 
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

CAFÈS AMB HISTÒRIA
Masquefa 
“El gòtic català: un estil transformador”

A càrrec d’Oriol Cos, graduat en història 
per la Universitat de Barcelona i editor de 
la revista Ab Origine.. 
Dissabte a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca municipal.

MÚSICA
Capellades 
Concert de Tardor amb Fulkio Ensemble. 
Finalistes del 26è Concurs Internacional
Paper de Música de Capellades
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala 
Paper de Música.

DIUMENGE 23

TEATRE
Igualada 
“La nena que vivia en una capsa de sa-
bates”.  Zum-Zum teatre ens fa descobrir 
que l’amistat és un bon remei contra la 
por. Organitza Xarxa Igualada.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Masquefa 
Masquefa sona bé. Concert “On la brisa 
ens porti” de Barcelona Nova Fusió que 
ens presenta un repertori que gira al vol-
tant del so de la guitarra espanyola.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala 
polivalent de la Rogelio Rojo.

TEATRE
Calaf 
Xarxa Calaf proposa “Kissu”. Espectacles 
de titelles pels més petits a càrrec del Cen-
tre de Titelles de Lleida.
Diumenge a les 6 de la tarda al Casal de 
Calaf.

CINEMA
Vilanova del Camí 
Mostra Internacional de Films de dones. 
Projecció de la pel.lícula “Ara o mai” de 
Maria Ripoll.
Diumenge a les 7 de la tarda al centre 
polivalent de Can Papasseit.

TEATRE
Vilanova del Camí 
Xarxa Vilanova proposa “Els 3 Porquets es 
caguen de por” de la companyia Samfaina 
de Colors.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Centre 
Polivalent de Can Papasseit.

DILLUNS 24

CONFERÈNCIA
Igualada 
“Joan Rubió Bellver i els primers apunts 
d’un gran edifici”, a càrrec de Carolina 
Riba. Joan Rubió, membre d’una nissaga 
d’intel·lectuals de gran prestigi, va gaudir 
del mestratge d’Antoni Gaudí. Organitza 
AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

TALLER
Sta. Margarida de Montbui 
 “Crea el teu propi conte digital” Activitat 
indicada per potenciar la creativitat dels 
més petits de la casa A càrrec d’Emamedia.
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Mont-Àgora.

DIMARTS 25

CONFERÈNCIA
Igualada 
“La qualitat d’acollir -en la família, envers 
els refugiats, en les nostres comunitats cris-
tianes-” a càrrec de Mn Joan Torra, teòleg.
Dimarts a 2/4 de 9 del vespre als locals de 
la parròquia de Santa Maria.

TEATRE
Òdena 
Espectacle del Bibliobús amb Marcel Gros 
que presenta “Viatges de paper”.
Dimarts a 2/4 d’11 del matí i a 1/4 de 4 de 
la tarda al Teatre Centre Unió Agrícola.

MÚSICA
Capellades 
Nou Audiciona’t. Contes de la joventut 
op.1 en commemoració del centenari de la 

mort d’Enric Granados.
Dimarts a les 9 del vespre a la sala d’ac-
tes de l’Escola Municipal de Música.

DIMECRES 26

CONFERÈNCIA
Igualada 
Ara t’ho explico... D de dents
A càrrec d’Araceli Càrdenas, higienista 
bucodental i Anna Garcia, contacontes.
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda a la llar 
d’infants municipal l’Espígol.

VISITA GUIADA
Igualada 
Coneix qui són i com assagen els Moi-
xiganguers. Vine a descobrir el dia a dia 
d’un assaig de castells al local dels Moixi-
ganguers i participa-hi.
Dimecres a les 8 del vespre al local soci-
als dels Moixiganguers.

RUSQUICONTES
Piera 
Sessió de l’Hora del conte en petit format 
a càrrec de la companyia la Mama i la Pa-
drina.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca de Piera.

DIJOUS 27

MÚSICA
Igualada 
 Cicle Cultural del Tardor. Concert a càr-
rec de dues corals: la Coral de Santa Ma-
ria d’Igualada, dirigida per Coni Torrents 
i amb Maite Torrents al piano; i el Cor 
Mig To, dirigit per Laia Cuadras 
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

HORA DEL CONTE
Sta. Margarida de Montbui 
 “Viatge al regne dels morts”. Amb riures, 
aventures, penes..., els contes de la Jordina 
Biosca transcorren en mons imaginaris.
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Mont-Àgora.

BOLETS
Pilar López Exposito
La Pilar López, artista autodidac-
ta, ha trobat en la natura l’espai 
ideal per desenvolupar la seva cre-
ativitat.

