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Carlomagno va ser fundada el 1945 i es va convertir en una de les marques tèxtils de prestigi a Igualada.    Pàgina 9

Dies de Festa 
Major a 
Sant Martí 
de Tous

Un milió 
d’euros de 
la Diputació 
per al teixit 
empresarial
 
La Diputació de Barcelona 
destinarà 1.080.793,91 eu-
ros a reforçar el teixit em-
presarial local i la seva sol-
vència econòmica afavorint 
la inversió en equipaments i 
infraestructures de la comarca.                       

 Pàgina 25

El Festival 
“El més petit 
de tots” a 
l’Aurora

  Pàgina 55

Tanca Carlomagno, un dels 
referents tèxtils d’Igualada

L’empresa tèxtil Carlomagno 
SA ha presentat davant el de-
partament de Treball de la 
Generalitat un expedient de 
tancament, que suposa l’aco-
miadament dels darrers 26 
treballadors que queden a la 
fàbrica. 
El personal va mantenir ahir al 
matí una primera reunió amb 
els seus representants per tal 
de decidir les accions a em-
prendre en el futur immediat. 
L’expedient comporta també, 
de moment, la presentació 
d’un preconcurs de creditors, 
amb un deute declarat, segons 
algunes fonts consultades, de 
prop de tres milions d’euros. 
Els treballadors, neguitosos, 
han explicat que “ens han dei-
xat tirats, després de set anys 
d’endarreriments i problemes. 
Fa dos mesos que no cobrem. 
No hi ha dret”.   Pàgines 40 a 42

Diumenge, 
torna la 
Festa de la 
Cassola a 
la Torre de 
Claramunt

Els 26 treballadors que queden 
fa dos mesos que no cobren

L’empresa ha presentat ja un 
preconcurs de creditors
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CF Igualada Femení
@CFI_Femeni  

Quatre jugadores dels equips base van tenir 
l’oportunitat de viure un partit de #2afutfem 
des de dins. Sou molt grans, petites! #SomBlaves

L’EDITORIAL

Cara i creu del tèxtil

L
a setmana coincideix amb la 15a edició del 
Rec.0, el festival de moda efímera que de-
mostra aquests dies, una vegada més, el seu 
èxit incontestable amb milers de persones 

que col·lapsen les entrades i sortides de la ciutat, dis-
posades a triar entre un munt d’ofertes interessants 
d’estocs de grans marques, la immensa majoria, tot 
sigui dit, de fora d’Igua-
lada. Al mateix temps, sa-
bem de l’obertura d’expe-
dient de tancament d’una 
altra, l’enèsima, fàbrica 
tèxtil d’Igualada, fet que 
suposarà el sempre mal-
son de l’acomiadament 
de gairebé una trentena 
de persones. 
El panorama que ens dei-
xa aquest paisatge repre-
senta la cara i la creu d’un 
sector, i la petjada és evident: una i altra cosa són la 
contraposició d’un sector que ha viscut -i viu- una 
revolució de grans proporcions, on res és ja com era. 
El màrqueting, la distribució i l’impacte visual s’han 
imposat per davant de la producció a gran escala, que 
ja fa temps va passar a d’altres països, preferentment 
asiàtics o africans. Un model de produccions curtes, 

especialitzades, de ràpida confecció i sobretot im-
minent arribada a les botigues. El canvi ha rebentat 
el mercat, ha obligat a primar la creativitat i la inno-
vació per damunt de tot, molt més que fa uns anys, i a 
baixar els costos, reduint la mà d’obra fins a propor-
cions que, per a una ciutat de gran tradició tèxtil com 
Igualada, són gairebé ridícules.

Aquí és on hauria de 
prendre tot el valor 
possible el debat so-
bre l’aposta pública 
preeminent per un 
sector industrial que, 
vist el vist, poc ajudarà 
a la plena recupera-
ció ocupacional de la 
ciutat i de la comar-
ca. Hi contribuirà, 
segur, però com tants 
d’altres que sobrevi-

uen o creixen sense ajuts públics i ressò mediàtic. 
Seria interessant creure de debò en una planificació 
més destinada a la diversitat industrial i econòmica 
-també del sector terciari- prenent com a referent la 
Conca d’Òdena.
L’aposta no ha de ser només “salvar” uns sectors de-
terminats, sinó cobrir-nos les espatlles per demà. 

El panorama que ens deixa 

el Rec.0 i el tancament de 

Carlomagno representa la cara 

i la creu d’un sector que viu una 

revolució de grans proporcions 
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Pia Prat Jorba © 
@PiaPrat  

L’escalfament del planeta s’ha acaba-
t:el món queda glaçat amb l’elecció de 

#Tump2016  #ElectionDay

Albert Riba
@AlbertRiba 

 
Este Papa @Pontifex_es cuando habla, todos lo 
entienden y gusta a muchos. Ahora cuidado que 
los pocos que mandan y nadie les entiende

Jordi Puiggros 
@Jordipuiggros67   

El cas del violador no és un error de sistema. 
És la pifia brutal d’un jutge.Em temo q se-
guirà cobrant un bon sou de x vida. 

Vet aquí l’error

Ignasi Vich 
@ignasivich  

Sense Margallo i Fdez Díaz creia q perilla-
ven els 500 nous indepedes setmanals, però 
veig q no, Rajoy no falla! #marxen

David Alquézar
@David_Alquezar  

Fart de l’estat espanyol on es judicialitza la 
política, tots amb la Montse!

Alba Vergés Bosch
@albaverges  

Gran notícia! L’ICS recupera la gestió de 
l’atenció continuada domiciliària a l’àrea 

de Barcelona després de 22 anys

Casal Popular Igd 
@El_Foment 

Gràcies socis, amics i mecenes per una 
altra jornada d treball intensiu per fer 
possible el Casal Popular d’#igualada

 #seguim avançant!

Hospital d’Igualada
@Hospitaligd  

Ja tenim l’estand informatiu de la @Fundacioictus al 
vestíbul @Hospitaligd. Veniu a informar-vos! 

#salut #prevenció #ictus #gentgran

#latevaveu

DonacióSangMasquefa
@SangMasquefa  

Nosaltres ja tenim la data, el lloc i l’hora. 
TU NO TENS EXCUSA!!! Tens +18 anys i 

peses +50 kg? A punta’t a salvar vides!

Pedro Sánchez, exsecretari gene-
ral del PSOE ha dit “Espanya és una 
nació de nacions, i Catalunya, com 
el País Basc, és una nació. I d’això 
n’hem de parlar i hem d’articular-ho 
en una reforma constitucional per-
què Catalunya, com a nació que és, 
estigui integrada a Espanya.” 

Elena Valenciano, diputada al Parla-
ment Europeau i que havia estat vi-
cesecretària del PSOE,  va lamentar 
aquesta defensa de Catalunya com 
a nació. “Això situa a Pedro Sánchez 
fora del PSOE.”

Odón Elorza, històric diputat basc 
del PSOE, va considerar que “els par-
tidaris del no paguem els plats tren-
cats per altres”. I va vaticinar que hi 

haurà més votacions amb divisió, 
tenint en compte que la intenció del 
PP és que el PSOE s’abstingui, per 
aprovar lleis troncals de la legislatu-
ra: “No és l’únic expedient que ens 
obriran”.

Miquel Iceta, en el discurs en què va 
ser investit com a secretari del PSC, 
va dir que “No renunciem a tenir un 
projecte per a tot Espanya”.

Carme Forcadell, presidenta del 
Parlament, va presentar un recurs 
contra l’admissió a tràmit per part 
del TSJC de la querella de la Fiscalia 
per prevaricació i desobediència per 
haver permès el debat sobre les con-
clusions de la comissió d’estudi del 
procés sobiranista. “No existeix nor-
ma penal, ni pot existir, que prohi-
beixi el debat parlamentari. Ni exis-
teix, ni pot existir, un debat d’idees 
il·legal com el Ministeri Fiscal insi-
nua.”

Montserrat Venturós, alcaldessa de 
Berga, va ser portada al jutjat detin-
guda, perquè havia desatès dos re-
queriments de compareixença, per 
haver mantingut l’estelada a l’ajun-
tament en dos períodes electorals. 

Després de declarar al jutjat va dir 
“Només he fet que seguir el mandat 
que el poble m’ha donat. Aquest és 
un nou atac absolutament antidemo-
cràtic de l’Estat espanyol contra tot el 
poble català”.

Oriol Junqueras, vicepresident del 
Govern, va dir “Judicialitzar la polí-
tica col dir polititzar la justícia i una 
justícia polititzada, per definició, no 
és justa”

Iñigo Méndez de Vigo, nou portaveu 
del govern central ha dit “Rajoy sem-
pre esta obert al diàleg amb el presi-
dent de la Generalitat. Cal construir 
ponts i cal venir sense línies verme-
lles”

Susana Díaz, presidenta de la comu-
nitat andalusa va demanar, “celeritat 
en la celebració el judici perquè Cha-
ves i Griñan puguin demostrar com 
més aviat millor la seva honestedat”. 
Ja hi ha qui veu els resultats del pacte 
d’investidura de Mariano Rajoy.

Enric Juliana, director adjunt de la 
Vanguardia, fa una valoració del nou 
govern de l’estat dient “la màquina de 
tren de l’arc mediterrani no hi és”.



L
a nova ofensiva de l’Estat Espanyol en con-
tra del procés, consisteix en denunciar els 
alcaldes i regidors que no pengin la bandera 
espanyola o pengin l’estelada a les respec-

tives façanes consistorials. Els primers casos -i més 
notables- els acabem de veure amb el cas de l’alcal-
dessa de Berga, Montse Venturós i el regidor de Vic, 
Joan Coma. L’alcaldessa ha estat denunciada per no 
retirar l’estelada de la façana de l’ajuntament i Joan 
Coma per defensar una moció al ple de Vic.
Amb la col·laboració dels partits feixistes i into-
lerants, que han fet una denúncia falsa, l’Estat vol 
processar al regidor Joan Coma, que va defensar al 
ple de l’ajuntament de Vic, una moció de suport a la 
declaració del Parlament de Catalunya respecte de les 
lleis de desconnexió. Per a més insult, el que va llegir 
Coma al ple era una moció tipus que els regidors de 
les CUP han portat als ajuntaments on hi tenen pre-
sència.
Tant l’alcaldessa Venturós, com el regidor Coma, 
s’han negat a anar a declarar a l’Audiència Naci-
onal o al jutjat, al·legant -amb tota la raó- els seus 
drets ciutadans per l’exercici del càrrec que ostenten. 
Obeint l’ordre judicial, els Mossos d’Esquadra varen 
detenir a l’alcaldessa i la portaren davant del jutge, 
que després d’escoltar-la la va deixar en llibertat.
Aquests són els primers casos, dels més de qua-
tre-cents que hi ha interposats davant la judicatura, 
en contra d’alcaldes i regidors catalans.... sempre per 
defensar la sobirania de Catalunya. 
Davant l’allau de denúncies judicials contra alcaldes, 
regidors i càrrecs electes, ha arribat el moment de la 
desobediència de tots i cadascun de nosaltres. 
I és aquí on l’Estat ha trobat la forma d’obrir una es-
cletxa entre els partits independentistes. Han d’obeir 
les ordres judicials els Mossos d’Esquadra? Personal-
ment penso que la desobediència és una qüestió per-
sonal i intransferible. No m’enfadaré amb els Mossos 
que decideixin no desobeir, però els agrairé molt si 
ho fan. Desobeir és un dret personal i intransferible.
El conseller d’Interior no pot donar l’ordre als Mos-
sos de desobeir les ordres judicials, però pot denun-
ciar per prevaricació al jutge que dicti una ordre in-
justa, tot i que dubto que una denúncia així tingués 
gaire recorregut dins la “justícia espanyola”.
A mi tant me fa que el denunciat sigui de les CUP, 
d’ERC, del PDECat o de Junts pel Sí, si en toquen a 
un, ens toquen a tots i a tots ens correspon d’oposar 
resistència a la injustícia. Perquè només si ens man-
tenim fidels en defensa dels nostres legítims repre-
sentants, podrem arribar a les cotes de llibertat que 
volem. Al capdavall, ni tan sols Espanya té presons 
suficients per a tants patriotes.  

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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Classes de repàs 
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes 
www.aula42.es

626082108

Miquel Caro 639 34 54 78   
 Josep Caro 630 09 78 78

ESTIL LLAR IGUALADA S.L.
 Rambla St. Feran 62, 1r, 4t  · 

 estilllar@yahoo.es

62 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@angelescura.com

L
a vida és dura. I per a molts mediocre. A 
cadascú li toca viure la seva. Però, de tant 
en tant, opinen i comenten el que fan els 
altres. S’aventuren a explicar el per què 

ho fan, quan no en saben un borrall. Els agrada 
discutir i teoritzar sobre foteses poc importants. 
Segurament perquè així s’evadeixen d’un món ple 
d’injustícies i misèries. Algunes de ben properes. 
Així s’estalvien d’anar als barris de cases amunte-
gades. Blocs sense ascensor, amb àvies desvalgudes 
i soles. Empresonades en un passat que gairebé 
ja no recorden i amb un futur ple de mancances. 
Amb carrers plens d’adolescents sense feina i sense 
altra esperança que trobar algun col·lega amb qui 
organitzar alguna gresca, que els faci sentir vius, 
encara que sigui passant-se de la ratlla que fixen 
les lleis. Segurament així poden seguir queixant-se 
dels seus problemes i seguir lamentant el difícil 
que és fer el seu camí. Encara que ni sàpiguen on 
van ni on els porta el corrent. 
Són pocs els que poden fixar-se metes per les quals 
lluitar. Hi ha massa pobresa. Sigui nova, o d’aque-
lla que sempre hi ha estat. Encara que molts no 
la vegin, o s’hagin cregut els eslògans polítics que 
repetien que s’anava tant bé, mentre es gastaven 
els diners que no tenien. I ara ja no hi ha només 
aquella pobresa dels pobres. S’hi ha afegit gent de 

la classe mitjana i molts que es creien rics. I això 
eixampla l’exèrcit dels desencisats.
En molts indrets del món no es pot anar pel car-
rer. A certes hores del dia o la nit, sortir significa 
jugar-se la vida o perdre tot el que es porta al da-
munt. Un món de pors. De desequilibris. De vio-
lència i opressió. De manca de llibertat. De guerres 
i venjances. I ni tan sols tenen l’esperança d’esca-
par-se, perquè les destinacions estan protegides 
per filats d’espines, i soldats armats. I els emigrants 
que arriben a passar la frontera, senten el rebuig 
d’aquells que no volen la seva presència, ni tot el 
que representen.
És cada dia més evident la fragilitat d’aquest “món 
segur”, on es debat la mediocritat del nostre de-
teriorat poder democràtic i la crua realitat que 
pateixen tants. Sigui la precarietat dels refugiats i 
immigrants o la dels aturats i desvalguts. Ens enca-
minem vers aquella societat ingovernable que no-
més troba motius d’enfrontament. De gent que no 
veu clar ni el present, ni el futur. Dels pares i avis 
envellits que ja no en tenen... i de joves que tam-
poc. Un protagonisme que tothom vol i que sovint 
se’ls nega. Però depèn de cadascú de nosaltres que 
aquesta societat malalta recuperi l’equilibri. Per-
què sols nosaltres tenim respostes. Les que donen 
sentit a la vida.  

La pròpia consciènciaDesobeir
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LA VEU del lector

MÚSIQUES DE BUTXACA

Un divendres al mes l’Ateneu s’omple de bona música, en forma 
de concerts de petit format, amb l’excel·lent iniciativa de Músi-
ques de Butxaca.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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ON ÉS L’ESTÀTUA DE 
FELIPE GONZÁLEZ?
Joan Pinyol

L’any 1990, en ple govern espanyol de 
Felipe González, es va cometre una il-
legalitat molt cruel al Valle de los Caí-
dos. Els 502 cossos de republicans que 

la dictadura havia traslladat des de la 
fossa comuna del cementiri de Lleida 
l’any 1965, amb nocturnitat i traïdo-
ria i sense coneixement de les famí-
lies,  per omplir un mausoleu pensat 
només per a les víctimes del bandol 
franquista, van ser de nou traslladats 
des de la Capilla del Santísimo fins a 
la Capilla del Pilar, a la nau central. 

També amb nocturnitat i traïdoria i en 
plena suposada democràcia. El govern 
de González va profanar-los el des-
cans etern, els va col·locar barrejats en 
caixes noves i van ser dipositats en el 
nou lloc, segons una acta firmada per 
l’abat de la comunitat benedictina i el 
delegat de Patrimonio Nacional, que 
depenia del govern socialista espanyol. 

C
atalunya va patir cruel-
ment les conseqüències 
de la Revolució Fran-
cesa i del naixement de 

les idees liberals i constitucionalis-
tes, a finals del divuit. El 1812, en-
cara no finalitzada la Guerra de la 

Independència, neix la primera constitució liberal a 
les corts de Cádiz, amb representats de totes les jun-
tes de defensa incloses les catalanes, el dia 19 de marc 
dia de Sant Josep, per això va prendre el nom popu-
lar de la Pepa. Amb aquest fet s’inicia oficialment el 
naixement de  les dues Espanyes, la conservadora i 
la liberal, i el seu enfrontament tacarà de sang tota la 
centúria i tota la península. Els partidaris de la vella 
societat conservadora que incloïa: l’església, l’aris-
tocràcia,els terratinents, l’alt funcionariat de l’Estat, 
la monarquia absoluta, etc, tots junts  ostentaven el 
domini social i polític, gent  que es negava a fer con-
cessions dels seus privilegis i a compartir el poder 
polític i econòmic que ells posseïen.  A les ciutats, 
hi havia abundància de gent amb mentalitat liberal, 
però també n’hi havia de conservadors i partidaris 
del sistema. En el camp, amb els propietaris rurals, 
o en els pobles, hi abundava l’element conservador, 
que abastava totes les accepcions dels noms que van 
anar adquirint, com ara realistes o partidaris de la 
monarquia absoluta i, finalment, carlins, que inclo-
ïen una filosofia de fort domini de la defensa de la 

GALO BALL RATÉS

Lluís Joy i Vidal, capità de la Milícia Nacional (segle XIX)

religió i dels furs o privilegis territorials de les zo-
nes en conflicte. Catalunya no va quedar al marge 
d’aquesta lluita, va ser ferotge l’enfrontament entre 
uns i altres. El nostre heroi, Lluís Joy i Vidal, lluità 
a favor de les idees liberals. Tant en forma de ac-
ció política primer, com militarment més endavant. 
Lluís Joy i altres grups civils i militars aconseguei-
xen per fi imposar al rei un règim constitucional el 
1820, que durarà tres anys i estarà ple d’alçaments 
guerrillers conservadors o realistes ordits dins la 
monarquia. Cau el sistema constitucional per se-
gona vegada, però aquest cop per imposició militar 
dels règims absolutistes europeus (invasió dels Cent 
mil Fills de Sant Lluís). Ferran VII aprofita i inicia la 
caça del liberal amb reprensions  i condemnes. Lluís 
Joy es dut empresonat a l’Àfrica, i  a d’altres places 
cancel·làries de Màlaga. En un viatge, aconsegueix 
escapar-se i se’n va a Argèlia  i des d’aquest territori 
francès d’ultramar, passa a França. Torna a Catalu-
nya amnistiat per la reina regent a la mort del seu 
marit, el rei Ferrat VII, i comença la primera Guerra 
Carlina dels partidaris del germà del rei, Carles de 
Borbó, que no accepta que la corona passi a la filla 
del rei, la futura Isabel II. Per això la Regent s’ha 
d’aliar ara amb els liberals moderats contra els par-
tidaris del seu cunyat Carles, que esdevé líder de les 
idees conservadores i per això els seus partidaris es 
diran carlins, aquests inicien la primera i més llarga 
guerra carlina de set anys de durada, entre carlins 

(conservadors) i liberals. El nostre heroi, Lluís Joy 
es promogut capità de la Milícia Nacional que, junt 
amb els miquelets, perseguiran arreu del Principat 
les guerrilles carlines. Qualsevol capitost conserva-
dor (algunes vegades era un clergue) amb cinquanta 
homes es veu general i fustiga els pobles de la ru-
ralia, sobretot per agafar provisions i  per recaptar 
impostos, a fi d’aconseguir diners per a la santa 
causa, com els mateixos carlins anomenen la seva 
guerra. Els enfrontaments dins de Catalunya són 
ferotges. Els actes de barbàrie durant aquesta guer-
ra són nombrosos per les dues parts. Cal situar-los  
en el marc d’una guerra extremadament cruel. Els 
liberals executaven sistemàticament tots els oficials 
carlins, i també els monjos i capellans que lluitaven 
al seu costat. Però també els carlins torturaven i exe-
cutaven llurs adversaris amb la mateixa impietat. El 
nostre heroi va continuar lluitant contra els carlins i 
un dia amb una avançada a Rialp va ser fet presoner 
i executat. A la seva vídua per tota indemnització  
li van donar una quarta part del sou del seu marit 
durant sis mesos. Després d’aquest període tan curt 
de pensió, se suposa que la vídua va haver d’espavi-
lar-se. Així va acabar la vida d’un idealista  anome-
nat Lluís Joy i Vidal, home de profundes conviccions 
liberals, després d’anys de militància política, exili a 
l’Àfrica i retorn al seu país per continuar la lluita 
fins a trobar la mort en unes muntanyes perdudes 
de la Catalunya profunda.   

Coneixien la identitat dels cossos que 
removien per segona vegada –tenien 
noms, cognoms i procedències geo-
gràfiques dels familiars en el Libro de 
Inhumaciones del Valle- i, a la manera 
de Franco, no van dir res a les famí-
lies. On és l’estàtua de Felipe González, 
digne continuador d’aquestes praxis 
franquistes? També la vull tombar.
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E
n el present i el futur hem 
de ser capaços de veure 
que la nostra situació ge-
ogràfica ens obre moltes 

portes. Primer de tot, som la porta 
d’entrada tant de Barcelona com 
de Lleida. De fet, quan parles amb 

els nostres veïns de les terres de Lleida t’expliquen 
que un cop passen per Igualada ja saben que són 
a “casa”, així com els de l’àrea metropolitana quan 
passen el Bruc ens veuen ja com l’inici de les terres 
de Lleida.
L’altre debat que hi ha obert és si som Catalunya 
Central o Penedès. Crec que, de nou, hem de rei-
vindicar que som porta d’entrada dels dos terri-
toris i no podem deixar escapar oportunitats que 
ens ajudin a tenir contacte amb tots ells. Sempre 
m’agrada dir que Catalunya és asimètrica amb 
molts sentits, i nosaltres com a territori hem de ser 
capaços d’adaptar-nos i tenir extensions a tot arreu. 
Som una comarca que toquem amb unes altres set 
(Alt Camp, Alt Penedès, El Bages, Baix Llobregat, 
La Conca de Barberà, La Segarra i El Solsonès), i 
estem al vell mig de tres demarcacions.
No oblidem tampoc l’oportunitat que ha de supo-
sar la connexió de la B40 amb el gran Vallès, amb 
dues comarques com el Vallés Occidental i Oriental 

D
os apunts previs. El 
primer: la ministra 
Montserrat del nou 
govern espanyol té 

com a imatge de fons de les seves 
xarxes socials una fotografia de les 
muntanyes de Montserrat, i quan 

la setmana passada va arribar a La Moncloa per 
participar en el seu primer consell de ministres es 
va adreçar als periodistes que l’esperaven sota la 
pluja amb un “bon dia”. Són dos gestos simpàtics, 
si més no vistos en clau catalana, de la ministra 
de Sant Sadurní d’Anoia. El segon: durant un acte 
celebrat recentment al Círculo Ecuestre, un dels 
assistents va demanar la intervenció de la Guàrdia 
Civil per empresonar els responsables del procés 
independentista català. La proposta va ser rebuda 
amb aplaudiments i somriures de complicitat per 
part dels assistents, i això ja ens dóna una idea del 
tipus de gent que et pots trobar al palauet de Bal-
mes cantonada Diagonal. 
Anem al tema. Els sectors polític i periodístic ca-
talans, que massa sovint s’entrecreuen, tenen una 
vocació clara de ser influents en la nostra socie-
tat. Sempre que a Madrid s’està coent un canvi 
de govern, a Catalunya els dirigents dels círculos, 
fomentos i altres entitats per l’estil especulen so-
bre quina serà la quota catalana del nou govern. 
Alguns sense gaire sentit del ridícul ho anomenen 
mirada catalana, com si els catalans tinguéssim 
l’estranya facultat de mirar les coses d’una deter-
minada manera -potser millor?- que la resta dels 
mortals peninsulars. 

La realitat actual és que des del 
2010 es va crear l’àmbit de la vegue-
ria Penedès, que ens obre una porta 

que teníem per explorar

E
n els anys d’universi-
tat, vaig assistir a les 
classes que impartia el 
professor Antoni Jut-

glar sobre l’evolució històrica 
d’Occident. Segons ell, en tota la 
història de la humanitat només 

hi havia  hagut dues autèntiques revolucions, les 
que han fet canviar els paràmetres de les relaci-
ons socials. La primera revolució –deia– va ser la 
del Neolític, el pas d’una societat depredadora –
de caçadors– a una de productora d’agricultors 
i ramaders. El cultiu de les terres va comportar 
l’establiment en ciutats fixes i aquestes varen ori-
ginar les classes socials i amb elles l’aparició del 
poder, que comportava, d’una banda, l’explotació 
de l’home per l’home i per l’altra, la pèrdua total 
de llibertat: l’esclavitud.

Aquest sistema es va mantenir durant molts 
segles. En realitat no es va subvertir fins que la  
Revolució Francesa va proclamar uns principis 
tan “revolucionaris” com la Llibertat, Igualtat i 
Fraternitat, recollits després en la declaració dels 
Drets de l’Home i del Ciutadà. Aquí rau la base de 
la democràcia; i la democràcia és, al seu torn, con-
dició “sine qua non” per a la convivència pacífica 
en la societat. No vol dir això que s’apliquessin 
immediatament i arreu, però almenys marcaven 
el camí perquè les persones recuperessin la digni-
tat perduda. En ells es basaven la majoria de mo-
vimernts socials dels segles XIX i XX.  
Però de la mateixa manera que durant molts anys 
es va avançar en el reconeixement dels drets hu-
mans, també hi ha hagut períodes de retrocés, 
especialment en les dictadures del segle XX que 
desembocaren en la Segona Guerra Mundial. Des-
prés d’aquella tragèdia, que va provocar centenars 
de milions de morts, els organismes internacionals 
es proposaren que mai més es pogués repetir un fet 
així. Aquests propòsits varen ser recollits en la De-
claració Universal dels Drets Humans, proclamada 
solemnement per l’ONU el 1948.
Sembla, però, que aquesta voluntat s’estigui con-
vertint en paper mullat. Les guerres actuals són les 
més sanguinàries de la història; les víctimes civils, 
les més nombroses; als que busquen refugi se’ls 
tracta com a delinqüents; a molts països creix de 
manera alarmant el suport als partits xenòfobs, 
que ja veuen possibilitats d’assolir el poder a tra-
vés de les urnes; hi ha un rearmament general i 
una radicalització de les posicions que fan témer 
que també aquell “mai més” sigui una utopia.
Sens dubte, la victòria del discurs prepotent i bar-
roer de Donald Trump tensarà encara més la si-
tuació. Caldrà veure com actua, però si fa el que 
ha dit, pot ser un greu perill per a la pau i la con-
vivència. Es tornen a dibuixar dos pols de poder 
que regiran el món: la Rússia de Putin i els Estats 
Units de Trump.  I enmig, Europa cada cop més 
dèbil i impotent. La democràcia s’allunya.   

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

JOSEP M. CARRERAS

MARIA SENSERRICH, diputada al Parlament Junts pel Sí
@msenserrich
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La democràcia en 
crisi (1) La mirada catalana

L’Anoia, la gran oportunitat

Són ja una tradició les apostes fetes en públic, 
que gairebé mai l’encerten, per tractar d’endevi-
nar quina serà la quota catalana del govern, és a 
dir, la persona que serà agraciada amb el càrrec 

de ministre. Un cop conegut el nom de la mira-
da més nostrada (l’accent català, que deia la nova 
ministra), tothom vol ser el primer a convidar-la a 
fer una xerrada-col·loqui a Barcelona, amb dinar 
o sense, al Círculo Ecuestre o al Ritz; encara que 
de l’hotel de Llúria amb Gran Via ara en diuen 
Palace, sempre serà el Ritz. A aquests personatges, 
un ministre vingut de la metròpoli i la seva pro-
ximitat amb els alts poders de l’estat sempre els 
impressiona.
Però dit tot això, un es pot preguntar de què ens 
serveix als catalans tenir una senyora de Sant Sa-
durní d’Anoia al capdavant d’un ministeri espa-
nyol pràcticament sense competències a Catalu-
nya, ja que les competències del seu departament 
van ser traspassades a la Generalitat fa molts anys. 
I a partir d’aquesta obvietat alguns encara ens vo-
len fer creure que el nou govern tindrà sensibilitat 
catalana. Jo crec que ens enreden.   

segon territori en termes de PIB de Catalunya.
Ara bé, la realitat actual és que des del 2010 es va 
crear l’àmbit de la vegueria del Penedès que ens 
obre una porta que teníem per explorar. I no parlo 
d’institucions i càrrecs, sinó de cooperar i treballar 
amb un territori que representa mig milió d’habi-
tants, amb oportunitats socials i empresarials que 
ens han d’ajudar en el creixement de la comarca. 
No es tracta de guanyar o perdre, sinó de cooperar, 
d’entendre que el món és global i que estem inter-
connectats.
Per tant, què hem de ser? jo ho tinc molt clar: territo-
ri de tothom. Hem d’aprofitar totes les oportunitats 
i amb això és imprescindible tenir una actitud cons-
tructiva i una estratègia global. Estic orgullosa de ser 
anoienca, amb les seves coses bones i no tan bones, i 
amb la convicció que hi ha moltes maneres de fer les 
coses. Perquè l’important és fer-ho ben fet!
Tenim potencialitats i l’Anoia som una gran oportunitat.  

Aquí rau la base de la demo-
cràcia; i la democràcia és, al 
seu torn, condició “sine qua 

non” per a la convivència pací-
fica en la societat.

Sempre que a Madrid s’està 
coent un canvi de govern, a 
Catalunya els dirigents de 

“círculos” i “fomentos” especu-
len sobre quina serà la quota 

catalana del nou govern
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E
l meu interès per les 
Barraques de Pedra 
Seca és degut als 
efectes del Canvi 

Climàtic. 
L’hivern del 2015-2016 va 
ser un hivern anormalment 

suau, tot i que cada vegada  seran més habitu-
als degut al Canvi Climàtic, i això va compor-
tar que molts ocells del nord i centre d’Euro-
pa no es desplacessin a casa nostra per passar 
l’hivern on trobar les condicions ambientals 
idònies, l’aliment necessari i una vegada pas-
sada aquesta època de l’any, tornar als seus 
llocs de nidificació, a la primavera. No els hi  
va caldrà emprendre un viatge tant llarg. 
Aquest fet va comportar que a les diferents 
sortides que vaig dur a terme, durant l’hivern 
del 2015, per localitzar-los i observar-los, 

fossin sempre les mateixes espècies les quals 
trobava (ocells sedentaris) i les sortides eren 
força monòtones. Aquets situació va com-
portar que en una d’aquestes sortides  vaig 
trobar-me una de les moltes barraques que 
hi ha escampades pels nostres camps, i per 
curiositat vaig anar-hi per observar la seva 
construcció, tant per fora com per dins. Tant 
hem va cridar l’atenció que des d’aquell dia, 
a part d’observar els ocells i el Patrimoni Na-
tural que ens envolta, estic duent a terme un 
inventari de totes les barraques que vaig lo-
calitzant. Les situo en el mapa, les fotografio 
i comprovo el seu estat de conservació. En 
total ja en tinc comptabilitzades un centenar 
repartides a la zona nord de la comarca. Po-
dríem dir des de l’autovia fins a l’alta Anoia.
Les barraques de pedra seca i/o vinya són 
construccions que daten del segle XVIII i 
XIX, tot i que a la zona de Copons n’he lo-
calitzat una de l’any 1921. En quan a la seva 
forma en trobarem de rodones, quadrades, 
rectangulars, etc.. Tot depenia possiblement 
del constructor i l’espai on s’ubicaven.
En trobarem en el mig d’un camp, formant 
part d’un marge, i també algunes que la porta 
d’entrada forma part del marge, però l’estan-
ca esta sota el camp de conreu (camí de Can 
Masarnau).
 En quan el sostre, també hi ha força vari-

DANIEL MACIÀ, 
@Macia_daniel

Les barraques de pedra seca o vinya

Ser on siguis

Hi ha moltes maneres d’estar en el teu  
futur. Hi pots estar pensant. De camí. O 
gaudint-ne. A Banc Sabadell disposem d’una 
àmplia gamma de solucions per a la jubilació 
que, a través dels Plans Personalitzats de Fu-
tur, inclouen diferents opcions que ens per-
meten acompanyar-te i orientar-te sigui quin 
sigui el punt en què estiguis, ajudant-te a ad-
aptar-te i a aprofitar al màxim el moment en 
què et trobis.

Plans Personalitzats de Futur.
Estar. Estar. I estar.

Planifica, personalitza i gaudeix del 
teu futur. Demana una cita amb el 
teu gestor a bancsabadell.com o en 
el 902 323 000.
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etat. En trobarem de completament planes, 
tot i que les més habituals són les que tenen 
forma de cúpula. A Cal Grimau (Ódena) en 
trobarem una amb una cúpula força especi-
al. És en el sostre on s’inicia en moltes d’elles 
el seu deteriorament amb l’ensorrament 
d’una part o del tot. El pas del temps i els 
efectes de la pluja són les possibles causes. 
Alguns d’aquest sostres disposen d’una capa 
de terra on hi ha plantes (arquitectura eco-
lògica) que ha evitat aquest deteriorament i 
a la vegada proporcionava un major confort 
dins la barraca.  
Les pedres, que són el material utilitzat per 
la seva construcció, possiblement també de-
finien molt la forma de la barraca. Els sos-
tres i interiors de les barraques de la zona 
de la conca d’Ódena són diferents d’algunes 
de les que trobarem a l’Alta Anoia i aquest 

fet és degut possiblement a la forma de les 
pedres. Si a la zona de la conca d’Ódena, on 
les pedres son de forma més irregular, estan 
situades en un pla horitzontal, a la zona de 
l’alta Anoia, que són planes i d’una forma 
més regular, estan situades en un pla verti-
cal. 
La utilitat d’aquestes barraques era deguda 
a que en aquell temps, segles XVIII i XIX, el 
pagès sortia a treballar el camp de bon matí 
i no tornava fins el vespre, i aquestes cons-
truccions l’hi servien per guardar els estris 
de treballar el camp, el menjar, el beure, i en 
cas de mal temps, per poder aixoplugar-se 
de la pluja. 
Actualment podem trobar barraques de pe-
dra seca al mig del bosc (Sant Genis). Aquest 
fet és degut a que  anteriorment moltes 
d’aquestes zones, que actualment estan ocu-
pades per boscos, ho  havien estat per camps 
on és conreava la vinya, i és d’aquí on també 
l’altre nom pel qual també se les coneix com 
Barraques de Vinya.
Si voleu més informació sobre aquestes  
construccions podeu visitar la pàgina web 
de l’Observatori del Paisatge i el bloc https://
danielmacia.wordpress.com/
Aquest Patrimoni Cultural és un Patrimoni 
de tots que cal conservar i donar a conèixer, 
ja que coneixent s’aprèn a conservar.  



REDACCIÓ / LA VEU 

E ls primers dos dies de 
la 15a edició del Rec.0 
Experimental Stores 

han tornat a ser un èxit. Les 
vendes radicals han envaït el 
barri industrial d’Igualada 
amb una gran afluència de vi-
sitants, provinents de tot Ca-
talunya. Des del primer dia, els 
visitants han passejat per un 
Rec que compta amb 47 pop 
up stores de moda, 3 escena-
ris per la música en directe i 
35 food trucks amb propostes 
gastronòmiques singulars.

80 marques de roba 
i moltes activitats
Més de 80 marques de roba 
de dona, home, nen i com-
plements estan repartides en 
quatre grans zones del barri 
del Rec. La moda femenina 
és present amb marques com 
Mus&Bombon, Indi&Cold, 
Sita Murt, Miriam Ponsa, 
IKKS, Nice Things, Txell Mi-
ras, Nümph, Miss Me, Mi&-
Co, Javier Simorra, Punto 
Blanco, Messcalino o Med 
winds; la moda jove amb Pepe 
Jeans, Visual Poetry Barce-
lona, Dütch Delight, Loreak 
Mendian, Kaotiko Barcelona 
o LTB Jeans. 
Les pop up stores de moda 
d’esport estan ocupades per 
Adidas, Tsunami, Grifone, 

La 15a edició del Rec.0 torna a captivar milers de persones 
en els primers dos dies 

Buff, WESC, Obey i Fox Head 
i entre les marques infantils 
a l’espai RecKIDS destaquen 
yporqué, Bean’s Barcelona, 
Micu Micu, Piu et Nau, Ma-
madú, Angué Angué, Al agua 
patos, Mon Marcel i, com a 
novetat, Violeta e Federico. 
La moda d’home està repre-
sentada per Josep Abril, An-
tonio Miro, Macson, Boxley, 
New Zealand Auckland, Geo-
graphical Norway  o Torras. I 
com sempre, les pop up stores 
més grans amb les marques 
globals com Levi’s, Lacoste, 
Mango o Textura, que junta-
ment amb el Secret Market de 
Privalia han estat un dels èxits 
del primer dia del Rec.0  
El REC.0, es consolidant com 
una plataforma de promoció 
de marques i dissenyadors 
emergents. Els nous creadors 
conviuen amb els dissenya-
dors independents: noms com 
Who, Gorni Kramer, Kupuri, 
Susi Sweet Dress, Veneno en 
la Piel, Jordi Rafart, Costala-
mel, Dütch Delight, Catherine 
Parra i David Valls, són a prop 
de IKA Editions, Moves Slow 
to Fashion o l’espai 080 amb 
Carlota Oms, Ssic and Paul, 
Rita Row, Chausseurs o Pau 
Esteve. També segueix el  Rec 
Pop Up Day Estrella Damm, 
on avui dimecres s’hi ha ins-
tal·lat  Colmillo de Morsa.

Música per donar ambient a la zona del Rec.0... i per combatre el fred. Foto: Marc Vila.

Agenda per divendres i dissabte

Rec Street Food
L’edició d’hivern del Rec.0 
destaca també per la gran 
aposta per la gastronomia i la 
cultura. El festival Rec Stre-
et Food presenta els millors 
food trucks de menjar de car-
rer i el nou pop up bar, amb 
propostes gastronòmiques de 
qualitat, com Nou Urbisol de 
la família Jubany, Sesoliveres o 
Filete Ruso. La cultura arriba 
amb música i literatura: el Rec 
Music Festival disposa de dos 
escenaris Estrella Damm, un 
per concerts i un altre per Dj i 
l’escenari Menú Stereo de Mo-
vistar+, a més de música Rec, 
al carrer. A l’escenari Estrella 

Damm destaquen grups com 
Museless, Cantagiró, Double 
Chick i Old Tucson Rock. I di-
vendres i dissabte a la tarda els 
grups Inspira i Xarim Aresté 
actuaran a l’escenari de Menú 
Stereo de Movistar+, un pro-
grama de grups de música in-
dependents d’àmbit nacional, 
que s’emet a Movistar Xtra. 
A part dels concerts, divendres 
a la tarda tindrem l’actuació 
del grup de hip-hop Kyotic. 
Dijous, a l’espai Somiatruites, 
la periodista Natza Farré ens 
presentarà el seu últim llibre, 
Curs de feminisme per mi-
croones, i dissabte al matí, la 
Cloti Martínez, la Mari Kondo 

DIVENDRES 11 DE NOVEMBRE
13h – Sessió del DJ Brown a l’escenari DJ Estrella Damm
17h – Old Tucson Rock a l’escenari Estrella Damm
18h – Pribiz a l’escenari Rec-Menú Stereo de Movistar 
18h – Taller “Vesteix-te pel Rec” amb Kampi ki pugui al RecKIDS
18h - Sessió del DJ Andreu Presas a l’escenari DJ Estrella Damm
18:30h – Hip Hop a càrrec de Kyotic a l’escenari DJ Estrella Damm
19h – Cantagiro a l’escenari Estrella Damm
19h – Inspira a l’escenari Rec – Menú Stereo de Movistar 
19:30h – Oackland al C/ Sant Antoni de Baix

DISSABTE 12 DE NOVEMBRE
11h- Taller “Planta un condiment” amb Get Growing al RecKIDS
12:30h Taller “fabrica’t la joguina” amb de Kampi ki pugui al RecKIDS.
11:30h – L’editora de Plateselector Alba Yáñez presenta Foodtrucks, 
cocina sobre ruedas  a l’escenari Rec - Menú Stereo de Movistar Xtra
12h – Cloti Martínez presenta el seu llibre Reorganízate. El arte de 
ordenar tu casa y llenar de felicidad tu vida a l’escenari DJ Estrella 
12h- Desfilada per a la Integració. Presentació del Projecte Integra-
MENT a la Sala de les Encavallades del Museu de la Pell
12:30h – Taller ‘Fabrica’t la teva joguina’ a l’espai RecKIDS
13h – Sessió del DJ Tisik a l’escenari Rec – Menú Stereo de Movistar 
13h – Johnny ‘Big Stone’ & The Blues Workers a l’escenari Estrella D.
13h – Doctor Jazz Friends a l’escenari Rec. Menú Stereo de Movistar
13h – U&I Acoustic Covers al C/ Sant Antoni de Baix
17h - Sessió del DJ Miquel Llansana a l’escenari DJ Estrella Damm
18h – Snooze a l’escenari Rec – Menú Stereo de Movistar Xtra
18h – Recital de poesia d’Enric Casasses i Jordi Pedrals.
18:30h – Albert Gàmez al C/ Sant Antoni de Baix
19h – Xarim Aresté a l’escenari Rec – Menú Stereo de Movistar Xtra
19h – Aspre a l’escenari Estrella Damm. 
19h – Sessió del DJ Xavi Ritmic a l’escenari DJ Estrella Damm
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catalana, ens donarà les claus 
per organitzar els armaris se-
gons els apunts del seu llibre, 
Reorganízate. I com a novetat, 
el dissabte a la tarda s’oferirà 
un recital de poesia, Poesia al 
Rec, amb els poetes Enric Ca-
sasses i Josep Pedrals. 
Continua el projecte Rec Ts-
hirt, que vam iniciar en el 
Rec.013, on cada edició un 
dissenyador crea una samar-
reta Rec.0. Si al juny va ser 
Miriam Ponsa, aquesta vegada 
és Visual Poetry Barcelona qui 
ha dissenyat el model exclusiu, 
que es pot comprar a la seva 
pop up store del Rec.014. 

Director/a de Recursos Humans
El Consorci Sociosanitari d’Igualada, empresa de serveis a les persones grans, cerca la persona que 
dirigirà l’àrea de Recursos Humans 

Funcions: 
• Liderar el departament de Recursos Humans 
• Establir la política de contractació: planificació, organització y desenvolupament estratègic del capital humà. 
• Implantar a nivell de RHHH el projecte d’atenció centrada en la persona
• Definir el Pla Estratègic de Selecció de Personal i realitzar seleccions i convocatòries
• Comunicació i negociació amb els representants dels treballadors
• Coordinar i realitzar plans de comunicació interna
• Estudiar i millorar el clima de les relacions laborals
• Seguiment i reducció de l’absentisme
• Planificar i organitzar plantilles, proposant rotacions funcionals del personal i/o de llocs de l’organització
• Elaboració, seguiment i compliment del Pla de Formació 
• Gestió del programa de planificació de personal, de biometria i la intranet dels treballadors, i implanta-
ció del programa de gestió de RRHH i nòmines
• Prevenció de Riscos Laborals: supervisió de la seguretat i salut laboral
• Seguiment dels accidents laborals (freqüència i gravetat)
• Participar en l’elaboració i seguiment del pressupost de Recursos Humans 
• Participació en l’elaboració de convenis i de propostes per a concursos públics
• Monitorització i detecció de problemes i situacions susceptibles de millora
• Elaboració, revisió i seguiment de protocols i procediments establerts

Requisits: 
• Disposar de Grau Universitari, Llicenciatura o Diplomatura en Relacions Laborals, Psicologia o equivalent
• Coneixements avançats d’eines informàtiques de gestió i ofimàtica
• Català nivell C, castellà avançat i es valoraran altres idiomes
• Experiència acreditada de més de 5 anys com a responsable en l’àrea de recursos humans
• Professional amb iniciativa, habilitats relacionals, capacitat per treballar en equip i per impulsar i 
liderar projectes en l'àrea de persones. 
Jornada completa i salari negociable en funció de competències i experiència professional.
Les persones interessades hauran d’enviar carta de presentació i CV a idequa@idequa.com amb la 
referència: Director de RRHH (25636). Data límit: 21 de novembre. Posteriorment caldrà aportar fotocopia 
compulsada acreditativa dels mèrits i titulacions.
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L ’empresa tèxtil Carlo-
magno SA ha presentat 
davant el departament 

de Treball de la Generalitat un 
expedient de tancament, que 
suposa l’acomiadament dels 
darrers 26 treballadors que 
queden a la fàbrica. El perso-
nal va mantenir ahir al matí 
una primera reunió amb els 
seus representants per tal de 
decidir les accions a empren-
dre en el futur immediat. L’ex-
pedient comporta també, de 
moment, la presentació d’un 
preconcurs de creditors, amb 
un deute declarat, segons al-
gunes fonts consultades, de 
prop de tres milions d’euros. 
Els treballadors, neguitosos, 
han explicat que “ens han dei-
xat tirats, després de set anys 
d’endarreriments i problemes. 
Fa dos mesos que no cobrem. 
No hi ha dret”. 
Els treballadors han posat el 
cas en mans del Col.lectiu 
Ronda. L’advocada Sandra 
Zaonero ha explicat a La Veu 
que “el proper dilluns tindrem 
una nova trobada i es decidirà 
quin tipus de mobilitzacions 
s’inicien. De moment no co-
neixem més detalls per part de 
la direcció”. 

Fundada el 1945
Carlomagno, ubicada al car-
rer Santa Paula -al costat del 
Xipreret- va ser fundada el 
1945 per Pedro Pujol, i es de-
dica a la fabricació de mitjons 
i mitges. Segons s’explica a la 
seva pròpia pàgina a Internet 
“la col·lecció cobreix totes les 
edats: nounats, nadons, nens, 
dones i homes, així com tot 
tipus de patrons, sent una de 

La tèxtil Carlomagno tanca i deixa al carrer els 
últims 26 treballadors que quedaven a la fàbrica
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L’empresa feia temps 
que passava una forta 

crisi, que, segons 
algunes fonts, l’ha 

portat a deure 
tres milions d’euros

Carlomagno ha estat una de les empreses punteres del tèxtil igualadí.

L’Ampa del col.legi 
Mestral-Montclar 
organitza un 
cicle de conferències

les col·leccions més àmplies en 
mitjons. De les més especials i 
úniques”.
La fàbrica d’Igualada és un 
edifici de 9.000 metres qua-
drats, on es troba la producció, 
control de qualitat, magatzem, 
logística i atenció al client. 

L’any passat ja es va patir una 
situació dramàtica
A finals d’abril de l’any pas-
sat, l’empresa va comunicar la 
decisió de presentar un expe-
dient de regulació d’ocupació 
que afectaria la meitat de la 
plantilla. Al final, però, va de-
cidir reduir l’afectació i enlloc 

dels 16 acomiadaments inici-
alment previstos, la plantilla i 
l’empresa van acordar que les 
extincions es limitessin a 10 
acomiadaments i aconseguir, 
d’aquesta forma, que es conti-
nués fabricant a Igualada part 
de la producció.
La companyia afirmava llavors 
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L ’Ampa del col.legi Mes-
tral-Montclar ha or-
ganitzat, sota el títol 

de “El Vent del Mestral”, un 
seguit de conferències, semi-
naris i col·loquis sobre àmbits 
diversos: Fe, Família, Educa-
ció, Filosofia, Bé Comú, Em-
presa i Millora Professional en 
la Societat del Coneixement. 
“El Vent del Mestral” pretén 
ser un punt de trobada, on es 
fomenta el diàleg i la forma-
ció en temes d’interès amb un 
enfocament interdisciplinari i 
humanista. La idea va néixer fa 
10 anys i és pionera en el seu 
gènere, desplegant una àmplia 
tasca de diàleg en múltiples 
trobades.
Per al nou curs les conferències 
mensuals tindran el fil conduc-
tor del treball i la seva reper-
cussió social, i aniran dirigides 
a aquelles persones que vul-
guin adquirir un coneixement 
profund de les idees subjacents 
en la nostra societat i la nostra 
cultura. Tindran lloc a la cafe-
teria Queralt situada a la ben-
zinera del Bruc, i començaran 
puntualment a les 20,30 h.
Les properes dues conferèn-
cies seran el 17 de novembre, 
sobre “Ciència i Pràctica de 
l’acció directiva”, amb Joan 
Fontrodona, Director i Profes-
sor Ordinari del departament 
d’Ètica Empresarial IESE;  i 
el 21 de desembre, sobre “Ac-
tivitat Econòmica al servei 
de l’home”, amb Miguel Án-
gel Ariño, Professor Ordinari 
d’Anàlisi de Decisions i Anà-
lisi de situacions de Negoci 
IESE. L’entrada és lliure però 
es prega confirmar assistència 
a: jcami@mestral.org.

que la dramàtica decisió de 
presentar un ERE s’havia pres 
per l’elevat cost de produir a 
Igualada i una disminució en 
la xifra de negocis. La planti-
lla de Carlomagno té una edat 
mitjana de 52 anys i la majoria 
de treballadors superen els 30 
anys d’antiguitat.

Elaboració pròpia · Servei a domicili
Productes d’excel·lència i qualitat

C/ Alba, 11  ·  Igualada  ·  Tel. 93 803 08 83  ·  calpassanlas@hotmail.com
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E l poliesportiu de les 
Comes tindrà cale-
facció aquest mateix 

hivern. Així ho va anunciar 
l’alcalde Marc Castells en la 
recent presentació dels equips 
del Club Bàsquet Igualada, 
que es va fer en les instal.la-
cions del poliesportiu. Cons-
truït a finals de la dècada dels 
vuitanta, el complexe esportiu 
més important de la ciutat no 
disposa de calefacció, amb la 
qual cosa s’hi passa molt fred 
durant els mesos d’hivern. En 
els caps de setmana, aquest 

El poliesportiu de les Comes tindrà calefacció aquest hivern

Àuria Grup crea Cuinara, una nova marca comercial de menjar 
saludable, i prepara una gran ampliació al Pla de la Massa

instal.lació s’omple de gent, 
amb molta quitxalla que juga 
esports federats i escolars.

Combustible procedent 
dels boscos
El combustible que s’utilitzarà 
per a generar energia i calor 
en unes noves calderes instsla.
lades en el poliesportiu serà 
biomassa. Aquesta s’utilitzarà 
amb restes vegetals procedents 
de la neteja dels boscos de la 
comarca, una iniciativa inèdi-
ta a Igualada i que servirà per 
a prevenir incendis, netejar els 
boscos de l’Anoia, i, de passa-
da, generar energia en instal.
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D es d’ahir dijous 10 
de novembre ja es 
pot trobar als super-

mercats Supermas (Igualada 
i Vilanova del Camí) la nova 
marca comercial Cuinara, que 
neix a l’empara d’Àuria grup.  
Cuinara és una marca de men-
jar saludable sense additius 
que presenta una gamma de 
productes linials i refrigerats 
que contenen les proporci-
ons necessàries d’ingredients 
- nets, pelats i trossejats - per 
cuinar cremes de verdures per 
a dues o tres racions. El llan-
çament de productes conté 
una gamma de tres propostes 
culinàries:  crema de verdures, 
crema de pastanaga i crema de 
carbassa. Una gamma que té 
l’objectiu d’anar incorporant 
noves receptes, coincidint, 
també, amb els productes de 
temporada. 

Interior de les instal.lacions d’Àuria Grup al Pla de la Massa.

