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Alguns dels acusats ja havien cobrat fins a 70.000 euros de pensió d’invalidesa.   Pàgina 10

La Diputació 
premia les 
ADF de Piera i 
el Bruc

Fidel Castro i 
Igualada, entre 
la realitat i la 
llegenda
Fa molts anys, a Igualada 
era en veu de tothom que 
un conegut igualadí, propi-
etari d’un negoci que avui 
dia encara existeix, s’havia 
casat amb una dona en se-
gones núpcies, que havia 
estat casada amb un fill de 
Fidel Castro. El cert és que, 
en aquells temps, es donava 
per fet que això era d’una 
certesa absoluta...      Pàgina 11

Més de cent 
activitats 
en les festes 
de Nadal a 
Igualada   Pàgina 8

Enxampen 16 anoiencs 
que volien estafar l’INSS

Fer-se passar per malalts 
mentals per poder cobrar 
la pensió d’incapacitat 
permanent, el que es co-
neix popularment com 
“llarga enfermetat”.  Això 
és el que la Policia va en-
xampar en un nombrós 
grup d’anoiencs, la majo-
ria igualadins però tam-
bé alguns de Vilanova del 
Camí i Jorba, que havien 
creat una trama liderada 
per Nieves V.S., una igua-
ladina que ja va ser con-
demnada per estafa de fal-
sedat en document oficial 
el 2012.
Aquesta dona simulava 
presumptament informes 
mèdics i fins i tot acompa-
nyava els “malalts” davant 
els metges de la Seguretat 
Social explicant com s’ha-
vien de comportar.

  Pàgina 20

Puigdemont
inaugura 
demà el nou 
cinema 
d’Igualada

El fiscal demana presó per fingir 
malalties per cobrar la pensió

Entre els encausats, una regidora 
de Jorba que ja ha dimitit

L’estrena d’Star Wars, 
la primera pel·lícula a 
partir del dia 16

www.filnet.cat · info@filnet.cat  902 21 00 64
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Hospital d’Igualada
@Hospitaligd  

   
#Consells_farmàcia: Compte quan et medi-
ques i condueixes, hi ha #medicaments que 
produeixen #somnolència, consulta abans 
al teu #farmacèutic

L’EDITORIAL

Més cine, més cultura

E
l president de la Generalitat, Carles Puig-
demont, inaugurarà demà dissabte el nou 
Cinema de l’Ateneu, a Igualada. D’aques-
ta manera, la capital de l’Anoia recupe-

ra un espai cultural en el qual poder gaudir de 
l’anomenat “setè art” en òptimes condicions. El 
govern municipal i la centenària entitat iguala-
dina han complert així, 
respectivament, el seu 
programa electoral i el 
compromís esdevingut 
després d’una exitosa 
recollida de signatures 
que va demanar un cine 
a la ciutat.
No podem estar més 
satisfets amb la creació 
d’aquest espai, perquè 
representa una addicció 
a la cultura igualadina i 
facilitarà l’accés al cinema a molta gent. El cine, 
naturalment, és cultura, i ens consta la voluntat 
de l’Ateneu de traslladar aquest significat a la 
programació de la sala, i per a públic de totes les 
edats. Bona idea la d’establir una dia a la setmana 
per a les versions originals, que són una extraor-
dinària ajuda per a aquells que estudien una llen-

gua estrangera, preferentment l’anglès. 
Esperem, però, que la sabuda pressió de les pro-
ductores de cinema no acabi per defallir la gent 
de l’Ateneu i es puguin veure moltes pel·lícules en 
llengua catalana. Per què no, des del mateix dia de 
l’estrena. 
En èpoques anteriors, moltes van ser les veus que 

reclamaven sessions 
en català en els cine-
mes de la ciutat, sen-
se massa èxit. En el 
cas que ara ens ocu-
pa, no s’hi valdrien 
les excuses, oi més 
encara quan és de 
tots sabut que hi ha 
dues sales més tra-
vessant el riu Anoia, i 
amb les quals caldria 
establir alguna mena 

de relació que eviti absurdes duplicitats, quelcom 
en què hi sortiria perdent tothom.
En un temps rècord, Igualada ha sabut construir 
un nou cinema que ve a omplir un buit que havia 
causat un gran disgust entre molts ciutadans. El 
que cal ara és que ens el fem nostre, i el gaudim. 
Anem al cinema! 

Esperem que la sabuda pressió 

de les productores de cinema 

no acabi per defallir la gent 

de l’Ateneu i es puguin veure 

moltes pel·lícules en català
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Georgina Guixà ||*|| 
@GeoGuixa  

Un anunci més del Black Friday i llenço 
l’ordinador, el mòbil i/o la tele per la finestra 

#Pesats #BlackFriday

Anoia Feminista
@anoia_feminista  

 
Prou, ni una més! No ens morim, ens ma-
ten. No són “desgràcies”, són assassinats.

joan serra muset 
@1jserra  

Sopar en suport al poble #Saharaui a 
#Castellolí. Gracies @FederacioACAPS,Xa-

vi&Montse per la vivència i als veïns x 
l’assistencia! #EnsMovem

Pia Prat Jorba © 
@PiaPrat  

A CAT hi ha: 60% de les empreses d’USA, 
62% de franceses i el 61% d’alemanyes 

amb seu a Estat i a CAT es quedaran

Albert Mateu 
@almateu 

Lleig q el manifest del 25N el llegís l’alcal-
de i no la @carmerieramin , que a més de 

ser-ne la responsable ÉS DONA

Ton Casellas
@toncasellas 

Gràcies a tots! El periodisme local també s’ha 
d’adaptar als nous canals de transmissió d’in-
formació x no morir, seguim endavant!

 #LaTevaVeu

EscolaEsportivaCERRR
@EscolaEsportiva  

Gran equip de l’escola esportiva a la Cursa 
de l’esquiador. Bona organització 

@uecanoia

ATLAS Canvia el xip! 
@ATLAS_xip  

#Interculturalitat, #Violències, #Poder, 
#Identitats i altres temes són els que hem 
treballat aquest novembre als Tallers de 

#TeatreSocial

#latevaveu

Ràdio Igualada 103.2
@RadioIgualada  

l grup CERCA i la Biblioteca Central recu-
llen testimonis sobre la Marxa de la Llibertat

Hermann Tertsch, periodista ma-
drileny, va fer un tweet adreçat a 
Gabriel Rufián on li deia  “Vés amb 
compte, els bandits polítics morien 
d’un tret per l’esquena”.

José Manuel García-Margallo, ex-
ministre i diputat al Congrés pel PP, 
va dir sobre la mort de Rita Barbe-
rà, exalcaldessa de València i sena-
dora per aquella comunitat, “Prenia 
una medicació molt forta perquè 
tenia una depressió molt profunda”. 

Rafael Català, ministre de Justícia, 
i Xavier García Albiol, el coordi-
nador del PP català, han relacionat 
la mort de Barberá “amb la pressió 
mediàtica a què havia sigut sot-
mesa” per la seva presumpta impli-

cació en una trama de blanqueig 
de diners a València.

José María Aznar, expresident del 
govern, va emetre un comunicat 
de condol en què no es va privar, 
tot i que ho hauria pogut fer, de 
carregar contra Mariano Rajoy, 
president del govern, “per haver-la 
exclòs de l’organització a la qual va 
dedicar la seva vida”. 

Pablo Iglesias, líder de Podemos, 
va justificar que el seu grup s’ab-
sentés de la Cambra durant el mi-
nut de silenci que s’havia acordat 
per aquesta mort, dient “s’ha de 
des llindar la persona física de la 
política. De la primera avui és un 
dia de dol i ho sentim molt, però 
no es pot retre un homenatge a la 
corrupció.” 

Sí que es va guardar un minut de 
silenci pels qui van morir sent 
diputats o senadors en actiu Txi-
qui Benegas, Alberto Pindado, 
Josu Muguruza. I en canvi no per 
Alejandro Ramírez del Molino, 
Francisco Villar. I pels que ja no 
estaven en actiu es va guardar el 
minut de silenci per Manuel Fraga 

Iribarne, Santiago Carrillo, Adolfo 
Suárez, Félix Pons,  Gabriel Cisne-
ros,  Gregorio Peces-Barba, i no per 
José Antonio Labordeta, al·legant 
el president de la cambra - aleshores 
José Bono - que “no s’havia fet mai 
per altres companys”. Com es veu, la 
memòria és selectiva.

Miquel Iceta, Secretari del PSC, 
després d’entrevistar-se amb Susa-
na Díaz, presidenta del PSOE an-
dalús va dir “Hem parlat del que 
ha passat, de com ho hem viscut i 
de la voluntat de superar les discre-
pàncies. De treballar junts perquè 
el PSOE recuperi la seva fortalesa, 
el seu vigor i la seva utilitat per a la 
societat espanyola”.

Fidel Castro tenia 90 anys quan va 
morir. El seu germà Raúl, succes-
sor del revolucionari i president de 
Cuba, en té 85 i tot i així se’l consi-
dera un líder polític en auge!

François Fillon, l’home a l’ombra 
durant tants anys, és des de diu-
menge el candidat del centredreta 
a ocupar l’Elisi francès l’any vinent. 
Un ultraliberal per frenar Le Pen.



E
s pot estar d’acord -una minoria- o en 
desacord -una majoria que mai ha estat 
a Cuba- amb el règim de Fidel Castro a 
l’illa caribenya, però no hi ha cap mena 

de dubte, que amb la seva mort física, desapareix 
el darrer gran personatge del segle XX.
Que una illa petita, amb 12 milions d’habitants, 
amb nul·la presència als mercats mundials, tin-
gui l’atenció mediàtica i la transcendència políti-
ca que té, només es pot entendre per la potència 
de la revolució castrista que va girar com un mit-
jó l’esdevenir social de tot el con sud-americà. 
Els anys 60/70 la revolució cubana va ser un 
exemple per als joves de tot el món. La imatge 
del Che Guevara o les frases de Fidel eren ban-
deres icòniques de resistència i confrontació en-
vers les velles polítiques d’Europa. L’esclat de la 
revolució va representar per a tota una generació 
de cubans, una millora en la qualitat de vida, en 
assistència mèdica, en ensenyament i en rescat 
dels pobres. L’embargament i les agressions di-
rectes dels presidents americans, les condicions 
de la guerra freda i, sobretot, la proximitat física 
-i la llunyania ideològica- als Estat Units varen 
anar laminant a poc a poc el nivell de vida dels 
cubans, fins a arribar al nivell actual.
Fidel Castro va saber plantar cara a l’estat més 
poderós del món i, segons sembla, en va sortir 
airós. A costa però de convertir als dotze milions 
de cubans en militants del comunisme. Ja fos de 
bon grat o per força. Per mantenir el control el 
castrisme va implantar un sistema que no seria 
acceptable en cap democràcia: els CDT, o Comi-
tés de Defensa de la Revolución que consistien 
bàsicament en “informadors” de tot el que es 
deia en cadascun dels habitatges de la Havana. 
Unes denúncies que varen portar a milers de cu-
bans a la presó i a alguns fins i tot a l’escamot 
d’afusellament.
Els que alguna vegada hem admirat la Revolu-
ción, en visitar Cuba, ens hem adonat que en allò 
que avui es diu de les llums i ombres de l’obra 
de Fidel Castro, cada vegada hi ha menys llum 
i més ombra. Sobretot perquè el règim castrista 
s’ha encastellat i no ha evolucionat... de moment.
Però si comparem la situació cubana amb la que 
es viu a Honduras, El Salvador, República Domi-
nicana o Haití, no podem negar que la Revolu-
ción té molta més llum que ombres.
Ara cal veure com evoluciona la pàtria de José 
Martí -lluitador contra la colonització espanyo-
la- quan el darrer Castro abandoni el poder i 
Cuba entri definitivament en el segle XXI. 

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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V
ivim en una societat informada pels mis-
satges interessats de qui utilitza algoritmes 
i ordinadors. Voluntàriament els anem 
donant informació perquè ens puguin 

conèixer millor. Així obtenen una ingent quantitat 
de dades. Els aparentment inofensius cookies que van 
amagats en el material que donen sense pagar.  Pro-
grames i missatges que es dosifiquen de manera subtil 
i maliciosa. El sentit crític es va diluint, perquè només 
s’utilitza la informació que interessa a qui controla 
l’entorn en el que vivim. Parlem de les notícies que 
volen i que són distribuïdes de manera selectiva i inte-
ressada. Aquell objectiu del màrqueting de mitjan se-
gle passat de poder adreçar missatges als diferents seg-
ments de població, ha derivat en el principi del segle 
XXI en uns mecanismes que conformen directament 
els comportaments socials.
Així esllangueixen les castanyeres de Tot Sants i florei-
xen els fantasmes d’Halloween i nens pidolant cara-
mels per les cases. S’importen festes com Sant Valentí o 
el Black Friday. Tot encarat al consumisme. Expliquen 
la “felicitat” de comprar a les botigues, en una societat 
que s’emplena la boca de valors i de modernitat. 
Curiosament, l’origen del Black Friday sembla venir de 
Philadelphia pel brogit de l’endemà del dia d’Acció de 
Gràcies. Alguns diuen que va ser el 1961, com a queixa 
dels oficials de policia encarregats de la regulació del 

tràfic. El 1966  era molt popular a Pennsilvània i va 
acabar sent “la festa comercial” a USA a partir de 1975. 
Hi ha qui explica que el terme ‘negre’ ve dels comer-
ciants que aconseguien passar els números vermells 
a negres per l’increment de les vendes que obtenien. 
I d’altres que aquesta festa es remunta a la primera 
meitat del segle XIX - l’endemà de la festa del Thanks 
Giving - quan es feien subhastes d’esclaus a preus més 
baixos. 
No importa la història original. Seguim en la dinà-
mica del “balleu, balleu, maleïts” dels anys trenta. Ens 
deixem engalipar amb facilitat per internet. Des del 
2005 és un gran esdeveniment. S’estima que el 2013, 
141 milions d’americans van gastar per aquesta data 
aproximadament 57.400 milions de dòlars i les vendes 
digitals a internet ja van ser de 1.200 milions de dòlars. 
Però a Espanya, en dos anys, ja és el segon dia en que 
més es gasta. I ara els xinesos d’Alidaba s’han inven-
tat la festa del solter, amb vendes astronòmiques. Aviat 
també serà ací.
En Pla deia que anava a veure aparadors per saber 
què no havia de comprar. Però avui la llum atreu les 
mosques. Afortunadament seguim dient que no som 
babaus, encara que ho sembli. Ell mateix dia es feia “el 
Gran Recapte”. Una mica de seny individual, davant 
tanta manipulació. No tot són llumenetes consumis-
tes. S’ha de continuar confiant en la gent.  

Black FridayFidel

Classes de repàs 
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes 
www.aula42.es

626082108

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

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

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

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 

Instal.lació
i manteniment

de calderes

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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LA VEU del lector

ATENEU IGUALADÍ

L’entitat centenària de la ciutat fa una nova aportació als esdeveni-
ments culturals d’Igualada amb la inauguració del nou cinema que 
permetrà tornar a gaudir del setè art.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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WWW.TRIVERTICAL.COM
RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)

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

ELS ACCESSOS A IGUALADA
Josep Marí i Llacuna

Ciutadans i usuaris desitgem que les 
vies de comunicació siguin òptimes i 
és obvi que estiguin  amb bones con-
dicions. Si això ho apliquem a la nos-
tra ciutat ens trobem que la majoria 
d’accessos per carretera -siguin per on 
siguin- l’asfalt està en un estat lamen-
table. 
Vegeu uns exemples, diguem-li la cara 
fosca, “la creu”.
A  - Entrem al nucli de Fàtima on hi ha 
uns 100 metres inqualificables i tot el 
tram és un perill per els vianants que a 
més no disposen de voreres. 
B – Anem a la N-II on les dues roton-
des de Sant Genís i els seus enllaços es-
tan amb un estat lamentable.
C -  N-II (244) el tram Funosa – super-
mercat Lidel el pis està completament 
picat. 
D - Necessita una millora tot el tram 
de la N-II direcció a Òdena per la  Ma-
sia. En aquest punt, mal record pel qui 
subscriu en trencar-me ara fa un any  
fent cicloturisme l’olècranon degut a 
les irregularitats del asfalt.  
Contràriament tenim la part positiva 
diguem-li “la cara”. La mosca puja al 
nas veure que últimament s’han as-
faltat carreteres amb un trànsit molt 
escàs -amb tots els respectes pel ve-
ïnatge dels pobles o masies- com la 
carretera de Rubió o bé la de St. Ma-
gí-Pontils-Sta. Coloma. I la cirereta del 
pastís, aquesta setmana s’està asfaltant 
la carretera de Veciana amb un gruix  
d’asfalt que ja voldrien veure en altres 
carreteres.   
Pensant en clau de futur, i davant la 
meva ignorància, desconec si la solu-
ció està en mans de la Generalitat, Di-
putació, Foment o Ajuntament però 
algun estament hauria de  moure els 

fils per solucionar aquestes greus i pe-
rilloses anomalies. L’Anoia i Iguala-
da hem quedat amb l’oblit en moltes 
qüestions i aquesta n’és una i no fa cap 
bé a la nostra ciutat. Durant l’any són 
molts els forans que ens visiten (Reis, 
Traginers, Fires, festivals aeris o Rec) i 
aquesta no és la millor targeta de pre-
sentació.

AGRAÏMENT
Hospitalitat Mare de Déu de Lour-
des de l’Anoia

El passat diumenge dia 20 de No-
vembre es va celebrar l’entrega dels 
premis Ciutat d’Igualada a l’Ateneu 
Igualadí, en el que l’Hospitalitat de 
la Mare de Déu de Lourdes de la Co-
marca de l’Anoia va rebre el premi 
Mossèn Còdol al compromís social i 
cívic. Des de l’Hospitalitat de la Mare 
de Déu de Lourdes de l’Anoia agrair a 
l’Ajuntament i a la Fundació del Sant 
Crist d’Igualada el reconeixement i el 
premi atorgat a l’entitat. 
Tots formen part d’aquest moment 
tan especial, sense l’ajuda de tots 
els que han format i formen part de 
l’hospitalitat de l’Anoia no hauria es-
tat possible aquest moment i el premi 
que li ha estat concedit.
Tots tenim capacitats, talent i qua-
litat que ens descriu a tots, tots som 
diferents; diferències generacionals i 
amb diverses capacitats, a la vegada 
Tots som iguals sense diferencies de 
condicions. Formem part d’aquesta 
gran família d’amics, espais per gau-
dir i aproximar les activitats a totes 
les persones que hi formen part de 
l’entitat.
TOTS SOM PEREGRINS DE LA 
VIDA I JUNTS FEM CAMÍ!

A PIERA CREIX LA DESI-
GUALTAT SOCIAL I EN-
TRE BARRIS
Javier Perellón. Regidor del PSC 
Piera

Les diferències entre barris ha aug-
mentat amb la crisi i més en aquests 
últims anys. Les polítiques urbanística, 
industrials o comercials, factors clau 
per reduir la bretxa social no ha fet 
més que aguditzar-se. Amb una pobla-
ció resident en barris perifèrics molt 
més sensible als elements que més 
castiguen les classes populars: l’atur, el 
nivell d’endeutament i la dependència 
d’uns serveis públics que no fan més 
que degradar perquè no hi ha inversió. 
Situacions com les contributives, de 
les més altes de Catalunya. De serveis 
bàsics com l’aigua, cara i mal distribu-
ïda pel sistema de “Aforament” en més 
del 30% de les llars. En educació amb 
el pagament de transport escolar per 
a una educació pública gratuïta. O la 
pèrdua de serveis ambulatoris de sa-
nitat, en alguns barris. No fa més que 
agreujar aquestes diferències.                                  
19 nuclis “urbanitzacions” i 4 barris 

històrics de població dispersa en un 
territori de més de 57km2 amb més 
del 50% del cens de població de la Vila 
que a poc a poc van perdent serveis.
Igual que es pot afirmar que la Socie-
tat cada vegada està més dividida, que 
les bretxes de les desigualtats són cada 
vegada més evidents. Es pot afirmar 
que hi ha ajuntaments compromesos i 
altres passius, governs municipals que 
treballen perquè aquestes diferències 
siguin les menors possibles; i d’altres 
que esperen que siguin altres admi-
nistracions les que solucionin els pro-
blemes dels seus ciutadans. La llarga i 
dura crisi econòmica està comportant 
uns nivells de desigualtats insupor-
tables; precarietat laboral, llars sense 
ingressos, persones que no tenen co-
bertes les necessitats bàsiques. A Piera 
s’aguditza aquesta situació per la fal-
ta de sortida laboral, ja que no hi ha 
desenvolupament industrial suficient 
per a oferir esperança al gran nombre 
d’aturats a la població. I la necessitat 
de desplaçar-se a altres comarques 
més industrialitzades en la recerca de 
recursos. És fonamental i necessari 
que l’Ajuntament de Piera modifiqui 
la seva política d’inversions si vol dis-
minuir les desigualtats.
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La Diputació de Barcelona destinarà 20 milions 
d’euros a reforçar el teixit empresarial local i la 
seva solvència econòmica afavorint la inversió 
en equipaments i infraestructures. Serà gràcies a 

un nou programa d’inversió local aprovat aquest mes de 
novembre i destinat als ajuntaments i les quatre entitats 
municipals descentralitzades de la demarcació.

El suport a la petita i mitjana empresa té un innegable im-
pacte econòmic i pot promoure una especialització de la 
producció, i, també, de la comercialització dels productes 
propis d’un territori determinat. És per aquest motiu que 
aquest nou programa promou la contractació de petites i 
mitjanes empreses per tal d’afavorir el desenvolupament 
econòmic local, millorar les oportunitats laborals i contri-
buir 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 € a tots els ens des-
tinataris amb l’objectiu d’assegurar l’equilibri territorial i 
el suport als petits municipis, i es completa la distribució 
amb les variables població, extensió i capitalitat comarcal.

Millora dels camins
La Diputació de Barcelona també ha aprovat el reparti-
ment dels 11,2 milions d’euros corresponents al programa 
complementari de millora de camins locals, entre  els pro-
jectes presentats pels ajuntaments.

Per valorar les sol·licituds presentades pels ajuntaments, 
s’han tingut en compte com a criteris la urgència de l’obra, 
com ara per a la reducció de riscos imminents, estabilitza-
ció de talussos o restitució de la vialitat, la connectivitat a 
nuclis disseminats, la ràtio d’importància social a partir de 
km de camins/1.000 habitants, l’aportació econòmica mu-
nicipal i la importància dels camins en l’àmbit territorial 
municipal.

Aposta de mandat
Els programes complementaris que promou la Diputació 
de Barcelona formen part del Pla “Xarxa de Governs Lo-
cals 2016-2019”. Mitjançant aquest pla, la Diputació treba-
lla amb els ajuntaments per canalitzar la transferència de 
recursos econòmics, tècnics i materials als governs locals.

La Diputació de Barcelona destina 20 milions 
d’euros a reforçar el teixit empresarial local

L’objectiu és reforçar la solvència econòmica local i afavorir la inversió en equipaments i infraestructures 

Eva Guillamet / Diputació de Barcelona
El nou programa promou la contractació de petites i mitjanes empreses per tal d’afavorir el desenvolupament econòmic local

© Jean-Bernard Nadeau / Quickimage

Concessió d’ajuts econòmics del programa complementari de suport a la inversió local



“
Per a Almunia el referèn-
dum és el regal més gran a 
la demagògia i el populis-
me”.  Això diu El Punt Avui 

que va dir Joaquín Almunia, un 
dels pesos pesants del PSOE, l’ho-
me que substituí Felipe González 

com a secretari general i que ha estat president del 
Consell d’Europa).  Els socialistes estan  instal·lats 
en aquesta tesitura, la de tractar de demagogs els 
sobiranistes perquè no volen acceptar el joc de la 
Constitució; i diuen que als sobiranistes tot ens val 
per no buscar cap encaix amb Espanya.  En canvi 
als socialistes catalans, els val tot allò que s’adreci 
a anar del bracet amb Espanya i que negui la nos-
tra condició de subjecte polític, és a dir, el dret a 
l’autodeterminació  de Catalunya, allò que amb 
solemnitat havien acordat el 1974, coincidint amb 
les esperances i aspiracions de tots els qui es volien 
considerar d’esquerres. Per a aquest home, Almú-
nia,  i amb ell els socialistes catalans, la democràcia 
s’acaba on ells volen i no  que siguin tots els ciuta-
dans els qui ho decideixin   democràticament.  
En aquest marc, una manifestació o concentració 
a Barcelona en defensa de la Democràcia i dels 
càrrecs electes es pot considerar demagògica o re-
dundant. Ho accepto, Vull dir que accepto que algú 
segueixi aquesta “línia d’investigació”.  Un servidor, 
tanmateix, defenso que anar a Barcelona un matí 
de diumenge, en resposta a la crida de l’ANC, ÒC i 
AMI, a manifestar-te no  és fer el paperina sinó un 
acte de compromís; un acte més de la sèrie que va 
començar el 10 de juliol de 2010 a cop de Tribunal 

E
n la seva estada a Cuba 
per assistir al funeral de 
Fidel Castro, la diputada 
Anna Gabriel ha afirmat 

que Cuba és una “democràcia so-
cial”. No sé en quines circums-
tàncies ha fet aquestes 

declaracions ni quin és el seu coneixe-
ment de la realitat cubana. Però s’ha 
de ser cec per no veure-ho i dubto que 
aquells que des d’aquí proclamen la va-
lidesa de la revolució n’acceptarien els 
resultats. D’entrada, no sé com es pot 
anomenar democràcia un país on no 
s’han fet eleccions en més de 60 anys. 
El setembre de 2003 vaig passar 15 dies 
a Cuba. Encara governava Fidel, però 
les coses no han canviat gaire, de ma-
nera que aquelles impressions penso 
que són perfectament vàlides avui.
En primer lloc, no vàrem poder allot-
jar-nos a casa de la família que ens 
havia convidat perquè era fer com-
petència al ministeri de turisme, únic 
propietari de tots els allotjaments del 
país. Vàrem haver d’anar a diverses cases particu-
lars autoritzades. 
M’agrada informar-me sobre els llocs on vaig, 
però en aquest cas només vaig trobar una histò-
ria de Cuba, la oficial. Arreu m’oferien la mateixa. 

JOSEP M. CARRERAS

FRANCESC RICART
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No, gràcies

Demagògies i altres ítems

Constitucional i també, no ho oblidem, amb la mà-
quina ben greixada per les Consultes populars com 
la d’Igualada del 25 d’abril de 2009 (com passa el 
temps!, i que lent va alhora!)
Sovint l’acusació de demagògia, en aquest cas des 
dels partits de la dreta, serveix per a tapar vergo-
nyes indefensables que avergonyeixen els demò-
crates; aquí em refereixo a l’acusació de demagògia 
contra els qui treballen per la Memòria històrica, 
la reparació de les víctimes, el reconeixement del 
represaliats de la Guerra Civil d’Espanya i de la 
dictadura del general Francisco Franco Bahamon-
de, amb l’anul·lació dels judicis sumaríssims (el de 
Companys, mai no l’han anul·lat!). Ells, en aquest 
cas “l’aparell de l’Estat”, allarguen la ignomínia del 
silenci vergonyant. Qui és, doncs, qui fa demagògia?
Aquest dies -escric en dimarts- estem immersos en 
una gran campanya que no puc deixar d’entendre 
en clau demagògica. Em refereixo a l’episodi naci-
onal del  nomenament de l’ínclit Enric Millo com 
a delegat del govern d’Espanya a Catalunya. Potser 
ell vol pintar-ho de  dialogant -ell, l’immarcescible 
Enric Millo- quan es refereix al govern d’Espanya a 
Catalunya; l’home, tot cofoi ens vol donar la lliçó 
que aquí sempre hi ha estat present el govern de 
l’Estat (gràcies!) i que ell serà la continuació de la 
seva predecessora -que també deu ser immarcesci-
ble, si més no pel semblant facial-, la tal i de Luna. 
El seu diàleg arribarà on calgui..., bé, mentre tingui 
en compte els límits legals establerts. Vet ací l’am-
plitud del diàleg anunciat i la diferència amb la de 
Llanos.
Acabant aquest paper, a Madrid, quina pantomi-

ma!, el Congrés dels Diputats haurà avalat que 
s’investigui Francesc Homs; amb el vot favorable 
dels diputats del PSC. Què han de fer més per mos-
trar-se submissos als seus amos del PSOE? Com no 
s’adonen els d’Iceta de la magnitud de l’esvoranc 
que estan provocant davant els catalans? No n’hi 
ha prou amb els càstigs a José Zaragoza i Meritxell 
Borràs? Calia alinear-se amb els amics declarats de 
Catalunya per fer possible la investigació de Quico 
Homs per delictes de prevaricació i desobediència 
per haver organitzat el procés electoral del 9N? Que 
s’ho facin mirar!
Un altre ítem del panorama, per dir-ho  finament, 
és el de la campanya continuada i augmentada dels 
unionistes disfressats de catalanistes, entenent per 
catalanisme la condició singular que tenim els ca-
talans davant el món, això sí, amb la limitació de 
ser subjecte polític (vade retro!),  una condició que, 
fins i tot,  el defenestrat Pedro Sànchez ens ha reco-
negut post mortem; en aquesta direcció m’ha cridat 
l’atenció els moviments de la gent de l’ex-Unió De-
mocràtica buscant punts d’acord amb socialistes: la 
fotografia de Miquel Iceta amb Ramon Espadaler i 
Duran i Lleida, de fa pocs dies en l’acte de presenta-
ció de Portes Obertes del Catalanisme, era allò que 
diuen tota una declaració de principis. 
 Per cert, els qui vam anar a Barcelona el diumen-
ge 13 de novembre som conscients que haurem de 
“practicar més demagògia” per defensar els nostres 
càrrecs electes dels atacs de la “Judicatura” espa-
nyola que  poden afectar més de quatre-cents ajun-
taments imputats per causes diverses... entre els 
quals els càrrecs de l’ Ajuntament d’Igualada.    

Era l’única. En la premsa l’únic diari del país és 
Granma, òrgan del Partit Comunista. 
Vàrem llogar un cotxe per rondar per l’illa. Els 
que hi ha en circulació són d’abans de la revo-
lució (és a dir, del 1959), peces de museu que 
funcionen com poden. Per als turistes hi ha una 

matrícula especial, de manera que tothom sap 
que ets estranger. A les entrades de les carreteres, 
una  munió de gent fent autostop. De tant en tant 
passava un camió carregat de persones a la cai-
xa com si fossin bestiar. Vàrem recollir una mare 

jove amb un nen de tres anys. Ens va dir que dues 
vegades a la setmana havia de portar-lo a l’hos-
pital a 60 km d’on vivia. Això volia dir perdre un 
dia sencer.
La guia ens buscava allotjament, però ella no po-
dia anar a la mateixa casa que nosaltres. Un dia 

ens va portar a veure els seus pares, 
que viuen prop del lloc on hi ha el 
mausoleu del Che Guevara. Ens va-
ren convidar a dinar, però després 
vaig saber que la carn que havien 
comprat representava la meitat del 
sou mensual del pare que era trans-
portista (perdó, empleat del Minis-
teri de Transports).
Vàrem tenir la sort de conèixer un vell 
amic de Fidel, antic company d’estu-
dis i president de la Comisión de Es-
tudios de la Iglesia de América Latina. 
La seva relació amb el bisbe de la Ha-
vana va aconseguir la llibertat de Fidel 
quan eren estudiants. Aquest li ho va 
agrair sempre. També ell va gestionar 
la visita de Joan Pau II a l’illa. Ens va 
explicar l’evolució ideològica del co-

mandante, amb qui havia tingut llargues converses. 
Però d’això potser en parlarem un altre dia. 
De moment, tot i el principi d’igualtat que de-
fensa el socialisme, he de dir “No, gràcies”. Al-
menys tal com el vaig veure a Cuba.  



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

El president de la Gene-
ralitat, Carles Puigde-
mont, serà demà dis-

sabte a Igualada per inaugurar 
el nou Cinema de l’Ateneu 
Igualadí. L’acte serà només de 
caire institucional, perquè el 
cinema no obrirà les portes al 
públic en general fins el 16 de 
desembre. El president arri-
barà sobre les set de la tarda a 
Igualada, procedent del camp 
del Barça, on haurà assistit al 
partit contra el Real Madrid, i 
abans d’anar a Lleida, s’atura-
rà a la capital de l’Anoia. 
Aquests dies, s’estan ultimant 
els darrers detalls per tenir 
a punt el cinema, amb els 
permisos administratius ne-
cessaris. Dimecres, l’alcalde 
Marc Castells, la presidenta 
de l’Ateneu Mireia Claret, i els 
presidents d’Igualada Comerç 
i Fira d’Igualada, Xavier Fi-
gueres i Joan Domènech, res-
pectivament, van presentar a 
la premsa el nou cine i la cam-
panya comercial de Nadal. 

Star Wars, per començar
L’aspecte que ofereix la nova 
sala de cinema és espectacular. 
Té una capacitat de 129 buta-
ques, totes elles molt còmodes 
i modernes, i la inclinació de 
les files és força elevada, de 
manera que des de qualsevol 
lloc es pot veure la pantalla 
en molt bones condicions. A 
més, el so és de darrera tecno-
logia, i, els que ja l’han sentit, 
diuen que és veritablement de 
primera categoria. 
Aquesta setmana, els tècnics 
ultimaven la construcció de 
la taquilla, que estarà situada 
a l’entrada de l’Ateneu. Cal 
destacar, però, que les entra-
des també es podran comprar 
a través d’internet. 
La primera pel·lícula que 
s’oferirà a partir del dia 16 de 
desembre serà l’última de la 
saga de la Guerra de les Galà-
xies, Star Wars Rogue One, que 
s’estrenarà a Espanya aquell 
mateix dia. Durant les festes 
de Nadal, el cinema de l’Ate-
neu oferirà preus populars i 
sessions matinals, dedicades a 
cinema infantil i familiar.

La programació regular, 
a partir de gener
La programació regular, però, 
no arribarà fins a partir del 
15 de gener. Segons que han 
explicat des de l’Ateneu, la 

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, 
inaugurarà demà dissabte el nou Cinema de l’Ateneu

intenció és obrir tots els dies 
de la setmana. Els divendres, 
dissabtes i diumenges, s’oferi-
rà cinema d’estrena, i també 
els dimecres, que serà el “dia 
de l’espectador”. Els dijous es 
dedicarà a les versions origi-
nals i a les ofertes del ja exis-
tent Cineclub de l’Ateneu. 
Els dilluns i dimarts serà per 
a pel·lícules d’estrena que no 
s’hagin programat durant els 
altres dies. 
La presidenta de l’Ateneu, 
Mireia Claret, explicava que 
“cada setmana hi ha sis o set 
estrenes, però com a molt no-
saltres en podrem programar 
un parell o tres. Per això mi-
rarem que durant la setmana 
es puguin veure totes, però els 
dissabtes i diumenges tam-
bé es procurarà que a cada 
sessió horària es canviïn les 
pel·lícules en funció del per-
fil d’espectadors a que vagin 
destinades”. Efectivament, la 
intenció dels programadors, 
l’empresa Giralt Grup, és que 
els caps de setmana hi hagi 
passis a les 4, 6 i 8 de la tarda, 
més una sessió a les 10 de la 
nit i una altra “golfa” els dis-
sabtes. 
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El nou cinema va ser dimecres l’escenari per presentar 
la campanya comercial del Nadal 2016: un Nadal de pel.lícula a Igualada

L’estrena d’Star Wars 
Rogue One serà la

primera pel.lícula que 
es projectarà al nou 
cinema d’Igualada, 

a partir del 16 
de desembre

Claret explicava dimecres que 
“volem que la gent d’Iguala-
da, que tant va demanar que 

tornéssim a tenir un cinema, 
se’l faci seu, i l’utilitzi. L’Ate-
neu ha guanyat un espai, 

certament, però Igualada ha 
guanyat un cinema. Volem 
també que sigui un referent 
en programació”. El presi-
dent de Fira d’Igualada, Joan 
Domènech, conegut cinèfil, 
definia el cinema com “real-
ment espectacular”, i Xavier 
Figueres, president d’Igua-
lada Comerç, afegia que “ara 
serem més atractius i tin-
drem més capacitat de reten-
ció a la ciutat gràcies al nou 
cinema”. En aquest sentit, els 
comerciants preparen inici-
atives com sortejos de vals 
anuals per anar al cinema, i 
participaran aquestes festes 
de Nadal amb l’obertura del 
cinema igualadí convertint 
els aparadors de les botigues 
en cartelleres.
Pel que fa als preus de les 
entrades, seran entre 5 i 6,5 
euros per sessió, tot i que po-
dran variar depenent del ti-
pus de pel·lícula que es passi. 
Hi haurà descomptes per als 
socis de l’Ateneu Igualadí.

BONIFICACIÓ DE L’IBI PER A LES FAMILÍES NOMBROSES

L’Ajuntament d’Igualada obre el termini per presentar les sol·lici-
tuds per gaudir de les boni�cacions sobre l’Impost de béns immo-
bles, de l’exercici de 2017, a favor dels subjectes passius que 
tinguin reconeguda la condició de família nombrosa.

El període s’iniciarà el dia 1 de desembre de 2016 i �nalitzarà el dia 
30 de desembre de 2016.

Per tenir-ne més informació podeu trucar al telèfon de l’Ajunta-
ment d’Igualada, el 93 803 19 50, extensió 363, o bé consultar la 
pàgina web de l’Ajuntament d’Igualada, www.igualada.cat, dins 
l’apartat d’Igualada e-Tràmits, Tràmits per Per�ls, Boni�cació IBI 
per a les Famílies Nombroses.



La pista de gel a Cal 
Font, la Fira de Nadal 
al centre de la ciutat, 

les campanades de Cap 
d’Any a la plaça del 

Bruc... fins i tot 
l’alcalde Marc Castells 

farà d’actor a 
“Els Pastorets”!

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

V olem convertir la ciutat 
en un gran centre co-
mercial a cel obert.  La 

frase la va repetir fins a quatre 
vegades l’alcalde Marc Castells 
dimecres, durant la presenta-
ció d’Igualada, un Nadal de 
pel·lícula, el nom de la campa-
nya comercial de les properes 
festes a la capital de l’Anoia. 
La campanya s’inaugurarà 
avui divendres al vespre a Cal 
Font, on tornarà a lluir la pista 
de gel.
En total, més de cent activitats 
es podran veure de prop du-
rant les properes setmanes a 
Igualada, fins la diada de Reis, 
i per a tots els gustos. Una 
oferta molt atapeïda que fa del 
tot innecessari buscar d’altres 
ofertes per passar el Nadal 
amb animació garantida al 
costat mateix de casa. 

Una festa biotrònica 
per obrir les festes
Compte, perquè l’estrena, avui 
divendres, de les festes de Na-
dal a Igualada, amb l’habitual 
encesa de les llums, no serà 
gens “corrent”. Ans al contra-
ri, serà ben original. Podrem 
veure l’art biotrònic de l’en-
ginyer i artista català Fèlix Vi-
nyals, uns muntatges de llums 
que s’activen amb les emoci-
ons dels participants. En fun-
ció de la “emoció” dels que hi 
siguin en un acte públic de-
terminat, s’obren o s’apaguen 
els llums.... Avui ja es podrà 
veure, però hi haurà més oca-
sions, amb més escenaris es-
campats pel centre de la ciutat 
durant totes les festes, on els 
vianants podran activar bom-
betes al ritme del batec del seu 
propi cor o bé il·luminar faça-
nes amb el contacte físic entre 
persones. 
Es tracta d’un nou concepte 
artístic que s’emmarca dins 
el New Media Art i té com a 
objectiu reflexionar sobre la 
manera com la tecnologia i el 
món digital han capgirat la so-
cietat i les relacions interper-
sonals.
En l’art biotrònic hi interve-
nen elements com el batec 
del cor, que activa bombetes; 
el contacte pell amb pell, que 
produeix so i llum en funció 
de la intensitat del contacte 
físic; o el cervell, que és capaç 
de produir una música única i 
irrepetible mitjançant un elec-
troencefalograma.

“Un Nadal de pel·lícula”, la campanya de les festes 
amb una agenda plena d’activitats a la ciutat
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La pista de gel de Cal Font tornarà a partir d’avui divendres.

A Igualada es podrà veure la 
instal·lació “El So de la pell” 
avui divendres 2 de desem-
bre a les 19:30h a la Plaça del 
Bruc (davant de Santa Maria) 
amb motiu de l’encesa de la 
il·luminació nadalenca, i la 
nit de cap d’any al mateix lloc 
a 2 quarts de 12h de la nit. Hi 
haurà altres muntatges els dies 
17, 18 i 29 de desembre i 2, 3 
i 4 de gener en diferents punts 
del centre de la ciutat així que 
faci fosc.

Les campanades de Cap 
d’Any... a Santa Maria!
El muntatge més esperat és 
el que tindrà lloc en un acte 
també nou: la celebració de 
la nit de cap d’any, en què 
l’Ajuntament convoca tots 
els igualadins a celebrar junts 
les campanades a la Plaça del 
Bruc  (davant de la basílica de 
Santa Maria) a dos quarts de 
12h de la nit.
Torna, per tercer any, la pista 
de gel a la plaça de Cal Font. 
En els anys anteriors ha rebut 
l’atracció de més de 10.000 
persones, que s’ho han passat 
d’allò més bé  en els seus 420 
metres quadrats. Tots aquells 
nois i noies de fins a 16 anys 
que vagin a patinar vestits 
d’heroi de pel·lícula el dia de 
l’obertura, avui divendres 2 de 
desembre a la tarda, patinaran 
de franc. L’Ajuntament també 
obsequiarà amb una entrada 
per a patinar a la pista de gel 
a tots aquells qui participin 

en la Marató de Recollida de 
Joguines que organitza Creu 
Roja els dies 22 i 23 de desem-
bre.
També es repeteix la Fira de 
Nadal coorganitzada per Fira 
d’Igualada i l’Associació del 
Barri de la Font Vella, que 
omplirà els carrers del centre 
històric de la ciutat els caps de 
setmana i dies festius previs a 
Nadal amb 22 casetes de fus-
ta i 19 parades amb tot tipus 
de productes artesans propis 
d’aquesta època. El president 
de Fira d’Igualada, Joan Do-
mènech, explica que “hem 
hagut de dir que no a molta 
gent que volia venir. En total 
hi haurà 41 expositors repar-
tits per tot el barri de la Font 

Vella”.
Més de 3 quilòmetres d’il·lu-
minació nadalenca recorreran 
els carrers de la ciutat, junta-
ment amb 21 arbres de LEDs 
en diferents places i encreua-
ments, incloent la zona co-
mercial Nou Centre. Els dos 
arbres més grans, situats a la 
Plaça de l’Ajuntament i a la 
plaça de Cal Font, seran natu-
rals.  

El Saló de la Infància, 
dedicat al cine
No faltaran tampoc activitats 
estrella com el Saló de la In-
fància, aquest any amb el tí-
tol “El Saló del cinema”, que 
oferirà un munt d’activitats 
lúdiques i pedagògiques per 
a nens i joves a l’Escorxador 
d’Igualada des del 27 de de-
sembre fins al 4 de gener.
La festa dels Reis d’Igualada, 
la més emblemàtica de Ca-
talunya, tornarà a atreure a 
la ciutat persones d’arreu del 
país, amb l’esperada presenta-
ció del nou “Himne dels Reis 
d’Igualada”.
Tampoc hi faltaran les repre-

sentacions d’Els Pastorets a 
càrrec de l’Esbart Igualadí en 
diverses funcions que aquest 
any comptaran amb algu-
nes cares conegudes, com la 
de l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells. “Tindré un paper a 
totes les representacions que 
m’agrada molt, m’hi sento 
molt identificat personal-
ment”, ens ha explicat, sense 
donar més detalls. Qui serà?
A més, Igualada tornarà a 
mostrar la seva solidaritat 
amb la Marató de joguines de 
la Creu Roja, que es farà dijous 
dia 22 de desembre a l’entra-
da principal de l’Ajuntament 
perquè cap nen es quedi sense 
joguina la màgica nit de Reis, 
i per cada joguina entregada a 
la Marató es regalarà una en-
trada per patinar sobre gel.