Del 13 de setembre al 4 de novem-
bre al Punt de lectors de la Biblio-
teca Central.

TOTS SOM LA
CULTURAL
Col·lecció de totes les portades 
que han donat visibilitat a laCul-
tural, l’agenda alternativa d’Igua-
lada durant el seu recorregut de 5 
anys.

De setembre a desembre al vestíbul 
del Teatre de l’Aurora.

ANTONI DALMAU 
I JOVER: ESCRIPTOR
Una pinzellada de la vida i l’obra 
d’aquest polític, escriptor i poeta 
igualadí, amb motiu del centenari 
del seu naixement.

Del 18 d’octubre al 12 de novembre 
al vestíbul de al Biblioteca Central 
d’Igualada.

GRAVATS
Col.lecció Gabriel Giralt Miracle
Col·lecció necessàriament eclèctica, 
amb nombrosos autors catalans, pe-
ninsulars i internacionals.

Del 14 d’octubre al 4 de desembre al 
Museu de la Pell.

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

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

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

PINTURA
Exposició de pintures dels alum-
nes de l’escola de pintura de la Po-
bla.
Del 9 al 23 d’octubre a la sala mu-
nicipal d’exposicions de la Pobla de 
Claramunt.

CIUTATS LITERÀRIES
XIII Exposició Internacional d’Art 
Contemporani de petit format.
Del 20 d’octubre al 27 de novembre 
a Artèria, espai d’art i tallers.

PREMI CATALUNYA 
D’ECODISSENY 2015
Aquesta és una exposició itinerant 
amb les candidatures guardonades 
en la darrera edició d’aquest premi.
Del 24 d’octubre al 24 de novembre 
a la sala d’exposicions de l’Escola 
Gaspar Camps.

EXPOSICIONS
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Fantasia amb plors
Estrena a Montbui  •  Un monstruo viene a verme

RAMON ROBERT / 

F inalment s’estrena la ter-
cera pel·lícula del barcelo-
ní J.A.Bayona. Titulada Un 

monstruo viene a verme, es basa en 
la novel·la de l’escriptor i periodista 
nord-americà Patrick Ness, especia-
litzat en literatura juvenil. La pel·lí-
cula, gestada a partir d’un guió del 
propi autor de la novel·la, relata les 
insòlites vivències d’un noi de dotze 
anys, Connor (Lewis MacDougall). 
Després de la separació dels seus pa-
res, Connor haurà d’enfrontar-se a la 
nova situació, complicada  per la ma-
laltia de la seva mare (Felicity Jones), 
a la qui han diagnosticat  càncer. Així 
les coses, el nen intentarà superar les 

seves pors i fòbies amb l’ajuda d’un 
monstre imaginari, però les seves fan-
tasies toparan no només amb la dura 
realitat circumstancial, sinó també 
amb la seva freda i calculadora àvia, 
paper assignat a Sigourney Weaver

       Amb aquest nou treball, J.A. Bayona 
incideix en algunes temàtiques (la 
mort, l’esperit de superació, les situ-
acions extremes, les relacions mater-
nofilials, etc) que va iniciar amb El 
orfanato i va continuar amb Lo im-
posible. Excessiva, absorbent i calcu-
ladament emotiva, la pel·lícula con-
querirà grans audiències. De fet, ja es 
parla de Bayona com hereu d’Steven 
Spielberg. Hollywood ja ha pensat en 
ell per a fer un nou lliurament de la 
nissaga Jurassic Park.

El nen misteriós
Estrena a Montbui  •  La propera pell

RAMON ROBERT / 

A utor de pel·lícules tan insòlites 
com Cravan vs. Cravan (2002), 
La leyenda del tiempo (2006) o 

Los pasos dobles (2002), el guionista i 
realitzador gironí Isaki Lacuesta pre-
senta ara el seu setè llargmetratge, La 
propera pell, que ha realitzat en col·la-
boració amb Isa Campo. Aquesta pel-
lícula ha estat premiada en el darrer 
Festival de Màlaga: 4 premis, incloent 
Premi Especial del Jurat

       Protagonitzada per Àlex Monner, Ser-
gi López, Emma Suárez i Bruno To-
deschini, La propera pell relata el cas 
de Gabriel, un adolescent desaparegut, 
que torna a casa seva després de vuit 
anys, quan tots el donaven per mort. 
El noi s’incorpora a una vida familiar 
marcada pel misteri de la seva desapa-
rició. A poc a poc sorgirà el dubte de 

si realment es tracta del nen desapare-
gut o d’un impostor. Amb aquest ar-
gument inicial, Lacuesta escenifica, en 
format de thriller molt singular, una 
acurada reflexió sobre la identitat i la 
certesa. 