‘Un, dos, tres: una crema de 
pagès’ és el lema promocio-
nal d’aquest producte saluda-
ble que es ven en un envasat 
sense conservants, amb l’ob-
jectiu que el consumidor no-
més l’hagi de bullir, triturar i 
servir. D’aquesta manera, es 
posa a l’abast de tothom un 
producte bo i sa, amb les pro-
porcions justes perquè cuinar 
verdura pugui fer-se en un 
tres i no –res, sense haver-se 
de preocupar per les mides o 
la compra a l’engròs de tots els 
ingredients.  
Amb Cuinara, Àuria grup 
intensifica el seu compro-
mís de generar creixement 
econòmic en el marc de 
l’economia social, ja que tot 
el producte es genera a les 
instal·lacions d’Àuria coope-
rativa, el centre especial de 
treball d’Àuria grup. La divi-
sió de gastronomia és, junta-
ment amb la de cosmètica i 

perfumeria, una de les àrees 
que més futur econòmic pre-
veu Àuria grup, per això ha 
apostat fort per aquesta nova 
línia pròpia. 
Inicialment, la campanya de 
llançament es fa en estreta 
col·laboració amb la cadena 
de supermercats Supermas, 
amb la vocació de fer arribar 
al consumidor final una ma-
nera fàcil, còmoda i saluda-
ble de cuinar cremes de ver-
dures sense complicacions.  
Les cremes Cuinara es po-
dran trobar en els tres super-
mercats Supermas: al Passeig 
Verdaguer, 178, i al C/ Sant 
Vicenç, 31, d’Igualada, i al C/ 
Santa Llúcia, 13, de Vilanova 
del Camí.  
Amb aquesta col·laboració, 
aquesta petita empresa fami-
liar de la comarca de l’Ano-
ia creada el 1980 referma 
l’aposta que ha fet des dels 
seus orígens pels productes 

de proximitat, de qualitat i sa-
ludables, i en aquest cas també 
amb un important valor soci-
al. 
La notícia coincideix amb la 
propera ampliació de les ins-
tal.lacions de Grup Àuria al 

Pla de la Massa. Segons que ha 
explicat el seu director general, 
Miquel Canet, l’ampliació serà 
de 1.500 metres quadrats i re-
querirà una inversió propera 
als 800 mil euros. Comportarà 
també 60 nous llocs de treball.
 
 

lacions municipals. El mateix 
sistema es farà servir a la resi-
dència de gent gran Pare Vila-
seca.
L’Ajuntament ja ha fet una 
previsió en el pressupost mu-
nicipal en un Pla Plurianual 
de Millores del Poliesportiu 
de les Comes, que aquest any 
es va dotar de 300.000 euros, i 
que s’anirà, en principi, repe-
tint cada any. 
A més de la nova gespa del 
camp de futbol -ja canviada- 
aquest pla de millores inclou 
una nova pista poliesportiva 
polivalent -que se sumaria 
a les 4 ja existents-, la cons-

trucció d’un allotjament en 
format de bungalows per a 
estades esportives, i la millo-
ra integral del poliesportiu, 
que inclou l’arranjament de 
les goteres habituals en dies 

de pluja i ara, la introducció 
de la calefacció. Aquestes acci-
ons s’emmarquen també en la 
candidatura d’Igualada com a 
Ciutat Europea de l’Esport 
l’any 2019.

c. Retir 40, 1r pis. Som professionals en selecció de personal 
Inscripcions a: www.talentiagestio.com

Una oportunitat per fer negoci
Divendres dia 18 de novembre de 18 a 21 hores

Seminari de Linkedin

Grups reduïts. Cost del curs: 30€, 3 hores.
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Em complau convidar-vos al  
Còctel-presentació exclusiu:

Em complau convidar-vos al  
Còctel-presentació exclusiu:

Em complau convidar-vos al  

“ELS ÚLTIMS AVENÇOS EN
 TÈCNIQUES ANTI-AGE”

“ELS ÚLTIMS AVENÇOS EN
 TÈCNIQUES ANTI-AGE”

“ELS ÚLTIMS AVENÇOS EN

 el dia 25 de Novembre a les 20 hores 
al Restaurant Sesoliveres d’Igualada

  www.yvettepons.com  

PREGUEM CONFIRMAR ASSISTÈNCIA, ABANS DEL 21 DE NOVEMBRE A info@yvettepons.com O AL TEL 93 804 62 02.

De la mà de:

DR.ORIOL VERNETTA, especialista en cirurgia plàstica , reparadora i estètica.
DAVID GASOL, Nutricionista Macrobiòtic i Vegà. 

VENUS CONCEPT,Companyia puntera en tecnologies Anti-age.
NOELIA JIMENEZ, Especialista en tecnologies medicoestètiques. 

Amb l’assistència de personalitats del món de la moda, publicitat i TV: 

GERARD I RICARD MONTALBAN, models internacionals de publicitat 
(Londres i NYC)

JORDI BLANCAFORT, fotògraf Freelance. 2n millor fotògraf mundial
(Vogue, Mango…)

XAVIER VALLS, periodista esportiu, Gol a Gol i Sport Club Esport3
NADIA RODRÍGUEZ,Directora Tècnica. Personal Trainer & Coach de famosos.     
ALICIA MIRALPEIX, Bloguera, editora de moda, periodista i locutora de ràdio.

RESTI VALVERDE, relacions públiques nacional. Entre altres… 

Presentat per: 
ELISABET CARNICÉ, comunicadora audiovisual, 

presentadora de TV (Quarts de Nou, Tvist TV3)
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La Policia Local d’Igua-
lada va detenir el passat 
dimecres, 26 d’octubre, 

una dona com a presumpta 
autora d’un furt a l’interior 
d’un domicili. La detinguda, 
de 42 anys i veïna de San-
ta Margarida de Montbui, 
hauria trucat al timbre d’un 
habitatge del barri Montser-
rat al voltant de la mitjanit i, 
segons van denunciar els re-
sidents, va accedir a l’interi-

Detinguda una 
montbuienca per 
un furt a Igualada

La pluja no va desvirtuar la Gran Festa 
del Vi, amb la presència d’Artur Mas
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L ’objectiu d’Igualada 
Comerç ha estat en-
guany el de fusionar 

encara més la relació de La 
Gran Festa del Vi i el comerç 
local. És per això que, més en-
llà de la pròpia festa del dis-
sabte, va organitzar un seguit 
d’activitats paral·leles.  
Una de les novetats d’enguany 
van ser les dues sessions pilot 
de Tast’al Comerç que es van 
dur a terme durant els dies 
previs a dos establiments de la 
ciutat: Llucià i Aqualata amb 
els vins de Bodegas Puiggròs 
i Can Vich respectivament. 
L’èxit de la iniciativa fa pen-
sar en repetir-la, convidant 
altres comerços i cellers a su-
mar-s’hi.  El dijous a la tarda 
també es va fer una trobada de 
comerciants a Cal Pantomènia 
que, guiats per la Paulina Jor-
dan de Instintnet, van iniciar 
un debat sobre la innovació en 
el món del comerç. La Pauli-
na va explicar que és essencial 
connectar amb el client i emo-
cionar-lo.  
Divendres al vespre unes 200 
persones es reunien al Museu 
de la Pell per escoltar en direc-
te a David Carabén, veu prin-
cipal del grup Mishima.  
Les entrades, que s’havien de 
bescanviar per tiquets de com-
pra de les botigues adherides a 
Igualada Comerç, van ser una 
altra de les novetats proposa-
des enguany per tal d’acon-
seguir crear sinergies amb els 
comerciants.  
David Carabén va oferir un 
concert acústic en un ambi-
ent molt acollidor a l’espai de 
la Sala de les Encavallades. Es 
va comptar amb la col·labora-

Artur Mas, entre l’alcalde Marc Castells i Xavier Figueres, dissabte a Igualada.

or quan aquests van obrir la 
porta i els va sostreure un te-
lèfon mòbil i diferents joies. 
Agents de la Policia Local van 
iniciar la recerca de la sos-
pitosa, seguint la descripció 
facilitada per les víctimes, i 
la van localitzar ja entrada 
la matinada a l’interior d’un 
automòbil al Passeig Verda-
guer, procedint a la seva de-
tenció i trasllat a comissaria. 
Es va poder recuperar el te-
lèfon mòbil, però no les joies 
sostretes.
 

Quatre detinguts d’Igua-
lada i la Conca amb 1.100 
plantes de marihuana
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E ls Mossos d’Esquadra 
van detenir el passat 
3 de novembre quatre 

persones a l’Anoia acusades 
de dos delictes: contra la salut 
pública i frau amb l’electrici-
tat. Es tracta de tres homes de 
nacionalitat espanyola, dos 
de Santa Margarida de Mont-
bui (35 i 29 anys) i un de Vila-
nova del Camí (33). A Iguala-
da, es va detenir un veí de 39 
anys i nacionalitat argentina. 
També es va investigar una 
cinquena persona a Montbui, 
de 36 anys.
L’indici que va fer portar els 

agents en una casa unifa-
miliar de la urbanització de 
Can Canals a Piera, van ser 
les irregularitats amb l’elec-
tricitat. Per aquest motiu el 
dijous passat els agents van 
entrar a la casa i hi van des-
cobrir 1.100 plantes de ma-
rihuana distribuïdes en dife-
rents estances. La casa estava 
perfectament equipada per 
mantenir una adequada cli-
matització i il·luminació per 
al cultiu, també alguns estris 
i productes especialitzats.
Els quatre detinguts van 
passar a disposició judicial 
i se’ls va decretar llibertat 
amb càrrecs.

ció  especial dels vins i caves 
de Bohigas, que van oferir una 
copa a tots els assistents.  
Un total de 18 cellers s’han 
agrupat enguany a la Rambla 
Sant Isidre, acompanyats d’11 
establiments igualadins que 
oferien degustacions per ma-
ridar amb els vins, pensades 
especialment per a l’ocasió. 
Cal destacar com a novetat, 
la presència de 4 parades del 
Mercat de la Masuca.  
La festa s’inaugurava a les 12 
del matí amb l’assistència de 
l’expresident de la generali-
tat Artur Mas, del director de 
l’INCAVI Salvador Puig, l’al-
calde d’Igualada, Marc Cas-
tells i el president d’Igualada 
Comerç, Xavier Figueres.  
Puig va destacar que l’Anoia 
és “una comarca privilegiada 
perquè limita amb tres deno-
minacions d’origen diferents 
de molt bona qualitat”. Mas va 
apuntar que un país ha de sa-
ber valorar els seus productes 
més especials. I  tan Castells 
com Figueras es van mostrar 
orgullosos d’aquesta iniciativa 
consolidada que posa Iguala-
da al mapa dels vins catalans.  
A l’hora del migdia, Red Pèrill 
ens va acompanyar amb les 

seves cançons mentre l’am-
bient per passejar i gaudir de 
les degustacions era d’allò més 
agradable.  
Cap a la tarda la pluja va fer 
aturar una estona la festa, 
però això no va impedir que 
visitants d’arreu de Catalu-
nya s’apropessin a Igualada 
per tastar les darreres novetats 
dels cellers. Alguns visitants 
van destacar “la familiaritat de 
la festa” en comparació amb 
d’altres massa aglomerades.  
Passada la pluja, a partir de les 
19:00h, l’ambient va tornar a 
ser el dels anys anteriors, fi-
nalitzant amb un concert de 
JoKB amb el que iniciaven la seva 
nova gira “nits per recordar”.  
La fotografia guanyadora del 
concurs d’Instagram de La 
Gran Festa del Vi mostra un 
dels moments més festius de 
la jornada: el concert de JoKB. 
El premi és una visita al celler 
Oller del Mas (DO Pla de Ba-
ges) per a dues persones.
Enguany la música ha estat un 
dels plats forts de la progra-
mació de La Gran Festa del Vi 
i de La Gran Setmana del Co-
merç, amb molt bona rebuda 
per part del públic.
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Els equips quirúgics de l’Hospital, 
en jornades de cirurgia i infermeria

L’antic Centre Arian de la Plaça dels Porcs esdevindrà a partir de 
desembre un Espai de Salut, molt centrat en l`àmbit mental
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Només el Centre de 
Salut Mental Infantil 
i Juvenil ha patit un 

increment del 50% en 
atencions, més de 1.400 

casos en un any

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament enllesteix 
actualment l’adequació 
del denominat Espai de 

Salut, un nou recurs públic a 
l’abast de les entitats i organit-
zacions que ofereixen serveis 
en l’àmbit de la salut mental, 
els malalts i les seves famílies. 
Aquest dimecres, 9 de novem-
bre, n’ha donat els detalls el 
tinent d’alcalde d’Entorn Co-
munitari, Fermí Capdevila. 
L’edifici escollit per a la ubi-
cació d’aquest nou recurs és 
l’antic centre Arian, a la Plaça 
d’Espanya, que va quedar en 
desús ara fa poc més d’un any 
amb el trasllat del centre de 
dia del Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI) a les seves 
noves instal·lacions del barri 
Montserrat. 
Les obres d’adequació del nou 
Espai de Salut tenen un cost 
aproximat d’uns 40.000 euros 
i s’han rebut diferents ajuts 
per a la seva posada en marxa 
de la Diputació de Barcelona, 
de l’Obra Social “la Caixa”, del 
Consorci Sanitari de l’Anoia 
(CSA) i del departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya. 
La seva posada en marxa està 
prevista per al proper mes de 
desembre. 
 
S’observa un creixent nombre 
d’afeccions de salut mental
L’any 2014, l’Ajuntament 
va elaborar un Pla de Salut 
2015/2018, una eina que ori-
enta les polítiques municipals 
de salut pública en diversos ei-
xos, com són els hàbits i estils 
de vida, la salut sexual, afectiva 
i reproductiva, l’exclusió soci-
al, el medi ambient, la mobi-
litat, la seguretat alimentària, 
la protecció de la salut i, com 
a eix vertebrador i específic, 
la salut mental. Segons recull 
aquest pla, a la comarca de 
l’Anoia, entre el 2010 i el 2013, 
les primeres acollides al Cen-
tre de Salut Mental d’Adults 
(CSMA) s’havien incrementat 
un 16,7%. 
En aquest mateix període, el 
Programa de Trastorns Men-
tals Severs (TMS) havia aug-
mentat els seus usuaris un 
15,1% i el Programa de Se-
guiment Individual (PSI) ho 
havia fet un 12,5%. Al mateix 
temps, el Centre de Dia de Sa-
lut Mental, que atén persones 
majors de 18 anys afectades 
de trastorn mental sever ha-

L’antic Centre Arian estava en desús després del trasllat al nou Centre de Dia Montserrat.

elles, entre els usuaris i entre 
les famílies”. 
Un espai comú, ha afegit, per-
metrà l’accés i ús dels serveis 
per part dels usuaris amb 
molta més facilitat, un millor 
seguiment i coordinació dels 
professionals i una optimitza-
ció de les actuacions i recursos 
destinats. 

530 metres quadrats 
i dues plantes
El nou Espai de Salut tindrà 
una superfície total de 530m2, 
repartits en dues plantes però 

accessibles, majoritàriament 
diàfanes i sense barreres ar-
quitectòniques, disposa de 
cuina i té la capacitat per allot-
jar els diferents serveis i acti-
vitats necessaris. És un edifici 
cèntric i ben comunicat, situat 
a la Plaça d’Espanya, i per tant, 
és de fàcil accés tant amb vehi-
cle particular com amb trans-
port públic. 
 
Què i qui acollirà 
l’Espai de Salut?
Aquest centre acollirà inicial-
ment els Serveis de Promoció 
de la Salut Mental i el Benestar 
Emocional de l’Ajuntament 
d’Igualada, el Centre de Dia i 
Espai Terapèutic del Consorci 
Sanitari de l’Anoia (CSA), el 
Club Social AIDAR i el projec-
te Visc al matí de l’Associació 
per la Rehabilitació del Malalt 
Mental de l’Anoia (ARMPA), 

via atès, durant l’any 2013, un 
28% més de casos que l’any 
anterior. 
De la seva banda, el Centre 
de Salut Mental Infantil i Ju-
venil (CSMIJ) havia patit un 
increment de més del 50% en 
relació a l’anterior, tractant el 
2013 un total de 1.400 casos. 
Aquesta tendència es mante-
nia al CDIAP Anoia, que havia 
augmentat en un 7% les per-
sones ateses, amb un 4% més 
de casos de trastorn mental 
greu.  
Aquesta és la diagnosi que fa 
el Pla de Salut en l’àmbit de 
la salut mental i que, segons 
Capdevila, “demostra que és 
un àmbit que necessita una 
atenció important i priorità-
ria, ja que s’observa un crei-
xent nombre de casos pel que 
fa a afeccions de salut mental 
en la població, uns casos espe-
cialment sensibles amb efectes 
devastadors en l’entorn fami-
liar, veïnal i comunitari del 
malalt”. 
El Pla d’Acció inclòs en el Pla 
de Salut estableix, finalment, 
la necessitat d’emprendre 
un seguit d’actuacions per a 
“disminuir la prevalença dels 
problemes de salut mental 
en la població i lluitar contra 
l’estigmatització i la discri-
minació de les persones amb 
trastorn mental”. 
Espai al servei de les persones 
Tal i com ha explicat el regi-
dor, tota aquesta realitat “me-
reixia tenir un espai comú; si 
els serveis i entitats dedicats 
a un àmbit semblant poden 
compartir el mateix espai, po-
dran potenciar la seva tasca 
i, a més, crear sinergies entre 

el programa Activa’t x la salut 
mental i l’Espai Situa’t de la 
Federació de Salut Mental de 
Catalunya i el departament de 
Salut de la Generalitat i l’Equip 
de Valoració de la Discapacitat 
i la Dependència del departa-
ment de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat. A 
banda, hi ha altres projectes 
actualment en desenvolupa-
ment, com ara grups d’ajuda 
mútua, formació de cuida-
dors o tallers per a col·lectius, 
que podrien tenir cabuda en 
aquest Espai de Salut.  
Fermí Capdevila ha conclòs, 
finalment, que aquesta inicia-
tiva ha de suposar, alhora, una 
millora en els serveis prestats 
als malalts i les seves famílies 
i una dignificació del treball 
que duen a terme les diferents 
entitats i associacions vincula-
des. 
 
 
 
 
 
 
 El Servei de Cirurgia de l’Hospi-

tal d’Igualada ha participat acti-
vament amb diverses comuni-
cacions i activitats científiques 
en la XXIII Jornada de cirurgia 
als Hospitals de Catalunya i a 
la XVI Jornada d’infermeria de 
cirurgia.
Hi han participat els Doctors  
Fernández Sallent, Xavier Viñas, 
Luis Vega, Marina Molinete, 
David Salazar, Kevin Oh-Ui-
ginn i Sergi Sánchez Cordero, 
i les infermeres Vicky Caldito, 
Clara Mabras, Rosa Paredes, Es-
ther Portella i Cristina Robles.
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Comença el Prepara’t Jove, dirigit als alumnes de 4t 
d’ESO per ajudar a escollir itineraris d’estudis
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Autoestima, 
comunicació, empatia, 
negociació, lideratge i 
treball en equip, molt 

importants per 
traçar-se un futur

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ateneu Igualadí va re-
gistrar una bona aflu-
ència dimecres al matí 

en la inauguració del Prepa-
ra’t Jove, una iniciativa de la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
i l’Ajuntament dirigida als es-
tudiants de 4t d’ESO, curs en 
què els alumnes han d’escollir 
l’itinerari acadèmic professi-
onal que volen seguir estudi-
ant. 
A través de dues xerrades -la 
propera serà el 16 de novem-
bre- a l’Ateneu Igualadí, es 
vol promoure la reflexió dels 
joves sobre el seu futur pro-
fessional, ajudant-los a que 
analitzin les seves preferènci-
es, interessos, vocacions, mo-
tivacions i la seva projecció en 
el mercat laboral i l’empresa, 

Dimecres passat, primera jornada del Prepara’t Jove.

L’ANC prepara a 
Igualada les 
campanyes i futures 
mobilitzacions

Dilluns al vespre va tenir lloc 
a l’Ateneu d’Igualada uns ses-
sió de treball de l’Assemblea 
Nacional Catalana de les co-
marques de l’Anoia, el Bages i 
el Moianès. Hi van assistir una 
seixantena de socis i responsa-
bles de l’ANC.
Aquesta sessió s’orienta a am-
pliar el suport social al Refe-
rèndum per la Independència 
que està previst celebrar l’estiu 
del 2017 i també a preparar les 
mobilitzacions per a defensar 
els càrrecs electes dels ajunta-
ments i altres institucions de 
Catalunya que estan imputats 
en centenars de causes judici-
als que ha obert el govern de 
l’Estat, per recolzar el dret a 
decidir i la independència de 
Catalunya. 
Ja hi ha més d’un centenar d’au-
tobusos confirmats arreu de Ca-
talunya per anar a Barcelona per 
participar en la concentració del 
13-N en defensa de les institu-
cions. Les entitats organitzado-
res (AMI, Òmnium Cultura i 
ANC) fan una crida a la parti-
cipació i demanen a la societat 
civil que faci palès el seu suport 
a les institucions. Actualment, hi 
ha més de 400 causes obertes a 
municipis catalans contra regi-
dors i alcaldes independentistes.  

Guanyadora del 
concurs de Forn 
Alemany

Ja ha tingut lloc el darrer sor-
teig dels Fons Alemany, amb 
un premi d’un viatge a Ma-
drid. El número guanyador 
era el 4007, que correspon a 
Ana Aguilar Leiva.

a més d’introduir una sèrie de 
valors per emprendre. 
La inauguració del Prepara’t 
jove i la primera de les dues 
sessions, dedicada als valors 
d’emprendre, va comptar 
amb la participació d’Àngels 
Chacón, Tinent d’Alcalde de 
Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada; Blai 
Paco, president de la UEA; 
Màrius Mollà, soci de l’em-
presa Feedbackground, i es-
criptor; i Roger Roca, atleta 
igualadí, campió del món de 
duatló i campió d’Espanya de 
Marató.  
La propera sessió del dime-
cres 16 de novembre -també 
a les 9.30 hores- es dedicarà a 
“Actituds i competències clau 
pel futur”. Les decisions que 
prenem vénen guiades per un 
conjunt de valors que són ne-

cessaris per al nostre desen-
volupament professional. És 
important doncs, conèixer 
quins són aquests valors i 
quines actituds hi ha al darre-
ra per a potenciar-los.  

Es comptarà amb Maria Ba-
tet, entrenadora d’emprene-
dors i entusiasta de la docèn-
cia;  i Anna Rosell, consultora 
en desenvolupament profes-
sional i personal.  

Saber anglès i tenir bona actitud, les claus per trobar feina

REDACCIÓ / LA VEU 

C inc dies, sis taules ro-
dones, quatre confe-
rències, una trentena 

de ponents i unes 300 per-
sones com a públic assistent. 
Aquestes són les xifres de la 
cinquena edició del Prepara’t, 
la Setmana de l’Ocupació -la 
versió Sènior del Prepara’t 
Jove- que va tenir lloc fa uns 
dies. 
Al llarg de tota la setmana es 
van donar eines per a la recer-
ca de feina en el mercat labo-
ral i es van tractar temes com 
les noves tendències laborals, 
les competències digitals, els 
valors i les actituds del treball, 
així com també es va parlar de 
reinventar-se, de les diferents 
opcions que tenim a la co-
marca per començar a buscar 
feina, i dels centres que oferei-
xen cursos formatius per reci-
clar-se professionalment. 
Una de les paraules més re-
petides en cada sessió va ser 
‘actitud’. Cal una bona actitud 
per a trobar feina, per arri-
bar a una entrevista, per estar 
oberts a noves propostes labo-
rals, per a treballar en equip, 
per a comunicar-se, ser flexi-
bles, etc. Ponents i conferen-
ciants van insistir molt en què 
amb una bona actitud s’arriba 
lluny i que “a l’hora de selec-
cionar un treballador l’actitud 
representa aproximadament 
el 70% i els coneixements el 
30%”. Saber idiomes, en con-

cret l’anglès, també va ser un 
dels requisits més importants 
a tenir en compte a l’hora de 
seleccionar una persona per 
un lloc de treball.  
En la primera jornada del Pre-
para’t es va parlar de les noves 
tendències laborals. En la se-
gona,  de com reinventar-se. 
Les competències digitals són 
bàsiques per al món en què 
vivim on les noves tecnologies 
estan a l’ordre del dia, i és el 
tema sobre el qual va girar la 
tercera jornada del Prepara’t. 
En la següent sessió es van 
definir, a través d’escenes de 
pel·lícules de cinema, algunes 
de les competències bàsiques 
que cal tenir en el procés de 
recerca de feina. Les més des-

tacades: Autoestima, comu-
nicació, empatia, negociació, 
lideratge, i treball en equip. 
La darrera jornada va incloure 
una conferència de la bom-
bera i esportista Emma Roca, 
on a través de la seva experi-
ència personal, va explicar que 
“facis el que facis, les coses les 
hem de fer amb alegria, pas-
sió, treball, constància, esforç i 
perseverança, superació sense 

oblidar la formació”. La for-
mació, precisament, va ser el 
tema tractat en la taula rodo-
na posterior. Representants 
de diferents centres formatius 
van explicar l’oferta de cursos 
que tenien com els cursos del 
SOC on s’obté un certificat 
de professionalitat, la forma-
ció ocupacional i els dife-
rents programes d’orientació 
laboral que s’ofereixen des 
d’Ig-Nova, la formació que 
s’ofereix des de l’Escola Pia 
molt especialitzada en cuina 
i restauració, la llarga llista de 
graus de diferents àmbits que 
es poden cursar a l’INS Milà 
i Fontanals, i les opcions for-
matives i serveis que ofereix el 
Campus Universitari.  
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D ijous passat dia 3 de 
novembre es va ce-
lebrar la primera de 

les tres sessions participatives 
de la Consulta de Projectes pel 
Barri del Rec. Es tractava d’un 
debat ciutadà sobre l’Espai 
públic i el paisatge urbà que 
va tenir lloc a l’Adoberia Bella 
i va comptar amb la participa-
ció d’una quarantena de per-
sones, entre veïns, arquitectes, 
representants d’entitats, ins-
titucions, grups municipals, 
membres del Consell del Rec i 
igualadins que van voler apor-
tar el seu punt de vista sobre el 
futur del barri més emblemà-
tic de la ciutat. 
Després d’una introducció a 
càrrec del segon tinent d’alcal-
de i regidor de Qualitat Urba-
na de l’Ajuntament d’Igualada 
Jordi Pont, el geògraf i profes-
sor de Geografia Urbana de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona va fer una ponència 
per introduir el debat, posant 
l’èmfasi en la visió global del 
barri i remarcant que el valor 

Pluja d’idees ciutadanes en el primer debat sobre el futur del Rec

del barri del Rec és tot el con-
junt arquitectònic i no una 
peça en concret. Tot seguit 
es va iniciar una dinàmica 
de treball conduïda per Laia 
Torras, experta en metodolo-
gia participativa, per tal que 
els assistents poguessin deba-
tre en grups més reduïts. Del 
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La sessió de dijous va ser la primera de tres que serviran per a aportar idees sobre el futur del barri.

treball en grups en van sortir 
diverses idees, reflexions i pro-
postes que seran traslladades 
als equips d’arquitectes que 
siguin seleccionats en la Con-
sulta de Projectes perquè les 
tinguin en compte a l’hora de 
presentar els seus treballs. 
Les dues properes sessions 

tindran lloc els dies 10 i 17 de 
novembre. La del proper di-
jous 10 serà sobre Edificació 
i Usos, i estarà introduïda per 
l’arquitecta i urbanista Mont-
serrat Giné. Totes les sessions 
tenen lloc a l’Adoberia Bella 
(c/del Rec cantonada c/Dr. 
Joan Mercader) de 18:30h a 

20:30h del vespre i són ober-
tes a tots els igualadins. No cal 
inscripció prèvia. 
 
La Consulta de projectes pel 
Barri del Rec d’Igualada 
El projecte porta per títol “Re-
pensant el barri del Rec” i es 
tracta d’un concurs d’idees 
impulsat per l’Ajuntament 
d’Igualada en col·laboració 
amb el Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya i l’Institut d’Ar-
quitectura Avançada de Cata-
lunya, i amb implicació activa 
de la ciutadania per tal de fer 
l’exercici col·lectiu d’imagi-
nar com ha de ser el barri més 
emblemàtic d’Igualada en un 
futur. L’objectiu és que la con-
sulta generi noves idees i que 
connecti el Rec amb projectes 
similars de reconstrucció de 
barris industrials d’arreu del 
món.  
El termini de presentació de 
candidatures dels equips es-
tarà oberta fins el dia 17 de 
novembre. Tota la informació 
relacionada amb la consulta  
es troba a la web:
consultarecigualada.cat   
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L ’associació disseny= 
igualada se suma a l’es-
deveniment internaci-

onal Movember, organitzant 
un sopar el dia 30 de novem-
bre per recaptar fons per a la 
investigació dels tipus de càn-
cers que afecten els homes. 
Actualment, el fet que un 
home es deixi bigoti pot ser 
un gest inusual i pot ser motiu 
de comentaris en el seu cercle 
d’amistats i familiars. Preci-
sament aquesta seria l’excusa 
que donarà peu a iniciar una 
conversa sobre la salut i cons-
ciència de la prevenció de les 
malalties que afecten al gènere 
masculí. 
Aquest és l’objectiu de l’esde-
veniment Movember. Un es-
deveniment internacional que 
disseny=igualada ha volgut su-
mar-se animant als homes que 
es deixin bigoti durant el mes 
de novembre i organitzant un 
sopar el dia 30 de novembre a 
les 9 del vespre, al restaurant 
Somiatruites d’Igualada. L’ob-
jectiu d’aquest sopar és recap-
tar fons per la lluita contra les 
malalties masculines. 
Tothom qui ho desitgi és ben-
vingut al sopar, dones i homes 
amb o sense bigoti. Cal ins-
cripció prèvia enviant un mail 
a info@dissenyigualada o a La 
Barberia d’Igualada, carrer 
Sant Simplici, 8.  La iniciativa 
compta amb el suport de La 
Barberia d’Igualada, el diari 
digital Surt de Casa Centre, el 
restaurant Somiatruites, el bar 
El Niu i l’agència de comuni-
cació Instint. 

Movember, una iniciativa 
internacional 
Movember és contracció en 

Disseny=igualada 
proposa deixar-se bigoti 
en lluita contra el càncer

Instal·len baixadors de formigó 
en cinc parades de bus urbà

anglès de moustache, bigoti, i 
November, novembre) és un 
esdeveniment anual en el qual 
els homes es deixen créixer el 
bigoti durant el mes de no-
vembre. La intenció és consci-
enciar sobre temes de  salut de 
l’home com ara el càncer de 
pròstata, el càncer de testicle, 
la depressió masculina, etc.[1] 
També es recapten diners per 
ajudar dins de cada país a una 
o més institucions referents 
temes de salut masculina. 
El Movember va ser celebrat 
per primera vegada a Austrà-
lia l’any 2003 quan un grup de 
joves de Melbourne van tenir 
la idea de deixar-se créixer 
el bigoti per donar suport a 
un amic afectat de càncer de 
pròstata. Des de l’any 2004, 
la Fundació Movember va 
començar a recaptar fons per 
destinar-los a la lluita contra 
el càncer de pròstata. 
A partir de 2007, l’esdeveni-
ment va començar a realit-
zar-se també a Canadà, Espa-
nya, Estats Units i Regne Unit. 
A cada un d’aquests països, 
es recapten diners destinats 
a una o més associacions per 
investigar sobre temes de salut 
dels homes. 
Avui dia hi ha diversos paï-
sos participants; l’any 2010 
s’aconseguiren 447.000 parti-
cipants i es recaptaren més de 
52 milions d’euros destinats 
íntegrament a fundacions 
contra el càncer de pròstata i 
salut masculina. 
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L ’Ajuntament ha iniciat 
aquest dimecres, 9 de 
novembre, la col·loca-

ció de nous baixadors, mitjan-
çant plataformes de formigó, 
en cinc parades de bus urbà. 
Aquesta és una mesura per a 
evitar els estacionaments in-
deguts i, en conseqüència, ga-

Instal.lació del baixador del formigó al carrer Sta. Caterina.

Les immobiliàries 
editen una revista
REDACCIÓ / LA VEU 

L a sectorial dels immo-
biliaris de la Unió Em-
presarial de l’Anoia ha 

presentat aquest dimecres la 
revista L’espai immobiliari de 
l’Anoia. Es tracta del primer 
projecte sorgit del treball de 
la sectorial amb l’objectiu de 
dinamitzar el sector i compta 
amb el suport d’una vintena 

d’immobiliàries de la comarca 
de l’Anoia. La revista s’adreça 
al públic en general, és gra-
tuïta, es pot trobar als forns i 
cafeteries d’Igualada, Vilanova 
del Camí, Santa Margarida de 
Montbui, i Capellades, i es pu-
blicarà cada dos mesos.  
L’espai immobiliari de l’Anoia 
ofereix a més d’habitatges per 
comprar, diversos articles so-
bre informació del sector.

rantir la correcta aproximació 
de l’autobús a la vorera i el fàcil 
accés dels passatgers al seu in-
terior. 
Són, concretament, la para-
da del c/ Santa Caterina amb 
c/ Aurora, les dues parades de 
l’Av. Barcelona entre Av. Bal-
mes i Ctra. Manresa, la de l’Av. 
Barcelona amb c/ Santa Te-
resa i la del c/ Pau Muntades. 

Aquesta acció té un cost apro-
ximat de 35.000 euros, aportats 
íntegrament per l’Associació 
de Municipis per la Mobilitat 
i el Transport Urbà (AMTU). 
En tres anys, entre 2015 i 2017, 
aquest ens concedeix a l’Ajun-
tament d’Igualada un total de 
160.000 euros per al desenvo-
lupament d’actuacions per a la 
millora del transport.

El col.legi Ramon Castelltort inaugura 
la iniciativa “Patis Oberts”
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E l passat diumenge, 6 
de novembre, s’ha ce-
lebrat la festa d’ober-

tura a la ciutat del pati de 
l’Escola Pare Ramon Castell-
tort, amb la presència dels 
Esmolets i un esmorzar salu-
dable per als assistents. 
Els Patis Oberts són una 
iniciativa del departament 

sociació de veïns del barri de 
Set Camins i de Creu Roja 
Anoia. En base a la seva evo-
lució s’avaluarà la idoneïtat 
d’estendre els Patis Oberts a 
altres escoles d’Igualada. 
Els horaris d’obertura del 
pati seran els dissabtes de 16 
a 19h i els diumenges de 11 
a 14h i hi haurà un monitor 
que tindrà cura del bon ús de 
les instal·lacions.

d’Ensenyament de l’Ajun-
tament d’Igualada, que vol 
ampliar les zones d’esbarjo 
i de joc, permetent als veïns 
i veïnes dels barris propers 
gaudir de les àrees esportives 
de les escoles els caps de set-
mana. 
La primera experiència ar-
renca al Ramon Castelltort, 
amb la col·laboració de la 
direcció, de l’AMPA, de l’as-

El pati del CEIP Ramon Castelltort, obert els caps de setmana.
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L ’espai de debat i refle-
xió d’Igualada DdD 
(Dimarts de Diàlegs) 

ja té a punt la sessió d’aquest 
mes de novembre després de 
la parada estival. L’espai posa 
a debat la pregunta: “Quina 
Festa Major volem?”. Es farà 
dimarts que ve, 15 de novem-
bre, a les 8 del vespre, a la Sala 
de Socis de l’Ateneu Igualadí. 
Les diferents visions de la festa 
són, sovint, motiu de debat a 
la ciutat. Es vol analitzar quins 
són aquests models i com po-
dria ser la Festa Major d’Igua-
lada en els propers anys. DdD 
vol posar el focus en el paper 
de les colles, entitats i Ajunta-
ment, en la presència de nous 
i vells elements, en el finança-
ment del programa d’actes, el 
calendari i en el que significa 
pels igualadins. També es vol 
analitzar quines eines existei-
xen per fer possible la gestió 
cultural.
La introducció de l’acte anirà 

Dimarts de Diàlegs posa damunt la taula 
el debat sobre el model de la Festa Major

a càrrec d’un dels majors ex-
perts en gestió cultural a nivell 
català com és el director del 
Programa i del Màster de Ges-
tió Cultural de la Universitat 
de Barcelona, Lluís Bonet. A 
través d’un diàleg-entrevista 
amb el coordinador de DdD 
Jordi Cuadras, Bonet farà una 
radiografia de quines són les 
característiques claus per una 
bona gestió de la cultura.
Després es passarà a acotar el 
debat a escala local tot cen-
trant el tema al voltant de la 
Festa Major. A la “Fila 0” s’hi 
han convidat els diferents col-
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Lluís Bonet.

Demà dissabte, 
assemblea de l’Antic 
Gremi de Traginers

lectius implicats amb la festa a 
través de Pau Durant (presi-
dent de la Coll@nada), Ismael 
Miñano (membre de la FES-
THI), Joan Pou (president de 
Dessota) i Ada Jover (tècnica 
del Departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada). Com en qualse-
vol sessió de DdD, el públic 
també podrà intervenir-hi, ja 
que la seva paraula és fona-
mental.
Aquesta serà la sessió núme-
ro 26 de Dimarts de Diàlegs. 
DdD és l’espai de tertúlia, de-
bat i reflexió d’Igualada que 
acull l’Ateneu Igualadí des 
del mes de gener del 2014. 
Dimarts de Diàlegs entén i 
promou el debat, el diàleg i 
la discussió com a eines per a 
fomentar el coneixement i el 
pensament crític a la ciutat. Es 
fa un dimarts al mes i sempre 
es posa a debat un tema rela-
cionat amb Igualada. La web 
de la iniciativa és dimartsde-
dialegs.cat, on es poden veure 
resums de totes les sessions.

Demà dissabte 12 de novem-
bre tindrà lloc l’assemblea ge-
neral de socis de l’Antic Gre-
mi de Traginers d’Igualada, a 
les 18:30 hores a l’Espai Cívic 
Centre. L’entitat ja disposa de 
loteria del sorteig de Nadal 
amb el número 72.022, el qual 
també se’n podrà adquirir el 
dia de l’assemblea.  

Dijous vinent, xerrada 
oberta a tothom a 
l’Escola Pia sobre els 
trastorns alimentaris
 
El proper dijous 17 de no-
vembre, a les 20:00h, a la Sala 
d’actes de l’Escola Pia Igua-
lada, tindrà lloc una xerrada 
sota el títol “Estima el teu cos 
i aprèn a prevenir els tras-
torns alimentaris”. Saps que 
un àpat al dia en família evi-
ta malalties com l’anorèxia?
La xerrada, oberta a tothom, 
és organitzada per l’Escola 
Pia, AMPA i Fundació Imat-
ge i Autoestima.  

Venda de castanyes 
dels infants 
del Centre Obert

El passat dijous, 27 d’octu-
bre, els infants del Centre 
Obert Centre de l’Ajuntament 
d’Igualada van obrir una pa-
rada de venda de castanyes. 
L’activitat va sorgir a iniciativa 
dels propis nens i nenes a l’ac-
tivitat del Consell Participatiu 
i, a l’activitat Tarda en Família, 
es van preparar les paperines 
per posar les castanyes i els 
cartells amb els preus, amb 
ajuda de les seves famílies. Des 
del departament d’Acció Soci-
al de l’Ajuntament s’agraeix la 
col·laboració de totes les per-
sones que van comprar casta-
nyes aquell dia. 
En el proper Consell Partici-
patiu, els nens i nenes decidi-
ran de manera assembleària a 
què es destinaran els diners re-
collits. Els Centres Oberts són 
serveis d’atenció diürna adre-
çats a infants i adolescents.
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P er a donar resposta a 
la creixent demanda 
d’espais d’estudi per 

part dels estudiants universi·
taris a la ciutat d’Igualada, el 
departament de Joventut de 
l’Ajuntament obrirà un nou 
espai destinat a aquest ús. 
Concretament, es tracta de 
dues aules situades a l’edifici 
de La Kaserna, a la Traves·
sia Sant Jaume s/n, amb una 
capacitat per a una cinquan·
tena de persones. 
La regidora d’Ensenyament 
i Joventut del consistori, Pa·
trícia Illa, ha destacat que “es 
tracta d’una iniciativa que 
neix d’una demanda real dels 
estudiants de la ciutat que, no 
només ampliarà els espais a la 
seva disposició, sinó que ha 
d’ajudar a potenciar el rendi·
ment acadèmic dels alumnes 
de la ciutat”. Els últims anys, 
Igualada ja ha vingut oferint 
als joves espais específica·
ment reservats i horaris espe·
cials d’estudi a la Biblioteca 
Central de Cal Font, a la bi·
blioteca del Campus Univer·

La Kaserna tindrà aules 
d’estudi aquest hivern
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L’objectiu és que els 
igualadins reciclin més 
les escombraries, doncs 

Igualada i l’Anoia 
tenen de les pitjors 
dades del país en 
recollida selectiva

Campanya per millorar els hàbits dels 
igualadins en el reciclatge de la brossa
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L’Ajuntament i l’orga·
nització mediambiental 
Ecoembes han presen·

tat la campanya Oportunitats, 
que es durà a terme a partir 
d’aquest mes de novembre 
a la capital de l’Anoia amb 
la voluntat d’incidir en els 
hàbits dels ciutadans, esti·
mular el reciclatge d’envasos 
domèstics i, en conseqüèn·
cia, millorar el respecte per 
l’entorn i el medi ambient. 
Avui n’han donat els detalls 
el tinent d’alcalde de Qualitat 
Urbana, Jordi Pont, i el gerent 
d’Ecoembes a Catalunya, Jor·
di Pietx. 
A partir de l’eslògan “Recicla 
més. Perquè l’envàs que no 
recicles tu, no el reciclarà nin·
gú”, la campanya inclou dife·
rents missatges de conscienci·
ació que es transmetran a la 
ciutadania a través de mitjans 
de comunicació audiovisuals 
i també mitjançant cartells in·
formatius en diferents punts 
de la ciutat. Hi haurà, a més, 
un equip d’animadors, a peu 
i amb bicicleta, que faran di·
fusió del material divulgatiu 
en diferents eixos de vianants, 
com el Passeig Verdaguer, el 
nucli antic, l’entorn del Mer·
cat de La Masuca, la Plaça Cal 
Font o el barri del Rec, entre 
altres, resolent també els pos·
sibles dubtes sobre el reciclat·
ge que els puguin adreçar els 
ciutadans. 
La intenció és transmetre el 
concepte que el reciclatge va 
més enllà del senzill gest de 
dipositar els residus al con·
tenidor adient, és una gran 
oportunitat de millorar la 
ciutat i l’entorn urbà. Col·
lateralment es vol posar l’ac·
cent en altres aspectes, com 
educar en la correcta sepa·
ració dels envasos o acon·
seguir que es comprimeixin 
aquests envasos abans de 
llançar·los al contenidor, 
fent d’aquesta manera que 
ocupin menys espai.  
 

El reciclatge a Igualada 
Segons dades exposades, els 
catalans reciclen cada cop 
més i millor. Durant l’any 
2015, es van reciclar a Cata·
lunya 235.369 tones d’enva·
sos, un 3,4% més que l’any 
anterior i, de mitjana, cada 
català va dipositar 15,0 quilos 
d’envasos de plàstic, llaunes i 
briks al contenir groc i també 
19,6 quilos de paper i cartró 
al contenir blau, xifres que 
suposen 2,3 i 4,5 punts més 
que la mitjana estatal. Igua·
lada, però, presenta dades in·
feriors a la mitjana catalana: 
cada igualadí va reciclar 10,2 
quilos l’any passat al con·
tenidor groc i 15,1 quilos al 
contenidor blau. A més, des·
taca el fet que als contenidors 
grocs a la capital de l’Anoia 
s’hi recull un 26% de residus 
impropis, és a dir, que hi són 
erròniament dipositats. 
Per això, segons Jordi Pont, 
Igualada encara “pot millorar 

molt en aquest camp, en som 
ben conscients i, per això, 
iniciem aquesta campanya 
que té com a gran finalitat 
aconseguir que els igualadins 
prenguin consciència que 
gestos i hàbits molt simples 
poden tenir un gran efecte 
en el seu entorn més pròxim”. 
Jordi Pietx, de la seva banda, 
ha destacat que “la campanya 
vol ser una via per a fomentar 
l’educació ambiental i el reci·
clatge; volem que el ciutadà 
senti que la cura del planeta 
és cosa de tots i, per això, cada 
gest és important i dipositar 
els envasos correctament és 
la clau d’un futur més soste·
nible”. 
Una altra dada rellevant es·
mentada aquest dimecres és 
que el 74,7% dels catalans 
asseguren disposar al seu do·
micili de més d’un espai des·
tinat a la separació dels seus 
residus, essent un d’aquests 
espais per als envasos del con·
tenidor groc, segons l’Estudi 
d’Hàbits de Reciclatge dels 
Espanyols, elaborat per l’Ins·
titut Apolda per Ecoembes. 
Ecoembes és l’entitat sense 
ànim de lucre que gestiona a 
nivell estatal la recuperació i 
el reciclatge dels envasos cor·
responents als contenidors 
groc i blau. L’any 2015 es van 
reciclar al conjunt de l’Estat 
més d’1,3 milions de tones 
d’envasos lleugers i envasos 
de cartró i paper, assolint una 
taxa de reciclatge del 74,8%.  
 Amb aquesta fita es van evi·
tar, segons aquesta organitza·
ció, l’emissió d’1,2 milions 
de tones de CO2 a l’atmosfe·
ra i el consum de 4,6 milions 
de MWh i de 24,8 milions de 
m3 d’aigua. 
 

sitari al Pla de la Massa i tam·
bé a l’Ateneu Igualadí. Ara, 
amb aquesta nova proposta, 
tindran una nova alternativa 
per preparar els seus exàmens 
i proves en una nova ubicació 
al centre de la ciutat. 
Les dues aules de La Kaserna, 
que habitualment es fan ser·
vir en propostes formatives 
impulsades des del departa·
ment de Joventut, obriran ara 
també com a nous espais per a 
l’estudi els dies 10, 11, 17 i 18 
de desembre de 16:30 a 20:30h 
i els dies 19, 20, 21, 22, 23, 27, 
29 i 30 de desembre de 21:30 
a 1:30h. Durant el mes de ge·
ner, estaran obertes els dies 3, 
4, 9, 10, 11, 12 i 13 de 21:30 a 
01:30h i el 14 i 15 del mateix 
mes de 16:30 a 20:30h. 
Aquesta nova iniciativa mu·
nicipal se suma al projecte 
Millora Acadèmicament, una 
iniciativa dirigida de manera 
molt especial a joves que es·
tan cursant l’ESO i que posa a 
la seva disposició un espai on 
fer els deures, amb un servei 
d’assessorament pedagògic, 
així com un ampli ventall de 
tallers de tècniques d’estudi.    

Avui, concentració de 
rebuig a la violència
REDACCIÓ / LA VEU 

A vui divendres 11 de 
novembre, a les 19 
hores i a la Plaça de 

l’Ajuntament, la Plataforma 
Feminista de l’Anoia ha con·
vocat una concentració de re·
buig a la violència exigint als 
estaments públics “la presa de 

les mesures necessàries per tal 
de facilitar l’empoderament 
de totes les persones i que pas·
sa per la prevenció i educació 
de tota la població per tal de 
que la dependència econòmi·
ca o emocional no sigui un 
obstacle insalvable a l’hora de 
fer front a les actituds de supe·
rioritat, domini o submissió”. 

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertadesTel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
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La caminada solidària Alzheimer Race dóna 2.683€ 
a la delegació a l’Anoia de l’Associació de Familiars
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L a segona edició de la 
cursa i caminada soli-
dària Alzheimer Race, 

celebrada a Igualada el passat 
18 de setembre, ha tancat el 
seu balanç econòmic fent una 
aportació de 2.683€ a favor de 
la delegació Anoia de l’Associ-
ació de Familiars d’Alzheimer 
de Barcelona (AFAB).
La cursa, organitzada per 
l’Hospital de Dia Sant Jordi 
del Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI) amb el su-
port de l’Ajuntament d’Igua-
lada, va comptar amb 963 
participants que van recórrer 
el passeig Verdaguer i l’anella 
fluvial per aquesta causa soli-
daria, i amb 87 voluntaris que 
van col·laborar en l’organitza-
ció.
El passat dimecres dia 2 de 
novembre, l’Alcalde i Presi-
dent del CSSI, Marc Castells, 
va rebre els organitzadors de 
la cursa, encapçalats per Joana 
Varea, Presidenta de l’AFAB 
Anoia, Menchu Vélez, treba-
lladora social de l’Hospital de 
Dia Sant Jordi, i Núria Solà, 
responsable de l’Hospital de 
Dia Sant Jordi, que van fer un 
balanç molt positiu d’aquesta 
iniciativa solidaria. L’èxit de 
les dues primeres edicions fa 
que els organitzadors ja hagin 
anunciat que la cursa tindrà 
continuïtat l’any vinent, amb 
una tercera edició prevista per 
al diumenge 17 de setembre 
de 2017.
Els fons recaptats per la cursa 
es dedicaran a les activitats que 
duen a terme les persones que 
formen la delegació Anoia de 
l’Associació de Familiars d’Al-
zheimer de Barcelona (AFAB) 

Acord del Consell 
Comarcal amb Càritas 
per a la gestió d’ajuts 
d’urgència social

Aqualata Brodats, Aquasos, 
l’Art de la Llum, l’Associa-
ció de Botiguers i Comerci-
ants del Mercat de la Masuca, 
Bar-Restaurant Bonavista, Ca-
fes Mythic, Cal Font Wellness 
Centre, Caldo Aneto, Camins 
De Vent, Cansaladeria i car-
nisseria Esquius, Cansaladeria 
Joan Montiel, Cansaladeria 
Mª Àngels Solé, Cansaladeria 
Olga Rovira, Cansaladeria 
Tudela, Carnisseria Durán, 
Catering Ca la Nuri, Caves 
Bohigas, Celler Can Figueres, 
Comité d’Empresa del CSSI, 
Cosmètica PUR, Cuinox mo-
biliari de cuina, Dillepassa, 
Especialitats Elèctriques Lau-
san, Farmàcia Cristina Casas, 
Flors Roset, Forn de pa Cal 21, 
Forn i cafeteria Pànem, Fotos 
Roig, Fruiteria Carme, Frui-
teria Lluis, Fruites i verdures 
Arnau, Fruits Secs Térmens, 
Fruits Secs Torra, Gumà Asse-
gurances, Hineutra, KOMpe, 
L’Herbolari del Mercat de la 
Masuca, La Cassoleta de cal 
Font, Les Confeccions, Magat-
zems Faro, Més Motor Anoia, 
Micu Micu, Odenauto, Ous 
Marimon, Pastisseria i fruits 
secs Anna, Peix Fresc Xaloc, 
Peixaters Toni Ortiz, Peixos 
Vila Massana, Perfumeria Cal 
Gaspar, Pintures R. Torreci-

llas, Punto Blanco, RailHome 
BCN, Red Music, Reformas F. 
Castellano, Rètols Planell, Ser-
visimó, Sumex, Supermas, Su-
siGris Bolets, Taxis Igualada, 
Tecnocolor, Tripería Amado, 
Tuga, Unigràfic, i els Ajunta-
ments d’Igualada, Òdena, la 
Pobla de Claramunt i Vilano-
va del Camí.
En l’organització també hi 
van col·laborar Creu Roja 
Anoia amb la cessió d’una 
ambulància i personal volun-
tari, la Fundació Sociocultural 
Atlas, amb voluntaris repar-
tits pel recorregut de la cur-
sa, Therana Teràpies Naturals 
Cos i Ment, amb massatgistes, 
Aquasos, Ocisport, Anima’ns, 
l’Associació Coopera’t i el fo-
tògraf Josep Balcells amb aju-
da en l’organització.
Aquesta edició comptà amb el 
suport de personatges que van 
gravar vídeos a favor la causa 
i publicats al Facebook de la 
cursa, incloent els del cantant 
Lluís Llach, les actrius Ampa-
ro Moreno, Montse Morillo, 
Rosa Gàmiz, Aída Flix i Lloll 
Bertran, els actors Jordi Martí 
i Albert Salazar, els atletes del 
CAI, i l’alcalde, Marc Castells. 
El pilot Jordi Viladoms també 
entregà obsequis signats per 
ell per donar suport a la cursa.

i que tenen previst continuar 
la seva tasca creant una nova 
associació d’àmbit específica-
ment anoienc i dedicada als 
familiars i malalts d’Alzhei-
mer i altres demències. 
Entre els seus objectius hi ha 
orientar i assessorar als cuida-
dors i afectats, i sensibilitzar, 
donar a conèixer i fer visible 
la malaltia a la comunitat. Per 
fer-ho possible duen a xerra-
des, tallers, projectes educa-
tius i activitats com l’Alzhei-
mer Race. Les xerrades són 
obertes a tothom i es realitzen 
els últims dijous de cada mes a 
les 6 de la tarda al Casal Cívic 
Montserrat, al carrer Orquídi-
es 7.
Una altra acció nova és el Pro-
jecte Conte, que pretén sensi-
bilitzar i educar a la població 
escolar en el tracte vers les 
persones grans i específica-
ment amb les persones amb 
demència. Els professionals de 
l’Hospital de dia Sant Jordi i 
els membres de l’AFAB crea-
ran i dissenyaran un conte i es 
desplaçaran a totes les escoles 
que ho sol·licitin per narrar-lo 
als nens, començant a les es-
coles d’Igualada i continuant 
a les de l’Anoia. 
També es col·laborarà en les 
activitats de la setmana de la 
gent gran a Igualada mitjan-
çant alguna xerrada o confe-
rència.
Tot això no seria possible sen-
se la participació i col·labora-
ció dels corredors, caminants, 
voluntaris i les entitats i em-
preses col·laboradores que van 
realitzar aportacions econò-
miques o donacions a aques-
ta segona edició de la cursa, 
com Alicia Balsells podologia, 
Amma Vilanova del Camí, 
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E l Consell Comarcal de 
l’Anoia ha firmat un 
conveni de col·labora-

ció amb Càritas Arxiprestat 
Anoia-Segarra perquè aquesta 
entitat gestioni els ajuts d’ur-
gència social als municipis 
de l’Anoia, amb l’objectiu de 
poder fer front a pagaments 
d’urgència social de famílies 
que pateixen grans dificultats 
econòmiques.
L’aportació màxima que farà 
el Consell Comarcal a Càritas, 
a càrrec del pressupost vigent, 
serà de 49.880€, 43.894,40 
més els 5.985,60€ correspo-
nents al 12 per cent de despesa 
de gestió. El conveni finalitza-
rà el 31 de desembre d’aquest 
any, amb el compromís de Cà-
ritas de lliurar una memòria 
de l’actuació el gener de 2017 
que detalli el nombre total del 
ajuts lliurats, el nombre total 
de persones beneficiàries, les 
tipologies dels ajuts, i els im-
ports total del cost de l’actu-
ació.
L’import d’aquesta aportació 
prové de la dotació del De-
partament de Benestar Soci-
al i Família de la Generalitat 
de Catalunya al Consell Co-
marcal per tal de fer front a 
l’impacte de la crisi i atendre 
les situacions d’urgència so-
cial derivades de l’actual con-
juntura econòmica. Aquests 
diners s’han de destinar a 
facilitar ajuts econòmics a 
les persones individuals i/o 
famílies dels municipis que 
es trobin en una situació de 
necessitat personal bàsica 
valorada pels serveis socials 
municipals. 