Sorteig de passis anuals 
per al cinema
Les associacions comercials 
Igualada Comerç, Nou Centre 
i La Masuca han organitzat un 
sorteig multitudinari perquè 
comprar a Igualada tingui 
premi: per totes les compres 
superiors a 30 euros realitza-
des durant les festes als esta-
bliments adherits, es reparti-
ran butlletes per participar en 
el sorteig de tres passis anuals 
per a l’Ateneu Cinema.
Es pot consultar tota l’agenda 
de Nadal a la pàgina web igua-
lada.cat i baixant-se l’App per 
Android “Igualada Nadal”.
 

L’art biotrònic serà 
una de les sorpreses del 
Nadal a Igualada: en 

funció del batec del cor 
dels assistents, o del 

contacte físic, s’activen 
bombetes o s’il.luminen 

façanes!

Tres quilòmetres 
de llums i 21 arbres 
de Nadal decoraran 

la ciutat

21 arbres de Nadal decoraran la ciutat, dos d’ells naturals.
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Vine a comprar al mercat
producte de qualitat

Aque Nadal



El fiscal demana penes de presó i grans multes a un grup de 16 
anoiencs que es van fer passar per malalts per cobrar la pensió
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F er-se passar per malalts 
mentals per poder co-
brar la pensió d’incapa-

citat permanent, el que es co-
neix popularment com “llarga 
enfermetat”. Això és el que la 
Policia Nacional i els Mossos 
d’Esquadra van enxampar en 
un nombrós grup d’anoiencs, 
la majoria igualadins però 
també alguns de Vilanova del 
Camí i Jorba, que havien creat 
una trama liderada per Nieves 
V.S., una igualadina que ja va 
ser condemnada per estafa de 
falsedat en document oficial el 
2012.
Aquesta dona, segons l’escrit 
del fiscal, de 32 pàgines, al 
qual ha tingut accés La Veu, 
simulava informes mèdics 
oficials i fins i tot acompa-
nyava els “malalts” davant els 
metges de la Seguretat Social 
explicant-los com s’havien 
de comportar per convèncer 
els facultatius i així acabessin 
cobrant la pensió... Una estra-
tagema que, davant el fet que 
alguns dels acusats fossin fa-
mília i tots tinguessin renovat 
el carnet de conduir, va causar 
l’estranyesa a la policia, que es 
va posar a investigar.
L’escrit del fiscal, enviat al 
Jutjat d’Instrucció Número 
2 d’Igualada, demana que si-
guin jutjats tots els acusats per 
diversos delictes amb penes de 
presó davant l’Audiència Pro-
vincial de Barcelona. El cas va 
destapar-lo aquesta setmana 
el diari digital “El Español”.
Els acusats són, a més de Ni-
eves V.S., Agustina S.J., Encar-
nación R.D., Maria del Car-
men S.P., Dolores Ana C.M., 
Marcos M.V., Marcos V.G., 
Rosa P.A., Isabel C.G., Rosa 
Maria M.L., Encarnación 
C.G., Angeles M.C., Vicente 
B.A., Basilia G.V., Francisco 
R.M., i Tomás G.D., en total 
16 persones. Moltes d’elles 
són familiars.
Una de les acusades era la re-
gidora d’Entitats i Festes de 
l’Ajuntament de Jorba, que 
dimecres al vespre va presen-
tar un escrit de renúncia al seu 
càrrec. S’ha convocat un ple 
extraordinari per a la setma-
na vinent per admetre la di-
missió. Tot i això, la regidora 
es defensa afirmant que algú 
li hauria falsificat la signatura 
i hauria fet servir la seva do-
cumentació. Amb tot, el fiscal, 
com es veurà a continuació, és 

Un grup de 16 anoiencs es feia passar per malalts mentals i superar així els tribunals de l’INSS.

La principal acusada, 
Nieves V.S., d’Igualada, 
que ja tenia antecedents 
per estafa,  liderava el 
grup, ple de familiars 
seus i amics propers

demolidor en el seu informe 
i no deixa lloc a dubtes sobre 
el “modus operandi” dels acu-
sats. En el cas de la regidora 
de Jorba -que va facilitar a la 
Seguretat Social el número del 
seu compte corrent per poder 
cobrar, segons apunta el fiscal-  
els metges no van acceptar la 
seva sol·licitud, amb la qual 
cosa no va arribar a percebre 
cap quantitat.

Informes mèdics falsos
Segons les conclusions provi-
sionals del fiscal, els acusats, 
“en les dates compreses entre 
el març del 2011 i març del 
2013, entesos de comú acord, 
guiats amb el ferm propòsit 
d’aconseguir l’Institut Na-
cional de la Seguretat Social 
el reconeixement indegut de 
pensions contributives d’in-
capacitat permanent per con-
siderar que estaven afectats 
per patologies psiquiàtriques 
o neurològiques molt greus, 
que no patien en absolut, van 
utilitzar informes mèdics fal-
sos amb aparença d’oficialitat 
i la simulació directa de símp-
tomes davant dels facultatius 
competents de l’Institut Cata-
là d’Avaluacions mèdiques per 
obtenir aquestes pensions”.

Penes de presó 
i importants multes
El fiscal demana penes de pre-
só per a tots els acusats, un 
mínim de dos anys i mig i un 
màxim de nou, el suficient per 
acabar entre reixes si el jutge 
acaba condemnant-los, ja que 
el màxim per no anar a la pre-
só són una condemna  de dos 
anys. Estan acusats de “false-
dat en document oficial” i 
d’un delicte de “gaudi indegut 
de prestacions”. A més hau-
rien de tornar tots els diners 
cobrats il·legalment, i impor-
tants multes. En total, es de-
manen des de 27.000 a 70.000 
euros, en funció dels acusats, 
que suposen el retorn de les 
pensions cobrades de forma 
il·legal més els interessos.
Segons el fiscal, la presumpta 
cap de la trama, Nieves V.S., 
de 65 anys d’edat, “va elaborar 

Entre les acusades hi 
ha la fins ara regidora 
de Festes i Entitats de 
Jorba, que dimecres 
va presentar la seva 
dimissió

per a cada imputat, informes 
mèdics personalitzats simu-
lats i dotats de l’aparença do-
cuments oficials”. En aquests 
documents s’inclou el logotip 
de l’ICS i “es cap a constar 
que el suposat pacient patia 
greus malalties psiquiàtriques 

o neurològiques amb impor-
tants limitacions”.
Segons la fiscalia “els infor-
mes eren lliurats als metges 
del tribunal de l’Institut Ca-
talà d’Avalucions Mèdiques 
(ICAM)”. L’acusada “per re-
forçar l’engany indicava als 
restants acusats com havien 
d’actuar davant del reco-
neixement mèdic, simulant 
símptomes i comportaments 
coherents amb els diagnòstics 
continguts en els informes.”
Es dóna la circumstància que, 
en alguns casos, Nieves V.S. 
va acompanyar els suposats 
malalts fent-se passar per la 
seva cuidadora. En alguns ca-
sos cobrava als “malalts” una 
quantitat econòmica per a 
portar la “gestió” del seu cas. 
Per a la principal acusada es 
demanen 15 anys de presó 
(tres per falsedat en document 

oficial, sis per gaudi indegut 
de prestacions, i sis més per 
estafa), a més d’una multa de 
460.000 euros més interessos.
A més de l’interrogatori dels 
acusats, el fiscal demana tam-
bé la compareixença de di-
versos testimonis policials i 
mèdics, entre ells els metges 
que suposadament “signa-
ven” els informes, un total de 
10, alguns d’ells de l’Hospital 
d’Igualada, però també d’al-
tres centres o consultes parti-
culars.

La família de Gabriel Pérez es querella 
contra set metges de l’Hospital
REDACCIÓ / LA VEU 

L a família de Gabriel 
Pérez Escudero, el jove 
igualadí que va morir 

el passat mes d’agost després 
d’una mala diagnosi a l’Hos-
pital d’Igualada, ha presentat 
davant el jutjat una demanda 
contra set metges del centre 
sanitari, que ja han estat ci-
tats a declarar el proper mes 
de febrer. En l’elaboració 
de la querella ha estat clau 

l’informe que va presentar el 
departament de la Salut de la 
Generalitat, i que va resultar 
clarament negatiu respecte els 
procediments que va utilitzar 
l’Hospital d’Igualada en la se-
gona i tercera ocasions que el 
jove va anar a Urgències quei-
xant-se del dolor. 
La demanda presentada con-
tra els set facultatius té qua-
litat penal, acusant-los d’un 
delicte d’homicidi imprudent, 
i va dirigida als qui van aten-

dre  Gabriel Pérez el segon i 
el tercer dia. Existeix també 
una demanda civil contra el 
Consorci Sanitari de l’Anoia 
(CSA), la institució que ges-
tiona l’Hospital, que actua-
ria com a responsable civil 
subsidiari amb una quantitat 
econòmica d’indemnització.
Al mateix temps, la denúncia 
també reclama que el Con-
sorci Sanitari de l’Anoia res-
pongui com a responsable 
civil subsidiari. 

Alguns dels acusats va 
arribar a cobrar 70.000 
euros, i el que menys, 
27.000, diners que 
hauran de tornar, més 
els interessos, a més de 
les penes de presó, totes 
amb un mínim de 2,5 
anys,  el suficient per no 
estalviar-se l’ingrés en 
un centre penitenciari



Un nét de Fidel Castro visita sovint Igualada 
per veure la seva mare: entre la veritat i la llegenda
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F a molts anys, a la ciutat 
era en veu de tothom 
que un conegut igua-

ladí, propietari d’un negoci 
que avui dia encara existeix, 
s’havia casat amb una dona 
en segones núpcies, que ha-
via estat casada amb un fill de 
Fidel Castro. El cert és que, en 
aquells temps, es donava per 
fet que això era d’una cer-
tesa absoluta. També, alguns 
igualadins -pocs- deien que 
era la dona, la que era filla 
del “comandante”. Tot i això, 
no ha portat pas mai el seu 
cognom... 
Amb la mort del líder cubà, 
aquesta setmana hem volgut 
indagar una mica per desco-
brir què ha hi ha del cert en 
tot això. Anant directament 
a la font familiar, es nega ro-
tundament qualsevol vincu-
lació amb Fidel Castro. “Ja 
m’agradaria que sortíssim a 
l’herència”, ens diuen, gaire-
bé rient, però, tot sigui dit, 
mirant d’acabar ràpidament 
la conversa, ni tan sols de-
manant quin és l’origen de la 
“bestiesa” que li pregunto... 
En canvi, parlant amb altres 
parents, donen per segur que 
la història és certa. I donen 
més dades encara: el primer 
matrimoni va tenir un fill, nét 
directe doncs de Fidel Castro, 
i aquest ve “sovint a Igualada 
per veure la seva mare...”

Fills, néts, besnéts per 
tota la geografia
Que ningú no se’ns alarmi. 
Això de tibar del fil, en aquest 
cas, és molt complicat. Penseu 
que Fidel Castro té fills, dones, 
néts i bésnets per llogar-hi ca-

Fidel Castro, envoltat de dones, poc després d’iniciar la “Revolución”.

dires. Es veu que l’home era 
una perla en això dels amors, 
i hi ha fills legals i “secrets” re-
partits per tot arreu. Només a 
Espanya, consultant en algu-
nes bases de dades de la xar-
xa, em surten néts i besnéts a 
Sevilla, Madrid, València i La 
Corunya. I ara el d’Igualada! 
No se sap en cap cas si són re-
coneguts o no.

Profílic en tenir 
descendència
La família Castro ja era prolí-
fica. El pare de Fidel, el gallec 
Ángel Castro Argiz, va arribar 
com soldadet a Cuba i va aca-
bar per arrelar a l’illa. Primer 
es va casar amb una mestra 
anomenada María Luisa Ar-
gota i va tenir dos fills, després 

es va separar i es va unir a Lina 
Ruz, la mare de Fidel, amb qui 
va tenir set fills. Però hi ha un 
altre mig germà, nascut d’una 
relació de “don Àngel” amb 
una altra dona. Fidel Castro 
Ruz, doncs, té sis germans i 
tres mig germans.
Fidel al seu pare -i mai millor 
dit- el “comandante” va tenir 
11 fills coneguts, un altre que 
se sap que existeix i tres que se 
li atribueixen sense cap prova 
fefaent. Els coneguts i recone-
guts: Fidel Castro Díaz-Balart 
(1949), fill de Mirta Díaz-Ba-
lart; Alexis (1962), Alexander 
(1963), Antonio (1969), Ale-
jandro (1971) i Ángel (1974) 
Castro Soto de la Vall, fills de 
Dalia Soto de la Vall. De mo-
ment en portem sis. 

L’any 1956 Fidel Castro va 
“treballar” molt. Acabava de 
sortir de la presó i aquell any 
va tenir tres fills: dues dones, 
Alina Fernández, qui porta el 
cognom de qui llavors era es-
pòs de la seva mare, Natalia 
Revuelta, i Francisca Pupo, a 
la qual no va reconèixer no se 
sap molt bé per què. També 
hi ha un home: Jorge Ángel 
Castro Laborde, fill de Maria 
Laborde.
En els anys seixanta va néixer 
un altre fill, de mare descone-
guda per la premsa, al qual va 
insistir posar de nom Alejan-
dro, però qui va tenir el bon 
judici de canviar-li per Ciro, 
en vista que altres dos ger-
mans es deien d’igual o sem-
blant manera. El de Fidel i el 

nom Alejandro té història. Ell 
mateix, originalment, es deia 
Fidel Hipòlit Castro Ruz. Però, 
quan legalment poder, als 18 
anys, obsessionat per la figu-
ra d’Alexandre el Gran, l’hi va 
canviar per Fidel Alejandro.
Se sap que hi ha un altre 
“fruit” nascut el 1970, però no 
se sap ni el nom de la mare. Ni 
tan sols se sap el del propi noi. 
L’esmenta la investigadora i 
periodista nord-americana 
Ann Louise Bardach («Wit-
hout Fidel»). Apa, cinc més.
Els tres que se li atribueixen 
sense cap prova en el món dels 
rumors populars, són: una 
de les filles d’Antonio Núñez 
Jiménez, una de les de Jaume 
Crombet i un fill d’Abraham 
Maciques, els tres alts funcio-
naris del règim que rondaven 
la casa de govern...

Muntanya de parents
Amb tants fills i tants germans, 
Fidel Castro té una muntanya 
de nebots, néts i nores que es 
casen, se separen i multipli-
quen amb una freqüència que 
espanta. Se sap que fora de 
Cuba hi ha almenys dues filles 
de Fidel, dues germanes i di-
versos néts i nebots. Excepte 
la filla Alina i la germana Jua-
nita, que han publicat llibres 
molt crítics, els altres parents, 
encara que disgustats, han op-
tat per guardar silenci...
No us estranyi, doncs, que en 
això del “cas d’Igualada” tin-
gueu davant una història que 
costarà de delimitar si és ve-
ritat o tot plegat una llegenda 
que s’ha mantingut al llarg de 
dècades. Detalls per donar-li 
certesa n’hi ha, francament. 
Per haver-hi posat més pa que 
formatge, potser també.

endesa.com

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

LaVeudel'Anoia_250x90,25_S&S_Endesa2016_OP_F_M_CAT.indd   1 19/4/16   13:31



Joves igualadins fan un vídeo sobre 
les relacions sexuals saludables
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U na iniciativa munici-
pal, ha produït aquest 
mes de novembre 

l’espot Gaudeix obertament 
de la teva sexualitat, emmar-
cat dins la Setmana de les Fi-
gues i els Ous, amb l’objectiu 
de promocionar les relacions 
afectives i sexuals saludables, 
naturalitzant l’existència de la 
sexualitat i combatent la dis-
criminació i els estereotips. 
Ha estat possible gràcies al 
compromís, implicació i par-
ticipació de diferents joves 
de la ciutat, que hi apareixen 
donant diferents missatges. 
Aquesta actuació específica es 

RESULTATS DE L'ENQUESTA 
DE LA SETMANA A 

SÍ   NO

25% 75%

Creus que Igualada és una ciutat neta?

Cada setmana tenim una enquesta al twitter i a la nostra web

PARTICIPA-HI!@veuanoia

deriva del Pla de Salut 2015-
2018, sota el paraigües de la 
promoció de la salut sexual, 
afectiva i reproductiva i, du-
rant aquesta setmana, es duen 

a terme diferents iniciatives i 
tallers al voltant d’aquesta te-
màtica, que es poden consul-
tar a l’agenda del web www.
igualada.cat.

La Masuca obrirà el 8 de desembre
REDACCIÓ / LA VEU 

L a setmana que ve és una 
de les setmanes més es-
tranyes del calendari, 

amb dos festius entre setma-
na, el dimarts 6 i el dijous 8 de 
desembre. Per aquest motiu, 
els comerciants del Mercat de 
la Masuca han decidit aixecar 
persianes el dijous al matí, dia 
de la Immaculada Concepció.
L’objectiu és oferir als habitu-
als (i no tant habituals) un dia 
més de compra per preparar 
els àpats del cap de setmana… 

i qui vulgui també els àpats 
de Nadal. D’aquesta manera, 
els comerciants volen animar 
igualadins i anoiencs a acos-
tar-se al Mercat i descobrir 
les seves propostes de cara a 

aquestes festes.
L’horari d’obertura serà l’ha-
bitual d’un dijous al matí, de 
dos quarts de vuit al matí i fins 
a tres quarts de dues a la tarda. REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament s’ha ad-
herit al pacte d’alcal-
des i alcaldesses per a 

l’energia i el clima que ha de 
reduir les emissions de CO2 
un 40% fins al 2030. El grup 
polític Decidim “ho troba ben 
irònic, tenint en compte la 
manca de sensibilitat medi-
ambiental que demostra tenir 
el govern de Marc Castells. La 
pista de gel, el baix índex de 
recollida selectiva o l’estat del 
riu Anoia en són bons exem-
ples”.
El portaveu de Decidim a 
l’Ajuntament, Dario Castañé, 
assegura que “no podem sig-
nar el pacte i continuar instal-
lant una pista de gel per Nadal, 

Decidim diu que el govern 
d’Igualada és insensible 
amb el medi ambient

o amb percentatges vergonyo-
sos de recollida selectiva, o 
amb un riu Anoia deixat, amb 
abocaments, brutícia, tractat 
amb glifosats ..., o sense una 
aposta decidida pel transport 
públic ni pel consumir d’ener-
gia d’origen clarament reno-
vable”. “Signar aquest pacte els 
ha de comportar un profunda 
autocrítica”, afegeix.
Des de la plataforma ciutada-
na de confluència d’esquerres 
també es demana poder par-
ticipar del projecte. Castañé 
explica que “donat que hi 
haurà dos anys per treballar 
aquest pacte, i que estem par-
lant d’objectius i actuacions 
per als següents 14 anys, de-
manen participar en la seva 
elaboració”.

Col·labora:Col·labora:

FEM QUE LES JOGUINES PORTIN SOMRIURES ALS INFANTS

Realitzem la recollida, revisió, classi�cació i reciclatge o destrucció de joguines usades.

Distribuïm gratuïtament joguines a nens i nenes, tant a nivell local com internacional.

C/ Vilanova i la Geltrú, 4 localA · 08700 Igualada, Barcelona Telf: 616 43 22 15 · E-Mail: joguinessensefronteresigualada@gmail.com
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E l passat divendres, 25 
de novembre, els avis i 
àvies de la Residència 

Pare Vilaseca van poder gau-
dir d’un excel·lent concert a 
càrrec dels grup Amants de 
Lulú. 
Els músics que hi van partici-
par van ser en Pep Massana, 
violí i veu, la Ulrike Kaese, 
violí i veu, i l’Adrià Bonjoch, 
guitarra i veu. Van oferir un 
repertori molt variat i dinà-
mic, amb una sonoritat a mig 

Concert d’Amants de Lulú 
a la residència P. Vilaseca

camí entre la música clàssica i 
el folk de la vella Europa, in-
cloent temes occitans, escoce-
sos, jueus, alemanys i catalans 
com Rossinyol, Joan Petit, i el 
Cant dels Ocells. Van utilitzar 
un ampli ventall d’instru-
ments, incloent un violí-arpa, 
un instrument únic fabricat 
a Catalunya pel lutier Ramon 
Elias i del qual no n’existeix 
cap altre d’igual. Els residents 
van gaudir moltíssim d’aques-
ta activitat, que es va poder 
dur a terme gràcies a la col·la-
boració de Dental Catalunya.
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Criado en 
España

4,
€
95

Pit sencer de pollastre
El kg + REGAL d’1 dotzena d’ous 
“Classe M”
VIRGEN DEL ROSARIO REGAL

(Valorat en 1,19€)

Compromísde

Origen�

Salaman
ca

89
Pernil 
Gran Selecció 
D. REAL
Peça 6,5 kg aprox. 

Origen�

3x2 En més 
de 1.500 
articles

Escamarlà 
17/20 peces 
800 g

El kg surt a 18,74€

1 unitat

14,99€

El kg surt a 12,49€

9,99
Comprant-ne 3,
la unitat surt a

3 unitats 29,98€

3×2

DEL 2 AL 14 DE DESEMBRE

La teva compra online

Demana-la ja al Taulell 
de Serveis Financers.

EXCLUSIU

NOUS C
LIE

NTS P
ASS 10%

  Campanya vàlida fin al 31 de desembre de 2016 per a altes noves. Lliurament de tres cupons subjecte a l’aprovació i concessió de la Targeta PASS. Els cupons s’enviaran amb el primer extracte mensual PASS, màxim 30 € en total per campanya i client.

Sol.licita ara la Targeta PASS
i tindràs f i ns al

de descompte en
alimentació Carrefour

durant els 3 primers mesos

ÉS 
GRATIS!

,
Mitjana de bou €

95
El kg 9

IMBATIBLE

Gamba argentina gran 
30/40 peces per kg
Capsa de 2 kg
14,60 €7,

€
30

El kg surt a

•  IMBATIBLE •

€

CURACIÓ 
MÍNIMA  

20 MESOS

Atenció al Client
De dilluns a dissabte i diumenges/
festius d’obertura de 9 a 22 h

914 908 900

Centros Comerciales Carrefour S.A. 
C/ Campezo, 16 28022 Madrid

SEGUEIX-NOS A CONTACTA ASERVEIS AL TEU MÒBIL

Descarrega’t 
l’app
“Mi Carrefour”

Fes la teva compra quan vulguis i te la portem a casa.
També pots recollir la teva comanda a la botiga.

En 2 hores estarà preparada. 
Tu ni tan sols hauràs de 
baixar del cotxe.

La teva compra online

En 3 hores estarà a punt a 
la botiga perquè la recullis a 
Atenció al Client.

*Consulta la disponibilitat d’aquests serveis a carrefour.es

 * *

OBERTURA
FESTIUS
DESEMBRE

DIMARTS

6
DIJOUS

8
DIUMENGE

11
DIUMENGE

18
Horari de 9.30h a 21.30h
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E l grup d’advisors de la 
fira tèxtil BSTIM, for-
mat per una dotzena 

de professionals del sector de 
la moda d’àmbit estatal, es 
van reunir aquest divendres a 
Barcelona per avaluar les pas-
sades edicions i fer aportacions 
de cara a la tercera edició de la 
fira, que se celebrarà a Iguala-
da els dies 22 i 23 de febrer de 
2017. 
En el transcurs de la reunió, els 
organitzadors –Fira d’Igualada 
i Agrupació tèxtil Fagepi- van 
presentar les dades de les dues 
primeres edicions i van expres-
sar la voluntat de fer créixer la 
fira en expositors i visitants i 
obrir-la encara més a visitants 
internacionals. És per això que 
es realitzarà un congrés previ 
el dia abans de la fira vinculat 
a la Moda Sostenible i es farà 
un espai d’exposició de pro-
ductes de moda sostenible en 
el marc de la Fira. Els membres 
del consell assessor van remar-
car la importància que la Fira 
aporti contingut de valor, que 
pugui generar noves idees que 
siguin útils per a l’activitat pro-
fessional dels potencials visi-
tants, des de Fab-labs on trobar 

La Fira BSTIM ja prepara 
la nova edició

Més de 400 treballadors, en les 
Jornades Professionals d’Àuria Grup 

innovacions tecnològiques fins 
a espais per a emprenedors, 
idees que l’organització estudi-
arà portar a terme. 
Molts dels membres del grup 
d’advisors d’enguany repetei-
xen després de la bona experi-
ència de les edicions anteriors.  
Formen part d’aquest grup 
d’experts el president de MO-
DACC Francesc Maristany, el 
gerent de CCAM de la Gene-
ralitat de Catalunya Miquel 
Rodríguez, la Secretària Gene-
ral de la Federación Española 
de Industrias de la Confección 
(FEDECON) Carmen Torres, 
la periodista Sílvia Riera de la 
revista Modaes, Aleix Aguilera 
del magazine CooltureMag, 
el responsable de Sita Murt 
Iago Esteve, la Presidenta de 
la Asociación Moda Sosteni-
ble Sílvia Calvo, Pepa Bueno 
de la Asociación de Creadores 
de Moda de España (ACME), 
Igone Bartomeu de l’empresa 
Desigual, Javier Goyaneche 
d’Ecoalf i Santi Casanellas de 
la marca Referendum.  Tots ells 
han acceptat col·laborar amb 
BSTIM de manera desinteres-
sada per aportar el seu punt de 
vista sobre la fira i contribuir 
a convertir-la en un esdeveni-
ment excel·lent dins del sector.
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M és de 400 treballa-
dors i treballado-
res de les empreses 

i entitats d’Àuria -l’empresa 
privada més gran en volum de 
treballadors a la comarca- van 
omplir divendres la sala poli-
valent del Centre d’Innovació 
d’Anoia, a Vilanova del Camí, 
en la celebració de les II Jor-
nades de Professionals d’Àu-
ria Grup. Un programa amb 
diverses sessions que tenien 
per objectiu posar en valor la 
cohesió, el treball en equip i el 
sentiment de compartir Àuria 
Grup, després de la fusió que 
ha empès l’entitat en aquests 
últims divuit mesos. 
L’alcaldessa de Vilanova, Va-
nesa González, va ser l’encar-
regada de donar la benvin-
guda a tots els assistents i va 
congratular-se que el seu mu-
nicipi “fos l’escenari d’aquesta 
trobada tan multitudinària” i 
va reafirmar el seu compromís 
“de col·laboració amb Àuria”. 
Per la seva banda, Teresa M. 
Jorba, presidenta del Consell 
Rector d’Àuria Cooperativa 
i del Patronat d’Àuria Fun-
dació, va posar de manifest 
el denominador comú de les 
persones que treballen a Àu-
ria o fan ús dels seus serveis 
de suport: “sou persones com-
promeses, convençudes que 
amb la vostra feina cada dia 
feu el món una mica millor”. 
Per la seva banda, Miquel 
Canet, director general del 
grup, va assegurar que “les 
jornades” es feien per “bolcar 
coneixement i cooperació i 
plantejar-nos què som i cap 
on anem, amb l’objectiu que 
en sortir d’aquí, a partir de la 
setmana que ve, puguem pro-

Les jornades es van fer al Centre d’Innovació Anoia.

cessar aquestes idees, planteja-
ments i informacions per fer-
ho millor”. 

Un projecte compartit 
L’equip directiu va encetar les 
Jornades amb una sessió sobre 
l’entramat d’entitats que s’ai-
xopluguen sota el paraigües 
d’Àuria: la cooperativa, inte-
grada pel centre especial de 
treball de Sesoliveres; la Fun-
dació i tots els seus serveis; les 
marques, com Cuinara o Àu-
ria Cosmètics; les cooperatives 
de segon grau; les UTE’s o la 
participació en altres entitats 
com el FIL d’Esparraguera. 
El matí del divendres va 
prosseguir amb dos esdeve-
niments extraordinaris com 
van ser el documental de 
testimonis de La meva vida 
a Àuria i la celebrada experi-
ència d’un foraster molt par-
ticular: l’actor igualadí Joan 
Valentí que va presentar el ví-
deo i els seus descobriments 
a la petita comunitat d’Àuria 
amb Coneguem-nos a través 
dels ulls del foraster. 
A la tarda, les sessions van te-
nir un caràcter més sectorial 
amb Els drets de les persones 
a càrrec d’Alba Nieto, Marta 
Carulla, Marta Segura i Rosa 

Sánchez; el Compromís me-
diambiental amb Gregori 
Reyes, responsable de projec-
tes del Club EMAS; i Les cre-
ences limitants en el suport 
a la persona que va comptar 
amb Eduardo Brignani, psi-
còleg especialista en la disca-
pacitat. 
Dissabte al matí, les jorna-
des es van reprendre amb la 
sessió d’humor del mono-
loguista Víctor Parrado i el 
seu xou L’humor de dilluns a 
diumenge i consells per a fer 
una Empresa més saludable 
amb un tècnic de l’empresa 
Biwel, dedicada a la preven-
ció i la promoció de la salut 
en l’entorn de treball. Per úl-
tim, un taller cooperatiu amb 
l’enginy i la imaginació com a 
motor van servir per conduir 
unes dinàmiques de treball 
que van tancar el programa 
de les jornades. 
Amb aquestes Jornades, Àu-
ria tanca el cicle d’organitzar 
biennalment unes jornades 
de professionals. L’any passat, 
al desembre del 2015, es van 
celebrar les primeres Jorna-
des Externes dedicades a La 
marca i el valor social de les 
empreses obertes a tot el teixit 
socioeconòmic de la comarca.

BH ULTIMATE RC CARBON
a partir de 1.499€

BH EXPERT XT ALUMINI
a partir de 999€

BH
ULTIMATE RC

Fins a 500€ d’equipament 
amb llicència federativa

TEAM CO-FACTORY 
PVP 4.999€ OFERTA: 

BH ULTIMATE

2.499€

CORREDORS CO-FACTORY  TEMPORADA 2017

UNITATS LIMITADES + EQUIP COMPLET (CONSULTAR CONDICIONS)

Carrer Comarca 62, Igualada 08700 Tel: 93 131 35 58  E-mail: abacicles@gmail.com
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P er setè any consecutiu, 
divendres 25 de no-
vembre va tenir lloc 

l’acte de lliurament de les 
Beques que MIPS Fundació 
Privada atorga a estudiants 
de medicina de la comarca 
de l’Anoia. Enguany han es-
tat 36 els estudiants becats, sis 
dels quals han rebut la beca 
per primera vegada i 12 cur-
sen ja l’últim any de carrera. 
Tots ells, junt amb familiars i 
amics, es van aplegar a les de-
pendències de MIPS Centre 
Mèdic per recollir les beques 
en un acte que va comptar 
amb la presència de Marc 
Castells, alcalde d’Igualada i 
dels representants de MIPS 
Fundació Privada i de Mútua 
Igualadina.
Joan Prats i Salvador Balcells, 
president de MIPS i sotspresi-
dent de Mútua Igualadina 
respectivament, van dirigir 
unes paraules als assistents i 
van agrair les aportacions que 
Mútua Igualadina Fundació 
Privada i Mútua Igualadi-
na de Previsió Socials MPS a 
Prima Fixa aporten a aquest 
programa que, des que es va 
iniciar l’any 2009, ha superat 
totes les expectatives. MIPS 
Fundació Privada és una en-
titat sense ànim de lucre que 
segueix una clara política de 
reinversió dels resultats gene-

Torna la campanya de 
recollida de joguines de 
Creu Roja Anoia

i de futur d’aquesta entitat. 
Per la seva banda, l’alcalde 
d’Igualada Marc Castells va 
felicitar els estudiants becats i 
va expressar el seu anhel per-
què es puguin cursar estudis 
de medicina a Igualada.
Els estudiants becats aquest 
any són Maria Aguado So-
rolla, Clàudi Bausili i Riba, 
Eduard Casajuana i Urgell, 
Anna Compte Guix, Laura 
Cristobal Saiz, Elisabet Do-
mènech Marcè, Aram Ehsan 
Pernía, Júlia Farrera i Nuñez, 
Cristina Farrés i Pla, Mari-
na García López, Carla Gon-
zalez Grado, M. Teresa Guarro 

Carreras, Henar Guerra Mas, 
Anna Huerta Vélez, Marta 
Llorens Marsal, Mar Luque 
i Luna, Ester Marín i Esteve, 
Aleth Martí Saumell, David 
Martínez Jiménez, Sofía Mele-
ro Iglesias, Marc Notó Fàbre-
gas, Marina Pelfort Moreno, 
Arnau Peñalver Piñol, Enric 
Prats Bacardit, Anna Ribaudí 
Compte, Cristina Rica Grau, 
Laia Rius Borrell, Mar Salazar 
i Raich, Andrea Sanz Llorente, 
Marian Tormo Ratera, Marta 
Tormo Ratera, Verònica Tor-
res i Vives, Ivette Tort Estruch, 
Anna Vila Comas, Maria Vila i 
Serra, Xènia Vilardell i Alonso.

rats. Bona mostra d’aquesta 
filosofia són aquestes beques 
per als estudiants de medicina 
de la comarca de l’Anoia. En 
números absoluts el programa 
Beques MIPS Fundació Priva-
da ha lliurat 183 beques, que 
es tradueix en 183.000 euros 
per als estudiants de medicina 
anoiencs.
En el seu parlament Joan Prats 
va manifestar el desig de cele-
brar la vuitena edició de les 
Beques MIPS al nou centre 
mèdic que actualment s’està 
rehabilitant al Passeig Verda-
guer 114 d’Igualada, un dels 
grans projectes de creixement 

CREU ROJA / LA VEU 

J a tornem a tenir en mar-
xa la 28 Edició de la 
Campanya de Recollida 

de Joguines de Creu Roja a 
l’Anoia amb la finalitat que 
cap nen de la nostra comar-
ca es quedi sense joguines la 
Nit de Reis i així cobrir les 
necessitats de les famílies que 
estan passant dificultats eco-
nòmiques i no poden assumir 
l’adquisició de joguines pels 
seus fills. Els criteris d’accés a 
la Campanya es marquen des 
dels equips de Serveis Socials 
de cada municipi.
Des de Creu Roja un any més, 
fem una crida per les dona-
cions de joguines per infants 
de 0 a 12 anys, esperant una 
resposta social de solidaritat 
en aquest Nadal. Us recordem 
que demanem  joguines no-
ves, educatives, no bèl·liques 
i no sexistes. 
L’acte central serà els dies 22 
i 23 de desembre, amb la Ma-
rató que es celebrarà  en un 
nou espai, a l’Ajuntament 
d’Igualada. S’obrirà durant 
dos dies, per facilitar l’en-
trega de joguines als centres 
educatius de la ciutat durant 
el dia 22 al matí, i durant tot el 
dia 23 a tothom. Qui porti una 
joguina a la marató a o la seu 
de Creu Roja, obtindrà una 
entrada per a la pista de gel de 
Cal Font. Més informació en 
properes edicions.  

3a  generació 
treballant el suroPer primera vegada a la fira de Nadal d’Igualada

Ens trobareu 
els caps de setmana:
 del 3-4,10-11,17-18 

de desembre 
a la plaça de l’Ajuntament 

parada núm. 8

TRADICORK



Èxit de participació en l’acte sobre els avenços en tècniques estètiques de l’institut 

Institut Yvette Pons
C/ Sant Martí de Tous, 37 08700 Igualada, Barcelona.Tel. 93 804 62 02. 

 info@yvettepons.com

www.yvettepons.com
www.facebook.com/yvettepons

A
quest divendres es va celebrar la presenta-
ció dels “Últims avenços en tècniques anti-
age” a càrrec de l’institut d’estètica Yvette 
Pons al restaurant Sesoliveres d’Igualada. A 
l’arribar els assistents rebien una mostra de 
la nova crema que presentava Yvette Pons i 
havien de passar pel photocall.

La presentació va comptar amb la presència 
de gairebé 250 convidats que van gaudir de 
les explicacions de diversos professionals 

en el sector de la cirurgia plàstica i mèdic. La representant de 
Venus Concept, companyia puntera en tecnologies anti-age, va 
iniciar l’acte. La Dra. Alejandra Luna va presentar l’últim equip 
que ha tret al mercat, que es diu VENUS VIVA i és el dispositiu 
més avançat per a tractaments de remodelació facial.

El Dr. Oriol Vernetta –especialista en cirurgia plàstica, repara-
dora i estètica- està considerat com un dels cirurgians plàstics 
amb més projecció del nostre país en el camp de la cirurgia es-
tètica i com a màxim exponent de l’anomenada “Nova Cirurgia”. 
Ell és qui va explicar la tècnica del “Lifting dels 8 punts” amb el 
que aconseguirem realçar i definir pòmuls, galtes, els solcs na-
sogenians i l’oval de la cara.

Va continuar Noelia Jiménez, especialista en tecnologies medi-
coestètiques, presentant la segona tecnologia destacada de la 
nit: el HIFU. Aquest és un tractament per reafirmar el teixit fins 
a capes molt profundes, arribant a la musculatura, a força d’ul-
trasons focalitzats. Actualment està considerada com una de les 
més eficients en aplicacions mèdic estètiques per al tensat cu-
tani, rejoveniment i regeneració natural del teixit.

Va seguir David Gasol, nutricionista macrobiòtic i vegà, va donar 
les claus sobre els aliments cal prendre per cuidar-se la pell i 
millorar i prevenir l’envelliment amb el tractament de medicina 
estètica “Lifting dels 8 punts”.

Va tancar aquesta presentació Yvette Pons, per presentar una 
nova crema. Ara fa quatre anys la línia YVETTE PONS del mateix 
institut estètic, va crear Anti Age GLOBAL ANTI-AGING CREAM, 
dues cremes que serveixen per tractar i prevenir l’envelliment. 
La tecnologia ja era avançada en aquesta, però ara ha creat una 
crema oxigenant i hidratant, per a tot tipus de pells, la YP-OX2, 
HYDRO-OXYGEN CREAM. És una línia sense parabens i amb ac-
tius extrets de mitjans vegetals, també ha utilitzat tècniques re-
lacionades amb la biotecnologia.

Tot plegat va estar amenitzat per la presentadora de televisió Eli-
sabet Carnicé, coneguda per estar al capdavant dels programes 
Tvist i Quarts de Nou de TV3.
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Yvette Pons amb Elisabet Carnicer, presentadora de TV3 i de l’acte.

 La sala de Sesoliveres amb uns 250 assistents

Yvette Pons exposant la nova crema que ha tret al mercat

Detall per als assistents



www.yvettepons.com

Entre els assistents hi havia personalitats del món de la moda, publicitat i televisió en què hi destaca el periodista esportiu Xavier Valls, presentador 
del Gol a Gol i l’Esport Club de TV3. També reconeguts personatges com Gerard i Ricard Montalban, models, Jordi Blancafort, fotògraf, i Nadia 
Rodríguez, Personal Trainer i Coach de famosos. 

Vull  agrair  a  to thom l ’ass i s tència  en aques ts  moments  tan importants  del  meu bagatge profess ional .  
Gràcies  per  la  conf iança d ipos i tada en to t  l ’equip  que formem part  de  l ’ ins t i tu t  Yvet te  Pons . 
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Yvette Pons, Ricard i Gerard Montalban, Jordi Blancafort, fotògraf Vogue. Antonio Garrido, estilista de TV

El Dr. Oriol Vernetta,cirurgià plàstic i especialista en medicina estètica 
amb Judit Fibla, responsable de Venus Concept de la zona de Catalunya.

Fills de Yvette Pons amb Xavier Valls, presentador de TV3,Gol aGol

Yvette Pons, amb Albert Llovera, 1r competidor paralímpic en campionats del món de 
ral·lis. Elisabet Carnicer i Joan Fusalba.

Yvette Pons amb Xavier Valls i d’altres convidats

Part de l’equip de Yvette Pons amb els models Montalban

FOTOGRAFIES D’Eduard Alsina, d’Ipanema Films 
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Les associacions de ma-
res i pares de les escoles 
Garcia Fossas i Emili 

Vallès d’Igualada han progra-
mat dues xerrades incloses en 
el cicle Aprenent a educar, que 
impulsa el departament d’En-
senyament de l’Ajuntament. 
El dimarts, 29 de novembre, a 
les 19h, l’AMPA de l’Emili Va-
llès organitza una xerrada que 
tindrà lloc en el mateix centre, 
titulada “Alimentació per a pa-
res i mares de nens i nenes de 
primària”, que anirà a càrrec de 
l’Ana Macaya, llicenciada en 
Química i docent de Ciència 
Divertida. La xerrada compta 
també amb la col·laboració del 
departament de Sanitat i Salut 
Pública de l’Ajuntament. 

Xerrades sobre 
l’alimentació i 
l’autoestima dels fills

La Síndica d’Igualada, en el Congrés 
Internacional de Defensors Locals

El dijous, 1 de desembre, a les 
19h, l’AMPA de l’escola Garcia 
Fossas, organitza una xerrada 
amb el títol “Com millorar 
l’autoestima dels nostres fills”, 
a càrrec d’Anna Pujabet, for-
mada en Programació Neuro-
lingüística, Intel·ligència Emo-
cional i EFT. La xerrada es farà 
al mateix centre. 
Aprenent a educar és un cicle 
de xerrades que el departa-
ment d’Ensenyament impulsa 
des de l’any 2007 i que té com 
a objectiu fomentar espais de 
formació, per compartir ex-
periències, actituds i models 
de conducta, així com apren-
dre noves eines per abordar 
l’educació dels nostres fills i 
filles. Ambdues xerrades són 
gratuïtes i estan obertes al pú-
blic en general. 
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E ls síndics i defensors lo-
cals de Catalunya par-
ticiparan en la reforma 

de la Llei de Governs Locals 
que prepara el Parlament i 
en la qual es regularà aquesta 
figura, segons va anunciar el 
passat cap de setmana la con-
sellera de Governació, Merit-
xell Borràs, durant l’acte de 
clausura del primer Congrés 
Internacional de Defensors 
Locals, organitzat pel Fòrum 
de Síndics, Síndiques, Defen-
sors i Defensores Locals de 
Catalunya al Palau de Con-
gressos de Girona. 
En el congrés hi va participar 
la Síndica d’Igualada, Rosa 
Sánchez. 
 Precisament entre les conclu-
sions del Congrés, agrupades 
a l’anomenada Declaració de 
Girona, s’hi inclou la neces-
sitat de consolidar les defen-
sories locals i fomentar-ne la 
creació en aquells municipis 
que encara no en disposen. 
L’anunci de Borràs permetrà 
els síndics catalans, a través 
del FòrumSD, participar en la 
redacció de la futura norma-

Les representants d’Igualada amb Ahmed Galai, Nobel de la Pau.

tiva. L’entitat sempre ha de-
fensat la necessitat que tots els 
municipis de més de 20.000 
habitants disposin d’una sin-
dicatura de greuges munici-
pal. 
El president en funcions del 
Parlament de Catalunya, Llu-
ís M. Corominas, va presidir 
la clausura del Congrés Inter-
nacional de Defensors Locals 
(LOIC16) en un acte que, a 
més de la consellera Borràs, 
va comptar amb la presència 
de la regidora Glòria Plana, 
tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament de Girona; i Ramon 
Llorente, president del Fò-

rumSD. 
Llorente va aprofitar l’ocasió 
per fer una valoració molt 
positiva del congrés, que des 
de dimecres va reunir unes 
200 persones de dotze naci-
onalitats, entre les quals una 
seixantena de defensors i de-
fensores de ciutats internaci-
onals. Van estar tres dies de 
treball intens que s’han ma-
terialitzat en la Declaració de 
Girona. El LOIC16 va comp-
tar amb representants de sin-
dicatures de l’Estat espanyol, 
França, Bèlgica, Rússia, Islàn-
dia, Llatinoamèrica, Sèrbia i 
Alemanya, entre d’altres. 