Música i marginació
Estrena a Tous  •  El profesor de violín

RAMON ROBERT / 

S ’estrena una de les millors pel·lí-
cules brasileres dels darrers anys. 
Escrita i realitzada per Sérgio 

Machado, El profesor de violín relata, 
en primer lloc, els problemes de Laer-
tes, un violinista de gran talent que ha 
estat rebutjat a la prestigiosa Orquestra 
Simfònica de l’Estat. Llavors comença 
a donar classes de música a adolescents 
d’una escola pública en Heliópolis, un 
barri d’una zona deprimida de Sao 
Paulo. Aquesta experiència canviarà la 
seva vida i la dels seus alumnes ... 

        La pel·lícula està inspirada en la veri-
table història del mestre brasiler Silvio 
Bacarelli, que en els anys 90 va acon-
seguir estimular la inclusió social i 
cultural dels joves d’una de les faveles 
més grans de Sao Paulo. Allan Hunter, 
a Screendaily:  “Aquesta pel.lícula evita 

amb cura l’opció fàcil del melodrama 
obert i del sentimentalisme de llàgri-
ma fàcil a favor de l’emoció honesta i 
ben elaborada i una narrativa calmada 
i captivadora.”

Fes-nos arribar aquesta  butlleta al carrer del Retir, 40. 
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. mòbil: 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 10 primers dies de la data d’estrena 
de la pel·lícula seleccionada. Ulleres 3D no incloses.

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a  Yelmo Cines 
a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre informació de les 
activitats i serveis propis de Yelmo Cines, així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que Yelmo Cines pugui portar a terme, 
d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)
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ASTRAL 
Espanya. Documental. De Jordi Évole
De viatge amb el vaixell Astral, dedicat a la vigilància rescat 
i assistència sanitària d’immigrants i refugiats a les aigües 
del Mediterrani. Formen el equip de rescat una colla de na-
vegants, socorristes i metges la organització solidaria Proac-
tiva Open Arms.  De les aigües properes a l´illa de Lesbos a 
les costes d´Italia i Libia, l´Astral pot salvar la vida de moltes 
persones. 

EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA NIÑOS PECU-
LIARES

Estats Units. Fantasia. De Tim Burton. Amb Eva Green, 
Asa Butterfield, Samuel L. Jackson

Viatjant per la Costa de Gal.les, l´orfe Jacab descobreix un 
lloc insospitat: una llard per a nens peculiars, dirigit per la 
inquietant senyoreta Peregrine. Cadascun dels nens té una 
peculiaritat molt especifica i paranormal. Papers secundaris 
per a Judi Dench, Rupert Everett i Terence Stamp..

EL PROFESOR DE VIOLIN

Brasil. Drama. De Sergio Machado. Amb Lázaro Ramos, 
Kaique de Jesus, Elzio Vieira, Sandra Corveloni.

Laertes, un violinista de gran talent que ha estat rebutjat a la 
prestigiosa Orquestra Simfònica de l’Estat, comença a donar 
classes de música a adolescents d’una escola pública en Helió-
polis, un barri d’una zona deprimida de Sao Paulo. Aquesta 
experiència canviarà la seva vida i la dels seus alumnes ...  

INFERNO
Estats Units. Thriller. De Ron Howard. Amb Tom Hanks, 
Felicity Jones, Ben Foster..
Robert Langdon, el famós professor de simbologia, segueix 
el rastre d´un cas relacionat amb el mateix Dante. Quan 
Langdon desperta amb amnèsia en un hospital italià, farà 
equip amb Sienna Brooks, una doctora que pot ajuda-li-ho 
a recuperar els seus records. Junts recorreran Europa en una 
carrera a contrarellotge per desbaratar una letal conspiració 
global. Adaptació del best-seller homònim de Dan Brown.

LA PROPERA PELL
Espanya – Suïssa. Drama. D´ Isaki Lacuesta i Isa Campo. 
Amb Àlex Monner, Sergi López, Emma Suárez, Bruno To-
deschini. 

Un adolescent desaparegut torna després de vuit anys, quan 
tots el donaven per mort, i s’incorpora a la vida familiar mar-
cada pel misteri de la seva desaparició. A poc a poc sorgirà 
el dubte de si realment es tracta del nen desaparegut o d’un 
impostor. 