Passatge del Forn, nº 8  (Plaça de l’Ajuntament)  08700 Igualada,   Barcelona. Tel. 93 804 88 86

www.vinnari.com



QUI HERETARÀ ELS MEUS BÉNS SI NO FAIG TESTAMENT? 
ELS MEUS FILLS O EL MEU MARIT?

L’economia catalana segueix creixent:
Creix per sobre de l’espanyola i l’europea
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o pares, heretaran  segons una sèrie de regles aplica-
bles els  germans, fills de germans i en el seu defecte 
cosins germans (o col·laterals fins els 4t grau).

5. Generalitat de Catalunya. En el cas que el difunt 
no tingui ni fills, ni pares, ni cònjuge o parella de fet, 
ni cosins germans, heretarà la Generalitat de Catalu-
nya abans que el fill d’un cosí germà en el cas de no 
haver-hi testament, estant obligada la Generalitat de 
Catalunya a destinar els béns heretats a establiments 
d’assistència social o a institucions de cultura.

Pagaré més o menys impostos si faig testament?
Es paga exactament el mateix es faci testament o no, 
però fent el testament es pot planificar millor l’herèn-
cia futura i amb un correcte assessorament reduir el 
pagament futur d’impostos.

Seran més complicats els  tràmits quan mori cas de no 
haver fet testament?
Els tràmits són bastant similars, però s’haurà de rea-
litzar una declaració notarial d’hereus; aportant una 
sèrie de documents per tal de provar qui són els hereus 
legals (Llibre de Família, testimonis, certificats d’em-
padronament..., etc.), la qual cosa suposa un tràmit 
addicional.

Quin tipus de testament convé fer?
Cada testament difereix segons les necessitats del tes-
tador i de la seva situació, per exemple:

- A) Parelles de mitjana edat amb fills: habitualment 
és millor el clàssic testament “de l’un per l’altre”, i així 
no dependre en un futur dels fills en  cas de decidir 
possibles vendes d’immobles.

- B) Parelles amb fills menors d’edat: el més normal 
es afavorir el cònjuge o parella de fet i regular en cas 
de defunció els possibles problemes d’administració  
i  disposició de béns dels menors, entre altres molts 
temes.

- C) Persones divorciades: habitualment s’intenta re-
gular l’administració i disposició dels béns que els fills  
en cas de defunció  essent menors d’edat i els proble-
mes amb les seves ex-parelles.  Cada persona té les se-
ves inquietuds sobre la seva futura herència i mitjan-
çant el testament s’intenta resoldre-les i a la vegada 
anticipar possibles futurs problemes en la seva herèn-
cia i resoldre’ls  de la manera més eficaç possible.  

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

L’economia manté un creixement robust i destaca el del sector 
industrial (4,9%, el més alt dels darrers sis anys).

Bon Preu cierra el mejor ejercicio de su historia. Récord 
de beneficios y de ventas. Sin reparto de dividendos.

EVA PANICELLO
Economista. 
Sòcia fundadora de Saf Gestió Empresarial 
@EvaPanicello

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO 
Notari d’Igualada.
cjimenezfueyo@correonotarial.org

PER QUÈ SERVEIX 
LA COMPTABILITAT?

A
questa pregunta me la feia la setmana pas-
sada la Dolors, als seus 55 anys mai havia 
fet testament i acompanyada del seu marit  
varen venir a la meva notaria a signar la pri-

mera d’ells.

Sobre si és millor decisió, que heretin els fills o el ma-
rit, lògicament és un tema privat, però és important 
tenir en compte que en cas de no fer testament un 
ja no decideix qui heretarà els seus béns, sinó que es 
farà segons digui la Llei. 
El Codi Civil català estableix un ordre de crides en el 
cas de no existir testament:

1. Fills i néts: En primer lloc els fills, o en el cas de 
defunció d’algun d’ells, als fills del difunt (néts), per 
parts iguals.

2. A falta de fills o néts, heretaran el marit, la dóna 
o parella estable de fet. És important que a aquests 
efectes a Catalunya es considera parella estable de 
fet, sigui homosexual o heterosexual a la parella que 
convisquin junts i a més a més si complex alguns dels 
següents requisits:  a) Si la convivència dura més de 
dos anys ininterromputs. b) Si durant la convivència 
tenen un fill comú, i c) Si formalitzen la relació en 
escriptura pública.
És a dir, inclús encara que una persona no vulgui 
contraure matrimoni, pels motius que siguin, la prò-
pia llei, considera amb idèntics drets a heretar a la 
parella de fet que al cònjuge.

3. Si una persona mor sense fills o néts, i sense còn-
juge o parella de fet, heretaran els pares o ascendents 
a parts iguals.

4. En cas de no tenir fills, néts, cònjuge, parella de fet 

L
a comptabilitat no és altra cosa que 
un registre de tot el que passa a l’em-
presa. Tota activitat que es produeix 
en una organització, una compra, 

una venda, el pagament dels sous o d’un 
préstec, tot s’ha d’anotar per poder saber com 
van les coses en un període determinat. Si 
aquestes anotacions es fan de manera correc-
te,  disposarem d’informació fiable sobre com 
es generen els resultats de l’empresa  i quin és 
aquest resultat.
Hi ha molts factors de l’entorn que influeixen  
en la presa de decisions, però que no son di-
rectament controlables, hi ha un factor, però 
, que si podem controlar i és la de disposar 
d’una informació econòmica fiable, compler-
ta i a temps, i això com ho aconseguim?  A 
vegades les normatives comptables i obligaci-
ons fiscals tendeixen a fer-nos perdre de vista 
que la comptabilitat serveix per saber com va 
el negoci i no sols per complir amb les obli-
gacions legals.

PIA PRAT JORBA INÉS LUMBRERASJOSEP JUNYENT

Tinguem
 la comptabilitat 

al dia!
C. JIMÉNEZE. PANICELLOEVA PANICELLO CARLOS JIMÉNEZ

És important tenir en compte que en cas 
de no fer testament un ja no decideix qui 
heretarà els seus béns, sinó que es farà 

segons digui la Llei. 

SERGI SABORIT VILÀ @ssaborit 
Periodista. Cap de secció d’Expansión.Directora General d’Analisi Econòmica 

 i d’Economia i Hisenda. Generalitat de Catalunya

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix 

La comptabilitat ben feta i portada al dia és la 
base per la presa de decisions clau a curt ter-
mini, coneixement dels costos, la rendibilitat 
i la gestió de la tresoreria.
La comptabilitat ens ha  de permetre anar des 
de la visió global dels compte de resultats a un 
compte comptable concret i d’aquest al propi 
document de forma que la transparència en 
la informació i traçabilitat estigui assegurada.                      
Amb una comptabilitat fiable i al dia podrem 
obtenir el document que és més interessant 
de tenir cada mes: el compte de resultats, in-
forme indispensable per la presa de decisions. 
Així doncs tinguem la comptabilitat al dia!  
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E l departament  de Di-
namització Econòmi-
ca de l’Ajuntament 

d’Igualada promou una sessió 
informativa titulada Les mi-
llors apps i gadgets de produc-
tivitat per al teu smartphone o 
tablet, que es durà a terme el 
dijous, 24 de novembre, de 9 
a 13h a Ig-nova Tecnoespai, a 
l’Avinguda de Barcelona, 105. 
Compta amb la col·laboració 
de TIC Anoia i està adreça-
da a persones emprenedores 
o empresaris, específicament 
del sector TIC. La impartirà 
Emili Rodríguez, de l’empresa 
Coaching Tecnológico, espe-
cialitsta en l’acompanyament 
d’empreses i professionals en 
l’ús de les TIC i la presència a 
Internet. 
S’hi mostrarà una selecció 
d’aplicacions i gadgets de 
productivitat amb les quals 
els participants podran treu-
re el màxim rendiment al seu 
smartphone, tablet o phablet 
en el seu negoci. Amb una 
evident orientació pràctica, 
es mostrarà i explicarà la fun-
cionalitat de les aplicacions 
in-situ. Els assistents que ho 
vulguin podran instal·lar les 
apps en els seus dispositius 
mòbils o simplement seguir 
la sessió. Tot i que es realitza-
rà amb dispositius Android, la 
majoria d’apps es troben tam-
bé en iOS. 
Hi haurà una primera part in-
troductòria on es mostraran 
diversos dispositius externs 
que, en connexió amb l’smar-
tphone o tablet, permeten mi-
llorar o ampliar les seves fun-
cionalitats: fotografia i vídeo, 
micròfons externs, projecció 

Sessió de TIC Anoia 
sobre apps i gadgets

Nova aplicació d’autocontrols 
adreçada a les botigues d’alimentació

a grans pantalles, wereables, 
teclats, accessoris o cables, 
entre altres. Seguidament, es 
mostraran diferents aplica-
cions que permeten treure el 
màxim rendiment dels dispo-
sitius mòbils en el desenvolu-
pament de l’activitat profes-
sional: navegadors, opcions 
per emmagatzemar al núvol, 
aplicacions d’ofimàtica, edi-
tors de vídeo, eines per com-
partir arxius, administradors 
de tasques, editors de fotogra-
fia, vídeo i disseny, publicació 
de continguts a blogs, aplica-
cions per emmagatzemar tot 
el es veu i no es té temps de 
llegir, veure o escoltar, apli-
cacions per connectar remo-
tament a altres smartphones 
o ordinadors de sobretaula, 
transmissió de vídeo i vide-
oconferència, presentacions, 
gestió avançada de contactes, 
apps per monitoratge i gene-
ració de campanyes de mail 
màrqueting, gestió de blogs 
amb WordPress i Blogger, ges-
tió avançada de xarxes socials 
o automatització de funcions 
a xarxes socials i entorns del 
núvol. 
Les places són limitades i la 
inscripció, que és gratuïta, es 
pot formalitzar enviant un 
correu amb les dades per-
sonals a oficinaempresa@
aj-igualada.net. Aquesta acti-
vitat rep la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona i està 
emmarcada en el programa 
Catalunya Emprèn, amb el su-
port del Departament d’Em-
presa i Coneixement de la 
Generalitat i el cofinançament 
del Fons Social Europeu. Més 
informació a igualada.cat. 
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L ’Ajuntament d’Iguala-
da ha presentat aquests 
dimecres, 26 d’octu-

bre, la Guia per a l’aplicació 
d’autocontrols, una edició 
coordinada des de la regidoria 
d’Entorn Comunitari, que ha 
de ser una eina de gran utili-
tat per als establiments mi-
noristes d’alimentació. A la 
jornada, que portava per títol 
Facilitant la gestió en segure-
tat alimentària, hi van assistir 
una seixantena de persones, 
personal tècnic de diferents 
ajuntaments i minoristes de la 
ciutat. Es va debatre sobre les 
diferents maneres d’intervenir 
per tal de reduir el risc sanita-
ri i quin és el paper de tots els 
actors implicats, administra-
cions i minoristes. 
El regidor responsable de 
l’àrea, Fermí Capdevila, va 
recordar que, per a la regido-
ria que encapçala, la segure-
tat alimentària ha estat en tot 
moment un tema prioritari 
i Laura Martínez, diputada 
delegada de Salut Pública i 
Consum de la Diputació de 
Barcelona, va afirmar que la 
nova guia representa un pas 
endavant important i que serà 
de molta utilitat també per a 
altres municipis.

El 23 de novembre, 
Jornada d’Innovació 
TIC sobre el tèxtil

El proper dimecres 23 de no-
vembre tindrà lloc la Jornada 
d’Innovació TIC en el Sector 
Tèxtil organitzada pel CTecno 
amb la col·laboració de la Di-
putació. Quina és la presència 
de les TIC en totes les parts 
del procés de producció tèxtil? 
Amb representants d’empre-
ses pioneres en innovació i en 
el sector, la Jornada vol donar 
a conèixer com poden ajudar 
les TIC a la indústria tèxtil. 
Tindrà lloc a l’Adoberia Bella, 
a les 10 del matí.  Inscripcions 
gratuïtes.

RÀPID I SENZILL
Grups reduïts a tots els nivells i 

per a totes les edats. Matí i tarda.

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

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

 INFANTS 	VAMBES, ROBA INTERIOR NOVA NEN / NENA, ABRICS HIVERN 
 DONES 	VAMBES, ROBA INTERIOR NOVA, ABRICS HIVERN
 HOMES 	SABATES NÚMERO 42 (I DE 40 A 45), ROBA INTERIOR NOVA   
   (BOXERS, SAMARRETES TIRANTS), PANTALONS,  
   JAQUETES HIVERN

Recollida de sabates, vambes i roba per 
als camps de refugiats de Lesbos (Grècia)
ES NECESSITA URGENTMENT (roba nova o com nova)

Després de l’èxit de la recollida de material del setembre passat, engeguem 
una segona campanya per donar resposta a les peticions del magatzem 
que distribueix als camps de refugiats de Lesbos, Moria i Kara Tepe. Es 
tracta d’una campanya urgent, ja que es comença a notar el fred i moltes 
persones refugiades viuen al carrer en tendes i sacs de dormir després de 
cremar-se part del camp de Moria.

Podeu donar material nou o com nou, si en teniu, o bé diners, que permetran 
comprar el material necessari a l’illa mateix, de manera que s’incentivarà 
el comerç local, tan precari actualment. Moltes gràcies per endavant!

UNA INICIATIVA SOLIDÀRIA DE CARÀCTER INDIVIDUAL QUE ES 
CANALITZARÀ A TRAVÉS DE L’ONG SUÏSSA SAVE ASSIST OUTREACH 

(RESPONSABLE DE LA DISTRIBUCIÓ DE MATERIAL A L’ILLA).

PER A MÉS INFORMACIÓ:

T. 617 528 917  |  sabatesperalesbos@gmail.com
facebook.com/creuantcamins

On ho podeu dur?
Roba
nova
(o com nova)

ESPAI RUBIRALTA
Muralla St. Domènec, 14, MANRESA. Dimarts a 
dissabte, de 12h a 00h; diumenges de 18h a 00h.

KILLING WEEKEND
Sant Miquel, 9, MANRESA. Dimarts a dissabte, de 
10h a 20h.

PERRUQUERIA PERAU
Saclosa, 23, MANRESA. Dimarts a dissabte, de 09h a 19h.

ATENEU IGUALADÍ
Sant Pau, 9, IGUALADA. Dilluns a divendres, de 
16h a 19h.

FERRETERIA JORBA SOLÀ
Avda. Europa 27, P.I. Les Comes, IGUALADA. Dilluns 
a divendres, de 08h a 13h i de 15h a 19h; dissabtes 
de 09h a 13:30h.

La llista dels punts de recollida s’anirà actualitzant a facebook.com/creuantcamins.

Podeu fer donatius directament a l’ONG SAO Save Assist Outreach, 
responsable del material a l’illa, posant com a concepte “CATALAN 
CAMPAIGN”. Podeu fer el pagament per Paypal o targeta de crèdit 
entrant a la seva pàgina de facebook o fer una transferència al compte

IBAN CH62 8074 7000 0021 0305 8   SWIFT RAIFCH22747
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L ’Ajuntament i el col·
lectiu Igualada Comerç 
han presentat aquest 

dimecres una iniciativa con·
junta que té per objectiu per·
metre als clients dels establi·
ments de la ciutat digitalitzar 
els seus tiquets en paper i, 
d’aquesta manera, emmagat·
zemar totes les seves compres 
en una sola aplicació.  
La tinent d’alcalde de Dina·
mització Econòmica, Àngels 
Chacón, i Jordi Cuerva per 
part del col·lectiu de comer·
ciants, han explicat que el 
desenvolupament de la nova 
aplicació per a dispositius 
mòbils, anomenada Tickdi, 
ha de suposar un pas impor·
tant en l’adopció de les noves 
tecnologies per part dels co·
merciants locals i una millor 
experiència per als clients.
Tal i com s’explica des d’Igua·
lada Comerç, el mecanisme 
actual de compra, vigent des 
de fa dècades, implica un sis·
tema obsolet, amb tiquets 
que es perden, es deterioren, 
es descoloreixen, s’acumulen 
i ocupen espai. Amb la nova 
plataforma Tickdi, desenvo·
lupada per una empresa cata·

Els comerços locals 
podran digitalitzar els 
tíquets de compra

La directora de Joventut de la 
Generalitat destaca els serveis de l‘Anoia

lana, però, els clients podran 
guardar i consultar en format 
digital tots els tiquets de com·
pra dels comerços adherits, 
podran portar un millor con·
trol de despesa i gestionar l’es·
talvi, accedir a punts i ofertes 
dels establiments que formin 
part de la xarxa i, finalment, 
consultar un mapa on geolo·
calitzaran tots els comerços 
que ofereixin aquest servei. 
De la seva banda, els establi·
ments podran dur a terme 
iniciatives de captació i fide·
lització, campanyes entre els 
clients que disposin de l’apli·
cació i millores en el seu servei 
postvenda, facilitant també les 
devolucions i l’ús de les garan·
ties dels producte que reque·
reixin del tiquet de compra. 
En aquest sentit, els comerços 
participants en la iniciativa 
garanteixen els tiquets digitals 
de la plataforma Tickdi tin·
dran la mateixa validesa que 
els habituals tiquets en paper. 
Aquesta iniciativa d’Iguala·
da Comerç, que serà pionera 
a Catalunya, vol contribuir a 
la modernització del sector 
comercial local i ha comptat 
amb el suport de l’Ajunta·
ment d’Igualada per al seu 
desenvolupament. 
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L a directora general de 
Joventut de la Gene·
ralitat de Catalunya, 

Marta Vilalta, va visitar dijous 
3 de novembre el Consell Co·
marcal de l’Anoia i els mu·
nicipis anoiencs d’Igualada, 
Sant Martí de Tous, Vilanova 
del Camí i Piera, on es va re·
unir amb els responsables de 
Joventut.
La primera trobada va ser a 
l’Oficina Jove de l’Anoia, al 
Consell Comarcal on es va 
reunir amb la consellera co·
marcal de Joventut Gemma 
Fabrés, la tècnica responsable 
del Servei Comarcal de Jo·
ventut Soraya Pérez, i l’equip 
tècnic del Servei Comarcal de 
Joventut. Marta Vilalta va par·
lar de novetats relacionades 
amb el contracte·programa i 
del fet que s’està treballant en 
la direcció de pal·liar els dese·
quilibris que hi ha entre les di·
ferents Oficines Joves de tota 
Catalunya per seguir poten·
ciant els seus serveis i seguir 
millorant qualitativament. La 
directora general també va ex·
plicar que estan treballant en 
la reformulació de les línies 
estratègiques del Pla d’Actua·
cions Territorial (PATJ) que es 
desplega a partir del Pla naci·
onal de joventut de Catalunya 
(PNJcat), a través del qual es 
realitzaran taules comarcals i 
sectorials tant a nivell tècnic 
com polític. Vilalta va valo·
rar i agrair la feina que s’està 
fent en quant a polítiques de 
joventut a l’Anoia, destacant 
que és una de les comarques 
que més descentralitzen i més 
vetllen per tal que es desenvo·
lupin accions al territori. 
A Igualada, també va visitar 
l’equipament municipal juve·
nil La Kaserna, on la regidora 
de Joventut Patricia Illa i la 
tècnica de joventut Alba No·
gué li van explicar els projecte 

de Cal Badia i el de pressu·
postos participatius Impuls, a 
banda de les noves aules d’es·
tudi nocturnes per a estudi·
ants.

Visites a Tous, Vilanova 
del Camí i Piera
Al migdia la directora general 
de Joventut va visitar l’ajunta·
ment de Sant Martí de Tous, 
on es va reunir amb la regi·
dora de joventut M. Dolors 
Moreno, el regidor de Cultura 
i Festes Pau Mir, la regidora 
d’urbanisme Montserrat Fi·
gueras i la  tècnica compartida 
de Joventut al municipi Maria 
Soldan. Allà va conèixer les 
accions que s’estan duent a 
terme actualment per als jo·
ves i va visitar la que serà la 
nova ubicació de l’Espai Jove. 
Vilalta va constatar que a Sant 
Martí de Tous tenen molt con·
solidada la figura de la tècnica 
de joventut compartida i la 
tècnica de la laborateca, que 
les polítiques de Joventut cada 
vegada van a més i arriben a 
més joves, i que es treballa des 
de diferents àmbits, sobretot 
des de la implicació i partici·
pació ciutadana.
A primera hora de la tarda, 
Marta Vilalta va visitar Vila·
nova del Camí. Acompanyada 
del regidor de Joventut Sergi 
Pérez i la regidora de Cultu·

ra Meritxell Humbert, va vi·
sitar la ubicació provisional 
de l’Espai Jove al Centre Cí·
vic del Barri de la Pau. Tam·
bé van parlar de la previsió 
d’un nou espai jove a l’antic 
ambulatori del municipi i de 
les accions dutes a terme fins 
ara: la redacció del Pla Local 
de Joventut, el procés parti·
cipatiu amb joves, la progra·
mació d’activitats per a joves 
i el bon funcionament del 
consell municipal de joves La 
Xispa. Vilalta també va poder 
conèixer  la tasca de la tècnica 
compartida de Joventut Sílvia 
Rodríguez, que des de la regi·
doria valoren com a molt po·
sitiva ja que s’hi han engegat 
polítiques de joventut que feia 
temps que eren inestables i es 
projecten accions a curt, mig i 
llarg termini.
La visita a l’Anoia va acabar a 
la tarda a Piera, on la regidora 
de Joventut, Neus Núñez, l’al·
calde Jordi Madrid i el tècnic 
de joventut Agustí Pelfort van 
rebre la directora general de 
Joventut. Amb ells van parlar 
del gir que es vol fer al muni·
cipi pel que fa a polítiques de 
joventut, de la remodelació de 
l’espai d’entitats com a espai 
únicament per als joves del 
municipi i de la importància 
de fer·los participar en tot 
aquest procés de remodelació.

Curs a la UEA sobre la 
gestió del temps
REDACCIÓ / LA VEU 

L a UEA organitza el curs 
“Gestió del Temps o 
Com estirar el temps 

sense ser Dalí. Workshop per 
autònoms i micropimes”. 
La gestió del temps és un rep·
te per qualsevol professional, 
però pels autònoms i gerents 
de micropimes és converteix 
també en una obligació. És per 
això, que amb aquest taller es 
volen donar eines per a opti·
mitzar el vostre temps.

La sessió es farà el divendres 
18 de novembre, a partir de la 
1 del migdia, a càrrec de Juan 
Luís de los Ríos, Director Ge·
neral de Dental Catalunya i 
expert en training directiu. 
Inclou un dinar networking a 
peu dret.
Es farà al Restaurant Sesolive·
res. Preu soci: 20€ / Preu no 
soci: 25€. Pagament en efectiu 
al mateix restaurant
Imprescindible confirmar as·
sistència aquí / 938052292 / 
uea@uea.cat.

Concentració en suport a Montse Venturós

Seguint la convocatòria de l’As·
sociació de Municipis per la 
Independència i l’Associació 
Catalana de Municipis, que van 
cridar a trobar·se davant dels 
ajuntaments el passat divendres, 
unes 50 persones es van aplegar 
davant el consistori, en suport 
a l’alcaldessa de Berga, Montse 
Venturós, detinguda per ne·
gar·se a despenjar una Estelada 
de la façana de l’Ajuntament.



COMARCA  |  25
LA VEU
Divendres, 11 de novembre de 2016

COMARCA / LA VEU 

L a Diputació de Bar-
celona destinarà 
1.080.793,91 euros a 

reforçar el teixit empresarial 
local i la seva solvència eco-
nòmica afavorint la inversió 
en equipaments i infraestruc-
tures de l’Anoia. El nou pro-
grama de suport a la inversió 
local, que està destinat als 
ajuntaments i les quatre enti-
tats municipals descentralit-
zades de la demarcació, comp-
ta amb una dotació total de 20 
milions d’euros.
El suport a la petita i mitja-
na empresa té un innegable 
impacte econòmic i pot pro-
moure una especialització 
de la producció, i, també, de 
la comercialització dels pro-
ductes propis d’un territori 
determinat. És per aquest mo-
tiu que aquest nou programa 
promou la contractació de pe-
tites i mitjanes empreses per 
tal d’afavorir el desenvolupa-
ment econòmic local, millorar 

les oportunitats laborals i con-
tribuir a garantir la cohesió 
social.

Criteris d’adjudicació
La distribució dels 20 milions 
d’euros d’aquest programa 
té la voluntat de garantir una 
distribució justa i objectiva. 
S’assigna un import inicial de 
10.000 euros a tots els ens des-
tinataris amb l’objectiu d’as-
segurar l’equilibri territorial i 
el suport als petits municipis, 
i es completa la distribució 
amb les variables població, 
extensió i capitalitat comarcal.
Cadascuna de les 314 corpo-
racions destinatàries haurà 
d’acceptar els ajuts abans del 
31 de gener del 2017 i podran 
justificar actuacions executa-

des entre el passat 1 de juliol i 
el 30 de setembre del 2017.

Aposta de mandat
Els programes complementa-
ris que promou la Diputació 
de Barcelona formen part del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”. Mitjançant aquest 
pla, la Diputació treballa amb 
els ajuntaments per canalitzar 
la transferència de recursos 
econòmics, tècnics i materials 
als governs locals.
També formen part del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” les Meses de con-
certació (espais entre els re-
presentants de la Diputació i 
dels governs locals, en els quals 
es contrasten les necessitats i 
es preacorden les actuacions 
del mandat i els recursos), i 
els Catàlegs de serveis (ofer-
tes periòdiques de recursos 
que la Diputació presenta als 
ens locals en format de llibre 
electrònic per satisfer les seves 
necessitats).

La Diputació de Barcelona destina més d’un milió 
d’euros a reforçar el teixit empresarial local de l’Anoia
L’objectiu és reforçar la solvència econòmica local i afavorir la inversió en equipaments i infraestructures 

La Diputació aprova un 
nou programa de suport 
a la inversió local, dotat 
amb 20 milions d’euros

MONTBUI / LA VEU 

L ’Ajuntament de Mont-
bui ha començat a 
treballar internament 

durant aquesta setmana en 
la implementació d’una nova 
eina informàtica que faci-
litarà l’accés a tots els veïns 
als processos administratius. 
L’aplicatiu Gestiona, que ja 
utilitzen més de 4.000 ajun-
taments arreu de l’Estat es-
panyol, és l’eina escollida per 
donar compliment a les dife-
rents normatives en matèria 
d’administració electrònica.
Es tracta del primer pas per 
tal d’anar implantant, pro-
gressivament, un nou sistema 
d’e-administració que mi-
llorarà l’eficàcia i l’eficiència 
dels processos administratius, 
i que permetrà un accés més 
ràpid i eficient a la informa-
ció municipal per als veïns de 
Montbui.
Amb la implantació de la pla-
taforma de gestió d’expedients 
d’esPublico, Montbui dóna un 

pas endavant en la seva apos-
ta per continuar implantant 
l’administració electrònica, en 
incorporar un nou sistema de 
gestió d’expedients més àgil. 
El nou model, que s’anirà im-
plementant progressivament 
durant els propers mesos, su-
posarà un canvi profund en 
l’organització interna. Com 
explica l’alcalde Teo Rome-
ro “entre els avantatges que 
comporta, permetrà reduir el 
temps de tramitació dels ex-
pedients municipals i facilitar 
la connexió interdepartamen-
tal, en establir una única me-
todologia de treball per a totes 
les àrees. De la mateixa mane-
ra, comportarà la utilització 
generalitzada de la signatura 
electrònica des de qualsevol 
suport mòbil”. 
Com explica l’alcalde, Gesti-
ona ens permetrà oferir “un 
nivell de transparència major. 
Podrem tenir tots els docu-
ments ordenats, signats i digi-
talitzats, i tindrem la possibi-
litat de posar-los a disposició 

L’ajuntament de Montbui treballa per acostar 
l’administració electrònica a la ciutadania

dels ciutadans d’una forma 
més senzilla i accessible”.

Nova pàgina web i millora del 
sistema d’atenció ciutadana 
De forma coordinada, i per 
tal de millorar la informa-
ció i l’atenció ciutadana als 
ciutadans de Montbui, s’està 
treballant també en els dar-
rers preparatius d’una nova 
pàgina web municipal, la qual 

s’està realitzant amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, 
i que portarà incorporades les 
diferents millores en matèria 
d’administració electrònica i 
transparència que facilitaran 
la relació de la ciutadania amb 
l’administració local.  La nova 
pàgina web serà una realitat 
en un breu període de temps.
També amb la voluntat de mi-
llorar l’atenció a la ciutadania, 

l’Ajuntament de Montbui, en 
col·laboració amb la Diputa-
ció de Barcelona, està treba-
llant n un projecte de millora 
del sistema d’atenció ciutada-
na que posarà les bases per a 
la consolidació d’una Ofici-
na d’Atenció al Ciutadà, amb 
un model operatiu que sigui 
funcional i adequat a les ne-
cessitats de la ciutadania del 
municipi. 
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L a Llar d’Infants Muni-
cipal Sol Solet celebra-
rà, el divendres 11 de 

novembre, el 25è aniversari 
d’obertura de l’equipament. 
La celebració començarà a les 
6 de la tarda i hi haurà diverses 
activitats destinades a la quit-
xalla, a més d’un pastís d’ani-
versari i un pica-pica per a tots 
els assistents.
L’activitat començarà amb 
uns parlaments de benvingu-
da que aniran a càrrec de Jau-
me Armenteras, alcalde entre 
els anys 1983 i 2006, i Santi 
Broch, actual alcalde. Tot se-
guit, es bufaran les espelmes 
del pastís d’aniversari i hi hau-
rà un pica-pica. Els nens i ne-
nes podran participar en tres 
tallers: maquillatge, fer un ar-
bre d’empremtes i fer un iman 

del Sol Solet per la nevera. 
A 3/4 de 7 de la tarda hi haurà 
un espectacle de titelles amb 
el títol “Palla, fusta i pedra”. 
La representació anirà a càrrec 
de la companyia Galiot-Teatre 
de Titelles. A més d’aquesta 
celebració, durant la jornada 
lectiva, els infants de l’escola 
bressol faran diverses activi-
tats relacionades amb el vint-
i-cinquè aniversari.
La Llar d’Infants Municipal 
Sol Solet es va inaugurar l’11 
de novembre de 1991. Estava 
ubicada a l’edifici on actual-
ment hi ha el consultori mè-
dic, al barri de les Cases No-
ves. El 18 de setembre de 1999 
es va inaugurar una ampliació 
de l’equipament, que va possi-
bilitar l’acollida d’infants de 0 
a 3 anys, ja que fins aleshores 
només hi anaven els d’entre 1 
i 3 anys. 

Aquestes obres van consistir 
en la construcció d’un edifici 
annex en el qual es disposava 
de dues aules amb canvia-
dor, sala de descans, sanita-
ris adaptats als nens i nenes, 
un lavabo adaptat a les per-

La Llar d’Infants Municipal Sol Solet de la Pobla 
de Claramunt celebra el 25è aniversari

sones amb necessitats espe-
cials, l’ampliació de la zona 
del pati i l’eliminació de les 
barreres arquitectòniques. 
Amb aquesta reforma l’es-
cola bressol va poder acollir 
fins a 38 nens i nenes.

Des del març de 2010, la llar 
d’infants s’ubica en un nou 
edifici, situat al carrer de Ma-
rie Curie, al barri de can Ga-
lan. Es disposa de quatre au-
les, un espai polivalent, cuina, 
bugaderia, magatzem d’ali-
ments i un vestíbul amb una 
zona per deixar els cotxets. 
L’equipament té capacitat per 
a 61 nens i nenes, d’entre 0 i 
3 anys.
Aquest curs 2016-2017 hi ha 
19 infants, des de P0 fins a P2, 
tres educadores i la directora. 
Les classes es van iniciar el 12 
de setembre i finalitzaran el 
14 de juliol. Enguany s’intro-
duiran una sèrie de novetats, 
com classes d’anglès i tallers 
sensorials. També es farà un 
hort, que se situarà al costat 
del centre educatiu, perquè 
els nens puguin plantar vege-
tals i veure com creixen.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L ’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt està 
realitzant diverses obres 

de millora al local de l’Ateneu 
Gumersind Bisbal. L’actuació 
té un pressupost d’uns 33.000 
euros i es compta amb una 
subvenció de 32.000 euros de 
la Diputació de Barcelona, 
dins del Pla de la “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”.
L’obra inclou dues parts: la 
millora de la instal·lació de 
climatització i el canvi d’una 
part dels plafons de fusta de 
les parets. La primera actua-
ció consisteix en la col·locació 
de nous conductes, ubicats a 
menys alçada que els existents, 
i l’està executant l’empresa 
local Jordi Bartrolí Boada, 

SL. La segona, afecta la part 
interior de la paret amb faça-
na al carrer Solell, que encara 
estava pendent d’arranjament 
després d’haver solucionat els 
problemes d’humitat, i l’es-
tà portant a terme l’empresa 
local Fusteria Enric Arge-
lich. L’obra es va iniciar a fi-
nal d’octubre i és previst que 
s’acabi a final d’any.
Aquesta és la segona fase de les 
millores realitzades en aquest 
local. En una primera fase, que 
es va executar entre el maig i el 
juny de 2015, es van reformar 
els sanitaris, es va solucionar el 
problema d’humitat de l’edifi-
ci, es va substituir l’aplacat de 
fusta d’un costat de la sala i es 
van realitzar uns canvis en la 
instal·lació elèctrica. 

Obres de millora a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a delegació poblatana 
de l’Associació Espa-
nyola contra el Càncer 

organitzarà, el diumenge 13 de 
novembre, una caminada i un 
esmorzar popular per recollir 
fons contra aquesta malaltia. 
La iniciativa solidària ja és el 
setè any que es porta a terme 
i compta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.
Les persones que estiguin in-
teressades a participar en la 
caminada tindran com a punt 
de trobada la plaça de l’Ajun-
tament, a 2/4 de 9 del matí. 
Cal inscriure’s, prèviament, 
al Local Social de l’Ateneu, de 
dilluns a divendres, de les 4 a 
les 7 de la tarda. La caminada 

tindrà una durada de dues ho-
res, aproximadament.
Les persones que no vulguin 
anar a caminar podran esmor-
zar, a partir de les 10 del matí 
a la plaça de l’Ajuntament, un 
entrepà i una beguda. El preu 
serà de 5 euros. Els caminants 

Caminada i esmorzar popular 
per a la lluita contra el càncer

també podran comprar l’es-
morzar abans de sortir. Com 
en anys anteriors, se sortejarà 
una panera. El sorteig es farà 
a 2/4 de 12 del migdia a la 
mateixa plaça i els números 
els vendran voluntaris casa 
per casa.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a regidoria de Benestar 
Social de l’Ajuntament 
de la Pobla de Clara-

munt organitzarà, el divendres 
11 de novembre, una xerrada 
sobre els refugiats. L’activitat 
tindrà lloc a les 7 de la tarda 
al Teatre Jardí. La conferèn-
cia portarà per títol “Protocol 

d’acollida. Context i situació 
general dels refugiats” i ani-
rà a càrrec de Sílvia Grados, 
coordinadora de Creu Roja a 
l’Anoia. 
Aquesta xerrada s’emmarca 
dins de les accions que duu a 
terme l’Ajuntament en aques-
ta qüestió, com la moció de 
suport a la població refugiada 
víctima dels conflictes armats 

a la Mediterrània que es va 
aprovar, per unanimitat, en el 
Ple ordinari del 17 de setem-
bre de 2015. També es va crear 
un registre de voluntaris per 
donar suport a les persones 
refugiades i els poblatans i 
les poblatanes que hi esti-
guin interessants s’hi poden 
inscriure a través de la pàgi-
na web municipal.

Xerrada sobre els refugiats, a la Pobla 
de Claramunt
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c. Aurora 86, baixos - Igualada - Tel. 655 917 754
A partir de el proper 17 de novembre  els dijous i divendres farem la nit vasca

. SOPARS D’EMPRESA . MENÚS  A MIDA

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

Molt cèntric. Tel: 938052995

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a Sala Municipal d’Ex-
posicions de la Pobla 
de Claramunt acollirà, 

a partir del diumenge 13 de 
novembre, una col·lecció de 
fotografies de Mireia Vilanova. 
La inauguració de la mostra 
tindrà lloc a la 1 del migdia i es 
podrà visitar fins al diumenge 
27 de novembre.
La mostra porta per títol Ca-
tarsi i l’autora la defineix com 
“una mirada cap a una col·lec-
ció de mons paral·lels, llums 
diferents i emocions plenes de 
colors”. L’horari de visites serà 
de dilluns a dissabte, de 2/4 de 
6 de la tarda a 2/4 de 8 del ves-
pre, i els diumenges, de les 12 a 
les 2 del migdia.

Aquesta exposició està inclosa 
dins de les Festes Culturals, que 
organitza la regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament. La pro-
gramació es va iniciar a prin-
cipi de setembre i durarà fins 
a final de novembre. Durant 
aquests mesos, s’han portat a 
terme diverses activitats, com 
concerts, teatre, l’acte acadè-
mic del Premi Gumersind Bis-
bal i Gutsems o el Concurs de 
Pintura Ràpida Infantil. 

Exposició de fotografies 
de Mireia Vilanova

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a regidoria de Joventut, 
a través del Cau Jove, va 
organitzar, el diumenge 

6 de novembre, una excursió 
a Port Aventura amb motiu 
de Halloween. A la sortida hi 
van participar 24 joves, d’entre 
12 i 18 anys. Relacionat amb 
aquesta festivitat, el dijous 3 de 
novembre, també es va fer un 
taller d’espalmatòries.
L’autobús de l’excursió al parc 
temàtic va sortir cap a les 9 del 
matí des de la plaça de l’Ajun-

tament. Cap a 1/4 d’11 els joves 
van arribar a Port Aventura i 
durant tot el dia van poder gau-
dir, tot i el fred, de les diverses 
atraccions. L’arribada a la Pobla 
de Claramunt va ser cap a 3/4 
de 8 del vespre.
Al taller d’espalmatòries hi van 
assistir una desena de joves. 
Amb pots de vidre reciclats i 
materials diversos com paper 
de seda i benes, els participants 
van fer espalmatòries que re-
produïen fantasmes, mòmies o 
la típica carbassa. L’activitat es 
va realitzar al local del Cau Jove. 

Més d’una vintena de joves 
poblatans van d’excursió a 
Port Aventura

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Directora General de 
Joventut de la Genera-
litat, Marta Vilalta, es 

va reunir, la setmana passa-
da, amb els agents de joven-
tut de la comarca per tal de 
conèixer de primera mà les 
polítiques que s’estan tirant 
endavant des del Consell 
Comarcal de l’Anoia i des 
d’alguns municipis, com és 
el cas de Vilanova del Camí. 
El regidor de Joventut, Sergi 
Pérez, destaca la importàn-
cia d’aquest tipus de visites. 
La de dijous, per exemple, va 
servir també per exposar el 
treball que s’està fent a Vila-
nova del Camí per reactivar 
les polítiques de joventut. 
Des de l’àrea vilanovina s’es-
tà confeccionant el nou Pla 
Local de Joventut 2017-2020, 
un document que marca les 
estratègies a seguir per po-
der assolir els objectius esta-
blerts sobre aquesta matèria. 
Ajuda a planificar les accions 
i recollir-ho tot per escrit, 
amb claredat, sobre el paper. 
El pla parteix d’un estudi 
previ fet al municipi, més 
concretament una diagnosi 
sobre el jovent. Es va elabo-
rar al llarg de l’any 2014 i 
es va enllestir a principis de 
2015.  
A partir de la diagnosi es pot 
deduir el perfil del jove vila-
noví. Segons el regidor, tren-
ca alguns prejudicis sobre la 
població ja que malgrat l’alt 
índex d’atur, la majoria te-
nen estudis bàsics. “Cada cop 
més joves vilanovins tenen 
estudis universitaris” afegeix 

Pérez “i també n’hi ha molts 
amb títol de grau mitjà o su-
perior”. 
A partir d’aquesta diagnosi 
s’han marcat uns eixos es-
tratègics. Dos dels priori-
taris són l’empoderament 
del jovent (acompanyar-los 
en el seu projecte educatiu i 
professional i també, en ma-
tèria de prevenció) i la par-
ticipació. Sergi Pérez consi-
dera dins de les accions per 
promoure la participació el 
Consell de Joves és un dels 
instruments més importants 
i que l’experiència de la seva 
activitat fins ara és força po-
sitiva. 
A l’espera de poder dispo-
sar d’un futur Espai Jove, 
un altre dels objectius del 
Pla Local de Joventut, Sílvia 
Rodríguez recorda que de 
moment està emplaçat pro-
visionalment al Centre Cí-
vic del Barri de la Pau i obre 
portes cada tarda de dilluns, 
dimarts i dijous. La tècnica 
s’ha posat a disposició de 
qualsevol jove o entitat que 
vulgui fer qualsevol  tipus de 
consulta, demanar informa-
ció o fer arribar una propos-
ta a aquest espai de trobada 
juvenil.

Comencen els cursos de 
Tardor Jove
D’altra banda, ja han co-
mençat les primeres classes 
dels cursos de Tardor Jove 
que proposa l’àrea de Joven-
tut de Vilanova del Camí. La 
inscripció ha estat tímida i fi-
nalment s’han tirat endavant 
dos dels cursos programats: 
l’Aula d’Estudi per a joves 
d’ESO que obrirà els dimarts, 
de quatre a sis de la tarda, du-
rant tot el curs, a l’Aula TIC 
de Cultura, i el curs de Mine-
craft que es farà al Centre Cí-
vic del barri la Pau, els dijous, 
de quatre a dos quarts de sis 
de la tarda, i on es dissenya-
ran personatges en 3D per 
inserir-los al videojoc. Encara 
és possible inscriure’s al llarg 
d’aquesta setmana. 
Encara que tots els cursos no 
s’hagin pogut tirar endavant 
per manca d’inscripcions, 
la tècnica de Joventut, Sílvia 
Rodríguez, afirma que estan 
contents perquè es tracta de 
fer “taca d’oli” per tal que els 
joves que ja han començat 
algun dels cursos puguin en-
grescar a amics o companys. 
A més assegura que no deixa-
ran de continuar fent noves 
propostes. 

Vilanova del Camí treballa en els 
eixos estratègics d’un nou Pla Local 
de Joventut



Director/a de Finances, Administració i Sistemes
El Consorci Sociosanitari d’Igualada, empresa de serveis a les persones grans, cerca la persona que 
gestionarà les àrees de finances, tresoreria, comptabilitat, facturació, administració, reporting i 
sistemes d’informació.

Funcions: 
• Liderar el departament d’administració, finances i sistemes d’informació
• Gestionar la tresoreria, cobraments, pagaments, remeses, pòlisses de crèdit i negociacions amb les 
entitats de crèdit
• Elaborar i realitzar el seguiment del pressupost anual, el pressupost de tresoreria i el pla d’inversions
• Elaboració mensual del compte de pèrdues i guanys per centres, i trimestral del balanç i les 
inversions, i anual del tancament.
• Supervisió de la facturació i de la comptabilitat financera i analítica, gestió dels actius, passius i 
amortitzacions i gestió de les assegurances
• Elaborar i supervisar els plecs administratius i tècnics de contractes de serveis, subministraments i 
obres, de les propostes per a concursos públics, i dels convenis amb terceres parts
• Reporting a administracions públiques i a l’auditor extern
• Realització d’estudis econòmics per a nous projectes i inversions
• Monitorització i detecció de problemes i situacions susceptibles de millora
• Elaboració, revisió i seguiment de protocols i procediments establerts

Requisits: 
• Disposar de Grau Universitari, Llicenciatura o Diplomatura en Administració d’Empreses, Ciències 
Empresarials, Comptabilitat i Finances o equivalent
• Coneixements avançats d’eines informàtiques de gestió, ERP i ofimàtica
• Català nivell C, castellà avançat i es valoraran altres idiomes
• Experiència acreditada de més de 5 anys com a responsable en l’àrea de finances i administració
• Es valoraran coneixements de la comptabilitat del sector públic
• Professional amb capacitat analítica, comunicació, planificació i treball en equip.

Jornada completa i salari negociable en funció de competències i experiència professional.. Les 
persones interessades hauran d’enviar carta de presentació i CV a idequa@idequa.com amb la 
referència: Director Financer (25635). Data límit: 21 de novembre. Posteriorment caldrà aportar 
fotocopia compulsada acreditativa dels mèrits i titulacions.
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L a Policia Local ha fet 
públiques les noves da-
des del radar pedagògic 

que ha estat instal·lat durant 
els darrers cinc mesos al car-
rer Santa Llúcia, al costat de 
l’escola Joan Maragall. Durant 
aquests mesos s’han controlat 
més de quaranta-sis mil vehi-
cles i segons es desprèn de les 
dades, la gran majoria respec-
taven els límits de velocitat. El 
97% dels vehicles circulaven 
a una velocitat inferior als 40 
quilòmetres per hora (màxi-
ma permesa en aquesta via) 
i només el 3% restant ho feia 
una velocitat superior als 41 
km/h.
El radar pedagògic ha estat 
col·locat concretament davant 
del número 100 del carrer 
Santa Llúcia, entre els dies 24 
de maig al 31 d’octubre. En 
el transcurs del temps que ha 
estat en funcionament ha con-
trolat la velocitat de 46.677 ve-
hicles. Però en total s’han rea-
litzat prop de 425.000 mesures 
ja que els vehicles han variat la 
velocitat al llarg de tota la me-
dició. La velocitat mitja dels 
vehicles controlats està sobre 

els 25 quilòmetres per hora i la 
més genèrica la trobem entre 
21 a 30 quilòmetres per hora.
En relació al fet de si la col·lo-
cació del radar pedagògic ha 
significat una reducció de ve-
locitat dels vehicles, l’inspec-
tor en Cap de la Policia Local 
de Vilanova del Camí, Marc 
Peña, torna a afirmar que no 
es pot desprendre una acció 
d’efecte reacció, malgrat que 
un radar acostuma a exercir 
un efecte dissuasori.
La propera ubicació del radar 
pedagògic serà al carrer Rafael 
de Casanovas cantonada amb 
el carrer Sant Jordi.

Els vilanovins respecten 
els límits del radar 
al carrer Santa Llúcia

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L a Colla Excursionista 
de Vilanova del Camí 
ha agraït públicament 

a totes les persones que van fer 
possible amb els seus donatius 
o participació en la caminada 
de diumenge, la recaptació de 
fons per a la Marató de TV3. 
Durant els propers dies faran 
pública la quantitat total que 
destinaran integrament a La 
Marató 2016 que es dedicarà a 
l’ictus i les lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques. 
Diumenge van fer una camina-
da que començà a les nou del 
matí i després  una mica d’es-
morzar a l’escola Marta Mata, 
pa amb tomàquet i botifarra, 
begudes i cafès. I per amenitzar 

aquesta matinal es va comptar 
amb la participació dels gos-
sos i monitors d’Agrapes i dels 
grups de dansa de Sweet India.

Agraïment a empreses i enti-
tats col·laboradores
Des de la Colla han agraït a 
particulars, empreses i enti-
tats la col·laboració: Camp 
del Rei, Colla Excursionista de 
Vilanova del Camí, A Quatre 
Grapes, Protecció Civil, Ajun-
tament de Vilanova del Camí, 
Sweet India, Servei d’Esports, 
Ràdio Nova, Cultura de Vila-
nova del Camí, Escola Marta 
Mata, Veter Center, SuperMas, 
Pere Bosch Roba Laboral, Ra-
mon Martínez Cafès Lavazza, 
La Caixa, Farmàcia Font, Ca la 
Nuri, APP Serveis Informàtics, 

La Colla agraïda per les 
col·laboracions per a La Marató de TV3

Bodega La Moreneta i l’Enllaç.
Els diners recaptats, donatius 
d’empreses i particulars, es 
donaran integrament  per La 
Marató. 

Propera sortida de la Colla al 
Ripollès
La propera sortida de la Colla 
serà el  dia 20 de novembre. 
Aniran fins a Sant Julià de Sal-
tor (Ripollès). Sortiran de Vi-
lanova del Camí amb autocar 
a les 7 del matí i tornem a les 
7 de la tarda.  Les inscripcions 
es poden fer tots els dilluns i 
dijous de la setmana de l’ex-
cursió, de 19 a 20:30 hores, a la 
seu social. Els socis poden fer 
la reserva telefònicament o per 
correu electrònic. cevcami@
hotmail.com i 93 803 43 88. 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E l Jurat del concurs 
d’instagram #vilano-
vanatura, format per 

GEDEN, Medi Ambient i Rà-
dio Nova, ha escollit la imat-
ge guanyadora del mes d’oc-
tubre. És una fotografia de la 
vilanovina Mercè Palou Carles 
que retrata el passeig de la In-
dústria vestit de tardor, d’un 
color groc intens.
Palou ha explicat a Ràdio 
Nova que li encanta fer foto-
grafies de natura i d’animals 
i no dubta en treure el mòbil 
per immortalitzar paisatges, 
postes de sol o detalls de la 
natura que la sorprenen o li 
criden l’atenció. 
El mòbil, assegura Palou, ha 
substituït la càmera de fotos i 

li permet retratar tot allò que 
l’interessa. Assegura que és un 
repte pendent tenir compte 
propi d’instagram perquè ha 
estat la seva filla la que ha pu-
blicat la imatge.
Ja sabeu que podeu seguir 
participant en el concurs #vi-
lanovanatura. Només heu de 
pujar a instagram la vostra 
fotografia que ha de retratar 
algun aspecte natural, bé flora 
o fauna, de Vilanova del Camí 
amb el hastag #vilanovanatu-
ra. El Jurat escollirà la millor 
imatge de novembre i la mi-
llor de desembre. Després, les 
imatges guanyadores de cada 
mes tornaran a competir en 
un nou concurs, amb votació 
popular, per triar la millor 
imatge de natura de Vilanova 
del Camí del 2016.