El Banc de Reutilitzables demana ajut 
per recollir llits, armaris, sofàs i cotxets

REDACCIÓ / LA VEU 

D es del Banc d’Articles 
Reutilitzables d’Igua-
lada es demana col-

laboració a la ciutadania per-
què hi portin aquells elements 
domèstics que ja no fan servir, 
per a poder lliurar-los poste-
riorment a altres famílies amb 
pocs recursos. Els articles que 
tenen més demanada ara ma-
teix són llits, armaris, sofàs i 
cotxets de nadons.  
El Banc d’Articles Reutilitza-
bles és un recurs on es recu-
llen mobles, articles de pueri-
cultura i material escolar, per 
a la seva posterior donació a 
persones que tenen dificultats 
per adquirir-los. Durant l’any 
2016, aquest recurs ha atès 
prop de cent noranta famí-
lies, lliurant-los especialment 
mobles i elements de pueri-
cultura  procedents de parti-
culars, d’establiments i de la 
deixalleria municipal, fet que 
ha permès cobrir algunes ne-
cessitats bàsiques a les famílies 

El Banc està situat al carrer Nicolau Tous, al barri de Montserrat.

beneficiàries. 
Aquest projecte va néixer com 
una actuació conjunta del de-
partament d’Acció Social de 
l’Ajuntament d’Igualada amb 
les entitats ATLAS i Càritas 
Arxiprestal Anoia-Segarra, 
l’Oficina d’Inclusió i Cohesió 
Social (OTIC) i el servei mu-
nicipal de Medi Ambient. 
L’adequació de l’espai, al bar-
ri Montserrat, va ser possible 
gràcies a una aportació eco-
nòmica de l’Obra Social “la 

Caixa”. Tothom que estigui 
interessat a fer alguna donació 
es pot adreçar directament al 
banc, situat al c/ Nicolau Tous, 
29. Els horaris són dimecres i 
divendres de 9 a 12h i els di-
vendres de 17 a 19h. Es pot 
contactar prèviament per de-
manar informació trucant als 
telèfons 93 805 27 59 i 93 803 
19 50 (extensió 447) o adre-
çant un correu electrònic a 
l’adreça:
bancreutilitzables@aj-igualada.net. 
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E l passat diumenge, 
dia 27 de novembre  
es va fer la trobada 

d’exalumnes de  l’escola Mare 
del Diví Pastor preparada per 
l’Associació d’exalumnes. Va 
començar a la capella del col-
legi, amb la celebració de la 
Santa Missa, oficiada per Mn. 
Eduard Flores, vicari de Cas-
tellolí, Òdena i l’Espelt i amb 
la participació del grup Laude 
que hi va col·laborar amb la 
seva música.
A continuació va venir l’acte 
més familiar i entranyable: un 
esmorzar de germanor que va 
tenir lloc a les dependències 
de la mateixa escola. Unes 70 
persones s’hi van retrobar i 
van gaudir amb l’abundant 
esmorzar preparat per l’As-
sociació  i, sobretot, amb la 
companyia i el retrobament 
de moltes persones en un 

Trobada d’exalumnes 
de la Divina Pastora

lloc on van passar uns quants 
anys de la seva infantesa. Es 
va comptar amb l’assistència 
d’una exalumna de més de 90 
anys que va explicar que esta-
va molt contenta d’haver-hi 
pogut anar. 
Després es va donar a cada un 
dels assistents un bonic obse-
qui, relacionat amb les pro-
peres festes nadalenques, i la 
Trobada va acabar amb el tra-
dicional sorteig de regals on 
tothom va tenir el seu premi. 
L’Associació d’exalumnes vol 
expressar la seva satisfacció 
per la nombrosa assistència 
d’exalumnes i vol encoratjar 
tothom a repetir aquesta Festa 
amb una participació encara 
més alta l’any que ve. I recor-
da que, d’acord amb  les noves 
tecnologies, es poden posar 
fotografies i compartir re-
cords i vivències al Facebook, 
on s’ha obert el grup “Divina 
Pastora exalumnes”.
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L ’Ajuntament d’Igua-
lada obre al desem-
bre el termini per a 

sol·licitar subvencions per 
ornamentar amb motius 
nadalencs els diferents vials 
comercials de la ciutat. As-
sociacions de comerciants, 
associacions de veïns o co-
merços d’un mateix carrer 
podran fer les sol·licituds 
entre el 5 i el 16 de desem-
bre. 
Aquestes subvencions, que 
van dirigides als comerci-
ants i associacions comerci-
als, pretenen donar suport 
a la campanya nadalenca, 
facilitant actuacions que 
afavoreixin el guarniment 
dels carrers. 
Per tal de determinar la 
quantia de les subvencions, 

Ja es poden demanar ajuts 
per ornaments als carrers

Presenten un protocol a l’Anoia sobre 
com tractar la violència masclista

es tindrà en especial consi-
deració la llargada del vial, 
la qualitat de l’ornamen-
tació, la quantitat dels ele-
ments ornamentals i altres 
aspectes paral·lels d’interès 
comercial. La quantitat to-
tal destinada per l’Ajunta-
ment a aquests ajuts serà de 
3.000 euros i l’enllumenat 
haurà de romandre encès 
entre el 3 de desembre i 
el 8 de gener, els mateixos 
dies que la il·luminació na-
dalenca municipal. 
Les persones interessa-
des poden ampliar aques-
ta informació al Servei de 
Comerç de l’Ajuntament 
d’Igualada, als webs:
www.comerçigualada.cat i 
www.igualada.cat, al correu 
electrònic:
comerc@aj-igualada.net o 
al telèfon 93 803 19 50. 
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El passat dimarts, dia 22 
de novembre, al Cam-
pus Motor de Castellolí, 

va tenir lloc la presentació del 
Protocol per a l’abordatge de 
la Violència Masclista a l’Ano-
ia. La presentació tècnica del 
document va anar a càrrec de 
la coordinadora del treball i 
de la consultora externa que 
hi ha col·laborat. L’acte va 
comptar també amb la po-
nència de Begoña Roman 
Maestre, Doctora en filosofia 
i professora en la Facultat de 
Filosofia de la Universitat de 
Barcelona, Vocal al Comitè 
de Bioètica a Catalunya Presi-
denta del Comitè d’Ètica dels 
Serveis Socials de Catalunya i 
Secretària executiva de Ethos 
Ramon Llull.
El protocol sobre el tracta-
ment de la violència de gènere 
és ja una realitat a la comar-
ca. El treball ha estat liderat 
des del Consell Comarcal de 
l’Anoia. Na Carme Vilarmau 
Piñero, referent tècnica de 
l’Àrea d’Igualtat i Inclusió 
Social del Consell ha estat, 
per encàrrec de l’Institut Ca-
talà de les Dones, la coordi-
nadora de l’equip de treball 
comarcal, així com del grup 
motor del protocol integrat 
per Nati Veraguas Aguilera 

(Directora del SIE de la Ca-
talunya Central), Mireia Prat 
i Aragay (Agent d’Igualtat de 
la MICOD) i Laia Rosich Solé 
(Consultora especialitzada 
de l’entitat “El Safareig”). El 
resultat d’aquest treball es va 
presentar la setmana passada, 
amb l’assistència d’una vui-
tantena de persones al Cam-
pus Motor. 
L’objectiu del protocol és el 
d’esdevenir un recurs pràctic 
que faciliti la intervenció en 
tots els àmbits i pugui acom-
panyar i guiar la pràctica pro-
fessional de les persones que 
poden intervenir directa o 
indirectament amb persones 
en situació de violència mas-
clista.  
La presentació tècnica del do-
cument va anar a càrrec de 
Laia Rosich Solè, de l’entitat 
El Safareig i Carme Vilar-
mau Piñero, coordinadora de 
l’equip de treball a l’Anoia.
“Els protocols són necessaris 
per a explicitar i coordinar 
esforços necessaris que es 
requereixen per a gestionar 
situacions complexes. Però 
per molt ben dissenyats que 
estiguin, no tindran l’èxit que 
persegueixin sense un con-
venciment i dedicació dels 
professionals involucrats. 

No basta ni amb la bona vo-
luntat, ni en aplicar-los sen-
se més, sinó en saber quan 
activar-los davant d’un cas 
concret i particular. Per això 
exigeixen capacitats ètiques i 
comunicatives, i requereixen 
d’un entorn professional i or-
ganitzatiu que les promogui i 
les reconegui”, van assegurar 
les impulsores.
El document, fruit del treball 
coordinat dels agents que for-
men part de la xarxa de ser-
veis d’atenció a les persones 
de l’Anoia, contextualitza en 
el territori l’abordatge de les 
diferents formes de violència 
a partir d’allò que s’estipula 
al Protocol marc per una in-
tervenció coordinada contra 
la violència masclista, legiti-
mat per la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclis-
ta i, que és l’instrument que 
estableix les bases a partir de 
les quals es defineix un mo-
del d’intervenció compatible 
amb el que estableix la llei. 
Aquest model s’ha comple-
mentat  amb el treball interi-
nstitucional que s’està desen-
volupant a nivell territorial, i 
amb les pràctiques i les apor-
tacions de tots els agents i 
àmbits implicats.  

Torronada de l’Hospitalitat de la M.D. Lourdes

Des de l’Hospitalitat de la 
Mare de Déu de Lourdes 
informen que squest any 
canviaran el lloc de la cele-
bració. Enguany es celebra-
rà al local del carrer Òdena 
118 -baixos- el proper 18 de 
desembre a les 5 hores de la 
tarda. Com l’any passat es 
demanarà una col·laboració 

de 5 euros per tal d’ajudar a 
rebaixar el cost de l’acte.
Per tal de poder preveure el 
nombre d’assistents cal con-
firmar l’assistència trucant 
abans  del 10 de desembre 
als telèfons: 
620 601 950 – 686 488 995 
Places limitades! 
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La Llacuna organitza 
una nova edició de la 
Fira de Sant Andreu, 

que se celebra des de 1935, 
i a la que des de fa 37 anys 
també s’hi suma la Matan-
ça del porc. A la festa es pot 
veure com els productors i 
elaboradors fan els embotits 
a partir de l’animal, que des 
de fa anys es compra mort. 
La Fira de Sant Andreu atrau 
a la Llacuna més de 5.000 
persones cada any, que tenen 
l’oportunitat de comprar 
embotits i altres productes 
agroalimentaris de proxi-
mitat i de qualitat, a més de 
posar en valor el món rural, 
el turisme d’interior i el po-
tencial de la gastronomia ca-
talana.
Dissabte dia 3 a la tarda 
s’inaugurarà l’exposició Ar-
tesania de la Mediterrània, 

amb obres de Ramon Saba-
té Camps, i a la mitjanit The 
Shakin’ Gamblers actuaran 
al local de la piscina. L’ende-
mà diumenge, a 2/4 de 9, es 
farà la 37a Matança del Porc 
a la plaça Major, amb entre-
pans de botifarra a la brasa 
amb allioli i vi del poble. Els 
tiquets per a la Matança es 
podran comprar la tarda an-
terior, de 18 a 20 h al Casal 
de la Gent Gran.
Durant tot el matí de diu-
menge, la Fira comercial i 
artesanal omplirà la plaça 
Major i els carrers circum-
dants, a la qual hi assistiran 

La Llacuna organitza la Fira de Sant Andreu 
i la Matança del Porc

Més de 5.000 persones 
visiten la fira cada any, 
que destaca els produc-
tes agroalimentaris de

proximitat

el conseller d’Empresa i Co-
neixement Jordi Baiget i el 
vicepresident segon de la Di-
putació de Barcelona i alcal-
de d’Igualada Marc Castells.

La resta d’activitats tindran 
lloc la setmana següent, amb 
el taller Idees nadalenques de 
dilluns dia 5, la xerrada Cui-
na saludable per Nadal de 

dimecres; i la missa cantada 
de dijous per la festivitat de 
la Immaculada, patrona de la 
Llacuna, i el concert Arriba 
el Nadal de dijous dia 8.

ANOIA / CONXITA COSTA 

E l passat dissabte 26 de 
novembre va tenir lloc 
el lliurament dels XX 

Premis de Prevenció d’Incen-
dis Forestals, organitzats per la 
Diputació de Barcelona, en els 
quals les Agrupacions de Piera 
i El Bruc van ser guardonades. 
L’acte es va dur a terme al Re-
cinte firal del Sucre a Vic i va 
estar presidit per Dionís Gui-
teras, vicepresident de la Di-
putació de Barcelona i Anna 
Erra, alcaldessa de la ciutat. 
L’objectiu d’aquests premis 
és el reconeixement a la tasca 
que realitzen les agrupacions 
de voluntaris al territori.
En el seu discurs de clausura 
de la festa, el vicepresident 
Dionís Guiteras, ha assenya-
lat que «des de la Diputació 
de Barcelona donem suport a 
les associacions de propieta-
ris forestals, que són les im-
pulsores de les ADF, perquè a 
través de la propietat privada 
preserven uns espais que són 
de gaudi públic, gestionant 
una part molt important del 
territori que suposo un 66% 
del conjunt del país».
L’ADF de Piera va guanyar 

el Premi Rossend Montané, 
amb el projecte de recupera-
ció del dipòsit d’abastament 
d’aigua de Can Aguilera. 
Àlex Carafí, cap operatiu de 
l’Agrupació ens ha comentat 
que estan molt satisfets amb 
l’obtenció d’aquest premi 
perquè “s’ha reconegut, es-
pecialment, l’estreta col·la-
boració de diferents entitats 
i institucions com la Diputa-
ció de Barcelona, la Genera-
litat de Catalunya (Bombers, 
EPAF), l’ajuntament de Piera 
i ADF de Piera”. Ha afegit que 

gràcies a aquestes col·labora-
cions “s’ha pogut minimitzar 
considerablement el cost i el 
temps de rehabilitació d’un 
punt d’aigua de gran impor-
tància, així com del seu en-
torn.”
El Premi Jordi Peix i Mas-
sip, destinat a reconèixer la 
tasca en prevenció i sensibi-
lització, va recaure en l’ADF 
del Bruc amb el projecte “un 
any després”, fent referència 
a l’incendi que va tenir lloc 
l’estiu del 2015. El projecte es 
basava en la recuperació de 

Les ADF’s de Piera i el Bruc, 
premiades per la Diputació de Barcelona

l’ecosistema i regeneració de 
la vegetació que es va realit-
zar a la zona cremada a par-
tir de l’agricultura natural 
Nendo Dango, de Masanobu 
Fukuoka, que consisteix en 
reforestar amb boles d’ar-
gila i llavors. Òscar Calafell, 
president de l’Agrupació ha 
manifestat l’agraïment a les 
persones que van participar 
i que “estem molt contents 
perquè aquest premi és grà-
cies a l’esforç col·lectiu dels 
nens del Bruc, famílies, esco-
la i veïns del poble que van 

elaborar 12.000 boletes de 
Nendo Dango per reforestar 
una part de la zona cremada, 
sensibilitzant als més petits 
de la importància que tenen 
aquestes accions”.
Aquesta vintena edició ha 
coincidit amb els 30 anys de 
la creació de les ADF’s des-
prés dels greus incendis del 
1986. Aquestes entitats es-
tan formades per propietaris 
forestals, ajuntaments i vo-
luntaris que tenen com a ob-
jectiu principal la prevenció 
d’incendis forestals. 

Àlex Carafí, Piera i Òscar Calafell, el Bruc, segon i tercer de l’esquerra. /DIPUTACIÓ BARCELONA
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Menú Sant Esteve 
dia 26 de Desembre de 2016

Crema de poularda amb tòfona
Caneló rostit de Sant Esteve amb la seva beixamel 
Sarsuela de rap, gamba vermella, calamar i cloïsses

Tronc de Sant Silvestre
Neules i torrons

Vi Blanc: Can Feixes “Blanc selecció 2015”
Vi Negre: Hado Pujanza D.O. Rioja

Cava: Vilarnau Brut Nature D.O. Penedès
Aigua, Cafè

Preu: 40€ IVA Inclòs

Menú d’Any Nou  
dia 1 de Gener de 2016

Crema de marisc amb gamba i musclo amb cruixent de pa
Lluç de Celeiro amb cremós de patata i oli de ceps

Cuixa d’ànec d’aglà rostida amb peres
Biscuit glacé de Xixona amb xocolata calenta

Neules i torrons

Vi Blanc: Can Feixes “Blanc selecció 2015”
Vi Negre: Hado Pujanza D.O. Rioja

Cava: Vilarnau Brut Nature D.O. Penedès
Aigua, Cafè

Preu: 40€ IVA Inclòs

Bones Festes 
i Bon any 2017!!!El Jardí  Restaurant d’Igualada

Rambla St. Isidre 12  Igualada   Tel. 938 03 18 64

Menjar per emportar 
de les Festes de Nadal , 

Cap d’any i Reis 

-Canelons de rostit de Festa Major (Ració 3 canelons 6.50€)
-Crema de marisc amb gamba i musclos i arròs 8€

- Tàrtar de tonyina vermella amb alvocat i torradetes 10€
-Terrina de foie amb torradetes i compota tomàquet 10€

-Escudella de galets i pilota  8€
-Ànec rostit amb peres 10€

-1/2 espatlla de xai al forn 12€
                              -1/2 cuixa de cabrit al forn 13€ 

-Sarsuela de rap, gamba, calamar i cloïsses 18€
 -Cuixa de pintada desossada a la catalana amb moniato 12€

                                                                      - Capó farcit de Nadal (48h d’antelació) s/m 

*Comandes superiors a 60€ t’obsequiem amb una ampolla  de Cava D.O Penedès.
*Per donar un millor servei agrairíem fer la seva comanda amb 24 hores d’antelació.

Menú Nadal 
dia 25 de Desembre de 2016

Humus d’albergínia escalivada amb pernil ibèric
Escudella amb galets i carn d’olla

 Espatlla de xai rostida a la catalana
Tartaleta amb crema de llimona i fruits vermells

Neules i torrons

Vi Blanc: Can Feixes “Blanc selecció 2015”
Vi Negre: Hado Pujanza D.O. Rioja

Cava: Vilarnau Brut Nature D.O. Penedès
Aigua, Cafè

Preu: 40€ IVA Inclòs

Menú de Cap d’Any
dia 31 de Desembre de 2016

Aperitiu 
Tàrtar de salmó marinat, pesto, amb els seu caviar

Crema de carxofes amb garotes i les seves xips        
  Terrina de foie micuit amb saltat de poma,  pastanaga i oporto  
Llobarro salvatge amb patata a la forquilla, trompetes de la mort 

i vinagreta de tòfona
Cabrit a baixa temperatura amb puré de nyàmara i el seu suc de rostir

Marquise de xocolata amb crema de cafè

Raïm de la sort i cotilló
Ball i servei de bar 

Vi Blanc: Menade D.O. Rueda
Vi Negre: Hado pujanza D.O. Rioja

Cava: Torelló Brut Nature D.O. Penedès
Aigua, Cafè i copa de sobretaula

Preu: 85€ IVA Inclòs
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Més de 100 persones 
van passar dissab-
te 26 per la segona 

jornada del Rewind Horror 
Festival a Can Papasseit, a Vi-
lanova del Camí, malgrat que 
es va endarrerir una hora per 
motius aliens a l’organització, 
que coincidia amb el Zoom 
Festival i que feia mal temps. 
El públic que va poder gaudir 
de la projecció dels curts de la 
secció oficial i del lliurament 
dels premis del festival va 
quedar content amb el nivell 
de les produccions i va aplau-
dir-les molt, sobretot el curt 
Gentlemen.
Behind es va endur el premi a 
millor curt de la secció oficial, 
valorat en 100 euros. L’orga-
nització va decidir atorgar una 
menció especial, de 50 euros, 
a Gentleman per ser un curt 
diferent amb una gran foto-
grafia, una producció cuidada, 
una excel·lent banda sonora i 
un desenllaç sorprenent. Pel 
que fa a la secció de curtme-
tratges gore, el premi se’l va 
endur Legado, també acompa-
nyat de 50 euros.
A la jornada es va comptar 
amb part dels equips de dos 
dels curtmetratges, com els 
directores Joaquim Bundó i 

Esteve Rovira i els actors Ra-
món Godino i José M. Serra-
no del curt Gentlemen i l’actor 
Ángel Ansón d’El legado. El 
director de Behind, Ángel Gó-
mez Hernández i el director 
de Legado, Joan-Pol Argenter, 
no van poder assistir al lliu-
rament de premis però van 
enviar un vídeo al festival per 
agrair els respectius guardons.
Al Rewind Horror Festival 
també hi van assistir la regi-
dora de Cultura de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí, 
Meritxell Humbert, i el re-
gidor de Cultura d’Igualada, 
Pere Camps.
El Rewind Horror Festival es 
planteja organitzar l’edició de 
l’any que ve dos caps de setma-
na consecutius de finals d’oc-
tubre, evitant així coincidir 
amb el Zoom Festival. Abans, 
però, els amants del curt tenen 
una cita amb la 3a edició del 
Rewind Festival, certamen que 
forma part de Catalunya Film 
Festivals i que tindrà lloc del 
17 al 26 de març de 2017.

Els curts ‘Behind’ i 
‘Legado’, guanyadors del 
Rewind Horror Festival

La producció 
catalana ‘Gentlemen’ 
va merèixer una men-
ció especial de l’orga-

nització

Els guardonats al Rewind Horror Festival

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El Nadal arriba aquest 
cap de setmana a Vi-
lanova del Camí. Vila-

nova Comerç ha organitzat 
la tradicional Fira de Nadal 
per aquest dissabte i diumen-
ge, amb un seguit de novetats 
respecte d’altres edicions i un 
ampli ventall d’activitats pa-
ral·leles per atraure diferents 
públics.
Vilanova Comerç aposta en-
guany per un canvi radical en 
la Fira de Nadal. Ha canviat 
la ubicació, les dates, l’ambi-
entació i també la posada en 
escena. Enguany es celebrarà 
a la plaça de Can Papasseit 
i no a la plaça del Mercat; es 
farà el primer cap de setmana 
de desembre i no la setmana 
de la Puríssima; s’ambientarà 
al més pur estil nadalenc i per 
últim es farà en un espai acotat 
per una gran carpa per acollir 
millor parades del comerç lo-
cal, segons explica el president 
de Vilanova Comerç, Jordi Vi-
larrúbias. 

Una dotzena d’establiments 
vilanovins participaran a la 
Fira que intentarà oferir al vi-
sitant una mostra de produc-
tes i serveis típics d’aquestes 
dates. Arbres i flors de Nadal, 
ornamentació, roba i comple-
ments, entre altres.  També hi 
trobarem una àmplia selecció 
de torrons artesanals gràcies 
a la participació d’un establi-
ment igualadí, Óscar Pastisser. 
La Fira incorpora tot un seguit 
d’activitats paral·leles, gràcies 
a la complicitat i participació 
de les entitats locals. Farem 
cagar el Tió, ens visitarà el 
Pare Noel, podrem fer manu-
alitats amb Endinsa’t, ballar 
amb Sweet India, cantar amb 
Artístic o ballar sardanes amb 
l’Associació Sardanista.
També podrem gaudir d’una 
degustació de productes de 
mercat gràcies als comerci-
ants del Mercat de Sant Hilari 
i participar al concurs de di-
buix i pintura que organitza 
Santi Navarrete d’Artesania 
J.Pons.
L’objectiu d’aquesta Fira de 

Nadal renovada, explica Jordi 
Vilarrúbias és donar a conèi-
xer el comerç de Vilanova, po-
sar en valor els seus productes 
i serveis i de retruc, animar les 
vendes de Nadal. 
Des de Vilanova Comerç con-
viden la ciutadania a parti-
cipar activament a la Fira, bé 
visitant-la i participant de les 
activitats paral·leles que han 
programat, bé fent part de les 
compres de Nadal. La partici-
pació ciutadana, diu el presi-
dent de Vilanova Comerç, 
el primer pas per fer créixer 
aquesta Fira i altres que es pu-
guin organitzar en un futur. 
La Fira de Nadal tindrà lloc, 
com dèiem, aquest cap de 
setmana 3 i 4 de desembre a 
la plaça de Can Papasseit. Po-
dreu visitar-la partir de les 10 
del matí. 
Els comerciants de la Fira ob-
sequiaran les seves compres 
amb una butlleta que entrarà 
al sorteig d’un arbre de Nadal 
ple de regals, dels establiments 
participants. El sorteig es farà 
el dia 5 de gener. 

Vilanova Comerç avança el Nadal 
els dies 3 i 4 de desembre

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E l passat divendres, 25 
de novembre, el porta-
veu d’Esquerra Repu-

blicana al Congrés dels Dipu-
tats, Gabriel Rufián, va visitar 
la comarca de l’Anoia. 
El diputat va començar la vi-
sita amb una reivindicació, 
ja que la data coincidia amb 
el Dia Internacional per l’eli-
minació de la violència de 
gènere, 25 de novembre, i va 
estar present en la lectura del 
manifest en la concentració 
de la plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada, juntament amb 
els regidors igualadins, Josep 
M. Palau, Carolina Telechea i 
Enric Conill.
Rufián, previ a l’acte de Can 
Papasseit (20h), també va po-
der visitar el Mercat de la Ma-
suca, conversant amb els para-
distes i clients en un moment 
de força afluència. 

Un auditori ple
Per acabar la jornada, i en l’ac-
te central de la tarda, Gabriel 
Rufián va ser rebut per un au-
ditori ple, a Can Papasseit (Vi-

lanova del Camí), que va  aple-
gar més de 350 persones per 
escoltar el diputat republicà, 
que en un format de pregunta 
i resposta, va poder respondre 
tots els dubtes plantejats pel 
públic assistent a la instal·lació 
vilanovina. Rufián va destacar 
que Esquerra no treballa per 
“guanyar a un partit o altre, 
ni per a imposar-se a un polí-
tic, sinó per guanyar un país”; 
el polític català va destacar la 
gran feina dels republicans a 
Madrid, a més de constatar 

Gabriel Rufián va omplir l’auditori 
de Can Papasseit

que “en un any al Congrés 
només he escoltat un diputat 
espanyol parlant de república, 
Alberto Garzon, i no és pre-
cisament de Podemos”, desta-
cant que només hi ha un par-
tit que treballa pels principis 
republicans. 
La jornada va acabar amb un 
sopar amb Rufián i amics i 
càrrecs electes d’Esquerra Re-
publicana de l’Anoia, conver-
sant de forma distesa sobre 
l’actualitat catalana i espanyo-
la. 

Gabriel Rufian a Vilanova. / JOAN GUASCH
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El 23 de desembre La Veu Solidària,
 la primera revista solidària de la comarca. 

Aquest any el beneficiari serà 
Càritas Anoia-Segarra

Queda oberta una FILA 0 per a que qualsevol persona que vulgui 
col·laborar pugui fer-ho mitjançant ingrés al nº de compte 

“la Caixa” ES47-2100-0001-07-0200221597
fent constar el nom (opcional)

amb la referència “La Veu Solidària”
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MONTBUI / LA VEU 

L ’Ajuntament de Mont-
bui promou un Procés 
pilot de Participació 

Ciutadana perquè els ciuta-
dans escullin aquella actu-
ació que es durà a terme de 
forma prioritària en l’àmbit 
de Parcs i Jardins. El consis-
tori realitza aquesta actuació 
com a prova pilot, prèvia a 
l’elaboració del Reglament 
de Participació Ciutadana, 
que serà una realitat durant 
els propers mesos. 
L’objectiu d’aquesta acció 
participativa és conèixer el 
parer dels ciutadans a l’hora 
de prioritzar una de les pro-
postes que estudia l’equip 
de govern montbuienc en 
l’àmbit de la millora de 
Parcs i Jardins. Per poder 
votar cal estar empadronat/
da a Montbui i tenir 16 anys 
o més. Els veïns i veïnes de 
Montbui podran votar per 
una d’aquestes tres opcions: 
la remodelació de la Plaça 
Finisterre, la millora i ade-
quació del Parc de Verge de 
la Vila, i el projecte Plaça de 
la Sort al Nucli Antic.
Pel que fa a la remodelació 
de la Plaça Finisterre, un 
parc ubicat a tocar de la lle-
ra del riu Anoia, el projecte 
proposat assenyala que es re-
pararien i pintarien els jocs 
existents; es tancaria l’àmbit 
del parc amb tanca metàl·li-
ca de colors, conservant els 
bancs de formigó existents; 
es posaria un paviment con-
tinu de cautxú de color en 
el joc existent d’escalada, i 
s’afegiria sorra a la resta del 
parc. Es posaria un tobogan 
nou. Es renovaria l’enllume-
nat i es posarien bancs nous.
Pel que fa a l’adequació del 
Parc de Verge de la Vila, al 
barri de La Ponderosa, es re-
pararien i pintarien els jocs 
existents; es tancaria l’àmbit 
del parc amb tanca de fusta, 
seguint la tanca existent; es 
col·locarien unes travesses de 
fusta formant una jardinera 
per l’arbustiva de darrera; es 
finalitzaria la vorera; es po-
saria un joc de molla tipus 
moto i un joc giratori tipus 
“Hurricane”; s’afegiria sorra 
a tot el parc i es renovaria 
l’enllumenat.
I pel que respecta al projec-

te de la Plaça de la Sort del 
Nucli Antic es pintarien els 
gronxadors existents; s’ex-
treurien totes les travesses 
de fusta i es posaria nova 
vorada per a la petanca; el 
parc infantil es tancaria amb 
tanca metàl·lica de colors; 
s’instal·laria el parc temàtic 
de la “Caputxeta Vermella” 
de Pilarín Bayés, que inclou-
ria una molla, un balancí, 
una caseta de fusta i un pa-
nell amb les il·lustracions del 
conte. També s’afegiria sorra 
a tot el parc.
Per participar aquells veïns 
que ho desitgin podran fer-
ho de dues maneres: presen-
cialment, a l’Ajuntament de 
Montbui, assenyalant una de 
les tres opcions que trobaran 
en una butlleta preparada a 
la mateixa recepció del con-
sistori. Tammateix hauran 
d’assenyalar amb una “x” 
l’opció que escullen i iden-
tificar-se amb el seu nom, 
cognoms i DNI. 
També es podrà votar tele-
màticament, des d’un bàn-
ner del procés participatiu 
pilot, ubicat a la pàgina web 
municipal  www.montbui.
cat, on els montbuiencs i 
montbuienques només no-
més hauran de clicar l’opció 
escollida i identificar-se amb 
el nom, cognom i DNI per 
poder validar la seva parti-
cipació. Només s’acceptarà 
un vot per persona. El perí-
ode per votar en aquest pro-
cés participatiu pilot és del 5 
al 16 de desembre de 2016, 
ambdós inclosos.
El consistori destina una 
partida pressupostària de 
10.000 euros per tirar enda-
vant de forma imminent el 
projecte guanyador d’aquest 
procés participatiu Els al-
tres dos projectes de millora 
d’espais lúdics del municipi 
també es faran durant aquest 
mandat. El resultat del pro-
cés participatiu n’establirà 
l’ordre d’actuació.

Montbui promou un 
procés de participació 
ciutadana

Serà un procés par-
ticipatiu per escollir 

l’actuació d’imminent 
millora d’un dels parcs 
del municipi, podent 

triar entre tres opcions

MONTBUI / LA VEU 

L a Sala Auditori de 
Mont-Àgora es va om-
plir de públic familiar 

(gairebé 400 persones) diu-
menge al matí per tal de gau-
dir amb l’acte de lliurament 
del Premi d’Honor del Zoom 
Festival al Club Super 3. Un 
dels protagonistes princi-
pals del Club Super3, en Pau 
(l’actor igualadí Joan Valentí) 
va ser l’encarregat de recollir 
aquest guardó, en el marc de 
la celebració del 25è aniversari 
d’aquest club infantil, que va 
ser homenatjat en el Zoom, 
així com també l’actriu Mòni-
ca Randall.
La matinal va començar amb 
un conte explicat per en Pau, 
que va comptar amb la par-
ticipació de nombrosos nens 
i nenes del públic. L’objectiu 
del conte era sensibilitzar pe-
tits i grans sobre la importàn-

cia de fer un ús responsable de 
l’aigua.
A continuació es va poder 
veure una projecció televisiva 
de “La família”, amb gran pro-
tagonisme per als personatges 
del club Super3, i finalment 
va cloure l’acte amb el lliura-

El Mont-Àgora va acollir la gala del 
lliurament del premi d’honor al Club 
Super3 del Zoom

ment per part del director del 
Festival Zoom Jordi Comellas 
del guardó d’honor a en Pau, 
com a gran protagonista de la 
matinal. Va cloure l’acte una 
sessió fotogràfica amb en Pau 
i aquells nens i nenes que van 
desitjar.   

MONTBUI / LA VEU 

U n nou reconeixement 
arquitectònic per a 
Mont-Àgora. L’obra 

de Pere Puig que acull l’Espai 
de les Arts i del Coneixement 
de Montbui va ser un dels edi-
ficis destacats del WAF (Wor-
ld Architecture Festival), cele-
brat a Berlín a finals del mes 
de novembre. Mont-Àgora va 
ser reconegut a la categoria 
de construccions d’edificis en 
l’àmbit cultural. Només vuit 
edificis d’arreu de l’Estat espa-
nyol van ser finalistes en el to-
tal de 16 categories d’aquests 
premis, que reconeixen els 

millors edificis arquitectònics 
a nivell mundial.
A més de ser finalista dels 
WAF, durant el seu any i mig 
d’història, Mont-Àgora ha es-
tat reconegut com un dels mi-
llors edificis mundials. L’obra 
va ser nominada als German 
Design Awards. A això cal 
afegir una menció especial en 
els ArchitizerA+Awards en la 
categoria d’edificis instituci-
onals, governamentals i mu-
nicipals. Abans, el setembre 
del 2015, Mont-Àgora va ser 
seleccionat com un dels sis 
millors edificis civils del món 
en els últims tres anys en els 
prestigiosos Wan Awards, on 

Mont-Àgora va ser finalista als premis 
del Festival mundial d’arquitectura

també va rebre un reconeixe-
ment pel seu tractament del 
color.
L’edifici montbuienc acull 
una Biblioteca de dues plan-
tes, una sala auditori, una 
de petit format (en aquestes 
dues es realitzen sessions de 
cinema comercial de forma 
setmanal), vestíbul-sala d’ex-
posicions, així com una part 
de l’edifici que és utilitzat per 
l’escola Garcia Lorca –cinc 
aules-, així com diferents es-
pais polivalents.  Cal destacar 
que s’està treballant en l’ade-
quació dels espais pendents 
per tal d’encabir-hi noves au-
les per al foment de les arts.
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt i l’em-
presa Novalia Sinergie 

han obert noves vies de diàleg 
per trobar solucions a diverses 
problemàtiques que afecten el 
municipi. Així ho va informar 
l’alcalde, Santi Broch, en el Ple 
ordinari que va tenir lloc el di-
jous 24 de novembre.
En l’apartat d’informes i pro-
postes d’alcaldia, Broch va 
explicar que hi havia hagut 
una reunió amb representants 
de l’empresa, que ha canviat 
d’advocat i de tècnics, per par-
lar sobre la fàbrica de pèl·lets 
Novalia Sinergie, ubicada al 
centre del poble, i la planta de 
cogeneració Rofeica Energia, 
situada al polígon dels Plans 
d’Arau. L’alcalde va assegurar 
que “estem oberts al diàleg. 
Fins ara anàvem de denúncia 
en denúncia i aquest no era el 
bon camí”.
Pel que fa a Rofeica, Santi 
Broch va comentar que s’ha-
vien mantingut converses amb 
l’Oficina de Gestió Ambiental 
Unificada (OGAU) de la Gene-
ralitat, que ha aconsellat donar 
una nova llicència ambiental 

amb uns paràmetres de con-
trol de les emissions. Quant a 
Novalia Sinergie, l’alcalde va 
dir que es té coneixement que 
l’empresa està treballant al 
màxim i la “incidència no és la 
mateixa que temps enrere, tot 
i que encara se senten sorolls i 
hi ha emissions de serradures”. 
Segons va comentar el màxim 
representant del Consistori 
poblatà, s’ha instat la fàbrica 
que faci mesures reguladores 
del soroll i de l’emissió de pè-
l·lets amb un projecte d’adap-
tació de les instal·lacions que 
suposi tancar els espais d’em-
magatzematge i instal·lar una 
cinta transportadora a dins el 
recinte.   
A més d’aquests dos temes, 
es va tractar amb l’empresa la 
reordenació de l’entorn de la 
fàbrica de pèl·lets i el seu fu-
tur en la definició del nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Mu-
nicipal (POUM), en què s’està 
treballant.
En l’apartat d’informes i pro-
postes d’alcaldia, Santi Broch 
també es va referir a la pro-
blemàtica ocasionada per la 
cobertura de la plaça de se-
cretari-interventor de ma-
nera provisional. L’equip de 

govern i els grups municipals 
de l’oposició van expressar les 
seves opinions respecte aquest 
tema.

Altres qüestions de la sessió
Una altra dels temes que es va 
tractar en aquest Ple ordina-
ri va ser l’aprovació del tercer 
conveni laboral dels treballa-
dors de l’Ajuntament. El punt 
es va aprovar amb els vots a fa-
vor de CiU i Junts per la Pobla i 
l’abstenció de Participa! i ERC.
També es van presentar di-
verses mocions per part dels 
grups municipals. Alguns dels 
textos presentats i la seva vota-
ció van ser: moció en defensa 
del manteniment de l’oficina 
liquidadora a Igualada, apro-
vada amb els vots a favor de 
CiU, Junts per la Pobla i ERC 
i l’abstenció de Participa!; 
moció de suport als 25 anys 
de La Marató, aprovada per 
unanimitat; moció de suport 
als usuaris de la Hispano Igua-
ladina-Monbús, aprovada per 
unanimitat,  i moció de repro-
vació al regidor de Comunica-
ció, que es desestimar amb els 
vots en contra de CiU i a favor 
de Participa!, Junts per la Po-
bla i ERC.

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt i l’empresa Novalia 
Sinergie obren noves vies de diàleg

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Festa Social del Club 
Tennis la Pobla va aple-
gar, el dissabte 26 de 

novembre al vespre, més d’un 
centenar de persones. Enguany, 
i com a novetat, l’acte va tenir 
lloc al restaurant Mas dels Vi-
vencs. Com en altres edicions, 
es va fer un sopar, el lliurament 
de trofeus dels campionats so-
cials i un bingo.
Entre els presents a la festa hi 
havia l’alcalde, Santi Broch; el 
regidor d’Esports, Juan Carlos 
Pérez; el regidor d’Educació 
i Comunicació, Lluís Pérez; 
el president de l’entitat, Josep 
Mayoral, i membres de la jun-
ta directiva. Després de l’àpat i 
dels parlaments, es van lliurar 
els trofeus dels diferents cam-
pionats socials que s’han dis-
putat durant el 2015.
Del XXVII Campionat Social 

Individual Femení es va premi-
ar Isabel Guerrero, guanyado-
ra; Eva Jové, finalista, i Montse 
Aguilera i Teresa Pastor, semifi-
nalistes. Pel que fa al XXXVIII 
Campionat Social Individual 
Masculí, en categoria preferent 
es va reconèixer: Toni Jové, 
guanyador; Carles Casals, fina-
lista; Quim Gasque i Josep M. 
Jericó, semifinalistes; Miquel 
Robert, guanyador de conso-
lació, i Manuel Ruiz, finalista 
de consolació. I en la primera 

categoria d’aquest torneig: An-
toni Jové, guanyador; Ricard 
Jorba, finalista, i Jordi Cardús 
i Francesc Gual, semifinalistes. 
Quant al VI Màster Social, els 
tennistes reconeguts en les di-
ferents categories van ser: cate-
goria preferent, Carles Casals, 
guanyador, i Xavier Díez, fina-
lista; primera categoria, Miquel 
Robert, guanyador, i Ricard 
Ureña, finalista; i segona cate-
goria, Òscar Salom, guanyador, 
i Ricard Jorba, finalista. Pel 

que fa al Campionat Social de 
l’Escola de Tennis, es va lliurar 
un trofeu a: Eric Uriz, campió 
infantil; Pau Margarit, finalista 
infantil; Tanis Moreno, cam-
pió aleví, i Oriol Ferrús, fina-
lista aleví.
A causa de les pluges que hi 
ha hagut aquestes setmanes, 
s’han ajornat les finals del 
XXXIII Campionat de Dobles 
Masculins de primera i segona 
categoria. Per això, no es van 
poder fer els reconeixements 

durant la festa. Els trofeus els 
van cedir l’Ajuntament, el club 
i empreses del municipi i de la 
comarca. Com ja s’ha conver-
tit en una tradició, la festa es 
va acabar amb un bingo en 
què es van sortejar diversos 
regals cedits per empreses. 
Relacionat amb el club de ten-
nis, el dimarts 8 de novem-
bre, es van fer eleccions. Es va 
presentar una única candida-
tura encapçalada per l’actual 
president, Josep Mayoral. La 
resta de membres de la junta 
directiva són: Pere Poch, vice-
president; Joan Fernández, se-
cretari; Antoni Jové, tresorer; i 
David Zumel, Antoni Escudé, 
Josep Forn, Jonathan Martos, 
Albert Escolar i Josep M. Jeri-
có, vocals. Les tres darreres 
persones són noves incorpo-
racions i el mandat té una du-
rada de sis anys.

La Festa Social del CT la Pobla aplega més 
d’un centenar de persones

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Una trentena de perso-
nes van assistir, el dis-
sabte 26 de novembre 

al vespre al Teatre Jardí, al con-
cert que va oferir el cantautor 
Toni Subirana. El recital estava 
inclòs dins de la programació 
de les Festes Culturals, organit-
zades per la regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt.
Subirana va presentar el seu 
darrer treball, que porta per tí-
tol “Cançons d’Advent i Nadal” 
i que inclou peces sobre poemes 
de temàtica nadalenca d’autors 
catalans de renom, com Joan 
Maragall, Jacint Verdaguer o 
Josep Carner. El cantautor, que 
també tocava la guitarra, va es-
tar acompanyat a l’escenari per 
Alfons Rojo, guitarres, mando-
lina, violí, acordió i harmònica, 

i per Pep Pladellorens, piano. El 
local estava decorat amb motius 
nadalencs.
Al llarg de la seva carrera, Toni 
Subirana, nascut a Barcelona, ha 
musicat poemes d’autors molt 
coneguts, com Josep Maria de 
Segarra, Pablo Neruda, Anto-
nio Machado o Joan Maragall. 
També escriu la lletra i compo-
sa la música d’alguns dels temes 
que porta a l’escenari. El 1986 
va signar un contracte amb la 
discogràfica Hispavox, compa-
nyia amb la qual va enregistrar 
el seu primer disc de llarga du-
rada. El 1994 va treure al carrer 
el treball “Toni Subirana canta 
Josep Maria de Segarra”, que va 
portar a diversos escenaris de 
Catalunya i les Illes Balears. I un 
dels seus darrers disc és “Afec-
tos especiales”, que inclou tretze 
noves composicions inèdites. 