CIGÜEÑAS

Estats Units. Animació. De Doug Sweetland i Nicholas Stoller.  
Les cigonyes que abans enviaven nadons als pares de tot el món 
viuen ara a Mont Cigonya. . Ara distribueixen els paquets d’una 
companyia mundial d’Internet. Junior. La millor cigonya repar-
tidora de la companyia està a punt d’aconseguir un ascens, però 
accidentalment activa la Màquina de Producció de nadons. Ju-
nior i la seva amiga Tulip, s’afanyen a lliurar el nadó en un viatge 
molt accidentat.. 

UN MONSTRUO VIENE A VERME

Espanya – Estats Units. Drama fantàstic. De J.A. Bayona. 
Amb  Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones, 
Liam Neeson.
Després de la separació dels seus pares, Connor, un noi de 
12 anys, haurà d’ocupar-se de la seva mare, que està malalta 
de càncer. Així les coses, el nen intentarà superar les seves 
pors i fòbies amb l’ajuda d’un monstre, però les seves fanta-
sies hauran d’enfrontar no només amb la realitat, sinó amb 
la seva freda i calculadora àvia.

Cinema a l’Anoia
Igualada
Aquesta setmana no hi ha sessions. 
Properament:
LA HABITACION y NUESTRA HER-
MANA PEQUEÑA  

Sant Martí de Tous
CASAL
ASTRAL (Salvados i Jordi Evole) 
Entrada 5 euros
Dissabte: 20:00
MAS ALLA DE LAS MONTAÑAS
Diumenge: 18:00
EL PROFESOR DE VIOLIN (Amb el 
suport de l’Escola de Música de Tous)
Diumenge: 19:55

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

2/ LA CHICA DEL TREN (16A)
Dv. Dll. a Dj: 17:15/19:30/21:45
Ds: 16:15/18:30/20:40/22:50
Dg.: 11:50/16:15/18:30/20:40/22:50

3/ CIGÜEÑAS (TP)
Dv Dll a Dj: 17:40
Ds: 16:10:/18:10
Dg: 11:45/16:10/18:10
3/ MISS PEREGRINE (7A)
Dv i Dj: 19:45/22:25
Ds. i Dg: 20:00/22:25
Dll a Dc: 19:45
3/ EL HOMBRE DE LAS MIL CA-
RAS (7A)
Dc: 22:25
3/ CUERPO DE ELITE (7A)
Dll i Dm: 22:25

4/ EL CONTABLE (16A)
Dv. Dll a Dj: 17:25/20:00/22:30
Ds: 16:35/19:25/22:00

Yelmo Cines 
Abrera 3D

Dg.: 11:40/16:35/19:25/22:00

5/ UN MONSTRUO VIENE A    
VERME (12A)
Dv. a Dj: 17:00/19:15/21:30
5/ MASCOTAS (12A)
Dg: 11:35

6/ INFERNO (12A)
Dv. a Dj: 17:35/20:05/22:35
Dg: 12:10/ 17:35/20:05/22:35

7/ OZZY (TP) 
Dv. Dll a Dj: 17:10
Ds.: 16:05/18:00
Dg.: 12:15/16:05/18:00
7/ MECHANIC (16A) 
Dv. i Dj: 19:10/22:00
Ds. i Dg: 20:10/22:15
Dll  a Dc: 22:00
7/ LOS SIETE MAGNIFICOS (16A) 
Dll a Dc: 19:05

8/ BRIDGET JONES (16A)
Dv. a Dj : 17:30
8/ LA FIESTA DE LA SALCHICHA 
(16A)
Dv a Dj: 20:15/22:20
8/ ROBINSON CRUSOE (TP)
Dg: 12:05

SALA AUDITORI

UN MONSTRUO VIENE 
A VERME
Dv: 18:30/20:45
Ds i Dg: 16:30/18:30/20:45 
CIGÜEÑAS
Dll a Dc: 18:15
LA PROXIMA PIEL
Dll i Dc: 20:00
LA PROPERA PELL
Dm: 20:00

SALA PETITA

CIGÜEÑAS
Dv. a Dg: 18:40
REGRESO A CASA
Dll i Dc: 18:40
Dm: 20:15.
LA PROXIMA PIEL
Ds: 18:40/20:40
Dg: 18:40.
LA PROPERA PELL
Dv i Dg: 20:40

Santa Margarida de Montbui/ Montàgora Cinemes

LOS CABALLEROS 
BLANCOS
Dll i Dc: 20:15
Dm: 18:00



Moltes felicitats!