Una imatge de tardor del 
passeig de la Indústria 
guanya el #vilanovanatura 
d’octubre
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PIERA / LA VEU 

E n el marc del projecte 
Apropa’t a l’Empresa, 
subvencionat per la 

Diputació de Barcelona, el de-
partament d’Empresa i Ocu-
pació de l’Ajuntament de Piera 
ha organitzat la trobada ano-
menada Radiografia del mer-
cat laboral. La jornada estava 
adreçada a persones aturades i 
que busquen feina, amb la in-
tenció que coneguessin la si-
tuació del mercat laboral més 
proper al seu entorn geogràfic.
La trobada ha comptat amb 
representants de diverses 
empreses ubicades a les co-
marques de l’Anoia, el Baix 
Llobregat, l’Alt Penedès i el 
Vallès Occidental. Hi han in-
tervingut Daniel Blasco, de l’ 
empresa vinícola Torres, ubi-
cada  a Vilafranca del Pene-
dès; Manel Batet, de l’empresa 
Cafès Novell, amb seu també 
a Vilafranca, i Josep Miquel 

Bas, de la multinacional  far-
macèutica BBraun Medical, 
ubicada a Rubí i amb filials  a 
tots els continents. La comar-
ca de l’Anoia ha estat repre-
sentada per Rafael Duran, de 
l’empresa ABZAC IBERICA, 
amb seu a Piera. També hi ha 
participat Sònia Saranago, de 
l’Hotel les Torres de Sant Este-
ve Sesrovires.
Els ponents han informat als 
assistents sobre quins són 

Una radiografia al mercat laboral 
més proper,  a Piera

els perfils professionals  més 
sol·licitats i les competènci-
es més valorades, entre elles 
hi ha l’adaptació als canvis, la 
flexibilitat i la implicació en 
la feina. També s’ha parlat de 
les vies de contractació que 
actualment s’utilitzen i de la 
importància del reciclatge per 
adequar-se a les necessitats del 
mercat laboral, principalment 
la formació en idiomes i el co-
neixement de les TIC. 

PIERA / LA VEU 

L ’Associació de Veïns 
Sala Vall d’Or del Be-
dorc amb 105 dorsals i 

la Piscina amb 34 van organit-
zar la sortida en autocar, sub-
vencionat per l’Ajuntament, 
per assistir a la Cursa de la 
Dona del passat diumenge 6 
de novembre. A aquesta xifra 
cal sumar-hi moltes veïnes del 
poble que van preferir anar a 
la ciutat comtal en altres mit-
jans com el tren o vehicles par-
ticulars.
En aquesta edició de la Cursa 

Piera a la Cursa de la Dona

de la Dona a Barcelona hi van 
participar més de 30.000 dones 
en un recorregut de 8 quilò-
metres que anaven de les Fonts 
de Montjuïc fins a l’avinguda 

Rius i Taulet. Els diners recap-
tats en aquest acte es destinen 
a projectes de recerca i a l’aten-
ció de les dones afectades i les 
seves famílies.

PIERA / LA VEU 

A quest diumenge, a 
partir de les 10 ho-
res, es fa la primera 

activitat programada dins el 
mes de l’oli: Del trull al plat! 
Es tracta d’una activitat que 
es durà a terme als molins 
d’oli de Piera: el Molí d’oli de 
Cal Sadurní (C/ Marconi) i el 
Molí d’Oli de Cal Nasi (Av. 
Ctra d’Igualada) per donar 
a conèixer a tothom qui ho 
vulgui el procés d’elaboració 
d’oli, des de la collita de les 
olives fins que surt envasat a 
punt de ser venut i consumit. 
Durant el matí hi haurà es-

morzar popular per a tots els 
assistents a base de pa torrat 
amb oli nou i botifarra.
La següent activitat, la Festa 
de a Rota, està prevista per al 
diumenge 27 de novembre. 
Us recordem que durant la 
festa de la rosta hi haurà ros-
tada popular, mostra de pro-
ductes agrícoles, degustació 
d’olivada i allioli de codony, 
elaboració d’olives en con-
serva, tast dels restaurants de 
Piera, entrega de premis del 
concurs d’aparadors, sorteig 
d’oli d’oliva nou, zona infan-
til amb inflables i el concurs 
d’allioli. 

L’activitat ‘Del trull al 
plat!’ engega el mes de l’oli

PIERA / LA VEU 

E n el marc de les tro-
bades amb escriptors i 
escriptores del nostre 

país que periòdicament or-
ganitza la Biblioteca de Pi-
era, el proper dimarts 15 de 
novembre a les 19h, l’escrip-
tora i periodista mallorquina 
Llúcia Ramis serà a Piera per 
compartir opinions i experi-
ències amb els seus lectors. 
Nascuda a Palma de Mallor-
ca el 1977, és llicenciada en 
Ciències de la Informació 
per la UAB. Ha estat cap de 
redacció de la revista lite-
rària Quimera, va dirigir i 
presentar un programa tele-
visiu sobre llibres Això no és 
Islàndia i actualment col·la-
bora en diversos mitjans de 
comunicació com Catalunya 

Ràdio. 
És autora de Coses que et 
passen a Barcelona quan tens 
30 anys publicada al 2008 i 
Egosurfing al 2010 novel·la 
amb que va ser guardonada 
amb el premi Josep Pla del 
mateix any. La darrera obra 
publicada Tot allò que una 
tarda morí amb les bicicletes, 
és del 2013. 
Ha participat també en di-
verses obres col·lectives Odio 
Barcelona (2008) i Matar en 
Barcelona (2009). A finals 
del 2010, l’Obra Cultural 
Balear li concedí el Premi 
Bartomeu Rosselló-Pòrcel 
en reconeixement al camp de 
l’acció cultural. 
L’acte és d’accés lliure i serà 
presentat per Vicenç Ventura 
conductor del Club de lectu-
ra de la Biblioteca pierenca. 

L’escriptora Llúcia 
Ramis serà a Piera

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
disposa del Catàleg de 

camins municipals, un treball 
realitzat per la Diputació de 
Barcelona. El document ha es-
tat lliurat pel diputat d’Infra-
estructures Viàries i Mobilitat, 
Jordi Fàbrega, a l’alcalde de 
Santa Margarida de Montbui, 
Teo Romero.
El catàleg de camins municipals 
és un document que analitza els 
trets fonamentals del conjunt 

de vies municipals existents en 
el terme municipal. En total 
s’han inventariat 78 camins que 
sumen una longitud de 86.6 
quilòmetres, escollits d’acord 
amb les indicacions dels tèc-
nics encarregats de la redacció 
i representants de l’ajuntament, 
entre els quals hi ha regidors i 
tècnics.
A partir d’aquesta informació 
de base formada per un seguit 
de paràmetres referents a la seva 
geometria, funcionalitat, estat 
de conservació, amplada i tipus 
de ferm, es va realitzar un treball 

de camp amb visites al conjunt 
de camins i es van recollir dades 
descriptives pel seu posterior 
processament informàtic. Tots 
els camins inventariats són ap-
tes per al trànsit rodat pel que fa 
a la seva amplada.
De cada camí s’ha confeccionat 
una fitxa resum de les seves ca-
racterístiques, un plànol de si-
tuació a escala 1:5.000 en la que 
es defineix el seu traçat i la seva 
numeració en PK, la toponímia 
complementària i els elements 
més remarcables, a més d’un 
recull fotogràfic.

La Diputació lliura a Montbui el Catàleg de camins



La festa que recull 
gastronomia, oficis 

i tradicions és 
un homenatge al 

patrimoni deixat pels 
avantpassats 
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

E l proper diumenge 13 
de novembre la Torre 
de Claramunt cele-

brarà una nova edició de la 
festa de la Cassola de Vinya 
i l’Olla de Murri. La matinal 
que arriba a la tercera edició, 
tindrà lloc de les 9 del matí 
a les 2 del migdia al nucli de 
Vilanova d’Espoia. 
Una vegada més, la Torre de 
Claramunt fa un homenatge 
a les seves arrels i al llegat 
de tots aquells que durant 
molts anys van treballar a 
la vinya, posant en valor 
elements tradicionals com 
la cuina de vinya i les bar-
raques de pedra seca. A tot 
això se suma a l’aposta de 
l’ajuntament per la promo-
ció del comerç del municipi 
i dels productes agroalimen-
taris de proximitat.
Des de primera hora del 
matí de diumenge i amb foc 
de llenya, es cuinaran tots 
dos menjars; la Cassola de 
Vinya i l’Olla de Murri, una 
reivindicació de la cuina pa-
gesa feta amb productes de 

la terra i de màxima qua-
litat. Per a participar de les 
degustacions caldrà adquirir 
un tiquet, al preu de 8 euros, 
que donarà dret a provar la 
Cassola de Vinya i l’Olla de 
Murri, acompanyat de vi o 
cava de la terra i també un 
bunyol de postres. 
Al llarg del matí totes les per-
sones podran gaudir d’una 
exhibició d’una barraca de 
pedra construïda pels veïns 
de Vilanova d’Espoia, una 
oportunitat per conèixer 
les antigues tècniques cons-
tructives i es podrà veure en 
funcionament una rèplica 
d’un forn de calç tradicio-
nal. També es podrà gaudir 
d’una exposició d’estris del 
camp tradicionals del terri-
tori i una exposició fotogrà-
fica dels sistemes construc-

tius de la pedra seca. A més, al 
llarg del matí totes les persones 
interessades podran tastar el 
vi i el cava dels productors de 
proximitat.
Pels més petits també s’han 
programat diferent activitats, 
són tallers de pintura al vi, de 

La Torre celebra diumenge una nova edició 
de la festa de la Cassola de Vinya

mandales, d’astronomia i me-
teorologia i un taller de cons-
truir barraques per infants.
El municipi, aprofitant 
l’atractiu de la festa per 
atreure gent d’arreu, tam-
bé ha organitzat altres actes 
com un concurs de pintura 

ràpida, el ball de gegants i 
actuació dels Falcons de Vi-
lanova d’Espoia, unes portes 
obertes per la visita de l’es-
glésia de Sant Salvador de 
Vilanova d’Espoia (Església 
romànica segles XI-XII) en-
tre altres. 

VALLBINA D’A. / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia organitza la 
formació “Creem Xar-

xa” amb l’objectiu de fomen-
tar l’ús dels recursos en línia o 
de les les xarxes socials entre 
les empreses del municipi. El 
consistori vol ajudar el comerç 
de proximitat a formar-se i 
a adaptar-se als canvis en el 
consum de productes i serveis, 
aprenent a buscar noves estra-
tègies per arribar als clients, 
entenent quines són les seves 
necessitats, valors i nous es-
tils de vida. A la formació els 
assistents crearan una estratè-
gia de venda en línia, establint 
una connexió entre la botiga 
física i l’espai virtual.
“Creem Xarxa” es farà els di-
jous 10 i 17 de novembre de 
15 a 16.45 h a l’Espai d’enti-
tats, al carrer major número 
36 de Vallbona. Per inscriure’ a 

aquesta formació o obtenir-ne 
més informació cal contactar 
amb Susanna Llopart, al te-
lèfon 938051585 o al correu 
electrònic sllopart@anoia.cat.
Aquesta formació s’emmarca 
dins el conveni que l’Ajunta-
ment té amb el Consell Co-
marcal de l’Anoia per desen-
volupar polítiques locals de 
comerç, i també compta amb 
el suport d’Anoia Comerç i la 
Diputació de Barcelona.

L’Ajuntament fomenta el 
comerç en línia 
amb “Creem Xarxa”
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SERVEI GRATUÏT DE 

WIFI + PORTÀTIL + IPAD   
IMPRESSORA + CORRENT 220V

trànsfers de fins a 
8 passatgers

facebook.com/taxisigualada
twitter.com/taxisigualada

www.taxisigualada.com

609 478 219
info@taxisigualada.com

PIERA / LA VEU 

E l Pomelo és un elefantet 
de color rosa, creació 
de l’autora romanesa 

Ramona Bâdescu i il·lustrat 
per Benjamin Chaud. L’es-
pectacle és pensant perquè els 
nens vegin, escoltin... i sentin. 
Judit Farrés proposa, a partir 
d’una compilació personal 
dels diferents llibres de Po-
melo, un intens viatge a través 
de les experiències i els senti-

ments d’aquest petit elefant 
rosa. Amb el seu domini es-
cènic, la Judit regala als nens 
una experiència divertida, 
alhora que edificant, entrella-
çant narració i música amb les 
il·lustracions que es projecten 
sobre una lona que flota dins 
d’un hort de fusta plantat al 
ben mig de l’escenari.
L’espectacle que es podrà gau-
dir el dijous 17 de novembre a 
les 18h a la biblioteca de Piera. 
L’accés és lliure i gratuït.

Espectacle infantil “Po-
melo” a la Biblioteca

PIERA / LA VEU 

A quest és el títol de 
l’exposició a càrrec de 
Marta Ferrer Cuyàs 

que es podrà veure a la Bibio-
teca de Piera fins el 26 de no-
vembre. 
Els quaderns d’artista són 
eines de treball i obres artísti-
ques úniques, belles que posen 
de manifest el més profund de 
l’ànima del seu autor: aquest 
hi escriu allò que pensa, allò 
que sent. També hi dibuixa 
allò que veu, allò que imagina, 
hi enganxa fotografies, retalls 
de revistes i diaris... Sovint, 
aquest material és font d’ins-
piració. 

Nova exposició de Marta 
Farrés a la Biblioteca

I altres vegades, com la mostra 
que presenta la Marta Ferrer, 
aquestes imatges i objectes 
que parlen de l’artista (de les 
seves inquietuds, obsessions, 
pors, anhels i desitjos) confi-
guren una curiosa col·lecció. 

PIERA / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na es va celebrar el 
XIII Congrés del Partit 

dels Socialistes de Catalunya 
(PSC), que va comptar amb 
més de 700 delegats i convi-
dats que van participar en les 
diferents comissions de tre-
ball.
El PSC-Anoia ha participat 
activament al Congrés amb 
prop de 20 delegats i 20 con-
vidats de totes les agrupacions 
de la comarca. Per exemple, 
l’agrupació de Capellades va 
presentar diverses esmenes 
i resolucions a debatre a les 
Comissions (Sostenibilitat, 
Educació, Sanitat, Mercat La-
boral), les quals la majoria 
han estat aprovades. Altres de-
legats han participat als debats 
de les Comissions aportant els 
seus punts de vista, enriquint 
el conjunt d’intervencions 
dels companys i companyes.
Finalment, pel que fa a la for-
mació dels òrgans de direcció i 
control del PSC, l’Anoia man-
té un espai a la Comissió Exe-
cutiva Nacional, on Silvia Faja 
Domingo, regidora del PSC a 

Piera, ha estat escollida Secre-
tària Nacional del Plenari.
Sílvia Faja Domingo és funci-
onària de carrera de la Admi-
nistració General de l’Estat. 
Examinadora de la Dirección 
General de Tráfico ( especi-
alitzada en totes les catego-
ries de permisos de conduir 
) i defensora i creient de la 
Formació en l’àrea de Segu-
retat Vial . Responsable de la 
Secretaria de Catalunya del 
Sector A.G.E. de la U.G.T, in-
cloent-hi els Sector d’AENA, 
la part no transferida de Jus-
tícia, la Direcció General de 

Trànsit ( la part no transferida 
a la Generalitat), Agència Tri-
butària, Defensa, INSS, Tre-
soreria Gral. de la Seguretat 
Social, SEPE, Subdelegació de 
Govern, CSIC , INE..... Dedi-
cada a la defensa dels Serveis 
Públics de tots aquets Sectors 
i a la lluita per la defensa de 
les condicions de treball  i els 
drets dels seus treballadors 
públics. A més, és militant so-
cialista i des del juny del 2015 
és Regidora a l’Ajuntament de 
Piera a la oposició, tractant els 
temes de la Regidoria de Ser-
veis Socials.

La regidora pierenca Sílvia Faja, 
membre de l’executiva del PSC 

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta és una proposta de 
la Generalitat de Catalunya 
que a Capellades, de la mà 
del Pla Educatiu d’Entorn, 
proposa 6 sessions de treball 
per a pares i mares d’infants 
de 0 a 3 anys.

En aquest cicle es reflexiona-
rà i intercanviarà vivències 
sobre l’educació dels petits, 
guiats per un professional ex-
pert que els orientarà i dona-
rà eines per exercir la seva pa-
rentalitat de manera positiva. 
Són sis sessions de dues hores 
que tractaran temàtiques com 

Nova edició del “Créixer en família” 
a Capellades

l’afecte, l’autonomia, l’autori-
tat, la resolució de conflictes, 
les responsabilitats en l’àmbit 
domèstic, el lleure, l’entorn o 
el paper educatiu de l’escola.
La primera sessió serà aquest 
dimarts 15 de novembre a la 
llar d’infants, al carrer Sarrià 
de Ter, 34 de Capellades.

Carles Cuervas, acompanyat de la pierenca Sílvia Faja. 

Concert d’òpera i sarsuela als 
Hostalets de Pierola
HOSTALETS DE P. / LA VEU 

D iumenge a la tarda 
es podrà gaudir, una 
vegada més d’un 

concert organitzat pels amics 
de la Música dels Hostalets de 
Pierola. En aquesta ocasió ´es 
tracta d’una selecció d’òpera 
i sarsuela que anirà a càrrec 
de la Coral Arquitectura amb 
l’Orquestra de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, di-

rigits per Lluís Carné i Lluís 
Perernau. Un espectacle de 
gran format en que 75 artistes 
oferiran una selecció d’àries 
d’òpera i sarsuela en format 
concert.
El concert començarà a les 6 
d ela tarda al Teatre del casal 
Català i el preu de l’entrada és 
de 6 euros.
La Coral Arquitectura es for-
ma el 19 de febrer de 1985. La 
seva activitat, sempre sota la 

direcció d’en Lluís Carné, ha 
estat intensa, continuada. La 
composició de la Coral ha es-
tat marcada per la diversitat i la 
mobilitat dels seus integrants. 
Actualment, compta amb més 
de cinquanta cantaires, però 
al llarg d’aquests trenta anys, 
més de mil persones de la més 
diversa procedència han deci-
dit unir-s’hi. L’any 2000 es va 
crear l’Orquestra com a su-
port instrumental a la coral.
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CAPELLADES / LA VEU 

J onatan Carbó ha estat el 
protagonista del Concert 
de Tardor que s’ha fet 

aquest diumenge a la tarda a 
l’església de Santa Maria de 
Capellades davant  150 perso·
nes.
El Festival d’Orgue va comen·
çar el mes d’octubre amb un 
recital de la Coral Cantiga que 
va aconseguir omplir l’església 
de Capellades.
En aquesta ocasió el públic ha 
pogut gaudir d’una novetat, 
amb la instal·lació d’una pan·
talla que mostrava els movi·
ments de les mans de Jonatan 
Carbó.
Aquesta, però, no ha estat 
l’única novetat d’aquest se·
gon concert. Prèviament, 

dissabte al matí, Carbó va fer 
una màster class per als alum·
nes de l’Escola de Música de 
Capellades. Aquesta proposta 
es repetirà en el tercer con·
cert, on hi haurà una sessió 
especial per als alumnes de 

Bona afluència de públic al segon 
concert del Festival d’Orgue

sisè de les escoles Mare del 
Diví Pastor i Marquès de la 
Pobla.
Aquesta tercer recital serà el 
diumenge 20 de novembre a 
les sis de la tarda amb Joan 
Casals com a protagonista.

CAPELLADES / LA VEU 

L a Taula de Dones el pas·
sat 5 de Novembre va 
gravar a Capellades un 

curt per promocionar la cam·
panya del 25 de Novembre en 
commemoració del dia Inter·
nacional per l’eliminació de la 
violència masclista.
Aquesta acció representa com 
la unió és la força més gran 
per parar qualsevol atac.
Aquest microcurt s’estrenarà 
a través de les xarxes socials a 
partir del dia 14 de novembre.
El propers dies 12 i 19 de 
Novembre des de la Taula de 
Dones de Capellades es dina·
mitzarà un taller de pintura 
a partir d’una  recollida de 
sabates velles, que després es 
pintaran de vermell per dur a 
terme l’exposició d’art públic 
d’Elina Chauvet que va co·

mençar a Ciudad Juarez per 
sensibilitzar a la població so·
bre les agressions que pateixen 
les dones. La mostra ha viatjat 
per diverses ciutats d’Europa i 
Sudamèrica.
A Capellades es farà el dissab·
te 26 de novembre a la Plaça 
Catalunya. De moment, es 

La Taula de dones enregistra un 
microcurt de promoció de la 
campanya del 25 de Novembre

pot deixar les sabates velles als 
punts habilitats: les escoles i 
La Lliga. Si es vol participar en 
la preparació, pintant sabates 
de vermell, es pot fer els dis·
sabtes 12 i 19 de novembre als 
tallers que es realitzaran a par·
tir de les 11 del matí a la Plaça 
Catalunya.

CAPELLADES / LA VEU 

L’Ajuntament de Capellades 
està executant aquests dies mi·
llores a diversos espais de la vila.
D’una banda al carrer Torreno·
va, a la cruïlla amb Prolongació 
Miquel i Mas, s’està construint 
un pas elevat. Aquesta instal·

lació, més la col·locació d’un 
mirall que fa temps sol·licita·
ven els veïns de la zona, servirà 
per reduir la velocitat i millo·
rar la seguretat en la circulació 
de vehicles i vianants en aquest 
tram.
D’altra banda, els dies 9 i 10 de 
novembre es durà terme una 

actuació en la millora en l’as·
falt dels carrers Paperers, Sant 
Joan, Sant Francesc i Avinguda 
de la Torre de Claramunt i de 
Maties Guasch a l’alçada del 
nou supermercat. En aquests 
dies es pavimentarà de nou els 
ferms, que en alguns espais es·
tan força malmesos.

Millores a diversos carrers

CAPELLADES / LA VEU 

A quests dies es pot vi·
sitar a la Biblioteca El 
Safareig de Capella·

des una mostra que resumeix 
la vida i obra de l’escriptora 
Montserrat Roig. Des de la 
Biblioteca s’ha reforçat l’expo·
sició amb un centre d’interès 
amb els llibres i la informació 
sobre l’autora. Finalment di·
jous vinent, 17 de novembre a 
les 7 de la tarda, es presentarà 

Montserrat Roig, 
protagonista del mes a la 
Biblioteca El Safareig

el darrer llibre que s’ha escrit 
sobre aquesta polifacètica es·
criptora, de la mà de la també 
periodista i escriptora Aina 
Torres. 
També cal destacar aquests 
dies l’exposició “Mira que són 
bèsties”, a la segona planta, on 
es recull el paper dels animals 
en els contes. I aquesta setma·
na dimarts, s’ha fet un taller 
de quilling on les participants 
han après a fer·se unes arraca·
des i un collaret, amb volum.

CAPELLADES / LA VEU 

A nem al Teatre! És un 
programa organit·
zat per la Diputació 

de Barcelona, en col·labora·
ció amb els ajuntaments, que 
ofereix espectacles de gran 
qualitat artística i pedagògica 
de teatre, música i dansa als 
alumnes d’educació infantil, 
primària, secundària, batxille·
rat i cicles formatius.
Aquest curs l’Ajuntament de 
Capellades s’hi ha adherit i 
els alumnes de diferents cicles 
podran gaudir, en horari esco·
lar, de diversos espectacles al 
Teatre La Lliga.
Els primers a gaudir d’aques·
ta proposta seran els alumnes 
de cicle superior, de les escoles 
Mare del Diví Pastor i Mar·
quès de la Pobla, que podran 
veure “Brass, Brass, Brass”.
Durant les últimes dècades del 

segle xx, a l’Amèrica del Nord 
van aparèixer per primer cop 
els anomenats brass quin·
tet, uns conjunts cambrístics 
constituïts per dues trompe·
tes, una trompa, un trombó 
de vares i una tuba.
Per donar a conèixer al públic 
més jove la sonoritat d’aquests 
metalls, Brass Brass Brass ofe·
reix un ventall d’estils musi·
cals amenitzats amb coreo·
grafies atractives i un ritme 
trepidant.
En el repertori que han se·
leccionat trobarem tant obres 
clàssiques de Bach, Mozart o 
Stravinsky com contemporà·
nies de compositors com ara 
Pascual Piqueras o Ramon 
Cardo.
Veure aquest espectacle 
té un cost de 5’20 euros. 
L’Ajuntament de Capella·
des, a través de l’Àrea de 
Cultura, farà una aportació 
de 2,20 euros per nen. 

Anem al Teatre! A partir 
de la setmana vinent

CAPELLADES / LA VEU 

A quest cap de setmana 
s’inaugura a Casa Bas 
una exposició amb les 

millors fotografies de La Tria·
da, projecte fotogràfic format 
pel capelladí Miquel Estrada; 
Pedro José Justicia, de l’Asso·
ciació Fotogràfica Ripollet i en 
Lluís Remolà, de l’Agrupació 
Fotogràfica Creació 90.

Els tres han estat finalistes al 
Premi Catalunya 2015 de Fo·
tografia convoca la Federació 
Catalana de Fotografia. 
L’exposició a Casa Bas es po·
drà visitar els dissabtes, diu·
menges i festius fins el 4 de 
desembre. Casa Bas obre els 
matins de 12 a 14 hores i les 
tardes de 7 a 9. La inauguració 
serà aquest dissabte, a les set 
de la tarda.

Exposició fotogràfica a 
Casa Bas, amb La Tríada
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Gestió personalitzada per a la millora organitzativa 
de pimes i autònoms.

Gestoria comptable, fiscal i laboral

NOVA ADREÇA:
CARRER SANT MAGÍ, 2 1r 5a. 08700 IGUALADA. Tel. 93 806 84 74

www.gestioempresarial.cat

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

L a regidora Natividad 
Escala (CiU), passa a 
formar part de l’equip 

de govern de l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola. Di-
rigirà les regidories de Gover-
nació i Salut.
Natividad Escala és regidora 
a l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola i representant de 
l’antiga coalició Convergèn-
cia i Unió (CiU). Va accedir al 
càrrec com a cap de llista des-
prés de les passades eleccions 
municipals de maig de 2015 i, 
durant el darrer any, ha format 
part del grup de l’oposició.
L’equip de govern, format pels 
grups del PSC i MCH, ha pro-
mogut l’ampliació dels mem-
bres de govern amb l’objectiu 

de treballar amb més trans-
versalitat i assumir les apor-
tacions de la nova membre, 
Natividad Escala.
Així, durant el passat ple ex-
traordinari del 27 d’octubre, 
es va confirmar la incorpo-
ració de Natividad Escala a 
l’equip de govern, on dirigirà 
les regidories de Governació i 
Salut.

Modificacions al cartipàs 
municipal
L’entrada a l’equip de govern 
de la regidora Natividad Esca-
la implica la modificació par-
cial del cartipàs municipal que 
queda de la següent manera:
Sr. Daniel Vendrell: Alcaldia
Sr. Jaume Trias: 1r Tinent 
d’Alcaldia i regidor d’Hisen-

El govern dels Hostalets suma un nou membre

da, Urbanitzacions i Cultura.
Sra. Marta Casas: 2a Tinent 
d’Alcaldia i regidora de Ben-
estar social, Gent Gran i CRIP.
Sr. Pera Sarrà: 3r Tinent d’Al-
caldia i regidor d’Urbanisme, 
obres i serveis.
Sra. Carme Zaragoza: Regido-

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ampa de l’escola Josep 
Masclans de Vallbona 
d’Anoia, en col·labora-

ció amb la direcció del centre i 
el suport de l’Ajuntament del 
municipi, ha impulsat el projec-
te de millora del pati del centre 
escolar. Conscients de la neces-
sitat de dotar de nous elements 
de joc i aprenentatge aquest es-
pai, les famílies de l’escola van 
decidir posar fil a l’agulla per a 
fer-ho possible. Així, van pre-
sentar una proposta de millora 
davant de la direcció del cen-
tre, que va implicar-s’hi des del 
primer moment, fent partícips 
també els alumnes. El projecte 
és doncs el resultat de la tria de 
les millors propostes fetes per 

ra de Joventut, Turisme i Edu-
cació.
Sr. Jordi Ramas: Regidor de 
Medi ambient i Recursos hu-
mans.
Sra. Natividad Escala: Regido-
ra de Governació i Salut.

l’AMPA i pels alumnes, i que 
van ser aprovades finalment pel 
consell escolar.
Per fer realitat el projecte es 
duran a terme en total dues 
jornades de treball, la primera 
va tenir lloc el passat 5 de no-
vembre i la segona està prevista 
pel pròxim diumenge, dia 13. Al 
final d’aquestes dues jornades 
s’hauran instal·lat una caseta de 
fusta amb terra de cautxú, una 
cuineta elaborada amb materi-
als reciclats, un joc d’equilibri 
construït amb troncs de fusta, 
i dues cabanes. També s’haurà 
construït un cotxe fet amb fus-
ta reciclada, i s’hauran pintat 
diversos jocs sobre el paviment 
del pati, com un tres en ratlla o 
dues xarranques, entre d’altres.
Des de l’Ampa s’ha fet una va-
loració molt positiva del resul-

tat que s’està obtenint gràcies 
a la implicació i l’enginy de les 
famílies que hi ha col·laborat, 
i també per la bona entesa i 
l’esperit de germanor que s’ha 
viscut al llarg de la primera 
jornada. El nou pati de l’esco-
la llueix ara nous colors, i dis-

posa de nous elements, que a 
través de la seva vessant lúdica 
dotaran de noves eines peda-
gògiques l’escola. S’espera que 
aquests nous elements puguin 
contribuir, per una banda a la 
tasca de l’escola com a un dels 
481 centres que formen part 

L’AMPA de l’escola Josep Masclans de Vallbona d’Anoia 
impulsa un projecte de millora del pati del centre

del projecte Escola Nova 21, 
una iniciativa col·laborativa de 
canvi educatiu, que té com a 
finalitat l ‘actualització del pro-
pòsit educatiu i les pràctiques 
d’aprenentatge; i per altra ban-
da, i tenint en compte que per 
a la renovació del pati s’han fet 
servir materials reciclats, s’es-
pera que el projecte pugui ser-
vir d’exemple pel tema sobre el 
qual gira la beca Erasmus + de 
la qual l’escola de Vallbona n’és 
la coordinadora: el tema de la 
sostenibilitat. A través d’aquesta 
beca, l’escola participa junta-
ment amb quatre escoles més, 
de Turquia, Lituània, Romania 
i Polònia, d’un projecte d’inter-
canvi, que de forma transversal, 
tracta els tema de la sostenibili-
tat, i treballa com a idioma ve-
hicular l’anglès.

MIRALLES / LA VEU 

Diumenge tindrà lloc una 
nova caminada a Santa Maria 
de Miralles. En aquesta ocasió 
s’anirà per l’obaga de Cal Sià, 
uns bonics paratges i uns ex-
traordinaris boscos.
Es tracta d’una caminada cir-
cular de dificultat mitjana, de 
12 quilòmetres. La sortida serà 
a les 8 del matí des de les Qua-
tre Carreteres, en direcció Cal 
Barretes per pujar per l’obaga 
de Cal Sià fins arribar dalt la 
serra de la Brufaganya i tornar 
a baixar per la Xulina cap a les 
Quatre Carreteres. La durada 
serà d’unes quatre hores i el 
preu per persona, que inclou 
esmorzar, serà de tres euros.

Caminada per 
l’obaga de Cal Sià 
de Miralles
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Catalunya 
l’any 1359

A questa és la Divisió de Catalunya segons la relació de 
les corts del S.S. Rei Pere III, celebrades a la ciutat de 
Cervera, l’any 1359. El mapa és de principis del segle XX, 

i es conserva a l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Permet 
veure els límits de totes les vegueries amb els municipis que 
encara existeixen avui dia. Podem observar com llavors ja existia 
la “Vegueria de Vilafranca”, amb la inclusió d’Igualada, la Conca 
d’Òdena i el sud de l’actual Anoia, que conformaven alhora la 
Sotsvegueria d’Igualada. Existeix a l’ICC un altre mapa amb les 
divisions territorials de l’any 1713, pràcticament iguals.



A poques setmanes de l’apro-
vació de la Vegueria del Pene-
dès algunes veus s’han queixat 
de la manca de debat i de la 
conveniència de replantejar 
de nou l’estructura vegueri-
al. Després de dotze anys de 
procés sembla que hi ha hagut 
temps de sobres per parlar-ne, 
però benvingut sia poder fer-
ho de nou. Sabem que és im-
possible que tothom hi vingui 
d’acord, però ningú s’ha de 
quedar sense l’oportunitat 
d’exposar els seus arguments i 
defensar les seves opcions. 

No oblidem que la Plataforma 
per la Vegueria del Penedès va 
néixer de la societat, per rei-
vindicar una identitat que els 
polítics ja havien bandejat. Ha 
aportat arguments i dades per 
aconseguir que les elits políti-
ques, que havien fet la divisió 
de Catalunya en la foscor dels 
despatxos, hagin hagut d’ac-
ceptar la nova realitat. 

En la divisió comarcal de Pau 
Vila es deia que l’Anoia era un 
calaix de sastre on quedaven 
agrupades identitats diferents. 
La Veu de l’Anoia va potser el 
primer intent seriós de donar 
cohesió a una comarca que 
sempre s’havia caracteritzat 
per la Conca d’Òdena amplia-
da, el que se’n deia l’Alta Ano-
ia, i l’àrea penedesenca lidera-
da per Piera. Molts anys més 
tard l’Informe sobre la Revisió 
del Model  d’Organització Ter-
ritorial, elaborat per la comis-
sió d’experts creada per acord 
del Govern en data 3 d’abril del 
2000, a instància dels diferents 
grups del Parlament de Cata-
lunya  (conegut com informe 
Roca) va proposar la creació 
de la comarca de l’Alta Segarra 
que es desvinculava de l’Anoia. 
En canvi s’hi proposava afe-
gir Mediona, Castellfollit del 
Bosc, Conesa, Llorach, Les Pi-
les,  Pontils, Savallà del Comtal 
i Sta. Coloma de Queralt. En 
aquell informe, més o menys 
encertat, es tenia en compte un 
criteri racional fet per gent que 
intentaven mirar-se el territori 
sense “interessos polítics”.

Les comarques no són un pa-
trimoni polític. Ni guanyen ni 
perden. No són territoris de 
cap senyor feudal. Ni les terres 
canvien de propietat. Són una 
divisió administrativa en servei 
dels seus ciutadans. No un ca-
bal de poder dels seus represen-
tants polítics i administratius. 
S’ha acabat aquest criteri terri-

Anoia i Vegueria Penedès: Un debat fora de temps

torial on s’és més important si 
es té més superfície controlada 
i més habitants a qui governar 
(alguns diuen manar). Els ha-
bitants volen eines per poder 
desenvolupar-se millor. Serveis 
a l’abast i una administració 
propera a qui poder demanar 
responsabilitats. 

Ara no és el moment de lamen-
tar-se per la “pèrdua” de l’Alta 
Segarra. Què s’ha fet per la gent 
d’aquestes terres des d’Iguala-
da? Per què s’han mobilitzat i 
pensen que aniran millor sols? 
I els que demanen pertànyer a 
Barcelona adduint que és on 
més anem, no s’adonen que 
Barcelona té per sí un poder 
enorme. En el futur es parlarà 
més de ciutats que de països. I 
és per això que cal una estruc-
tura que eviti ser fagocitats per 
les necessitats d’aquestes grans 
conurbacions. És que per la 
definició territorial Barcelona 
quedarà més lluny del que és 
ara? Per ser del Penedès no es 
podrà anar a Barcelona ni a es-
tudiar ni a treballar? 

L’argument “si l’Anoia se sepa-
ra, Igualada perd comarca, que 

Exposició sobre la Vegueria Penedès, al vestíbol de l’Ateneu Igualadí, el novembre de 2009.

és el que ara li dóna capitalitat 
i serveis. Amb aquesta jugada, 
la ciutat queda en una situa-
ció difícil: entra a la Vegueria 
del Penedès havent perdut una 
tercera part de la seva comarca. 
Mal punt de sortida per fer-se 
sentir i reclamar el que vul-
gui reclamar” es qualifica per 
sí mateix. Al nord de l’Anoia 
acabaran tenint una comarca 
diferent perquè la seva realitat 
els ha portat a reivindicar un 
territori on defensar millor les 
seves potencialitats. Conreu. 
Turisme rural. I vida pròpia de 
l’interior del país. I l’Anoia ha 
de ser per ella mateixa.

QUÈ ÉS EL MILLOR PER 
L’ANOIA?

No és cert que l’Anoia perdi 
estan al Penedès. Quan es va 
fer la consulta als diferents es-
taments d’Igualada per veure si 
calia fer primer el tram de car-
retera de l’Eix Vertical anant a 
Manresa o Vilafranca el resul-
tat va ser clar. I ho va celebrar 
tot el sud de l’Anoia. I la pre-
gunta de “quina seria la millor 
ubicació territorial pensant en 
els propers 25 anys”, mereix 
quan menys una proposta. Mai 
ha de ser una raó per no fer 
res. El Penedès té una cultura i 
una història força homogènia, 
té més habitants que tres de 
les set vegueries en que s’havia 
dividit inicialment i està molt 
equilibrada geogràficament.

La població mundial, si no hi 
ha una desgràcia - guerres o al-
guna pesta -  es doblarà abans 
d’acabar el segle. El creixement 
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Ara no és el moment 
de lamentar-se per 

la “pèrdua” de l’Alta 
Segarra. Què s’ha fet 
per la gent d’aquestes 
terres des d’Igualada? 
Per què s’han mobilit-

zat i pensen que aniran 
millor sols? 

no serà uniforme. Està condi-
cionat pels índex de natalitat i 
pels fluxos migratoris derivats 
de les oportunitats de viure 
millor o de fugir de la misèria. 
Sembla que les ciutats - i les 
connexions entre elles- seran 
els referents que més marcaran 
els territoris. Les grans urbs se-
ran els pols d’atracció. I els més 
potents els situades en cruïlles 
i hubs de comunicació i en les 
zones properes a la costa. Per-
què el mar no té camins però 
es pot anar a tot arreu. Els es-
tudis de prospectiva parlen de 

franges costeres d’uns 100 kilò-
metres i conurbacions d’exten-
sions semblants, per on circu-
laran tots els fluxos culturals i 
econòmics. 

El Penedès és un territori per-
fectament ubicat en aquests 
paràmetres. Gaudeix d’estar a 
la vora del mar i té una vocació 
Mediterrània. Oberta al món 
però amb les arrels enfonsades 
a la terra. Amb quatre comar-
ques complementàries. Un eix 
central que, gràcies a la indús-
tria vitivinícola, conserva es-



36  |  VEGUERIA PENEDÈS
LA VEU

Divendres, 11 de novembre 2016

- filadors, teixidors, tintorers, 
abaixadors - tot reservant-se 
l’aprest final i la comercialitza-
ció. Feines fragmentades, però 
treballades en equip on col·la-
borava tot el sector.
L’any 1365 primera etapa 
d’estancament econòmic i de-
mogràfic. Els 318 focs docu-
mentats queden reduïts a 143 
l’any 1497, a causa de la pesta 
i la guerra civil contra Joan II.  

pais naturals que cal preservar. 
I - malgrat els errors comesos 
daurant els darrers anys - en-
cara es pot evitar l’esquartera-
ment del territori per criteris 
econòmics a curt termini. Pel 
nord, l’Anoia. La majoria de 
terres són feréstegues i de secà, 
la qual cosa va afavorir que du-
rant segles es dediquessin a la 
indústria perquè no hi havia 
altra valor que l’enginy i l’es-
forç dels seus habitants. Pel 
sud i per l’est, Baix Penedès i 
Garraf. Un port de mar i una 
de les zones turístiques de més 
potencial del país. Una combi-
nació quasi perfecte d’equilibri 
i de possibilitats de creixement.

L’Anoia tradicionalment ha es-
tat una zona industrial. I avui 
encara l’ocupació en aquest 
sector és superior a la mitja-
na a Catalunya. Però aquelles 
empreses que donaven feina 
a centenars de treballadors ja 
no existeixen. S’ha anat re-
construint un altra entramat 
sectorial d’acord a les circums-
tàncies, on les especialitzacions 
que creen els valors diferencials 
s’hauran de treballar i mante-
nir. Així les adoberies ja no fan 
majoritàriament sola per sa-
bates, sinó pell de qualitat per 
accessoris de luxe. I necessiten 
centres d’investigació per in-
novar. 

Cal donar equilibri a tots els 
vectors de creixement. No no-
més l’econòmic. Afavorir totes 
les iniciatives per tal de que flu-
eixin tota la força creativa que 
ha de ser el motor que impulsi 
el nostre futur. 

DEL SEGLE XIII 
al SEGLE XIX

Al llarg del temps s’han anat 
repetint períodes de gran crei-
xement econòmic amb depres-
sions profundes. El temps de 
reacció davant els ensurts no 
ha estat sempre curt i a voltes 
ha estat condicionat per fac-
tors geogràfics, socials, polítics 
i financers. Però sempre hi ha 
hagut la voluntat de retrobar 
nous camins de prosperitat.  
L’any 1293 Jaume II va ator-
gar un privilegi per celebrar 
mercat el dimecres de cada 
setmana. L’activitat drapera 
està documentada des de l’any 
1282, i la adobera des de l’any 
1340. Els paraires es dedica-
ven a qualsevol de les opera-
cions a les quals és sotmesa la 
llana, des del rentat al perxat. 
Sovint exercien d’empresaris 
i obrers. Compraven la llana 
i la donaven a treballar a d’al-
tres obradors, d’ofici subaltern 

Però no abandonen l’activitat 
menestral. S’aconsegueixen  els 
privilegis de Ferran II el 1499 
i 1510 i confirmats per Carles 
V el 1519. El 1614 es funda  el 
Gremi de paraires. El 1622  el 
municipi compra la mitja ju-
risdicció de l’abat del Monestir 
de Sant Cugat. Amb aquesta 
operació Igualada s’allibera de 
la tutela senyorial. 
La veritable activitat indus-

trial s’inicia en el segle XVIII. 
Es donen Privilegis Industri-
als el 1728 a Terrassa, al 1732 
a Sabadell i l’any següent a 
Igualada. Es fa un entramat 
social amb vinculacions cor-
poratives i amb una munió 
de reglamentacions tècniques 
que aglutinaven el moviment 
artesanal. La indústria drapera 
ja utilitza telers. En el 1789 hi 
treballen 4.000 obrers entre fi-

ladors i teixidors. Es produïen 
espardenyes, sabates i barrets 
que es venien arreu d’Espanya 
i àdhuc exportats a Amèrica. 
L’any 1797 la indústria cotone-
ra disposa ja de 200 telers i es 
fabricaven 231.000 canes cata-
lanes de teixit a l’any. En menys 
de 50 anys es dobla la població, 
i aquesta es torna a doblar en 
30 anys més (en menys de 80 
anys s’havia multiplicat per 
quatre). El 1797 hi havia 6.500 
habitants. 

El bloqueig anglès del comerç 
americà afectà a la indústria lo-
cal. El març de 1808 el rector de 
Santa Maria reclamava que el 
municipi adoptés mesures per 
pal·liar l’infortuni dels jorna-
lers en atur forçós a causa del 
tancament de fàbriques. Molts 
dels aturats s’enrolaren com 
voluntaris per a lluitar contra 
els francesos i participen acti-
vament en els atacs contra les 
tropes napoleòniques al vol-
tant del Bruc. L’any 1824 sem-
bla que es recuperi la indústria 
cotonera i I el 1.857 Igualada 
arriba als 14.000 habitants. 
Però el Gremi de paraires entre 
en una crisi irreversible i desa-
pareix formalment el 1.887.

Les noves exigències de la in-
dústria (mecanització de la 
maquinaria mule jennies an-
gleses mogudes per vapor o 
energia hidràulica) van acabar 
amb les empreses locals que 
degut a la configuració geo-
gràfica tenien que continuar 
treballant a les antigues ber-
gadanes mogudes a mà. Les 
noves indústries s’instal·len en 
la conca del Llobregat, o prop 
dels ports, per rebre el carbó 
que arribava d’Anglaterra. De 
tenir una posició de lideratge 
en el cotó, es passa a una po-
sició de irrellevant. La ciutat 
perd habitants (11.896 el 1860) 
i s’entra en una fase de depres-
sió econòmica i agitació social. 
L’estancament dura quasi un 
segle.

Arribada del tren a Igualada, el 1893.

La Igualadina Cotonera, un dels exponents de la revolució industrial a la ciutat.

Al llarg del temps s’han 
anat repetint períodes 

de gran creixement 
econòmic amb depres-

sions profundes. El 
temps de reacció da-

vant els ensurts no ha 
estat sempre curt i a 

voltes ha estat condicio-
nat per factors geogrà-
fics, socials, polítics i 

financers 



El rebuig de la situació per part 
dels obrers manuals va fer molt 
difícil la implantació d’empre-
ses amb maquinària moderna. 
L’any 1847 va ser cremada la 
fàbrica “Vila, Subirats i com-
panyia” (el Vapor Cremat) 
empresa que disposava de 160 
cavalls de vapor, 20.000 fusos 
i 150 telers mecànics. La crisi 
econòmica, l’agitació social, la 
impossibilitat de superar les 
adverses condicions del medi 
geogràfic i el rebuig a la reno-
vació del utillatge industrial 
provocaren que diversos em-
presaris igualadins marxessin 
de la ciutat i anessin a invertir 
a d’altres poblacions. Entre ells 
els germans Muntades – que 
van crear L’Espanya Industri-
al - , Tous i Soler – fundador 
de La Maquinista Terrestre i 
Marítima -  i els Godó – fabri-
cants de cotó i editors del diari 
La Vanguardia – i d’altres de 
menys anomenada que s’esta-
bliren majorment a Barcelona.

L’ARRIBADA DEL TREN I 
L’ELECTRICITAT

L’any 1848 s’inaugura la línia 
Barcelona - Mataró. Fracassa 
l’intent de fer un tren fins a 
Sant Sadurní. Manresa aconse-
gueix la línia Barcelona - Sara-
gossa en detriment d’Igualada. 
Fins el 1893 no arriba el primer 
tren a Igualada, cinquanta anys 
de retard amb respecte dels al-
tres centres fabrils del Princi-
pat. La força motriu del vapor 
aviat queda superada per un 
nou cicle energètic. L’electrici-
tat. El 1903 es funda la socie-
tat “La Electra Igualadina” i el 
1912 s’inicià la distribució a la 
xarxa de consum domiciliari.

L’arribada de l’electricitat tor-
na a posar l’Anoia en igualtat 
de condicions a d’altres comar-
ques industrials i poc a poc es 
recupera l’activitat econòmi-
ca. L’any 1930 es recuperen els 
14.000 habitants que hi havia 
el 1857. La Primera Guerra 
Mundial permet treballar per 
ambdós bàndols i,  en especial 
els adobers, tenen una època 
d’esplendor. Però dura poc i les 
convulsions socials van anar 
creixent fins l’esclatar la Guer-
ra Civil. Tres anys de misèries 
i una postguerra difícil. Para-
doxalment les penúries de la 
post guerra donen un nou al·lè 
a l’Anoia i permeten recuperar 
el terreny perdut en relació a 
d’altres comarques. 

Es recupera la iniciativa indi-
vidual. Floreixen una munió 
d’empresaris molt actius que 
fan de l’Anoia un dels referents 

més importants tant pel que 
fa a la indústria adobera com 
el gènere de punt. Poc a poc 
apareixen altres activitats, que 
acaben per ser també de relleu 
internacional en el camp de 
la confecció i metal·lúrgic. El 
1964 deixa de circular el tren a 
vapor (3 hores fins a Barcelo-
na) i s’instal·len els automotors 
MAN i trens amb màquines 
Diesel de Línia SECN (1 hora i 
40 minuts). El 2000 s’electrifica 
la línia (la electrificació del tren 
de Sarrià es va fer el 1905). El 
1974 s’obre el primer Túnel del 
Bruc i el 2004 s’acaba el darrer 
tram de l’autovia Madrid Bar-
celona entre la Panadella i Jor-
ba. El 2013 s’acaba la C-37 que 
enllaça l’Anoia amb el Penedès 
i el Bages.

El 2004 comença un procés 
d’externalització de teixeduria 
i acabats que s’afegeix al tra-
dicional de confecció que ja es 
feia en empreses petites i acti-
vitats artesanals i a les cases. La 
crisi fa estralls. Empreses líders 
d’adoberes, gènere de punt i 
metal·lúrgica fan fallida. I co-
mença el cicle econòmic ac-
tual. Es diversifica el teixit in-
dustrial. Empreses més petites 
d’arts gràfiques, de construcció 
de maquinaria, serveis infor-
màtics, indústria aeronàutica, 
clústers per activitats aerostà-
tiques, etc.  
El gran problema vers el fu-
tur ha provocat reaccions per 
trobar solucions. Molts plans 
estratègics promoguts per les 
Administracions i també per 
la iniciativa privada. Així l’any 
2005 es va fer “Conca Futur”, 
una plataforma transversal de 
reflexió. I s’ha continuat fent 
plans públics amb els resultats 
que tothom pot veure.  

AFRONTAR EL FUTUR
L’Anoia és un territori amb 

identitat pròpia, que combina 
les seves capacitats industrials 
tradicionals amb les avantatges 
de les ciutat mitjanes i petites, 
per la seva proximitat a l’en-
torn natural, on la creativitat i 
el coneixement són la base de 
la seva competitivitat. És sufi-
cientment innovadora i ober-
ta per a incorporar nova gent 
i nous sectors econòmics. Un 
espai de convivència que afa-
voreix el progrés de persones i 
empreses. Però cal trencar amb 
la tendència de “l’anar fent”. De 

no arriscar massa. 

L’índex d’atur situen el terri-
tori en posicions delicades. I 
el d’universitaris no és encara 
el que requereix una societat 
moderna. S’han de trencar pa-
radigmes per ser un referent. 
S’han d’aprofitar les avantatges 
i recuperar els valors de la cre-
ativitat i la innovació aplicades 
a la realitat del territori. També 
superar aquells localismes que 
tradicionalment han frenat i li-
mitat les accions de govern dels 
qui han gestionat el territori en 
les darreres dècades. 

Però no només s’han de tenir 
en compte els aspectes econò-
mics. Hi ha una realitat social 
que demana nous models de 
gestió que facilitin una relació 
pública – privada. Que vol que 
s’apliquin solucions imagina-
tives que donin respostes als 
reptes que hi ha plantejats. No 
es tracta de crear falsos debats.  
S’ha de mobilitzar i donar 
protagonisme a les persones, 

que de fet són les generadores 
d’idees i impulsores d’acci-
ons positives. I acostumar-se a 
pensar a llarg termini, sense les 
limitacions que les realitats del 
dia a dia, que fan que les coses 
urgents substitueixen a les im-
portants. I per això cal saber 
trobar idees - força per generar 
la complicitat i el compromís 
de tots els que hi viuen. Con-
ceptes que tenen sentit per sí 
mateixos, però que s’enriquei-
xen i complementen amb la 
transversalitat. No és moment 
de líders il·luminats que guiïn 
pel seu camí, sinó per construir 
plegats projectes diferents i di-
versos. I en aquesta diversitat 
s’hi trobarà la riquesa. Cadas-
cú des la seva responsabilitat. 
Amb les experiències personals 
de tots. Amb  coneixements i 
capacitats per bastir sinèrgies.

NIAR A LA CONCA

Aplicar tota la força de la pa-
raula “niar”(que vol dir fer el 
niu). És més que viure en un 
lloc. És trobar-s’hi bé. Cons-
truir l’ambient i les condicions 
ideals per a desenvolupar-s’hi. 
I això inclou el treball, la cul-
tura, les associacions, etc. La 
proposta de qualitat de vida 
ha de crear senyals d’identitat 
pròpies, amb la voluntat d’es-
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La bona connexió amb la Catalunya Central no va arribar fins ben entrat el segle XXI. 