Recital nadalenc del 
cantautor Toni Subirana



INGREDIENTS  

4 guatlles
¼ de brou de pollastre
5 grans d’alls
½ copa conyac
1 branquilló api
1 pastanaga
2 tomàquets
3 cebes de Figueres

Recepta:
Primer de tot traurem la carcassa a les guatlles. A con-
tinuació posem a daurar les carcasses amb oli en una 
paella. Tot seguit afegiu-hi les verdures trossejades i 
flamegeu-ho amb conyac. Quan s’hagi evaporat l’al-
cohol, afegiu-hi el brou de pollastre i deixeu-ho redu-
ir. Passeu-ho per un colador xinès i afegiu unes gotes 
de vinagre balsàmic.
I mentrestant poseu les patates a bullir. Un cop cui-
tes les passeu per un passapurés i afegiu la mantega 
pomada i l’oli d’oliva i la sal, remeneu fins a tenir un 
puré homogeni.
Mentrestant, poseu la llard de porc en una altra pa-
ella i deixeu-lo desfer. Salpebreu les guatlles i incor-

GUATLLA

Núria Bas.
Coach de Salut i Nutrició Integrativa per The Institute 
for Integrative Nutrition de Nova York

Isidre Soteras
Propietari i cuiner del Jardi Restaurant.

poreu-les a la paella. Quan les tingueu daurades, po-
seu-les al forn un parell de minuts. 
Per acabar, poseu el puré de patata al plat i col-
loqueu-hi les guatlles a sobre. Decoreu-ho amb salsa 
que heu preparat abans.
Bon profit!

APUNTS 
NUTRICIONALS

La guatlla és ideal si el que estem 
buscant és una carn de textura suau 
i nutricionalment rica.
La carn d’aquesta au és considera-
da d’alt valor biològic pel seu con-
tingut en aminoàcids essencials. A 
més, és rica en vitamines del grup B 
(especialment la B3, niacina i la B6, 
piridoxina) i minerals com el calci, 
el magnesi i el ferro. 
La guatlla és una alternativa saluda-
ble per a tothom però especialment 
per embarassades i petits, ja que a 
més del seu elevat contingut proteic, 
té poques calories i és baixa en greix 
i colesterol.  
Cal destacar, a més, que pel seu im-
portant contingut en vitamina B6, 
és una carn recomanable en casos 
de depressió, asma i diabetis. 

Joan Pubill

IGUALAVINS - 93 804 49 62
c/ La torre 7 Igualada

VI SERRA ALTA NEGRE 
Tres Caràcters 2014
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Per al maridatge d’aquesta setmana de guatlla, hem triat un vi del 
Baix Gaià (Tarragona).
Aquest vi és del Celler 9 més, de l’enòleg Moisès Virgili. És un petit 
celler que cuiden i tracten la vinya amb molt respecte per al medi 
ambient, i elaboren uns vins magnífics relació qualitat-preu.
El Serra Alta negre té una criança en bota per la collita 2014 de 9 
mesos. Una vegada tret de les botes es filtra i s’embotella. La propor-
ció de varietats dins el cupatge és un 45 % garnatxa, 35% cabernet 
sauvignon i un 20% merlot.
TAST:
Color cirera picota, molt intens. Evoca l’olor de fruites vermelles 
(nabius, maduixes...) i les confitures (mora, cirera...) sobre fons de 
vainilla, toffée, fruits secs i espècies. El pas per barrica és present però 
en cap moment molesta.  Al paladar té bona estructura, és opulent, 
vellutat i té una bona corpulència. Apareixen matisos especiats  (vai-
nilla, canyella...)  amb  tanins madurs, grata sensació d’equilibri i un 
suau pas per boca. És un vi elegant i complex, on sorprenen les notes 
de fruita al postgust.

GASTRONOMIA:

Permet un ample ventall de maridatges gràcies als seus tanins ma-
durs, és el complement ideal per a la cuina de la comarca –cassoles 
d’arròs, cassoletes de peix, coques de recapte, esqueixada de bacallà, 
taules de formatges, graellades de carn, embotits, xatonades i la re-
cepta d’aquesta setmana de guatlla. La temperatura de consum és al 
voltant de 15-17ºC.

Esperem que el gaudiu!

1 fulla llorer
Oli oliva 
Vinagre balsàmic
Llard de porc
Sal i pebre
Puré de patata: 2 patates, 
oli d’oliva verge, 
60g mantega, sal
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CAPELLADES / LA VEU 

A quest mes de novem-
bre el Diputat de Cul-
tura Juanjo Puigcorbé 

ha visitat novament Capella-
des per conèixer més al detall 
alguns dels diferents projectes 
en què s’està treballant. Preci-
sament ja havia estat a prin-
cipis d’any a Capellades, per 
treballar en una proposta del 
Museu Molí Paperer.
El diputat Juanjo Pugicorbé 
va ser rebut pel regidor de 
Cultura, Àngel Soteras, i per 
l’Alcalde, Aleix Auber. En pri-
mer lloc la visita va anar Casa 
Bas per veure in situ l’espai 
on s’ubicarà la Fundació Rà-
fols Casamada, de la qual se 
li va fer entrega del projecte 
i la memòria. A Casa Bas es 
va parlar amb representants 
de Capgrossos de Capellades, 
que just comencen a celebrar 
el vintè aniversari. El diputat, 
després de conèixer l’entitat 
es va comprometre a defensar 
el seu projecte davant les con-
vocatòries de subvenció a les 
quals optessin.
Seguidament la comitiva va 
continuar fins La Lliga de Ca-
pellades on els polítics es van 
poder reunir amb la Junta de 
la Societat. Puigcorbé va que-
dar gratament sorprès de la 
vitalitat, àmplia programació 
i volum associatiu de La Lli-
ga de Capellades. En aquesta 
línia l’entitat va explicar les 
propostes de millora de les 
seves instal·lacions per poder 

acollir tot el volum de pro-
postes.
Seguidament es va continuar 
el recorregut des del Teatre de 
La Lliga, on es va mostrar les 
millores ja realitzades i es van 
repassar les pendents. Actu-
alment des de l’Ajuntament 
s’està treballant, de mane-
ra conjunta amb la mateixa 
Diputació, en un Pla Direc-
tor per fixar totes les actuals 
mancances del Teatre, preveu-
re les adequacions necessàries 
i establir l’ordre de prioritat a 
l’hora d’executar totes les ac-
cions.
Encara abans de marxar es va 
passar pel nou orgue de l’es-
glésia de Santa Maria, davant 
l’interès del diputat per conèi-
xer aquesta nova proposta 
cultural. El diputat va valorar 
de forma especialment positi-
va l’opció escollida per Cape-
llades de centrar el seu festival 
d’orgue en la diversitat d’es-

Capellades rep la visita del Diputat 
de Cultura, Juanjo Puigcorbé

tils i possibilitats de l’instru-
ment i en la creació de nous 
públics per a la música enlloc 
de centrar-se en una progra-
mació especialitzada. 
Àngel Soteras, regidor de Cul-
tura, es mostra satisfet amb 
la col·laboració amb l’àrea de 
Cultura de la Diputació: “Tre-
ballem força bé amb el Juanjo 
Puigcorbé. Es mostra espe-
cialment sensible a algunes 
de les propostes que li hem 
traslladat al llarg de l’any, no 
només de l’Ajuntament, sinó 
d’entitats com Capgrossos 
de Capellades o La Lliga i, a 
més, és proactiu i s’interessa 
pels nous projectes. La visita 
d’avui ens l’hem plantejada 
com una feina de preparar el 
terreny de cara a la convoca-
tòria de subvencions per al 
2017 i creiem que ha estat for-
ça profitosa. Ara, però, conti-
nuarem treballant-hi per ob-
tenir-ne els fruits”.

CAPELLADES / LA VEU 

D es del mes d’octubre 
s’està fent a Capella-
des el primer Festi-

val d’Orgue, amb l’objectiu de 
donar a conèixer aquest ins-
trument. 
En aquest sentit, aquest dijous 
s’ha dut a terme una acció di-
vulgativa amb els alumnes de 
sisè de les escoles Mare del 
Diví Pastor i Marquès de la Po-
bla de Capellades. Dividits en 
grups petits els estudiants pri-
mer han pogut conèixer com 
es construeix i com funciona 
aquest instrument, de dimen-
sions i estructura diferent als 
altres. Després, han pogut es-
coltar un petit recital de la mà 
de Jonatan Carbó, qui els ha 
ajudat a descobrir la sonoritat 
de l’orgue.
El regidor de Cultura, Àngel 
Soteras, ha explicat que “des 
de bon començament vam te-
nir clar que un dels principals 

objectius del Festival d’Orgue 
havia de ser crear nou públic 
i que la millor manera era fer 
que els alumnes dels nostres 
centres el poguessin descobrir, 
no des de la formalitat d’un 
concert, sinó mitjançant una 
activitat lúdica, de descoberta, 
pensada específicament per a 
ells”.
El Festival d’Orgue de Capella-
des, organitzat conjuntament 
pels Amics de l’Orgue i l’Ajun-
tament de Capellades, ha ofert 
de moment 3 recitals, el darrer 
coincidint amb la instal·la-
ció, ara fa un any, a l’església 
de Santa Maria de Capellades 
d’aquest instrument, donació 
de la família Freixes Vivó.
El proper –i més solidari- serà 
el diumenge 18 de desembre, a 
les sis de la tarda, i acollirà l’es-
trena de “Capestampes”, peça 
de Xavier Cassanyes composa-
da expressament per al Festival 
d’Orgue de Capellades.

Alumnes de 6è coneixen 
l’orgue de Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dissabte s’ha re-
alitzat un dels actes 
principals d’enguany 

relacionats amb el 25N, Dia 
Internacional per eradicar la 
Violència Masclista, organitzats 
des de la Taula de Dones de Ca-
pellades.
Durant el matí es va presentar 
a la plaça Catalunya “Zapatos 
Rojos” una proposta de l’ar-
tista mexicana Elina Chauvet 
que aquests dies s’ha repetit a 
diverses poblacions catalanes. 
Així a la plaça Catalunya es va 
exposar més de 100 parells de 
sabates amb una tarja on ca-
dascú acompanyava amb el 
pensament les absències que 
simbolitzen les sabates. L’ac-

te va acabar amb la lectura del 
manifest, on es va recordar el 
constant degoteig de víctimes 
per violència masclista.
Aquesta setmana hi ha previstos 
dos actes més. El primer, serà 
aquest dimarts, 29 de novembre 
amb un taller obert al jovent, de 
hip hop contra la violència mas-
clista, anomenat “prou sexisme, 
fem el nostre rap”. Començarà a 
les 5 de la tarda a la Biblioteca, 
però cal inscriure’s prèviament 
a l’Àrea d’Educació de l’Ajunta-
ment de Capellades.
Finalment el 2 de desembre a 
dues escoles de Capellades es 
farà tallers. Al Col·legi Mare 
del Diví Pastor es treballarà so-
bre “Educació emocional per la 
igualtat” i a l’Escola Marquès de 
la Pobla hi haurà el taller “Ima-

ginem la igualtat”.
Aquest mes de novembre ha 
estat ple d’activitats relaciona-

des amb la dona, organitzades 
per a totes les edats. La regi-
dora d’Equitat, Adela Morera, 

Continuen els actes del 25N a Capellades

ha valorat molt positivament 
aquestes iniciatives, “el 25N ens 
serveix per recordar com la vi-
olència masclista encara és pre-
sent a la nostra societat. És un 
problema social, no ens podem 
quedar amb un sol dia de com-
memoració. Cal treballar en la 
prevenció i la sensibilització al 
llarg de l’any, on totes les perso-
nes siguem  capaces d’ identifi-
car les violències més invisibles 
i implícites per evitar arribar a 
situacions més greus. La Taula 
de Dones en aquest sentit és un 
exemple, des d’aquest espai de 
presa de decisions es treballen 
accions de prevenció i sensibi-
lització com les concentracions 
mensuals en rebuig als assassi-
nats masclistes”.



ANOIA SUD  |  29
LA VEU
Divendres, 2 de desembre de 2016

Restaurant 
Braseria i Cafeteria

· Menú per a grups, 
· Menú diari i festiu
· Esmorzars a la brasa
· Servei de carta amb secció de tapes

obert 
Sant Esteve 
i 1 de gener

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA - Mail:  racodeltraginer@gmail.com. Tel. 93 805 01 63 

PIERA / LA VEU 

L a Nau de Cal Sanahuja 
va acollir diumenge 
la Festa de la Rosta, 

que va posar el punt final a 
la celebració del mes de l’oli. 
Aquesta és una proposta que 
organitza anualment la regi-
doria d’Empresa i Ocupació 
amb la intenció de promoci-
onar l’oli de Piera.
Durant tot el matí els pie-
rencs i pierenques van poder 
degustar l’oli de les oliveres 
de la vila amb pa torrat i visi-
tar una mostra de productes 
agrícoles entre els quals no 
hi van faltar els fruits secs, 
elaboracions de pastisseria 
o melmelades, entre d’altres. 
Per als més petits, va haver-hi 

també tallers de manualitats 
i maquillatge i una zona de 
jocs infantils amb inflables.
El concurs d’allioli va estar 
molt disputat i va tornar a 
ser tot un èxit. D’altra ban-
da, es va sortejar entre els 

La Festa de la Rosta tanca 
el mes de l’oli a Piera

assistents oli del molí de Cal 
Sadurní.
Des de la regidoria d’Em-
presa i Ocupació es vol agrair 
la col·laboració del Pubillat-
ge de Piera en el desenvolu-
pament de la jornada.

PIERA / LA VEU 

Coincidint amb la cele-
bració del Dia Inter-
nacional contra la vio-

lència de gènere, l’Associació 
de Dones de Piera va organit-
zar un seguit d’activitats en 
record a les víctimes d’aques-
ta xacra social. La primera 
va ser la lectura del manifest 
institucional, que va comptar 
amb l’acompanyament musi-
cal d’alumnes i professors de 
l’Aula Municipal de Música.
El text volia mostrar el rebuig 
de la societat pierenca envers 
la violència masclista i remar-
car les mesures impulsades 
des de les administracions 
públiques per evitar les de-
sigualtats socials i donar res-

posta a les víctimes de la vio-
lència de gènere. Així mateix, 
el manifest lamentava que el 
Tribunal Constitucional ha-
gués anul·lat alguns articles 
de la Llei d’Igualtat efectiva 
de dones i homes, aprovada 
pel Parlament de Catalunya.

Piera es mobilitza contra 
la violència de gènere

Els actes de commemoració 
del Dia Internacional contra 
la violència de gènere van fi-
nalitzar amb una xerrada a 
l’Espai d’Entitats que porta-
va per títol ‘L’alineació de la 
dona’ i que va anar a càrrec de 
Ramon Rius i Estrada.

PIERA / LA VEU 

E l Teatre Foment de 
Piera va acollir diu-
menge la tarda una 

nova edició de la Gala de 
Piera Televisió. Es tracta 
d’un esdeveniment previ 
a la celebració de la XVIII 
Marató que pretén recollir 
aliments per a Càritas que, 
posteriorment, es faran ar-
ribar a les famílies amb més 
necessitats del poble. 
La Gala, presentada per 
Joan Vallès i Elisabet Vallès, 
va derivar en una jornada 
festiva amb un públic en-
tregat que va omplir la sala 
del Teatre Foment i amb 
un ampli programa d’ac-
tuacions on la música, l’es-
pectacle i el ball van ser els 
grans protagonistes. Es va 
comptar amb les actuacions 
següents:
1- Gall Mut (cançó de la Marató)
2- Agrupació Sardanista de 
Piera
3- Abril i Màrius Montmany
4- Esbart “Egarenc” del social 
de Tarrassa
5- BOP (Banda-Orquestra de Piera)
6- Màia
8- Sevillanes “El Amanecer de 
Piera”

9- Barca de Mitjana “Havaneres”
10- Ballet Clàssic de Barcelona
11- Dansa Bollywood de Piera
12- Sevillanes de Can Mas
13- Imitador de Michael Jackson
14- Àngel i Lluïsa Ball de saló 
(wheelchair)
15- Albert i Laura (ball de 
saló) llatins
16- Manolo i Lluïsa Ball de 
saló (wheelchair)
17- Claqué Escola Luthier
18-Dansa-Jazz Escola Luthier
19- Escola de Ball Txiki Basti-
da (balls)
20- Dansa-Jazz Escola Luthier
21- Escola de Ball Txiki Basti-
da (balls)
22- Escola de ball “Dance Luxury”
23- Amics per sempre (final)
Un cop més, els pierencs i 
pierenques van mostrar el 
seu esperit més solidari col-
laborant amb la gala i fent 
les seves aportacions. En 
aquesta edició s’ha recollit 
una quantitat considerable 
d’aliments als quals caldrà 
sumar els que es recaptin 
en la Marató prevista per al 
proper dia 10 de desembre 
i que es farà als estudis de 
Piera Televisió i a l’Espai 
d’Entitats.

Tarda solidària amb la 
Gala de Piera TV
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MASQUEFA / LA VEU 

D el 3 al 4 de desembre, 
l’Ajuntament orga-
nitza la quarta edició 

de la Festa de Sant Eloi, una 
celebració popular que té com 
a objectiu rememorar els orí-
gens industrials de Masquefa. 
L’activitat es durà a terme a 
l’antiga Fàbrica Rogelio Rojo 
i comptarà amb un ampli i 
variat programa de propostes 
lúdico-culturals per a totes les 
edats. La festa s’organitza des 
de fa quatre anys amb motiu 
de la festivitat de Sant Eloi, 
patró de la metal·lúrgia; acti-
vitat a la qual es van dedicar 
generacions i generacions de 
masquefins des de principis 
del segle XX.
L’edició d’enguany de la Festa 
de Sant Eloi mantindrà l’es-
sència que li ha permès en 
només tres anys fer-se un lloc 
destacat a la vila, a la vegada 
que incorporarà destacades 
novetats. L’activitat arrencarà 
ja divendres 2 de desembre 

(23 h.) al Casal de Joves amb 
un concert solidari contra la 
Sida a càrrec de Karaoke Band 
i una sessió de punxadiscs.
Dissabte 3 de desembre, dia 
neuràlgic de la festivitat, l’ac-
tivitat ja es traslladarà al com-
plet a l’entorn de la Fàbrica 
Rogelio Rojo, un dels espais 
més emblemàtics i caracte-
rístics de la vila que ha estat 
escollit seu de la festa des del 
seu inici gràcies a la seva con-
dició de testimoni d’excepció 
del procés d’industrialització 
que ha viscut Masquefa des 
de l’any 1922. La jornada co-
mençarà a 2/4 d’11 del matí 
amb una sardinada al pati de 
la Fàbrica i clourà ben entra-
da la nit amb una festa disco a 
la Sala Polivalent. Entre emig, 
els masquefins podran gaudir 
de propostes com la presenta-
ció del llibre “Els Gegants de 
l’Anoia”; una sessió de portes 
obertes al Centre d’Interpre-
tació; una exposició d’objectes 
de ferro; inflables per als més 
menuts; tallers de corones de 

Nadal i de diables; un mercat 
de pagès; una recollida solidà-
ria de joguines; mostres d’ofi-
cis d’artesans vinguts d’ar-
reu de Catalunya; espectacles 
itinerants; i concursos.
Xavier Boquete, alcalde de 
Masquefa, assegura que “la 
Festa de Sant Eloi ja està ple-
nament consolidada a Mas-
quefa i és una oportunitat 
única per donar a conèixer la 
història del nostre poble i per 
enfortir els llaços entre la nos-
tra gent. A més, és una ocasió 
excepcional per donar un im-
puls al comerç local i de pro-
ximitat”.
Diumenge 4 de desembre, 
darrer dia de la festivitat, el 
protagonisme l’agafaran des 
de primera hora del matí pro-
postes com un esmorzar po-
pular amb rostida de porc; es-
tands de comerç local ubicats 
davant del CTC o una tarda de 
cinema històric amb la pro-
jecció de les pel·lícules “Bi-
envenido Mr. Marshall” i “El 
Verdugo”.

Masquefa rememorarà els seus orígens industrials en una 
Festa de Sant Eloi que presenta destacades novetats

La Festa de Sant Eloi està 
organitzada per l’Ajunta-
ment de Masquefa i comp-
ta amb la col·laboració de 

la Diputació de Barcelona 
i Masquefa Comerç, a qui 
el consistori agraeix la seva 
implicació.

MASQUEFA / LA VEU 

D issabte 26 de novem-
bre, l’Ajuntament va 
donar a conèixer el 

veredicte de la primera edi-
ció del Concurs de Fotografia 
Instagram Masquefa 2016. Al 
concurs s’hi han presentat més 
de 100 propostes i el jurat ha 
escollit com a guanyadora -en-
tre les 50 finalistes- la fotogra-
fia del masquefí Roberto Mar-
tínez del Moral que reflexa la 
bellesa i l’impacte d’una tem-
pesta de llamps sobre la negra 
nit masquefina. El primer pre-
mi està dotat amb un valor de 
100 euros.
El segon premi (75 euros) ha 
anat a parar a Vicente Barco-
nes i la seva fotografia sobre 
l’arc de Sant Martí; mentre 
que Pilar Irigaray ha estat 
guardonada amb el tercer pre-
mi (50 euros) per la seva ins-
tantània jugant amb el reflex 
d’un retrovisor. Les tres foto-
grafies apareixeran en el ca-
lendari de l’any 2017 que edita 
anualment l’Ajuntament de 
Masquefa; juntament amb 10 
imatges més que el jurat esco-

llirà d’entre les 50 finalistes que 
s’han presentat al certamen. A 
més, totes les instantànies que 
han pres part del concurs es 
poden veure a l’exposició que 
acull la Biblioteca Municipal 
des del 26 de novembre i fins 
el proper 9 de gener del 2017. 
Ester Ibáñez, regidora de Cul-
tura, assegura que “estem molt 
satisfets i agraïts per la partici-
pació i la resposta tan positiva 
que ha tingut la gent. Totes les 
imatges són d’una gran quali-
tat artística.”
El jurat del Concurs de Fo-

tografia Instagram Masquefa 
2016 estava format per la pin-
tora Assun Closas; per Esther 
Esteller, guanyadora del pri-
mer premi del concurs de foto-
grafia Vila de Masquefa 2015; 
i pel fotògraf Jordi González. 
L’Ajuntament de Masquefa 
felicita als guanyadors, agraeix 
a tots els masquefins que han 
pres part del certamen la seva 
col·laboració, i convida tots els 
veïns a gaudir de la qualitat 
de les instantànies en l’expo-
sició que hi ha habilitada a la 
Biblioteca.

El Concurs de Fotografia Instagram 
2016 ja té guanyador!

MASQUEFA / LA VEU 

M asquefa i els seus 
veïns han tornat a 
demostrar ser un 

poble solidari. Entre divendres 
25, dissabte 26 i diumenge 27 
de novembre, els masquefins 
van aportar un total de 8.000 
quilos d’aliments com a part 
del Gran Recapte d’Aliments 
2016, organitzat pel Banc 
d’Aliments de Catalunya i que 
ha comptat amb el suport de 
l’Ajuntament de Masquefa. 
Tots els aliments recollits ani-
ran destinats a les famílies més 
necessitades del municipi.
Les vuit tones d’aliments que 
s’han recaptat, així com el bon 
desenvolupament de la jorna-
da, ha estat possible gràcies als 
75 voluntaris que enguany han 
col·laborat en la recollida del 
menjar en els diferents punts 
habilitats arreu de Masquefa; 
un xifra que supera en escreix 
els 40 que van participar l’any 
2015. Aquest 2016 hi havia ha-
bilitats un total de cinc punts 
de recollida d’aliments arreu 

del municipi: Mercadona, 
Punt Taronja, Condis (carrer 
Major), Condis (avinguda Lí-
nia) i Guissona.
L’Ajuntament felicita el cos 
de voluntaris, encapçalat per 
l’Associació del Grup de Vo-
luntaris de Masquefa, per la 
seva implicació i altruisme; 
posa en valor la conscienci-
ació que han anat adquirint 
els masquefins respecte el fe-
nomen de la pobresa i la seva 
participació en el Gran Recap-
te; i agraeix als respectius esta-
bliments la seva col·laboració 
en la iniciativa.

El Gran Recapte recull 
8.000 quilos d’aliments a 
Masquefa
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CARME / LA VEU 

L a Diputació de Bar-
celona inicia aquesta 
setmana, les obres per 

la millora de la vorera del 
pont sobre la riera de Car-
me, a la carretera BV-2131. 
Amb aquesta actuació es vol 

millorar el panot, la barana 
i l’enllumenat del pont, així 
com aplicar el producte an-
tilliscant a la tarima de la 
passera. L’obra té un pres-
supost de 35.785 euros i un 
termini d’execució de dos 
mesos.
Les obres, que comporta-

Millora de la vorera del pont de la 
BV-2131 sobre la riera de Carme

ORPÍ / LA VEU 

El Aquest passat diumenge es 
va celebrar a Orpí l’homenat-
ge a la gent gran habitual ja 

cada any per aquestes dates. A 
l’acte hi van assisitir una cin-
quantena de persones que van 
gaudir d’un molt bon dinar a 
càrrecvdel Fornet Vermell.

Homenatge a la gent 
gran d’Orpí

ran talls puntuals i alterna-
tius de trànsit rodat però no 
afectaran al pas de vianants, 
inclouen l’aplicació de pro-
ducte antilliscant a la tarima 
de la passera, resistent a im-
pactes i inclemències clima-
tològiques, l’anivellament 
de la vorera del marge dret 
mitjançant un recrescut per 
anivellar amb el sòcol del 
muret de contenció i evitar 
el ressalt que s’ha generat i la 
col·locació de nous fanals de 
més potència lumínica i de 
columna troncocònica amb 
una certa curvatura amb llu-
minària led.
L’objectiu de la Diputació 
de Barcelona amb aquestes 
obres és vetllar per millorar 
la seguretat de les carreteres, 
tant pel que fa als vehicles 
com també les bicicletes i 
els vianants. En aquesta lí-
nia, aquesta obra de Carme 
és important perquè millora 
la seguretat gràcies al nou 
paviment antilliscant i a la 
nova il·luminació.

La vorera arreglada. / DIPUTACIO BARCELONA
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ALTA ANOIA / LA VEU 

L es empreses de l’Alta 
Anoia van ser les pro-
tagonistes d’un nou 

Fòrum Empresarial UEA, se-
guint la línia de treball marca-
da per l’entitat. 
A la trobada, on hi van par-
ticipar una quinzena d’em-
presaris de diferents sectors 
de la zona, el President de la 
UEA va explicar als assistents 
la importància de conèixer 
de primera mà les inquietuds 
dels empresaris i va posar en 
relleu el paper de la UEA com 
a lobby per a resoldre les pro-
blemàtiques que els afecten. 
Entre les propostes que es van 
recollir destaquen les defici-
ències de connexió a internet 
i, sobretot,  la manca de fibra 
òptica a la zona, un fet que els 
impedeix ser més competi-
tius. També es va parlar de la 
dificultat per trobar personal, 
tant especialitzat com de base,  
sobretot en determinats sector 
com el metall, el químic o el 
logístic. La manca de coneixe-
ment d’idiomes, especialment 
l’anglès, va ser un altre dels 
temes tractats sobre el qual els 
empresaris van coincidir en 

que cal reforçar l’aprenentat-
ge des de l’escola. Finalment, 
es va exposar la necessitat que 
l’administració doni més su-
port a les persones amb ganes 
d’emprendre i faciliti la con-
tinuïtat de les empreses exis-
tents.
Entre els aspectes més posi-
tius, els empresaris de l’Alta 
Anoia coincideixen en desta-
car la bona xarxa de comuni-
cacions de la què disposen, i la 
lleu recuperació econòmica de 
la comarca,  és que més lenta  
en comparació amb  d’altres 
territoris.
Els Fòrums UEA formen part 

La UEA celebra un fòrum 
empresarial a l’Alta Anoia

d’un projecte que té per objec-
tiu  conèixer de prop als em-
presaris de l’Anoia. L’entitat 
s’ha reunit i ha escoltat a més 
de 350 empresaris i ha realit-
zat un total de 17 fòrums en 
diferents indrets de la Comar-
ca. Aquesta iniciativa  permet 
actuar amb la màxima pro-
ximitat i per tant detectar les 
necessitats de les empreses i 
mancances del territori que, 
un cop analitzades, ens dona-
rà com a resultat els principals 
eixos estratègics que han de 
repercutir en la millora de la 
competitivitat de les nostres 
empreses. 

CALAF / LA VEU 

E l dijous, 24 de novem-
bre, va tenir lloc a l’Es-
cola Alta Segarra de 

Calaf, el lliurament de premis 
del 1r. Concurs de dibuix Pas-
torets Infantils de Calaf.
La guanyadora va ser la Mar-
ta Guerrero Hernández, de 6è 
curs de primaria, a qui se li va 
lliurar un diploma acreditatiu 
i dues entrades d’adult i una 
d’infantil per a qualsevol de 
les tres representacions que 
enguany es duran a terme dels 
Pastorets Infantils de Calaf.
El dibuix guanyador formarà 
part del cartell d’aquest any, i 
apareixerà a tots els elements 
gràfics de promoció.
Per altra banda, es va atorgar 
també una menció especial al 
dibuix de Guillem Fargas, de 
P5, del qual s’en ha adaptat un 
fragment per incorporar-lo al 
logotip dels Pastorets Infantils 
de Calaf. 
Aquests dos premis s’han es-

collit entre més de 230 di-
buixos participants, que es 
podran veure al vestíbul del 
Casal de Calaf, a través de les 
pantalles de plasma, i una pe-
tita sel.lecció dels originals 

Lliurats els premis del 1r Concurs de 
Dibuix dels Pastorets infantils

dels finalistes i els guanyadors 
els  dies de les funcions de els 
Pastorets Infantils de Calaf, és 
a dir, l’1 de gener a les 19:00 
h i els dies 6 i 7 de gener a les 
18:00h.

CALAF / LA VEU 

U na trentena de perso-
nes van trobar-se, el 
passat dijous a la tar-

da, a la Sala Felip de Calaf, la 
majoria dels quals tenien vin-
culacions directes o familiars 
amb el treball a les diferents 
mines. Era la primera sessió 
que servia per començar a fer 
caminar el projecte que ha de 
servir per recuperar la me-
mòria històrica vinculada a 
la mineria del territori. Amb 
el testimoni dels presents va 
quedar palesa la importància 
històrica i identitària que ha 
tingut aquest sector econòmic 
al municipi i al conjunt de 
l’Alta Segarra. 
Després del visionat de fo-
tografies antigues sobre la 
mineria i una presentació so-
bre els esdeveniments histò-
rics i socioeconòmics que van 
marcar la realitat minera del 
municipi, els participants al 
taller van aportar el seu tes-
timoniatge i coneixements. 

També es van estudiar possi-
bles vies per fer créixer aquest 
projecte. Entre els punts més 
rellevants, destaca la voluntat 
d’ajuntar i sistematitzar les 
recerques sobre aquest tema, 
així com ampliar al màxim el 
recull de testimonis orals per, 
seguidament, procedir a rea-
litzar una síntesi del tema per 
a la seva màxima i millor di-
fusió. 
La trobada també va servir 
per començar a ubicar en un 
mapa les diferents mines. I és 
que una altra de les accions 
d’aquesta iniciativa podria 
ser geolocalitzar les diferents 
mines perquè, després, es pu-
guin idear diferents rutes de 
senderisme i coneixement de 
l’entorn.
Aquest és un projecte que, li-
derat pel consistori, compta 
amb el suport econòmic de la 
Diputació de Barcelona a tra-
vés d’una subvenció del Catà-
leg de Serveis de la Diputació 
de Barcelona, i el suport tècnic 
de la cooperativa Arada.

Els calafins s’interessen per 
recuperar la història 
relacionada amb la mineria

CALAF / LA VEU 

Una cinquantena de per-
sones va voler deixar la 
seva empremta en el 

mural promogut l’Ajuntament 
de Calaf amb motiu del Dia 
Internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones. 
Amb el lema “Deixa la teva em-
premta!”, les persones que van 
participar en aquesta acció van 
pintar-se la mà de color lila i 
seguidament la van deixar im-
presa sobre del mural que va 
servir, a les 12 del migdia, com 

a fons d’escenari per a la lectura 
del manifest institucional. En-
guany, la presidenta de l’associ-
ació familiar de Calaf Bitxets 14, 
Desirée Husillos, va ser l’encar-
regada de llegir el manifest. 
L’objectiu d’aquesta comme-
moració és manifestar soci-
alment el rebuig vers les vio-
lències masclistes i refermar el 
compromís per treballar per 
l’eradicació d’aquest problema 
social que afecta a dones d’ar-
reu. Alhora, serveix per sensibi-
litzar i donar informació sobre 
aquesta problemàtica. 
 

Calaf deixa la seva 
empremta contra la 
violència envers les dones
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Pa amb Oli i Xocolata!Pa amb Oli i Xocolata!
Superdotats a l’escola
Els alumnes amb altes 
capacitats a l’escola
PÀG. 2 | OPINIÓ

Pla de voluntariat
Quan els alumnes grans aju-
den als petits
PÀG. 3 | OPINIÓ

AUTORA DE LA PORTADA
Laia Sales Saiz
4t ESO
Col·legi Maristes Patrocina el

concurs de dibuix
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MIREIA MONCUNILL 
Mestra d’Infantil 2n cicle
Col·legi Maristes

D
es de fa alguns anys, al segon cicle d’Infantil i al 
Cicle Inicial de l’Escola Maristes d’Igualada tre-
ballem l’àrea de Llenguatge a partir del treball 
de consciència fonològica. En què consisteix 

aquest mètode?
Un fonema és la unitat de so més petita en llenguatge que 
pot produir diferències en el significat. Les paraules en cata-
là, com en totes les llengües, estan compostes de cadenes de 
fonemes que permeten   crear totes les paraules que es puguin 

necessitar utilitzant les combinacions dels diferents sons de la parla.
Com que els fonemes estan representats per lletres en la llengua  escrita,  per tal 
que els infants aprenguin a llegir, cal que es facin conscients d’aquests fonemes 
com a segments individuals en les paraules. És per aquesta raó que la cons-
ciència fonològica es defineix com la sensibilitat o la consciència explícita de 
l’estructura fonològica de les paraules en una llengua. Concretament, implica 
l’habilitat per notar, pensar o manipular els sons individuals en les paraules.
La consciència fonològica és una habilitat en llenguatge oral i no cal que l’infant 
tingui cap coneixement de les lletres per demostrar un nivell inicial de consci-
ència fonològica. Serà doncs, cap a finals del procés,  quan donem a conèixer 
als nens i nenes els mecanismes  pels quals les lletres representen els sons en les 
paraules escrites.
Cal dir que  quan els infants entren a l’escola, presenten diferències impor-

El treball de consciència fonològica a Infantil
i Cicle Inicial de Maristes Igualada

tants en aquest 
camp degudes 
principalment a 
l’entorn lingüís-
tic d’on vénen. 
Però aquells que 
presenten un ni-
vell molt baix de 
consciència fo-
nològica poden 
respondre molt 
bé amb un pro-
grama sistemà-
tic com el que es 
duu a terme, la 
qual cosa pot ga-
rantir els futurs 
aprenentatges sobre una base més sòlida.
El primer pas per arribar a aquesta consciència és el d’entrenar l’escolta,  es-
coltant sorolls i seqüències de sorolls, localitzant sorolls amagats, fent jocs 
de xiuxiuejar, realitzant seqüències d’ordres, treballant amb rimes, aprenent 
cantarelles, dites, poesies i cançons, pràxies, etc.
Tot això porta a la idea de paraula i frase, localitzant-ne alguna dins un text, 
trobant la que és fora de context, discriminant les paraules llargues de les cur-
tes, per arribar a la consciència de síl·laba tot podent  jugar a canviar una 
síl·laba per una altra, i així acabant per lletrejar tots els sons d’una paraula.
És després de tot aquest procés que comencem a introduir la relació entre lle-
tres-grafies- i sons de la parla, la qual cosa ja porta a un inici de la lectoescrip-
tura. És obvi que el vocabulari que han de llegir ha de ser totalment conegut 
per l’infant. Això s’aconsegueix per mitjà de l’explicació de contes, la lectura 
d’imatges, la manipulació d’objectes i la possibilitat de viure múltiples experi-
ències a dins i a fora de l’aula.
Estem convençuts que aquest és un bon camí a seguir, ja que després d’uns 
anys d’aplicació del mètode, tots els indicadors ens diuen que l’aprenentatge 
de la lecto-escriptura, tot i ser més lent, és més eficient en termes de compren-
sió lectora que abans d’implementar la consciència fonològica, alhora que po-
tencia el gaudir aprenent..  

L
’escola ha d’incloure 
també els alumnes amb 
altes capacitats ja que 
han passat desaperce-

buts degut a l’escassa forma-
ció dels docents, entre d’altres 
variables. Actualment, això va 
canviant i els mestres es plan-
tegen, cada cop més, com donar 

resposta a la diversitat de les aules i, sobretot, com 
actuar per a que els infants puguin desenvolupar 
les seves capacitats intel·lectuals, socials i emoci-
onals, d’acord amb les seves característiques, sent 
respectuosos amb les individualitats i fomentant 
la igualtat d’oportunitats.
Els nens superdotats tenen una tendència a l’avor-
riment perquè els hi repetim conceptes que ells ja 

han après. No tots els superdotats són iguals, però 
en general, per poder detectar-los a les etapes in-
fantils o a primària ens fixarem en les habilitats 
cognitives, bona memòria de treball, fluïdesa, 
curiositat, flexibilitat, originalitat, creativitat, al 
nivell de raonament lògic, elaboració en la pre-
sentació d’una resposta..... En termes generals és 
superdotat un infant amb una alta execució en la 
majoria de les tasques, altes puntuacions en totes 
les proves, adaptat socialment i emocionalment 
estable. 
Es recomana als pares, que es troben desorientats 
sobre com actuar i respondre a les necessitats es-
pecials dels seus fills, que s’informin a l’escola so-
bre si hi ha una concordança entre el rendiment 
acadèmic i el grau de satisfacció i motivació del 
nen sobre les tasques.  

MONTSE MARTÍ 
Presidenta APPA

Superdotats a l’escola



  |  3
LA VEU
Divendres, 2 de desembre de 2016 Pa amb Oli i Xocolata!

V
am començar el se-
tembre amb l’ex-
periència del minut 
sorprenent i ara, dos 

mesos després de la primera ses-
sió, els nens i nenes abans d’en-
trar a la classe observen aten-
tament el cartell on diu quin 

artista veuran.
Els primers minuts de cada sessió els dediquem a 
visionar imatges d’art que els ofereixin un punt de 
vista diferent: autors poc coneguts, diferents es-
tils i tècniques, art d’altres continents.... Escollim 
imatges que tinguin quelcom diferent i sorprenent 
(des de land art fins a Barceló)
Tot és art! i mica a mica ho anem descobrint: foto-
grafia, escultura, arquitectura, disseny, còmic, art 
rupestre, graffiti....
Un cop apareixen les imatges deixem uns segons 
per observar i fer un breu comentari per part dels 
nens/es i la mestra d’allò que ens sorprèn i agrada. 
I ens quedem amb senzilles idees clau de l’artista, 
l’obra, l’estil...
De tant en tant anem recordant els artistes vistos 
les altres setmanes.

E
n el marc de la Fundació 
Champagnat, les nou es-
coles que la integren fun-
cionem en xarxa, de ma-

nera que s’estableixen uns eixos 
estratègics comuns. Un d’aquests 
eixos té directament a veure amb 
el creixement de les persones en 

l’àmbit social, és a dir, es busca la manera que el nos-
tre alumnat es faci conscient i co-responsable de di-
verses situacions que es donen en el nostre entorn. 
És per aquesta raó que tots els centres Maristes han 
elaborat un pla de voluntariat que inclou les APS, 
que són projectes d’aprenentatge per servei, a les 
quals se’ls ha donat una rellevància especial, donat el 
caràcter propi de l’escola.
Així, a Maristes Igualada, s’han plantejat diversos 
objectius d’APS que cobreixen diferents àmbits a 
nivell social, emocional i mediambiental, els quals 
es resumeixen en cinc projectes diferents: projecte 
RIU, horts urbans amb la col·laboració de la FAP, a 

qui, cal dir-ho, estem molt agraïts, representació de 
contes de valors i emocions per als infants d’infantil, 
recollida d’aliments (en col·laboració amb el grup 
d’ajuda dels Caputxins d’Igualada) i TEI (tutoria en-
tre iguals).
En aquest article ens volem centrar en la feina rea-
litzada des del grup de TEI, ja que, després de l’ex-
periència d’un curs sencer celebrem haver pres la 

decisió d’introduir aquest sistema de col·laboració 
entre alumnat de 4t i alumnat de 1r d’ESO. El pro-
jecte consisteix en adjudicar un tutor voluntari de 
4t d’ESO  a cadascun dels alumnes de 1r, de mane-
ra que, després d’una formació dels joves tutors, es 
poden fer trobades periòdiques entre tutor i tutorit-
zat per analitzar l’adaptació dels petits de l’ESO a la 
nova etapa (es pot parlar dels estudis, del professo-
rat, de les amistats, etc.).
Creiem, i se’ns ha demostrat, que el fet de tenir un 
igual a qui manifestar les inquietuds, els dubtes, o 
fins i tot les pors, ha fet baixar l’índex de faltes de 
disciplina, tant entre l’alumnat de 1r com el de 4t. De 

fet, mentre uns se senten acompanyats i guiats, els 
altres adquireixen el compromís de ser un exemple 
per als més joves i se’n senten responsables.
Per altra banda, és important, també, que les famí-
lies de primer siguin coneixedores de la persona que 
guiarà els seus fills, raó per la qual, cada alumne de 1r 
té una fitxa amb el nom i la fotografia de la persona 
de 4t que els fa seguiment. A més, l’alumnat de 4t 

ha d’anar registrant tot allò de què es parla per po-
der-ho anar comentant a les entrevistes posteriors i, 
a la vegada, elabora un dossier personal on expressa 
les seves reflexions i idees sobre la tasca que porta a 
terme.
Ja fa anys que des de Maristes veiem molt clar que 
la clau per a ser conscient de la importància de te-
nir una actitud responsable davant la vida és que, 
en certs moment, tu siguis responsable de tirar en-
davant algun projecte o guiar alguna persona. Cada 
cop més es porten a terme activitats on els petits han 
d’aprendre dels grans, però creiem que el projecte 
TEI és la culminació d’aquesta visió.  

La màgia de l’art entra cada dia a l’aula de plàstica dels Maristes!

Pla de voluntariat: els grans guien els petits

MARGA CUERVA   
Mestra especialista de Plàstica de Primària 
Col·legi Maristes

INGRID MARCH   
Cap d’estudis de Secundària 

Col·legi Maristes

En aquests moments ja han començat a fer pro-
postes d’obres que els agradaria veure.
Estem contents d’anar aconseguint els objectius 
d’oferir una visió diferent d’art, donar a conèixer 

el màxim de manifestacions artístiques, gaudir 
d’uns instants diaris d’art i entendre que tots po-
dem arribar a crear perquè tots tenim alguna cosa 
a dir. 
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Dijous dia 10 de novembre i 
divendres 11, els nens i nenes 
de tercer vam anar al camp 
d’aprenentatge de Flix.
Va ser una experiència dife-
rent, per què sempre havíem 
anat a cases de colònies. 
Després de gairebé dues ho-
res d’autocar, els mestres ens 
van ensenyar les habitacions. 
Quan vam entrar vam al·lu-
cinar de lo maques que eren, 
teníem taquilles!!! Després 
vam anar caminant fins al 
poble de Flix, vam pujar a un 
pas de barca (una plataforma 
que et porta fins a l’altre ban-
da del riu Ebre). Després vam 
anar a veure un antic molí: El 

Molí de l’Oriol. A continua-
ció, vam veure un molí d’oli 
que actualment produeix  l’oli 
de Flix i un refugi antiaeri. Un 
cop vam arribar a la casa vam 
berenar i vam fer una activitat 
d’esports. Vam sopar i vam fer 
discoteca.
Al dia següent vam passe-
jar pel parc natural de Sebes 
i vam poder observar des de 
dos miradors diferents aus. Va 
ser molt divertit. També vam 
veure uns cavalls salvatges 
molt baixets i molt resistents 
a altes i baixes temperatures.  
Vam tornar a dinar (que per 
cert, tot estava boníssim) i 
vam tornar a Igualada. 