EL GUANYADOR
del sorteig de 2 entrades 

per al Teatre de l’Aurora és

SORTEIG DE 2 ENTRADES
Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG
UN VAL DE 100 €

 PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE (VÀLID 
DURANT EL 2016)

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

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

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG 
D’UNA

 BICICLETA

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

SORTEGEN
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de
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Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

 ENTRADES
 PER A  

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

SORTEGEM
I.H.C.2

Nom: .................................................................................................................................

Cognoms: .........................................................................................................................

Població: ...........................................................................................................................

Telèfon mòbil: ....................................................................................................................

Mail: ..................................................................................................................................
Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40. 

Entraràs en un sorteig que se celebrarà a finals de mes.  Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51
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Octubre
21: Úrsula; Hilarió; Caius; Celina.

22: Marc; Maria Salomé; Nunila i Alòdia. 
23: Joan de Capestrano; Servand i Germà; Oda.

24: Antoni-Maria Claret; Martirià.  
25: Mare de Déu de la Bonanova; Bernat Calbó; Crisant

26: Llucià i Marcià; Rústic; Viril; Evarist
27: Florenci; Gaudiós 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Berta Torres Ribera
En el seu record es farà una missa cantada pel Cor de 
Santa Maria amb el Sr. Lluís Victori a l’orgue el dia 23 
d’octubre a les 12 del migdia a l’Arxiprestal Basílica de 

Santa Maria d’Igualada.
Es convida a familiars i amics de Càritas, Veterans de 
Caminar de la UECA Anoia,  veïns del C/ Santa Caterina i 

travessies i Gremi de Traginers d’Igualada.

La  Papallona

Si una  papallona fos i igual que ella pogués volar,
volaria i volaria �ns a poder trobar

un remei per a poder curar
la bogeria que en aquest món hi ha.

Pares que compten el diners
per als seus �ll poder alimentar,

Altres per a poder cada mes estalviar
I altres per a comprar armes per a poder matar.

Quan s’acabarà
Aquest egoisme

Que en aquest món hi ha?

Que ens porta a no pensar
que en aquest món hi som de passada

i res ens  hem d’ emportar,
que amb res vam venir

I amb res hem de marxar.
                                                              Berta

Igualada, octubre de 2016

1r aniversari del seu traspàs    

Igualada, octubre de 2016Funerària Anoia, S.L.

Antoni Sagarra Morera
Morí  cristianament el dia 17 d’octubre a l’edat de 59 anys.

Sagarra Bascompte, S.A.
- Olis Saba -

La direcció, treballadors i demés col·laboradors de l'empresa  
expressem el nostre condol pel traspàs del nostre estimat Antoni.

A ls 59 anys ens ha dei-
xat un home amb qui 
era difícil enfadar-se. 

Una força tranquil·la. Sabia 
destriar el que és important 
del que no ho és. I fer les co-
ses bé. D’una intel·ligència 
clara, que destil·lava una fina 
ironia que feia les converses 
interessants i agradables. La 
seva bonhomia el portà a fer 

moltes activitats professionals 
i ciutadanes. Sempre des de la 
discreció i l’eficàcia. 
Ja fa molts anys li van diagnos-
ticar una malaltia amb la que 
va saber conviure. I després de 
passar els controls periòdics, 
sempre deia que s’havia de fer 
la ITV per estar tranquil una 
temporada. Deia que no volia 
fer patir els que l’envoltaven 

Antoni Sagarra Morera

i així, sens casi avisar, va em-
prendre el darrer viatge. Sense 
fer soroll. I ràpidament. 
Durant la cerimònia fúnebre 
feta a l’església de Santa Maria, 
les tres filles Mariona, Gloria i 
Clara, van fer un emotiu re-
cord del pare i de l’avi, deixant 
un bon missatge: no estarà en 
les reunions com fins ara, però 
sempre hi serà.

ESGLÉSIA / LA VEU 

D iumenge vinent, dia 
23, l’Església celebra 
la tradicional jor-

nada del DOMUND, en que 
pren consciencia de la labor 
dels missioners i recull apor-
tacions econòmiques perquè 
puguin continuar la seva mis-
sió. El lema d’enguany és “surt 
de la teva terra”.