L’Anoia és suficient-
ment innovadora i 

oberta per a incorporar 
nova gent i nous sectors 
econòmics. Un espai de 
convivència que afavo-
reix el progrés de perso-
nes i empreses. Però cal 
trencar amb la tendèn-

cia de “l’anar fent”

Hi ha una realitat so-
cial que demana nous 
models de gestió que 

facilitin una relació pú-
blica – privada. Que vol 
que s’apliquin solucions 
imaginatives que donin 
respostes als reptes que 
hi ha plantejats. No es 
tracta de crear falsos 

debats.  

Les elevades xifres d’atur ha conduït l’Anoia en els darrers llocs del país en creació d’ocupació.



Així els governants s’adonaran 
que tenen el recolzament dels 
ciutadans, però també l’exi-
gència dels qui esperen que el 
seu lideratge impulsi els pro-
grames nascuts des de la base. 
Les accions a endegar requerei-
xen la contribució de tots i nei-
xen de la realitat actual. Però 

devenir un referent territorial. 
S’ha d’aconseguir que el jo-
vent tingui més oportunitats 
de viure i treballar a l’Anoia. I 
també que els  nouvinguts pre-
sents i futurs desitgin NIAR-hi. 
Trobar vies de participació ciu-
tadana per poder vehicular les 
iniciatives. Que permeti que es 
puguin relacionar i compartir 
inquietuds i cerca de solucions. 
Hi ha una necessitat d’anar 
mes enllà dels tòpics de sem-
pre. No estem davant un des-
afiament impossible. Només 
cal creure en les nostres capa-
citats. No es poden deixar sols 
els responsables de les diferents 
Administracions. Aquest ter-
ritori s’ha de projectar amb 
la implicació de tots. Són els 
ciutadans els que visualitzen 
el futur. I els que nomenen els 
seus representants  - que arti-
culen els plans de partit - que 
recullen o no el suport de les 
votacions. Aleshores els elegits 
els converteixen en accions de 
govern, que són controlades i 
exigides  pels mateixos ciuta-
dans utilitzant els mecanismes 
democràtics.

La societat vol que se li parli 
amb realisme. Sols així podrà 
prendre les regnes davant les 
dificultats d’aquests moments 
on sembla que la incertesa esti-
gui pel davant de les oportuni-
tats. Però és a l’inrevés. Sempre 
hi ha possibilitats d’emprendre 
accions trencadores i positives. 

amb els abocadors, les presons 
i altres serveis, que són proble-
màtics i que s’han de col·locar 
en llocs on hi hagi menys pèr-
dua de vots. I no parlem del 
que se’n pot esperar de la Ca-
talunya Central liderada per 
Manresa. Només cal observar 
com sempre s’han comportat 
amb l’Anoia. 

No es tracta doncs del que 
s’ha de demanar, ni esperar a 
que ens donin. L’Anoia no vol 
ser ni més ni menys que d’al-
tres territoris. Simplement vol 
ser. Compartir  un projecte. 
Gaudir de les mateixes opor-
tunitats. Tenir alguna cosa a 
dir. I això no era possible ni 
a Barcelona ni a la Catalunya 
Central. El Penedès és la millor 
opció. Dependrà de nosaltres 
el que siguem capaços de fer. 
De moment comencem una 
nova etapa. el futur no està es-
crit encara.  Som nosaltres qui 
el farem. Amb les nostres capa-
citats, virtuts i defectes. Ací 
l’Anoia hi té un paper. Depèn 
de nosaltres que sigui el millor 
possible. La pregunta en tot cas 
seria: en un altra lloc podríem 
fer-ho millor? La resposta sem-
bla evident...
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Aquest territori s’ha de 
projectar amb la im-

plicació de tots. Són els 
ciutadans els que vi-

sualitzen el futur. I els 
que nomenen els seus 

representants  - que ar-
ticulen els plans de par-
tit - que recullen o no el 
suport de les votacions. 

La Conca d’Òdena. Cada vegada hi ha més veus que reclamen una unitat més clara d’aquest territori.

No es tracta doncs del 
que s’ha de demanar, 
ni esperar a que ens 

donin. L’Anoia no vol 
ser ni més ni menys 

que d’altres territoris. 
Simplement vol ser. 

Compartir  un projecte. 
Gaudir de les mateixes 
oportunitats. Tenir al-
guna cosa a dir. I això 

no era possible ni a 
Barcelona ni a la Cata-

lunya Central.

l’horitzó només és un estímul 
per seguir caminant endavant.

NO PARLEM DE EXTEN-
SIÓ TERRITORIAL SINÓ 
D’POPORTUNITATS

Estem parlant d’una estructu-
ració administrativa. La capa-

citat d’influència de l’Anoia al 
Barcelonès és nul·la. Algú creu 
que tindrem algun poder de 
decisió els igualadins davant 
les decisions que es preguin 
al Cap i Casal de Catalunya? 
Com a molt continuarem sent 
una zona verge per enquibir-hi 
tot el que no volen. Ja s’ha vist 

La Vegueria Penedès ha comptat amb un gran suport social i polític. A la foto, les diputades de l’Anoia 
Maria Senserrich i Alba Vergés, amb altres representants polítics i de la PVP.
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El jove David Alquezar 
(ERC) és l’alcalde de 
Sant Martí de Tous des 

del 2007, ha estat al capdvant 
del poble durant els anys de 
crisi econòmica però els ha sa-
but superar amb nota. El poble 
cada any que passa és més viu i 
s’està fent un lloc dins els des-
tins turístics de la Catalunya 
Central. Durant aquesta set-
mana estan celebrant la Festa 
Major, l’última de la comarca. 
Nosaltres tanquem així la ron-
da d’entrevistes que hem fet 
durant l’estiu als alcaldes de la 
comarca coincidint amb les se-
ves festes. 

Des del 2007 que ocupes el 
càrrec d’alcalde, quina valo-
ració en fas d’aquesta etapa?
Estem molt contents i pensem 
que a dia d’avui aquella feina 
de pensar un poble que atén 
les necessitats dels seus veïns 
i aquella feina inicial que vam 
realitzar els primers anys de 
mandat ara es van fent realitat. 
Veiem com totes aquelles actu-
acions que vam realitzar s’han 
anat teixint en un arbre i al 
voltant d’aquesta idea generem 
aquesta il·lusió i aquest bon 
moment del municipi.

Explica’m això de l’arbre.
Diem que al voltant de 5 eixos 
estan confluint tota una sèrie 
de polítiques. Per exemple, en 
cultura, ara finalitzem l’edifici 
de Cal Frares que serà la casa de 
la cultura de Tous. És una idea 
que Esquerra ja demanava des 
de l’oposició el 2003. Serà la 
seu de l’escola de música, amb 
més de 80 alumnes, i serà tam-

“Perquè les coses perdurin la política hi ha de ser però no ser-ne 
la protagonista, un cop la gent està engrescada, ja van soles”

David Alquezar, satisfet amb el bon moment que passa el municipi.

Entrevista a David Alquezar (ERC), alcalde de Sant Martí de Tous

és

és

Bona 
Festa 
Major 

de Tous

TON CASELLAS / TOUS bé la seu del casal d’avis, serà 
un edifici intergeneracional. És 
un edifici que neix ple d’activi-
tats que els veïns estan esperant 
moltíssim després d’una etapa 
difícil. No hem d’oblidar que 
haurem transformat el poble 
urbanísticament sense afegir 
despeses a nivell d’impostos als 
veïns, mantenint una correcta 
situació financera i tot en el 
pitjor dels casos de crisi econò-
mica de l’època democràtica. 

Per tant, tot i les actuacions 
fetes, sou solvents?
Una de les bones notícies que 
hem rebut aquest any és que la 
Generalitat ens ha pagat tot el 
que ens devia, ens devien molts 
diners de la Llei de Barris. No-
saltres vam treballar amb la 
Llei de Barris molt ben planifi-
cada i assolíem actuacions pa-
gades al 95% per subvencions. 
Per tant, tot i fer una bona ges-
tió la Generalitat no ens pagava 
i nosaltres havíem de pagar als 
constructors. Però a dia d’avui 
la Generalitat ens ho ha liqui-
dat tot i les actuacions han sor-
tit rentables.

Heu intensificat els esforços 
en alguna àrea?
Pretenem intervenir molt en la 
part privada, ajudant als veïns 
a rehabilitar façanes, ser més 
curosos en el manteniment dia 
a dia de l’Ajuntament, conti-
nuar apostant per actuacions 
més grosses, apostar pel pai-
satge, però també apostar molt 
per les persones. El civisme, 
l’educació, els joves, la cultura, 
estem satisfets.
Ja podem afirmar que quan 
acabi aquesta legislatura el 
deute de l’Ajuntament de Tous 

serà zero. 
Preteneu fer alguna gran in-
versió doncs, ara que podeu?
Estem creant un altre discurs, 
per nosaltres Tous és un poble 
fantàstic i independentment de 
qui governi, cada 10 anys passa 
una cosa extraordinària. El po-
ble s’ajunta i més enllà de tot 
això, sap trobar la il·lusió per 
fer una obra singular. Als anys 
70, es va fer l’Ateneu. Als anys 
80, vam tenir l’escola on ara 
hi van els meus fills. Als 90 es 
va fer el cinema, segons qui hi 
aportava diners i altres com jo 
picant pedra. El 2000 es va cre-
ar l’Ajuntament i ara al 2010 
el projecte és l’edifici de Cal 
Frares, la casa de la cultura. I 
ara la qüestió és, què tocarà fer 
el 2020? El que sí que podem 
afirmar el dia d’avui és que hi 
haurà 1 milió d’euros i deute 
zero a la caixa.

Alguna idea concreta?
Idees n’hi ha moltes, però han 
de sortir dels veïns. Però Tous 
té una assignatura pendent, 
l’escola nova. Segurament no 
es produirà de manera imme-
diata però sí que podem pen-
sar-la, potser l’escola tindrà un 
pavelló poliesportiu cobert, 
que ens fa falta. O potser serà 
una residència d’avis. 

Quina és l’aposta del muni-
cipi per donar-se a conèixer 
fora?
Tenim dos grans esdeveni-
ments, un cultural i l’altre es-
portiu. D’una banda, el Festi-
val de Llegendes de Catalunya 
i de l’altra, la cursa del Panna. 
L’avantatge de les dues és que 
neixen i les organitzen els ma-
teixos veïns i l’ajuntament hi 
és, però per donar-hi suport 
amb el que faci falta. Però la 
gràcia és que el Festival de Lle-
gendes s’organitza perquè hi 
ha 250 voluntaris i 150 en la 

cursa. Ara ja no hem de pensar 
en quina activitat hem de fer, 
ja han nascut i ara són les re-
ferències. S’estan consolidant i 
ens marquen quina és la línia, 
després de 8 anys treballant i 
pensant com vols que sigui el 
municipi, veiem que tot això 
es va quadrant i sent realitat. 
En l’última legislatura potser 
no havíem cuidat tant els petits 
detalls i hem reforçat l’àrea de 
governació, brigada i d’urba-
nisme.

Podem posar el turisme rural 
també dins d’aquest sac?
Sí, també és una d’aquestes lí-
nies. Tous no era un municipi 
turístic, ara l’estem aprofitant. 
Vam estructurar unes visites 
guiades professionalitzades 
gràcies a l’Anoia Terra de Cas-
tells i el Consell Comarcal. 
Vam arribar a acords perquè el 
castell fos visible i hem estruc-
turat tota una sèrie d’ofer-
ta que es va complementant 
amb una activitat privada de 
crear també ofertes, com res-
taurants, cases rurals... Mai 
ho havíem aprofitat tant. Vam 
crear també un Punt d’Infor-
mació Turística.

Per tant, en activitats com el 
Festival de Llegendes les no-
vetats i idees les aporta la po-
blació any rere any?
Sí, el festival té la seva orga-
nització. La sort de què les co-
ses perdurin és que la política 
hi ha de ser però no ser-ne la 
protagonista, un cop la gent 
està engrescada, ja van soles. 
Això sí, sempre donant suport. 
D’aquesta manera són projec-
tes que continuaran més enllà 
de qui governi, els polítics hi 
estem de pas.

Esteu contents amb el vostre 
encaix actual a l’Anoia? I en la 
futura Vegueria Penedès?

Nosaltres diem que som l’Ano-
ia de Ponent, la joia oblidada 
de l’Anoia, propers però en 
terra de ningú. Nosaltres ens 
considerem Vegueria Penedès, 
pensem que és una oportu-
nitat. Això no impedeix que 
l’Anoia continuï lluitant com 
a porta d’entrada a Barcelona, 
però històricament ens sentim 
Penedès. A l’Anoia ens sentim 
còmodes, de fet pensem que 
tenim molt a aportar. Aquesta 
legislatura formo part del Con-
sell Comarcal i potser podríem 
retreure que ha donat poc a 
conèixer la seva oferta de re-
cursos dels pobles petits, però 
per això hi som.

Què es pot fer des d’un poble 
com Tous per tirar endavant 
el procés independentista?
Ho tenim clar, ho hem defen-
sat des del primer dia. Tous té 
una sort perquè té una pobla-
ció que ho té clar, ja ho vam dir 
a la consulta del 2014 i també 
en d’altres prèvies. Tenim uns 
veïns que tenen clar que el pas 
que ha de fer el país és cap a la 
independència i així poder mi-
llorar la nostra qualitat de vida. 
I tenir uns criteris de justícia 
com els europeus, hi ha d’haver 
un tracte d’igual a igual amb la 
resta de nacions europees. Ens 
sumem al moviment del país, 
és una convicció ferma de fins 
i tot la meitat de l’oposició. 
De fet amb el tema de l’alcal-
dessa de Berga ens vam sumar 
a les mostres de rebuig, farts 
d’aquesta judicialització de la 
política que pretén imposar 
l’estat espanyol. A més sense 
cap mena de complexe, i hem 
penjat l’estelada a l’Ajunta-
ment com a mode de protesta. 
Des d’una visió personal i polí-
tica aquesta gent no ens fa por 
i entenem que els polítics hem 
de fer un pas endavant, farem 
tot el que sigui a les nostres 
mans, no ens fa por la inhabi-
litació perquè el país faci d’una 
vegada el pas que li toca.

Què ens ofereix de destacable 
aquesta Festa Major?
Bé, ja estem en la meitat de la 
festa, aquest cap de setmana 
arriba la festa més tradicio-
nal. Divendres la nit pels joves, 
dissabte la missa i la cercavila 
i tancant amb els castells diu-
menge. Animo a tots els veïns 
de l’Anoia a gaudir amb els 
veïns de Tous de l’última Festa 
Major de la comarca.
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DIVENDRES 11
- A partir de les 10 del matí, a 
la pista poliesportiva, 
Matinal infantil. Esmorzar: 
amb pa amb oli i xocolata en 
pols.
Animació amb ORIOL 
SUPERSPAGHETTI.
- Gran repic de campanes de 
Festa Major.
- a les 7 de la tarda al Local 
municipal
Espectacle infantil amb la 
companyia Set de Sò.
- a les 8 del vespre al carrer de 
Sant Valentí
Xocolatada i coca
- a dos quarts d’11 de la nit, a 
la plaça de l’Ajuntament
Correfoc i espectacle de foc 
i pirotècnia a càrrec de Mal 
Llamp d’Igualada.
- a les 8 del vespre
Sopar popular.
- a dos quarts de 12 de la nit
Cercabirres.
- a 2/4 de 2 de la matinada, al 
local municipal
Concert de versions i gran 
festa jove

DISSABTE 12
- a partir d’1/4 d’11 del matí
Cercavila musical a càrrec 
dels Grallers d’Igualada pels 
carrers de Tous.
- a les 11 del matí
Missa en honor a Sant Martí.
- a les 12 del migdia, a la plaça 
de l’Església
Ball de faixes i cercavila.

- a 2/4 d’1 del migdia a la plaça 
de Fàtima
Sardanes i aperitiu popular a 
càrrec de la Cobla Catània.
- a partir de les 4 de la tarda a 
la plaça de Fàtima
Inflables per a la canalla.
- a les 5 de la tarda
Competició de bitlles de Tous 
i tradicionals.
- a les 7 de la tarda al local mu-
nicipal
Concert de Festa Major amb 
l’orquestra Gran Premier.
- a partir de les 10 del vespre al 
Local Municipal
Ball de Festa Major a càrrec 
de l’orquestra Gran Premier.

DIUMENGE 13
- a partir de les 10 del matí a la 
plaça de Fàtima
Mercat d’intercanvi

Tots els actes de la Festa Major de 
Sant Martí de Tous

- a les 11 del matí a la Casa de 
Teatre Nu
Conta-contes: Quin cacau!
- a les 12 del migdia a la plaça 
de l’Ajuntament
Exhibició castellera a càrrec 
dels Moixiganguers d’Iguala-
da.
- a les 5 de la tarda al camp 
municipal
Trofeu de futbol de Festa 
Major. UE Tous-CE Cabrera 
d’Anoia.
- a les 7 de la tarda al Casal de 
Tous
Teatre. La companyia Teatre 
Nu presenta “D’un Quixot”, el 
seu nou espectacle.
- a les 7 de la tarda, al local 
municipal
Ball de cloenda amb Doble 
Perfil.

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

D issabte, 5 de novem-
bre de 2016, a les cinc 
de la tarda una nova 

formació de cantaires de Sant 
Martí de Tous, s’aplegaren als 
locals de la Parròquia, on ha-
vien previst l’assaig final per 
a la seva primera actuació, 
baix el patrocini de l’Ajun-
tament. Un concert inclòs en 
els actes de la Festa Major. 
A la sis de la tarda, l’Església 
es va anar omplint per escol-
tar per primer cop unes no-
ves veus, disposades en for-
mació mixta i dirigides per 
Oriol Plans. S’havien pogut 
escoltar, esporàdicament, a 
primers de juliol, en motiu 
del Festival de Llegendes. 

Davant la presència del bat-
lle, Sr. David Alquézar, el 
regidor Pau Mir va adreçar 
unes paraules de benvinguda, 
als i a les cantaires, tot desit-
jant una llarga vida a la nova 
formació.
Mònica Torra va presentar les 
cançons a interpretar que fo-
ren: “Amen”, “Blue Moon” de 
Richard Rodgers, amb adap-
tació d’Oriol Plans, “Jo estic 
amb tu” Adaptació coral de 
Francesc Vila, “Cançó de Bres 
per a una princesa negra” i 
“Fulles Mortes” Música de 
Joseph Kosma, Lletra de Jac-
ques Prevert.
El públic, entusiasta, va ob-
sequià cadascuna de les can-
çons amb sincers aplaudi-
ments. Els components de la 

coral s’acomiadaren inter-
pretant “Amen”.
Es repartiren unes papere-
tes amb quatre noms, per tal 
que els assistents escollissin el 
nom de la coral, dels quatre 
proposats. Els vots van que-
dar repartits de la següent 
manera: 18 vots per “Tous 
Canta”; 20 vot per “La Coral 
de Tous”; 32 vots per a “Cor 
de Tous” i 34 vots per a “Veus 
de Tous”, essent aquest, el 
nom de la nova formació 
coral de Sant Martí de Tous,  
La propera actuació de les 
VEUS DE TOUS és prevista 
pel dissabte 26/11, a les 6 de la 
tarda, a l’Església, participant 
en el Concert que donaran els 
alumnes de l’Escola de Músi-
ca, de Sant Martí de Tous.

Us animem a formar part de 
les “Veus de Tous” venint a 
cantar els dimecres de 8 a 2/4 

de 10 del vespre, en el local 
d’assaig ubicat a la “Casa del 
Teatre Nu”.

“Veus de Tous”, la nova coral de Sant Martí de Tous

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

L ’equip de govern de 
Sant Martí de Tous es 
solidaritza amb l’Al-

caldessa de Berga i penja una 
estelada gegant a la façana de 
l’Ajuntament, que mantindrà 
durant tota la Festa Major, 
com a mostra de suport a la 
Montse Venturós per la seva 
detenció totalment despro-
porcionada i de caire exclusi-
vament polític, aquest matí.

L’ajuntament de Tous 
se solidaritza amb 
l’alcaldessa de Berga

En relació a aquests darrers 
esdeveniments ordenats per 
la fiscalia l’equip de govern de 
Tous, posa de manifest:
1. Tot el suport polític a Ven-
turós i qualsevol altre càrrec 
electe davant la persecució ju-
dicial de l’Estat i del PP.
2. Posar el focus en la fiscalia 
i la politització i manipulació 
de la justícia per part de l’Estat.
Llibertat Montse Venturós!
Visca Catalunya Lliure!
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E l passat dimarts 18 
d’octubre, el Patronat 
de la Fundació Priva-

da Casal de Calaf, va reunir-se 
per elegir el seu nou President. 
El motiu pel qual l’entitat ha 
realitzat aquest canvi és degut 
a que el Sr. Ferran Villalba Ca-
sanovas anunciés feia uns me-
sos la seva voluntat de deixar 
la presidència.
El Sr. Ferran Villalba que ha 
presidit l’entitat del Casal de 
Calaf des que es va convertir 

en Fundació al novembre de 
2012 i en diferents períodes 
des de 1976, continuarà for-
mant part del Patronat de la 
Fundació.
Entre els mateixos membres 
del Patronat es presentaven 
dues candidatures i fruit de la 
votació dels membres del Pa-
tronat, el Sr. Jordi Pujol i Giralt 
va ser el candidat elegit per as-
sumir el càrrec de president de 
la Fundació, per un període de 
quatre anys. Aquest nomena-
ment serà efectiu a partir del 
moment en què s’inscrigui en 

Canvi a la presidència a la Fundació 
Privada Casal de Calaf

el Registre de Fundacions del 
departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya.
El nou equip de la Junta del 
Casal de Calaf convocarà una 
reunió explicativa per fer ex-
tensiu el nou projecte de l’en-
titat, on tothom que hi estigui 
interessat pugui assistir-hi. 
Aquesta reunió es durà el ter-
me el pròxim 14 de febrer de 
2017 a les 5 de la tarda a la 
sala d’exposicions del mateix 
Casal, on després finalitzarà 
l’acte amb una xocolatada per 
a tots els assistents.

CALAF / LA VEU 

L ’Escola Pública Alta 
Segarra i Els Pastorets 
Infantils de Calaf han 

organitzat un concurs de di-
buix on els alumnes de l’esco-
la han ofert la seva visió  que 
de l’obra d’en Josep M Folch 
i Torres es representen al Ca-
sal de Calaf en la seva versió 
infantil.
El termini de  lliurament 
de les obres finalitzava el 28 
d’octubre i realment, hi ha 
hagut una excel·lent partici-
pació. Des de la mainada de 
P4 (4 anys) fins al jovent de 6è 
de primària han presentat 237 
obres, de les quals el jurat ha 
fet una selecció de finalistes 
de 52 dibuixos.
En les properes setmanes es 
farà públic el nom del gua-
nyador, que obtindrà com a 
premi una entrada infantil i 

dues d’adults per a qualsevol 
de les funcions que dels Pas-
torets Infantils de Calaf es re-
presentaran el proper mes de 
gener.
Les obres s’exposaran al vestí-
bul del Casal de Calaf durant 
les funcions dels Pastorets In-
fantils de Calaf, que tindran 
lloc els dies 1 de gener de 2017 
a les 19:00 h i també els dies 6 
i 7 de gener a les 18:00 h.

Els Pastorets Infantils de Calaf als 
ulls dels infants

Des del present mes de maig 
els equips tècnics i d’esceno-
grafia estan treballant en el 
nou espectacle; i els petits ac-
tors, que també treballen des 
dels mesos d’estiu estan assa-
jant de valent des de fa setma-
nes per tal d’arribar a les fes-
tes de Nadal per tal de poder 
oferir uns magnífics Pastorets 
infantils.

S. MARTÍ S. / LA VEU 

D e l’11 al 13 de no-
vembre, Sant Martí 
Sesgueioles acollirà 

la seva Festa Major d’Hivern, 
amb una programació d’ac-
tes per a totes les edats que 
tindran lloc a La Fàbrica.
Les activitats començaran 
divendres a les 19 hores, amb 
la projecció d’una pel·lícula 
infantil sorpresa, amb cris-
petes incloses. Acte seguit, a 
les 22 hores, s’oferirà cine-

ma familiar amb la pel·lícula 
“Ocho apellidos catalanes”, 
la coneguda comèdia espa-
nyola del director Emilio 
Martínez-Lázaro, estrenada 
l’any 2015.
Dissabte tindrà lloc el sopar 
popular, a les 20 hores; cal 
que tothom qui vulgui par-
ticipar-hi reculli el seu ti-
quet a l’Ajuntament, abans 
del dijous 10 de novembre. 
Acte seguit, a les 22 hores, 
podrem gaudir del monòleg 
català Inde-Paciència a càr-

rec del monologuista David 
Sas. L’espectacle es presen-
ta com una reflexió política 
de to satíric, que fa un repàs 
des que l’artista va sortir del 
seu Pre-Pirineu lleidatà natal 
fins a la seva vida a la ciutat.
Finalment, diumenge se ce-
lebrarà la missa solemne en 
honor al patró del municipi, 
Sant Martí. I per acabar la 
festa, a partir de les 17 hores, 
tothom qui vulgui podrà be-
renar i jugar a la Play Station 
a La Fàbrica.

Sant Martí Sesgueioles a punt per la 
seva Festa Major d’Hivern

D issabte passat va 
actuar la compa-
nyia Tequatre de 

Figueres  amb la repre-
sentació Un marit Ideal. 
La nit en principi pintava 
bé, la sala de butaques de 
la Societat Foment gaire-
bé plena com mai s’havia 
vist  aquest any, però a me-
sura que anava passant el 
temps, les expectatives es 
feien fonedísses. Una com-
panyia que van sortir amb 
molts nervis a l’escenari, 
una i altra vegada dubtes 
amb el paper, s’encallaven 
en el text per intentar re-
cordar el que havien de dir 
després, una obra de dues 
hores sense descans i que 
en moltes ocasions et feien 
mirar el rellotge. El públic 
que no parava de mou-
re’s  per culpa de la mala 
interpretació. Una llàsti-
ma, em sap greu dir-ho, 
però, primera patinada de 
la Comissió organitzado-
ra, en triar aquesta obra i 
companyia i això que, com 
segons diuen, visualitzen 
tots els vídeos de les obres 
presentades. Serà veritat?     
Demà dissabte ens visita la 
companyia Attrezo (Cric 
Crac Teatre) de Vilafranca 
del Penedès que represen-
taran Un Esperit Burleta.
El grup Attrezzo va néixer 
a finals de l’any 1996 quan 
un grup de joves pene-
desencs, molt aficionats al 

Decebedora
CARLES 
MUNTANER

40è. CONCURS DE TEATRE DE PIERA

teatre van decidir que ells 
també podien fer-ne.
I així va ser. Van buscar 
un local per assajar, van 
entrar a la Federació de 
grups de teatre amateur de 
Catalunya i van començar 
a treballar de valent.
La filosofia del grup és 
fer majoritàriament obres 
còmiques i actuen arreu 
de Catalunya participant 
també a diferents concur-
sos.
Aquestes són algunes de 
les obres representades an-
teriorment:
No et vesteixis per sopar  de 
Marc Camoletti, 1998. Ne-
groni de Ginebra de Maria 
Antònia Oliver, 1999. Bo-
eing-Boeing de Marc Ca-
molletti, 2003-2004.  El 
sopar dels idiotes de Fran-
cis Veber, 2006-2007. Men-
tiders d’Anthony Neilson, 
2010-2012. I A les fosques 
de Peter Shafer, 2013-2015.

Sinopsi 
Un escriptor vol escriu-
re una novel·la sobre una 
mèdium i convida a  casa 
seva una veïna del poble, 
que es dedica a aquestes 
arts, per tal de prendre no-
tes sobre l’espiritisme però 
després de la primera ses-
sió tot canviarà a la vida de  
l’escriptor..
Obra amb dos actes i una 
durada aproximada a 100 
minuts.  

FOTOESTUDI ROSELL
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E n la sessió del ple or-
dinari d’aquest dilluns 
7 de novembre  es va 

aprovar, amb set vots a favor 
del Junts per Calaf-AM i Con-
vergència i Unió, i tres en con-
tra del Grup d’Independents 
per Calaf, el Codi de conducta 
d’alts càrrecs i bon govern en 
referència a la Llei de transpa-
rència. Es tracta d’una decla-
ració d’intencions per part de 
totes les persones que formen 
part o estan vinculades al con-
sistori per vetllar per al bon 
funcionament i la transparèn-
cia de l’ens.
El codi ètic és un dels punts 
de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i 
bon govern, que insta a adop-
tar mecanismes que aprofun-
deixin en el concepte de bon 
govern i l’apropament entre 
les institucions i la població a 
partir del govern obert.
El Codi va ser aprovat amb 
set vots a favor, cinc de l’equip 
de govern i dos de CiU, i tres 
vots en contra del GIC. El 

document és una declaració 
d’intencions per tal que les 
persones que formen part de 
l’Ajuntament o hi estiguin 
vinculades vetllin per al cor-
recte funcionament i la trans-
parència en les accions del 
consistori. Per tal que es digui 
a terme, els treballadors i càr-
recs electes del consistori s’hi 
han d’adherir individualment. 
L’equip de govern i el grup de 
l’oposició del CiU sí que s’hi 
van adherir, mentre que l’altre 
grup de l’oposició, el GIC, no 
s’hi ha volgut adherir argu-

L’Ajuntament de Calaf aprova el Codi 
de conducta d’alts càrrecs i bon govern

mentant que “abans d’aprovar 
un codi de conducta cal dur-lo 
a terme”.
El Codi de conducta d’alts càr-
recs i bon govern així com la 
Llei de Transparència es pro-
posen assolir tres objectius: re-
cuperar la confiança dels ciu-
tadans envers la gestió pública 
i la política, facilitar i promou-
re el retiment de comptes, i 
garantir l’ètica dels gestors 
públics i governants. El Codi 
es publicarà pròximament per 
tal que tots els ciutadans pu-
guin accedir al seu contingut.

CALAF / LA VEU 

En el ple ordinari celebrat 
aquest dilluns, 7 de no-
vembre, l’Ajuntament de 

Calaf ha aprovat per unanimi-
tat, una moció per donar suport 
al referèndum, al procés consti-
tuent i als consistoris i càrrecs 
electes denunciats o investigats 
per processos relacionats amb 
la sobirania de Catalunya.
La moció ha estat impulsada pel 
grup Junts per Calaf-AM i par-
teix de la resolució del Parlament 
de Catalunya que insta al govern 
de la Generalitat a celebrar un 
referèndum vinculant abans del 
desembre del 2017 i  amb la con-

vicció que el municipalisme no 
pot restar aïllat del moment his-
tòric que viu Catalunya.
A través de la moció els tres 
grups prenen diferents acords. 
El principal, manifestar el su-
port de l’Ajuntament de Calaf 
a la resolució del Parlament de 
Catalunya per fer una convoca-
tòria de referèndum vinculant 
sobre la independència, com a 
molt tard al desembre del 2017.
El segon acord fa referència a 
col·laborar amb el debat sobre 
el procés constituent de forma 
coordinada amb l’Associació 
de municipis per a la indepen-
dència. El tercer acord pretén 
mostrar tot el suport als ajun-

taments i els càrrecs electes 
acusats per la justícia per haver 
promogut i facilitat l’exercici 
del dret a decidir, la defensa de 
la independència de Catalunya 
o per expressar les seves opini-
ons polítiques de forma pacífi-
ca, lliure i democràtica.
El quart fa referència a con-
demnar la politització del sis-
tema judicial espanyol i exigir 
una separació real de poders. 
I finalment, l’últim acord és la 
voluntat de comunicar la mo-
ció al president de la Generali-
tat de Catalunya, a la presidenta 
del Parlament de Catalunya i a 
l’Associació de municipis per a 
la independència.

El ple de l’Ajuntament aprova una 
moció de suport al referèndum i al 
procés constituent

CALAF / A. MONTALBAN 

É s un servei pel poble 
que seria molt bonic 
mantenir perquè aju-

dem des de menuts a tro-
bar-nos, estimar-nos els i les 
unes a les altres i al nostre “jo” 
més amagat i, per suposat, a la 
mare terra.
Durant el pont de Tot Sants, 
els Pioners i Caravel·les del 
cau de Calaf vam estar ve-
nent castanyes a la Plaça dels 
Arbres. Hi vam estar tot el 
dissabte, dia de mercat, i el 
dimarts durant la Fira de la 
Carabassa.
Els escoltes i guies de l’agru-
pament vam tenir la idea 
d’aquesta venda com a motiu 
d’’extrajob’ per poder recollir 
diners pel projecte de final 
d’aquest estiu (els Campa-
ments). També, vàrem vendre 
dessuadores i samarretes que 
es van fer per recordar el 35è 
aniversari del cau calafí. Hi 
vam posar molta il·lusió i ga-
nes, vàrem estar dedicant-hi 
moltes hores, tant per fer car-
tells i publicitat com per or-

ganitzar-nos per comissions i 
per la compra de les castanyes.
Personalment, crec que és 
molt important col·laborar 
amb el moviment escolta i 
guia amb petits actes, ja si-
gui comprant una paperina 
de castanyes, participant amb 
les rifes, etc. Tots ho creiem. 
Aquestes vivències són molt 
útils per a nosaltres: ens per-
meten ampliar horitzons i 
tenir més oportunitats per 
formar-nos i créixer com a in-
dividus. És un servei pel poble 
que seria molt bonic mantenir 
perquè ajudem des de menuts 
a trobar-nos, estimar-nos els i 
les unes a les altres i al nostre 
“jo” més amagat i, per supo-
sat, a la mare terra.
Al cau ensenyem valors que 
a l’escola és molt difícil pro-
porcionar i aprendre. Per això 
és important participar en 
aquests esdeveniments.
Gràcies a tots i totes els i les 
que ens vau comprar pa-
perines i a tots aquells i aque-
lles que constantment ens 
ajudeu a seguir endavant amb 
l’agrupament.

“Castanyada” dels 
escoltes de Calaf

El proper 26 de novembre a 
la sala d’actes municipal de 
Calaf tindrà lloc una confe-
rència a càrrec de Josep Pà-
mies, que porta per títol Les 
veritats cultes en alimentació 
i salut.
L’activitat, que és gratuïta, 

començarà a les 6 de la tarda i 
les places són limitades. 
Per inscripcions us podeu 
dirigir al Centre de recursos 
per a l’ocupació (938698249) 
o a l’Oficina de Turisme 
(936860833) o al correu cala-
fcasadoficis@gmail.com.

Conferència sobre 
alimentació i salut
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L’IHC retorna amb bon peu a la CERS 
després de derrotar el suís Biasca

L’IHC no va tenir massa problemes per desfer-se del fluix equip del Biasca. / JOAN GUASCH

HOQUEI / DAVID VIA

E ls arlequinats dispu-
taren aquest dissabte 
el seu primer partit en 

competició europea després 
d’un any sense fer-ho, jugant 
en aquesta ocasió contra el 
Biasca suís. Els de Les Comes 
realitzaren un bon joc davant 
del dèbil combinat europeu, 
que acabaren rebent un to-
tal de set gols en contra: Tety 
Vives, Sergi Pla, Roger Bars, 
Nil Garreta, Emanuel García 
i Bargalló, aquest últim per 
partida doble, foren els en-
carregats de marcar els gols 
locals. 
L’inici de partit va ser difícil 
per ambdós equips. Els locals 
tenien el domini absolut de la 
pilota i, tot i que gaudien de 
varies ocasions, l’esfèric no 
volia entrar; mentre, el Biasca 
RC intentava generar perill a 
través del contraatac.
El primer gol no arribà fins 
el minut 17. Un fort tir de 
Bargalló entrà dins de la por-
teria visitant, encetant així 
l’electrònic. Els suïssos però, 
tingueren, al cap d’un minut, 
un penal favorable que aturà 
el capità del Igualada Calaf 
Grup, Elagi Deitg. 
Poc després, l’Igualada HC 
duplicà l’avantatge en el mar-

   PT. pj g e p gf gc
1. Barcelona Lassa 24 8 8 0 0 38 8
2. Liceo 18 8 6 0 2 39 23
3. Reus Deportiu 17 8 5 2 1 30 18
4. Club Patí Vic 13 7 4 1 2 31 19
5. Voltregà 13 8 4 1 3 20 18
6. Moritz Vendrell 11 8 3 2 3 23 26
7. Vilafranca 11 8 3 2 3 20 23
8. Lloret  11 8 3 2 3 18 20
9. Caldes Laser 10 8 2 4 2 21 23
10. Alcobendas 9 8 3 0 5 29 35
11. Noia Freixenet 9 7 3 0 4 23 24
12. Citylift Girona 8 8 2 2 4 23 27
13. Manlleu 8 8 2 2 4 19 31
14. Enrile Alcoi 7 8 2 1 5 25 36
15. Igualada 5 8 1 2 5 19 31
16. ICG Lleida 4 8 1 1 6 14 30

OK Lliga

CERSLLIGA EUROPEA DESCENS

Jornada 9 (12 novembre)
Vilafranca-Reus D.
Lloret-Vic
Enrile Alcoi-FC Barcelona
Manlleu-Liceo
Noia Freixenet-Vendrell
Alcobendas-ICG Lleida
IGUALADA-Voltregà
Girona-Caldes

Copa CERS - 16ens final
Anada
Trissino (ITA) - Dusseldorf(ALE) 6-3
Uri (SUI) - Monza (ITA)      dia12
Darmstadt (ALE) - Juv.Viana (POR) 2-7
Viareggio (ITA) - Moritz Vendrell 3-3
Coutras (FRA) - Caldes Recam Laser 0-1
Geneve (SUI) - Sarzana (ITA) 5-6
Walsum (ALE) - Uttingen (SUI) 2-2
Soham (ANG) - Saint Omer (FRA) 1-7
Noia Freixenet - Follonica (ITA) 1-2
Igualada Calaf - Roller Biasca (SUI) 7-1
K. Lynn (ANG) - Ploufragan (FRA) 1-13
Herringen (ALE) - Turquel (POR) 2-3
Wimmis (SUI) - Dornbirn (AUS) 2-4
Wolfurt (ALE) - Remscheid (ALE) 2-9

cador gràcies a un gol de Pla 
després d’una bona combina-
ció amb Roger Bars. 
Així doncs, el partit arribà 
al descans amb els locals per 
davant en l’electrònic, amb 
l’objectiu de liquidar el partit 
i l’eliminatòria durant la sego-
na meitat.
L’Igualada sortí molt potent 
en els segons vint-i-cinc mi-
nuts. Mostra d’aquest gran 
rendiment va ser el gol de Ro-
ger Bars, que arribà als trenta 
segons de segona part. Poc 
després, Nil Garreta augmen-

tà encara més la distància amb 
un gol que posava el 4-0 en el 
marcador de Les Comes. 
El Biasca tot seguit tingué un 
segon penal, que acabà sent 
escopit per Elagi Deitg des-
prés de tres aturades seguides. 
L’Igualada, al contrari que 
l’equip suís, si que aprofità la 
pena màxima de la que dispo-
saren: Roger Bars transformà 
excel·lentment un penal que 
completava la maneta.
Poc després del 5-0, els vi-
sitants tingueren un tercer 
penal. Aquest cop sí que en-

trà; Brillo Ré reduí distàncies 
aconseguint el gol de l’honor. 
Amb el 5-1 en l’electrònic, els 
arlequinats acabaren el partit 
amb dos gols més: Emanuel 
García i Bargalló aconseguien 
posar dos gols més d’avantat-
ge que posen, en el global, un 
7-1 favorable al conjunt de 
l’Anoia.
A Austria, el Wolfut va aca-
bar perdent per 2-9 contra el 
Remscheid alemany. El vence-
dor d’aquesta eliminatòria ju-
garà contra l’Igualada en l’hi-
potètic cas que els arlequinats 

passessin de ronda.
Destacar que l’Igualada dispu-
tà el partit amb la samarreta 
rosa, últim cop que ho faran 
durant aquest any. 
Ara l’equip tornarà a l’OK Lli-
ga, per jugar demà al vespre 
a casa davant el Voltregà, en 
partit de la novena jornada. 

IHC CALAF GRUP 7 
(2/5) Equip inicial: Elagi 
Deitg, Met Molas, Roger Bars 
(1 gol), Tety Vives (1 gol), 
Emanuel García (1 gol) Equip 
suplent: Bernat Camps, Fran-
cesc Bargalló (2 gols), Dani 
López, Sergi Pla (1 gol), Nil 
Garreta (1 gol).
BIASCA 1 (0/1) Equip inicial: 
Adrian Vallina, Ivan Ruggie-
ro, Camillo Boll, Pietro Giger 
i Cleto Ré (1 gol) Equip su-
plent: Lukas Rodoni, Grego-
rio  Boll, Giacomo Scanavin, 
Mattia Mancina i Tiziano Tat-
ti.
GOLS: PRIMERA PART: 1-0 
Francesc Bargalló (Minut 
17:00), 2-0 Sergi Pla (Minut 
19:00). SEGONA PART: 3-0 
Roger Bars (Minut 1), 4-0 
Nil Garreta (Minut 9), 5-0 
Tety (Penal, 14:30), 5-1 Brillo 
Ré (Penal, minut 20:00), 
6-1 Emanuel García (Minut 
21:00), 7-1 Francesc Bargalló 
(Minut 23:00). 

FUTBOL SALA / LA VEU

P artit complicat el que 
tenien els montbuiencs 
dissabte a la tarda 

a Barcelona contra un dels 
equips que havia començat de 
la millor la temporada.
Els primers minuts de joc van 
ser de tempteig per als dos 
equips amb alternances amb 
la possessió de la pilota, fins 
que al minut 4 una passada 
llarga del porter local serveix 
perquè dos jugadors guanyin 
l’esquena a la defensa mont-
buienca i deixi a dos jugadors 
sols davant la sortida de Rubén 
per avançar-los en el marcador 
1-0. Novament el grocs, dissab-
te de blanc, és trobaven amb 
un marcador advers, i encara 
més complicat quan al minut 
7 David Cano desvia una pilo-
ta i aquesta se’n va al fons de 

La Vinícola FS Montbui suma un punt important 
a la Divisió d’Honor de futbol sala

la porteria fent pujar el 2-0 al 
lluminós. Amb aquest gol el 
partit va passar a ser dominat 
per als homes d’ Aleix Alami-
llo que mica en mica anaven 
tenint més possessió de pilota 
i les ocasions més clares per 
retallar les diferències, però no 
seria fins el minut 16 que Da-
vid finalitzava un contraatac i 
anotava el 2 a 1 resultat amb el 
que s’arribaria al descans.
La segona meitat no comença-
ria de la millor manera per als 
anoiencs, ja que en una de les 
primeres ocasions de les que 
van disposar els locals, Joel tor-
nava a introduir la pilota a la 
seva pròpia porteria per incre-
mentar l’avantatge en el mar-
cador 3-1, però és refarien de 
seguida, només servir de cen-
tre, una gran jugada col·lectiva 
permetia fer el 3 a 2 a Alberto 
i tornar-los a ficar dins el par-

tit. Els minuts anirien passant, 
els montbuiencs pressionant 
a tota la pista mentre que els 
barcelonins és defensaven amb 
possessions llargues, fins que al 
minut 36 Joel feia el 3 a 3 que 
donava ànims als grocs per al 
que faltava de partit, però la 
mala fortuna s’apoderava d’ells 
un cop més, un xut des de fora 
l’àrea d’un jugador local toca la 
cama de Javi, desvia la trajectò-
ria de la pilota i aquesta va di-
recte al fons de la porteria per 
fer el 4-3 favorable als de Ro-
sario Central. A falta de 3 mi-
nuts per la conclusió del partit, 
va sortir el caràcter d’aquest 
equip, no volien marxar amb 
les mans buides, ho van in-
tentar de totes les maneres i 
en l’últim minut de joc David 
marcava el 4 a 4 definitiu 
Alineació: Rubén, David Cano 
(2), Asensi, Javi(1), Alberto –

cinc inicial- , Joel(1), Cristian, 
Victor, Angel, Oli, Dani Már-
quez i Issam .
Amb aquest resultat La Vini-
cola FS Montbui suma 6 punts 
i és troba en el vuitè lloc de la 
classificació. Aquest proper cap 
de setmana els jugadors mont-
buinecs a les 16:30h al pavelló 
Montaqua rebran la visita del 
FS Olesa.

Resultats dels equips base
VPR Refrigeració Benjamí 3-9 
Esport Bruc FS (Pau, David i 
Aarón)
Autoreparaciones Agustin Ale-
ví 5-5 AE L’Esquitx (Erik 3, Ai-
tor i Ivan)
Esportiu González Serra 0-1 
Obres i Serveis Ner (Raul)
FS St. Andreu de la Barca 4-3 
MontSalut Sènior B (Kika, 
Benji i PP)



FUTBOL / LA VEU 

E l CFIgualada ha acon-
seguit els tres punts da-
vant el Vilaseca (3-0), 

que donen la tranquil·litat que 
tot equip necessita per desen-
volupar el millor joc.
El partit ha començat d’allò 
més be: En el minut de joc, 
Fran fa una gran passada a 
l’espai, on Martí ha agafat “la 
moto”, ha corregut la banda 
més ràpid que ningú, ha fet la 
centrada de la mort, i Anselm 
Pasquina ha rematat a gol. 
Min1: 1/0
Feia molt de temps que el CFI-
gualada no començava el par-
tit guanyant tant ràpidament.
Minut 28: Gran xut de Fran 
de fora l’àrea, que el porter ha 
tret de la mateixa esquadra.
Min 30: Gran jugada de Mar-
tí Just, amb centrada des de la 
línia de fons , rematada d’An-
selm i de nou atura el porter 
del Vilaseca.
Min 45: Falta molt ben execu-
tada per Bara, i el porter del 
Vilaseca es llueix.
En aquesta primera part el Vi-
laseca ha tingut, també, dues 
clares ocasions que no han es-

Dani Gimeno s’estrena amb victòria

FUTBOL / F. ESPLUGAS (UEM)

D esprés de dues der-
rotes consecutives, la 
incertesa, era motiu 

de comentari davant del partit 
de dissabte en el Municipal de 
Les Comes contra la Ciudad 
Cooperativa. Algun retoc d’en-
trada en l’onze inicial, ara en el 
minut 8, els visitants es posa-
ren per davant en el marcador 

   PT. g e p gf gc
1 Can Vidalet  25 8 1 1 31 11
2 Unif. Bellvitge 24 7 3 0 17 2
3 Junior 19 6 1 3 19 13
4 Montserrat  17 5 2 3 17 12
5 Espluguenc  17 5 2 3 17 15
6 Sant Joan D. 15 4 3 3 24 16
7 Sant Just At. 15 5 0 5 27 23
8 Marianao Poblet 15 5 0 5 15 14
9 Olímpic 13 2 7 1 16 14
10 Vilafranca At. 13 4 1 5 9 15
11 Moja  13 4 1 5 15 23
12 San Mauro 12 4 0 6 15 20
13 Gornal 11 2 5 3 15 21
14 Martorell 11 3 2 5 13 19
15 Delta Prat 11 3 2 5 13 24
16 Fontsanta 8 1 5 4 16 18
17 C. Cooperativa 8 1 5 4 17 22
18 Dinamic Batlló 2 0 2 8 11 25

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 10
Vilafranca At. 1 - 0 Marianao Poblet
Moja  3 - 1 San Mauro 
Unif. Bellvitge 0 - 0 Gornal 
Espluguenc 0 - 3 Can Vidalet
Junior  3 - 1 Olímpic
Dinamic Batlló 2 - 2 Fontsanta
Sant Just At. 3 - 2 Delta Prat
Montserrat 4 - 1 C. Cooperativa
Sant Joan D. 4 - 1 Martorell

Jornada 11
MONTSERRAT - St. Joan D.
Martorell - U. Bellvitge
Gornal - Dinamic Batlló
Fontsanta - At. Sant Just
Atl. Prat - Espluguenc
Can Vidalet - Vilafranca At.
Marianao P. - Júnior
Olímpic Fatjó - Moja
Cooperativa - SAN MAURO

   PT. g e p gf gc
1 Begues 23 7 2 1 29 14
2 Joventut Rib. 21 6 3 1 23 12
3 Anoia 21 7 0 3 21 15
4 Sitges 20 6 2 2 19 12
5 La Munia 19 6 1 3 18 14
6 Òdena 17 5 2 3 19 16
7 Piera 15 4 3 3 18 12
8 Sant Pere M. 14 4 2 4 20 20
9 Suburense B 14 4 2 4 18 21
10 Calaf 14 4 2 4 18 24
11 Hortonenc 13 3 4 3 29 22
12 Cubelles 12 3 3 4 14 12
13 Olivella  12 3 3 4 13 17
14 Riudebitlles 9 2 3 4 11 16
15 Hostalets 6 1 3 6 13 23
16 Carme 6 1 3 6 15 28
17 Martinenca 5 1 2 6 10 19
18 Sant Cugat S. 5 1 2 7 19 30

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 10
Sitges 1 - 2 Joventut Rib.
Sant Cugat S. 2 - 4 Suburense B
Odena 1 - 1 Hostalets 
Begues 5 - 0 Riudebitlles
Carme 2 - 1 Calaf
Martinenca 0 - 2 Sant Pere M.
Piera 1 - 1 Cubelles
Hortonenc  3 - 3 Olivella
La Munia 2 - 0 Anoia

   PT. g e p gf gc
1 Balaguer 22 6 4 0 21 8
2 San Cristòbal 21 6 3 1 18 10
3 Almacelles 20 6 2 2 17 10
4 Santboia 18 5 3 2 19 14
5 Vilanova Geltru 17 5 2 3 19 18
6 Vista Alegre 16 5 1 4 15 9
7 Sant Ildefons 15 4 3 3 17 15
8 Rapitenca 15 4 3 3 21 20
9 Reus B 14 3 5 2 18 16
10 Viladecans 14 4 2 4 11 10
11 Lleida B 13 3 4 3 17 19
12 Suburense 12 3 3 4 14 15
13 Vilaseca 12 3 3 4 15 17
14 Alpicat 11 3 2 5 16 20
15 Rubí 10 2 4 4 12 15
16 Igualada 7 2 1 7 15 20
17 Jesus y Maria 6 1 3 6 10 21
18 Morell 2 0 2 8 2 20

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 10 
Reus B 4 - 2 Rapitenca
San Cristòbal 1 - 1 Sant Ildefons
Lleida B 2 - 1 Rubí
Santboià 0 - 3 Vista Alegre
Vilanova G. 2 - 2 Alpicat
Balaguer 1 - 1 Viladecans
Almacelles 1 - 1 Suburense
Jesus y Maria 2 - 2 Morell
Igualada 3 - 0 Vilaseca

Jornada 11
Balaguer - San Cristóbal
St. Ildefons - Santboià
Vista Alegre - Jesús Maria
Morell - Vilanova G.
Alpicat - Almacelles
Suburense - Lleida B
Rubí - Reus B
Rapitenca - IGUALADA
Viladecans - Vilaseca

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 11
La Múnia - Martinenca
St. Pere M. - Hortonenc
Olivella - Begues
Riudebitlles - Sitges
Ribetana - St. Cugat S.
Suburense B - PIERA
Cubelles - ÒDENA
HOSTALETS - CARME
ANOIA - CALAF

tat gol per poc
Min 50: Un gran ensurt pel 
CFIgualada, que la defensa ha 
tret quant la pilota es “passe-
java” quasi per la línia de gol.
Min 55: Cop de cap de Fran , 
amb gra aturada del porter del 
Vilaseca.
Min 65: Gran jugada de Fran 
, amb passada a l’espai cap 
Anselm; aquest fa una gran 
carrera  amb passada a Güell  i 
aquest fa passada a Martí que 

no perdona: CFIgualada 2 / 
CF VIlaseca 0.
Min 80:  Gol d’Iker a passada 
de Martí Just.
Dani Gimeno ha fet jugar als 
seus homes des de darrere; 
toc, combinació i autoconfi-
ança acompanyat de sacrifi-
ci col·lectiu:  treball i pressió  
sens trencament de línies.
Un entrenador que des de el 
primer minut no ha deixat 
d’estar “sobre” els jugadors, 

am el 0 a 1. A remar i de valent 
en tota la primera meitat per 
empatar, cosa que no va ser 
possible tot i la insistència lo-
cal, els de la “cope” també tin-
gueren les seves oportunitats, 
avortades per un Dani Loarte 
esplèndid. A la segona part, 
allò ja va ser una altra cosa, en 
el minut 55 Borja marcava el 
gol de l’empat i a partir d’aquí, 
tot, tot va ser “vermell”, minut 

60 Adrian posava per davant 
els igualadins, i més , i més, 75 
minuts Perea que havia entrat 
en el terreny de joc, augmenta-
va la distància amb el 3 a 1  per 
repetir de penal en el 89 mar-
cant el definitiu 4 a 1. Qui diu 
allò de “segundas partes nunca 
fueron buenas”, els tòpics estan 
per trencar, i per als montser-
ratins és la seva especialitat.
U.D. Montserrat; Dani Loarte, 

Golejada del Montserrat a la Cooperativa (4-1)

donant aquelles ordres que 
facin l’equip sempre intens 
i competitiu; sens perdre la 
tranquil·litat  que tot futbolis-
ta necessita, per tenir les “ide-
es” futbolístiques més clares
Diumenge vinent els #Blaus 
es desplacen a Sant Carles de 
la Ràpida, per jugar a les 12 
del matí. Un partit gens fà-
cil, però que de ben segur que 
prepararan de la millor manera 
possible.