Camp d’aprenentatge a 
Flix de l’escola Dolors 
MartíEls alumnes de 1r d’ESO i els 

nostres professors vam viu-
re dos dies de convivències 
d’aprofundiment molt entra-
nyables a La Censada. 
Vam encetar les dinàmiques al 
mateix col·legi el passat dia 29 
de setembre amb una trobada 
conjunta amb tota la resta de 
cursos de l’escola. Ens van pre-
sentar el lema d’enguany “200 
i +” que commemora els 200 
anys de la fundació dels ger-
mans maristes. Seguidament, 
els de 1r d’ESO vam agafar 
l’autobús rumb a La Censada 
per acabar d’aprofundir en el 
significat del lema i participar 
en dinàmiques diverses: vam 
fer un atrapa-somnis, vam 
participar en jocs de col·labo-
ració, vam reflexionar sobre 

les actituds d’empatia, vam fer 
un joc de nit i vam dissenyar 
el mandala de la nostra vida. 
A més, vam tenir temps per al 
joc lliure.
Va ser una oportunitat genial 

Convivències a la Censada 
de 1r d’ESO dels Maristes

per a compartir dos dies amb 
els companys i companyes de 
sempre i per conèixer més a 
fons els nens i nenes que han 
vingut d’altres escoles aquest 
curs.

Aquest mes els alumnes de 
4t d’ESO de la nostra escola 
han participat en el programa 
PREPARA’T JOVE organit-
zat per l’Unió Empresarial de 
l’Anoia, l’Ajuntament d’Igua-
lada i la Kaserna.
Han estat dues sessions molt 
interessants amb la interven-
ció de  4 ponents: 
Màrius Mollà –soci de l’em-
presa Feedbackground i es-
criptor. 
Roger Roca – atleta igualadí, 
campió del món de duatló i 
campió d’Espanya de Marató. 
Maria Batet –entrenadora 
d’emprenedors.
Anna Rosell – consultora en 
desenvolupament professional 
i personal.
Ens han parlat de la seva 

pròpia  experiència i  la d’al-
tres persones  emprenedo-
res,  també de la importància 
d’analitzar les nostres habili-
tats i interessos per anar somi-
ant el nostre futur i dels valors 
(iniciativa, perseverança, crea-
tivitat, il·lusió, respecte...)

Alumnes de 4t d’ESO de l’Acadèmia, 
al Prepara’t Jove

Ens han convençut que si 
ens ho proposem podrem fer 
moltes coses i podrem fer rea-
litat els nostres somnis...  això 
sí, ens haurem d’esforçar, no 
defallir, no escoltar a qui ens 
digui no podràs...

Com cada any, l’escola ha cele-
brat la Setmana de la Ciència 
del 14 al 18 de novembre.
Des dels més petits de la Llar 
fins als més grans d’Infantil, 
els nens i les nenes han mani-
pulat, experimentat i observat, 
han compartit tallers i treball 
cooperatiu. Han fet experi-
ments, llum i ombres, colors, 
imants i, fins i tot, “màgia”.
A Primària també han fet di-
ferents tallers on han treballat 
principis de la física i la quí-
mica com, densitats de líquids, 
pressió atmosfèrica i reaccions 
químiques a partir d’experi-
ments amb elements propers 
als nens.

Els alumnes d’ESO han ela-
borat preparacions microscò-
piques  i el divendres, 18 de 
novembre, les van exposar i 
explicar als nens  de Primària. 
Al llarg de la setmana, els 
alumnes d’ESO, també han fet 
diverses activitats relaciona-
des amb la ciència:  assistir a 
la conferència “El futur de les 
comunicacions mòbils sense 
fils”,  fer lectures i comentaris 
de textos de ciència i bioètica 
i construir una taula periòdica 
gegant entre tots.
Ha estat una setmana molt 
interessant i plena de coneixe-
ments científics.   

Setmana de la Ciència 
al Monalco

Enguany les Escolàpies hem 
començat el projecte d’Esco-
la Verda. Amb petits passos 
volem aconseguir ser perso-
nes més compromeses amb 
el món. Al nostre pati ja hi 
tenim contenidors de reciclat-
ge. Hem fet un concurs en el 
que han pogut participar tot 
l’alumnat de Primària per 
dissenyar una mascota i un 
nom que ens identificarà amb 
aquesta nova iniciativa con-
junta. A tots els participants 
en el concurs se’ls va lliurar 
un clauer de fusta. Us presen- tem  l’Eco, ell ens ajudarà a ser una Escola+Sostenible.

Escolàpies: projecte Escola+sostenible



  |  5
LA VEU
Divendres, 2 de desembre de 2016 Pa amb Oli i Xocolata!

El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a “Les deus aventura” a incorporar les 
dades que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la �nalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis de “Les deus aventura”, així com de les activitats 
publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” 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). 
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Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

SORTEGEN:

UN FORFAIT 
CIRCUIT PER  

A 2 PERSONES
Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

El guanyador 
d’aquest mes és:

MARTÍ BOIXADÉ, d’IGUALADA

L’Escola Pia d’Igualada co-
mença aquest curs 2016-17 a 
implementar el nou projecte 
pedagògic SUMMEM. 170 
nenes i nens de 2n de primà-
ria i 1r d’ESO amb el suport 
de 16 docents treballaran 
amb aquest nou mètode, la 
iniciativa pedagògica reno-
vadora més important que es 
fa actualment al nostre país.
Aquest projecte vol donar 
respostes educatives reals als 
reptes de la societat del segle 
XXI fent una escola adequa-
da a les necessitats dels in-
fants i joves, trencant motllos 
i apostant per l’aprenentatge 
interdisciplinari, per com-
petències i cooperatiu. Està 
previst que en 4 cursos els 
1100 alumnes que estudien 
a l’Escola Pia d’Igualada tre-
ballin ja amb aquesta nova 
eina.
SUMMEM farà que l’alum-
ne aprengui més, millor i que 
es prepari per a la vida real, 
sobretot en tres sentits:

1. Motivació: que trobi més 
sentit i utilitat al que es treba-
lla a l’escola per a la vida real, 
actual i futura. Dóna sentit al 
per a què serveix el que aprèn 
i fa a l’escola.
2. Saber treballar en equip: 
que augmenti el seu compro-
mís amb aprendre, que assu-
meixi responsabilitats indivi-
duals i aprengui a treballar i 
col·laborar amb els altres.
3. Aprendre a aprendre i a 
pensar: que adquireixi l’hàbit 
de pensar i buscar solucions a 
diferents tipus de problemes.
L’alumnat desenvolupa les 
capacitats individuals per po-
der afrontar reptes col·lectius.
La iniciativa ha passat el curs 
passat amb nota la fase de pro-
va pilot amb 600 alumnes de 7 
centres. S’aplica en un mínim 
del 50% de l’horari escolar a 
Educació Infantil i un mínim 
del 25% a Educació Primària, 
Secundària, Batxillerat i FP. Es 
treballa amb itineraris inter-
disciplinaris (diferents matè-

Fins ara...

Les matèries o assignatures eren indepen-
dents entre elles.

El professorat explica; l’alumnat escolta i 
aprèn.

Treball individual.

L’aprenentatge sovint queda centrat en 
estudiar continguts.

L’aprenentatge es fa en una aula.

L’avaluació està centrada en exàmens es-
crits amb l’objectiu de posar una nota.

Amb SUMMEM

Es treballa per Reptes o Projectes en què hi in-
tervé més d’una matèria.

El professorat planteja reptes i preguntes; 
l’alumnat pensa, busca i proposa solucions.

Treball cooperatiu: individual i en grup.

L’aprenentatge se centra en el procés d’entendre, 
pensar i aprendre nous coneixements i fer-se 
capaç d’utilitzar-los en situacions específiques.

Diversos espais oberts per a l’aprenentatge.

L’avaluació és un element més de l’aprenentatge. 
S’avalua tot el procés amb l’objectiu de millorar 
i aprendre, no només per posar una nota.

L’Escola Pia d’Igualada comença a aplicar
el nou projecte pedagògic SUMMEM

ries al mateix temps) i sempre 
amb una estructura d’apre-
nentatge cooperatiu. Aquests 
itineraris es fan a partir de 
metodologies molt concretes 
com ara la resolució de pro-
blemes, l’aprenentatge servei, 
el treball per projectes i la in-
vestigació/recerca.

El pla d’implantació als 20 
centres de l’Escola Pia de 
Catalunya, ha passat la seva 
primera fase de pilotatge i 
comença aquests dies la sego-
na, de generalització, amb 54 
grups de totes les edats i a totes 
les escoles superant els 3.000 
alumnes. A la tercera fase, curs 

2017-2018, el projecte s’im-
plementarà progressivament 
en totes les etapes. Finalment 
a la quarta i darrera fase, que 
es farà entre els anys 2018 i 
2021, SUMEM estarà im-
plantat en totes les etapes i 
en tots els cursos arribant a 
més de 20.000 nenes i nens.

El passat divendres, 25 de no-
vembre, coincidint amb la ce-
lebració de Santa Cecília, els 
alumnes de 5è i 6è de primà-
ria de l’escola Gabriel Castellà 
van oferir un concert per se-
tanta-cinc infants de P2 de les 
llars d’infants municipals La 
Rosella, La Lluna i L’Espígol. 
Aquests alumnes del Gabriel 
Castellà participen en el pro-
jecte Violins i Violoncels, una 
actuació conjunta amb l’Es-

cola Municipal de Música i el 
departament d’Ensenyament 
de l’Ajuntament que vol ser 
acció educativa fonamenta-
da en l’ensenyament instru-
mental a tot l’alumnat de 3r, 
4t, 5è i 6è curs. Una trentena 
d’alumnes de 10 anys, acom-
panyats dels seus professors 
de música, van interpretar 
diferents peces musicals, com 
ara Boogie, Broadway i Rodeo, 
entre altres. 

Concert de violins i 
violoncels dels alumnes 
del Gabriel Castellà Dijous passat, els vailets de la 

llar d’ infants d’ Òdena, van 
anar ,contents, a passejar pel 
bosc.
Quina sorpresa! Van trobar 
Bolets!!: pinetells, becs de per-
diu, llores i un rovelló... Van 
poder omplir el cistell. Quina 
sort de gaudir d’un espai na-
tural tan proper.
A la llar, recolzem una peda-
gogia d’aprenentatge viven-

cial. On el nen aprèn  gràcies 
a les seves pròpies experièn-
cies. El joc és la seva eina de 
construcció de coneixement 
i aprenentatge. El nen aprèn 
jugant. El joc potencia la seva 
iniciativa, creativitat, imagi-
nacó i autoestima. Capacitats 
importants per assolir els fu-
turs aprenentatges que es vagi 
trobant pel camí  emocionant 
de la vida.

Els petits boletaires de la llar 
d’infants d’Òdena
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Una nova edició de la Setma·
na de la Ciència i les Huma·
nitats s’ha celebrat a la Secció 
d’Institut de Vallbona d’Ano·
ia, que ja arriba a la 8a edició. 
Enguany, el professorat del 
centre s’ha tornat a esmerar 
per oferir als alumnes un gran 
ventall de tallers, conferències 
i activitats a tots els nivells i 
per a diferents disciplines. En 
alguns casos, les activitats van 
ser preparades pel professorat 
del centre, i en altres casos, es 
van convidar a personalitats, 
entitats, empreses emergents 
de l’entorn i altres empreses 
consolidades a participar, do·
nant a l’alumnat del centre la 
oportunitat d’aprendre més 
enllà dels llibres.
Els alumnes de 1r d’ESO han 
treballat la història de la Ma·
lala Yousafzai, han assistit a 
una xerrada de competències 
personals, i han realitzat ac·
tivitats com una presentació 
de projectes automàtics, un 
treball de matemàtiques fent 
fraccions amb fitxes de domi·
nó, una activitat d’aprendre a 
programar, taller d’origamis, 
aprendre la importància de 
Ramon Llull en la celebració 

del seu any literari i una sessió 
de cinefòrum. El dimarts van 
visitar el Museu de Geologia 
Valentí Masachs de la UPC de 
Manresa i han pogut entrar 
dins un digiplanetari instal·
lat a la pista poliesportiva de 
Vallbona. Els alumnes de 2n 
d’ESO han treballat les fracci·
ons tal i com es duien a terme 
a l’antic Egipte, i han realitzat 
activitats de programació, ta·
llers de creixement personal, 
lectures científiques, cinefò·
rum... El dijous van visitar 
l’ECOPARC·4 d’Hostalets de 
Pierola i el darrer dia van po·
der participar en un taller de 
drones de la mà de l’empresa 
vallbonenca Bona Drone, on 
els alumnes van poder mun·
tar un dron imprès en una 
impressora 3D i va finalitzar 
veient volar els drons a la pista 
de l’institut. Els alumnes de 3r 
d’ESO han rebut la formació 
de primers auxilis, han pogut 
comprovar si és pernil tot el 
què ens venen a partir d’una 
pràctica al laboratori, a més 
de xerrades com la Marató 
2016 de TV3 i sortides al de·
partament de Robòtica de la 
UPC de Manresa el dimarts, i 

la visita a l’ETAP de Sant Joan 
Despí. Finalment els alumnes 
de 4t d’ESO també van par·
ticipar en diferents activitats, 
com la detecció d’una malal·
tia en pacients per mitjà d’una 
electroforesi, i diverses xerra·
des i tallers d’oportunitats per 
a menors, identitats notables, 
risoteràpia, cuina saludable, 
autoconeixement, impressió 
en 3D a Ca la Fou, etc.
La cloenda aquest any va ve·
nir de la mà d’en Francesc 
Sabaté i Domènech, director 
del Màster d’Automatitza·
ció Industrial de la UPC de 
Barcelona, que va oferir als 

Els robots envaeixen la SES Vallbona d’Anoia a la 8a Setmana de 
la Ciència i les Humanitats

alumnes de 3r i 4t d’ESO la 
conferència “Què són els ro·
bots?”. La conferència, que va 
tenir lloc a la sala municipal 
de l’ajuntament de Vallbona 
d’Anoia, va despertar la curi·
ositat dels alumnes, que van 
poder intercanviar curiositats 
i impressions amb en Fran·
cesc Sabaté, qui va descobrir 
a l’alumnat els darrers aven·
ços en robòtica, vinculant·ho 
també al cinema i la televisió, 
a les emocions que establim 
amb alguns robots o aplicaci·
ons i la necessitat que sovint 
trobem d’humanitzar·los per 
apropar·los més al nostre dia 

a dia. També va realitzar una 
petita exhibició amb un petit 
robot que els alumnes podrien 
fàcilment muntar i programar 
per a què circuli evitant obs·
tacles, tot convidant·los a què 
s’iniciïn en aquest món de tre·
ball amb robots.
La setmana de la ciència i les 
humanitats ha acabat satis·
factòriament la vuitena edició 
i esperem que la novena tor·
nem a brindar noves oportu·
nitats als alumnes per a des·
pertar curiositats científiques 
i humanístiques d’una mane·
ra diferent. 

A P5 s’ha treballat l’estació 
de la tardor amb l’objectiu de 
realitzar un tastet de tardor. 
Els propis alumnes han estat 
els encarregats de planificar, 
organitzar, elaborar els ma·
terials,.. Tot el necessari per 
compartir una tarda amb les 
famílies.  
Entre tots es va anar decidint 
quins eren els aspectes que 
s’hauríen de tenir en compte  
per fer el tastet. A mesura que 
ho van decidir la mestra ho 
anotava  en un mapa concep·
tual que  feia de guia.
Va sorgir la idea de fer una 
petita representació a les famí·
lies. Es va escollir recitar, entre 
tots, el poema de tardor que 
ens havíem inventat, la dita 
de setembre i octubre, cantar 
la cançó de la tardor i ballar la 
dansa de la castanyera.
Entre tots van dissenyar i es·
criure les invitacions, també es 
va decorar la classe amb fulles, 
pinyes i branquetes que s’ha·

víen recollit.i s’elaborà una 
manualitat d’un arbre.
Aquest procés que han viscut, 
amb molta motivació, ha per·
més treballar i aprendre molt 

Treball de la tardor a l’escola Emili 
Vallès

sobre la tardor, treballada des 
de molts àmbits (entorn, lec·
toescriptura, numeració, plàs·
tica, festes i tradicions…).

El dilluns dia 24 d’octubre els 
alumnes d’Educació Infantil 
vam fer el Taller de la Casta·
nyada que ja és habitual a la 
nostra escola. Cadascun dels 
alumnes de (P3) Formigues, 
(P4)  Conills i (P5) Dofins van 
decidir quina manualitat vo·
lien fer. Podien escollir entre 
realitzar un davantal, un mo·
cador o una barretina. Es van 

distribuir a les diferents aules 
on s’havien preparat les acti·
vitats i cadascú es va preparar 
el que havia triat. Aquests tre·
balls van quedar molt  origi·
nals i divertits. Els van lluir el 
divendres a la tarda quan ens 
va visitar la senyora Castanye·
ra i vam fer la festa amb les 
famílies.

Els tallers d’educació 
infantil a les Escolàpies
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Cinc alumnes de cada classe de 
l’ESO -escollides per les seves 
companyes com Leader Team 
perquè durant el curs liderin 
el grup escolar promovent la 
seva millora integral -, par-
ticipen en aquestes jornades 
amb l’objectiu de formar-se 
per poder actuar com a líders 
i agents de canvi. Mitjançant 
aquesta formació en les com-
petències bàsiques de lideratge 
es busca que les alumnes mi-
llorin com a persones canviant 
positivament el seu entorn.
Així, les instal·lacions de la seu 
d Montlcar han estat aquest 
any l’escenari on les alumnes 
deAura i Arabell han rebut 
sessions de coach, lideratge i 
treball en equip. La força del 
canvi i la importància de la 
missió van dibuixar el marc 
central de les diferents inter-
vencions a partir de les quals 
es van exposar les idees cen-
trals de la trobada. A més, a 
partir dels col·loquis ‘Desco-
breix el teu rol’ o ‘Si vols li-
derar, compta amb tots’ van 
sorgir nous plantejaments i 
iniciatives que tant alumnes 
com a professores van treba-
llar al llarg de la convivència. A 
la tarda, les quaranta assistents 

van poder posar en pràctica 
els coneixements participant 
en unes Olimpíades: els jocs 
i competicions van ser ins-
trument per reforçar l’esperit 
d’esforç i col·laboració entre 
els diferents centres i cursos.
Durant els tallers d’aquestes 
-i totes les jornades organitza-
des a les escoles-, cada Leader 
Team estableix les metes i es-
tratègies a seguir en benefici 
de tota la classe. El compromís 
i la iniciativa es materialitzen 
en una tempesta d’idees du-
rant la qual les alumnes con-
creten quins són els propòsits 
a afrontar. “Servir, conèixer a 
l’altre i perseverar”: tres dels 

Montclar acull les Jornades Leader 
Team 2016 del programa Lidera+

punts que marcaran el guió de 
les tutories amb les professo-
res al llarg d’aquest any 2016-
2017.
Les dimensions física, afecti-
va, social, racional i transcen-
dent enquadren aquest pla de 
formació que es fonamenta 
també en dues eines bàsiques: 
els Leader Team i el coac-
hing personal o preceptuació. 
D’aquesta manera, Lidera+ és 
el camí pel qual les alumnes 
creixen en solidaritat, respon-
sabilitat acadèmica i compa-
nyonia adquirint les capaci-
tats necessàries per enfortir 
el procés de cohesió i millora 
contínua de la classe

A Igualada tenim la sort des 
de ja fa una colla d’anys, de 
poder gaudir d’unes activitats 
musicals molt ben pensades 
adreçades a les escoles i orga-
nitzades per l’Escola Munici-
pal de Música. Fins i tot van 
més enllà de l’àmbit musical i 
inclouen propostes plàstiques 
fetes pels professors de l’Escola 
d’Art Gaspar Camps.
Quan anys endarrera se’ns van 
fer les primeres propostes vam 
sospesar si compensava el fet 
que participar-hi implicava 
destinar un grapat d’hores de 
treball de preparació a la clas-
se i des d’un primer moment 
l’equip de mestres de l’Escola 
Ateneu vam tenir clar que en 
volíem gaudir per poder aug-
mentar les experiències musi-
cals dels nostres alumnes.
La primera activitat que es va 
oferir fa més de quinze anys és 
la de la Cantata, adreçada als 
nens i nenes de quart de Pri-
mària. Aquesta és una opor-
tunitat única per a molts dels 
alumnes de poder participar 
en un concert cantant amb 
mes de tres-cents companys 
unes mateixes cançons que 
tots han estat preparant a l’Es-
cola i acompanyats el dia del 
concert per un grup de músics 
professionals. El benefici és 
doble per als infants i per a les 
seves famílies que poden assis-
tir com a públic.
Des de fa uns tretze anys, a la 
cantata, s’hi va sumar una ac-
tivitat adreçada als alumnes de 
segon de Primària, anomena-
da Udi, Unitat didàctica in-
terdisciplinar. Durant aquests 
anys les propostes han estat 
molt variades: treball de mo-
viment-dansa, cantata, can-
çons compostes pels infants o 
bé per músics amb molta ex-
periència, percussió corporal, 
etc. La trobada per a la posada 
en comú que es fa a Vilanova 
del Camí, aporta un extra de 
motivació pels alumnes.
En les dues activitats comen-
tades, l’infant és el protago-
nista de la música, ell és el 
subjecte musical. Això és molt 
interessant com a experiència 
musical personal, però si hi 
podem afegir altres models en 
què l’infant és observador, fa 
de públic, com en el cas d’un 
concert, aleshores tindrà una 
visió més global del fet musi-
cal. Aquest és el cas del Con-
cert Escolar de la JOSA aleví 

(Jove Orquestra Simfònica de 
l’Anoia). Per als alumnes de 
Cicle Mitjà, tercer i quart de 
Primària, representa l’opor-
tunitat de veure en directe 
al Teatre de l’Ateneu una or-
questra amb instruments de 
corda, vent fusta, vent metall 
i percussió, integrada per nois 
i noies no gaire més grans que 
ells i per tant fàcilment s’hi 
poden veure representats. El 
repertori del concert de cada 
any va variant, però darrera-
ment es tracta d’una història 
narrada on l’orquestra hi va 
posant l’ambient sonor. So-
vint se’ns demana que prepa-
rem unes cançons i aleshores 
l’experiència ja es total, des de 
la platea del Teatre, els alum-
nes interpreten amb l’orques-
tra les cançons, tot seguint les 
indicacions del director de la 
JOSA. La proposta ens per-
met a l’hora treballar els hà-
bits d’assistència a un concert, 
com ens hem de comportar, 
el respecte als músics i la seva 
feina, l’escolta atenta, el silen-
ci, etc.
La darrera de les propostes 
és el SonaEscola. Amb aquest 
projecte, els alumnes de Ci-
cle Superior, cinquè i sisè de 
Primària, tenen l’oportunitat 
de treballar una estona a la 
setmana amb un professor de 
l’Escola Municipal de Músi-
ca. L’Escola Ateneu Igualadí 
vam escollir fer instrumental 
Orff (percussió amb xilòfons, 
metal·lòfons, carillons) i així 
poder culminar el treball que 
ja es fa en aquest sentit des del 
Parvulari fins a Cicle Mitjà. El 
final dels dos cursos de pro-
jecte es clou amb la partici-
pació en un concert variat al 
Teatre de l’Ateneu on les fa-
mílies i els mateixos alumnes 
poden veure mostra d’altres 
Escoles com guitarres, violins 
i violoncels, batucada, teclats, 
etc.
És amb activitats com aques-
tes que podem oferir als 
nostres alumnes un bagatge 
musical ric i ple de contingut 
significatiu i a l’hora plaent 
per ells; una maleta plena 
de música feta i compartida 
per ells, que aniran acabant 
d’omplir al llarg de la seva 
vida.

Estela Claramunt i Codina
Mestra de música de l’Escola 

Ateneu Igualadí

L’Escola Ateneu 
participa en els projectes 
musicals de la ciutat

Escola Pia té un nou projecte 
ERASMUS+ K2 MIGRATION

L’Escola Pia juntament amb 7 
escoles més dels països d’Aus-
tria, Suècia, Alemanya, Itàlia, 
Croàcia, Romania i Turkia 
hem estat treballant de valent 
per aconseguir tirar endavant 
un projecte amb molta il·lu-
sió i fa breus dies ens acaben 
d’acceptar el projecte a nivell 
europeu.
El tema de la migració és 
comú i rellevant per a tots 
els països europeus associats 
, alguns amb més experiència 
que altres, expressant el nos-
tre interès mutu i beneficis en 
la millora i modernització de 
les estratègies d’ensenyament 
moderna i el nostre procedi-
ment i pla d’estudis de mane-
ra contínua, a fi d’atendre les 
necessitats de tots alumnes.
Els objectius del projecte són:
1. Promoure la cooperació en-
tre els alumnes i professors de 
tot Europa per tal de desen-
volupar enfocaments eficaços 

i desafiants per promoure la 
integració entre els estudiants, 
un millor enteniment i apreci-
ació dels valors culturals naci-
onals i europeus;
2. Desenvolupar el coneixe-
ment intercultural i les com-
petències lingüístiques, habili-
tats cíviques i artístiques entre 
els alumnes, per millorar la 
creativitat i la imaginació dels 
alumnes, la motivació per al 
rendiment de l’aprenentatge 
i de l’escola, en el pla d’estu-
dis i l’aprenentatge transversal 
contextos, en entorns formals, 
no formals i informals .
3. Desenvolupar una xarxa in-
ternacional per tal d’augmen-
tar la capacitat de les nostres 
institucions per operar a ni-
vell transnacional, compartir 
i confrontar idees, pràctiques 
i mètodes.
Els alumnes nostres de 3r i 
4t d’ESO durant 2 anys esta-
ran involucrats en totes les 

activitats del projecte, a par-
tir de les accions de gestió, 
als concursos a la creació de 
logotip, pàgina web del pro-
jecte, les investigacions sobre 
la immigració i l’emigració, 
informacions, traduccions, 
anàlisi e interpretacions dels 
reglaments de la UE , drets i 
obligacions, la participació en 
tallers, clubs, l’emissió de pro-
ductes finals i productes de 
valorització i difusió i evident-
ment en els viatges que farem 
per aquests països durant 2 
anys per conèixer i compartir 
plegats. Els estudiants estaran 
involucrats en activitats trans-
nacionals per experimentar el 
que se sent en sortir del seu 
país i com es pot integrar en 
un grup. Alumnes, professors, 
comunitat educativa, famili-
ars i tota la ciutat d’Igualada 
en general, esperem aprendre 
i gaudir del projecte.
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60 alumnes de Cicle Superi-
or de l’Escola Joan Maragall 
de Vilanova del Camí van 
visitar el passat dia 15 de no-
vembre les Coves de l’Espluga 
de Francolí, on van descobrir 
l’evolució humana des del Pa-
leolític fins l’actualitat a través 
d’audiovisuals que recreen 
escenes de la prehistòria amb 

personatges reals.
També van realitzar un Taller 
de Prehistòria a la Cova del 
Castell on van aprendre a fer 
una cabana amb pals i pells, 
van conèixer les eines de la 
prehistòria i van realitzar una 
pintura rupestre damunt una 
lloseta de pedra que es van po-
der endur de record.

Alumnes de l’Escola 
Joan Maragall visiten les 
Coves de l’EsplugaEls alumnes de 5è vam estar 

estudiant els sectors econò-
mics i per entendre-ho millor 
vam anar a la fàbrica de Bo-
nÀrea.
Quan vam arribar ens van re-
bre dos guies, cada guia anava  
amb una classe.
Primer ens van fer posar una 
bata, un gorro i uns peücs de 
plàstic.
Per recórrer la fàbrica vam 
pujar a un tren i vam veure 
uns pernils a la bodega i uns 
pollastres que anaven per una 
cinta. 
També vam aprofitar per vi-
sitar les runes romanes de 
Guissona , que en aquella èpo-
ca era anomenada “IESSO”.
En acabar la visita vam dinar 
al un buffet lliure de BonÀrea. 
I, per cert, el menjar estava 
boníssim! I el parc del costat, 
molt divertit! 
Vam disfrutar molt d´aquesta 
sortida.

Sortida a la fàbrica de BonÀrea dels 
alumnes del P. Ramon Castelltort

Els Rufus i els Martingales de 
P4 de l’escola Dolors Martí 
hem gaudit d’una tarda per 
recordar....i és que ens han vi-
sitat l’Albert Rossell i l’Elisabet 
Serra, autor i il·lustradora del 
llibre de contes “Savis Capar-
ruts” presentat recentment a 
Igualada, ciutat que coneixen 
i estimen.
La visita ha superat en escreix 
les expectatives dels infants 
que, ben encuriosits han fet de 
la biblioteca l’escenari de con-
tacte amb els autors, fent pre-
guntes i intervencions espon-
tànies tot interessant-se per 
aquests estimats capgrossos 
de cor net, transmissors i tra-
giners de valors i de saviesa....
En aquesta tarda tant literària, 
l’Albert i l’Elisabet han pogut 
copsar com n’estaven d’inte-
ressats els petits que s’hi han 
acostat emocionats portant els 
seus contes de casa per tal de 
demanar los hi una dedicatò-
ria.
Aquests creadors dels Savis 
caparruts també ens han ob-
sequiat amb un dibuix dedicat 
a cadascuna de les classes i ens 
han fet els honors de signar el 
Llibre blanc de la nostra bi-
blioteca, que aquest any llueix  
remodelada i esplèndida.  

Fa cent anys, quan  Igualada 
era poc més que una peti-
ta ciutat comunicada amb el 
món pel Camí Ral i el trenet 
que arribava a l’estació ve-
lla, pels carrers empedrats hi 
ressonava el trot dels cavalls 
de la diligència d’en Rufus el 
traginer, que cobria el trajecte 
d’Igualada a Barcelona...
Temps d’esforçats traginers, 
d’intrèpids aviadors, com en 
Mosca, de sàvies remeieres 
com l’encantadora Petra i d’ 
inspirats  músics de carrer 
amb ànima d’ artistes, com ho 
era en Martingales....
Aquests temps no tant llu-
nyans i l’afany de retre home-

natge a la Festa Major i als seus 
protagonistes han portat l’Al-
bert i l’Elisabet a crear el llibre 
“Els savis caparruts” que es va 
presentar a l’estiu a la Biblio-
teca Central i que ha inspirat 
també el nom de les classes  de 
P4 de l’escola Dolors Martí.
Que visquin per sempre més 
els Savis Caparruts, amb la 
seva ànima ben viva, identitat 
i orgull de la ciutat, i de la nos-
tra festa més nostrada i molta 
sort i molts èxits a l’Elisabet i 
l’Albert que han fet mostra de 
la seva generositat i  ens han 
permès passar una tarda d’ 
allò més especial !

Els autors dels “Savis caparruts” 
visiten l’escola Dolors Martí

La setmana passada es va rea-
litzar a Immingham, Anglater-
ra, la primera trobada de mes-
tres del projecte ERASMUS +, 
que realitzaran els alumnes de 
Primària de la nostra escola 
durant aquest curs i el següent.  
Mestres de la nostra escola i de 
la resta de països participants 
van estar presents a l’escola de 
Primària “Coombs Briggs”, si-
tuada molt a prop de la costa 

est d’Anglaterra. 
Durant aquest viatge, es van 
programar algunes de les acti-
vitats que es duran a terme du-
rant els propers dos anys, entre 
elles, els viatges que els alum-
nes realitzaran a alguns dels 
països participants. El proper 
viatge, que es farà amb alum-
nes de 6è de Primària, es realit-
zarà el mes de febrer a Grècia.

Erasmus+ a l’Acadèmia
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Diversos grups de mares i 
alumnes de l’escola han co-
mençat a anar diferents dies 
de la setmana a la Residència 
Pare Vilaseca on realitzen ac-
tivitats amb els usuaris de la 
residència i del centre de dia.
Així, els dilluns, i amb una du-
rada d’una hora, quatre ma-
res fan un taller d’estètica on 
l’activitat principal és fer la 
manicura als residents que ho 
sol•liciten o que ho necessiten.
Els dijous, i també durant una 
hora, un altre grup de mares 
fan un taller en què els avis 
realitzen diferents manualitats 
lligades a l’estació de l’any o a 
les festivitats del calendari: la 
tardor, Tots Sants, Nadal, etc.
També els dijous a la tarda 
dues voluntàries més fan pas-
sejades i conversen amb avis i 
àvies.
Finalment, els divendres a la 
tarda, i cada 15 dies, dos grups 
de 14 alumnes d’entre 14 i 16 
anys del Col•legi Montclar ve-
nen a fer diferents activitats 

que prèviament han preparat 
a l’escola.
La Fundació Montblanc és 
una entitat de caràcter cultu-
ral i assistencial, constituïda 
l’any 1998, i que té com a ob-
jectiu promoure el desenvolu-

pament humà. A nivell local 
realitza projectes de caràcter 
cultural i educatiu, de suport 
a associacions i de sensibi-
lització. També desenvolupa 
projectes de cooperació a pa-
ïsos africans.

La residència Pare Vilaseca rep 
voluntàries de Montclar

El passat 4 d’octubre es va in-
corporar a l’institut Molí de la 
Vila de Capellades una auxiliar 
de conversa de francès, Laura 
Marquilly. Té vint-i-dos anys, és 
de Rouchelle (França) i la seva 
estada al centre s’allargarà fins a 
finals de maig.
Aquesta incorporació per-
metrà millorar l’aprenentatge 
d’aquesta llengua, sobretot les 
competències en l’àmbit lin-
güístic, i potenciar-ne la fluïdesa 
oral. Laura Marquilly ajudarà a 
millorar l’expressió oral dels 
alumnes de batxibac i dels que 
cursen l’optativa de francès a 

ESO. Actualment, s’està coordi-
nant amb la professora de llen-
gua francesa de l’institut, Mireia 
Fusté, que valora molt positiva-
ment poder tenir una persona 
nadiua ajudant els alumnes. La 
seva arribada també ha estat va-
lorada molt positivament pels 
professors i alumnes que cursen 
el programa batxibac. Aquest 
reforç permetrà el desdobla-
ment de les classes i el treball 
en grups més reduïts i, a més a 
més, serà un suport excel·lent 
per als alumnes que estan fent 
la doble titulació Batxiller-Bac-
calauréat.  

L’institut Molí de la Vila 
incorpora una auxiliar 
de conversa en francès

Un dels aliment més consumits du-
rant totes les èpoques de l’any però 
més durant la tardor i l’hivern són 
els fruits secs. Aquests petits fruits 
són un enorme tresor d’avantatges 
per al nostre cos. Són molt fàcils de 
menjar, ja que fàcilment els trobem 
pelats i a punt per assaborir a qual-
sevol hora del dia i amb ells es pot 
fer una gran varietat de plats com 
amanides, postres etc.
Els experts ens recomanen consu-
mir de 3 a 5 racions a la setmana. 
Com que segurament desconeixem 
tots els beneficis que aporten al nos-
tre organisme, detallem les propie-
tats dels més coneguts a casa nostra.

Les nous: 
D’elles en destacaríem que són un 
gran aliment per al cervell, són ri-
ques en àcids grassos omega 3, que 
ajuden a reduir el colesterol a la sang 
i a millorar la circulació de la sang, 
són una bona font de polifenols que 
actuen com antioxidants per la qual 
cosa son excel·lents per millorar les 
connexions entre les neurones. Aju-
den a reduir el risc de patir malalties 
cardiovasculars protegint el nostre 
cor. Augmenten els nivells de sero-
tonina (analgèsic natural) i ajuden 
a millorar l’estat d’ànim i també 
incrementen els nivells de melato-
nina, hormona necessària per mi-
llorar els cicles de son.
Per altra banda, la fibra que conté 
ajuda a netejar el tracte gastrointes-

tinal, permetent que el còlon funci-
oni amb eficàcia i a reduir el risc de 
colitits i les morenes.

Les ametlles 
Són una gran font de vitamina E i 
magnesi. La vitamina E trobada a 
les ametlles ens ajuda a reduir el risc 
de malalties relacionades amb el 
cor. Són una gran font de magnesi 
que ajuda a controlar els nivells de 
sucre a la sang. Ajuden a reduir el 
colesterol dolent i la pressió arterial.
Són riques en calci, protegeixen 
la pell contra el danys causats pels 
rajos UV, són riques en fibra, zinc, 
ferro, potassi, magnesi, manganès i 
àcid fòlic.

Les avellanes 
Són molt populars en el Mediterra-
ni, i encara que són calòriques són 
riques en greixos monoinsaturats. 
Són riques en àcid oleic ajudant a 
protegir el cor. Aporten vitamina E 
d’efecte antioxidant, a més aporten 
proteïnes, fibra i minerals com el 
magnesi, ferro, manganès.

Els cacahuets: 
Són originaris de Sud-amèrica. Són 
rics en vitamines B3, és un potent 
antiinflamatori que també ajuda a 
millorar la textura i el to de la pell 
gràcies a les seves propietats despig-
mentants. Ajuden a disminuir el co-
lesterol gràcies als seus greixos mo-
noinsaturats i poliinsaturats. És ric 

en antioxidants aportant beneficis 
per lluitar contra malalties del cor.
Són bona font de triptòfan, un ami-
noàcid essencial que és important 
per la producció de serotonina, una 
de les substàncies químiques del 
cervell que regula els estat d’ànims. 
Els cacauet, pel seu contingut de 
greix i fibra té un índex glucèmic 
baix, evitant així que les persones 
amb diabetis tinguin un pic de glu-
cosa. La vitamina E que conté és un 
antioxidant que ajuda a prevenir la 
fallada de les coronàries en l’ésser 
humà i metabolitza millor l’oxigen 
que corre pel nostre torrent sangui-
ni. També enforteix la salut cerebral 
millorant les capacitats cognitives 
sensiblement, això és degut a la vi-
tamina B3.

Nou de Brasil 
Són molt bona font de seleni, mine-
ral essencial per al correcte funcio-
nament del sistema immunitari i el 
tiroidè. El fòsfor que conté ajuda als 
ossos i les dents. També beneficia la 
reducció del colesterol.

Nou de macadàmia 
Ajuden a reduir el colesterol dolent 
i augmenten el bo, cosa que redueix 
el risc de malalties cardíaques. Són 
bona font de flavonoides, compos-
tos amb propietats antioxidants que 
protegeixen el cos dels radicals lliu-
res.

Fruits secs, font de vitamines
MARIBEL GRANADO

SÍLVIA GARCÍA
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Tot i que ja fa un temps que 
l’expressió plàstica i la mú-
sica es consideren matèries 
importants pel creixement 
global dels infants, encara 
costa molt que bona part 
de la societat s’adoni de la 
gran importància que te-
nen aquests llenguatges pel 
desenvolupament mental 
dels nens.
Howard Gardner, en el 
seu llibre “les intel·ligèn-
cies múltiples” ens explica 
l’existència de 7 tipus d’in-
tel·ligència: lingüística, lò-
gica, matemàtica, espacial, 
musical, corporal i cinètica, 
intrapersonal i la interper-
sonal. L’escola ha de poder 
centrar-se més en el nen i 
ajudar-lo a desenvolupar 
aquestes intel·ligències, la 
manera de combinar-les 
i utilitzar-les. Els infants 
poden fer que la seva ima-
ginació arribi molt lluny 

fent servir un llapis, un pin-
zell, unes tisores o un senzill 
instrument musical, que el 
faran descobrir una forma 
nova creada per ell.
Cadascuna de les belles arts 
té una forma d’expressió 
que li és pròpia. La música 
permet l’expressió de senti-
ments i emocions, d’idees i 
pensaments; en tant que el 
llenguatge no verbal permet 
la comunicació més enllà de 
les paraules.
“Després del silenci, el que 
més s’acosta a expressar 
l’inexplicable és la música” 
Adous Huxley
Les capacitats plàstiques són 
el cor de la naturalesa hu-
mana i per això els nens i 
les nenes, des de molt petits 
es llancen a donar forma al 
fang, o a la plastilina, a pin-
tar ratlles sobre el paper en 
blanc, a crear formes de sor-
ra en un racó d’un parc, etc... 

“...la creativitat és saber 
combinar lliurement experi-
ències...” Lev Vigotski
A la nostra escola creiem 
molt important treballar les 
matèries artístiques perquè: 
fa nenes i nens més sensibles, 
els fa ser creatius,
els ajuda a expressar-se i a 
comunicar-se amb els altres i 
adonar-se que els altres com-
panys també poden fer coses 
boniques.
els fa conèixer diferents llen-
guatges: dibuix, cant, pintu-
ra, escultura, dansa, inter-
pretació...
Tots tenim alguna cosa a dir i 
som capaços d’expressar.
Sempre que podem, inte-
grem la plàstica i la música 
en diferents activitats i festes 
de l’escola: La Festa de Tar-
dor, Santa Cecília, Sant Ni-
colau, El concert de Nadal, 
Carnestoltes, Sant Jordi, i la 
Festa de Final de Curs. 

I també participem de les 
que ens proposa la ciutat i 
altres entitats:
La cantata dels alumnes de 
quart, la UDI amb els alum-
nes de segon, el diferents 
concursos de dibuix, el guar-
niment de les façanes per 
Nadal, les audicions musi-
cals, exposicions als museus, 
els concerts de la JOSA, les 
representacions teatrals i de 
dansa, als concerts al Liceu, 
el Palau de la Música i la par-

ticipació a la CANTÀNIA a 
l’Auditori de Barcelona.
A través de l’art, el nen ens 
mostra com pensa, què 
sent, com mira... perquè 
l’expressió fa referència a 
les vibracions que ens sur-
ten de dins en el moment 
en que creem, en l’esclat de 
la nostra imaginació. 

Elena, Dolors i Carles. 
Mestres de l’Escola 

Mowgli

L’art a l’escola

A Maristes Igualada ja fa força 
temps que tenim les eines i es-
tratègies adequades per atendre 
els alumnes que tenen més difi-
cultats en el seguiment norma-
litzat del currículum establert 
per la normativa. Una vegada 
assolits els objectius en aquest 
tipus d’atenció, un nou repte 
ens ha mogut a formar-nos en 
un nou camp: acompanyar els 
alumnes amb altes capacitats.
En els darrers dos anys s’han 
anat fent algunes passes en 
aquest tema, però ara ens sem-
blava necessari formar tot el 
claustre docent del centre. Així 
en diverses sessions al llarg del 
curs, combinant els fonaments 
teòrics amb l’aplicació pràcti-
ca, els diversos educadors del 
centre es veuran capacitats per 
atendre de forma específica 
l’alumnat que pot aprofundir 
més en la seva formació.
La pedagoga i mestra, especi-
alitzada en aquest tema, Sílvia 
Llucià és qui ens guia en aquest 
procés formatiu. En la prime-
ra sessió vam dedicar força 
temps a desfer mites al voltant 
d’aquest tema. Així, per exem-
ple, bons resultats acadèmics 
no impliquen tenir altes capa-
citats, i sovint els alumnes amb 
millors aptituds d’aprenentatge 

escolar obtenen resultats força 
baixos. Els motius d’aquest baix 
rendiment són molt diversos. 
Posteriorment vam començar 
a descobrir les característiques 
d’aquests alumnes, infants i jo-
ves amb moltes preguntes i gran 
poder de concentració que cap-
ten les relacions entre les coses 
del món que els envolta i la in-
formació de la que disposen. En 
les cares dels assistents es podia 
palpar com pensaven en aquest 
o aquella alumna que tenien a 
les aules.
Per a una sessió posterior van 
quedar les formes d’atan-
sar-nos a aquests nois i noies i 
com acompanyar-los en la seva 
formació. Sí que es podia cons-
tatar la il·lusió de tot l’equip do-
cent per endinsar-se també en 
aquest camp d’atenció indivi-
dual. Al cap i a la fi, si al voltant 
del 5% d’alumnes tenen una 
capacitat molt per damunt de 
la mitjana, detectant-lo l’abans 
possible podria arribar a fer co-
ses impensables. Qui sap, potser 
en les nostres aules d’infantil 
tenim un infant destinat a des-
cobrir la vacuna contra la malà-
ria...sempre i quan l’ajudem a 
avançar en la seva formació in-
tel·lectual i personal! 