Pilar Rahola, pregonera del 
DOMUND
La periodista Pilar Rahola va 
defensar l’evangelització i la 
caritat que duen a terme els 
missioners en el món, durant 
el pregó del Domund que es 
va celebrar a la Sagrada Famí-
lia de Brcelona el passat dis-
sabte. Aquest acte, presidit per 
l’arquebisbe Mons. Joan Josep 
Omella i organitzat per Obres 

Missionals Pontíficies.
Durant el moment de lectura 
del pregó, Pilar Rahola, des de 
la seva condició de no creient, 
va reconèixer que l’entrega 
dels missioners il·lumina la 
foscor i augmenta el desig de 
tenir a prop a Déu. La perio-
dista va defensar que el mis-
satge cristià és font d’huma-
nitat i va reinvindicar que la 
crida del papa Francesc a sor-
tir és una crida universal. 
Més enllà del reconeixement 
de la tasca dels missioners, 
Pilar Rahola va preguntar 
perquè s’ha qüestionat tan-
tes vegades ideològicament el 
seu paper evangelitzador: “Per 
què fer propaganda ideolò-
gica és correcte i evangelitzar 
no ho és?”. O “Per què anar a 
ajudar el proïsme és correcte 
quan es fa des d’un ideal ter-
renal i no ho és quan es fa en 

nom d’un ideal espiritual?”. La 
seva resposta -”de no creient”- 
és que “la missió d’evangelit-
zar és també una missió de 
servei a l’ésser humà”. Aquest 
servei té sentit perquè “el mis-
satge cristià, especialment 
en temps de manca de valors 
sòlids i transcendents, és una 
poderosa eina transgressora 
i revolucionària, la revolució 
del qual no vol matar a ningú, 
sinó salvar a tothom”.

4.500 euros aportats pels 
igualadins per les missions
Un total de 63.213,83 euros 
van aportar els fidels del con-
junt de la diòcesi de Vic l’any 
passat per les missions en la 
jornada del DOMUND, dels 
quals 4458,52 van provenir de 
les parròquies d’Igualada. La 
que més va aportar va ser la 
parròquia de Santa Maria.

Aquest diumenge: jornada del DOMUND



              

Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES M È DICS
C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Revisions médiques federatives

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

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

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 10.916 psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

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

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

www.dentaligualada.com
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada
www.arrelscentresalut.cat

93 514 31 60
arrels.centredesalut@gmail.com

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 75
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la 

sexualitat, teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 
I ESTADA

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Cristòbal, 46
Despatx 14

08784 PIERA
615 075 736

gloriapsi3@gmail.com

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i 

Barcelona

Adults, adolescents i nens

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

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

GLÒRIA FITÉ 
GUARRO

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

FARMÀCIES 

DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 21: LA CREU
P. de la Creu, 7

Dia 22: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 23: BAUSILI/JUVÉ
Born, 23/Av. Montserrat, 27
Dia 24:  ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
Dia 25: TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
Dia 26: ADZET

Av. Barcelona, 9
Dia 27: SECANELL

Òdena, 84
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E
ls Serveis d’Atenció Domicili-
ària (SAD) s’orienten a donar 
atenció integral i personalit-
zada, adreçada a persones i 

famílies que per motius de salut, solitud, 
discapacitat o socials, es troben amb di-
ficultats per realitzar les activitats de la 
vida diària o per al seu desenvolupament 
personal i social.
El Consorci Sociosanitari d’Igualada 
(CSSI), com a entitat pública i gestora de 
serveis propers a les persones, té especial 
sensibilitat per tots aquells aspectes que 
identifiquen a les persones amb pèrdues 
d’autonomia que requereixen assistència 
a l’entorn de  la salut i el benestar. Mirem 
de contribuir i millorar la qualitat de vida 
d’aquestes persones i famílies, dins el seu 
entorn habitual, oferint suports de caràc-
ter assistencial, preventiu, socioeducatiu i 
rehabilitador.

Quines són les finalitats del servei?
· Afavorir la permanència de les persones 
ateses en el seu entorn habitual.
· Potenciar l’autonomia personal i familiar 
per afavorir la integració en l’entorn.
· Donar suport a persones i/o famílies amb 
dificultats per afrontar les activitats de la 
vida diària, afavorint el desenvolupament 

i la recuperació de les seves capacitats per·
sonals.
· Donar suport a les persones cuidadores 
no professionals.
· Prevenir situacions de fragilitat, margina·
ció i/o aïllament.
· Ser element de detecció en situacions de 
necessitat que puguin requerir altres inter·
vencions socials.

Qui ho pot demanar?
Persones i/o famílies de totes les edats que 
per raons de manca o pèrdua d’autonomia 
física, psíquica o social, tenen necessitat 
d’assistència i ajut per dur a terme les acti·
vitats bàsiques i/o instrumentals de la vida 
diària. L’atenció es fa en el mateix domicili 
de la persona i pretén proporcionar aten·
cions personals, d’ajuda a la llar i suport 
social.