Marimon, Xavi, Hadri (Perea), 
Rachid (Richard), Adrian (Ari-
za), El Gharrass, Gerard, Àlex 
(Muñoz), Borja (Tutusaus), Da-
vid Valle.
C. Cooperativa; Albert, Collada, 
Montes, Marcos, Cristian, Aaron 
(Diego), Isaac, Jonathan, Gonza-
lo (Trillo), Vilchez, Jose (Alvaro).
Proper partit. Dissabte, segon 
partit consecutiu a casa amb la 
visita del Sant Joan d’ Espí.

Jornada 9
Pobla Cl.-San Mauro B
Jorba-Fàtima
Rebrot-Ateneu
La Paz-Torre Cl.
Tous-Cabrera
Capellades-La Llacuna
Montbui-Masquefa
Vallbona-Montserrat B

   Pt. G E P Gf Gc
1 San Mauro B 21 7 0 1 24 5
2 La Pobla Cl. 19 6 1 1 26 7
3 Ateneu Ig. 17 5 2 1 27 10
4 Capellades 16 5 1 2 18 9
5 Tous  15 4 3 1 15 6
6 Fatima 15 5 0 3 20 16
7 Montserrat B 12 4 0 4 13 12
8 La Torre Cl. 11 3 2 3 12 10
9 La Llacuna  9 1 6 1 14 12
10 Jorba  8 2 2 4 14 16
11 Rebrot  8 2 2 4 15 25
12 La Paz  7 2 1 5 13 29
13 Cabrera  6 1 3 4 14 22
14 Montbui 5 1 2 5 11 23
15 Masquefa 5 1 2 5 8 23
16 Vallbona 3 0 3 5 5 24

El CFI femení cau a casa amb l’AEM
FUTBOL / LA VEU

P artit vibrant, igualat, 
amb fases de bon joc 
i alternatives per part 

d’ambdós equips, que al fi-
nal es decidí amb un gol de 
la visitant Garcia a manca de 
cinc minuts pel final. La der-
rota deixa a l’Igualada amb 
13 punts a la part mitja de la 
classificació a l’espera de poder 
escalar posicions en les prope-
res jornades davant rivals de la 
part baixa.
L’AEM fou millor en el tram 
inicial del partit, fent-se amb 
el domini de la pilota tot i no 
disposar de clares oportuni-

tats. L’opció més clara fou un 
penal executat per Nuñez i ma-
gistralment aturat per Noélia 
Garcia als 20 minuts. Mica en 
mica però, l’Igualada es tragué 
la son de les orelles i anivellà les 
forces al mig camp.
A la represa el partit es trencà 
i ambdós equips disposaren de 
bones arribades a les àrees ri-
vals. Les més clares però foren 
per les jugadores de Jordi Tor-
res, però incomprensiblement 
s’errà en la rematada final. 
Quan semblava que el mar-
cador no es mouria arribà el 
fatídic gol de les lleidatanes 
que no trobà reacció per part 
de les locals.

El proper diumenge l’Igualada 
es desplaça al camp del Saba-
dell.  
Igualada: Noélia Garcia, Esther 
Soler, Aina Vall, Araceli Barro-
so, Júlia Tomàs (Elena Alert, 
61’), Núria Miquel, Jéssica 
Pablos (Jana Marimon, 46’), 
Laura Ribas, Pilar Puig (Car-
la Navarro, 61’), Marta Cubí i 
Marina Salanova.
AEM: Llevat, Barellas, Vidal, 
Solà, Ivanova, Saéz, Teixiné 
(Habbouche, 61’), Llop, Puer-
ta (Diez, 76’), Nuñez i López 
(Garcia, 70’).
Àrbitre:  Meritxell Guardia 
Ferrer. Groga a Laura Ribas.
Gols: 0-1 Garcia (85’)

Jornada 8
San Mauro B 1 - 0 Jorba 
La Torre C. 1 - 1 Tous 
Cabrera  1 - 2 Capellades 
Ateneu Ig. 6 - 0 La Paz 
La Llacuna  2 - 2 Montbui
La Pobla Cl. 6 - 0 Vallbona
Masquefa   0 - 4 Montserrat B
Fàtima 5 - 1 Rebrot
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

D iumenge dia 6, es va 
celebrar la III Fase 
Copa Catalana indi-

vidual Base a les instal·lacions 
del Nàstic de Tarragona.
El Club Gimnàstic San Roque 
va participar amb dues gim-
nastes: Sandra Domínguez en 
categoria cadet amb aparell de 
maces, i Paula Mensa en cate-
goria infantil amb cercle. Totes 
dues van fer una bona compe-
tició, sortint a pista, executant 
el seu exercici i aconseguint 
classificar-se per a la Final de 
Copa Base que es celebrarà el 
dia 19 de novembre a Man-
resa.
També va participar-hi per 
part del CE Montbui l’equip 

Copa Catalana de 
Rítmica a Tarragona

Inici dels 65ens Jocs Escolars de l’Anoia

cadet format per: Aida Mo-
rales, Alba Bosch, Ana Ballet, 
Julia Rubio i Martina Gras. A 
l’hora de tocada al tapis van 
patir uns petits errors que l’hi 
van passar factura a l’hora de 
puntuar nota. Però no es ren-
deixen, estan preparades amb 
força i amb moltes ganes per 
al campionat d’Espanya.
Per altra banda, tornant amb 
el San Roque, la Sandra, Pau-
la i el nostre conjunt aleví 
format per: Carlota Zamora. 
Abril Canela, Gisela Ramírez, 
Tania Gabarri i Inma Cardo-
zo, viatgen aquesta setmana 
a Valladolid per a participar 
al Campionat d’Espanya (im-
portantíssim Campionat per a 
les nostres gimnastes). 
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JOCS ESCOLARS / LA VEU 

D issabte passat van 
començar els 65ens 
Jocs Esportius Es-

colars de l’Anoia, el dissabte 
encetàvem totes les competi-
cions d’esports d’associació 
i diumenge va ser el torn del 
Campionat de Cros Escolar.
Durant el matí de dissabte es 
van disputar més d’una setan-
tena de partits repartits per les 
diferents instal·lacions muni-
cipals i dels centres educatius 
de la comarca de l’Anoia. Els 
campionats de Poliesportiu 
van repartir-se els esports de 
la següent manera:
• Prebenjamins masculins mi-
nibàsquet
• Prebenjamins femenins i 
mixtes minihandbol
• Benjamins masculins i mix-
tes minibàsquet
• Benjamins femenins mi-
nihandbol
• Alevins masculins i mixtes 
futbol sala
• Alevins masculins i mixtes 
minihandbol
El diumenge el Campionat de 
Cros ens va portar fins a Hos-
talets de Pierola que celebrava 
la 10a. edició on van partici-
par prop de 200 corredors. 
Destaquen les categories aleví 
femení i adult masculí amb 
20 participants i prebenjamí 
masculí amb 25 corredors. 
Consulta tots els resultats.
Aquest any, el Consell Espor-
tiu de l’Anoia ha implantat un 
nou programa per a la trami-
tació de llicències i gestió de 
les competicions d’associació. 
Parlant amb l’equip organit-
zador, fa una valoració positi-
va d’aquest inici dels jocs i de 
la primera jornada de com-
petició, ‘estem solucionant 
les incidències que troben les 
entitats i esperem seguir en 

Ce Montbui.

Podi de Rivalcan
AGILITY / LA VEU 

A Montjuïc el Club 
d’Agility Ciutat Com-
tal ha organitzat una 

competició puntuable per al 
campionat d’Espanya 2017 
d’agility. 
En aquesta prova es van pre-
sentar cinc agilitistes del club 
montbuienc Rivalcan aconse-
guint tres podis. El seu presi-

dent i mestre Luis Luque va 
fer un segon lloc dissabte amb 
el seu canitx Melendi en la 
categoria mini de grau 3, diu-
menge va tornar a repetir el 
segon lloc però amb la mali-
nois Dela de categoria estàn-
dard de grau 3. El mateix diu-
menge Sensi Moreno va pujar 
al podi en tercer lloc amb el 
seu canitx Chico de categoria 
mini de grau 2.

aquesta bona línia de funcio-
nament quan superem el perí-
ode d’adaptació’.
Ara seguim amb les jornades 
dels JEEA i el campionat de 

Cros a Vilanova del Camí amb 
la 32a. edició del Cros Joan 
Maragall. Comparteix en viu a 
les xarxes socials els JEEA amb 
l’etiqueta #deixamjugar.

btt
ciutat
carretera
e-bikes
urbanes

c/Comarca 62,   tel .  93 131 35 58
IGUALADA abacicles@gmail .com



El CBI femení segueix en bon camí, 
i la Lliga EBA es resisteix al masculí 
BÀSQUET / LA VEU

C inquena victòria a casa 
de les sèniors del Physic 
CB Igualada contra un 

rival directe a la classificació, 
graciès a la gran defensa en tot 
el partit. El matx ha començat 
amb un intercanvi de cistelles 
per part dels dos equips. Amb 
un marcador desfavorable per 
les locals (2-4), un triple de Ju-
dit Lamolla ens avança al mar-
cador. Just després d’aquesta 
jugada, una bona defensa de 
les igualadines, fa que amb un 
contraatac de Santa Carrasco a 
Judit Lamolla ens posem amb 
un marcador favorable de 9-4. 
Seguit d’aquest contraatac, 
l’entrenador de l’equip visitant 
demana temps mort, i a la re-
presa les noies del Mataró ens 
fan un parcial de 0-4. Gràcies 
a la línia de tirs lliures, s’acaba 
amb un primer parcial favora-
ble de 13-11.
En el segon quart, les iguala-
dines van sortir amb ganes de 
seguir portant la iniciativa en 
el marcador, i només començar 
Marta Amatlle anota un triple, 
desprès de la bona circulació 
de pilota en atac. A la següent 
jugada, les igualadines seguei-
xen imposant un gran nivell 
en defensa per marxar a l’atac 
i anotar un cop més, marxant 
en el marcador amb un 18-
11. Aconseguim que en molts 
moments d’aquest quart les 
locals no tirin en els 24 segons 
de possessió. Això va fer que 
el segon parcial fos favorable 
un cop més per les igualadines 
(12-10), col·locant un resultat 
total a la mitja part de 25-21.
A la represa del partit, tot i la 
poca diferència en el marcador, 
les igualadines segueixen im-

 Pj G P Pf Pc Pt
1 Quart 6 5 1 467 408 11 +3
2 Lleida 6 5 1 491 472 11 +5
3 Palma AE 6 5 1 496 477 11 +2
4 Barberà 6 4 2 476 459 10 -1
5 Rec. Mollet 6 3 3 484 465 9 -2
6 St. Adrià 6 3 3 500 482 9 +2
7  El Masnou 6 3 3 433 422 9 -1
8 Sitges 6 3 3 439 431 9 -2
9 Muro 6 3 3 470 462 9 +3
10 Valls 6 3 3 435 461 9 +1
11 Castelldefels 6 2 4 462 453 8 +1
12 Igualada 6 1 5 409 443 7 -3
13 Cerdanyola 6 1 5 419 480 7 -3
14 Andorra B 6 1 5 422 488 7 -4

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 6
Sant Adrià-Barberà Team Values 98-82
Quart-Recambios Gaudí Mollet 76-74
Morabanc Andorra B-Castelldefels 72-98
Basquet Sitges - Palma Air Europa 68-75
El Masnou-Pardinyes Lleida 72-75
Muro Basket-Physic Cb Igualada 72-63
Valls Nutrion-Cerdanyola 88-72

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 8
Tarragona-Sese  58-49
Cerdanyola-Qsport 58-46 
Granollers-CN Terrassa  58-48
Barça Cbs-Arenys Basquet 70-64
Physic Igualada-Platges Mataro 45-41

 Pj G P  Pf Pc Pt
1 Barça Cbs 8 8 0  517 385 16
2 Cerdanyola 8 7 1  494 396 15
3 Platges Mataro 8 5 3  451 438 13
4 Jet Qsport 8 5 3  440 428 13
5 Igualada 8 5 3  398 414 13
6 CNTerrassa 8 3 5  396 458 11
7 Arenys 8 2 6  499 521 10
8 Tarragona 8 2 6  423 456 10
9 Granollers 8 2 6  452 516 10
10 Sese 8 1 7  441 499 9

Jornada 9
Platges Mataró-Tarragona 
Arenys Basquet-Physic Igualada dia12,18.30h
CN Terrassa-Barça Cbs
Jet Qsport-Granollers 
Sese-Cerdanyola

Jornada 7
Barbera Team Values-Cerdanyola
Physic Igualada-Valls   dia 12, 19.45h
Pardinyes Lleida-Muro Basket  
Palma Air Europa-El Masnou 
Castelldefels-Basquet Sitges
Rec. Gaudí Mollet-Morabanc Andorra B
Sant Adrià-Quart 
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posant el bon nivell defensiu, 
però no estan encertades de 
cara a cistella, i això fa que les 
visitants en facin un parcial de 
0-7, posant-se per davant per 
primera vegada en el marcador 
(25-28). Després d’un temps 
mort demanat per en Pep Pi-
queras, les noies del sènior 
surten amb una altra energia 
i anoten els dos primers punts 
des de la línia de tirs lliures. La 
bona defensa i ara sí, l’encert 
de cara a cistella, ens posa una 
altra vegada per davant el mar-
cador. El tercer parcial va ser de 
8-9, que situava un marcador 
de 33-30.
En l’últim quart, el conjunt 
igualadí va seguir treballant 
fort en defensa. El treball col-
lectiu de les igualadines es va 
imposar a les individualitats 
del Mataró. Les rotacions d’en 
Pep Piqueras i el seu equip tèc-
nic, fent participar a les 9 sè-
niors disponibles pel partit, va 

ajudar l’equip a mantenir un 
nivell alt d’activitat durant els 
40 minuts. L’últim parcial va 
ser de 12-11.Finalment el matx 
va acabar amb un resultat de 
Physic CB Igualada 45 – Plat-
ges Mataró 41.
Physic CB Igualada: C. Carner 
(7), E. Roda (-), N. Soler (4), 
J. Lamolla (7), M. Jane (2), M. 
Amatlle (3), B. Sellarès (2), M. 
Fernandez (-), B. Armengol 
(3), M. Teixidó (11), E. Freixes  
(-), S. Carrasco (6).
Parcials: 13-11, 12-10 (25-21), 
8-9 (33-30), 12-11 (45-41).

Dolorosa derrota a Mallorca 
en la Lliga EBA
Partit trepidant el viscut a la 
pista del Basquet Muro amb 
una molt bona entrada i un 
gran ambient.
El partit ha transcorregut amb 
igualtat amb alternançes en el 
marcador per ambdues parts 
en diferents moments del par-

tit. Per una banda, els dos nous 
fitxatges americans del Muro 
intentaven dominar la pintura, 
en la que s’ha compartit la seva 
senya d’identitat. Tot i així el 
conjunt igualadí ha fet un gran 
partit contrarestant defensiva-
ment aquesta superioritat en el 
joc interior, amb un gran, entre 
altres, Miki Garcia, amb dobles 
figures (22 punts, 11 rebots).
L’entrenador igualadí Jordi 
Martí i el seu cos tècnic han 
destacat la gran actitut i el bon 
pas endavant que ha fet l’equip 
les darreres dues setmanes en 
les quals tan sols el baix per-
centatge des de la línia exterior 
està fent que la victòria es resis-
teixi (6/32 T.3 = 18% encert).
L’entrenador destaca: “Tan 
sols la falta d’equilibri en l’en-
cert entre el joc interior i el joc 
exterior, fa que no acabem de 
treure bons resultats. Només 
que millorem aquest aspecte 
aconseguirem els resultats po-

sitius que esperem. És una situ-
ació totalment circumpstancial 
al marge del creixement global 
de l’equip.”
L’equip igualadí espera aconse-
guir la victòria aquesta propera 
jornada, a la pista de l’Arenys, 
motivats oels avenços en el joc 
que es produeixen setmana 
rere setmana.   

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



MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

P untuable pel campi-
onat, copa i open de 
Catalunya de ral·lis així 

com la challenge Focuxtrem es 
va disputar la quarta edició del 
ral·li Torrefeta-Florejacs amb 
la participació de pilots i copi-
lots de Moto Club Igualada.
Aquest ral·li lleidatà va ser 
molt positiu pel que als equips 
de MCI participants tots ells a 
la challenge Focuxtrem amb 
Ford Focus 1.6 i en la que el 
pilot lleidatà Pere Rovira co-
pilotat per l’igualadí Carles 
Planell varen ser els primers 
classificats d’aquesta challenge 
de promoció i a la vegada que-
daren subcampions. 
Amb el seu tercer lloc a la 
Focuxtrem, el pilot de Cabrera 
d’Anoia Marc Cañellas copilo-
tat pel gironí Marc Sauleda es 

L’anoienc Marc Cañellas, 
campió de la Focuxtrem

Sis victòries d’atletes del CAI 
al cros de Calldetenes

proclamaren campions de la 
quarta edició d’aquesta cha-
llenge i que en la seva primera 
edició els campions foren Mi-
quel Prat i Dani Montaner.
En la cinquena posició de la 
challenge es classificaren Mi-
quel Pons i Marc Que, en la 
dinovena Joan Cañíz i Fran-
cesc Sabaté. Així mateix tots 
ells ocuparen llocs capdavan-
ters a la categoria open. Els 
que no es van poder classificar 
per problemes per avaria en el 
Ford Focus varen ser  el pilot 
Llorenç De Ferrer copilotat 
per l’anoienc de MCI Jaume 
Poch.
El ral·li constava de dos trams 
cronometrats que es repetien 
dues vegades cadascun d’ells 
més un curt tram final. El 
guanyadors absoluts foren Jo-
sep Maria Membrado i Jordi 
Vilamala amb Ford Fiesta R5.
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ATLETISME / LA VEU 

Diumenge passat al 
matí, es disputava la 
62a edició del Cros de 

Calldetenes,  que enguany era 
la primera prova puntuable 
per al G. P. Català de Cros Ca-
det, Juvenil i Júnior de la FCA. 
La gèlida matinal va comptar 
amb l’organització de l’Ajun-
tament, del C.A. Calldetenes, 
del C.A. Vic, i de la Diputació 
de Barcelona.
Hi participaren un nombrós 
grup de 31 atletes del C.A. 
Igualada Petromiralles, sobre-
sortint les victòries de Lah-
cen Ait Alibou, guanyador 
absolut masculí, d’Abdessa-
mad Oukhelfen, 1r. en Júnior 
masc., de Paula Blasco, gua-
nyadora de la cursa de Juve-
nils, correguda conjuntament 
amb les Júnior, carrera gua-
nyada per Naima Ait Alibou,  
2a en la cursa conjunta, de 
Carla Bisbal, 1a  en Infantils, 
a més del 1r. lloc de Paquita 
Pérez en Veteranes C. 
Lahcen Ait Alibou, atleta Pro-
mesa, es va imposar brillant-
ment en la cursa absoluta, amb 
un temps de 25’19”, per da-
vant dels Sènior Abderrahim 
El Jaffari (La Sansi) i Ibrahim 
Chakir (F.C. Barcelona) 2n 
i 3r classificats  absoluts.  En 
aquesta prova entraren 15è 
Sènior Jordi Fernández, amb 
29’27” i 24è José Antonio 

Marc Cañellas de Cabrera d’Anoia guanyador de la Challenge Focuxtrem.

Fernández, amb 31’30”.
Paula Blasco s’imposava en la 
prova conjunta Juvenil/Junior/
Veteranes sobre 3.200 m., amb 
11’31”, seguida de Naima Ait 
Alibou, guanyadora Junior i 2a 
en la cursa amb 11’34”, entrant 
a continuació Marina Suria en 
8a posició Juvenil, amb 12’21”, 
seguida de Jana Roca,  20a Jv. 
amb 13’13”, i Carlota Cerón, 
23a Jv. amb 13’24”.  Marta 
Llagostera era  8ª Junior amb  
12’32”, seguida
d’Olivia Bellaubí, 11a Jr. amb 
12’58”. En aquesta cursa era 1a 
en Veteranes C Paquita Pérez,
amb  13’05”.                           
Abdessamad Oukhelfen era el 
guanyador Júnior, amb 16’51”, 

seguit de Guillem Carner,  5è  
amb 17’12”, i de Raúl López, 23è 
amb 18’15”, sobre 5.400 m. En 
Juvenils va entrar  14è  Hamid 
Darbaoui amb 14’09”, sobre 
4.400  m., seguit de Sergi Santa-
maría,  25è  amb 14’50”.
Finalment, en la prova gran 
Promesa/Sènior femenina es 
va imposar  Laia Andreu  (C.A. 
Granoller) amb 20’24”,  sobre 
6.000 m. de recorregut.
Pel que fa a les actuacions dels 
atletes del CAI Dental Igualada/
Petromiralles, va sobresortir la 
victòria de Carla Bisbal en In-
fantils amb 3’58”, sobre 1.000 
m. 
En Cadets entrava  8a Judit Ibar-
ra, amb 5’50”, seguida d’Anna 
Torras, 18a amb 6’06”, de Car-
la Alemany, 19a amb 6’06”, de 
Berta López, 20a amb  6’07”, de 
Marcela Solé, 29a amb  6’16”, de 
Júlia Solé, 36a amb  6’24”,  de 
Laura Giménez, 42a amb 6’37”, 
d’Abril Duran, 58aamb 7’07”, i 
d’Anna Escudé, 70a amb 8’03”, 
sobre 1.600 m. 
Oriol Alonso era 6è en la cursa 
dels Alevins, amb 5’46”, sobre 
1.400 m., una de les darreres 
curses de promoció de la ma-
tinal. 
En Cadets era 11è Gerard Farré, 
amb 11’03”, seguit de  Riduan 
Boulbayem, 15è amb 11’14”, de  
Jan Bisbal, 23è amb 11’31” i de 
David Muñoz, 27è amb 11’48”, 
sobre 3.200 m.  

Lahcen Ait Alibou -CAI- primer 
absolut al cros de Calldetenes.

Temporada 2016 - 2017

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

93 803 75 56

GRAN CONCERT D’ANY NOU PALAU DE LA MÚSICA

Dia 8 Gener 2017       Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.45 h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle. Entrades garantides a la platea

La gira més famosa d'Europa
La Strauss Festival Orchestra arriba la producció més famosa d'Europa a Barcelona avalada per 24 anys d'èxits i més de 5 milions d'espectadors en tot el món.  
Aquesta producció ha rebut grans ovacions en les més importants sales de tota Europa: en el Musikverein de Viena, Concertgebouw d’Amsterdam, la 
Philarmonie de Berlín, el Musikhalle de Hamburg, l’Auditorium Parco della Musica de Roma, el Gran Teatre del Liceu o el Palau de la Música de Barcelona, el 
Teatro Real i el Auditorio Nacional de Música de Madrid, etc.
El programa, inspirat en la tradicional cita musical que cada any es celebra a Viena, inclou els títols més coneguts del rei del vals, Napoleón, Fiesta de las �ores, 
El vals del emperador o Champagne. No faltarà el vals més cèlebre de tots, El Bello Danubio azul, ni la Marcha Radetzky, que compassada amb el picar de mans 
del públic, acostuma a tancar la vetllada.
El concert és un dels events més esperats de la temporada musical, per el seu extraordinari clima festiu que l'envolta i per l'enorme participació de un públic, 
que any rere any, omples les sales. Per això, cal que afanyar-se per comprar les entrades, que cada any acostumen esgotar-se per aquells que  busquen el regal 
perfecte per Nadal.

Dia 03 de Desembre 2016     Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.15h 

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

Christopher Boone, un jove amb síndrome d’Asperger, descobreix una mitjanit el cadàver de Wellington, el gos de la seva veïna. Malgrat que el seu pare li 
demana que no s’hi obsessioni, en Christopher decideix investigar qui és l’assassí. El viatge que emprendrà per descobrir què va passar la mitjanit de 
l’assassinat li revelarà molts misteris de la seva vida, i també el farà redescobrir el seu món interior. “El curiós incident del gos a mitjanit” és l’adaptació teatral 
de Simon Stephens de la popular novel·la homònima del britànic Mark Haddon. Guanyadora de 3 Premis Butaca 2015, 4 Premis de la Crítica 2015 (inclòs el 
de millor espectacle), i del Premi Ciutat de Barcelona de Teatre per l’actor Pol López, que encarna magistralment al jove Christopher.
La tercera temporada de l’espectacle, ara al Teatre Poliorama, ve precedida per l’èxit de les dues primeres al Teatre Lliure (amb totes les entrades esgotades), 
així com per l’aclamada versió del West-End de Londres, guanyadora de 5 premis Tony i considerada l’obra de text més exitosa dels últims anys de la capital 
anglesa. Una producció original del Teatre Lliure, dirigida per Julio Manrique.

EL CURIÓS INCIDENT DEL GOS DE MITJANIT Teatre Poliorama



BITLLES / LA VEU 

E l passat dissabte dia 5 
de novembre els equips 
A  i  B van disputar a 

las pistes d’Igualada els partits 
de lliga. L’Igualada A contra el 
Torà i el B contra Citroen Tàr-
rega. La jornada va ser dolenta 
per l’equip A que va perdre els 
dos partits: Igualada A 325-

Sort diversa dels equips 
de bitlles d’Igualada

Segona jornada de lliga de natació

Torà 349 i el segon partit Igua-
lada A 340-Torà 356. L’Iguala-
da B va guanyar els dos partits 
contra Citroen Tàrrega amb 
els resultats de Igualada B 348 
-Citroen Tàrrega 323 i el se-
gon partit Igualada B 356-Cit-
roen Tàrrega 339.
Propera jornada 12-13 de no-
vembre Seat Tàrrega-Igualada 
A i Bellpuig-Igualada B.
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NATACIÓ / LA VEU 

A quest passat dissabte 
dia 5 de novembre,  
durant  tota la tarde 

es va dur a terme la segona 
jornada de lliga de natació a 
les instal·lacions de la piscina 
de les Comes  en  les catego-
ries absolut, júnior i infantil,  
ja que la FCN ha decidit que 
aquesta temporada es dispu-
tessin conjuntament les tres 
categories.
Igualada va acollir per a la 
competició  els següents clubs:  
CN Barcelona, Sitges, Horta i 
L’Hospitalet .
Els nedadors igualadins que hi 
van participar són: Ales Varea, 
Xavi Tort, Marçal Rodriguez, 
Nil Enriquez, Jaume Lopez, 
Oscar Díez, Andreu Bermejo, 
Jan Rubio, Esther Morillo, Elia 
Ibarra, Judith Ibarra, Laura 
Rodriguez, Carla Almenay, 
Janna Blaya, Aina Méndez, 

TENNIS TAULA / LA VEU 

M eritòria victòria 
fora de casa, davant 
un rival de molt ni-

vell. Molt bon partit dels nos-
tres jugadors de 2a Provincial, 

Derrota del CPPI 
a Sant Cugat (3-4)

disputant el partit fins al final, 
essent en la partida de dobles 
on es va aconseguir el punt 
decisiu. Jugaren : Joan Mori-
ana (2), Carles Contreras (1), 
Miquel Moriana, Joan Moria-
na/Carles Contreras (1).

Aida Sanchez, i Judith Fei 
Gonzalez.
Es van millorar marques per-
sonals amb algunes mínimes 
que els permetrà poder parti-
cipar al campionat d’Espanya 
d’hivern, que es durà a terme 
a Gijon al més de març.
Destacar també, que els neda-
dors Alex Varea i Esther Mo-
rillo,  des de el dia 28 d’octu-
bre fins al dia 6 de novembre, 

han estat invitats a la con-
vocatòria de la RFEN Tokyo 
2020. Aquesta convocatòria es 
basa en una selecció de varis 
nedadors de tot espanya que 
fan uns entrenaments durant 
tota la temporada els quals la 
RFEN els hi segueix la seva 
evolució. La concentració va 
tenir lloc  al centre d’alt ren-
diment (CAR) de Sant Cugat 
del Vallès.

23 joves participen en la 4a edició del 
programa Futbol i Valors a Igualada
FUTBOL / LA VEU 

E l passat dia 3 de no-
vembre va començar 
a Igualada la quarta 

edició del programa Futbol 
i Valors, amb la participació 
de vint-i-tres joves entre 12 i 
16 anys, dels quals tretze són 
noies i deu són nois. Els joves 
que hi prenen part partici-
paran en dues sessions set-
manals fins al mes de maig al 
Parc del Xipreret, treballant 
l’adquisició de valors a tra-
vés de la pràctica de l’esport 
en equip, juntament amb 
quatre educadors. Aquesta 
és una iniciativa impulsada 
pel departament d’Esports de 

l’Ajuntament d’Igualada. 
Futbol i Valors ofereix a 
aquests nois i noies la possi-
bilitat de participar en activi-
tats esportives extraescolars 
que, per diferents raons, no 

podrien realitzar. S’hi empra 
el futbol com a eina d’edu-
cació i reflexió al voltant dels 
valors, se’ls transmeten hà-
bits saludables, s’hi promou 
la igualtat de gènere i s’hi fo-
menta la cohesió i la integra-
ció social. Futbol i Valors su-
posa també, doncs, una eina 
útil per a les organitzacions 
locals i per als educadors dels 
centres escolars de la ciutat. 
Futbol i Valors va néixer ja fa 
tres anys, donant continuïtat 
al programa FutbolNet, que 
havia iniciat la Fundació FC 
Barcelona en diferents muni-
cipis catalans durant el curs 
2012/2013.  

Empresa de la comarca 
de l’Anoia del sector de 
lleure esportiu necessita:

ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIVA

ES REQUEREIX:
. Anglès alt (a nivell conversa)
. Adaptabilitat d’horari 

d’estiu i hivern
. Horari de dimecres a 
diumenge (un cap de 
setmana lliure de cada 3) 
. Festius a combinar

Interessats enviar CV a:
info@talentiagestio.com

retir 40, 1r pis

CERQUEM NAUS INDUSTRIALS
 EN VENDA I LLOGUER

Tel.  661 782 545
   info@espaisindustrials.es

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

M A R C E L   C L A R A M U N T

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com



VOLEIBOL / LA VEU 

E l passat dissabte el Jor-
ba Solà Sènior Mascu-
lí de l’Igualada Vòlei 

Club es va desplaçar a la pis-
ta del Vòlei 6 Manresa ‘B’ per 
disputar una nova jornada 
de la segona divisió catalana. 
El partit va acabar amb un 
marcador de 3 sets a 2 (25-
15/15-25/17-25/25-19/15-11), 
favorable als locals. El primer 
set se’l van emportar els man-
resans, el segon i el tercer els 
igualadins van augmentar la 
seva defensa, van poder con-
traatacar i sumar punt amb 
més comoditat, el quart i el 
tae-break els locals van aug-
mentar el seu nivell d’atac per 
punta, sumat a les errades dels 
d’Igualada, va permetre als del 
Bages sumar dos punts i als vi-
sitants 1 punt, per haver gua-
nyat dos sets.
El pròxim dissabte a les 18 ho-
res l’IVC rebrà al fortí de les 
Comes al CV Vilafranca verd 
per disputar la 5a jornada.
Pel que fa a l’Alain Afflelou 
Sènior Femení, va aconseguir 
una nova victòria al fortí da-
vant del l’escola Orlandai, 
per 3-0, tanteig de 25-20/25-
23/25-22, les manté en 3a po-
sició amb 13 punts.
L’Alain Afflelou Sènior Feme-
ni B, a la seva visita a Esplu-
gues va patir una derrota per 
3-0. Partit per seguir aprenent, 
es mantenen a la 6  posició. El 
proper partit al fortí contra 
l’Avinyó.
En l’enfrontament del CV Pal-
ma VS Alain Afflelou sènior 
Femeni C, també van patir una 
derrota per 3-0, mantenint la 
4 posició. També aquest cap 
de setmana les veurem al fortí 
contra el Colegio Aleman.
La victòria es resisteix als vete-
rans del XP, que a la seva visi-
ta al Paip Voleivol van perdre 
3-0, en un partit molt lluitat 
però la sort en moments pun-

Derrota per 3-2 de l’IVC 
a la pista del Manresa B

El CE UECAnoia arriba 
als 35 anys de curset d’esquí

tuals al segon i tercer set va 
decantar la victòria al locals, 
tanteig de 25-15/28-26/27-
25,. Aquet diumenge al fortí 
juguen contra el Voleinova B.

Equips Base
Derrota del Juvenils Masculí 
a casa del Exclusives Sarabia 
Balafia VC un equip potent, 
on el 3-0, i el tanteig reflec-
teix aquesta superioritat: 25-
14/25-14/25-11. Tot i això els 
igualadins van desmostrar en 
molts moments del partit la 
seva projecció va en augment. 
La setmana que ve es despla-
cen a Tarragona contra un 
altre equip potent com és el 
Sant Pere Sant Pau.
Victòria al tie del Juvenil Fe-
mení en el derbi al camp del 
VOLEI 6 Manresa. El juvenil 
femení de l’Igualada assolia 
la seva primera victòria per 
2 a 3  a Manresa, partit molt 
ajustat on les igualadines van 
saber mantenir la compostura 
i recuperar-se en els moments 
crítics del partit. Finalment, es 
van imposar amb uns parcials 
de 19-25, 25-19, 19-25, 25-22 
i 12-15. Felicitats noies!. Ara 
toca el Rubí.
El Cadet Femení no va tenir 
el mateix destí en l’enfronta-
ment amb el Volei 6, perdent 
3-0, per 25-13/25-16/25-10, 
però de mica en mica van as-
solint més experiència. Força 
noies. També s’enfrontaran al 
Rubí el cap de setmana.
El Cadet Masculí va rebre al 
Sant Pere i Sant Pau, per 0-3, 
per 9-25/10-25/15-25, contra 
un equip més experimentat, 
es veu una evolució set a set.

L’esperat debut de l’Aleví 
mixt a la lliga del Consell es-
portiu del Penedès 
L’equip aleví guanyà 1 a 3 en 
el seu primer partit de la tem-
porada. Gran victòria de les 
jugadores igualadines demos-
trant  la seva millora dia a dia!
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ESQUÍ / UECANOIA 

Q uan és a punt d’ar-
ribar l’hivern, quan 
el fred es comença 

a notar i la neu posa el seu 
mantell a les muntanyes del 
nostre Pirineu, hi ha un refe-
rent a casa nostra si es parla 
d’esquí: El Curset d’Esquí Alpí 
del Club Excursionista UE-
CANOIA que enguany arriba 
a la seva 35 edició.
Els nens i joves que hi parti-
cipen, esperen amb il·lusió 
el retrobament amb els seus 
companys i companyes i tam-
bé amb els monitors que any 
rere any els porten per les pis-
tes del domini esquiable més 
gran del Pirineu: Grandvalira 
(Andorra).
Al llarg d’aquests 35 anys han 
estat molts els anoiencs que 
han après a esquiar en el nos-
tre curset i que en guarden un 
bon record. El tarannà que s’hi 
respira i el bon fer dels nostres 
monitors fan que la majoria 
dels cursetistes repeteixi la ex-
periència any rera any. 
Aquest curset està pensat per 
ensenyar a esquiar o millo-
rar el nivell d’esquí, als nens 
i nenes a partir de 7 anys que 
s’hi inscriuen. Atenent a les 
peticions que els més grans 
d’ells ens han fet, talment com 
vàrem endegar l’any passat, 
no establim edat màxima per 
participar-hi amb l’intent de 
deixar seguir en el curset als 
joves que volen romandre-hi; 
als quals oferirem un curset 
personalitzat a la seva edat. 
Es fan grups diferents, amb 
dos monitors del club en cada 
un d’ells, repartits segons el 
nivell d’esquí de cada cursetis-
ta. La ràtio és de 4/5 cursetis-
tes per monitor. Per comple-
mentar la tasca dels nostres 
monitors, el club també con-
tracta monitors professionals 

Un dels grups de l’any passat, amb els monitors.

de l’estació de Grandvalira. 
Les classes es duen a terme du-
rant tot el dia, parant 45 mi-
nuts per dinar. L’allotjament 
el tenim reservat, com cada 
any, al refugi Aina de Canillo. 
Es un equipament que s’ajus-
ta perfectament a les nostres 
necessitats i on ens hi sentim 
com a casa. Les classes d’esquí 
van a càrrec de monitors de 
Grandvalira i de monitors del 
nostre club. La sortida es farà 
el dia 26 de desembre a les 5 
de la tarda de l’estació d’auto-
busos d’Igualada i la tornada 
serà el dia 31 a les 19’00 h en el 
mateix indret.
El preu és força ajustat (per-
què els monitors del nostre 
club hi participen de manera 
totalment altruista) i inclou 
les classes d’esquí, (de les 
10:00 h. a les 17:00 h. cada dia) 
el transports fins a Andorra i 
els de cada dia per pujar i bai-
xar al telecabina de Soldeu, el 
forfet pels cinc dies, el guarda 
esquís a la mateixa estació, la 
pensió completa al refugi, la 
cursa cronometrada, les as-
segurances etc. En acabar les 
classes d’esquí, després de la 
sessió de dutxes, els nens i ne-
nes participants poden optar 
per les diferents possibilitats 
que ofereix el refugi AINA 
on estem allotjats: cinema en 
una sala especialment habi-
litada, jocs de taula diversos, 
tennis de taula, lectura… 
També fem alguna visita al 
poble de Canillo i al seu Palau 
de Gel. 
Per tal de facilitar l’organitza-
ció, tots els participants tenen 
reservat el guarda esquís al Pla 
dels Espiolets (Soldeu) de tal 
manera que només han de dur 
els seus esquís el primer dia i 
l’últim. La resta queden guar-
dats a l’estació. El dinar també 
el fem a les pistes amb Pic-nic 
i els remuntadors per recollir 

els esquís cada dia els fem des 
del telecabina de Soldeu.
També fem un eslàlom crono-
metrat en una pista tancada 
per a l’ocasió on els pares que 
venen poden comprovar les 
millores del seu fill en el cur-
set. Es fan filmacions de tot el 
curset que després es fan ar-
ribar als pares. També fem el 
lliurament de copes de l’eslà-
lom el mateix vespre de la cur-
sa al refugi d’AINA de Canillo.
Els nous participants, abans de 
procedir a la inscripció, poden 
sol·licitar una còpia del DVD 
del curs anterior a la secretaria 
del club. Aquestes filmacions 
esdevenen una bona eina per 
conèixer la realitat del nostre 
curset d’esquí. El muntatge té 
una durada de 40 minuts.
Les places són limitades. 
Els participants del curset 
de l’any passat, com és cos-
tum, tenen la plaça garanti-
da (sempre que formalitzin 
la inscripció dins del mes de 
novembre). Tota la informa-
ció referida al curset es pot 
consultar al blog de l’apartat 
d’esquí alpí del web del club: 
www.uecanoia.cat
Si en voleu més informació, 
truqueu al Club Excursionista 
UECANOIA: Tel: 938032047 
de 19:00 h a 21:00 h qualse-
vol dia laborable o bé perso-
neu-vos-hi al carrer Sant Magí 
28 amb el mateix horari. Si 
preferiu contactar amb no-
saltres per correu electrònic, 
l’adreça on cal que us dirigiu 
és: uecanoia@uecanoia.cat. 
Els nous participants teniu la 
possibilitat de concertar una 
entrevista amb els directors 
del curset per ampliar-ne els 
detalls abans de decidir si vo-
leu venir amb nosaltres. En 
cas de voler utilitzar aquesta 
opció, indiqueu-ho en el mo-
ment de contactar amb la se-
cretaria de l’entitat.

Equip aleví de l’Igualada Vòlei Club.



ESQUAIX / LA VEU 

D oble debut amb der-
rota 3-1 a la lliga de 
2a categoria davant 

el Sant Andreu i a 3a davant 
el Natació Sabadell.
El segon equip federat 
RS-Plastnet, va començar 
amb mal peu al CN Sant 
Andreu. L’únic que va sortir 
victoriós va ser el jove Nacho 
Fajardo guanyant el seu par-
tit davant el Pablo Dolz. La 
resta, van cedir, Joan Llorach 
davant Diego Munilla, Toni 
Jiménez enfront Txema Mín-
guez i Lluís Fernández amb 

Arrenca la lliga 
de 2a i 3a d’esquaix

Activitat dels equips de pàdel

Jordi Canton.
L’equip de 3a va fer idèntic 
resultat davant el Natació Sa-
badell comptabilitzant la úni-
ca victòria de Ton Colom da-
vant Núria Pacheco per 3-0.
Sergio Rivero va cedir davant 
David Acuña per 4-11, 6-11, 
11-6, 9-11, Carles Sánchez 
també va ensopegar 13-15, 
11-6, 6-11, 7-11 i Dani Sara-
gossà va perdre el seu com-
promís desprès d’un ajusta-
díssim 3-2, 7-11 en el cinquè 
set davant Alex Gestí.
L’equip de 1a categoria, de-
buta el dia 19 d’aquest mes 
davant el Tennis Sabadell.
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PÀDEL / LA VEU 

S etanta veterans d’arreu 
de la comarca és van re-
unir en el passat cap de 

setmana a l’Esquaix Igualada 
per aixecar el trofeu de cam-
pió del II Assistencial Anoia. 
Finalment, l’Anna Claramunt 
i la Francina Olaria van domi-
nar la final femenina davant 
l’Antonia Pintó i la Mireia 
Homs. El tercer calaix del pò-
dium va ser per l’Alba Sanou i 
la Rosa Sanuy. En nois, domi-
ni dels manresans Micky Mar-
tínez i Albert Lahoz guanyant 
una final molt renyida enfront 
l’Oriol Vilardell i el Carlos 
Vázquez amb l’Àngel Solé i 
el Lluís Piqué en un brillant 
tercer lloc del calaix. Com és 
norma, tot va acabat a l’snack 
del club amb el pica-pica i el 
corresponent lliurament de 
recompenses a càrrec de la re-
gidora Carme Riera i del res-
ponsable d’Assistencial Anoia, 
Jordi Homs.
 
Desigual jornada dels 
equips Subaru de lliga
Els diferents equips Subaru 
que juguen les diferents lli-
gues del territori van tenir 
una jornada desigual, amb 1 
victòria a domicili a La Torra, 
3 derrotes per la mínima 2-1 

WATERPOLO / LA VEU 

D issabte dia 5 de no-
vembre els waterpo-
listes de la categoria 

Absoluta Masculina del CNI 
van jugar contra el Banyoles, 
amb un resultat de 14 –12.Va 
ser un partit on els jugadors 
igualadins van anar millorant 
de manera progressiva a me-
sura que anava transcorrent 
el partit. L’equip igualadí va 
començar amb poca intensi-
tat, encaixant un 6- 2 al mar-
cador, que al llarg del partit es 
va anar remuntant. 
La tercera i quarta part del 
partit van anar molt ajusta-
des, on tant els jugadors com 
l’entrenador van saber es-
tar en tot moment en el joc. 

Esforç sense recompensa 
del Waterpolo Igualada

Malgrat que en l’últim quart, 
estant un gol per sota i te-
nint ocasions per sentenciar 
el partit, els jugadors iguala-
dins no van estar encertats de 
cara a porteria, situació que 
l’equip de Banyoles va aprofi-
tar per aconseguir la victòria. 
Destacar que va ser el debut 
del jove D.Hontoria, a la por-
teria. 
Els jugadors que van formar 
part de la alineació van ser D. 
Hontoria (porter),  E. Nogue-
ra (1),  D. Pelejà, R. Calaf,  J. 
Soler(1), J. Martínez (2), T. 
Mallofré (1), D. Sánchez (3), 
M. Badia (4), Q.Vilarrubias i 
com a entrenador A. Torras. 
El pròxim partit es jugarà a 
les piscines Picornell el dis-
sabte dia 12 a les 16:00h.

i un aplaçament per culpa de 
la pluja.
En la lliga PàdelCat de 2a, 
victòria a  La Torre 2-1. John 
Lopez/David Sabaté van do-
minar de forma convincent 
6-3, 6-1 a José Fernández/F. 
M Garcia, Isidre Marimon/
Jaume Dinaret van caure 6-3, 
2-6, 2-6 amb Javier Lozano/
Francisco Fernández, però 
finalment el en decisiu, Llu-
ís Fernández/Pep Ferrer van 
guanyar 5-7, 6-1, 6-3 a Lolo 
Chinchilla/Josep Camps.
En la lliga PàdelCat de 3a ca-
tegoria ajustada derrota 2-1 al 
Indoor Santpedor.
Gran victòria del J.M. Pino/
Andy Franco sumant un punt 
important davant Suso Anse-
des/Pedro Gonzalez per 4-6, 
7-5, 6-3, Marc Rabell/Quim 
Gasqué no van poder sumar 
perdent per un ajustadíssim 

7-6, 7-6 amb Jordi Paez/Jordi 
Grau i finalment en el decisiu 
Marc Bausili/Pol Llorens van 
cedir 0-6, 4-6 amb B. Este-
ban/A. Balcells.
Pel que fa als equips femenins, 
l’equip de 2a PàdelCat va per-
dre 2-1 davant el Pàdel Indo-
or, destacant la victòria de la 
nostre parella Mireia Parra-
mona/Elia Soriano.
L’equip de 3a categoria Pàdel-
Cat va haver de suspendre el 
partit per la pluja i finalment 
l’equip debutant de 4a cate-
goria va perdre 2-1 davant el 
Pàdel La Torre.
Gemma Fernández/Marta 
Pujol van sortir derrotades 
6-6, 4-6, però Joanna Bisbal/
Mònica Ferrer van empatar 
el matx guanyant 6-2, 6-1. El 
partit que decidia Rocío Estre-
lla/Blanca Medina van caure 
per un renyit6-2, 2-6, 5-7.

Presentació i victòria del FS Montmaneu
FUTBOL SALA / LA VEU 

D issabte passat el 
Montmaneu jugava 
a casa un dels par-

tits més importants de la lliga. 
Com era d’esperar, la jornada 
va començar amb un ambient 
d’allò més festiu. L’afició estava 
completament entregada i uns 
jugadors molt il·lusionats van 
sortir a presentar amb orgull 
el seu equip. En l’escalfament 
ja es respirava un ambient de 
certa tensió i respecte, ambdós 
equips sabien que es tractava 
d’un rival molt difícil. La pilota 
es va posar en joc i els dos con-
junts van sortir molt entregats. 
L’Athletic Aguilar va començar 
apostant per un sistema de joc 
defensiu. Lluny de convertir-se 
en un obstacle, al minut 3 i de 
la mà de Miguel Vizuete Cas-
tro, va arribar el primer gol del 
F.C. Montmaneu. 
La tensió en el terreny de joc 
era màxima, els espectadors 
gaudien d’un bon futbol i 
s’apreciava un lleuger domini 
dels jugadors locals. Al minut 

8 de partit Jordi Casanellas Ca-
sanovas va proporcionar certa 
tranquil·litat amb un segon 
gol, que va deixar descol·locat 
a l’Athletic Aguilar. Els locals 
no en tenien prou i seguien in-
tentant amb fam de gol arribar 
a l’àrea rival. Després de tanta 
insistència, com era d’esperar, 
Josep Morera Sandiumenge 
va completar una gran jugada 
enviant la pilota al fons de la 
xarxa. Amb un 3-0 els jugadors 
i l’afició van anar al descans 
amb molt bones sensacions. La 
segona part va començar molt 
igualada. L’Athletic Aguilar va 
canviar d’estratègia adoptant 
un joc molt més ofensiu. Cal 
destacar la important tasca del 
porter del Montmaneu F.C, 
Jordi Garcia, que en els mo-

ments més complicats va parar 
allò que semblava impossible, 
mantenint la porteria a 0 fins el 
minut 39. Dani Bonsfills Mar-
sal, va tornar la calma al ter-
reny de joc amb un gol decisiu, 
que va sentenciar el partit en 
el minut 48. Ja en la recta final 
l’Athletic Aguilar va marcar un 
últim gol poc transcendent en 
el marcador. El xiulet de l’àrbi-
tre va marcar el final amb una 
nova victòria del Montmaneu 
F.C, que ja es situa darrera del 
líder en la classificació. Una 
vegada més l’afició del Mont-
maneu F.C. va ser excel·lent. 
Orgullosa del seu poble i entre-
gada com cap altre és una peça 
fonamental en les victòries 
de l’equip i els jugadors estan 
molt agraïts. 



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  9ABA 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 9ABA, així com les 
activitas publicitàries i campanyes promocionals que 9ABA 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

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

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

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 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 del Teatre de l’Aurora, així com les 
activitas publicitàries i campanyes promocionals que el 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)

SORTEIG DE 2 ENTRADES
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A quest cap de setma-
na Igualada es con-
verteix, per setè any 

consecutiu, en un dels esce-
naris d’El Més Petit de Tots, el 
festival d’arts escèniques per 
als més petits (0-5 anys) més 
gran d’Europa, que enguany 
arriba a la seva dotzena edició. 
El festival, que va arrencar dis-
sabte passat i que s’allargarà 
fins el 20 de novembre, amb 
un ampli programa d’espec-
tacles que es representaran a 
catorze teatres d’onze muni-
cipis dels Països Catalans, ar-
riba aquest cap de setmana al 
Teatre de l’Aurora d’Igualada, 
on es podran veure dues pro-
postes d’èxit: l’espectacle Loo 
de la companyia Ponten Pie; i 
Planeta KA, a càrrec d’Imagi-
nart. La celebració del festival 
a Igualada compta, per tercer 
any consecutiu, amb el suport 
de la clínica dental juvenil 
Boca a boca, d’Igualada.

El festival per als més petits 
més gran d’Europa
El festival El Més Petit de Tots 
va néixer el 2005 en una ini-
ciativa de la LaSala Miguel 
Hernández (Sabadell) amb 
una clara vocació internaci-
onal i d’expansió al territori. 
En aquest sentit, uns anys més 
tard, s’hi va sumar el Teatre 
de l’Aurora i, més endavant, 
s’hi van afegir el Mercat de 
les Flors (Barcelona), el Tea-
tre Municipal (Benicàssim), el 
Teatre Principal (Olot), el Tea-
tre de l’Escorxador (Lleida), el 
Teatre-Auditori (Sant Cugat), 
i el Teatre Clavé (Tordera), Te-
atres de Tarragona (Tarrago-
na) i el Teatre-Auditori (Gra-
nollers). Enguany s’hi han 
sumat el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona 
i la sala Àtrium de Viladecans.
El festival El Més Petit de Tots 
s’ha consolidat com a apara-
dor de les creacions artístiques 
de qualitat i de proximitat i un 
referent per aquest sector ar-
tístic al continent. El festival 
és “una mostra d’espectacles 
i experiències pensades pels 
més petits, de 0 a 5 anys, amb 
un ritual, una durada, una 
concepció de l’espai diferents, 
fets a la seva mida; amb afora-
ments reduïts, adaptats espe-

cialment” tal i com explica la 
seva directora, Eulàlia Ribera, 
a qui s’afegeix Òscar Balcells, 
director del Teatre de l’Au-
rora, remarcant que es tracta 
“d’un festival on els més petits 
gaudeixen molt... però els més 
grans també, tant o més que 
els infants”.
Entre les novetats més desta-
cades de l’edició d’enguany, 
tal i com ha explicat la seva 
directora, Eulàlia Ribera, són 
la incorporació de dues no-
ves seus, el Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona 
i la sala Àtrium de Viladecans; 
i una interessant oferta d’acti-
vitats paral·leles, amb tallers, 
master classes i una trobada 
del sector.
Òscar Balcells, director del Te-
atre de l’Aurora, ha destacat 
“la importància, en un projec-
te com aquest, de sumar esfor-
ços, per una banda pel que fa a 
tots els teatres participants del 
festival; i d’altra, a la col·labo-
ració d’un teatre independent 
com el de l’Aurora amb una 
empresa com la clínica dental 
Boca a boca, que estan especi-
alitzats en infància i que tenen 
una sensibilitat especial per la 
cultura i ens ajuden cada any a 
que pugui tirar endavant a la 
nostra ciutat”. 