Formació sobre altes 
capacitats al claustre 
dels Maristes

Els Equips Educatius d’In-
fantil, Primària i Secundària 
d’Igualada han estat durant 
aquests primers mesos de 
curs formant-se amb Bo-
nes Preguntes i Itineraris 
d’Aprenentatge.
Amb l’ajuda de la Guida 
Al·lès i la Teresa Pigrau més 
d’una cinquantena de mes-
tres, professors i professores 
han pogut iniciar-se en l’art 
de fer-se Bones Preguntes i 
en l’elaboració d’Itineraris 
d’Aprenentatge Interdisci-
plinaris.

Tots aquests Itineraris, al-
guns d’ells serviran ja de 
prova pilot al 3r trimestre, 
comencen amb una pregun-
ta vertebradora que ha de 
servir com a element estruc-
turador del propi Itinerari. 
Els Equips encara estan en la 
fase d’acabar-los però algu-
nes de les preguntes que es 
plantegen com a vertebrado-
res d’un Itinerari són aques-
tes:

– Per què ha desaparegut la 
vida als castells?

– Cuinem amb la mateixa ai-
gua que cuinaven els nostres 
avis?
– Anem cap a la Tercera 
Guerra Mundial?
– Què menjarem al 3017?
– Allò que necessito val els 
diners que pago?

Dissabte 5 de novembre va 
acabar la primera fase de 
la formació. Ara els equips 
hauran de continuar la feina 
de programació i el 3r tri-
mestre pilotar els primers 
Itineraris Interdisciplinaris.

El Claustre de mestres d’Igualada es 
forma en bones preguntes i itineraris 
d’aprenentatge
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El dimecres, 23 de novembre, 
els peixets, els ocells i les tor-
tugues d’Infantil i els alumnes 
del Cicle Inicial vam veure 
l’espectacle “La capsa de les 
llavors”, de la companyia La 
Maquineta Produccions, a la 
sala d’actes de l’escola. 
L’espectacle és una amalgama 
de música, dansa, poesia i in-
terpretació. Els personatges 
són molt originals: un pirata 
que té por de tot i una fada 
que té llavors màgiques per 

ajudar el pirata. El pirata no 
parla, es comunica tocant el 
violoncel. A la fada li agrada 
molt la poesia, les cançons i 
les endevinalles. Hem encertat 
totes les que ens ha dit! 
Ens ho hem passat molt bé 
endinsant-nos en el fons marí, 
sota la carpa d’un circ, a la 
granja i voltant món. Si te-
niu l’oportunitat de veure-la 
aprofiteu-ho! A uns quants 
voluntaris ens han deixat sor-
tir a l’escenari i tot!

Infantil i cicle inicial 
dels Maristes al teatre

Divendres, dia 28, ens vam 
aplegar famílies i alumnes, 
a  la tarda, al pati de l’esco-
la per celebrar la festa de la 
castanyada. Els alumnes ves-
tits  de boletaires i les alumnes 
de castanyeres van amenitzar 
la tarda tot oferint un seguit 
de danses típiques d’aquestes 
dates que van ballar per Cicles. 
Vam tancar la festa ballant tots 
junts i berenant panellets, cas-
tanyes, fruits de la tardor.
En acabar la festa, totes les 
famílies van poder veure l’ex-
posició que s’havia preparat 
al porxo amb el recull dels di-
ferents treballs i projectes de 
tardor realitzats per l’alumnat 
de Primària.

Festa de la Castanyada amb 
les famílies de les Escolàpies

Els alumnes de 4t d’ESO co-
mencen per tercer any con-
secutiu les xerrades-tallers 
d’educació financera organit-
zades per l’EFEC (Educació 
Financera a les Escoles de Ca-
talunya). 
Durant sis tallers, els alumnes 
tindran la possibilitat de rebre 
orientacions i consells sobre 
finança personal bàsica de mà 
de professionals del sector fi-
nancer i econòmic. 
 Dijous 17 de novembre van 
fer el taller “Administrant els 
teus diners “ i van practicar la 
gestió de pressupostos perso-
nals.
La primera sessió va estar a 

càrrec del Agustí Peruga, que 
ens va informar de la impor-
tància de crear pressupostos i 

Xerrades EFEC al col·legi Monalco

la necessitat d’estalviar.
Volem agrair a l’Agustí la seva 
presència a la nostra escola.

Era al setembre quan vam 
iniciar el projecte de l’hort 

a la nostra escola i ja hem 
començat a veure com van 

L’hort del col.legi Monalco

creixent les hortalisses que 
hi tenim plantades.
Quan hi anem, reguem, 
plantem i netegem herbes i 
fulles; mesurem la crescuda 
de les verdures i la quantitat 
de pluja caiguda.
El cuidem amb tanta il·lusió 
que les classe s’organitzen 
per venir a veure’l.
Els nens i les nenes aprenen 
quines són les fruites i ver-
dures de cada temporada i 
com tenir-ne cura.
Quan puguem collir les pri-
meres verdures les ensenya-
rem perquè tothom vegi el 
resultat de la nostra feina.
                                                                                        
Els Capitans Verds de l’hort

El dia 19 d’octubre de 2016, 
els alumnes de 6è de l’escola, 
vam anar a l’Espluga de Fran-
colí, a visitar les coves de la 
prehistòria, unes coves molt 
llargues per on abans circula-
va el riu Francolí, i on s’hi han 
trobat moltes restes arqueolò-
giques, des de l’edat de pedra 
fins a l’edat dels metalls.
Hi vam anar en autocar i un 
cop allà vam fer un munt 
d’activitats. Amb en Samuel, 
el monitor de la visita vam 
passar per les coves, i, en cada 
època diferent, hi posaven, 
una petita pel·lícula, on t’ex-
plicava, més o menys, el que 
veuries en aquell temps, amb 
hologrames i tot!!
Hi havien, diferents escultures 
i rèpliques dels ossos o llances, 
que fabricaven, al Paleolític i 
al Neolític.
Després, vam fer un altre viat-
ge en el temps, i vam arribar 
a l’Edat dels metalls,: l’època 
del coure, l’època del bronze i 
l’època del ferro, aquí, també, 
vam poder veure rèpliques, 
explicacions, i l’última petita 
pel·lícula, la més extraordinà-
ria de totes!
Aleshores, vam canviar de 
monitor, i vam anar amb la 
Chantal, a fer activitats rurals, 

i, a fer veure que érem pre-
històrics. Vam construir una 
cabana amb Pals llargs i forts 
i amb pells de cavall; i vam 
interpretar l’art rupestre amb 
pintures fetes a base d’ele-
ments naturals tal i com feien 
els prehistòrics. Que divertit!
Finalment, vam anar a un al-
tre cova a veure i a aprendre 
sobre l’homo habilis, l’homo 
erectus i l’homo sapiens, les 
diferents eines que utilitzaven, 
pedres, etc.
Aquesta visita, a l’Espluga de 
Francolí, m’ha encantat, tro-
bo, que, són unes coves molt 
ben elaborades i conservades, 
amb molt bon servei, i que 
l’excursió ha sigut lúdica i a la 
vegada hem aprés moltíssim!!

El Ramon Castelltort vi-
sita les Coves de l’Espluga





L’IHC guanya a Suïssa i jugarà contra 
l’alemany Remscheid a vuitens de la CERS

Una acció del partit de dissabte passat en terres helvètiques. / IHC

HOQUEI / LA VEU

L’Igualada ja és als vui-
tens final de la Copa 
CERS. Els arlequinats 

van aconseguir el seu bitllet 
cap a la següent eliminatòria 
en un plàcid partit davant el 
Biasca on van aconseguir en-
greixar el marcador amb un 
gol de Met Molas i dos hat-
tricks, un de Francesc Bargalló 
i un altre d’Emanuel García. A 
més, va ser un partit que passa 
a la història del club igualadí 
perquè amb l’1 a 3 de Francesc 
Bargalló, el club va aconseguir 
el seu gol 1.000 en competició 
europea. 
El matx no va poder comen-
çar millor per l’Igualada. Al 
minut 1 de partit, Met Molas, 
rematava una pilota rasa que 
perforava la porteria d’Adrián 
Vallina i posava el 0 a 1 al mar-
cador. Tot i tenir un avantatge 
molt clar en el global de l’eli-
minatòria (8-1) l’Igualada es 
va comprometre a fer un par-
tit seriós i a generar un bon 
hoquei que li permetés agafar 
bones sensacions.
Com en el partit d’anada, el 
porter asturià Adrián Vallina 
va ser el millor del combinat 
suís, desfent les rematades de 
gairebé tots els jugadors de 
l’Igualada, que fins i tot van 
estavellar una pilota al pal al 
minut 17. Tot i que el partit 
estava en una fase especial-
ment tranquil·la, els locals van 
aconseguir l’empat a 1 quan 
Camillo Boll rematava una 
pilota en una de les poques 
vegades que el Biasca va inti-
midar la porteria de l’Elagi. 
Immediatament després de 
l’empat, Tety Vives va dispo-
sar d’una llançament de pe-
nal que es va estavellar al pal. 
Però l’Igualada no va abaixar 
els braços i abans del descans, 
Emanuel García aconseguia 
l’1 a 2 després d’una passada 
mil·limètrica de Bargalló des 
de gairebé la mitja pista.  
Tot i que l’Igualada ja tenia 
els dos peus als vuitens de fi-
nal, la segona part començava 
amb un repte important. Si 
l’Igualada marcava el tercer 
gol, aconseguiria el seu gol 
1.000 a Europa. Després d’un 
primer intent de Nil Garre-
ta que va sortir fora, va ser 
Francesc Bargalló, al minut 
34 qui marcava el tercer gol 
de la tarda, que es convertia 
en el gol 1.000 de l’Igualada 

L’equip torna 
demà a l’OK 
Lliga, a la pista 
del Girona

   PT. pj g e p gf gc
1. FC Barcelona  30 10 10 0 0 50 9
2. Reus Deportiu  23 10 7 2 1 49 24
3. Club Patí Vic 22 10 7 1 2 41 19
4. Coinasa Liceo  22 10 7 1 2 47 30
5. Voltregà 19 10 6 1 3 29 23
6. Moritz Vendrell 17 10 5 2 3 30 29
7. Caldes Laser 13 10 3 4 3 28 32
8. Citylift Girona  11 10 3 2 5 33 41
9. Vilafranca  11 10 3 2 5 21 31
10. Lloret  11 10 3 2 5 18 36
11. Alcobendas 10 10 3 1 6 32 41
12. Noia Freixenet 9 10 3 0 7 27 31
13. Enrile Alcoi 8 10 2 2 6 30 44
14. Manlleu 8 10 2 2 6 24 40
15. ICG Lleida 8 10 2 2 6 19 34
16. Igualada Calaf 5 10 1 2 7 26 40

OK Lliga

CERSLLIGA EUROPEA DESCENS
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Copa CERS - 16ens final
16ens de final, tornada:
Moritz Vendrell 2 Viareggio (ITA) 5
Caldes  Laser 6 US Coutras (FRA) 1
Follonica (ITA) 6 Noia Freixenet 4
Roller Biasca (SUI) 2 Igualada Calaf 7
Dusseldorf (ALE) 1 Trissino (ITA) 8
RHC Monza (ITA) 6 Uri (SUI) 3
Juv. Viana (POR) 8 Darmstadt (ALE) 2
Sarzana (ITA) 6 Geneve RHC (SUI) 6
Uttingen (SUI) 3 RESG Walsum (ALE) 4
Saint Omer (FRA) 8 Soham (ANG) 0
Ploufragan (FRA) 16 King’s Lynn (ANG) 1
Turquel (POR) 4 Herringen (ALE) 3
Dornbirn (AUS) 2 Wimmis (SUI) 7
Remscheid (ALE) 8 Wolfurt (ALE) 4
       
Vuitens de final (17 desembre/14 de gener):
Caldes-Wimmis (Sui)
Igualada Calaf-Remscheid (Ale)
Juv. Viana (Por)-Vilafranca
Follonica (Ita)-Barcelos (Por)
Turquel (Por)-Walsum (Ale)
Saint Omer (Fra)-Trissino (Ita)
Viareggio (Ita)-Ploufragan (Fra)
Sarzana (Ita)-Monza (Ita)

Jornada 11 (3 de desembre)
Reus D.-Vic
Vilafranca-FC Barcelona
Lloret-Liceo
Enrile Alcoi-Vendrell
Manlleu-ICG Lleida
Noia Freixenet-Voltregà
Alcobendas-Caldes
Girona-IGUALADA

en competició europea. Però 
el minut 34 no només va ser 
destacat per aconseguir el mi-
ler de gols europeu; en aquell 
mateix minut, Bernat Camps 
entrava a la pista, el que signi-
ficava que l’ex del CP Tordera 
gaudiria dels primers minuts 
com a jugador arlequinat des 
de que va fitxar per l’Igualada 
aquest estiu.
El debutant Bernat Camps va 
aturar algunes ofensives del 
Biasca amb l’1 a 3 al marca-
dor. L’electrònic es va tornar 
a moure en qüestió de segons, 
quan al minut 41, amb pocs 
segons de distància, Barga-
lló firmava un hat-trick amb 
dos gols que posaven l’1 a 5 al 
marcador i que el convertien 
amb l’home que marcava els 
gols 1.000, 1.001 i 1.002 a Eu-
ropa. 
A falta de tres minuts pel final, 
la parella arbitral xiulava un 
penal favorable a l’Igualada 
que s’encarregaria de xutar i 
de marcar Emanuel Garcia. 
Amb l’1 a 6 al marcador, el 
Biasca va retallar distàncies 
mitjançant el seu jugador-en-
trenador Re’Cleto. Va ser el 
mateix Re’Cleto qui al minut 
48 no va poder transformar 

una falta directa favorable al 
seu equip per les deu faltes 
que havia comés l’Igualada. 
A escassos segons pel final del 
partit, quan el 2 a 6 semblava 
el resultat definitiu, Emanu-
el Garcia va aparèixer a l’àrea 
contrària per firmar un hat-
trick i aconseguir el setè gol.
Amb un global de 14 a 3, 
que demostra un clar domini 
igualadí en ambdós partits, els 
arlequinats ja són als vuitens 
de finals de la Copa Cers, on 
s’enfrontaran amb l’equip ale-
many IGR Remscheid. El par-
tit d’anada, el 17 de desembre 
a Les Comes i el de tornada, 
el 14 de gener a terres alema-
nyes. Per ara, el pròxim com-
promís de l’Igualada torna a 
ser a l’OK Lliga, demà dissab-
te dia 3 de desembre a la pista 
del Girona. El tècnic de l’Igua-
lada, Ferran López, va precisar 
que “toca gaudir del resultat 

i del joc fet davant el Biasca i 
recarregar piles perquè volem 
anar a competir al 100% a Gi-
rona”.
Roller Club Biasca:  Vallina, 
Giger, Ruggiero, Rodoni i Re 
Cleto (1) - equip inicial -. Sca-
navin, Mancina, C. Boll (1), G. 
Boll, Tatti.
IHC Calaf Grup: Elagi Deitg, 
Nil Garreta, Met Molas (1), 
Tety Vives i Emanuel Garcia 
(3) - equip inicial - Francesc 
Bargalló (3), Roger Bars i Ber-
nat Camps.  
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

D issabte 26 de novem-
bre es va celebrar al 
pavelló de les Comes, 

la presentació del club igua-
ladí  alhora que l’assemblea 
general anual, i el reportatge 
fotogràfic de gimnastes i cos 
tècnic.
El club que aquesta tempora-
da compta amb una cantera 
de 102 gimnastes, de les quals 
la gran majoria van poder 
assistir a la presentació i van 
participar activament en el 
decurs d’aquesta.
L’assemblea general va estar 
presidida pel senyor Josep 
Maria Planella, president de 
l’entitat, i va comptar amb 
una gran afluència de socis, 
on es van presentar i van que-
dar aprovades les liquidacions 
de la temporada passada i els 
pressupostos de la propera.
Una presentació plena de 
sorpreses i emocions, ja que 
a part de presentar a tots/
es  integrants dels club no-
minalment per categories, es 
va aprofitar la mateixa per fer 
un petit reconeixement als dos 
conjunts de Copa Catalana, el 
benjamí i infantil, que la set-
mana anterior es proclamaven 
Campiones i Sot-campiones 
de Catalunya respectivament. 
També una menció especial i 
detall per a la Paula Stösslein, 
que ha militat al club tant com 
a gimnasta com a entrenadora 
durant 8 anys, i que per raons 
d’estudis aquesta temporada 
s’ha vist obligada a marxar 
fora de la nostra ciutat.
Per amenitzar una mica més 
aquesta trobada, es va fer una 
rifa on es van sortejar dife-
rents regals per cortesia de: 

Presentació oficial de 
l’Igualada CG Aula

617 participants van desafiar la pluja a 
la Cursa de l’Esquiador a Argençola

Gimma Disseny, Chocolat 
box, Distribuciones Ortega i 
Rovell de l’Ou.
Com a cloenda, les gimnas-
tes aplegades a la pista fent 
un gran cercle, van fer el crit 
de  guerra de Força Aula For-
çà, i tot seguit el senyor Pla-
nella i la senyora Rosa Plaça 
regidora d’esports, dirigien 
unes paraules als assistents. 
Acte seguit, el  club va oferir 
un pica pica de freds i calents a 
les mateixes instal·lacions, que 
va servir per poder fer més 
aplec de la gran família que 
formen l’Igualada Club Gim-
nàstic Aula.

Campió de Catalunya
Fa uns dies, es va celebrar a la 
Ciutat de Manresa la fase final 
de Copa Catalana de gimnàs-
tica rítmica .
L’Igualada Club Gimnàstic 
Aula, únic club anoienc repre-
sentat a la final, hi va partici-
par amb els seus dos conjunts 
de Copa.
El conjunt benjamí format 
per: Martina Espinalt, Gina 
Castelltort, Paula Salas, Mar 
Vázquez i Laia Sànchez, van 
tornar a alçar-se al podi, aquest 
cop sí proclamant-se  Campi-
ones de Catalunya. 
D’altra banda el conjunt in-
fantil integrat per: Mariel·la 
Espinalt, Carla Cervera, Sheila 
García, Dana Pijoan, Lia Vi-
dal, Marta Alonso, Alina Gili 
i Violeta Aguilera, pujaven 
novament a podi. En la mo-
dalitat mans lliures, assolien 
proclamar-se  Sot-campio-
nes de Catalunya, i en aparell 
corda, no pujaven a podi però 
aconseguien una meritòria 5a 
plaça.
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CURSES / LA VEU 

L a 28a edició de la Cur-
sa de l’Esquiador que 
cada any organitza la 

UECAnoia va comptar en-
guany amb només 617 parti-
cipants, una xifra molt menor 
a la d’anteriors edicions, com 
a conseqüència de les intenses 
pluges que van caure durant la 
nit i el matí de diumenge pas-
sats. Amb tot, els participants 
van poder gaudir d’una gran 
matinal esportiva, com sem-
pre posada a punt fins al mí-
nim detall per als voluntaris 
de la UECAnoia i també per la 
gent, aquest any, d’Argençola. 
Els primers classificats dels 
280 participants en la cami-
nada foren Steven Ballantines 
d’Igualada (2.05.18), seguit de 
Victor Herrero Franco de Sant 
Esteve Sesrovires (2.07.17) 
i Jessica Perez Fernandez 
(2.07.18), de Piera.
Pel que fa a la cursa de BTT, 
hi participaren 119 ciclistes. 
El primer fou Jorge Sánchez 
Lara, de la Pobla de Claramunt 

Sortida de la cursa de BTT, a Argençola.

(1.33.38), seguit de Bernat 
Cañellas, d’Òdena (1.33.43), i  
Albert Torres Carles, d’Iguala-
da (1.34.07).
En la cursa de Trail hi parti-
ciparen 218 atletes, guanyant 
Joan Rosich Llorach, de Santa 

Coloma de Queralt (1.09.12),  
seguit d’Àngel Carulla Bus-
qué, de Sant Guim de Frei-
xanet (1.09.30), i Carles Tor-
rents Rodríguez, d’Igualada 
(1.10.57).

L’Igualada FHCP cau a Cerdanyola

HOQUEI FEMENÍ / LA VEU 

E l Nacional Catalana va 
perdre el primer partit 
de la temporada a Cer-

danyola. En un mal partit de 
les anoienques, les locals van 
anar al descans amb un 2-0 fa-
vorable. 
A la segona part les igualadines 
retallaven distàncies amb un 
gol de la Sheila Torres. Però les 
locals es tornaven a distanciar. 
L’Elba Garreta marcava també 
per les visitants però el darrer 
gol del Cerdanyola va decantar 
el partit favorable a les locals 
(4-2). El primer equip es va 
sumar als actes del Dia Inter-
nacional contra la Violència de 
Gènere i van lluir llaços liles en 
solidaritat a la causa. 
IGUALADA FHCP Laia Na-
varrete -P-, Elba Garreta (1), 

Laura Salvador, Sheila Torres 
(1) i Laura Torres. També Nú-
ria Fernàndez, Laia Aullon i 
Nerea Ramírez. Entrenadors: 
Jacob Compte i Marta Soler 
1-0 / 2-0 / DESCANS / 2-1 / 
3-1 / 3-2 / 4-2 
El Nítidus, al Campionat de 
Catalunya  per la porta gran
El Nítidus no es cansa de gua-
nyar i torna a fer-ho contra el 
Caldes en un partidàs dels dos 
equips (6-3). 
Zoe Torras -P-, Ona Vidal, Ma-
rina Asensi (3), Alba Romagosa 
i Carla Claramunt (2). També 
Liu Capdevila (1), Judit Llobet, 
Laura Crespo i  Cristina Riba 
-P-. Entrenadora: Marta Soler 
La Sandvitxeria FHCP, al 
Campionat de Catalunya 
Les benjamines superen al CP 
Vic (5-9) i disputaran el Cam-
pionat de Catalunya. 
Eva Besa -P-, Laia Puig, Laura 

Crespo (5), Ariadna Busqué 
(3) i Gina Balcells (1). També 
Aina Caro i Júlia Sabater. En-
trenadora: Sheila Torres 
L’Inst. Sevilla IFHCP 
guanya a Mollerussa 
Les minis van guanyar a Mo-
llerussa (1-3) en un partit on 
van dominar clarament. 
Emma Compte -P-, Ona Bru 
(1), Abril Besa (1), Etna Torras 
(1) i Iris Jiménez. Entrenadora: 
Laia Navarrete 
El 1a Catalana s’imposa clara-
ment al Barberà (4-0)
Amb aquest resultat les ano-
ienques continuen mantenint 
el liderat compartit amb el Vi-
la-sana, empatats a 19 punts. 
Judit Calvo -P-, Jana Casany, 
Paula Gelonch, Núria Fernàn-
dez, Nerea Ramírez (2), Laia 
Aullon, Marta Bel (1) i Marina 
Asensi (1). Entrenador: Pau 
Romagosa .
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A quest any 2016, el tor-
neig esportiu Caga 
Tió, impulsat pel ser-

vei d’Esports de l’Ajuntament 
d’Igualada, amb la col·labo-
ració del Consell Esportiu de 
l’Anoia, celebra la seva 25a 
edició al voltant, com és habi-
tual, dels dies de Nadal i Sant 
Esteve. Per celebrar aquest 
aniversari, tots els participants 
seran obsequiats amb una sa-
marreta commemorativa i, a 
més, s’habilitarà una Fan Zone 
on podran gaudir de diferents 
jocs i atraccions.  
L’esdeveniment tindrà lloc a 
les diferents instal·lacions del 
complex esportiu de Les Co-

Obertes inscripcions del 
torneig Caga Tió

La juvenil Paula Blasco i la cadet Carla Bisbal, 
guanyadores de la 93a Jean Bouin

mes i proposa dos campio-
nats, segons la categoria dels 
participants: els dies 23 i 24 
de desembre els nens i nenes 
nascuts entre el 2007 i el 2010 
–prebenjamins i benjamins– 
competiran en bàsquet, fut-
bol, handbol i mazaball i, del 
27 al 30 de desembre, serà el 
torn dels nois i noies nascuts 
entre el 2001 i el 2006, que 
competiran en handbol, fut-
bol, voleibol i bàsquet. 
Les inscripcions al campionat 
ja estan obertes i es poden fer 
a través de la pàgina web www.
torneigcagatio.cat, on també 
es pot consultar tota la infor-
mació. Les inscripcions es po-
dran tramitar fins el dissabte, 
10 de desembre, a les 15h.   
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Diumenge passat, el cir-
cuit de la muntanya 
olímpica de Montjuïc 

a Barcelona, va acollir un any 
més les curses corresponents a 
la 93a Jean Bouin - G.P. Alli-
anz, que amb organització del 
diari esportiu Mundo Depor-
tivo i Zona Vip Events va reu-
nir una munió d’atletes de les 
diferents categories, amb uns 
13.000 participants inscrits, 
amb 11.000 corredors en  les 
Curses Open i Veterans de 10 
i 5 Km., i que van protagonit-
zar una interessant matinal 
atlètica.
Hi van participar un grup de 
58 atletes del C.A. Igualada 
Petromiralles / Dental Igua-
lada,  amb una bona actuació 
global, amb 2 victòries indi-
viduals i 10 podis per als at-
letes anoiencs. Es van imposar 
Paula Blasco en Juvenils i Car-
la Bisbal en Infantils.

Tres podis del CAI 
al GP de Marxa de 
Manresa

ATLETISME / LA VEU 

Diumenge passat, es 
va disputar al Passeig 
Pere III de Manresa el 

G.P. de Marxa Ciutat de Man-
resa, 10è Memorial Enric Vi-
llaplana, amb organització de 
l’Avinent Manresa, amb una 
considerable participació.
Hi van participar 6 atletes del 
CAI, sobresortint pel que fa 
als marxadors del Petromi-
ralles / Dental Igualada el 2n 
lloc de Martina Zunino en 
Alevines amb 11’38”8, en-
trant 21a Ares Giménez amb  
15’43”6, sobre 2 km. de re-
corregut.
Laura Giménez era 3a en Ca-
dets, amb 16’45”8, entrant 
19a Marina Gutiérrez, amb  
21’56”1, sobre 3 km. de recor-
regut. Marc Aguila era 3r en 
Alevins, amb 11’46”1, sobre 
2 km. Silvia González (CAI 
Petromiralles) era 7a en la 
prova absoluta, amb 28’15”8  
per cobrir els 5 Km. d’aquesta 
categoria. 

va sobresortir el 2n lloc d’Al-
bert Nogueras, amb 15’15”, 
entrant 48è Joan Segura amb 
17’42”, en el lloc 300 Mònica 
Diago amb 24’40”, 324è José 
Montaner amb 25’06”,  329a  
Iolanda Almenara amb 25’09”,  
639a Sònia Rodriguez amb 
28’29”, 642è Andrey Vich amb 
28’30”, i 646a Dolors Novellón 
amb 28’31”. 
Pel que fa a la Open dels 10 
km., va sobresortir el 47è 
lloc d’Oriol Marimon amb 
35’08”, entrant 54è Carles 
Cervera amb 35’24”, 67è Jo-
sep Martinez amb 35’45”, 68è 
Daniel Segura amb 35’46”, 
87è Carlos Fernández amb 
36’17”, 88è Albert Solé amb 
36’18”, 362è Jordi Domènech 
amb 40’18”, 468è Josep Can-
tero amb 41’12”, 512è Ber-
nat Pla amb 41’35”, 513è Pep 
Roca amb 41’35”, 635è Rafa-
el Crespo amb 42’26”, 637ª 
Aida Solà amb 42’27”, 675è 
David Muñoz amb 42’43”, 
694è Roberto Rey amb 42’48”, 
695ª Francina González amb 
42’49”, 1131è Santiago Na-
varro amb 44’59”, 1461è Joan 
Maturana amb 46’23”, 1569ª 
Assumpta Castelltort amb 

46’45”, 1607è Josep Malavé 
amb 46’50”, 1652è Ricard Solé 
amb 46’58”, 1966è Luis Perea 
amb 48’08”, 2162ª Marta Rey 
amb 48’45”, 2356ª Marta Ma-
rimon amb 49’20”, 2420è Se-
rafí Morera amb 49’33”, 3063è 
Jordi Moreno amb 51’36”, 
3073è Vicenç Vich amb 51’38”, 
3536è Carles Riba amb 53’08” 
i 3546è Jordi Riba amb 53’09”. 
Es van imposar en els 10 km.  
Carles Castillejo (Adidas)
amb 30’20”, i Meritxell Soler 
(Avinent Manresa) 102a gral. 
amb 36’36”.
Els guanyadors de la prova Sè-
nior Internacional Jean Bouin, 
foren l’atleta d’Eritrea Yemane 
Haileselassie, amb  30’24” so-
bre 9.900 m., i la portuguesa 
Inés Monteiro amb 22’59” so-
bre 6.600 m. de cursa.  

Júlia Solé, cinquena cadet al 
cròs de Castellar
També diumenge al matí, l’at-
leta Cadet del CAI Petromira-
lles/Dental Igualada Júlia Solé 
era cinquena en la seva cate-
goria Cros de Castellar del Va-
llès - Memorial Pere Hernán-
dez, amb 13’38”  per  cobrir 
els 3.290 m. de cursa.

Pel que fa als atletes del CAI 
Petromiralles, cal ressaltar 
l’actuació  de Paula Blasco, 
que assolia la seva 6a victò-
ria en la Jean Bouin, repetint 
enguany en Juvenils amb un 
registre de 7’39” per cobrir els 
2.400 m. de cursa, entrant 4ª 
Carlota Ceron amb 8’56”.
Altres podis assolits foren el 
2n lloc de Marta Llagostera en 
Junior amb 13’50” sobre 3.300 
m. de cursa, el 3r. lloc de Ra-
fael Hompanera en Promesa 
amb 24’17”, seguit de Jose D. 
Morales, 4t. amb 24’17”, i en 
la que era 8è Alex Jiménez 
amb 29’06”. Maria dels Àngels 
Mestre era 4a en Promesa amb 
13’13”, i Raul López era també 
4t en Júnior amb 24’17”.
Pel que fa als atletes del  Pe-
tromiralles/Dental Igualada, 
Carla Bisbal era la guanyado-
ra en Infantils fem., amb 3’48” 
sobre 1.200 m. de cursa, en-
trant 16a Judit Navarro amb 
4’15”.
Judit Ibarra era 5a en Cadets 
amb 8’03” sobre 3.600 m. de 
cursa, entrant 9a Carla Ale-
many amb 8’30”, 10a Marce-
l·la Solé amb 8’36”, 12a Laia 
Planas amb 8’53”, 24a Avril 
Duràn amb 9’30”, i 37a Anna 
Cos amb 10’10”, retirant-se 
per lesió Silvia Hohnhaussen.  
Oriol Alonso era 8è en Ale-
vins, amb 4’11” sobre 1.200 
m. de cursa.
Gerard Farré era 10è en Ca-
dets, amb 11’52” sobre 3.600 
m. de cursa, entrant 14è Jan 
Bisbal amb 12’03”, i 15è Edu-
ard Alba amb 12’03”.  Ingrid 
Diaz-Guerra era 32a en Ben-
jamines amb 5’41”, sobre 
1.200 m.                                                                                  
Pel que fa a les multitudinàri-
es curses Open, en els 5 Km. 
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FUTBOL / LA VEU 

D iumenge, la pluja va 
impedir que el CF 
Igualada pogués se-

guir mostrant la seva millora 
de joc i de resultats, al camp de 
la Suburense, a Sitges. Segons 
l’entrenador del CF Iguala-
da Dani Gimeno, “el partit es 
podia haver, com a mínim, co-
mençat. El CF Suburense mai 
ha tingut intenció de jugar el 
partit; la pluja era una bona 
excusa per retardar el partit 
front el “nou” CF Igualada a 
tenor dels lesions i jugadors 
sancionats”. 
El rival ni va arribar a donar 
la alineació, i, pel que sembla, 
van pressionar fort fins a la 
suspensió del partit. Aquest 
fet fa que, a la classificació, el 

La pluja va impedir jugar al CF Igualada

FUTBOL / F. ESPLUGAS (UEM)

Q ue en això del futbol 
juguen onze contra 
onze i que no hi ha 

rival petit i no sé quants tòpics 
fets, ja ho sabem. Ara anem al 
que compta. Ni fa quinze dies, 
ni ahir, ni tan bons ni tan do-
lents, ni bona sort, ni dolenta, 
ni en el primer minut o en 
temps afegit. El futbol és es-
port, per tant tot, tot pot pas-
sar, com que vingui el darrer 
classificat i et tregui dos punts, 
tot pot passar. L’encontre no 
serà d’aquells que faran histò-
ria, ni res que s’assembli. Oca-
sions? comptades. Gols?, dos. 
Joc?, més aviat poc, és a dir 
per oblidar, tant que en dos 
minuts, es va marcar la sinto-
nia final. En el 43 Heredia, per 

Aspecte del camp de la Suburense a Sitges, diumenge passat.

   PT. g e p gf gc
1 Can Vidalet 34 11 1 1 42 13
2 Unif. Bellvitge 28 8 4 1 22 6
3 Espluguenc  24 7 3 3 25 19
4 Junior  23 7 2 4 21 18
5 Sant Joan D. 22 6 4 3 32 19
6 Sant Just At. 21 7 0 6 32 30
7 Olímpic  19 4 7 2 21 17
8 Montserrat  19 5 4 4 20 19
9 Marianao Poblet 18 5 3 5 18 17
10 San Mauro  17 5 2 6 18 22
11 Vilafranca At. 17 5 2 6 14 19
12 Martorell 14 4 2 7 19 27
13 Moja AE 14 4 2 7 18 32
14 Fontsanta-Fa... 12 2 6 5 23 23
15 Delta Prat A 12 3 3 7 15 28
16 Gornal  11 2 5 6 19 30
17 Cooperativa 10 1 7 5 20 26
18 Dinamic Batlló 6 1 3 9 17 31

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 13
Montserrat  1 - 1 Dinamic Batlló
Fontsanta 1 - 3 Vilafranca At.
Marianao Pob. 1 - 1 San Mauro
Delta Prat  0 - 1 Junior 
Gornal  2 - 5 Espluguenc 
Cooperativa 1 - 2 Olímpic 
Can Vidalet  5 - 1 Moja
Martorell 1 - 2 Sant Just At.
Sant Joan D. 2 - 1 Unif. Bellvitge

Jornada 14 (11 de desembre)
U. Bellvitge - Cooperativa
Dinamic Batlló - St. Joan D.
At. Sant Just - MONTSERRAT
Espluguenc - Martorell
Vilafranca At. - Gornal
Júnior - Fontsanta
Moja - Atl. Prat
SAN MAURO - Can Vidalet
Olímpic Fatjó - Marianao P.

   PT. g e p gf gc
1 Begues 32 10 2 1 35 15
2 Sitges 29 9 2 2 26 14
3 Joventut Rib. 27 8 3 1 31 14
4 La Munia 25 8 1 4 24 16
5 Anoia 24 8 0 5 26 23
6 Piera 18 5 3 4 23 19
7 Odena 18 5 3 4 20 19
8 Calaf 17 5 2 5 25 26
9 Hortonenc  16 4 4 5 36 30
10 Cubelles 15 4 3 5 19 16
11 Suburense B 15 4 3 5 20 26
12 Olivella  15 4 3 6 17 25
13 Sant Pere M. 14 4 2 7 23 28
14 Martinenca  14 4 2 7 18 26
15 Riudebitlles 12 3 3 6 14 19
16 Carme 10 2 4 6 20 32
17 Hostalets 10 2 4 7 19 32
18 Sant Cugat S. 5 1 2 10 24 40

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 13
Olivella 4 - 3 Sant Cugat S.
Sant Pere M. 2 - 3 Sitges
Cubelles Ajr. Calaf
Martinenca  4 - 3 Hortonenc 
Anoia 1 - 4 Hostalets 
Riudebitlles Ajr. Piera
La Munia 1 - 2 Begues
Suburense B Ajr. Carme
Joventut Rib. Ajr. Odena

   PT. g e p gf gc
1 Balaguer 28 8 4 1 28 11
2 San Cristòbal 27 8 3 2 22 13
3 Almacelles 26 8 2 3 26 12
4 Santboià 24 7 3 3 24 16
5 Vilanova Geltru 23 7 2 4 24 25
6 Sant Ildefons 21 6 3 4 27 20
7 Viladecans 20 6 2 5 15 12
8 Reus B 19 4 7 2 24 19
9 Vista Alegre 19 6 1 6 20 16
10 Lleida B 19 5 4 4 20 20
11 Vilaseca 18 5 3 5 19 20
12 Alpicat 17 5 2 6 19 24
13 Rapitenca 16 4 4 5 21 23
14 Suburense 13 3 4 5 16 18
15 Igualada 11 3 2 7 18 22
16 Rubí 11 2 5 6 17 22
17 Jesus y Maria 6 1 3 9 13 35
18 Morell 2 0 2 11 3 28

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 13 
Alpicat 0 - 3 Reus B
Morell 0 - 2 Lleida B
San Cristòbal 0 - 2 Santboià
Vista Alegre 0 - 4 Almacelles
Sant Ildefons 5 - 1 Vilanova Geltrú
Rubí 2 - 3 Vilaseca
Balaguer 6 - 1 Jesus y Maria
Viladecans 2 - 0 Rapitenca
Suburense ajr. Igualada

Jornada 14 (11 de desembre)
Santboià - Viladecans
Jesús Maria - San Cristóbal
Vilanova G. - Balaguer
Almacelles - St. Ildefons
Lleida B - Vista Alegre
Reus B - Morell
IGUALADA - Alpicat
Vilaseca - Suburense
Rapitenca - Rubí

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 14 (11 de desembre)
Hortonenc - ANOIA
Begues - Martinenca
Sitges - La Múnia
St. Cugat S. - St. Pere M.
PIERA - Olivella
ÒDENA - Riudebitlles
CARME - Ribetana
CALAF - Suburense B
HOSTALETS - Cubelles

CFI sigui ara a cinc punts de 
la salvació, i precisament dos 
punts més amunt hi ha la 

Suburense sitgetana. El proper 
partit dels blaus serà  a casa, 
davant l’Alpicat, el proper 11 

part visitant el 0 a 1, i en el 44, 
Adrian l’empat i als vestidors. 
La segona amb pluja, vent i al 
final “ball” de bastons dels vi-
sitants, tot i va ser de més. Sort 
que ara vénen quinze dies de 
repòs per calmar-se i tornar a 
ser qui són. U.D. Montserrat; 

Joan, Marimon, Xavi, Muñoz, 
Rachid (Ariza), Adrian (Ric-
hard), El Gharrass, Pallares 
(Tutusaus), Àlex (Borja), Ge-
rard i Perea.
Dinàmic Batllo Esp.; Ruben, 
Sisquet, Miguel Angel, Carli-
tos (Montcusi), Omar (Guti), 

Empat del Montserrat en un partit per oblidar

Cotes, Raul (Manel), Hermi-
da, Marcos, Ceballos i Oriol 
(Moja).
Àrbitre. Aaron Mancera An-
ton.
Proper partit. Dissabte, 9 de 
desembre, contra l’Atletic San 
Just.

Jornada 12 (11 de desembre)
Fàtima-Vallbona
Ateneu-San Mauro B
Torre Cl.-Pobla Cl.
Cabrera-Jorba
La Llacuna-Rebrot
Masquefa-La Paz
Montserrat B-Tous
Montbui-Capellades

   Pt. G E P Gf Gc
1 San Mauro B 28 9 1 1 33 7
2 La Pobla Cl. 26 8 2 1 31 9
3 Capellades  23 7 2 2 39 11
4 Tous  22 6 4 1 33 11
5 Ateneu Ig. 21 6 3 2 42 16
6 Montserrat B 19 6 1 4 19 13
7 Fatima  18 6 0 5 24 24
8 La Torre Cl. 17 5 2 4 20 17
9 Cabrera 12 3 3 5 24 28
10 Montbui  11 3 2 6 19 28
11 La Llacuna 10 1 7 2 16 26
12 La Paz  10 3 1 6 18 37
13 Rebrot 9 2 3 6 19 32
14 Jorba  8 2 2 7 20 34
15 Masquefa  5 1 2 8 12 50
16 Vallbona 3 0 3 8 7 33

Aturada de la competició al  futbol 
català aquest proper cap de setmana

FUTBOL / LA VEU

A quest cap de setmana 
no hi haurà compe-
tició en els categories 

del futbol català, que no tor-
narà fins la setmana vinent, i 
de forma “provisional”, ja que 
quasi de seguida vindrà l’atu-
rada habitual de Nadal i Reis.
A 2a Catalana, l’aturada arriba 
en un moment força tranquil 
per a San Mauro i Montserrat. 
Els montbuiencs són desens a 
la classificació, amb molts alts 
i baixos aquesta temporada, 

mentre que els igualadins, en 
la seva primera temporada 
a la categoria, tenen tots els 
números per a repetir un any 
més. Han arribat a estar en els 
primers llocs del grup, esdeve-
nint la sorpresa del campionat 
i oferint molt bon futbol, i ara 
mateix són vuitens, però a cinc 
punts de la tercera posició.
A 3a, el bon inici de l’Anoia 
ha patit una ensopegada en 
les darreres setmanes, baixant 
fins a la cinquena posició. Pie-
ra i Òdena el segueixen, però a 
sis punts de distància, i el Calaf 

a un punt més. En canvi, Car-
me i Hostalets de Pierola ho 
estan passant força malament, 
relegats a les últimes places del 
grup dotzè, i caldrà veure les 
seves evolucions per veure si 
aconsegueixen salvar-se.
A 4a Catalana, el San Mauro 
B ja fa setmanes que és líder, 
seguit molt d’a prop per la Po-
bla de Claramunt i pel Cape-
llades. A més distància, però 
amb possibilitats, hi ha un 
sorprenent Tous, la veritable 
sorpresa d’aquest any a la ca-
tegoria.

Jornada 11
San Mauro B 4 - 1 Fatima 
Rebrot 0 - 1 Cabrera 
Capellades 0 - 0 Montserrat B
Tous  13 - 2 Masquefa 
Vallbona 1 - 2 Montbui
Jorba  3 - 4 La Torre Cl.
La Pobla Cl. 2 - 1 Ateneu Ig.
La Paz Ajr. La Llacuna
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de desembre al migdia, i abans 
s’aprofitarà per fer la presen-
tació dels equips del club.