Quines prestacions s’ofereixen?
El SAD del Consorci Sociosanitari d’Igua·
lada inclou diversos tipus de suport:
Servei de suport domèstic: Suport a la ne·
teja ordinària de l’habitatge, al seu mante·
niment i ordre.
Servei de suport personal: Dirigit fona·
mentalment a la cura de la persona o 
persones ateses en el domicili i el suport 

a l’entorn cuidador. Inclou tasques de su·
port en la higiene i cura personal, suport 
en el control de l’alimentació i la medi·
cació, mobilització de la persona, tasques 
d’acompanyament, d’ajuda en l’adquisició 
d’hàbits i altres complementàries.
Servei d’ajuda a domicili en l’alta hospi·
talària: Servei d’ajuda a domicili com a 
facilitador de l’alta hospitalària per acom·
panyar al pacient i la seva família en el mo·
ment de retorn al domicili.
Servei de suport personal d’atenció soci·
oeducativa: Col·labora en el desenvolu·
pament d’habilitats socials i d’autonomia 
personal en persones que es troben en si·
tuació de risc.
Servei assistencial: Rehabilitació i suport 
social.
Servei d’àpats: Àpats a Domicili
Servei d’orientació i assessorament: Ori·
entació i suport als usuaris i a les persones 
cuidadores.
Servei d’ajudes tècniques: Suport tècnic 
per millorar l’accessibilitat de la llar i la 
millora de la mobilitat. 

Quins professionals formen l’equip 
de SAD?
L’equip de professionals de SAD del CSSI 
treballa en equip i de forma coordinada 

Què són els Serveis
d’Atenció Domiciliària ? Amàlia Pérez Romero

Treballadora Social i Responsable 
de coordinació SAD del CSSI

per garantir la màxima qualitat del servei.  
L’integren treballadors socials, treballadors 
familiars, auxiliars de geriatria, auxiliars 
d’infermeria, integradors socials i auxiliars 
de la llar.

Com s’accedeix als serveis?
El CSSI presta vàries modalitats de servei 
de SAD a la ciutat d’Igualada i als munici·
pis de la comarca de l’Anoia i el seu entorn. 
Servei privat: En aquest cas la demanda 
prové directament de la família o l’usuari 
i es contracta directament. 
Servei públic: L’accés és fa a través d’Aten·
ció Social Primària de cada municipi,  prè·
via valoració dels professionals dels equips 
bàsics, que en cada cas tindran en compte 
el grau de dependència, la situació econò·
mica i el suport familiar de la persona sol·
licitant.
Servei d’alta hospitalària: És un servei pun·
tual que s’ofereix en les situacions d’alta 
hospitalària. Es sol·licita a través de les tre·
balladores socials de l’Hospital d’Igualada.

On adreçar-se?
Servei d’Atenció a Domicili · 
Consorci Sociosanitari d’Igualada
Avinguda de Gaudí, 26 · 08700 Igualada
Tel. 93 804 55 15 · cssi@cssi.cat



LA VEU de ROGER ARGEMÍ /  Cantautor i Estudiant

Divendres, 21 d’octubre de 2016

“Tinc la sort que 
tot el que faig, 

ho faig amb ganes”

Tinc 18 anys, i sóc d’Igualada. El passat curs, en acabar el Batxillerat al 
centre educatiu Mestral, vaig obtenir una nota de 9,3 a les proves d’accés a 
la Universitat, la Selectivitat. Va ser la puntuació més alta de l’Anoia. Ara 
estudio Periodisme i Economia a la UPF, i ho compagino amb la música. 
Ja he publicat treballs i em podeu escoltar a les principals cadenes de ràdio! 

U
n 9,3 a Selectivitat és una notassa! Molts pocs jo-
ves poden assolir una puntuació tan elevada. Han 
passat ja alguns mesos, però deus estar encara als 
núvols. 

Estic molt content, sí. Han estat molts anys treballant els estudis, 
i ho he pogut també compartir amb els meus companys. No no-
més els dos anys de Batxillerat, sinó també l’educació primària i 
la secundària. És molt gratificant que t’ho reconeguin d’aquesta 
manera. 

Has estudiat sempre al Mestral?

Des de primer curs de Primària. Tota la vida! És una escola que 
està molt bé, es fixen molt en l’estudiant. Si un alumne té pro-
blemes per seguir les classes hi ha molts recursos per poder-te’n 
sortir, et faciliten molt les coses. Entenc que els professors són allà 
per ensenyar-te, i que tu puguis aprendre. Però no ho dic només 
pels fins acadèmics, que és lògic que hi siguin en primer terme, 
sinó també per la formació de la persona.