Loo, de la companyia Ponten 
Pie: Un espectacle de gran be-
llesa visual amb el vent com 
a protagonista que captiva a 
petits i grans des del primer 
segon.
Loo és un vent asiàtic, càlid i 
sec que bufa les tardes d’estiu, i 
també el protagonista d’aquest 
imaginatiu espectacle de gran 
bellesa visual. Una original es-
cenografia amb forma de vai-
xell on els espectadors pugen 

a coberta i senten la brisa ma-
rina d’un viatge que captivarà 
a petits i grans des del primer 
segon. Loo és una inoblidable 
experiència dels catalans Pon-
ten Pie sobre el com i el per-
què el vent desertitza, en què 
la proximitat del teatre i les 
sensacions es viuen de forma 
molt especial. Segons Eulàlia 
Ribera, aquest espectacle “és 
una meravella, és molt bonic, 
poètic, visual, suggestiu i molt 
proper. És un vaixell que ha 
embarcat i es convida als nens 
a entrar-hi i a iniciar un viatge 
fascinant, inspirat en aquest 
vent asiàtic”. L’edat recomana-
da per a aquest espectacle, de 
30 minuts de durada, és de 2 
a 5 anys.

Planeta KA, d’Imaginart: 
Una experiència interactiva 
única per al més petits que els 
convida a la descoberta d’un 
planeta ple de sorpreses.
KA és un planeta desconegut, 
un territori muntanyós de 
colors i textures suaus, amb 
cràters, coves i racons que 
amaguen sorpreses. Una ex-
ploradora s’avança a la des-
coberta d’aquesta terra mis-
teriosa... i convida els nens a 
seguir-la. Imaginart presenta 

i molt recomanable, que té 
molt èxit i que fa temps que 
funciona molt bé”. L’edat re-
comanada per a aquest espec-
tacle, de 30 minuts de durada, 
és d’1 a 3 anys

Clínica dental juvenil Boca a 
boca, patrocinadors del festi-
val a Igualada
La celebració del festival El 
Més Petit de Tots al Teatre de 
l’Aurora compta, per tercer 
any consecutiu, amb el suport 
de la clínica dental juvenil 
Boca a boca, situada al Pas-
seig Verdaguer, 55, d’Igualada. 
“La prevenció és, per al nostre 
equip de professionals la prin-
cipal eina per evitar tracta-
ments complicats en malalties 
bucodentals en els nens. Amb 

tal juvenil Boca a boca. Els as-
sistents als espectacles podran 
omplir, durant els dos dies del 
festival, unes butlletes del sor-
teig que trobaran al Teatre de 
l’Aurora.
La Dra. Anabel Villa remet 
a la “responsabilitat social 
corporativa” per explicar els 
motius del suport de la clíni-
ca a aquest projecte cultural. 
“Des de la clínica Boca a boca 
apostem per una odontologia 
des de la infància, per poder 
gaudir d’una bona salut buco-
dental tota la vida. Això també 
és cultura. I és feina de tots, 
com clíniques i teatres, crear 
tàndems per poder enriquir 
els nostres infants en la millor 
salut, tant oral com intel·lec-
tual. És missió del nostre cen-
tre projectar els nostres co-
neixements i experiència cap 
a la societat, amb xerrades, 
col·laboracions amb la prem-
sa o patrocinant iniciatives 
culturals com aquesta, essent 
conscients de les enormes di-
ficultats del moment per dur-
les a terme” ha explicat la Dra. 
Anabel Villa.

Horaris i venda d’entrades
Les representacions de Loo es 
faran dissabte 12 de novembre 
en dues sessions, a les 12 h. i 
a les 18 h.; mentre que les de 
Planeta Ka es faran el diumen-
ge 13 de novembre, en sis ses-
sions: a les 11 h, a les 12 h, a les 
13 h, a les 16:30 h, a les 17:30 
h i a les 18:30 h. Les entrades, 
a 8 euros (adults) i 6 euros 
(nens) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. També es poden 
reservar prèviament trucant 
al 938050075 exclusivament el 
dijous de 19 a 20 h. Més infor-
mació a www.teatreaurora.cat.

El Teatre de l’Aurora torna a ser escenari 
del festival El Més Petit de Tots
A Igualada es podran veure els espectacles “Loo” de la companyia Ponten 
Pie; i “Planeta KA”, d’Imaginart

Eulàlia Ribera, Anabel Villa i Oscar Balcells. /

aquest espectacle després de 
l’èxit internacional de Sen-
sacional i Little Night. “És un 
espectacle sorprenent i molt 
participatiu. La ballarina con-
vida als nens a descobrir el seu 
entorn, les textures diverses 
del planeta, els seus terres irre-
gulars, les seves coves i espais 
secrets, pendents per escalar, 
efectes que s’activen amb la 
seva presència, etc.”, explica 
l’Eulàlia Ribera, afegint que es 
tracta d’un espectacle “molt 

la voluntat d’oferir tracta-
ments integrals, hem ampliat 
el nostre equip amb una po-
dòloga i posturòloga i una lo-
gopeda. Per fer arribar als pa-
res i mares la importància de 
la prevenció, que és el nostre 
gran lema, en el marc del fes-
tival farem un sorteig de dos 
tractaments odontològics per 
a dos nens o nenes, fins que 
compleixin cinc anys” explica 
la Dra. Anabel Villa, responsa-
ble sanitària de la clínica den-

Planeta Ka. /

Loo. /
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J oan Pera abandona la 
seva faceta teatral més 
coneguda per interpre-

tar el garrepa més famós de 
Molière, Harpagon, un dels 
personatges dramàtics més 
universals. L’avar ens recor-
da que els veritables clàssics 
estan absolutament vigents 
i són una delícia teatral pels 
sentits. L’obra compta també 
amb la interpretació de Manu 
Fullola, Júlia Barceló, Ricard 
Farré, Josep Minguell, Elena 
Tarrats, Alba Florejachs, Ma-
nel Dueso, Òscar Castellví i 
Xavi Francés. La traducció és 
del dramaturg Sergi Belbel. 
Per a Josep Maria Mestres, di-
rector de l’espectacle, L’avar 
és una de les obres més per-
fectes amb les quals ha tre-
ballat “per la dosificació de la 
intriga i l’equilibri aconseguit 
entre comicitat i pedagogia”. 
L’obra arriba al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu d’Igualada 
aquest dissabte, 12 de no-
vembre, a les 9 del vespre. Les 
entrades es poden comprar 
al Punt de Difusió Cultu-
ral i Turística d’Igualada (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 fun-
ció a la taquilla del Passatge 
Vives. Les entrades tenen un 
preu de 20, 18 i 15 euros amb 
descomptes per a diversos 
col·lectius.

Un home dominat per l’ava-
rícia 
Vidu i terriblement avar, Har-
pagon vol casar la seva filla 
Elisa amb Anselm, vell i ric, 
disposat a prendre-la sense 
dot. Però Elisa vol casar-se 
amb Valeri, que ha aconseguit 
entrar a la casa d’Harpagon 
contractat com a intendent. 
Al mateix temps, Harpagon i 
el seu fill, Cleante, rivalitzen 
per l’amor de Mariana. Per 
ajudar el seu amo, el criat de 
Cleante, l’Escletxa, roba l’or 
d’Harpagon. Acusat en fals, 
Valeri revela el seu amor per 
Elisa. Aquest tradicional re-
curs de la confessió acaba 
desfent el nus de tota la in-
triga: Anselm descobreix que 
Mariana i Valeri són els fills 
que creia perduts en un nau-
fragi. Al final, ambdues pare-
lles de joves podran casar-se i 
Harpagon quedarà satisfet de 
recuperar el seu preuat or. 
En aquesta comèdia, Moliè-
re utilitza tots els ressorts de 
l’humor: el personatge còmic 
d’Harpagon i, per descomp-
tat, la comicitat de les pa-
raules i els gestos, heretats de 
la farsa i del ball que l’autor 
coneixia molt bé. A més de 
triomfar, l’amor i la joventut 
se’n riuen de l’autoritat que 
vol casar-los en contra dels 
seus desitjos. Com recorda 
el calafí Josep Maria Mestres 
“Molière deia que el seu prin-
cipal objectiu era fer riure 
la gent honrada; la comici-
tat de Molière no es decanta 

mai cap a l’acudit barat, ben 
al contrari, prové sempre de 
l’observació profunda i sub-
til de la naturalesa humana i 
potser és per això que els seus 
personatges, tot i que ja tenen 
tres-cents cinquanta anys de 
vida, ens són tan propers, tan 
reconeixibles”. 
Joan Pera, que porta cin-
quanta anys de vida de teatre, 
comenta que “la il·lusió de la 
meva vida era fer un clàssic 
com L’avar” i afegeix que “em 
preocupa que quan veieu el 
resultat del nostre treball no 
us interessi més per la inter-
pretació que pugui fer d’un 
personatge com l’avar, sinó 
que hagi sabut transmetre al 
públic la complexitat d’aquest 
home, dominat per una ava-
rícia que posa per damunt de 

“L’avar” de Molière, amb Joan Pera, dissabte 
al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada

tot, l’amor pels diners”. Vol-
dria aconseguir, un cop més, 
que “el teatre sigui l’expressió 
del poble que critica i defuig 
els vicis personals i els mals 
usos de la societat”. 

Molière, la preocupació per 
la veritat 
A diferència de Corneille i 
Racine, Molière creava les 
seves obres per a ell mateix 
i actors als quals coneixia i 
dirigia. Mestre de les subti-
leses del llenguatge, Moliè-
re pensava en la manera en 
què les rèpliques serien dites 
i en el joc que acompanyaria 
la dicció de text. A excepció 
dels prefacis que precedeixen 
l’edició d’algunes de les se-
ves obres, Molière només va 
escriure per a teatre. Era un 

autor-actor, tal com Shakes-
peare ho va ser abans que ell.
El seu estil va evolucionar al 
llarg del temps, igual que la 
seva concepció de la comè-
dia. Sense perdre el gust per 
les entremaliadures, Molière 
va anar integrant inquietuds 
personals i qüestions filosò-
fiques als seus textos, tot rei-
vindicant la preocupació per 
la veritat. Com a actor, Moli-
ère era un artista excepcional, 
una bèstia d’escena tant en 
l’àmbit de la comèdia com de 
la tragèdia. Al llarg de la seva 
carrera, va regalar magnífi-
ques interpretacions de per-
sonatges que havia escrit per 
a ell mateix, com l’Harpagon 
de L’Avare, l’Alceste de Le Mi-
santhrope o el Mascarille de 
Les précieuses ridicules.

El florido pensil - nenes. Autor: Andrés Sopeña. 
Adaptació: Kike Díaz de Rada. Direcció: Fernando 
Bernués i Mireia Gabilondo. Amb: Roser Batalla, 
Lloll Bertran, Victòria Pagès, Mireia Portas i Isabel 
Rocatti. Producció: Anexa / Tanttaka Teatroa. Tea-
tre Municipal l’Ateneu. Diumenge, 30 d’octubre de 
2016 

T ant pels qui ho van viure com pels qui, per 
edat, s’ho han pogut estalviar, ‘El florido 
pensil’ ofereix la possibilitat de riure’s de 

l’estricta doctrina pedagògica de l’escola de post-
guerra a Espanya. Els primers podran reconcili-
ar-s’hi, els segons descobriran com va anar exac-
tament tot allò que han llegit o els han explicat 
tantes o menys vegades.
L’espectacle segueix el dia a dia de cinc alum-
nes (totes nenes) amb realitats familiars molt 

NOTES TEATRALS
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Burla blanca i reivindicativa
diferents que entomen com poden la imposada 
educació franquista: ben nacional, ben catòlica, 
d’ordre. Qualsevol situació serveix de pretext per 
fer-ne mofa i no cal gaire més que la simple re-
creació dels pensaments carques i unilaterals del 
“sistema” per fer esclatar de riure l’ampli ventall 
de públic que ocupa el pati de butaques. 
N’hi ha per fer-se’n creus de la teca que s’hi dóna: 
creences i convencions que, amb l’humor blanc 
i les rèpliques brillants de les petites, treuen a la 
llum la maquinació d’una època. També hi ha es-
pai per a la reivindicació explícita, per dir que “no 
han canviat tant les coses”, que arrosseguem molts 
mals d’aquell temps com ara un model patriarcal 
que discrimina la dona. Poca cosa, ben col·loca-
da, clara i directa, que subratlla que l’obra “no és 
només” entreteniment, que a més de gaudir d’una 
travada comèdia excel·lentment interpretada i 

duta a escena, tenim lliçons pendents d’algunes 
pàgines de la nostra història.
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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

TEATRE / LA VEU 

A quest divendres 11 de 
novembre, el Teatre 
de l’Aurora estrena la 

gran novetat d’aquesta pro-
gramació: el Cicle Les Golfes, 
un calaix de sastre que pre-
sentarà, en una única funció 
en divendres, espectacles de 
molt petit format, de tots els 
gèneres i disciplines artísti-
ques, amb “petites perles” de 
l’escena actual. El Cicle Les 
Golfes, que també inclourà 
els consolidats Contes a Les 
Golfes, aixeca el teló amb 
Aneboda (The Show), una 
original comèdia escrita i di-
rigida per Joan Yago, un dels 
dramaturgs d’èxits del mo-
ment, i portada a l’escenari 
per la Cia. Patrícia Palomares.
La Sala les Golfes és un dels 
espais amb més encant del 
Teatre de l’Aurora. Entre al-
tres propostes puntuals és 
l’escenari des de fa anys de 
la programació regular de 
les sessions de contes per a 
adults, que han tingut sem-
pre molt èxit i una molt 
bona acollida de públic. Si la 
proximitat dels espectadors 
amb els actors, si l’experièn-
cia de veure i viure d’a prop 
les propostes escèniques és 
un dels trets essencials de la 
sala independent igualadina, 
aquesta experiència es po-

tencia notablement a la Sala 
Les Golfes. Aquest és, doncs, 
l’espai idoni per portar a 
Igualada “petites perles que 
val molt la pena no perdre’s, 
petites joies que ens apassio-
nen i que fins ara no sempre 
podíem encabir en la nostra 
programació” han explicat 
des de la sala independent 
igualadina.

Una comèdia original, fresca 
i divertida sobre els somnis i 
les esperances de tres amics
El Cicle Les Golfes s’estre-
na aquest divendres 11 de 
novembre, a les 21 h., amb 
Aneboda (The Show), una 
original comèdia signada per 
Joan Yago –autor, entre d’al-
tres, de You Say Tomato, que 

El Teatre de l’Aurora estrena el nou Cicle 
Les Golfes amb una original comèdia

A “Aneboda (The 
Show)”, tres homes a la 
trentena d’edat munten 
en temps real un moble 
d’Ikea mentre parlen 
sobre els seus proble-

mes, somnis i emocions.

va ser molt aplaudida pel 
públic igualadí el passat mes 
d’octubre- i interpretada per 
Ireneu Tranis, Nico Carbajal 
i Albert Pérez, tots ells mem-
bres de la Cia. Patrícia Palo-
mares. A l’escenari, un quart 
protagonista: l’Aneboda, el 
model d’armari més senzill 
i a la vegada més popular de 
la cadena Ikea als anys no-

ranta. Tres homes, a la tren-
tena d’edat, munten en viu i 
a temps real aquest conegut 
armari mentre parlen de la 
necessitat de transcendir, de 
superar les insatisfaccions, 
tot compartint els seus pro-
blemes, esperances i il·lu-
sions. Un d’ells creu que ha 
d’ordenar la seva vida men-
tre que els seus col·legues el 
conviden a transgredir-la 
una mica. Amb una juxta-
posició d’imatges, músiques, 
coreografies i textos, Ane-
boda (The Show) és una di-
vertida, fresca i original co-
mèdia sobre les inquietuds 
i somnis d’una generació i 
sobre l’amistat.

Horari i venda d’entrades 
Aneboda (The Show), es po-
drà veure en funció única el 
divendres 11 de novembre 
a les 21 h. Com és habitual, 
després de la funció, els es-
pectadors podran compartir 
les seves opinions en una 
tertúlia que obrirem amb els 
membres de la companyia. 
Les entrades 12 euros i 10 
euros (amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la pla-
ça de Cal Font) una hora 
abans de cada funció. Més 
informació a:
 www.teatreaurora.cat.

CULTURA / LA VEU 

E l sistema electoral dels 
EUA, la importància 
decisiva d’uns pocs es-

tats i el càlcul matemàtic de 
possibilitats de cada candi-
dat foren explicats de mane-
ra molt entenedora, amena i 
agradable per Antoni Olivé i 
Tomàs, economista igualadí i 
professor de l’IQS.
Olivé, que ha residit aquest 
estiu tres mesos a l’Universi-
tat de Virginia, va arrodonir la 
seva classe amb comentaris de 
politòlegs d’aquesta Univer-
sitat i de professors d’aquest 
centre de l’àrea de coneixe-
ments i llengües hispàniques. 
El ressò de la premsa 
nord-americana i la veu del 
carrer completaren una esto-

na molt profitosa. L’interès 
del col·loqui i els forts aplau-
diments mostraren l’agraï-
ment del nombrós public.
Dilluns vinent, l’empresa 
igualadina Ultramàgic ens 

A l’AUGA s’expliquen les eleccions 
als Estats Units

DANSA / LA VEU 

El proper diumenge 13 
de novembre,  l’Esbart 
Dansot de Capellades 

celebrarà el seu 43è. Aniversa-
ri amb un recital de danses al 
Teatre de La Lliga, a  les 6 de la 
tarda, amb l’acompanyament 
musical de la Cobla ALMO-
GAVARENCA, sota la direc-
ció d’en Xavier Cassanyes.
Aquest any, com a novetat, 
l’Esbart de Capellades compta 
amb la col·laboració de l’Es-
bart Dansaire Sant Adrià que 
s’afegeix a la festa.
Algunes de les danses que es 
ballaran seran: Dansa de Sant 
Adrià, La Gala de Campdevà-
nol, Bolero de Torrent, Ball 
Plà d’Alinyà, Polka de Sant 
Esteve, la Disfressada, Aires de 
la Terra Alta, entre d’altres...
I com ja fa un parell d’anys, 
l’Esbart porta a l’escenari una 
peça de música que no té res a 
veure amb la música tradici-
onal catalana, aquest cop serà 
del grup ABBA, una novetat 
per als espectadors que no us 
heu de perdre...
El disseny del cartell anunci-
ador d’aquest any es del dan-
saire capelladí Joan Guarro.
La direcció de les danses va a 
càrrec de l’Anna Maria Saba-
ter.
Us esperem a tots diumenge a 
Capellades !

43è. aniversari de 
l’Esbart Dansot de 
Capellades

explicarà els reptes acon-
seguit enguany: fabricar el 
glob u s número 2.000 i realit-
zar una expedició amb glo-
bus aerostàtics per l’illa de 
Madagascar.



Els darrers dies de la Ca-
talunya republicana. Au-
tor: Antoni Rovira i Virgili. 
Adaptació: Jordi Hervàs. 
Direcció: Marc Hervàs. 
Amb: Jordi Hervàs i Edmon 
Bosch. Producció: Terra 
Teatre. Teatre de l’Aurora. 
Dissabte, 29 d’octubre de 
2016

A partir de l’obra ho-
mònima d’Antoni 
Rovira i Virgili, ‘Els 

darrers dies de la Catalu-
nya republicana’ recrea les 
vivències de l’escriptor i 
polític català en el seu exi-
li a França el 1939. Un sol 
actor (Jordi Hervàs) posa 
veu i cos al personatge, 
però no es tracta d’un mo-
nòleg introspectiu; recull 
una experiència comparti-
da, plural. L’acompanya en 
directe un violoncel (Ed-
mon Bosch) que, com una 
segona veu, integra har-
mònicament la corda al 
relat dels fets. Hi dibuixa 
la tensa i incerta atmosfe-
ra sonora d’aquell període 
–no hi faltaran els temuts 
avions bèl·lics– i interpre-
ta peces tan nostrades com 
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Reviure l’exili amb Rovira 
i Virgili

Els Segadors, El cant dels 
ocells i El rossinyol. 
Sis maletes de viatge con-
formen el principal element 
d’una escenografia sòbria, 
però efectiva i escaient per 
il·lustrar cadascuna de les 
escenes. De diferents mides 
i colors, apilades, en filera o 
escampades, les maletes es 
transformen en un llit, un fa-
ristol o la línia de resistència 
Garraf-Calaf. També s’usen 
altres objectes com un petit 
cotxe antic, un mol·lusc o una 
munió de papers per remetre 
a un lloc o una situació. Uns 
recursos que treuen el màxim 
rendiment de la màgia del te-
atre: la capacitat d’evocar.
L’espectacle és ideal per al 
petit format i té el ritme, les 
cadències i les respiracions 
necessàries perquè aquest 
diari personal que combina 
Història, anècdotes i pensa-
ments no resulti monòton i 
excessivament narratiu. La 
fórmula d’un diàleg amb 
Lluís Companys, unes de-
claracions de Pi i Sunyer i la 
cordialitat amb el porter de 
l’Ajuntament de Girona són 
una bona aposta per apor-
tar noves notes al discurs. 

Tot i això, certa densitat i 
precisió en la descripció 
d’alguns passatges frenen 
puntualment l’agilitat de 
l’acció.
Destaca la cura per l’estètica 
amb vestuari d’època i una 
uniformitat cromàtica que 
transporta a aquells temps, 
així com la sensibilitat amb 
què es toca el dolor que va 
comportar, a tots nivells, la 
Guerra Civil. És socialment 
evident que les ferides del 
franquisme encara no han 
cicatritzat i necessitem par-
lar-ne en diferents àmbits 
–sense moure’ns del teatre, 
ara mateix comparteixen 
cartellera diferents produc-
cions com ‘In Memoriam’, 
que homenatja la lleva del 
biberó, i ‘El florido pensil 
(nenes)’, que parodia l’es-
cola de postguerra–, i és 
d’extrema importància la 
manera COM es fa. A ‘Els 
darrers dies de la Catalunya 
republicana’ la dramatúrgia 
és fidel a la ploma de Rovi-
ra i Virgili i el sentiment, 
contingut, culmina en una 
emoció honesta i versem-
blant en el traspàs de la 
frontera.
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L a cadena de televisió lo-
cal Canal Taronja Anoia 
i Unicoop Cultural han 

signat un acord que dóna inici 
a la col·laboració entre aques-
tes dues entitats. D’aquesta 
manera, i entre altres aspectes, 
mitjançant aquest conveni Ca-
nal Taronja Anoia 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, ampliant així el suport 
d’aquest canal de televisió al 
projecte cultural de la plaça de 
Cal Font.
Canal Taronja Anoia va obrir a 
l’any 2008 i ofereix continguts 
propis sobre Igualada i l’Ano-

ia amb una mitjana de 60.000 
espectadors mensuals i una 
programació que cobreix les 
24 hores del dia els 365 dies de 
l’any amb continguts exclusi-
vament igualadins i anoiencs. 
Sota l’eslògan “La tele que ens 
uneix”, la programació de la 
televisió de la comarca aposta 
per la informació, el debat i 
l’entreteniment com a puntals 
bàsics de la graella. Compta 
amb un equip de 12 persones, 
entre professionals i col·labora-
dors. A més de tenir delegació 
a l’Anoia, Canal Taronja també 
té presència al Bages, Osona, el 
Berguedà, el Lluçanès i el Mo-
ianès amb continguts adaptats 
a cada comarca. D’aquesta ma-
nera, arriba a les sis comarques 
de l’interior del país.

Canal Taronja Anoia 
esdevé mitjà oficial del 
Teatre de l’Aurora

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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L a coneguda narrado-
ra Sherezade Bardají 
serà la protagonista de 

la sessió de contes per adults 
que se celebrarà a la Sala Les 
Golfes del Teatre de l’Aurora 
el proper dijous 17 de novem-
bre, a les 9 del vespre. Aquesta 
vetllada de contes s’emmarca 
dins el nou Cicle Les Golfes, 
que la sala independent igua-
ladina ha estrenat aquesta 
temporada. Sherezade Bardají, 
que actua per primera vegada 
a Igualada, presenta a l’Auro-
ra La nit als ulls, un espectacle 
que aplega un recull de contes, 
tant propis com tradicionals, 
enfilats per un fil conductor 
i una galeria de personat-
ges. La veu de la narradora i 
actriu Sherezade Bardají és 
acompanyada per un joc sug-
gerent d’objectes de llum que 
es transformen al llarg de les 
històries.
La Sherezade Bardají ens ex-
plica l’origen de la seva afició 
i professió per explicar histò-
ries oralment: “Ni Maria, ni 
Marta, ni Anna... Sherezade, 
així em van dir. Eren els anys 
vuitanta quan els meus pa-
res es van embarassar i quan 
el meu germà llegia les “Mil 
i una nits”: “Serà una nena, 
li hem de posar Sherezade!”. 
“Shhhheeee... què?”, van con-
testar ells. Es va sortir amb 
la seva. Vaig créixer amb els 
contes del meu pare: històries 
de llops, de coneguts, de po-
bles que ell coneixia molt bé. 
Fou una beca de la universitat 
la que em va fer volar fins a 
Santiago de Compostela. Allà 

vaig començar a escoltar: nar-
radors professionals, novells, 
altres que no sabien que ho 
eren. Avui segueixo escoltant... 
i narrant a Catalunya, Galícia, 
Andorra. La paraula és el meu 
ofici qualsevol dia de la setma-
na.” Horari i venda d’entrades 
La sessió de contes de La nit 
als ulls, de Sherezade Bardají 
tindrà lloc dijous 17 de no-
vembre a les 21 h. Les entrades 
7 euros i 5,50 euros (amb els 
descomptes habituals) es po-
den adquirir per Internet i a la 
taquilla del Teatre de l’Aurora 
(a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. 
Més informació a www.tea-
treaurora.cat.

Nova nit de contes per 
a adults amb Sherezade 
Bardají a l’Aurora

EXPOSICIONS / LA VEU 

L es restes fòssils del si-
reni que van ser troba-
des el 1997 al Turó dels 

Campassos, a Santa Maria 
de Miralles, passen a formar 
part de manera definitiva de 
les col·leccions de fòssils del 
Museu de la Pell d’Iguala-
da i Comarcal de l’Anoia. La 
Secció de Geologia i Paleon-
tologia del Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada (CECI) 
va fer-ne l’excavació, costosa 
i lenta, sota la direcció de Jo-
sep Romero Marsal, doctor en 
Geologia, que també ha vetllat 
tots aquests anys per la cus-
tòdia, la restauració i l’estudi 
dels trenta-sis ossos que s’hi 
van trobar. Ara, en el moment 
de ser dipositats al Museu, es 
presenten les restes a la ciutat i 
la comarca amb una exposició 
que posa a l’abast de tothom 
la importància d’aquesta tro-
balla dins del context dels si-
renis fòssils.
La petita mostra amb les res-
tes del sireni es podrà veure 
del 17 de novembre al 8 de 
gener al vestíbul del Museu de 
la Pell en el seu horari habitu-
al, de dimarts a divendres de 
10 a 14h, les tardes de dijous i 
divendres de 16 a 18:30h i els 
caps de setmana i festius d’11 
a 14h. El Museu restarà tancat 
tots els dilluns i els dies 24, 25, 
26 i 31 de desembre i 1 i 6 de 
gener. La inauguració tindrà 
lloc el dia 17 a les 19:30h.
Els sirenis són un dels grups 
de mamífers marins més 
grans que existeixen, junta-
ment amb el dels cetacis i les 
foques. Actualment està for-

mat pels manatins, que viuen 
a les aigües dolces americanes, 
i els dugongs de les costes asi-
àtiques; però fins al s. XVIII 
també van existir les anome-
nades vaques marines, ja ex-
tingides.

Importància de la troballa de 
Santa Maria de Miralles
La quantitat de restes trobades 
d’un mateix individu, la seva 
antiguitat i l’estat de les peces, 
aïllades totalment de la roca, 
fan que es tracti d’una de les 
més importants de Catalunya 
i surt més enllà de l’àmbit del 
país. El sireni de Miralles és 
del gènere Prototherium, un 
mamífer herbívor aquàtic que 
vivia en aigües poc profundes 
i càlides, mesurava entre dos i 
tres metres de llarg i podia ar-
ribar a pesar uns quatre-cents 
quilos. Aquest manatí estava 
situat dintre dels sediments 
marins del grup Santa Maria 
i concretament de les mar-
gues de la Formació Collbàs, 
amb fauna marina abundant i 
amb una antiguitat de 42 a 49 

milions d’anys, durant l’Eocè, 
quan tota la comarca estava 
ocupada per un mar tropical. 
Les vint-i-una costelles, tretze 
vertebres i la mandíbula infe-
rior sencera constitueixen un 
dels exemplars més complets 
d’aquest tipus d’exemplars 
trobats a Catalunya.
L’exhibició del sireni anirà 
acompanyada d’una jornada 
que se celebrarà el proper dis-
sabte, 19 de novembre, ano-
menada El sireni de Santa ma-
ria de Miralles i els altres
prototeris de Calaunya i em-
marcada en la Setmana de la 
Ciència 2016. Aquests actes 
estan organitzats amb la col-
laboració del departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i el CECI.
La Setmana de la Ciència se 
celebra des de fa més de vint 
anys, impulsada per la Funda-
ció Catalana per a la Recerca 
i la Innovació, amb la finalitat 
de divulgar l’esperit científic 
i els resultats de les recerques 
que es fan en els àmbits més 
diversos de la Ciència.

Les restes del sireni de Miralles 
es podran contemplar en una 
exposició al Museu de la Pell

CINEMA / LA VEU 

El Centre Unesco Igualada 
presenta, el proper 16 de no-
vembre als Cinemes Illa Car-
lemany d’Andorra, el docu-
mental “Mare nostrum, un 
concert, un viatge”, un film 
de Michelle Brun & Stefan 
Haupt, amb Jordi Savall i els 
alumnes de la Scuola Vivante 
(Suïssa).

Preestrena a Ando-
rra del documental 
“Mare Nostrum”

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
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CINEMA / LA VEU 

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 programació del festival, 
començant amb la progra-
mació el dimarts 22, quan 
tindrà lloc la inauguració, 
que comptarà amb la projec-
ció del film Cervantes contra 
Lope, amb la presència de 
l’equip. 
Les pel·lícules de la Secció 
Oficial d’enguany són 22 
ángeles (Espanya, 2016) de 
Miguel Bardem, Agnes (Ale-
manya, 2016) de Johannes 
Schmid, Birthday (Regne 
Unit, 2015) de Roger Mic-
hell, Cervantes contra Lope 
(Espanya, 2015) de Manu-
el Huerga, Ebre, del bressol 
a la batalla (Espanya, 2016) 
de Román Parrado, que es 

presentarà un dia abans de 
la seva estrena oficial a TV3, 
Félvilág (Hongria, 2015) 
d’Attila Szász, Freistatt (Ale-
manya, 2015) de Marc Brum-
mund, Groenland (Holanda, 
2015) de Tomas Kaan, Hope 
(Holanda, 2015) d’Erik de 
Bruyn i Lampedusa, dall’ori-
zzonte in poi (Itàlia, 2016) de 
Marco Pontecorvo.

Premis Zoom 2016
En aquesta 14a edició, el 
Zoom reconeixerà amb els 
Premis d’Honor les trajectò-
ries de l’actriu Mònica Ran-
dall i de l’espai infantil de 
TV3 Club Super3. L’actriu 
Mònica Randall ha realitzat 
una llarga carrera, amb més 
de 50 anys davant de les cà-
meres, amb films com La 

Escopeta Nacional o La Re-
voltosa. Per la seva banda, el 
Club Super3 enguany celebra 
els 25 anys en pantalla treba-
llant per aportar valors per a 
la infància, com a dinamitza-
dor del teixit social, cultural 
i industrial del nostre terri-
tori i una eina fonamental 
d’integració.
El Premi Auguri Sita Murt, 
dedicat a les joves promeses 
de l’ofici, el rebrà l’actriu ca-
talana Júlia Molins, que ha 
destacat per la seva actuació 
a les dues temporades de la 
sèrie Cites. Enguany el Jurat 
de la Crítica, format per Toni 
de la Torre, Manel de Luna 
i Cipiriano Torres atorga el 
Premi Zoom a la Millor Sèrie 
Espanyola a la producció de 
TV3 Merlí. 
Zoom Experience, el Zoom 
escalfa motors amb grans 
experiències
El Zoom escalfa motors amb 
Zoom Experience, un seguit 
d’activitats culturals prèvies 
al festival que combinen la 
millor ficció per a televisió 
amb gastronomia, música, 
enologia i literatura.

L’actriu Mònica Randall i el Club Super3, premiats d’honor 
del Zoom, el Festival Internacional de Ficció Televisiva 

El passat divendres 4 va te-
nir lloc el concert Músiques 
de Butxaca, amb el cantant i 
guitarrista barceloní Andreu 
Martínez acompanyat de la 
seva banda AM Band. 
Ahir dijous 10 va tenir lloc 
un tast de vins DO Catalu-
nya, amb els actors de la sèrie 
La Riera Pep Munné i Josep 
Anton Muñoz i el director 
Esteve Rovira.
També el dijous 17 hi haurà 
un sopar temàtic Mad Men, 
amb les receptes de la sèrie 
cuinades pel segon millor 
cuiner jove del món, David 
Andrés. Andrés, mà dreta del 
televisiu cuiner Jordi Cruz i 
subxef al restaurant ABaC, 

prepararà les conegudes 
amanides de patata dels Dra-
per o el filet Wellington que 
li agrada a Roger Sterling.
Finalment, el divendres 18 
de novembre es presentarà 
L’amor et farà immortal, el 
llibre del premiat d’honor de 
la passada edició del Zoom, 
Ramon Gener.

La 14a edició del cer-
tamen reconeix Júlia 
Molins com a actriu 

promesa i la producció 
de TV3 Merlí com a la 
millor sèrie espanyola 

de l’any

BIBLIOTECA / LA VEU 

H i ha mil i una ma-
neres de viure la ci-
ència. La Biblioteca 

Central d’Igualada, amb la 
col·laboració del Campus Uni-
versitari d’Igualada, proposa 
viure-la i gaudir-la a través de 
llibres, contes i tallers, amb 
propostes pensades per als més 
menuts. La Setmana de la Ci-
ència es durà a terme de l’11 al 
20 de novembre sota el lema 
«Viu la ciència!» i és una inici-
ativa coordinada per la Funda-
ció Catalana per a la Recerca i 
la Innovació.
La primera proposta serà el di-

vendres 11 de novembre, a les 
7 de la tarda, amb el Club de 
lectura infantil per comentar 
el conte Jo sóc un ós, de Frank 
Tashin. Aquest conte reflexiona 
sobre la tecnologia i la ciència a 
partir del seu protagonista: un 
os a qui obliguen a treballar en 
una fàbrica. Després del club 
es farà un taller d’experiments 
adreçat a nens d’entre 9 i 12 
anys, per apropar-los al món 
de la química, amb la col·labo-
ració del professorat del Cam-
pus Universitari.
El dilluns 14 de novembre, 
a les 6 de la tarda, es farà una 
sessió especial de Barrufacine-
ma amb Wall-E, la simpàtica 

història protagonitzada per 
un robot que s’encarrega de la 
neteja del planeta. L’endemà, 
dia 15, a les 6 de la tarda, serà 
el torn dels contes i més ta-
llers, amb la història de La cuca 
Química, que explicarà Fran-
cina Bacardit. Aquest conte va 
adreçat a infants a partir de 5 
anys i servirà per descobrir-los 
el món de la llum i el color a 
través de la química. Després 
també hi haurà un petit taller, 
conduit també per professors 
del Campus, en què hi podran 
participar els nens i els seus pa-
res.
Del 2 al 20 de novembre les 
diverses àrees de la Bibliote-
ca prepararan punts d’interès 
amb llibres, pel·lícules i altres 
materials relacionats amb el 
món de la ciència. A més de 
celebrar aquesta Setmana, la 
Biblioteca també forma del 
projecte i-Biblioteques, bi-
blioteques que promouen la 
indústria, el patrimoni indus-
trial, l’eficiència energètica i la 
sostenibilitat.

Llibres, contes i tallers per viure la 
ciència a la Biblioteca Central

EXPOSICIONS / LA VEU 

Demà dissabte 12 de 
novembre a les 13 
h s’inaugurarà l’ex-

posició “IX Biennal d’art 
Riudebitlles. Obra sobre pa-
per”, al Museu Molí Paperer 
de Capellades a l’espai del 
Mirador, antic assecador de 
paper, amb una superfície 
de 440 m2, on el Museu or-
ganitza i acull exposicions 
d’art contemporani on el 
paper té un caràcter relle-
vant. 
L’edició de la Biennal d’en-
guany  ha estat organitzada 
per l’Ajuntament de Sant 
Pere de Riudebitlles amb 
la col·laboració del Museu 
Molí Paperer de Capellades.
Donada la tradició paperera 
d’aquests municipis, la sin-
gularitat de la Biennal és el 
protagonisme que es dóna a 
les obres creades sobre su-

port de paper o que utilit-
zen el paper com a matèria 
primera. El certamen, més 
que consolidat, té un èxit 
de convocatòria tant a nivell 
nacional com internacional. 
Mèxic, Àustria, Anglaterra, 
els EUA, Espanya, Bèlgica, 
França, Egipte, Suïssa, Ve-
neçuela, Marroc, Catalu-
nya són alguns dels països 
des d’on s’han presentat les 
diferents obres en aquesta 
edició, 106 en total. La  Bi-
ennal, que  compta amb un 
recorregut de   nou edicions, 
en què la qualitat de la parti-
cipació ha anat evolucionant 
de manera important, pre-
tén apropar l’art contempo-
rani i la creativitat artística a 
la ciutadania.
L’exposició es podrà veure 
des del 12 de novembre fins 
al 29 de gener del 2017 al 
Museu Molí Paperer de Ca-
pellades.

IX Biennal d’art 
Riudebitlles al Museu 
Molí Paperer
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MÚSICA / PEP TORT 

J o ja coneixia l’Andreu 
Martínez. Recordo que 
fa anys (15, 16...?) l’havia 

vist actuar no pas amb la seva 
banda, sinó com a guitarrista 
acompanyant de no sé qui. Per 
molt que hi dono voltes, no 
aconsegueixo recordar a qui 
acompanyava...
El que sí que recordo és que 
llavors em va semblar un gui-
tarrista magnífic, molt hàbil, 
molt fi, molt intens. Recordo 
que era molt expressiu, que 
semblava que entrés en tràn-
sit quan tocava. El recordo to-
cant amb els ulls tancats, fent 
mil cares i mil ganyotes... Es 
notava que els acords li sorti-
en de molt endins. Pensava la 
música, el ritme, la tonalitat i 
els dits obeïen. Lliscaven amb 
facilitat per les cordes i  tot era 
música, llum, colors, intensi-
tat...
Bé, l’Andreu que vàrem veure 
el divendres a l’Ateneu era el 
mateix Andreu que jo recor-
dava. S’ha fet més gran, s’ha 
deixat barba, i venia amb la 
seva pròpia banda (AM Band). 
Però era el mateix fent cares i 
ganyotes. El mateix amb la 
música a la punta dels dits. El 
mateix amb un tacte delicat i 
preciós damunt les cordes. El 
mateix home-guitarra que jo 
recordava. El de les mil tona-
litats, el que fa que sembli que 
tocar la guitarra sigui fàcil. 

Perquè diries que no li cal ni 
esforçar-se, que li surt natu-
ralment És només una im-
pressió clar!. Arribar a aquest 
domini de l’instrument no es 
fa ni amb un dia ni amb dos... 
I és que és un plaer sentir-lo 
tocar i deixar-se dur pels seus 
solos de guitarra (Ai, els solos 
de guitarra! Què importants 
eren pels de la nostra genera-
ció!)
Però és que, a més, vaig des-
cobrir que també canta i que 
ho fa bé. Bona veu, tempera-
da, subtil. Combinació molt 
bona de domini de l’instru-
ment i una veu insinuant 
per vestir les seves pròpies 
composicions que, i no po-
dria ser d’una altra manera, 
tenen també moltes cares i 

Músiques de Butxaca

Andreu Martínez. 
La música a la punta dels dits

molt racons per descobrir 
(pop, rock, blues, tonalitats 
evidents de funky, alguna 
pinzellada de jazz...). I si a tot 
això hi sumem tot el que hi 
aporten els altres músics de 
la banda  (Martin Laportilla 
al baix, Adri González als te-
clats i Dídac Fernández a la 
bateria), el concert no podia 
ser res més que bo. Molt bo. 
Intens, vibrant, delicat quan 
tocava, accelerat si feia falta... 
Interessant. Molt. Una altra 
bona tria de les Músiques de 
Butxaca de l’Ateneu.
I si per acabar el concert ens 
regalen una gran versió del 
Call Me the Breeze de J. J. Cale 
com la que es van marcar per 
tancar la paradeta, què més 
pots esperar?

CULTURA / LA VEU 

Òmnium Anoia reu-
nirà el proper dime-
cres, 16 de novembre, 

a la Sala de Socis de l’Ateneu 
Igualadí, els seus socis per ce-
lebrar l’Assemblea General 
Ordinària anual. La trobada 
començarà a dos quarts de 
vuit i tenen dret a participar-hi 
tots els socis al corrent de pa-
gament.
L’assemblea servirà per po-
sar al corrent de les activitats 
i de l’estat de comptes del 
2016 els socis que, al mateix 
temps, hauran d’aprovar el 
pressupost i el Pla de Treball 
territorial per al 2017. Aquest 
acte servirà perquè els asso-

ciats puguin conèixer de pri-
mera mà els plans de l’entitat 
de cara al proper any, en què 
els esforços se centraran en la 
campanya Lluites Comparti-
des i en la campanya del re-
ferèndum previst pel proper 
setembre.
També es renovaran la mei-
tat del càrrecs de la junta, en-
tre els quals la presidència. 
La trobada de socis serà una 
bona oportunitat perquè els 
socis puguin adreçar les seves 
propostes i implicar-se en el 
desenvolupament de les acti-
vitats de l’entitat. Els socis que 
vulguin rebre més informació 
sobre l’assemblea poden diri-
gir-se a l’adreça de correu elec-
trònic anoia@omnium.cat. 

Dimecres 16 de novembre 
assemblea anual 
d’Òmnium Anoia

Propers concerts a l’Escola 
de Música d’Igualada

MÚSICA / LA VEU 

A vui divendres a dos 
quarts de 8 del vespre 
a l’auditori de l’Escola 

de Música d’Igualada tindrà 
lloc un concert a càrrec del 
Quartet Cosmos, format per 
Helena Sauté al violí, Bernat 
Prat al violí, Lara Fernández 
a la viola i Oriol Prat al vi-
oloncel.
El Quartet Cosmos neix el 
2013, fruit de l’amistat i 
complicitat de quatre mú-
sics catalans, cadascun d’ells 
amb trajectòries internaci-
onals com a solistes, músics 
de cambra i orquestrals, tre-
ballant amb professors de 
prestigi, en escoles a Lon-

dres, París, Ginebra, Colò-
nia, Stuttgart, Basilea, Mic-
higan...

Cicle de concerts de Profes-
sorat
Per altra banda, el proper 
dimecres 16 de novembre 
tindrà lloc el 2n concert del 
Cicle de Concerts de Profes-
sorat que organitza l’Escola 
Municipal de Música d’Igua-
lada. En aquesta ocasió po-
drem gaudir del concert 
“BIRD” que oferiran:  Esther 
Condal, veu; Txema Riera, 
piano; Ramon Prats, bateria.  
El concert serà a les 7h del 
vespre a l’auditori de l’Escola 
Municipal de Música i el preu 
de l’entrada és de 6 euros. 

DISSENY / LA VEU 

E l passat dimecres el 
conegut i reconegut es-
tudi de disseny LADIS-

SENYADORA va ser l’encarre-
gat de realitzar la Masterclass 
inaugural del curs 2016-17 a 
l’escola d’art i disseny Gaspar 
Camps d’Igualada.
Ladyssenyadora són Raimon 
Benach, Montse Raventós i 
Jordi Roca, un estudi gràfic 
creat el 2007. Tres dissenya-
dors gràfics amants dels ex-
periments i del treball artesa-
nal. 
A la Masterclass la Montse i el 
Rai van presentar el seu estu-
di, com treballen en general els 
projectes reals i com afronten 
els encàrrecs gràfics i van ex-
plicar amb detall tot el procés 

projectual d’alguns projectes 
concrets com són “Tinta de vi” 
o “Blanc Festival” tots ells pre-
miats amb Laus. A la Master-
class van reivindicar i mostrar 
en els seus projectes la seva 
creença en el concepte, la fun-
cionalitat del disseny, el treball 
en equip, la tipografia, els ma-

terials purs i el menys és més. 
L’escola municipal d’art i dis-
seny Gaspar Camps en la seva 
oferta de cicles formatius ofi-
cials de disseny gràfic aposta 
per aportar al seu alumnat 
noves formes de comunica-
ció i noves visions d’enten-
dre el disseny gràfic.

L’estudi Ladissenyadora a la Gaspar
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MARCEL·LÍ 
J. VALLS I 
TORNÉPer Tots Sants, també castells

Poble, festa, gralles, CASTELLS...

E ncara que pugui semblar un anacronisme, el 
cas és que Per Tots Sants també es fan castells; 
es fan en nombre més o menys variable segons 

les circumstàncies concretes i el dia de la setmana en 
què s’escau  l’1 de novembre. L’any passat, per exemple, 
els Castellers d’Esparreguera i els de Cornellà celebra-
ren la seva Diada de la Colla, com també els Nois de la 
Torre que ho fan d’habitud en aquest dia sota el títol de 
Diada de Tots Sants a Torredembarra. Enguany, a més 
d’aquesta vila del Tarragonès, també va veure castells la 
ciutat de Girona, concretament la pujada del pilar ca-
minant dels Marrecs de Salt pels noranta esglaons de 
les escales de la catedral, un acte ja tradicional per les 
Fires de Sant Narcís d’aquesta ciutat. Enguany, així ma-
teix, a l’interior del temple ple de centenars de persones 
vivament emocionades, bastiren un tres de vuit i carre-
garen un pilar de sis per commemorar els sis-cents ani-
versari de la nau catedralícia que compta amb la volta 
gòtica més gran del món.
Tot això no obstant, parlar de castells i de Tots Sants 
significa fer-ho de Vilafranca i de la diada que, amb la 
presència dels verds i les colles convidades, va iniciar 
la seva història l’any 1987 com a versió actual i insti-
tucionalitzada de l’anterior Diada de la Colla que des 
de finals dels anys seixanta se celebrava en data força 
variable o, fins i tot, no se celebrava. En aquella primera 
diada, juntament amb els de Vilafranca hi participaren 
els Castellers de Terrassa i els Vailets de Gelida. Gràci-
es a la Diada de Tots Sants foren moltes les colles de 
diferent nivell que gaudiren de l’oportunitat de poder 
actuar a “la plaça més castellera” al costat dels Caste-
llers de Vilafranca. Anys després, ja al segle XX, hom 
veu com va augmentant el nivell de les colles convida-
des i la categoria dels castells aconseguits. A partir d’un 
cert moment comencen a sovintejar-hi els Capgrossos 
de Mataró i els Castellers de Sants, primer amb castells 
de vuit i, ben aviat, amb castells de nou. Mentrestant, el 
nombre d’agrupacions convidades passa de dues a tres  
i la diada adopta el format de quatre colles característic  
d’uns anys ençà. A l’edició del 2011 hi participen els 
Xiquets de Tarragona i, juntament  amb els Capgrossos 
i els de Sants, comparteixen cartell fins el dia d’avui al 

costat dels amfitrions.
Les colles actuants, lògicament, han procurat sempre 
portar-hi les seves millors construccions i assolir-hi fi-
tes destacades en la seva trajectòria. Aquest és el cas, re-
cordo, del primer tres de vuit completat pels Castellers 
de Sants l’any 2000 i del quatre de vuit carregat pels 
Al·lots de Llevant el 2009. A l’edició del 2003, els Sagals 
d’Osona hi intentaren la seva primera torre de vuit i 
aconseguiren descarregar-la. Els Xiquets de Tarragona, 
el 2013 i 2014, hi feren intents notables i memorables 
de cinc de nou que no arribaren a feliç terme i, l’any 
passat, hi descarregaren una de les seves poques tor-
res de nou. Els Capgrossos de Mataró, per la seva part, 
s’havien també apuntat l’èxit d’aquesta torre de gamma 
extra en carregar-la i descarregar-la per primer cop per 
Tots Sants del 2010.  
Els mateixos Castellers de Vilafranca, l’any 1990, en la 

que llavors fou la millor actuació de l’època moderna 
dels castells, hi descarregaren el quatre i el tres de nou 
per primera vegada en una mateixa diada, a més de 
carregar-hi la torre de vuit. Ja a la dècada dels noranta 
hi carregaren i hi descarregaren el quatre de nou amb 
l’agulla els anys 1995 i 1996, respectivament. I fou tam-
bé la colla dels verds la que, per Tots Sants del 1999, hi  
carregà la primera torre de vuit neta clarament docu-
mentada de la història dels castells. Tres anys després, 
hi carregava també el seu primer quatre de nou net. Di-
guem també que l’any 1989 intentava la primera torre 
de nou de la història i, el 2002, un castell inèdit i que 
no  ha tingut repetició com és el pilar de nou amb pun-
tals damunt de les manilles. I tot això, no cal dir-ho, 
al marge dels altres grans castells, torres i pilars que els 
Castellers de Vilafranca tant han sovintejat i sovintegen 
en aquesta meravellosa època present. 
La diada d’enguany, sobretot després de l’èxit de la Co-
lla Vella de Valls per Santa Úrsula, era especialment es-
perada per veure l’actuació dels Castellers de Vilafran-
ca, els quals, malgrat no poder repetir la gesta de dos 
castells de deu, hi assoliren una altra actuació verdade-
rament de faula i completíssima que  cal anotar entre 
les primeres de la història dels castells: tres de deu, tres 
de nou amb l’agulla, quatre de nou net i pilar de vuit. 
Pel que fa als Castellers de Sants, a més del tres de nou i 
pilar de sis,  completaren la torre de nou i, per primera 
vegada a la seva història, carregaren i descarregaren el 
cinc de nou, imponent i majestuós. Els Capgrossos de 
Mataró carregaren la torre de nou, a més de demos-
trar una vegada més el seu domini en el tres i el quatre 
de nou. Els Xiquets de Tarragona, en hores una mica 
baixes, feren honor al seu nom descarregant el tres de 
nou, descarregant la torre de vuit i carregant el quatre 
de vuit amb l’agulla.
Heus ací, doncs, la Diada de Tots Sants a Vilafranca, es-
devinguda una de les més cabdals de l’anyal calendari 
casteller, esperada pels afeccionats, a les portes de l’hi-
vern, quan la temporada s’acaba i encara resta la Diada 
dels Minyons de Terrassa que, a ben segur, registrarà 
també castells de deu pisos i altres proeses més que con-
siderables. 