Derrotes dels primers dos equips 
del Club Bàsquet Igualada
BÀSQUET / LA VEU

P rimera derrota de les 
noies del Physic CB 
Igualada a casa contra 

un rival, el Jet Qesport, que ha 
estat molt més encertat en la 
línia exterior. El partit va ser 
retransmès en  directe per La 
Xarxa TV. 
El matx ha començat amb una 
gran activitat per part dels dos 
equips a nivell ofensiu i defen-
siu. El primer equip en acon-
seguir un bàsquet ha estat la 
Jet, però l’Igualada a contestat 
ràpidament amb un triple de 
Santa Carrasco. Fins als 4 mi-
nuts de joc, la Jet no ha anotat 
el seu primer triple, i ha estat 
amb ell que ha empatat el par-
tit (5-5). Les visitants gràcies a 
l’encert des de la línia exterior 
i la línia de tirs lliures s’han 
imposat en el primer quart 
amb un resulta final de 11-17.
El segon quart ha comen-
çat amb una altra cistella de 
l’equip visitant. Desprès de 
dues bones defenses, les igua-
ladines han acabat amb un 
contraatac que les ha posat a 
6 punts (13-19). Ràpidament 
les noies de la Jet han contestat 
amb un triple, i tot i el bon ni-
vell defensiu de les igualadines 
la Jet no ha castigat en cap 
moment tot allò que tirava 
des de la línia exterior ni tirs 
lliures, posant-se a 17 punts 
de diferència al final del segon 
quart. El resultat total a la mit-
ja part ha estat de 23-40.
A la represa del partit, les no-
ies del Physic Igualada han 
sortit amb un altra energia i 
han continuat treballant fort a 
nivell defensiu. Els dos equips 
no s’han trobat còmodes al-

 Pj G P Pf Pc Pt
1 Quart 9 7 2 742 653 16 +2
2 Lleida 9 7 2 744 698 16 +1
3 Palma AE 9 7 2 710 703 16 +2
4 Mollet 9 6 3 710 644 15 +3
5 Barberà 9 6 3 690 683 15 +1
6 Sant Adrià 9 5 4 783 749 14 +1
7 El Masnou 9 4 5 651 626 13 -2
8 Muro Basket 9 4 5 695 685 13 +1
9 Castelldefels 9 4 5 682 675 13 -1
10 Valls 9 4 5 643 684 13 -1
11 Sitges 9 3 6 640 670 12 -5
12 Igualada 9 2 7 617 641 11 -2
13 Cerdanyola 9 2 7 644 739 11 -1
14 Andorra B 9 2 7 645 746 11 -1

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 9
Barberà-Physic Cb Igualada 70-60
Pardinyes Lleida-Cerdanyola  98-67
Palma Air Europa-Valls Nutrion 87-80
Castelldefels-Muro Basket  59-81
Mollet-Vive El Masnou 75-67
Sant Adrià-Basquet Sitges 79-74
Quart-Morabanc Andorra B 97-66

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 11
Tarragona-Arenys Basquet 61-54
Platges Mataró-Terrassa 61-43 
Physic C.b. Igualada-Jet Qsport 43-58
Barça Cbs-Sese 70-50
Granollers-Cerdanyola  59-79

 Pj G P  Pf Pc Pt
1 Barça Cbs 11 10 1 0 700 545 21
2 Cerdanyola 11 10 1 0 704 569 21
3 Platges Mataró 11 8 3 0 632 580 19
4 Jet Qsport 11 7 4 0 598 561 18
5 Igualada 11 5 6 0 550 600 16
6 CN Terrassa  11 5 6 0 555 628 16
7 Arenys  11 3 8 0 673 702 14
8 Tarragona 11 3 8 0 588 633 14
9 Sese 11 2 9 0 623 693 13
10 Granollers 11 2 9 0 604 716 13

Jornada 12
Granollers-Tarragona 
Cerdanyola-Barça Cbs
Sese-Physic C.b. Igualada dia 3, 18h
Jet Qsport-Platges Mataró
CN Terrassa-Arenys Bàsquet

Jornada 10
Morabanc Andorra B-Barberà
Basquet Sitges-Quart
Vive El Masnou-Sant Adrià
Muro Basket-Mollet
Valls Nutrion-Castelldefels
Cerdanyola-Palma Air Europa
Physic Igualada-Lleida  dia 3, 19.45h
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hora d’atacar. Les locals han 
canviat la defensa individual 
per una zona i han aconseguit 
que les visitant no superessin 
els 10 punts. El tercer parcial 
va ser favorable a les visitants 
un cop més, tot i la poca ano-
tació, amb un 5-7 que situava 
un marcador de 28-47.
En l’ultim quart, el conjunt 
igualadí va treure energies per 
afrontar l’ultim quart i nova-
ment gràcies al gran treball 
en defensa, es van trobar més 
còmodes en atac i gràcies a un 
parell de jugades de Magda 
Jane, i el bon encert a la línia 
de tirs lliures es van posar a 10 
punts a falta de 2 minuts per 
acabar el matx (42-52). Però 
tot aquest esforç no va ser 
suficient perquè les visitants 
s’emportessin el matx amb un 
resultat de 43-58.
Physic CB Igualada: C. Carner 
(9), N. Soler (6), J. Lamolla 
(-), M. Jane (13), M. Amatlle 
(-), B. Sellarès (2), B. Armen-
gol (1), M. Teixidó (2), E. Frei-

xes  (-), S. Carrasco (10).
Jet-Qsoprt: C. Xairo (7), S. 
Dido (14), M. Arus (4), M. 
Sall (4), A. Soumah (2), M. 
Torrents (2), E. Silva (11), A. 
Iglesias (5), C. Redmon (9).
Parcials: 11-17, 12-23 (23-40), 
5-7 (28-47), 15-11 (43-58).
Àrbitres: V. Carreras, SR. Ruiz.

El SMA cau a Barberà (70-60)
Els igualadins s’enfrontaven 
a un nou partit a la pista de 
l’equip de Barberà del Vallès, 
una sortida difícil ja que en-
cara es mostraven imbatuts a 
casa.
Un gran partit jugat de tu a tu 
en tot moment amb alternan-
ces al marcador a favor d’amb-
dós equips. El primer quart va 
ser dominat per l’equip local 
amb un parcial de 15-10, al 
igual que el segon període, 19-
16. Una primera part amb do-
mini dels homes de D. Lizano, 
amb un resultat a la mitja part 
de 34-26.
Un tercer quart amb un parci-

al de 15-21 a favor dels iguala-
dins, posava a l’equip de Jordi 
Martí a tan sols dos punts per 
afrontar els últims minuts de 
partit. Tot i això, un gran en-
cert en el tir exterior durant 
els darrers 4 minuts del partit 
decanten el resultat a favor de 
l’equip local.
El resultat final del partit va 
ser Barberà Team Values 70 – 
Physic CB Igualada A 60.

Tot i el resultat, la classificació 
segueix intacte, i tots nosaltres 
amb moltes ganes de seguir 
treballant i sumant. Aquesta 
semana rebem la bona noticia 
de la recuperació del capità, 
Jordi Torres, però seguim amb 
la baixa per lesió de Carles 
Fons.
Barberà Team Values: S. Dzigal 
(9), F. Cairó (3), JJ. Vall-Llobe-
ra (3), L. Soumah (5), S. Guar-
dia (13), HN. Olaguibe (11), 
M. Castellanos (11), I. Llull 
(2), S. Pérez (12), R. Barbosa 
(1).

Physic CB Igualada A: R. Riu 
(7), E. Burgès (0), M. Moliner 
(7), J. Torres (2), M. Benito 
(7), C. Fons (-), MA. Garcia 
(12), A. Gual (8), A. Latorre 
(-), X. Creus (0), S. Laguarta 
(-), E. Tejero (11), P. Camí (6).
Parcials: 15-10, 19-16 (34-26), 
15-21 (49-47), 21-13 (70-60).
Àrbitres: X. Lanza, A. Lazaro  

  



Última jornada dels Jocs Escolars 
abans del pont de desembre
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E l passat cap de setma-
na, els nens i nenes 
del Campionat Polies-

portiu Benjamí van aprendre 
a competir a Futbol Flag. A 
l’estadi municipal d’Igualada, 
l’esport introductori al rugby 
va lluir gràcies als més de 40 
equips participants al Campi-
onat. A la resta d’instal·lacions 
de l’Anoia es disputaven els 
partits regulars de cada com-
petició.
Diumenge el Campionat de 
Cros va quedar ajornat a cau-
sa dels desperfectes que l’es-
clafit de dimecres va causar 
al recorregut exterior del XIV 
Cros Pompeu Fabra. Des de 
l’organització, l’escola Pompeu 
Fabra i el Consell Esportiu de 
l’Anoia, estan valorant dates al 
calendari per celebrar el Cros.
Per aquest cap de setmana, els 
JEEA proposen la jornada ha-
bitual dels campionats esco-
lars. Pel que fa al Campionat de 
Cros, la propera cita serà el 18 
de desembre que es celebrarà el 
10è Cros Escolars El Bruc.
Recordem que podeu seguir 
i compartir el minut a minut 
dels JEEA a través de les xarxes 
socials i l’etiqueta #deixamju-
gar.
El Campionat de Futbol Sala 
d’AMPA disputa, aquesta set-
mana, la seva 4 jornada. Un to-
tal d’11 equips de pares d’esco-
les de la comarca celebra cada 
setmana els partits de la lliga. 
Actualment la classificació està 
igualada, l’AMPA Vilademàger 
i l’AMPA del Castell d’Òdena 
comparteixen el lideratge amb 
7 punts. Els segueixen amb 6 
punts l’AMPA del Garcia Lor-
ca i l’AMPA Serra de Coll-Bas, 
amb un partit menys que els 
líders. 
Seguint amb els campionats 
de les Associacions de Mares 
i Pares, el Consell Esportiu de 

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLÀPIES 3-4 4 3 1 0 39 25 11 24
2 RAMON CAST. 4 3 0 1 39 24 10 24
3 MOWGLI “4” 3 3 0 0 31 17 9 16
4 GARCIA LORCA 4 2 1 1 33 31 9 24
5 DOLORS M. TAR. 4 2 0 2 35 28 8 24
6 JESÚS-MARIA 4 2 0 2 30 34 8 24
7 ATENEU 4 1 1 2 29 35 7 24
8 EMILI VALLÈS 4 1 1 2 32 32 7 24
9 MONTCLAR 4 1 0 3 25 39 6 24
10 MARISTES 3 1 0 2 24 24 5 22
11 MOWGLI “3” 3 1 0 2 18 30 5 24
12 MONALCO 2 1 0 1 17 15 4 8
13 DOLORS M. VE. 3 0 0 3 15 33 3 24

POLIS benjamí femení
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  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MOWGLI “3” 4 3 0 1 40 24 10 32
2 MESTRAL B 3 3 0 0 31 17 9 24
3 MONALCO 3 3R 4 2 1 1 34 30 9 32
4 ESCOLÀPIES 3R B 4 1 1 2 32 32 7 22
5 ESCOLAPIES 3R A 2 2 0 0 20 12 6 16
6 AC. IGUALADA 3 0 2 1 22 26 5 24
7 DOLORS M. 3-4 3 1 0 2 20 28 5 24
8 ESCOLA PIA MX 3 0 0 3 15 33 3 24
9 GARCIA LORCA 2 0 0 2 10 22 2 16

POLIS benjamí masculí 3r

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 J.MARAGALL A 4 3 1 0 42 22 11 32
2 ATENEU 4 3 1 0 40 24 11 32
3 RAMON CAST. 4 3 1 0 43 21 11 32
4 EMILI VALLÈS 4 2 2 0 37 27 10 32
5 CASTELL ÒDENA 4 2 1 1 33 31 9 32
6 C.L ÒDENA MX 4 1 0 3 24 40 6 32
7 MONALCO 2 3-4 3 1 0 2 22 26 5 24
8 MARISTES B 2 1 0 1 17 15 4 16
9 G. FOSSAS 3-4 4 0 0 4 21 43 4 32
10 JESÚS-MARIA 3 0 0 3 17 31 3 24
11 J.MARAGALL B 2 0 0 2 8 24 2 16

POLIS benjamí masculí 3r-4art

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MARISTES A 3 2 1 0 27 21 8 24
2 MOWGLI “4” 3 1 2 0 26 22 7 16
3 ESCOLAPIES 4T 4 1 1 2 34 30 7 30
4 D.MARTÍ 4T 4 1 1 2 32 32 7 24
5 MESTRAL A 3 1 1 1 21 27 6 24
6 ESCOLA PIA A  2 1 1 0 20 12 5 16
7 G. FOSSAS 4T 2 1 1 0 20 12 5 16
8 MARTA MATA 4 0 0 4 16 48 4 32
9 MONALCO 1 4T 1 1 0 0 12 4 3 8

POLIS benjamí masculí 4art

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 C.ÒDENA 4 2 1 1 33 31 9 24
2 RAMON CAST. B 4 2 1 1 37 27 9 32
3 RAMON CAST. A 4 2 1 1 34 30 9 32
4 MOWGLI “6” 3 2 1 0 31 17 8 18
5 MESTRAL 4 2 0 2 31 32 8 32
6 ATENEU 4 2 0 2 32 32 8 32
7 MOWGLI “5” 3 1 1 1 26 22 6 24
8 EMILI VALLÈS 4 0 2 2 25 38 6 28
9 MDP IGUALADA 2 1 1 0 19 13 5 16
10 GARCIA FOSSAS 3 1 0 2 19 29 5 24
11 POMPEU FABRA 3 0 0 3 16 32 3 24

POLIS aleví masculí

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MOWGLI 3 3 0 0 33 15 9 24
2 CASTELL ÒDENA 3 2 1 0 30 18 8 24
3 JESÚS-MARIA 3 2 0 1 26 22 7 24
4 ATENEU 2 1 1 0 18 14 5 16
5 EMILI VALLÈS B 4 0 1 3 22 42 5 28
6 EMILI VALLÈS A 3 0 1 2 22 26 4 20
7 RAMON CAST. 2 1 0 1 13 19 4 16
8 MONTCLAR A 1 0 0 1 6 10 1 8
9 MONTCLAR B 1 0 0 1 6 10 1 8

POLIS aleví femení

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MARISTES MX 3 3 0 0 32 16 9 24
2 ESCOLÀPIES MA. 4 2 1 1 36 28 9 32
3 MONALCO 1 2 2 0 0 22 10 6 16
4 EEM FONT-RUBÍ  3 1 1 1 24 24 6 24
5 S.E.C.C. SALA MX 3 1 0 2 22 26 5 24
6 ESCOLÀPIES 2 1 0 1 15 17 4 16
7 MONALCO 2  2 1 0 1 19 13 4 16
8 LA GRANADA  3 0 0 3 14 34 3 24
9 LA RÀPITA  2 0 0 2 8 24 2 12

BÀSQUET aleví  

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 CAPELLADES A 4 4 0 0 162 37 8 26
2 EEM FONT-RUBÍ 4 4 0 0 151 41 8 32
3 MONALCO 4 2 0 2 114 67 6 32
4 PERE VIVES 3 2 0 1 122 66 5 24
5 CAPELLADES B 4 1 0 3 69 149 5 32
6 EMILI VALLÈS 3 2 0 1 58 42 5 24
7 MARISTES 4 1 0 3 47 126 5 32
8 J.MERCADER  3 1 0 2 33 52 4 24
9 BÀSQUET RIBES 2 2 0 0 58 28 4 16
10 EEM MEDIONA 4 0 0 4 15 88 4 32
11 CB MASQUEFA 3 0 0 3 14 147 3 24

BÀSQUET infantil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 CB LLORENÇ 4 3 0 1 98 90 7 32
2 MONALCO 3 3 0 0 147 111 6 24
3 CAPELLADES 4 2 0 2 140 99 6 32
4 MARISTES 4 2 0 2 129 128 6 28
5 VILANOVA 4 1 0 3 69 102 5 28
6 E.  ANOIA B 2 2 0 0 73 48 4 12
7 E. ANOIA A 3 1 0 2 80 83 4 24
8 CASAL CATALÀ 3 1 0 2 97 79 4 24
9 PERE VIVES 2 1 0 1 76 77 3 16
10 CB ROQUETES 3 0 0 3 78 170 3 24

BÀSQUET cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS 4 3 1 0 42 22 11 30
2 MARISTES 4 2 2 0 38 26 10 32
3 GARCIA LORCA B 3 3 0 0 29 19 9 24
4 ESCOLÀPIES 4 2 1 1 39 25 9 32
5 AC. IGUALADA 4 1 2 1 33 31 8 32
6 FS VILANOVA 4 2 0 2 33 31 8 28
7 MONALCO 4 0 2 2 24 40 6 30
8 GARCIA LORCA A 4 1 0 3 24 40 6 32
9 J. MARAGALL 3 1 0 2 20 28 5 24
10 FS PIERA  4 0 0 4 22 42 4 26

FUTBOL SALA aleví

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA  4 4 0 0 16 5 12 28
2 INS BADIA M. B 4 3 0 1 23 10 9 28
3 EMILI VALLÈS B 4 3 0 1 24 10 9 32
4 C. CLARAMUNT 4 3 0 1 11 9 9 26
5 PERE VIVES 4 2 1 1 21 11 7 32
6 MESTRAL 4 1 1 2 12 17 4 28
7 INS BADIA M. A 4 1 1 2 10 15 4 20
8 MARISTES 4 1 1 2 9 10 4 28
9 PLA MORERES 3 1 0 2 5 13 3 24
10 EMILI VALLÈS A 2 0 1 1 9 10 1 16
11 AC. IGUALADA 4 0 1 3 7 15 1 32
12 MONALCO 3 0 0 3 0 22 0 24

FUTBOL SALA infantil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA A 3 3 0 0 18 3 9 24
2 MONALCO 1 3 2 0 1 13 7 6 24
3 MARISTES A 4 1 2 1 10 10 5 32
4 ESCOLA PIA B 4 1 1 2 15 13 4 24
5 J. MERCADER 3 1 1 1 7 7 4 16
6 MARISTES B 3 1 0 2 6 11 3 24
7 MONALCO 2 2 0 0 2 1 19 0 16

FUTBOL SALA cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA  4 4 0 0 24 4 8 32
2 MONTAGUT 3 3 0 0 19 9 6 20
3 ALL STAR FC 3 2 0 1 11 11 4 24
4 MARISTES 2 1 0 1 4 6 2 16
5 TOUS FS 4 1 0 3 11 16 2 32
6 MESTRAL 3 0 0 3 9 18 0 24
7 J. MERCADER 3 0 0 3 3 17 0 20

FUTBOL SALA juvenil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EEM MEDIONA 3 3 0 0 128 108 6 24
2 SANT QUINTÍ 3 2 0 1 130 102 5 20
3 SANT RAMON 3 1 0 2 118 142 4 24
4 CASAL VILAFR. 2 1 0 1 92 75 3 14
5 VILANOVA MAS. 3 0 0 3 77 118 3 24

BÀSQUET cadet masculí

l’Anoia està procurant ultimar 
detalls per encetar, a principis 
de l’any 2017, el Campionat de 
Bàsquet d’Afeccionats. Tots el 
que estigueu interessats podeu 
contactar amb el C.E. Anoia.
Consulta tota la informació 
de les competicions a www.ce-
anoia.cat. 
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D errota del Alain Af-
flelou IVC Sènior fe-
mení, en el derbi co-

marcal els tres punts marxen 
cap a la Torre de Claramunt, 
partit molt emocionant on va 
haver opcions en el transcurs 
dels sets per als dos equips, el 
marcador va ser de 1-3, amb 
el tanteig de 25-21/25-27/12-
25/23-25, tot i això segueixen 
terceres, ara toca setmana de 
descans i fins el 11 no es re-
prèn la competició.
L’Alain Afflelou IVC sènior 
fem. B derrota a casa del lider 
Balafia Volei Lleida, per 3-0; 
pel sènior fem C derrota a la 
visita del  AE Sandor per 3-2.
Els veterans del Xp pateixen 
una derrota per 3-0 a  casa del 
Sabadell Volei, mal regust amb 
set molt ajustat i en que en 
punts claus errades arbitrals 
van decantar el matx.
Equips base
El Juvenil Masc IVC perd da-
vant del FCB voleibol, al Prat, 
per 3-0, partit molt diferent 
del de anada, on el jugadors 
igualadins van matiner el ti-
pus tot i nombroses baixes, 
gran experiència jugar en un 
escenari de super lliga.
El juvenil femení perd contra 
Sant Cugat. L’equip igualadí 

Només una victòria dels 
equips de l’Igualada 
Vòlei Club

Victòria de prestigi del 
CB Escola Pia-Àguiles

va tenir molts errors de re-
cepció i sense poder construir 
bons atacs no va poder fer res 
contra el Sant Cugat que sen-
se tenir grans atacs, no va co-
metre errors tècnic motiu que 
guanyessin per 3-0.
Cadet Fem IVC: també der-
rota davant el Sant Cugat per 
3-0, bona actuació i mantenen 
el tipus amb un equip més 
treballat. Cadet Masc IVC: 
derrota dels jugadors del Car-
les Minguez a la visita del Ba-
lafia Lleida per 0-3, però gran 
defensa i bones pinzellades de 
bon volei dels igualadins.
L’Aleví Mixt, aconsegueix la 
quarta victoria per 3-1 con-
tra el Hortons, amb aquest 
nou èxit, l’equip continua li-
der sense conèixer la derrota, 
cal felicitar a tot el equip pel 
bon treball que han fet. A cada 
partit es noten menys les 4 no-
ves  incorporacions, les quals 
han ajudat a l’equip a guanyar 
un partit gens fàcil. 
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L ’Escola Pia-Àguiles va 
derrotar el Lima Horta 
prer 62-45. La dita diu 

”quan una cosa comença bé, 
normalment, acaba bé” i així 
ha estat. Les noies de l’Escola 
Pia han sortit molt concen-
trades: a nivell defensiu, han 
controlat el rebot i en atac, 
han tingut un molt bon en-
cert, el que ha suposat una rà-
pida avantatge.  Aquest primer 
quart ha finalitzat amb el mar-
cador a 18-6.
En el segon quart, les de la ca-
pital han premut l’accelerador 
i han entrat de ple en el par-
tit. Aquesta reacció ha coinci-
dit en unes pèrdues de pilota 
per part de les anoienques, 
però aquesta situació no ha 
fet trontollar el resultat i sola-
ment han recuperat un punt.
El descans ha anat molt bé per 
les noies de l’Imar, ja que han 
recuperat el ritme del partit 
amb  ràpids contraatacs i mol-
ta pressió en defensa. Això ha 
proporcionat el trencament 
definitiu del partit amb un 
parcial de 16 a 10.  
Amb el partit decidit, l’úl-
tim quart sobrava, les de 
Lima s’han farcit de perso-
nals (dues jugadores elimi-
nades) amb una pressió que 
no ha donat cap resultat. El 

joc s’ha embrutat molt. Cal 
destacar que les noies de 
casa no han caigut en aquest 
parany i han mantingut el 
seny aconseguint aquesta 
clara victòria davant d’un 
bon equip.
Aquest equip desprèn bones 
sensacions i  un entusiasme 
que s’encomana. Tot ve d’un 
projecte compartit d’un 
grup de gent que gaudeix 
del bàsquet i surt a pista a 

passar-ho bé. Avui la grada 
feia molt goig i la veritat és 
que l’afició ha sortit molt 
contenta amb l’espectacle 
que s’ha vist. 1, 2, 3: EEEPA!
Parcials: 18-6/16-17/16-
10/12-12
Jugadores:  Salanova, Gon-
zàlez, Compte, Fuertes, 
Rius, Codina, Calleja, Icart, 
Minguet, Freixas, Martínez i 
Masegosa. Entrenador: Imar 
Martínez

Restaurant Fonda Gori
Cuina tradicional amb producte de proximitat

Menú Diari 
Menú especials per a grups
Dinars i sopars d'empresa

Consulta’ns a:  
931753403

o a la nostra pàgina de Facebook

Horaris: 
De dimarts a diumenge de 12:00h a 16:00h

Els divendres i dissabtes nit de 20:30h a 23:30h

C/ Fra Juníper Serra núm. 1 Vilanova del camí. Tel. 93 175 34 03
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El pròxim 11 de desembre 
Òdena acollirà el 8è Duatló 
de Muntanya d’Òdena, una 
prova que s’emmarca en el V 
Campionat de Catalunya de 
policies i bombers i que és 
puntuable per al Circuit Ca-
talà de Duatló de Muntanya 
i Lliga de Clubs. L’esdeveni-
ment és presentava el passat 
divendres al saló de plens de 
l’Ajuntament d’Òdena amb 
la presència del president del 
Club Esportiu Mossos d’Es-
quadra (CEME), Joan Carles 
Molinero, i de l’alcalde d’Òde-
na, Francisco Guisado.
El director de carrera, Carles 
Pérez, va explicar el desenvo-
lupament de l’esdeveniment 
esportiu i els aspectes tècnics. 
Així, Pérez va explicar que la 
prova consistirà en un primer 
tram de 5,4 km de córrer, se-
guit de 22 km amb BTT i per 
acabar 2,7 km més de córrer. 
Enguany i com l’any passat, 
un tant per cent de cada ins-
cripció es destinarà, com a do-
nació, a l’Associació Catalana 
de la Fibrosis Quística.
L’activitat està oberta a la par-
ticipació de tothom i espera 
acollir al voltant de 200 atle-
tes i prop de 400 visitants. Les 
persones interessades a par-
ticipar poden fer la seva ins-
cripció a www.triatlo.org
El president del CEME, Joan 
Carles Molinero, va agrair la 
col·laboració de l’Ajuntament 
i va mostrar la seva satisfacció 

Arriba el 8è Duatló de 
Muntanya d’Òdena

Roger Solé, tercer a la 
Lliga Penedès de Rogainings

per la gran acollida que el mu-
nicipi sempre té amb l’entitat 
i amb l’esdeveniment. Per la 
seva part, l’alcalde, Francisco 
Guisado, va destacar la im-
portància que grans esdeve-
niments esportius com aquest 
escullin Òdena com a escena-
ri, ja que “ens permeten posar 
en valor i difondre la riquesa 
del nostre entorn natural”. 
Guisado va aprofitar també 
per recordar la gran tasca de 
bombers i mossos d’esquadra 
en el fatídic incendi que fa dos 
anys va patir Òdena. 
El Duatló està organitzat pel 
Club Esportiu de Mossos 
d’Esquadra (CEME) i compta 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Òdena. Les empreses col·la-
boradores són: Dental Iguala-
da, brous Aneto, Nutrisport, 
le monde des courses, Coca 
Cola, Jordi Regordosa Fisi-
oterapeuta (Portofino), Mc 
Donalds Igualada, Caprabo, 
Pallares Factory Bike Coffe.
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D esprés de 9 curses, 
més de 1000 parti-
cipants,  més de 150 

km i  200 controls marcats ja 
s’ha acabat la III edició de la 
Lliga Penedès d’orientació. 
Recordem que els rogainings 
són proves d’orientació en 
què en un temps màxim de 
tres hores, els participants han 
de passar pel màxim nombre 
de controls possibles i segons 
la dificultat tècnica o física de 
cada control els corredors ob-
tenen diferents puntuacions.
En aquesta ocasió, el corredor 
de casa nostre Roger Solé va 
aconseguir un tercer lloc a la 
classificació general.
L’igualadí, que va començar 
amb un resultat molt discret 
a la primera cursa de la lliga, 
ràpidament es va acostumar a 
estar a la part alta de les clas-
sificacions en la majoria de 
proves del circuit per tal d’ar-
ribar a l’última cursa, aquest 
dissabte passat a Sant Pere 
Molanta, amb moltes possi-
bilitats d’estar al podi final. 
El Roger Solé, que en aques-
ta prova feia parella amb Pol 
Ràfols (recentment proclamat 
campió elit d’aquesta tempo-
rada de la Copa Catalana de 
curses d’orientació), sabia que 
tenia la parella perfecta per 
tal d’intentar pujar al podi de 
la prova i així també intentar 
guanyar la III lliga Penedès, 
malgrat la qualitat dels rivals 
que hi havia en aquesta última 
prova.
El terreny, típicament me-
diterrani i amb un sotabosc 
molt abrupte, va provocar que 
la prova fos bàsicament física 
i que es desenvolupes majori-
tàriament per l’extensa xarxa 
de camins del voltant de la 
població.  La parella de l’esco-
la esportiva, ja des del primer 
moment, es van posar en po-
sicions capdavanteres,  durant 
el transcurs de la cursa, dife-
rents decisions  en la ruta del 
recorregut van fer que es que-
dessin sols, deixant-los amb la 

incògnita de saber amb quina 
posició es trobaven. 
Al final, la parella de l’escola 
esportiva- Club Orientació 
Catalunya, van aconseguir 
un tercer lloc, per darrere de 
l’equip Fuby i de l’equip Pri-
orat-Montsant-Siurana.  Amb 
aquests punts sumats, el nos-
tre corredor es va assegurar 
la tercera posició de la Lliga 
Penedès, completant el podi 
conjuntament amb el Fran-
cesc Ferrer i el Josep Ventura. 
Així mateix, en aquesta cursa 
va participar en el circuit curt 
una parella de corredores del 
nostre club  que s’estrenaven 
en aquesta modalitat, la Car-
me Vidal i la Montserrat Ber-
tran que van aconseguir una 
segona posició en la categoria 
femenina.
La cursa de Vallmoranta 2016, 
que destinava tots els seus 
beneficis a la Marató de TV3 
2016 va comptar amb més de 
600 participants en el circuit 
curt i en el circuit llarg.

Bona participació a la cursa 
del Zoo dels escolars de l’es-
cola esportiva del CERRR
Aquest dissabte dia 19 al matí, 

va tenir lloc a les instal·lacions 
del zoo de Barcelona la pri-
mera cursa d’orientació del 
CEEB (Consell Esportiu Es-
colar de Barcelona) d’aquest 
curs escolar. Aquests magní-
fic escenari va ser l’ideal per 
tal que els joves corredors 
escolars s’estrenessin i es co-
mencessin a preparar les els 
esprints d’aquest any a la ca-
pital catalana.
En aquesta ocasió, van ser 
quatre els corredors de l’es-
cola esportiva que hi van par-
ticipar. Estem molt contents, 
perquè tres d’aquests corre-
dors s’estrenaven en una cur-
sa d’orientació.
El més jove de tots, el mont-
buienc Guillem Malet, que 
corria en la categoria infantil 
masculí, va aconseguir aca-
bar el seu recorregut amb un 
temps de 51:32.
La Laura Nuñez i la Sara Co-
dina, de la categoria cadet fe-
mení van aconseguir quedar 
4a i 5a amb només un segon 
de diferència.
Per altra banda, el Quim Vich 
va quedar segon classificat a 
la categoria júnior amb un 
temps de 17:40 minuts.

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

Molt cèntric. Tel: 938052995 Sant Martí de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326  ·  617323989

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades
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EXTERIOR
El nou Giulia és resultat de 106 anys dedicats a crear obres mestres d’automoció. La carrosseria 
és una gloriosa evolució del disseny emblemàtic d’Alfa Romeo, per la seva tecnologia i pel seu 
estil. El llegendari “trilóbulo” és una crida seductora per a tots els seguidors de la marca. La 
forma en “V” i les línies poderoses són un clar indici que realça la potència que batega sota 
la seva carrosseria. La força i el moviment defineixen el seu perfil. Cada solució es basa en la 
senzillesa, l’equilibri i l’harmonia.

ESTIL
En Alfa Romeo es coneix com “la bellesa amb sentit”. La seva mecànica porta esculpit cada 
detall per crear un disseny poderós que realça les prestacions del nou Giulia i accentua la 
seva aerodinàmica. En el seu disseny no existeix la ficció, però cada opció és un somni per 
al veritable aficionat. Amb el seu estil únic, recupera l’essència de l’esperit d’Alfa Romeo per 
convertir-se en un “clàssic immediat”.

INTERIOR
L’habitacle del nou Giulia es concep per situar el conductor en el centre de totes les seves ca-
racterístiques ergonòmiques. Una línia home-màquina invisible i harmoniosa posa a les seves 
mans el comandament i control absolut del quadre de comandament, el quadre de comanda-
ments, el canvi i el volant. Cada detall està treballat amb un estil italià exclusiu on la forma, la 
funció i la bellesa integren una mateixa experiència intensa dirigida a tots els sentits.

EXCLUSIVITAT
El disseny italià uneix senzillesa, qualitat de materials i passió per l’art. El primer que el con-
ductor percep dins el vehicle és la sensació de qualitat superior que produeixen els materials 
utilitzats: superfícies de fusta autèntica, alumini brunyit, cuir d’alta qualitat i teixits tècnics. El 
volant està embolicat en el cuir més fi i incorpora un detall exclusiu: el botó d’arrencada, per 
encendre una veritable passió pel nou Giulia a cada recorregut.

TECNOLOGIA
El nou Giulia incorpora la tecnologia més avançada pel que fa a seguretat i infoentreteniment, 
sense que s’afegeixin característiques innecessàries. Tots els comandaments a bord són clars 
i intuïtius. Això permet al conductor concentrar-se amb seguretat a la carretera i en la conduc-
ció, en una perfecta simbiosi home-màquina: una connexió sense límits entre el vehicle i el 
conductor.

SEGURETAT
El nou Giulia combina les intenses emocions de la conducció amb sistemes de màxima segu-
retat per facilitar una conducció intuïtiva, evitant riscos i situacions perilloses. Avís de col3lisió 
frontal (FCW) amb frenada d’emergència autònom (AEB), inclosa detecció de vianants, Avís 
d’abandonament de carril (LDW) i Control de creuer amb limitador de velocitat; tot això dis-
ponible de sèrie en tots els models Giulia. Totes aquestes característiques de seguretat poden 
complementar-se amb la Monitorització de l’angle cec (BSM) amb detecció d’encreuament del 
darrere i una càmera de visió posterior amb reixetes dinàmiques.

IBS
El nou Giulia debuta en la seva estrena mundial amb un innovador sistema electromecànic que 
combina el control d’estabilitat amb els components tradicionals d’un sistema de frens. A més 

d’optimitzar el pes i reduir la vibració de l’ABS, el sistema de frens integrat també proporciona 
resultats immediats i una distància de frenada rècord: de 100 km / h a 0 en 38,5 metres.
infoentreteniment
El nou Giulia porta un sistema de infoentreteniment totalment nou amb una pantalla d’alta defini-
ció de 6,5 polzades, Bluetooth, USB i controls en el volant. La interfície home-màquina es maneja 
amb un intuïtiu comandament tàctil giratori. El sistema de infoentreteniment inclou el sistema 
Connect 3D Nav de 8,8 polzades, so digital DAB (Digital Audio Broadcast) i quadre d’instruments 
TFT a color de 7 polzades. El nou Giulia també està equipat amb un revolucionari sistema de so 
Sound Theatre, que augmenta el plaer de conduir amb 10 altaveus, inclòs un de greus.

UNITAT MOTRIU
El nou Giulia porta 2 motors amb turbocompressor fabricats en alumini on la combinació de ren-
diment i eficiència arriba a un equilibri inèdit.
 Gasolina 2.0 de 200 CV, transmissió automàtica de 8 velocitats i Dièsel 2.2 disponible amb 150 
CV o 180 CV, tots dos amb canvi manual de 6 velocitats o transmissió automàtica de 8 velocitats. 
Per oferir una reacció progressiva sense retard de resposta del turbo, el turbocompressor també 
funciona a baixes revolucions, el que augmenta el parell motor.

DINAMISME
Crear un Alfa Romeo autèntic és crear un cotxe sense concessions, proporcionant al conductor 
una experiència de conducció intuïtiva però segura. El nou Giulia no només és un sedan amb 
extraordinàries prestacions dinàmiques, també ofereix passió, emoció i diversió. Aquestes emo-
cions procedeixen d’aspectes mecànics precisos: una plataforma de tracció posterior, un avançat 
esquema de suspensions i una relació potència-pes exclusiva.

DARRERA
La volta a la tracció posterior, combinada amb un volant precís i directe, representa la màxima 
síntesi de l’esportivitat i el confort al servei del més pur plaer de conduir. L’habitacle, desplaçat 
cap a la part del darrere, es recolza directament a les rodes motrius i s’equilibra amb la posició 
frontal longitudinal del motor d’alumini i l’eix de transmissió de carboni. Tota la seva potència es 
transmet a la carretera mitjançant la distribució òptima del pes per la carrosseria.

ALFALINK ™
El nou Giulia està equipat amb el nou esquema de suspensió patentat AlfaLink ™. Els braços 
dobles davanters amb eix de direcció semivirtual mantenen les rodes davanteres en una posició 
perfectament perpendicular respecte al terra, fins i tot en situacions de conducció ràpida en cor-
bes, millorant en un 20% la linealitat de bat del volant i reduint el subviratge. A la part posterior, la 
suspensió de 4 braços i mig és capaç de proporcionar una conducció “best-in-class” (adherència 
lateral) alhora que un confort de primera classe.

ALFA ™ DNA
El sistema Alfa ™ DNA actua sobre els paràmetres del motor i adapta les respostes d’accelerador, 
fre, volant, motor i Alfa ™ Active Suspension (si escau) al tipus de conducció desitjat.
 Dynamic: ofereix una resposta nítida dels frens i del volant en la conducció esportiva.
 Natural: proporciona una suspensió còmoda amb un equilibri perfecte per a la conducció quo-
tidiana.
Advanced Efficiency: incrementa l’estalvi d’energia i l’eficiència dinàmica.

EFICIÈNCIA
Fibra de carboni per a l’eix de transmissió i alumini per al capó, portes, motor, suspensió i pinces 
de fre: l’enginyeria de precisió aconsegueix una distribució òptima del pes en el nou Giulia. Tot 
això li confereix major eficiència i millor dinàmica de conducció, i el resultat és una reducció 
significativa tant del consum de carburant com de les emissions.

AERODINÀMICA
El nou Giulia aconsegueix un coeficient aerodinàmic de 0,25 gràcies a l’extraordinari esforç de 
desenvolupament aerodinàmic i l’exhaustiva tasca realitzada al túnel de vent. En concret, la pro-
tecció dels baixos i el difusor milloren el flux d’aire sota el vehicle i la gestió del flux aerodinàmic 
a la zona posterior, el que redueix les turbulències i augmenta l’eficiència dinàmica.

Una nova etapa en la història d’Alfa Romeo
Alfa Romeo ha aplicat un enfocament exclusiu i original de la creació 
d’automòbils des de la seva fundació, maldant sempre en unir el disseny i la 
passió. Fusionant l’emblemàtic disseny italià, la tecnologia més avançada i un 
audaç esperit dinàmic per suscitar emocions reals constantment. La marca es 
troba ara en una nova etapa de la seva història, centrada en el conductor i les 
seves emocions.



TENNIS i PÀDEL / LA VEU 

E s va jugar la XXII Lliga 
femenina del Terrassa 
+30 contra l’Egara C. 

La jugadora del nostre club, 
Raquel Grados, va guanyar els 
dos sets 6/0, 6/0 contra Mòni-
ca Repolat.
Isabel Guerrero, també juga-
dora del club Calfont les Mo-
reres va sortir victoriosa dels 
dos sets 6/1, 6/1 contra Ali-
cia Fuentes, jugadora de l’Ega-
ra C.
Aquests van ser els magnífics 
resultats dels individuals.
En els dobles, les nostres ten-
nistes Cloti Montes i Virgi-
nia Riba van jugar contra Shir-
ne i Sílvia Blanch, essent les 
nostres jugadores les guanya-
dores dels dos sets 6/3, 6/1.
El resultat final va ser espec-
tacular, ja que l’equip Cal-
font les Moreres va guanyar 
3-0 a l’Egara C.
En l’àmbit masculí, també 
va haver-hi participació. Els 
partits es van disputar aquí al 
club contra el C.T. Vilafranca. 
En els partits individuals và-
ren jugar Carlos Fàbregas, 
Quim Secanell i Marc Ma-
rimon. En els dobles, Jaume 

Cap de setmana mogut 
a Les Moreres

Victòria del Waterpolo CNI 
en un partit complicat i polèmic

Bernades i Jordi Bornay. Tot 
i el gran esforç que van po-
sar-hi i les ganes de jugar, el 
resultat final va ser 1-4 a favor 
del Vilafranca. 
El pàdel no es va quedar en-
rere, ja que aquest cap de set-
mana es van disputar partits 
de la V Lliga pàdel +45 contra 
el C.T la Llacuna, essent ells 
l’equip local.
J. Mallart i Lluís Piqué, la pa-
rella 1, van guanyar els dos 
sets 6/4, 6/0 contra Miquel 
Grau i Flavio, els dos jugadors 
de l’altre equip.
La parella 2, formada per Jau-
me Bascompte i Toni Este-
ve del nostre club, van sortir 
victoriosos dels dos sets 6/2, 
7/5 contra Joan Mínguez i Al-
fons Saumell.
La parella 3, formada per 
Daniel Abulí i Juan Car-
los de Luís del club Calfont les 
Moreres, també van ser els 
guanyadors del partit jugat 
contra Tomás i Carlos Galán, 
tot i haver sigut un partit molt 
igualat i lluitat fins al final per 
ambdues parts.
Doncs, el resultat final va ser 
increïble pel nostre club, ja 
que els nostres jugadors van 
guanyar 3-0 al C.T la Llacuna. 

54  |  ESPORTS
LA VEU

Divendres, 2 de desembre de 2016

WATERPOLO / LA VEU 

E l passat dissabte dia 26 
de novembre els water-
polistes Absoluts Mas-

culins del CNI, van tornar a 
guanyar a casa, a la piscina de 
les Comes. Van jugar contra el 
Sant Adrià B, amb un resultat 
final de 10 - 5 . Va ser un partit 
polèmic i complicat. A la mitja 
part, el marcador estava amb 
un resultat de 4-1, el qual va  
augmentar de manera pro-
gressiva, clarament a mida que 
anava transcorrent el partit. 

Tot i que el quart període va 
estar més igualat. Els espor-
tistes igualadins  jugaven amb 
l’arbitratge en contra, però 
van saber aconseguir la vic-
tòria. El partit va transcórrer 
amb diverses incidències. Es 
van treure un total de tres tar-
getes vermelles: una al boia 
E.Noguera de l’equip iguala-
dí, i les altres dues a l’equip 
visitant  (una a l’entrenador i 
l’altre al boia del equip de Sant 
Adrià , respectivament). 
Tot i haver aconseguit els 
dos punts per la classificació, 

l’equip és conscient de que no 
va ser el seu millor partit, en 
el que porten de temporada i 
que poden oferir un millor joc 
a la seva afició. 
CNI: R.Sarlé (porter), E.No-
guera (4), A.Torras, J.Bur-
gues, R.Calaf (2), D.Pele-
jà, J.Martinez, T.Mallofré, 
D.Sánchez(2), M.Badia, K.Ca-
sado, X.Plomo (2) i P.Gómez 
(porter). El pròxim partit serà 
dissabte dia 3 de Desembre a 
les 7:45h a la piscina de les Co-
mes, contra l’equip d’Olot.

Resultats dels equips Subaru de pàdel

PÀDEL / LA VEU 

D ues victòries de 5 
possibles pels equips 
Subaru.