De sempre tenies clar que volies fer Periodisme?

No, no què va! De fet, quan feia quart curs d’ESO em plantejava 
si escollir ciències o lletres. Em pressionaven una mica perquè fes 
ciències, perquè deien que estudiava molt... he, he, he. El que pas-
sa és que des de ben petit he estat sempre un amant de la música, 
i també m’agrada molt escriure. Hi va haver un moment en què 
vaig pensar que l’itinerari de Periodisme era una bona manera de 
compaginar ambdues coses. 

Però també has agafat Economia. Música, periodisme i núme-
ros no em lliguen gaire...

Sí, sí que es poden lligar. Darrere la música també hi ha negoci. Si 
algun dia tinc prou diners i puc invertir, m’agradaria poder tenir 
una companyia de “management”, és a dir, per gestionar artistes.  
Aquí es barreja Comunicació, perquè avui dia és fonamental po-
der explicar molt bé el què fas en el món de la música; Economia, 
perquè estem parlant de muntar una empresa; i Música, és clar, 
perquè d’això va el negoci. Seria ideal, molt feliç que algun dia 
això es convertís en realitat.

El secret de treure tan bones notes és només estudiar i estudiar?

No. La Selectivat és una prova, però no una qualsevol. No es tracta 
només d’estudiar uns continguts, i plasmar-los en un full. És una 
prova de pensar. Has d’arribar tranquil, has de llegir bé els enun-
ciats, i no precipitar-te. Sobretot, has d’estar tranquil. Tant català 
com castellà, o anglès, són assignatures que no et pregunten per 
cap coneixement. Et fiquen un text, i tu has de respondre sobre 
aquell text. És clar que has de tenir uns coneixements previs, que 
durant els darrers anys has hagut d’assolir, se suposa. Però l’im-
portant és que pensis i raonis el que et pregunten.

I mira per on, a més de ser bon estudiant, resulta que tens mol-
tísims seguidors a Youtube, que les teves cançons sonen als 40 
Principals, i que t’estas fent un racó en el món de la música. 

De fet, puc dir que avui la meva vida és la música. Tot es mou al 
voltant d’ella.

I d’on et ve, això?

Doncs és curiós... Em ve d’Operación Triunfo. Va ser la llavor que 
va fer despertar en mi l’interès musical. Tot plegat ha fet possible 
que hagi pogut treure un disc, sonar en una cadena tan impor-
tant com els 40 Principals, quedar cinquè a la cançó d’estiu de 
La Vanguardia... Però tot això no és fàcil, s’ha de treballar molt 
dur. Encara sóc molt jove, però penso que si busques les coses, les 
acabaràs trobant. 

Pots compaginar bé estudiar dues carreres i alhora dedicar-te al 
món de la música? Diuen que és un món amb molts interessos i  
on hi ha molta competència...

Tinc la sort de que tot el que faig, ho faig amb ganes. Algun altre 
jove està jugant a la Playstation, o mirant la tele, o jugant a futbol, 
i jo estic treballant amb la música, preparant el proper videoclip, 
composant un tema... És una afició que s’han convertit en quel-
com mig professional. Ara estem preparant el segon senzill, amb 
uns ballarins igualadins, que sortiran al vídeo. A part del disc en 
català, que es dirà Nou Sentit, també preparo un disc en anglès, 
que serà molt electrònic... I un duet amb un cantautor català 
d’una banda reconeguda, i que sortirà aviat.

On vas aprendre, música?

Vaig estar uns anys a l’escola municipal de música de Martorell, 
després a la d’Igualada. I també gravant-me a mi mateix, i treba-
llant a casa.

Jordi Puiggròs, @jordipuiggros67

Fa poc més d’un any, una coneguda empresa de materials de la construcció ubicada al Polígon de les Comes, i una altra de formatges 
de la Segarra, van adquirir els antics cinemes Kursal en subhasta, prop de 1800 metres quadrats, per 390.000 eurets. Una ganga, 
vaja. De moment, mantenen el local tancat a pany i forrellat sense saber-se ben bé què carall hi pensen fer... Sabem que, contràri-
ament al que alguns fan córrer, hi ha molts moviments per veure quin pot ser el seu futur... Però les negociacions no avancen, i a 
l’Ajuntament ens diuen que no saben res de res. Ai, ai, ai...  
Estarem una pila d’anys veient com hi creixen les teranyines, en un dels carrers més comercials de la ciutat, o algú hi posarà algun 
dia una mica de sentit comú? Què és primer, Igualada o... 