CINEMA / LA VEU 

E l Festival de Cinema de 
Muntanya i Aventura 
de Torelló que celebra 

la seva 34ena edició entre els 
dies 11 i 20 de novembre, és 
un dels més importants del 
món en el seu gènere, exhibeix 
i posa en competició cada any 
els millors films a nivell inter-
nacional sobre activitats rela-
cionades amb la muntanya i la 
natura. S’hi projecten uns 40 
films per edició. 
A més de les pel·lícules, el festi-
val també ofereix exposicions, 
un espai editorial, així com al-
tres activitats relacionades amb 

la muntanya,  el que el conver-
teix en l’única trobada a l’Estat 
d’aquestes característiques i 
una de les primeres del món.
En edicions anteriors i coin-
cidint amb la publicació dels 
seus darrers llibres, en Jordi 
Camins hi ha participat en 
l’espai editorial. Aquest any ha 
estat convidat a exposar la seva 
col·lecció fotogràfica “Glace-
res, efectes del canvi climàtic” 
i a impartir la conferència “El 
canvi climàtic a les glaceres 
dels Pirineus”, ambdues acti-
vitats amb accés lliure i gratuït 
per a tot el públic, a la Biblio-
teca Dos Rius, Plaça Vella, 6, 
08570 Torelló.

L’exposició “Glaceres, efectes 
del canvi climàtic” està formada 
per una cinquantena d’imatges, 
moltes d’elles comparatives, on 
es mostra el procés de forma-
ció del gel glacial i els efectes 
que l’escalfament global està 
provocant a les glaceres de tot 
el planeta. Es pot visitat fins el 
dia 26 de novembre, de dilluns 
a divendres de 16 a 20,30 h, i els 
dimecres, divendres i dissabtes 
de 10 a 13,30 h. La conferència 
“El canvi climàtic a les glaceres 
dels Pirineus” s’impartirà el di-
mecres dia 16 de novembre a 
les 19 hores, on qui ho desitgi 
podrà gaudir a més d’una visita 
guiada a l’exposició.

Jordi Camins i els efectes del canvi climàtic a les glaceres, 
al Festival de Cinema de muntanya i aventura de Torelló

Tres de deu dels Castellers de Vilafranca. 
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

De com la creació literària de Montserrat Roig 
va influenciar-nos a tota  una generació de noies

E n més d’una ocasió, aquests dies, amb motiu 
de diversos homenatges al vint-i-cinquè de 
la mort de la Montserrat Roig, he tingut el 

privilegi parlar d’ella tot apropant-m’hi des del seu 
vessant més testimonial. Efectivament, la Montser-
rat, escriptora, que jo vaig conèixer a través de les 
seves primeres obres –i després personalment- era 
una dona jove especialment vinculada a la família i a 
tot una generació molt sensible a la realitat política i 
social del moment, amb la qual ella s’hi va mostrar a 
tothora compromesa.
Independentment, doncs, del seu atresorat llegat 
literari i periodístic, m’he permès una aproximació 
a aquella literatura, potser més intimista, que és la 
que majorment va influenciar-nos i per què no mar-
car-nos a tota una generació de noies en el transit del 
COU cap als primers anys de carrera universitària, 
de mitjans de la dècada dels 70. Per tant, em quedo 
amb aquest precís perfil personal de l’autora  i de la 
imatge que se’n desprenia de les creacions literàries 
dels dies d’una conquerida llicenciatura de Filosofia 
i Lletres i dels seus inicis en camp del  periodisme, 
per a reconèixer la importància de la seva empremta 
sobre la meva trajectòria.
Aquesta dona, catalana, d’esquerres i feminista, 
però escriptora de professió, amb “Molta roba i poc 
sabó ... i tan neta que la volen” va contribuir a des-
cobrir-me un món molt personal des del transfons 
històric en què havien transcorregut les seves prò-
pies vicissituds familiars i socials, en el sí del barri 
de l’Eixample i des d’una mirada crítica però no 
desdenyable a l’anomenada “gent com cal i catala-
na de tota la vida”. Era un llibre, amb veu de dones, 

TOTS SOM LA 
CULTURAL
Col·lecció de totes les portades que 
han donat visibilitat a laCultural, 
l’agenda alternativa d’Igualada du-
rant el seu recorregut de 5 anys.
De setembre a desembre al vestíbul 
del Teatre de l’Aurora.

PORTALADA DE RI-
POLL. CANDIDATURA 
PATRIMONI MUNDIAL
Exposició itinerant.
De l’11 de novembre al 4 de de-
sembre al vestíbul de l’Ajuntament 
d’Igualada.

ELS NOSTRES MÚSICS: 
PAQUITA 
MADRIGUERA
Amb motiu de la celebració de Sta. 
Cecília, patrona dels músics, la Bi-
blioteca recorda la pianista i com-
positora igualadina.
Del 16 de novembre al 9 de desem-
bre al vestíbul de al Biblioteca Cen-
tral d’Igualada.

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 Gas-
par Camps.

AGRUPACIÓ CORAL LA 
LLÀNTIA. 140 ANYS
Exposició que commemora l’acti-
vitat d’aquesta coral al llarg de tres 
segles.
Del 3 al 30 de novembre a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada.

CREACIONS D’ARTS 
PLÀSTIQUES
Susanna Llobet.
Amb diversos materials i papers de 
diferents textures, colors i un munt 
d’imaginació, es poden crear obres 
creatives
Del 7 de novembre al 9 de desembre 
al Punt de lectors de la Biblioteca.

RAMON SALA COY 
(1924-2001)
Exposició monogràfica sobre el pin-
tor i escriptor calafí.
Del 30 de novembre al 29 de gener a 
la Capella del Centre Cívic.

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.

CATARSI
Mireia Vilanova Amat.
Exposició de fotografies. Mons pa-
ral.lels, llums diferents i emocions 
plenes de colors.
Del 13 al 27 de novembre a la sala 
municipal d’exposicions de la Pobla 
de Claramunt

IX BIENNAL D’ART 
RIUDEBITLLES
Obres creades sobre suport de paper 
o que utilitzen el paper com a matè-
ria primera..

Del 12 de novembre al 29 de gener al 
Museu Molí Paperer de Capellades

GRAVATS
Col.lecció Gabriel Giralt Miracle
Col·lecció necessàriament eclèc-
tica, amb nombrosos autors cata-
lans, peninsulars i internacionals.
Del 14 d’octubre al 4 de desembre 
al Museu de la Pell.

FOTOGRAFIA
Exposició dels fotògrafs Joaquim 
Valls i Xavier Pallarès. Organitza-
da pels Amics de Tous.
Del 6 de novembre al 26 de desem-
bre a la sala Camil Riba de Sant 
Martí de Tous.

EL SIRENI DE STA 
MARIA DE MIRALLES
El Museu de la Pell enriqueix el 
seu fons amb les restes d’un exem-
plar de sireni trobat pel CECI en 
una excavació paleontològica.
Del 17 de novembre al 8 de gener al 
Museu de la Pell.

EXPOSICIONS

distribuït en episodis diferents que et descobrien al-
gunes situacions històriques de la Barcelona de les 
primeries del XX.  Aquí, al costat d’un precís retrat 
fotogràfic d’ambients i escenaris, el que més em va 
agradar eren els trams amb què es qüestionava el pa-
per d’unes dones massa  encotillades en la moral i els 
convencionalismes burgesos finiseculars. 
Amb “Ramona, adéu”, t’inseries apassionadament 
en el món de tres generacions de dones: àvia, filla 
i néta, que vivien respectivament i cronològica en 
una singular Barcelona. Així des de cada una d’elles, 
anomenades Mundeta, t’adonaves de com podia ser 
una dona de la Barcelona burgesa i classista del canvi 
de segle; la de la proclamació de la República, una 
dona moderna però superficial, sempre a l’ombra de 
la mare o del  marit; i, la de les revoltes universitàries 
dels seixanta, una jove moguda per l’idealisme juve-
nil i el compromís polític que intenta trobar-se a ella 
mateixa i superar els desencisos.
En un altre sentit, “El temps de les cireres”, a través de 
les dones de dues famílies emparentades, et presen-
tava la Barcelona -de l’interior de les llars i dels seus 
barris- de les darreres cuades del franquisme que 
perseguia un nou estat de coses. Tanmateix, se’t feia 
molt proper d’endevinar fins a quin punt vivien en 
un món trist i decrèpit la gent més gran, mentre que 
els seus descendents apostaven per uns barris més 
còmodes i funcionals, a la zona alta. En tota l’obra 
se’t presentava un increïble documental de la ciutat 
com a referent de les sensacions de cada personatge; 
així anaves fent-te teu l’esperit de la ciutat, dels seus 
carrers i dels interiors dels seus edificis, acompanya-
da per uns comptats dies del dia a dia dels seus per-

sonatges. De retruc, era sobretot la mirada de la pro-
tagonista la que et permetia adonar-te de la crueltat 
del règim i la repressió de la llibertat d’expressió.
Des d’una evident impertorbabilitat a l’hora de des-
criure els ambients i passatges de la seves antecesso-
res, a aquestes tres obres no puc més que sumar-hi 
aquell gran aplom i l’equanimitat d’aportar-me la 
colzada i l’empenta necessàries per a estrenar-me 
pels escenaris d’una Barcelona encisadora, però con-
vulsa, que em  venia a rebre als voltants dels meus 
vint anys.
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Albània: un país per descobrir (2a part)

El senyor Justet

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Arquitectures i veïnatges

E
l batec d’una nova i lliure Albània és intens, 
però serè, a Tirana 
Amb el trànsit com a protagonista del dia a 
dia, batallant tant amb ella  mateixa com amb 

els vianants, la ciutat de Tirana a determinades hores 
es va tornant molt sorollosa, però plena d’un solvent 
dinamisme. Això és, Tirana és l’autèntic batec d’Albà-
nia, i més encara des del moment en què  han comen-
çat a palpitar totes les esperances i els somnis -d’una 
reduïda nació- per a agermanar-se no gaire tard a una 
potser massa idealitzada Europa; tot això un cop alli-
berada de les darreres cuades d’un consumisme des-
vergonyit que hi va exercir un poder sense límits. 
Efectivament, immediatament després d’haver patit 
una transformació de proporcions extraordinàries, des 
del despertar d’aquell malson  comunista, a principis 
de 1990, el centre de Tirana s’esdevé cada cop més un 
indret canviant i susceptible de no ser reconegut, amb 
edificis d’unes agosarades tendències arquitectòniques 
i altres vestits d’un ric cromatisme, que contemplen 
una concepció moderna de l’ocupació de l’espai pú-

blic des d’un vessant summament humanitzat.
Les grans avingudes i places de la ciutat estan plenes 
d’unes sorprenents relíquies d’herència otomana i 
mantenen alguns elements d’una singular presència 
italiana; emperò ja sigui per la seva grandiositat o pel 
seu exprés missatge pedagògic el que més destaca és la 
sovintejada presència de construccions i escultures del 
llarg domini comunista, que fins i tot semblen ocultar 
els afilats i cònics minarets de temples musulmans i al-
tres belles siluetes de l’església ortodoxa. Tanmateix si 
existeix un pròleg per a endinsar-te en una detallada i 
exhaustiva descoberta de la ciutat i comprendre la sor-
prenent història de tot un país, aquest és el que et re-
gala una visita al Museu Nacional d’Història, emplaçat 
sobre el solar on hi havia anteriorment l’ajuntament.
L’espectacular façana rectangular del Museu Nacional 
d’Història (inaugurat el 1981) et revela el que és un 
immens mosaic que, darrere d’una especifica retòrica 
comunista, representa els períodes clau de la història 
del poble shqipetar o albanès, en la línia d’interpre-
tar sense  elogis l’antic règim comunista. A l’interior 

d’aquest monumental edifici museístic, observes molt 
ben reconstruïdes -a través de múltiples sales-  totes 
les èpoques de la història nacional del país. I, sense 
cap mena de dubte, contigua a la sala que et mostra 
el període il·liri de formació del poble albanès, la sec-
ció referida al llarg període medieval és la que millor 
explica l’esperit nacionalista i patriòtic d’un país tan-
tes vegades obligat a emmudir. Aquí, una peça tan 
extraordinària com l’Epitaph Gllavenica -una tela 
cosida d’or, plata i seda, del 1373- apunta a ser 
una de les més atresorades mostres del refinament 
i l’harmonia a l’hora d’expressar la imatge Crist 
crucificat. Més endavant, i ben a prop, són d’un 
testimonial valor les icones dels artistes dels segles  
XVI i XVII, Onofrio, Selenica i Shpataraku; però, 
en cap cas és imperdible la proposta d’ensenyar 
i narrar l’apassionant etapa del renaixement na-
cional (a finals del XIX), sobre la independència 
del país, i la posterior crònica demolidora i exacta 
de les víctimes i els assassinats (entre el 1943 i el 
1992) del comunisme.   

A
ixí era conegut, popular-
ment, Just Puiggròs Sagris-
tà. Fou un home que, en 
els primers anys de la post-

guerra, quant les parròquies organit-
zaven unes semicolònies, ell s’encar-
regava d’organitzar curses i exercicis 
gimnàstics, pels joves, recordant els 
seus temps de la Federació de Joves 
Cristians (FJC)
Quan les Escolàpies posaren traves al 
Cine de Doctrina, el Sr. Justet va en-
degar unes passejades, per a suplir les 
sessions de cinema, fins que funcio-
nà el Centre Catequístic. Allí va tenir 

cura  que no es fes massa xivarri. A 
tocs de xiulet, imposava silenci. Solia 
fer resar les tres avemaries abans del 
cinema.
El Sr. Puiggròs era veí del Poble Sec, i 
com a tal,  participava en les festes de 
barri. El dia 25 de juliol de 1956, fou 
nomenat “Cònsol d’Honor”, rebent 
un pergamí, en el decurs d’un festival 
infantil, amb Cercolets, Bastoners i 
Pastorets, que ell mateix dirigia. En el 
programa d’aquell any se li dedicà un 
escrit , destacant-ne la seva voluntat i 
constància en animar aquelles festes, 
amb l’agraïment de tot el veïnat. 
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DIVENDRES 11

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Igualada 
Tertúlia de nens i nenes a partir de 8 
anys que han llegit tots el mateix llibre. 
“Però jo sóc un ós”, de Frank Tashlin
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

TEATRE
Igualada 
“Aneboda (The Show)”. Una esbojarra-
da història sobre tres amics que munten 
un dels populars armaris Aneboda per 
acabar fent un repàs a les seves vides. 
Divendres a les 9 del vespre a la sala de 
les Golfes del Teatre de l’Aurora.

MÚSICA
Igualada 
Diego Paqué presenta el seu nou espec-
tacle “Entre jazmines y rosas”. Literatura 
acompanyada d’imatges digitals, pictò-
riques i audiovisuals 
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

MÚSICA
Igualada 
Concert a càrrec del Quartet Cosmos. 
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a l’au-
ditori de l’Escola de Música.

CLUB DE LITERATURA I CINEMA
Piera 
Comentaris sobre “El tercer home”. 
Divendres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca.

MÚSICA
Òdena 
Concert amb Celloboe dins el III Cicle 
de Concerts a les capelles. Duet de vio-
loncel i oboè, entre el clàssic i el pop. 
Divendres a les 9 del vespre a la capella 
de Sant Miquel.

DISSABTE 12

FESTIVAL EL MÉS PETIT DE TOTS
Igualada 
“Loo”. Un magnífic espectacle de gran 
força i bellesa visual sobre la força del 
vent, que ha deixat bocabadat a grans i 
petits.
Dissabte a les 12 del migdia i a les 6 de 
la tarda al Teatre de l’Aurora.

TEATRE
Igualada 
“L’avar” de Molière. Joan Pera encapçala 
un ampli repartiment per explicar-nos 
la història d’un personatge còmic, 
l’Harpagon.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 
Concert a càrrec de Hugkakke & PD Efa.
Dissabte a partir de les 11 de la nit a 
laBastida.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre ”Foodtrucks. Cocina 
de autor sobre ruedas” d’Alba Yañez, ed. 
PlanetaGastro.
Dissabte a 2/4 de 12 del migdia a l’esce-
nari REC (davant el Museu).

POESIA
Igualada 
Recital de poesia a càrrec d’Enric Casasses 
i Josep Pedrals.
Dissabte a les 6 de la tarda a l’espai del 
poesia del REC (cantonada c/ del Sol i c/ 
Sant Faust).

40è. CONCURS DE TEATRE
Piera 
Attrezzo (Cric Crac Teatre) de Vilafranca 
del Penedès presenta “Un esperit burleta”, 
una adaptació de Noel Coward.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

DIUMENGE 13

FESTIVAL EL MÉS PETIT DE TOTS
Igualada 
“Planeta Ka”. Una experiència interactiva 
única per als més petits.
Diumenge a les 11, 12, 13h i a les 16:30, 
17:30 i 18:30 al Teatre de l’Aurora.

CINEMA
Piera 
Projecció de la pel.lícula “Heidi”.
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Foment.

MÚSICA
Masquefa 
Cicle “Masquefa sona bé”. Concert amb 
Big Dani Pérez Sextet. “Back and live in 
Masquefa”.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’espai po-
livalent Rogelio Rojo.

MÚSICA
Calaf
Concert de música catalana amb Susana 
Torregrosa.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda a la sala 
Bogart.

MÚSICA
Calaf
Concert-vermut amb Quico Tretze i Ander 
Pribizchuk.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Cafè del 
Casal.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola
Selecció d’Opera i Sarsuela a càrrec, de la 
Coral Arquitectura i l’Orquestra Politècni-
ca de Catalunya.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre del  
Casal Català.

SARDANES
Vilanova del Camí
Ballada de sardanes organitzada per la co-
lla sardanista vilanovina.
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça 
del Mercat.

TEATRE
Vilanova del Camí
Xarxa Vilanova porta “Clic” de la compa-
nyia Jordi del Rio.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al centre 
polivalent de Can Papasseit.

DILLUNS 14

CONFERÈNCIA
Igualada 
“Ultramagic. 2.000 globus. Expedició a 
Madagascar.”
L’any 1978, Joan Comellas, Jaume Llan-
sana i Josep M. Lladó travessen Àfrica en 
globus. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

BARRUFACINEMA
Igualada 
Projecció de la pel.lícula “Wall-E”.
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Piera 
Sobre l’obra de Jaume Cabré “La història 
que en Roc Pons no coneixia”.
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca.

DIMARTS 15

HORA DEL CONTE I TALLER
Igualada 
“La cuca Química”. Francina Bacardit ex-
plicarà aquest conte i tot seguit hi haurà 
un taller per descobrir el món de la llum 
i del color.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA
Piera 
Club de lectura sobre el llibre “Egosurfing” 
de l’autora Llúcia Ramis que serà a la Bi-
blioteca amb el posterior “Lletres d’autor 
amb...”.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca.

DIMECRES 16

TALLER
Igualada 
Ara t’ho explico... L de límits
A càrrec d’Isabel Miquel, especialista en 
educació emocional i Anna Garcia, con-
tacontes.
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda a la llar 
d’infants La Rosella.

CLUB DEL CÒMIC
Igualada 
“Ardalen”, de Miguelanxo Prado
Moderador: Daniel Rio.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

MÚSICA
Igualada 
Cicle de Concerts del professorat. Con-
cert “BIRD” que oferiran: Esther Condal, 
veu;  Txema Riera, piano; Ramon Prats, 
bateria.. 
Dimecres a les 7 de la tarda a l’auditori 
de l’Escola de Música.

DIJOUS 17

MUSEUS
Igualada 
El Museu de la Pell enriqueix el seu fons 
amb les restes d’un exemplar de sireni 
trobat pel CECI en una excavació pale-
ontològica  
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Museu de 
la Pell.

CINEMA. CICLE GAUDÍ
Igualada 
Projecció de la pel.lícula “La propera 
pell”. Premi a la millor direcció al Festival 
de Malaga.  
Dijous a les 9 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

CONTES PER A ADULTS
Igualada 
“La nit als ulls”. La narradora Sherezade 
Bardají participa per primera vegada als 
Contes a Les Golfes amb històries al vol-
tant de la nit  
Dijous a les 9 del vespre a les Golfes del 
Teatre de l’Aurora.

RUSQUIESPECTACLE
Piera 
Judit Farrés proposa, a partir d’una com-
pilació personal dels diferents llibres de 
Pomelo, un intens viatge a través de les 
experiències i els sentiments d’aquest pe-
tit elefant rosa.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblioteca.
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Instint animal
El racó del Cineclub  •  Langosta

RICARD FUSTÉ /  

A quest divendres, a les 10 del 
vespre, al Teatre de L’Ate-
neu, el Cine-club presenta la 

coproducció europea del 2015 Langos-
ta, dirigida per Yorgos Lanthimos. 
En la seva primera pel·lícula de parla 
anglesa, premiada a Cannes, el direc-
tor de Canino reflexiona sobre la ne-
cessitat dels homes de mantenir una 
relació amorosa i la por de no acon-
seguir-ho, de fracassar i quedar-se sol-
ters, sols i mal vistos per la societat. I 
ho fa a través d’una sàtira distòpica, 
situant l’acció en un futur indetermi-
nat en què els solters són detinguts i 
traslladats a l’Hotel, un lloc on dispo-
sen de 45 dies per trobar parella. Si no 

ho aconsegueixen, són transformats en 
un animal de la seva elecció i abando-
nats al bosc. 
El protagonista tria convertir-se en lla-
gosta pel cas que no reeïxi. Tot i que, 
finalment, trencarà amb les regles es-
tablertes i viurà la seva història d’amor 
fora de l’Hotel, al lloc on habiten els 
Solitaris. 
El to surrealista i el sentit de l’humor 
característics del director en un film 
sorprenent i fascinant, amb un repar-
timent de luxe: Colin Farrell (Escondi-
dos en Brujas, El sueño de Casandra), 
Rachel Weisz (La momia, Ágora, La 
juventud), John C. Reilly (Un dios sal-
vaje) o Léa Seydoux (La vida de Adèle, 
Spectre 007), entre d’altres.

Misteris
Cicle Gaudí  •  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 desapa-

regut 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.

Therese i Carol
A Tous •  Carol
RAMON ROBERT /  

E l cineasta nord-americà Todd 
Haynes ha rodat algunes pel·lí-
cules molt singulars, cas de Poi-

son, Safe o Velvet Goldmine. La seva se-
güent pel·lícula va ser Lluny del cel, a la 
que va seguir una atípica obra biogrà-
fica sobre Bob Dylan, I’m a not there, 
on el personatge de Dylan era encar-
nat per diversos actors, i fins i tot una 
dona, Cate Blanchett. La col·laboració 
de Haynes amb l’actriu va esdevenir 
molt satisfactòria, el que explica que 
ara s’hagin tornat a reunir en la que 
segurament és la millor obra fins ara 
de l’inquiet cineasta americà. Porta el 
títol duna de les seves protagonistes, 
Carol, i està basada en una novel·la de 
Patricia Highsmith.

L’acció de Carol ens situa a la gran ciu-
tat de Nova York, als anys 50. Therese 
Belivet (Rooney Mara), una jove de-
pendenta d’una botiga de Manhattan 
que somia amb una vida millor, coneix 
un dia a Carol Aird (Cate Blanchett), 
una dona elegant i sofisticada que es 
troba atrapada en un matrimoni in-
feliç. Entre elles sorgeix una atracció 
immediata, cada vegada més intensa 
i profunda, que canviarà les seves vi-
des per sempre. Exposat aquest breu 
argument, només cal afegir que les in-
terpretacions de Rooney Mara i Cate 
Blanchett en aquesta dramàtica his-
toria d’amor esdevenen sublims. Pel 
que fa a la pel·lícula en el seu conjunt, 
podríem dir que es tracta d’un melo-
drama versemblant, sensible, delicat, 
elegant i  magnífic.

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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TROLLS
Estats Units. Animació. De  Mike Mitchell.
Coneguts pels seus pèls de colors, bojos i màgics, els Trolls 
són les criatures més alegres que irrompen en el món de la 
cançó. Però el seu món d’arc de Sant Martí i cupcakes can-
viarà per sempre quan el seu líder Poppy  s´embarca en una 
missió de rescat que el portarà molt lluny de l’únic món que 
sempre ha conegut. Una producció de DreamWorks Ani-
mation.

EL CONTABLE
Estats Units. Thriller. De Gavin O’Connor. Amb Ben Af-
fleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal, John 
Lithgow. 
Christian Wolff és un comptable i geni matemàtic, un home 
extremadament tranquil, obsessiu amb l’ordre i amb molta 
més afinitat amb els números que amb les persones. Enig-
màtic i gairebé desconegut per a tothom, porta una doble 
vida, actuant de vegades com un assassí despietat.

100 METROS
Espanya. Comèdia dramàtica. De Marcelo Barrena. Amb 
Dani Rovira, Karra Elejalde, Alexandra Jiménez, Maria de 
Medeiros i Clara Segura.. 
Ramón, pare de família trenta anys, és diagnosticat d’es-
clerosi múltiple. Ramón decideix llavors plantar-li cara a la 
vida participant en la prova esportiva més dura del planeta. 
Biopic sobre Ramón Arroyo. Basada en fets reals. 

LANGOSTA
Grècia. Comèdia negra. De Yorgos Lanthimos. Amb  Colin 
Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden
Narra una història d’amor no convencional, ambientada en 
un món distòpic, en el qual segons les regles establertes, els 
solters són arrestats i enviats a un lloc on han de trobar pa-
rella en un termini de 45 dies. El tema central és la soledat, la 
por a morir sol, a viure sol, i també la por a viure amb algú.

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 
marcada pel misteri de la seva desaparició. A poc a poc sor-
girà el dubte de si realment es tracta del nen desaparegut o 
d’un impostor.. 

EL PREGON
Espanya. Comèdia. De Dani de la Orden. Amb Berto Ro-
mero, Andreu Buenafuente, Jorge Sanz i Belén Costa. 
Ells van jurar que no es veurien les cares mai més però, per 
una quantitat raonable de diners, estan disposats a fer una 
excepció. Els germans Osorio, glòries oblidades de la música 
electrònica dels 90 amb el grup Supergalactico, ara han to-
cat fons, estan totalment oblidats. Però quan els contracten 
per anar a fer un pregó al seu poble natal, pensen que poden 
revifar la seva fama. Pel·lícula produïda pel Terrat.

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
LANGOSTA 
Divendres: 22:00
LA PROPERA PELL 
Dijous: 21:00

Sant Martí de Tous

1/ JACK REACHER (12A) 
Dv. Dll a Dj: 17:00/19:30/22:25
Ds: 17:00/19:30/22:25
Dg: 11:50/17:00/19:30/22:25

2/ NO CULPES AL KARMA (16A)
Dv. Dll a Dj: 18:20/20:20/22:20
Ds.: 16:20/18:20/20:20/22:20
Dg.: 12:10/ 16:20/18:20/20:20/22:20

3/ MISS PEREGRINE (7A)
Dg: 11:40
3/ SULLY (7A)
Dv Dll a Dj: 18:30/20:30/22:30
Ds. i Dg: 16:30/18:30/20:30/22:30

4/ UN MONSTRUO VIENE A    
VERME (12A)
Dv. a Dj: 18:15/20:35/22:45
Dg: 16:05/18:15/20:35/22:45
Dg: /16:05/18:15/20:30/22:45
4/ OZZY (12A)
Dg: 11:45

5/ TROLLS (TP)
Dv Dll a Dj: 18:25
Ds: 16:15/18:00/20:00
Dg: 12:20/16:10/18:00/20:00
5/ BLAIR WITCH (16A)

Yelmo Cines 
Abrera 3D

Dv Dll a Dj: 20:25
Ds i Dg: 21:55
5/ EL CONTABLE (16A)
Dv Dll a Dj: 22:35

6/ DR. EXTRAÑO (7A)
Dv. Dll a Dj: 17:30/19:50/22:10
Ds: 17:10/19:35/22:00
Dg: 12:00/17:10/19:35/22:00

7/ LA CHICA DEL TREN(16A)
Dv Dll a Dj: 17:05
7/ OUIJA (16A)
Dv  Dll a Dj: 19:25/21:30
Ds. i Dg: 18:50/20:50/22:50
7/ PEPA PIGG (TP)
Ds: 16:00/17:30
Dg.: 11:30/16:00/17:30

8/ 100 METROS (12A)
Dv. Dll a Dj: 19:40/22:00
Ds i Dg: 18:25/20:40
8/ INFERNO (16A)
Dv. Dll a Dj: 17:15
Ds i Dg: 22:50
8/ CIGÜEÑAS (TP)
Ds: 16:30
Dg: 12:15/16:30

SALA AUDITORI

100 METROS
Dv: 18:30/20:50
Ds: 16:15/18:30/20:50
Dg: 16:15/18:30/20:50

SALA PETITA

TROLLS
Dv: 18:40
Ds: 16:30
Dg.: 16:30/184:40

UN VERANO EN BROOKLYN
Dv: 20:45
Ds:18:40/20:45
Dg.: 20:45

Santa Margarida de Montbui/ Montàgora Cinemes

CASAL
BUSCANDO A DORY (APTA)
Dissabte: 18:15
TOUS. MEMORIA D’UN CARRER
Dissabte: 20:00
Diumenge: 11:00
EL PREGON (7 anys)
Dissabte: 20:30
CAROL (12 anys)
Diumenge: 11:30



68  |  TELEVISIÓ I RÀDIO LA VEU
Divendres, 11 de novembre de 2016

PROGRAMACIÓ CANAL TARONJA ANOIA

També pots veure la programació a la carta a: canaltaronja.tv/anoia

DILLUNS
20.00 - Info Taronja
20.15 - Targeta Taronja 
21.00 - En imatges
22.00 - Info Taronja 
22.15 - Targeta Taronja 
23.00 - En imatges 

DIMARTS
20.00 - Info Taronja 
20.15 - La Plaça 
21.00 - Batecs de Piera 
21.45 - Montbui Actiu 
22.00 - Info Taronja 
22.15 - La Plaça 
23.00 - Batecs de Piera 
23.45 - Montbui Actiu 

DISSABTE
10.00 - Info Taronja 
10.45 - Targeta Taronja
11.30 - El Gust de l’Anoia / La meva Anoia 
12.00 - La Plaça
12.45 - Info Taronja 
13.30 - El Termòmetre 
 (Un cop al mes: Anem per feina)
14.15 - Joves Talents 
14.30 - Sense �ltres 
14.45 - Montbui Actiu 

DIUMENGE
11.00 - Missa de Montserrat 
12.30 - Repeticions
20.00 - Info Taronja
20.45 - Targeta Taronja 
21.30 - El Gust de l’Anoia / La meva Anoia 
22.00 - La Plaça 
22.45 - Info Taronja
23.30 - El Termòmetre 
 (Un cop al mes: Anem per feina)
00.15 - Joves Talents
00.30 - Sense �ltres
00.45 - Montbui Actiu 
 Repàs a l’actualitat cultural de   
 Montbui

DIMECRES
20.00 - Info Taronja 
20.15 - El Termòmetre
 (Un cop al mes: Anem per feina)
21.00 - Joves Talents 
21.15 - El Gust de l’Anoia / La meva Anoia 
21.45 - Sense �ltres
22.00 - Info Taronja
22.15 - El Termòmetre
23.00 - Joves Talents
23.15 - El Gust de l’Anoia / La meva  Anoia 
23.45 - Sense �ltres

DIJOUS
20.00 - Info Taronja
20.15 - El Gust de l’Anoia / La meva Anoia
20.45 - Montbui Actiu 
21.00 - La Plaça 
22.00 - Info Taronja 
22.15 - El Gust de l’Anoia / La meva Anoia.
22.45 - Montbui Actiu
23.00 - La Plaça

DIVENDRES
20.00 - Info Taronja 
20.45 - Batecs de Piera 
21.30 - Sense �ltres
21.45 - Joves Talents
22.00 - Info Taronja 
22.45 - Batecs de Piera 
23.30 - Sense �ltres
23.45 - Joves Talents 

La tele que ens uniex
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Novembre
11: Martí de Tours; Menna.

12: Josafat; Emilià (Millán) de la Cogolla. 
13: Leandre; Dídac; Estanislau de Kostka; Nicolau I el Gran.

14: Serapi; Josep Pignatelli; Veneranda.  
15: Albert el Gran; Eugeni; Leopold.

16: Margarida d’Escòcia; Gertrudis; Edmon. 
17: Isabel d’Hongria; Gregori Taumaturg; Iscle; Victòria

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

Esteve Corbella Morera

La seva esposa Monsterrat, fills Esteve i Rosa Maria; néts Roger i Marcel.la i tots 
els familiars ho fan saber a llurs amics i coneguts.
La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat del passat 
dimarts 8 de novembre a l’església de la Sagrada Família d’Igualada.

Ha mort cristianament a Igualada a l’edat de 87 anys, el dia 6 de novembre de 2016

Igualada, novembre de 2016

A.C.S

En record de:

Isabel Romeu i Solé

Que morí el dia 14 de novembre de 2002
Es prega una oració per la seva ànima. 

14è Aniversari

Igualada, novembre de 2016

B ueno, Marta, ja som 
on no volíem ser. Tu 
que sempre has estat 

espiritualment un grau per 
sobre nostre, potser hi troba-
ràs algun sentit. Nosaltres no 
és que no li trobem, és que la 
tristor i el sentiment que el 
calvari que has passat és in-
just, no ens n’hi deixa trobar 
cap.
La nostra amistat, tot i que 
venia de lluny, es va anar en-
fortint d’una manera molt 
particular. Des de fa 17 anys, 
cada mes, sense excepció, ens 
hem anat trobant al voltant 
d’una taula. Per dinar, sopar, 
xerrar, riure... Una estona 

per comentar les nostres ca-
bòries, que, compartides, les 
vèiem més petites. Una esto-
na per parlar d’il·lusions en 
bona companyia. I sobretot, 
riure. Riure molt. Tu no podi-
es venir sempre, però t’anaves 
escapant i cada cop que ens 
deies “Aquest cop sí que bai-
xo!” nosaltres teníem un al-
licient afegit. Sabíem que els 
sopars amb la Marta eren els 
més divertits i que les rialles 
es multiplicaven.
Fa dos anys, per aquestes 
dates, estàvem organitzant 
el dinar de Nadal, en el qual 
mai hi faltaves. En fa 3, vam 
decidir que quan totes fés-

sim 50 anys aniríem a Nova 
York a celebrar-ho. Que per 
uns dies ens emanciparíem 
de fills, feines i obligacions, 
i ens dedicaríem a disfrutar, 
a escampar la boira. Ens feia 
molta il·lusió. Sobretot pel fet 
de fer-ho juntes. 
El viatge a Nova York potser 
no el farem, però el que con-
tinuarem fent és trobar-nos 
cada mes, tot i que per sem-
pre més hi haurà un buit a la 
taula i al nostre cor.   
Volem enviar una abraçada 
molt especial a la família i 
a tothom qui va estimar la 
Marta Giralt Pérez, la nos-
tra Marta.

Les Cabretes

Fins sempre, Marta

R amon Pola Bosch va 
ser el creador de l’em-
presa de gèneres de 

punt Diacar. La seva especi-
alitat va ser la roba interior, 
activitat que a la ciutat havia 
tingut una llarga tradició de 
marques de gran prestigi com 
Ocean, Jim i Miss. Per diferen-
ciar-se va fer seu el nínxol de 
productes de qualitat, especi-
alment femenins. I això li va 
permetre créixer i aconseguir 
liderar el seu segment, fins 
que la darrera crisi, va posar 
l’empresa en greus dificultats, 
al igual que havia passat amb 
la resta de marques nacionals.
Però ell no va ser només un 
home d’empresa. Les seves 
activitats es van estendre a 
d’altres àmbits socials. Va ser 
un promotor actiu de moltes 

iniciatives. Home compromès 
amb les seves idees i  impul-
sor de projectes on ha deixat 
petjada, entre els més signifi-
catius els col·legis Montcalr i 
Mestral. 
Era una persona molt serio-
sa. Durant molts anys la seva 
imatge corpulenta sempre es-
tava lligada amb un cigar a la 
boca, la seva mirada penetrant 
i l’ús precís de les paraules. Era 
un home ferm en les seves ac-
tuacions. Tenaç en les seves 
realitzacions. I valent en les 
seves conviccions.
La pèrdua de la seva esposa, 
les dificultats empresarials i la 
seva edat van anar minant la 
seva força i van fer que en els 
darrers temps la seva mobili-
tat quedés molt afectada. I ens 
ha deixat als 84 anys. DEP.

Ramon Pola Bosch

ESGLÉSIA / LA VEU 

El Bisbat de Vic torna a projec-
tar una oferta pedagògica pels 
diferents nivells escolars de 
cara el curs 2016-17 i centra-
da en la figura de Torras i Ba-
ges (que aquest any celebrem 
el centenari de la seva mort) i 
l’artista Josep Maria Sert.
Per a cada un dels nivells edu-
catius es proposa una visita 
guiada diferent. Totes elles 

transcorren dins la Catedral de 
Vic i tenen una durada entre 1 
hora i 1 hora i mitja. Les visi-
tes estan previstes portar-se a 
terme durant tot el curs esco-
lar 2016-17 i en la mesura que 
cada nivell ho permeti es farà 
ús de l’exposició permanent de 
Torras i Bages situada al pres-
biteri de la Catedral i les pintu-
res murals de Josep Maria Sert 
que decoren la totalitat de la 
Catedral de Vic.

Nova oferta pedagògica 
del Bisbat de Vic



Ramon Pola i Bosch
(1932-2016)

Ha mort cristianament havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica 
el passat divendres 4 de novembre. (A.C.S).

La Institució Familiar d'Educació i el CE Montclar Mestral s'afegeixen al dol dels 
familiars i amics per tan sentida pèrdua i reconeixen la seva gran dedicació i esforç en 
la promoció dels col·legis. Preguem una oració per l'etern descans de la seva ànima.

Igualada, novembre de 2016

En record d'en

Antoni Raja Enrich

Fa dos anys que vas marxar, però les 
persones que t’estimem et portem al 
nostre cor i pensaments.

Toni la teva família no t’oblida.

Igualada, novembre de 2016

En record del 2n. Aniversari 
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La família m’ha dema-
nat si puc dir unes 
paraules. Les diré, una 

part en nom d’ells atenent 
la petició, però també en el 
meu. Fa molts anys que ens 
coneixíem, molts. Potser és 
per això, per la constància 
i antiguitat d’aquesta rela-
ció,  que la família m’ho ha 
demanat. Ve de l’edat, feliç, 
en què un jove Corbella in-
terpretava en públic, amb 
afinació i bona veu, can-
çons melòdiques de l’època. 
Entre aquells cantants del 
moment també hi havia en 
Jaume Parés, el tenor de la 
cançó lírica. L’Esteve i en 
Jaume ignoraven llavors que 
anys a venir el destí els te-
nia reservat emparentar-se. 
L’Esteve Corbella fill, es 
casaria amb la Rosa Maria 
Parés filla, i naixeria en Ro-
ger que,  ara ja amb trenta 
i tants anys, ha estat sempre 
nineta dels ulls dels avis.
Van venir els temps laborals 
de l’Esteve, entre adoberies i 
escorça. Ell i jo no  vam te-
nir relacions directes durant 
el seu perllongat període de 
direcció a la Mútua, amb 
els alts i baixos per conso-
lidació, canvis, problemes i 
recerca de solucions. Ni en 
altres activitats que ell po-
dia tenir com emprenador 
que era. Ni tampoc vaig par-
ticipar personalment amb 
la “seva” Schola Cantorum, 
però sí que és cert que vam 
tenir contactes puntuals en 
períodes intermitents que 
han durant fins ara mateix, 
i que van generar confiança. 
En la seva darrera iniciativa, 
que ha interromput la mort, 
em va demanar que l’ajudés 
a donar sentit, a perfilar una 

obsessió –ell, això sí, era 
home d’obsessions-, en un 
tema cultural-ciutadà, que 
no ve al cas avui, però que el 
mantenia encara amb ànsies 
de viure en aquestes darre-
res setmanes, dies, hores de 
vida. 
Fa ara una trentena d’anys,  
em va semblar que disposa-
va jo d’informació suficient 
per deixar escrita una breu 
història de la Schola Can-
torum, tema que va ocupar 
quatre capítols dels llibres 
”Arrels igualadines”. Vaig  
reflectir les entrades i sor-
tides de l’Esteve Corbella 
com a director de la Schola. 
L’entitat es trobava en una 
bifurcació de camins, i l’Es-
teve esdevenia, una vegada i 
altra,  l’home-recurs, l’ho-
me solució. El cas és que, 
en el dos àmbits, la dedica-
ció i obsessió professional 
de Corbella a la Mútua per 
una banda i les diferències 
de criteri internes en el grup 
de cantaires per definir el 
futur de la Schola, l’Esteve 
navegava per damunt d’ai-
gües mogudes, en un mar de 
turbulències.
Resumint. Tant per la seva 
personalitat en el món de 
la empresa, com en la ves-
sant cultural –música, com-
posició, cant coral-, Esteve 
Corbella i Morera ha deixat 
petja a la ciutat. Caràcter 
fort, en ocasions gairebé in-
domable, però efectiu. Els 
darrers temps han hagut 
de lluitar, ell i esposa, fent 
front a malalties i les xacres 
de la vellesa. Ella, la Mont-
serrat, fa la impressió que, 
al caliu de la llar, ha sofert 
resignadament el seu des-
tí. Amb una mirada, sense 

paraules, amb un somriure, 
pot expressar tantes coses!. 
Al seu costat, l’Esteve, amb 
la seva pròpia malaltia, tam-
bé llarga i irreversible. Con-
figuraven ambdós, el darrer 
món íntim d’una parella a 
l’aixopluc de les parets del 
domicili. Lluitant, cadascun 
a la seva manera, per inten-
tar superar complicacions. 
I per sort d’ell, home d’un 
currículum ciutadà a con-
siderar, va poder mantenir 
encara l’ànima ben viva fins 
les darreres hores, i s’hi  aga-
fava, com a un clau ardent,  
per vetllar  les últimíssimes 
il·lusions. 
Una de les coses que la fa-
mília m’ha encarregat és 
que agraeixi, públicament, 
a aquelles persones que els 
han ajudat  en aquests dar-
rers temps,  de manera més 
concreta a les cuidadores, 
senyores Carme,  Aurora  i 
Conxita, les quals han apor-
tat a la família amabilitat, 
paciència, treball i eficàcia. I 
en un altre pla, fer una refe-
rència d’agraïment, també, 
pel costat que els fan vostès, 
ara mateix, amb l’assistència 
a aquest comiat.
Has arribat, Esteve, a la teva 
darrera hora. La indefugible. 
Des d’un llunyà 31 d’agost 
de 1929, has sumat 87 anys, 
plens de reptes, d’estímuls, 
de tenacitat, potser d’alguns 
desenganys, però també 
amb bon bagatge de resul-
tats.  Reposa en pau,  Esteve.

Jaume Ferrer Piñol

(Paraules pronunciades durant 
les exèquies per Esteve Corbella 
Morera, a la Parròquia de la 
Sagrada Família d’Igualada, el 
dia 8 de novembre de 2016)

Esteve Corbella, tot un caràcter

ESGLÉSIA / LA VEU 

E l cap de setmana del 
13 de novembre, es du 
a terme a les diòcesis 

catalanes la Jornada de “Ger-
manor”. És l’única ocasió de 
l’any en la que es fa una col-
lecta a tots els temples per a 
les necessitats de cada diòcesi. 
És també una ocasió per a do-
nar informació econòmica de 
cada bisbat. El lema d’aquest 
any és: “Amb tu, som una gran 
família”.
Els comptes del Bisbat de Vic 
corresponents a l’any 2015 
suposen un moviment eco-
nòmic global de 12,395 mi-
lions d’euros d’ingressos i 
13,276 milions de despeses. 
D’aquests ingressos, l’aporta-
ció dels fidels representa un 
36.4%, l’aportació de la Con-
ferència Episcopal Espanyola 
provinent de la “creueta” un 
14,8%, els ingressos per ser-
veis un 29,3%, les rendes del 
patrimoni un 8,5% i les sub-
vencions un 7,2%. 
Gràcies a aquests ingressos 
s’ha pogut fer front a les as-
signacions que reben els 147 
sacerdots i 7 diaques, així com 
als salaris del personal seglar 
col·laborador, tots al servei de 

parròquies, moviments i ser-
veis diocesans, i que represen-
ten el 25,2% de les despeses. 
També s’ha pogut fer front al 
funcionament de 249 parrò-
quies i de més de 30 entitats 
diocesanes que desenvolupen 
les seves activitats en diferents 
àmbits, representant més d’un 
29,2% de les despeses. Per úl-
tim, el capítol de despeses de 
funcionament i conservació 
d’edificis ha representat el 
33% i 8,3% respectivament. 
Cal fer esment a les impor-
tants quantitats destinades a 
necessitats específiques (col-
lectes que es fan a les parrò-
quies i que es destinen a en-
titats d’Església com Càritas, 
Mans Unides i Missions) i que 
han representat 2.378.947 eu-
ros.

Per col·laborar amb l’església 
a través internet
L’Episcopat ha posat en mar-
xa el portal www.donoamiii-
glesia.es que permet fer dona-
tius a la pròpia parròquia, al 
bisbat o a la Conferència Epis-
copal en general. I es recorda 
que gràcies a la Llei del Mece-
natge, els donatius ara desgra-
ven més. Més informació a la 
web i a cada parròquia.

El Bisbat consciencia als 
fidels per al sosteniment 
de l’activitat de l’Església 
en un context negatiu



              

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 11: BAUSILI
Born, 23

Dia 12: CASAS V.
Soledat, 119

Dia 13: BAUSILI/
PILAR
Dia 14:  FÀTIMA

Av. Pietat, 25
Dia 15: PAGÈS

Pau Muntadas, 58
Dia 16: LA CREU

P. de la Creu, 7
Dia 17: MR SINGLA

Pujadas, 47



LA VEU de JORDI BALSELLS I VALLS /  Vicepresident de Desigual

Divendres, 11 de novembre de 2016

“En els darrers anys, 
s’han fet passes de gegant 

en el barri del Rec”

Sóc igualadí, tinc 44 anys d’edat i Llicenciat en Ciències Econòmiques. 
Actualment sóc vicepresident de Desigual, i abans he treballat a Sita Murt. 

Vaig fundar fa uns anys Anoiadiari.cat i també formo part de la junta 
directiva del Club Bàsquet Igualada. 

Això d’estar vinculat al món del tèxtil ja et ve de família.

Sí, ho he viscut sempre a casa. L’avi ja tenia una botiga de roba al 
carrer Nou, i la meva infància ja la vaig passar darrere els taulells, 
ajudant a plegar alguna peça, o simplement esperant la mare que 
plegués de treballar. El pare també va estar vinculat al gènere de 
punt durant molts anys.

I pel cap ja et voltava de dedicar-t’hi, a aquest món?

No, no. Més aviat pensava que no em volia dedicar al tèxtil, però 
em va trucar en Ramon Enrich pare, em va oferir un projecte a 
Barcelona vinculat al sector... i em va encantar. Em va enviar a 
Austràlia i, a partir d’aquí, ja no n’he sortit.

Has viscut una transformació quasi total del sector. 

He pogut veure que el món de la fabricació, fa una vintena d’anys, 
era fonamental. Venien japonesos i volien veure a on es fabricava, 
volien veure les màquines. Avui dia, qualsevol conversa amb ja-
ponesos o amb altres clients del món, és sobre distribució, retails, 
botigues... Sobretot ara volen veure les botigues. I diria que això 
també està canviant, la botiga física passa a un segon terme i el que 
interessa és veure com estàs posicionat a Internet. És una transfor-
mació bestial del sector.

Igualada vivia molt d’un sector tèxtil manufacturer, que era 
molt potent. Aquella llum ja s’ha apagat, i això de treballar dar-
rere una màquina en sales plenes de treballadors sembla que ja 
sigui per a d’altres països. Serà així sempre?

És difícil avui pensar en un tèxtil a gran escala, de grans quanti-
tats. De totes maneres aquest sector sempre es reinventa, i es creen 
oportunitats. De la mateixa manera que fa uns anys tota la pro-
ducció se n’anava cap a la Xina, avui ja expulsa cap a d’altres països 

la producció tèxtil. Xina s’ha fet cara, els mercats asiàtics s’han en-
carit en general, i aquí en canvi els costos han baixat, amb la qual 
cosa s’ha guanyat en competitivitat. Amb molta especialització i 
en sectors molt concrets, hi ha vida. Ara bé, pensar en que torni 
aquell tèxtil que teníem fa uns anys, en grans empreses i amb un 
PIB local elevat, és molt complicat.

Com serà el professional del tèxtil, a curt termini?

La creativitat no és copiable, perquè ve de la inspiració d’un ma-
teix. En això crec que sempre anirem un pas per davant, perquè 
som un país de creatius, i ho portem al nostre ADN. A Igualada 
hi ha hagut bons creatius, a Punto Blanco, Sita Murt, Buff, Escor-
pion... Aquí s’han inventat moltes coses bones. També avui dia no 
es pot pensar en el tèxtil sense Internet i la distribució, com es 
vendrà. Pel que fa a la fabricació, s’ha de portar allí on creus que hi 
ha el millor know how i a un preu competitiu.

Recentment, s’ha dit que la clau per a què els joves trobin feina 
és saber anglès i tenir actitud proactiva, positiva. Estàs d’acord?

L’actitud és fonamental. L’anglès i els idiomes crec que també, 
però hi ha un element més determinant, que és la capacitat de 
fer-se preguntes. Avui, les respostes són fàcils, els joves estan acos-
tumats a trobar-ho tot per Google. El fet diferencial és qui té capa-
citat d’encuriosir-se i buscar el per què de les coses, i no tant saber 
les respostes. També hi afegiria la humilitat, el dia que et pensis 
que ets expert d’alguna cosa... estàs llest. Mai sabem prou, sempre 
hem d’estudiar. I la confiança, ser perseverant, també és impor-
tant. Després, si vols, afegeix l’anglès.

Amb els Amics del Rec, vas ser un dels impulsors de la necessitat 
de repensar el barri, de trobar-li el camí. Un dels fruits va ser el 
Rec.0. Te’n sens part del seu èxit?

Si funciona és gràcies a un grup de gent, jo no crec en els actes 
heroics individuals. Si hi ha algú que va treballar de valent en el 
tema del Rec, i que va ser un autèntic visionari, va ser en Manel 
Caro. Molta part del que està passant avui al Rec i de la visió que 
té la ciutat i el país del barri del Rec és gràcies a ell. La resta vam 
confluir i vam aportar el nostre granet de sorra. D’una manera 
independent dels Amics del Rec va néixer el Rec.0, per donar-li un 
sentit i demostrar que el barri tenia potencial. 

El Rec.0 en té per anys?

És un format novedós, format per un bon equip, i té èxit. Bona 
prova és que han anat sortint coses a Catalunya i a fora amb 
aquest format. Els sectors i les empreses passen etapes amb més 
o menys estocs, i més o menys necessitats de treure’ls. Això és una 
variable que s’haurà de veure com evoluciona. Però el format de 
retail experimental com el Rec.0, on la gent no només ve a com-
prar sinó a passar-s’ho bé, i l’experiència està plena de sorpreses... 
Això és el futur.

Definitivament el barri del Rec ja és en el camí de la transfor-
mació.

És una batalla que ja està bastant guanyada. Potser faltaria un pèl 
més de definició. Què i com ho volem mantenir, cuidar-ho, i això 
també vol dir protegir-ho. En aquest sentit, en els darrers anys 
s’han fet passes de gegant. El futur del barri serà el que vulguin els 
igualadins, però tenim un espai preciós. A Manxester, per exem-
ple, han revaloritzat tot el seu patrimoni industrial, amb molta 
cura. Tenim espais únics, i el que hem de fer és cuidar-los i po-
tenciar-los.

Jordi Puiggròs, @jordipuiggros67

L’escàndol que ha envoltat la gestió del Club Natació Igualada, que ha portat el club esportiu més antic de la ciutat al llindar de 
la fallida econòmica, comença a tenir conseqüències. Sembla que l’exgerent de l’entitat, que va desaparèixer del club deixant en-
rere un sensefi de maldecaps a la junta directiva i als socis, per anar-se’n a una empresa esportiva dedicada al pàdel al polígon 
industrial de les Comes, torna a estar sense feina. Tant pudent és el rastre de desfeta que ha deixat l’ínclit exgerent del CNI,  
que a l’esmentada empresa esportiva han preferit a correcuita a ensenyar-li la porta de sortida. I l’home, no us penseu pas, no 
es dóna per al·ludit. Utilitza les xarxes socials per deixar anar que està “lliure” per anar-se’n a treballar a on se li doni feina. 
A veure qui és el maco que dóna la cara per ell. 