PadelCat 2a Masculí 
Victòria 3-0 vs CT Can Bus-
qué. Els germans Homs, Jordi 
i Agustí van dominar 6-1, 6-3 
davant Miquel Grau/Eduard 
Martos, Joan Albareda/Quim 
Aribau també van dominar el 
seu partit guanyant 6-3, 6-2 
amb Dani Méndez/Albert Cis-
quella i el partit més igualat Isi-
dre Marimon/Lluís Piqué van 
guanyar David Méndez/Oscar 
Tardà per 6-3, 3-6, 6-4.
PadelCat 3a Masculí 
Derrota 2-1 a fora vs Ten-
nis&Padel Navarcles. Les co-
ses no van començar gaire be 
ja que Josep Buron/Josep Ma 
Méndez van caure 1-6, 2-6 
davant Xavi Berenguer/Dani 

Saló, però després d’un igua-
ladíssim partit Marc Bausili/
Quim Gasqué van empatar a 1 
guanyant Martin Alenjandro/
Albert Comellas, finalment 
en el decisiu, Marc Rabell/Da-
vid Hornos van cedir 1-6, 2-6 
amb Jaume Tragant/Clemente 
Pérez.
Lliga Pàdel +45 Cambridge
Victoria 3-0 a casa amb CT 
Can Busqué. Jordi De Belza/
Jaume Grané van derrotar 7-6, 
6-2 a Magí Soler/Jaume Fainé, 
Santi Aizcorbe/Jordi Ferrer van 
fer el segon després d’un mara-
tonià partit guanyant 6-4, 5-7, 
11-9 amb Josep Ma Compte/
Joan Martí. J.J. Penedès/Jordi 
Pallarès van completar gua-
nyant 5-7, 6-4, 6-2 a Josep Bu-
ron/Joan Subirana.
PadelCat 2a Femení 
Derrota 2-1 a Can Busqué. Elia 
Soriano/Mónica Òdena van 

caure 4-6, 1-6 amb Diana Su-
sín/Ma José Santamaria, Marta 
Hidalgo/Carla Gassó van igua-
lar a 1 guanyant 6-3, 4-6, 6-3 
a Lídia Oriol/Sara Muntané, 
però finalment el decisiu, Rosa 
Sanuy/Laia Aguilera van caure 
6-7, 3-6 amb Mireia Cortasa/
Pilar Esteve.
PadelCat 3a Femení 
Derrota 1-2 a casa davant el CP 
Vilafranca. Dolors Granados/
Eva José van tenir mal comen-
çament caient 0-6, 3-6 amb 
Fany Aguilera/Montse Mari-
mon, Joana Dalmases/Montse 
Santamaria van empatar des-
près d’un gran partit guanyant 
5-7, 6-0, 6-4 amb Olga Bayó/
Anna Orpí, però el matx es 
va decantar per les del Pene-
dès gràcies a la victòria per un 
doble 3-6 de Sandra Sabaté/A. 
Aguilera davant les nostres Jo-
anna Calvet/Encarna Valdés.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Tel. 93 809 61 30

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES



CULTURA  |  55
LA VEU
Divendres, 2 de desembre de 2016

CERQUEM NAUS INDUSTRIALS
 EN VENDA I LLOGUER

Tel.  661 782 545
   info@espaisindustrials.es

MÚSICA / LA VEU 

E l Teatre Municipal 
l’Ateneu acaba la seva 
temporada estable dis-

sabte vinent, 3 de desembre, a 
les 21h, i ho fa amb Concerto 
a tempo d’umore, un concert 
teatral on tothom gaudirà de 
les melodies més famoses i els 
gags més hilarants. Els més 
melòmans, de la seva ban-
da, se sorprendran amb els 
peculiars arranjaments. Un 
enginyós espectacle còmic i 
musical que acostarà a grans 
i petits els grans mestres de 
la música clàssica a través del 
gest i les situacions més inver-
semblants.
Després de triomfar per mig 
món amb Operetta –un dels 
espectacles catalans més acla-
mats dels darrers anys– Jordi 
Purtí, acompanyat ara de l’Or-
questra de Cambra de l’Em-
pordà, continua apostant amb 
Concerto a tempo d’umore per 
fer baixar la música clàssica 
del pedestal sense perdre-li el 
respecte.
Les entrades es poden comprar 
al Punt de Difusió Cultural i 
Turística (c/ Garcia Fossas, 2) 
de dimarts a divendres, de 19 

a 21h, i el dissabte, d’11 a 14h. 
També a la pàgina web www.
ticketea.com i a la taquilla del 
Passatge Vives una hora abans 
de la funció. El preu és de 18 i 
15 euros, amb descomptes per 
a diversos col·lectius.

L’Orquestra de Cambra de 
l’Empordà
Aquesta formació va ser fun-
dada l’any 1989 a Figueres i 
té el suport de diverses insti-
tucions, com ara la Diputació 
de Girona, la Generalitat de 

Catalunya, l’Ajuntament de 
Figueres i els Consells Comar-
cals de l’Alt i Baix Empordà. 
Alhora disposa del patrocini 
de diverses empreses i entitats. 
En el seu repertori, que abraça 
des de la música del classicis-
me fins a la contemporània 
hi tenen una gran importàn-
cia les obres dels compositors 
catalans, dels quals interpreta 
almenys una obra a cada con-
cert. Ha enregistrat diferents 
treballs i, des de la seva pre-
sentació, ha dut a terme di-

La música clàssica baixarà del pedestal, 
amb “Concerto a tempo d’umore”, al Teatre Ateneu

verses gires que l’han portat a 
actuar a quaranta-quatre paï-
sos dels cinc continents, amb 
actuacions a Viena, Berlín, 
París, Roma, Londres, Brussel-
les, Nova York, Buenos Aires, 
São Paulo, Pequín, Manila, El 
Caire o Moscou, fins a superar 
els 3.000 concerts en 25 anys 
d’existència.
Això, però, sense oblidar mai 
la seva principal tasca, que és 
la de portar la música cata-
lana i internacional a tots els 
pobles i viles d’arreu de Cata-
lunya. També cal destacar que 
el departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya 
li va atorgar el 1992 el Premi 
Nacional de Música en la mo-
dalitat de Millor Intèrpret de 
Música Clàssica. 
Concerto a tempo d’umore és 
un pas més en la seva oferta 
i un camí de futur que va en-
cetar l’any de celebració del 
vint-i-cinquè aniversari de 
la seva fundació. Una sòlida 
aposta de futur per a continu-

ar escampant la música a tra-
vés de nous formats.

Un Concerto a tempo d’umo-
re amb les millors músiques 
L’autor i director Jordi Purtí 
ofereix, a Concerto a tempo 
d’umore, un espectacle còmic 
i musical amb una banda so-
nora formada per les peces 
més conegudes dels autors 
més reconeguts de la música 
clàssica, com Vivaldi, Bach, 
Gounod, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Chopin, Strauss, 
Brahms, Holst o Blanch. Car-
les Coll és el director musical 
de l’Orquestra de Cambra 
de l’Empordà i, plegats, fan 
transcórrer peces com Les 
quatre estacions, l’Ave Maria, 
la Marxa fúnebre, el Vals de 
l’emperador o la Marxa Ra-
detzky, per les situacions més 
inversemblants.
És una proposta pensada per 
gaudir de les melodies més fa-
moses i dels gags més divertits, 
però també perquè el públic 
més experimentat pugui apre-
ciar els arranjaments musicals 
més peculiars i els recursos 
humorístics més enginyosos. 
Un espectacle participatiu que 
entreté i diverteix auditoris de 
tots els gustos i edats, recull 
aplaudiments unànimes i ves-
teix de gala qualsevol progra-
mació. Un concert que s’anti-
cipa a les festes nadalenques 
amb alegria i bon humor.
L’obra es va estrenar a Figueres 
i, després de fer temporada al 
Condal i a l’Apolo, ha fet actu-
acions per diversos municipis 
catalans i temporada a França, 
Suïssa i el Canadà, participant 
també amb molt bona acolli-
da al Festival d’Avinyó.

MUSEUS / LA VEU 

C om cada primer diu-
menge de mes, el pro-
per 4 de desembre, a 

les 11:30h, el Museu de la Pell 
d’Igualada convida a partici-
par en una visita guiada i gra-
tuïta per les seves exposicions 
permanents, per conèixer el 
món de la pell i de les adobe-
ries. Es pot consultar més in-
formació trucant al telèfon del 
Museu, el 93 804 67 52.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, el visitant 
hi podrà distingir tres àmbits: 
L’home i l’aigua, Univers de 
pell i L’ofici d’adober. L’home 
i l’aigua presenta una visió ge-
neral de les qualitats i l’ús de 
l’aigua. Aquí, la col·lecció d’es-
tris i enginys hidràulics es re-
força amb el Canal d’Experi-
mentació, que ajuda al visitant 

a comprendre els mètodes de 
canalització i d’aprofitament 
energètic i industrial de l’ai-
gua. Univers de pell és una de 
les sales centrades en la pell, i 
es dedica a explicar l’ús de la 
pell per la humanitat al llarg 
del temps a través d’una se-
lecció acurada d’objectes con-
feccionats total o parcialment 
amb pell, que exemplifiquen 
les múltiples aplicacions i uti-

litats del cuir. L’altre espai de-
dicat a la pell, L’ofici d’adober, 
se centra en el treball de la pell 
a Igualada des de fa genera-
cions. Aquí, eines i màquines 
són els testimonis dels inicis 
manufacturers i de la millora 
constant fins a la implantació 
industrial, que explica la vi-
gència dels processos produc-
tius de les adoberies actuals i 
la configuració de tot el barri 
del Rec.
L’altre edifici del museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. Es troba situada a 
pocs metres de Cal Boyer i al 
costat del rec, canal medieval 
que abastia les fàbriques de 
la zona. En aquest espai hi ha 
la posada en escena de l’ofici 
artesanal de l’adob de la pell 
grossa o bovina, que trans-
porta al visitant a la Igualada 
preindustrial.

Diumenge, visita guiada i gratuïta al 
Museu de la Pell



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 18 de Desembre 2016      Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 14.45h 

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Liceu. Entrades garantides a la zona 2B

Una potent obra, dirigida per l'ex ballarí Julio Bocca
Coppélia és una nina autòmat de Coppelius amb la qual vol robar l’ànima de Franz. Però Swanilda, promesa de Franz, fent-se passar per Coppélia, el salva. 
Història divertida i profunda, qüestiona la moral cientí�ca que desa�a la fe i vol crear vida amb la raó; alhora ens fa qüestionar els qui estimem. 
L’obra, composta per Léo Delibes i basada en els contes fantàstics d’E. T. A. Ho�mann, té un marcat caire realista, tant en els personatges com en l’ús de 
danses tradicionals. 
En aquesta producció, Julio Bocca dirigeix el ballet del Sodre de l’Uruguai en una versió d’un fort caràcter teatral. La proposta juga amb els colors del vestuari 
per reforçar amb gran força i elegància la dramatúrgia en els ballarins.

COPPÉLIA  (Julio Bocca) Gran teatre del LICEU 
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A quest diumenge dia 4 
de desembre, a ¼ d’1 
del migdia, la compa-

nyia Petit Bonhom presenta-
rà el seu espectacle 7 ratolins 
programat pel grup Xarxa 
Igualada. L’espectacle neix de 
la trobada d’un cantautor i un 
titellaire amb les ganes de por-
tar un treball conjunt dalt dels 
escenaris.  Les entrades són a 
6 euros i a 5 euros per als socis 
de Xarxa. La venda d’entrades 
és al vestíbul de l’Ateneu, el 
dissabte de 2/4 de 7 a  2/4 de 
8 del vespre i el diumenge des 
d’una hora abans de l’inici de 
la funció. Espectacle per a pú-
blic familiar, a partir de 3 anys.

Un cantautor i un titellaire
Petit Bonhom neix l’any 2015 
fruit de la trobada del cantau-
tor Fèlix Cucurull i del titellaire 
Martí Doy amb la intenció de 
portar als escenaris un treball 
conjunt on confluïssin titelles 
i música. Aquesta associació 
presentava un primer interro-
gant: com havia de ser aquest 
espectacle? Seria un repertori 
de cançons interpretat per ti-
telles o bé titelles acompanyats 
de cançons?
El dilema es va aclarir quan 
decidiren situar l’acció en un 
encreuament de camins. Can-
tautor reconvertit en actor i 

titelles es trobarien en aquest 
lloc de pas i les seves històries 
s’anirien entrelligant en un di-
àleg que acabaria creant un lloc 
comú.
La decisió de triar ‘ratolinets’ 
per protagonitzar la seva histò-
ria és evident: als nens els agra-
den aquests simpàtics anima-
lons, que també els serveixen 
per emmirallar-se en una faula 
que tracta de la llibertat. Això 
sí, tot tractat amb molt d’hu-
mor, tendresa i poesia. 
El cantant, músic, compositor 
i llicenciat en Belles Arts, Fèlix 
Cucurull ha format part dels 
grups de música Reig Bord, 
Xef Malatesta, Animalanima, 
La Bundu Band, Ictíneu... Ac-
tualment presenta la seva pro-

posta en solitari com a Fèlix 
Cuc i participa a l’espectacle 
Tauromàquina de la compa-
nyia Animal Religion. També 
ha participat en els espectacles 
de circ Vals Blessé(e) de la com-
panyia. Daraomai, Zuid, Im-
promptu de la companyia Circ 
Teatre Modern i en diferents 
cabarets de circ. És membre del 
grup d’animació El Dit al Nas.
El titellaire Martí Doy s’estrenà 
en el món del teatre de titelles 
portant a escena espectacles 
adreçats al públic familiar amb 
el grup L’avexutxu. Juntament 
amb el titellaire Eugenio Na-
varro creà Melodama, un es-
pectacle per a adults amb un 
llarg recorregut internacional. 
Ha participat en la producció 

“7 ratolins” de la companyia Petit Bonhom, 
a l’Ateneu de la mà de Xarxa

de televisió “Els Lunis”. Actu-
alment representa el seu es-
pectacle en solitari RanDeMar. 
Martí Doy és, a més, un gran 
constructor que ha realitzat 
titelles per a les companyies 
anoienques Teatre Nu, la com-
panyia del Príncep Totilau i 
Farrés Brothers i cia.

7 ratolins: titelles i música en 
directe
Un temporer rodamón acom-
panyat de la seva guitarra ar-
riba a una cruïlla de camins. 
Sense saber quin camí agafar, 
decideix fer una aturada que 
aprofitarà per explicar-nos el 
conte d’uns ratolins als quals 
els ha arribat l’hora de marxar 
de casa i trobar un nou lloc on 
viure.
El més petit d’ells, protago-
nista d’aquesta història, aviat 
descobrirà que la vida fora del 
cau familiar és plena de perills 
i dificultats. Finalment, el ra-
tolí acompanyarà el temporer 
en el seu viatge ambulant. Un 
camí sense destí i una vida en 
llibertat sense més sostre que 
les estrelles.
Les cançons originals són la 
banda sonora interpretada en 
directe. Amb la guitarra ves-
teixen l’espectacle d’una so-
noritat neta, sense artificis ni 
estridències. La música deixa 
de ser acompanyament per a 
esdevenir protagonista. 

EXPOSICIONS / LA VEU 

Els sis-cents visitants que 
ja han passat per l’expo-
sició “Gravats. Col·lec-

ció Daniel Giralt-Miracle”, al 
Museu de la Pell d’Igualada, 
han contemplat obres d’artis-
tes tan rellevants com Picasso, 
Miró, Chillida, Saura, Tàpies, 
Plensa, Clavé, Palazuelo, Cue-
vas, Miralda, Christo, Mot-
herwell, Vostell o Zao Wou-ki. 
Seixanta-dues obres de cin-
quanta-set artistes, acompa-
nyades de notes on aquest 
crític i historiador de l’art co-
menta la seva relació perso-
nal i intransferible amb tots 
aquests creadors. L’exposició, 
organitzada pel Museu de la 
Pell i l’Ajuntament d’Igualada, 
amb el Museu de Valls i la col-
laboració de Daniel Giralt-Mi-
racle, es prorroga ara fins el 18 
de desembre i es pot visitar, 
amb entrada gratuïta, de di-
marts a divendres, de 10 a 14h, 
les tardes de dijous i divendres, 
de 16 a 20h, i els dissabtes, diu-
menges i festius d’11 a 14h.

L’exposició Gravats. 
Col·lecció Daniel 
Giralt-Miracle, fins 
el 18 de desembre
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El Festival Zoom, Festival 
Internacional de Ficció 
Televisiva ha celebrat 

enguany la seva 14a edició, a 
Igualada i a Barcelona. El Fes-
tival Zoom és pioner per ser 
el primer certamen en apostar 
per la ficció televisiva a la gran 
pantalla. 
El passat dissabte va tenir lloc 
la gala de cloenda, al Teatre 
Municipal l’Ateneu conduïda 
per Llum Barrera durant la 
qual es van lliurar els guardons 
d’enguany, essent el film gua-
nyador d’aquesta 14a edició 
Freistatt, de Marc Brummund. 
El premi a la millor direcció va 
ser per a Roman Parrado, di-
rector de la pel.lícula Ebre, del 
bressol a la batalla.
Prèviament a la gala de cloenda 
el Teatre Municipal l’Ateneu es 
va omplir de gom a gom de jo-
ves i no tan joves per veure un 
dels capítols de la sèrie Mer-
lí. La majoria dels actors de la 
sèrie van ser a la presentació 
d’Igualada i els fans van poder 
saludar-los i fer-se fotografies 
amb ells.

PALMARÈS

Premi Millor Pel·lícula 
Freistatt de Marc Brummund 
(Alemanya, 2015). Pel·lícula 
basada en fets reals, sobre la 
lluita d’un nen per salvar les 
restes d’humanitat i dignitat en 
un sistema social opressiu.

Premi Millor Director
Ebre, del bressol a la batalla 
de Roman Parrado (Espanya, 
2016). Parrado narra la histò-
ria d’uns joves obligats a aban-
donar la innocència entre el 
xiulet de les bales. Una produc-
ció que servirà per explicar la 
història de “la lleva del biberó”, 

uns fets que mai abans s’havi-
en traslladat ni al cinema ni a 
la televisió. 

Premi Millor Guió
Birthday de Roger Michell 
(Regne Unit, 2015). Adaptació 
de l’aclamat guió teatral escrit 
per Joe Penhall i protagonit-
zat per un sorprenent Stephen 
Mangan.

Premi Millor Interpretació
Félvilág d’Attila Szász (Hon-
gria, 2015). Premi Ex Aequo 
a Patricia Kóvacs i Dorka 
Gryullus, les dues protagonis-
tes del film basat en una histò-
ria real sobre amor, sexe, poder, 
passió i assassinat. Una història 
plena d’erotisme, suspens i vi-
olència que revela la cara més 
fosca de la naturalesa humana.
Aquest guardons han estat 
concedits pel Jurat Oficial, 
que el formen la directora de 
cinema Carol López, l’actor 
Joan Lluís Bozzo, l’actriu Ivana 
Miño, la productora Miriam 
Porté i el periodista, escriptor i 
crític Pep Prieto.

Premi Millor Sèrie Espanyola
Merlí d’Héctor Lozano i Edu-
ard Cortés (Espanya, 2015-
2016).
El Jurat de la Crítica, format 
per Toni de la Torre, Manel 
de Luna i Cipiriano Torres, és 
l’encarregat de decidir aquest 
guardó.

Premis d’Honor: Mònica 
Randall i Club Super3
El Zoom ha reconegut amb els 
Premis d’Honor les trajectòri-
es de l’actriu Mònica Randall i 
de l’espai infantil de TV3 Club 
Super3. L’actriu Mònica Ran-
dall ha realitzat una llarga car-
rera, amb més de 50 anys da-
vant de les càmeres, amb films 
com La Escopeta Nacional o La 

Revoltosa. 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 territori 
i una eina fonamental d’inte-
gració. 

Premi Auguri Sita Murt: Júlia 
Molins
El guardó dedicat a les joves 
promeses és per a l’actriu ca-
talana Júlia Molins, que ha 
destacat per la seva actuació a 
les dues temporades de la sè-
rie Cites (TV3), Seis hermanas 
(TVE) i Sé quien eres (Telecin-
co).

Premi del Jurat Jove
Birthday de Roger Michell 
(Regne Unit, 2015).
El Jurat Jove, format per estu-
diants de l’Institut Joan Mer-
cader i l’Escola d’Arts Gaspar 
Camps d’Igualada i presidit 
per Xavier Ribera, guionista, 
també ha decidit concedir una 

menció especial a Freistatt de 
Marc Brummund (Alemanya, 
2015).

Premi del Públic al Millor 
Curtmetratge
Infesto de María López (Espa-
nya, 2016).

El Premi Do Catalunya a la 
Millor Producció Catalana 
Laia de Lluís Danés (Espanya, 
2016). 

Premi del Jurat del III Show-

“Freistatt”, de Marc Brummund guanya 
el Premi a Millor Pel·lícula del ZOOM 2016
El director d’Ebre, del bressol a la batalla Roman Parrado obté el Premi al Millor Director 

case de Pilots de Ficció, patro-
cinat per Ultramagic Balloons
Show Business de Serapi Soler i 
Oriol Pérez.
Menció especial a la interpreta-
ció de l’actriu Núria Deulofeu 
de Welcome to Berlin de Pau 
Ortiz i Joan Burdeus.

Premi del Públic del III Show-
case de Pilots de Ficció, patro-
cinat per Filmin 
La princesa Tetasuko de Lope-
tegui Productions.

L’Ateneu es va omplir de gom a gom per veure el capítol i els actors de “Merlí”. /

Joan Lluís Bozzo va lliurar el Premi al millor film, “Freistatt”

Julia Molins, Premi Auguri Sita MurtPremi d’Honor per al Club Super3L’actriu Monica Randall, Premi d’Honor
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Com cada any des de fa 
nou edicions, l’alum-
nat de primer de bat-

xillerat de la modalitat d’arts 
plàstiques, i des de fa quatre 
cursos l’alumnat del batxille-
rat d’arts escèniques de l’Ins-
titut Joan Mercader, partici-
pen en el Zoom d’Igualada, 
Festival Internacional de Fic-
ció per a Televisió, que s’ha 
dut a terme del 22 al 27 de 
novembre a Igualada i Barce-
lona . El nostre centre, sabent 
la importància del Festival, ha 
col·laborat aturant les classes 
per a aquest alumnat perme-
tent-los assistir a les Zoom 
Class  que s’han dut a terme, 
ja que els pot ser molt útil 
pels seus estudis posteriors.
L’alumnat també ha partici-
pat com a membre del jurat 

jove del Festival atorgant pre-
mi en aquesta categoria a una 
de les deu pel·lícules que hi 
han participat i que s’han vi-
sionat a l’assignatura Cultura 
audiovisual. Entre d’altres, 
han vist 22 Ángeles (Espa-
nya,2016), Groenland (Ho-
landa, 2015), Hope (Holanda, 
2015) i la pel·lícula que ha es-
tat l’encarregada d’inaugurar 
el festival, Cervantes contra 
Lope, del director català Ma-
nuel Huerga
Per aquest motiu, el passat 
divendres 18 de novembre, 
l’alumnat van  triar la pel·lí-
cula guanyadora, que va ser 
Birthday (Regne Unit, 2015). 
Posteriorment, el dissabte dia 
26 de novembre, durant la 
gal·la de cloenda del Festival, 
van entregar el premi al film 
seleccionat com a  guanyador 
del guardó.

Els alumnes del Mercader 
tornen a participar en el 
Zoom d’Igualada MÚSICA / LA VEU 

Tal com succeí en la pri-
mera sessió, el passat 24 
de novembre, l’auditori 

de la Biblioteca Central s’omplí 
a vessar, en el segon concert del 
Cicle Cultural de Tardor, or-
ganitzat per la Coral de Santa 
Maria d’Igualada. En aquesta 
ocasió fou l’Agrupació Coral 
La Llàntia l’entitat convidada i 
la vetllada no deixà indiferent 
ningú, que elogià la qualitat de 
l’acte i l’acurada organització. 
El públic fruí de debò.
Les dues corals oferiren cinc 
cançons cadascuna. L’amistat, 
El canó de Palamós, Arc iris, 
Ulls verds i el Cant a la senye-
ra, par part de la Coral de Santa 
Maria, sota la direcció de Coni 
Torrents i amb l’acompanya-
ment al piano de Maite Tor-
rents. Cant a la vinya, Paraules 
d’amor, Els degotalls, Maite i 
Vaixell de Grècia, per part de 
l’Agrupació Coral La Llàntia, 

dirigida per Josep Bernadí i 
amb Mònica Carvajal al piano.
Tot seguit l’escenari fou ocupat 
per la setantena de cantaires 
d’ambdós cors i la Coral am-
fitriona lliurà sengles rams de 
flors als directors Coni Torrents 
i Josep Bernadí, i a les pianistes 
Maite Torrents i Mònica Car-
vajal. Després Lleonard del Rio, 
president de la Coral de Santa 
Maria, adreçant-se a La Llàn-
tia digué entre d’altres coses 
«Amics cantaires: Sabeu bé de 
l’afecte i companyonia que des 
de fa molts anys ha unit aquestes 
corals, veteranes en anys però 
joves en esperit i entusiasme. 
En un temps en que tot dura 
tan poc, i s’abaten tantes ales 
d’esperit, 140 anys d’existència 
i d’acció en una tasca que exi-
geix esforç. I no té cap recom-
pensa material que l’estimuli, és 
una realitat admirable i digne 
de tota lloança.» I els dedicà la 
poesia “Ja fa 140 anys que feu 

història!” que va llegir i lliurar 
emmarcada al seu homònim 
Ramon Vergés president de La 
Llàntia. Després afegí «I ara bon 
amic, la nostra Coral .et vol lliu-
rar un altre record que perpetuï 
aquesta vetllada i aquest vostre 
140è. aniversari. És un original 
diploma gravat sobre vidre, re-
alitzat per la nostra companya 
Mercè Travesset, que t’oferim 
amb la mateixa il·lusió amb que 
l’hem preparat.»
Per acabar, les dues Corals in-
terpretaren Llop de mar i Re-
cordant nostra terra, dirigides 
alternativament per llurs di-
rectors i acompanyades per les 
pianistes. Una càlida ovació va 
premiar ambdues interpreta-
cions.
La Coral de Santa Maria la-
menta que la capacitat de la 
sala no permetés un major 
afluència d’espectadors, i que 
diverses persones se’n tingues-
sin d’entornar.

Brillant cloenda del Cicle Cultural de 
Tardor,de la Coral de Santa Maria

La Coral de Santa Maria i l’Agrupació Coral La Llàntia. / JOAN TALAVERA

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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Aquest cap de setma-
na, i de la mà del 
Circuito de la Red de 

Teatros Alternativos, arriba 
al Teatre de l’Aurora la pres-
tigiosa companyia de teatre 
d’objectes El retrete de Do-
rian Grey, que presentarà a 
Igualada el seu darrer espec-
tacle In Memoriam, un treball 
amb el qual van quedar en 
segon lloc a les votacions de 
totes les sales alternatives de 
l’estat espanyol com a millor 
proposta teatral. Per la funció 
de divendres 2 de desembre, 
la sala independent igualadi-
na se suma a la celebració del 
Dia de l’Autor, organitzat per 
la SGAE, oferint les entrades 
al preu d’1’5 euros.
In Memoriam és un original 
espectacle, de gran riquesa 
visual, fet a partir de fotogra-
fies antigues que cobren vida 
a les virtuoses manes dels 
actors de El retrete de Dori-
an Grey, que transportaran 
els espectadors a una ciutat 
qualsevol d’Europa, a finals 
del segle dinou. Un tren ha 
descarrilat emportant-se per 
davant la vida de Percival Ro-
binson Junior. D’ell sols en 
queden uns quants records, 
guardats en una caixa amb 
fotos. Percival s’embarcarà en 
un seguit d’esforços i peripè-
cies per frenar l’inevitable pas 
del temps i l’oblit. Travessant 
un inframón absent de tota 
lògica i habitat per fotografi-
es, Percival es descobrirà en la 
més immensa soledat, parti-
cipant d’un ball frenètic amb 
sí mateix per mantenir viva la 
seva memòria.

La companyia gallega El Re-
trete de Dorian Grey, formada 
per Marcos González i Ezra 
Moreno, és una de les forma-
cions de teatre d’objectes amb 
més prestigi internacional, 
amb participació a festivals i 
escenaris d’arreu del món. Ells 
mateixos comenten que creen 
espectacles, petites joies, per-
què la gent digui “Uala!!!”, o 
“Ooooh!!!” o “Ha! Ha! Ha!!!”. 
Parteixen del teatre d’objec-
tes per crear petits grans es-
pectacles plens d’inventiva i 
força visual, amb els quals ja 
s’han guanyat l’aplaudiment 
del públic en tres continents. 
Després d’èxits internacio-
nals, entre els quals cal des-
tacar Ne Me Quitte Pas, ara 
amb In Memoriam presenten 
un treball sobre la pèrdua 
de la memòria, amb imatges 
animades, que ballen, vivint 
moments que mai van viure o 
fent coses que mai es van atre-
vir a fer. El retrete de Dorian 
Gray ha aconseguit un gran 
prestigi internacional, tant per 

la virtuositat de la manipula-
ció dels seus titelles i objectes 
com per la poesia, imaginació 
i originalitat de la posada en 
escena de les seves propostes. 
Els actors, que han begut de 

disciplines artístiques com la 
màgia i el clown, han rebut 
influències de creatius com el 
titellaire Jordi Beltran, el pin-
tor Magritte o coreògrafs com 
Lepage o Philippe Decouflé. 
Unes influències que traspuen 
clarament en els seus especta-
cles.

El Teatre de l’Aurora celebra 
el Dia de l’Autor SGAE amb 
entrades a 1,5 euros 
El divendres 2 de desembre 
la sala independent igualadi-
na se suma a la celebració del 
Dia de l’Autor, organitzat per 
la Societat General d’Autors i 
Editors (SGAE) amb l’espec-
tacle In Memoriam de El retre-
te de Dorian Gray. 
Les entrades de la funció 
d’aquest divendres, fins a ex-
haurir-se, costen només 1,5 
euros perquè els autors de la 

La prestigiosa companyia de teatre d’objectes El retrete 
de Dorian Grey presenta a l’Aurora “In Memoriam”

SGAE paguen un 90% de l’en-
trada (amb un descompte de 
13,5 euros). Més informació a 
www.teatreaurora.cat 

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de In Me-
moriam, tindran lloc diven-
dres 2 i dissabte 3 de desem-
bre a les 21 h. i diumenge 4 de 
desembre a les 19 h. Com és 
habitual, després de la funció 
de divendres, els espectadors 
podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades 15 
euros i 12 euros (amb els des-
comptes habituals) es poden 
adquirir per Internet i a la ta-
quilla del Teatre de l’Aurora (a 
la plaça de Cal Font) una hora 
abans de cada funció. Més in-
formació a:
 www.teatreaurora.cat.
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La presència de Maria Do-
lors Genovès a l’AUGA 
va aixecar l’expectació 

suficient per tornar a omplir 
totalment el Teatre de l’Ateneu.
Genovès, d’ascendència igua-
ladina, ha estat durant vint-
i-cinc anys la directora dels 
grans documentals històrics 
de la Televisió de Catalunya. Al 
llarg de la sessió va fer un repàs 
d’alguns dels vint-i-cinc títols 
que més notorietat van acon-
seguir.
Va parlar, especialment, de 
“Sumaríssim 477: Manuel Car-

rasco i Formiguera” la denúncia 
sobre una part de qual va anar a 
parar al Tribunal Constitucional 
que va resoldre finalment, al cap 
de deu anys, a favor de la perio-
dista. Una tarda interessant que 

Dolors Genovès va ser a l’AUGA

el públic va seguir amb molta 
atenció.
AUGA fa també un dilluns de 
“pont” i retorna el dia 12 de de-
sembre amb “Poemes d’Hivern”, 
amb Arià Paco i David Martínez

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

618 19 42 01
www.eucaria.com

MENÚ DE SANT 
ESTEVE: 25€

MENÚ DE CAP D’ANY: 30€

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



Paradís pintat. Idea i guió: Ferruccio Cainero i Pepa 
Plana. Direcció: Ferruccio Cainero. Amb: Pepa Pla-
na. Producció: La Vaca Flaca. Teatre de l’Aurora. 
Diumenge, 20 de novembre de 2016 

L a pallassa Pepa Plana ha tingut una bona pen-
sada: denunciar la desídia davant els naufra-
gis en patera dels immigrants. La fórmula és 

bona: s’ha vestit d’angeleta i s’ha escapat del quadre 
on està pintada ja que allà s’avorreix. Vol passar-s’ho 
bé i ajudar els altres, convertir-se en àngel de la guar-
da. Aquesta és la línia d’acció de Paradís pintat, si bé 
no es fa clara fins ben avançat l’espectacle amb un gir 
que congela els somriures servint cervesa negra i ben 
amarga per a tothom. És aleshores quan té alguna 
cosa realment important per explicar i tot pren una 
altra volada.
L’espectacle és entretingut. Resulta divertit veure què 
fa fora del quadre aquesta angeleta cansada de resar 
dempeus amb cara de pàmfila tot el sant dia. Els gags 
s’encadenen uns amb altres seguint una dramatúr-

NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

Entre el somriure i la cervesa ben amarga

gia que encara té camp per explorar. Alguns estan 
ben calçats i fan avançar coherentment l’argument, 
d’altres beuen de l’absurd del pallasso i rauen en la 
simplicitat de “fer alguna cosa” perquè l’angeleta no 
s’avorreixi. És cert que és així com sovint neixen les 

grans idees o invents –com ara, convertir-se en àngel 
de la guarda del mar–, però n’hi ha que tallen el rit-
me amb el perill que, qui s’avorreixi, sigui el públic.
És ben difícil jugar amb l’avorriment a escena.
Humana i expressiva, Pepa Plana té una gran capaci-
tat per empatitzar amb els espectadors, fer-los riure 
i emocionar-los. Lògicament s’ajuda del maquillat-
ge, vestuari, escenografia, atrezzo, etc., però és el seu 
ofici –reconegut amb el Premi Nacional de Cultura 
2014 del CoNCA– el que sustenta la interpretació. 
L’escenografia, de Lali Canosa, mereix una menció 
especial: tant per les possibilitats que brinden el 
quadre, l’immens coixí i el cofre, com més tard la 
recreació del fons marí amb la màgia visual de l’es-
tudi Nueveojos, que sorprèn gratament i deixa amb 
ganes de més.
Atacar el drama de les migracions a través del clown 
permet fer una pessigada meravellosa que, ara ma-
teix, sura en mar obert. Una dramatúrgia més madu-
ra ajudarà que tingui un llarg i transcendent viatge.
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A questa setmana s’ha 
publicat la nova Boi-
xeta Cultural d’Igua-

lada, l’agenda cultural de 
l’Ajuntament corresponent 
als mesos d’hivern, que aplega 
bona part de les activitats de 
la ciutat per als mesos de de-
sembre de 2016, gener i febrer 
de 2017. Aquests són els mesos 
amb més activitat cultural i 
festiva, en què destaca especi-
alment el cicle festiu de Nadal, 
amb nombroses activitats i la 
Festa dels Reis, que presenta-
rà aquest any el nou Himne 
dels Reis. També cal apuntar 
els concerts de Nadal de la 
Jove Orquestra Simfònica de 
l’Anoia i l’Oratori de Nadal de 
Bach. L’any 2017 l’estrenarà 
un Concert d’Any Nou amb 
valsos i polques al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu i la 24a edició 
del clàssic Festival d’Orgue, 
dirigit pel mestre Joan Para-
dell. Acabat el Nadal, arribarà 
una altra celebració emblemà-
tica del mes de gener, la Fes-
ta Patronal de l’Antic Gremi 
de Traginers, que culminarà 
el dia 21 amb els tradicionals 
Tres Tombs.
Una altra activitat rellevant és 
la presentació del llibre Fons 
musical de la basílica de Santa 
Maria d’Igualada, el proper 15 

de desembre. El treball, escrit 
per Josep M. Gregori i Anna 
Romeu, va obtenir el Premi 
Ciutat d’Igualada de Recerca 
Dr. Joan Mercader de l’any 
2014 i suposa un extraordinari 
treball historiogràfic entre els 
segles XVI i XX, que parla dels 
organistes i mestres de Capella 
de Santa Maria, amb l’inven-
tari del seu fons musical. El 
dia 21 de desembre es presen-
ta també el llibre al voltant de 
l’obra del pintor Miquel Lla-
cuna, un magnífic treball que 
recull l’obra de l’artista, realit-
zat per Pau Llacuna.
El 21 de gener, arrencarà la 
temporada de teatre, música 
i dansa amb l’obra La desa-
parició de Wendy, de Josep M. 
Benet i Jornet. La fotografia 
tindrà el seu moment culmi-
nant amb el festival FineArt 
al mes de febrer i fins al 19 

de març. El cicle Músiques de 
Butxaca, mentrestant, segui-
rà alimentant la programació 
estable de música des de l’es-
cenari del Teatre Municipal 
l’Ateneu. El 2017 s’encetaran 
també els actes del centenari 
del naixement del poeta i crí-
tic literari Josep Romeu Figue-
ras.
En total, més de dues-centes 
activitats que es poden tro-
bar a la nova Boixeta Cultural, 
amb una programació per a 
totes les edats, gustos i ten-
dències, que es pot consultar 
en format digital al web www.
igualada.cat i que es pot re-
collir en format paper en di-
ferents equipaments munici-
pals. Els interessats a rebre la 
Boixeta Cultural setmanal per 
correu electrònic, poden de-
manar-ho al correu electrònic 
butlleti@aj-igualada.net

La Boixeta Cultural, amb 200 propostes 
culturals per als mesos d’hivern
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Els alumnes de segon curs 
del cicle formatiu de 
grau superior de Gràfi-

ca Publicitària de l’escola d’art 
i disseny Gaspar Camps han 
presentat tres curtmetratges a 
la secció Km.0 de l’edició del 
Zoom Festival d’aquest any.
Amb els alumnes de segon de 
GP, hem organitzat grups de 
treball per tal de poder presen-
tar un curtmetratge al zoom 
km.0 d’aquesta edició.
Aquests curts, han estat diri-
gits pel professor del mòdul de 
Llenguatge i tecnologia audio-
visual de l’escola, el Marc Far-
reras, qui ha organitzat en di-
ferents grups de treball a classe 
les setmanes prèvies al festival. 
Els alumnes ha hagut d’escriu-

re el guió, a analitzar-lo i ro-
dar-lo amb l’objectiu de crear 
un curt expressament que es 
veurà en el marc d’un festival 
de cinema.
Tot un repte pels alumnes ja 
que amb molt poc temps han 
creat una història, han buscat 
els actors, les localitzacions, 
han realitzat el muntatge, etc. 
És per això que cada membre 
del grup ocupava un càrrec 
dins el procés de creació audi-
ovisual la qual cosa els ha su-
posat descobrir un món nou, 
el de la producció audiovisual, 
que la majoria desconeixia el 
seu funcionament.
A la projecció al festival s’han 
pogut veure produccions molt 
diferents i interessants, i valo-
rem molt positivament el re-
sultat del alumnes.

Tres curts de la Gaspar 
projectats a la secció 
Km.0 del Zoom
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SEMPRE A PROP TE
U

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 - JOIERIA rosa llucià - LLEGIM...? 
CAL TARGARONA - INCREscENDO - JONC - LLUNA D’ARGENT

MÚSICA / LA VEU 

E l concert d’avui a les 
11 de la nit, que tanca 
la temporada 2016, ens 

endinsarà en la poesia. Un tast 
de diferents poetes a través 
de musicacions de poemes de 
Guiem Soldevila. 
L’autor menorquí acompanyat 
del músic igualadí Edmon 
Bosch al cello i Violant Me-
norca al violí i cors, presentarà 
les cançons del seu darrer tre-
ball discogràfic Amoramort, 
amb lletres pròpies i també 
poemes musicats de Ponç 
Pons, Sònia Moll, Salvador Es-
priu i Miquel Marí i Pol entre 
d’altres.
Amb aquest disc segueix el 
camí iniciat amb Nura, però 

ara ho fa musicant poemes no 
d’un sol autor sinó de diversos 
autors en un mateix treball, 
integrant-hi, també, un tema 

El cantant i músic menorquí Guiem Soldevila 
tanca la temporada dels Músiques de butxaca

instrumental i una altra cançó 
de lletra pròpia. Diu Soldevila 
‘cada tema és un petit viatge, 
un univers particular, essent 

un disc de contrastos i de 
polaritats (llum/fosca, vida/
mort, masculí/femení…)’
El divendres 2 de desembre 
volem tancar la temporada 
amb el caliu del públic que 
concert rere concert ens ha 
acompanyat i que fa que els 
Músiques de butxaca siguin 
més que una nit de concert. 
També aprofitarem per fer un 
avanç de la temporada 2017, 
un any molt especial amb una 
programació especial per cele-
brar els vint anys de música a 
l’Ateneu.
El preu de l’entrada és de 12 
euros i 10 euros per als socis 
de l’Ateneu, Cineclub i Teatre 
de l’Aurora (amb les entrades 
va inclòs un gintònic). Les 

entrades es poden comprar 
online a través de www.mu-
siquesdebutxaca.cat, anticipa-
des a Secretaria de l’Ateneu o 
mitja hora abans del concert a 
taquilla. 
L’Ateneu Igualadí és l’orga-
nitzador dels Músiques de 
butxaca amb la col·laboració 
inestimable d’un gran equip 
de col·laboradors i patrocina-
dors que formen part del pro-
jecte:  Ajuntament d’Igualada, 
UNESCO, Renda Urbana, Cafè 
de l’Ateneu, Primeras Marcas, 
Supermas, Enric Martí Vide-
oproduccions, Canal Taronja, 
Ràdio Igualada, Infoanoia.cat, 
AnoiDiari, Anoia Ràdio, Surt-
decasa.cat, La Veu de l’Anoia  i 
Fruiteria Pilar. 
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A quest curs, l’esco-
la municipal d’art 
Gaspar Camps, dins 

el marc de projecte real “Ta-
lent-Art:Projecte d’empre-
neduria artística” en els qual 
hi participa l’escola, va por-
tar-nos l’11 de novembre a la 
població de Quart, Girona, on 
Ceràmiques Marcó va obrir-
nos les portes per explicar-nos 
en què consistia la proposta en 
col·laboració amb el Departa-
ment d’Ensenyament.
L’alumnat de 1er de Gràfica 
Publicitària i 1er d’Artesania 
de Complements de Cuir va 
poder visitar l’obrador i pas-
sejar entre el seu sorprenent 

fons artístic amb obres origi-
nals de molts autors catalans, 
destacant en especial l’obra i 
documentació de l’arquitecte 
Rafael Masó, el màxim expo-
nent del noucentisme gironí, i 
de l’equip artístic i artesà que 
el va acompanyar en la seva 
activitat professional que es va 
desenvolupar en gran mesura 
a Ceràmiques Marcó.
A continuació vam assistir a 
la presentació del projecte de 
la mà d’en Blai i Puig, veure 
exemples d’aplicació gràfica 
sobre ceràmica de l’estudi de 
disseny gràfic Villuendas + 
Gómez disseny, i assistir a una 
xerrada sobre el fenomen cul-
tural del souvenir de la mà de 
l’Oriol Pibernat. 

La Gaspar participa amb el projecte real amb Ceràmiques 
Marcó i el Departament d’Ensenyament

Des del cicle formatiu d’Ar-
tesania de Complements de 
Cuir, cicle singular únic a 
Catalunya, es treballarà disse-
nyant un  objecte utilitari de 
ceràmica i pell fent honor a 
la tradició de la nostra escola 
i ciutat; i, des del cicle forma-
tiu de grau superior de Gràfi-
ca Publicitària, es treballarà la 
proposta gràfica de serigrafiar 
una col·lecció de 24 peces de 
porcellana.
Un projecte real tant per l’àrea 
de pell com per l’àrea de dis-
seny gràfic de l’escola que de 
ben segur serà una bona ex-
periència pels alumnes i els 
ajudarà a apropar-los al món 
laboral, com a cicles formatius 
professionalitzadors que són.
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Dissabte passat ens vi-
sità  la companyia de 
teatre a l’Agrupació 

Teatral Toar de Lleida i varen 
presentar l’obra El Zoo de cris-
tall de Tennessee Williams
Una obra molt feixuga, len-
ta, massa llarga -gairebé dues 
hores- i d’aquestes obres que 
quan acaba dius i....? Però el 
punt positiu: la molt bona 
interpretació que es va poder 
veure damunt de l’escenari 
de la Societat Foment. Menys 
mal,  això va fer que tot i que  
fos una obra d’aquestes que 
no s’acaben mai  com a mínim 
l’espectador gaudís d’una molt 
bona interpretació. 
Demà dissabte, darrera re-
presentació del 40è Concurs 
de teatre, i els encarregats de 
la cloenda del Concurs són la 
companyia Punt i Seguit Tea-
tre de Terrassa que represen-
taran l’obra Lampedusa d’An-
ders Lustgarten amb traducció 
a càrrec de Marta Bou Noet.
Punt i Seguit Teatre neix a Ter-
rassa el gener del 2007. Els seus 
membres però, compten amb 
una llarga experiència dins del 
món teatral amateur, on han 
format part de diverses com-
panyies i grups de teatre com 
ara: La Joventut de la Faràn-
dula de Sabadell, la S.C.R. El 
Ciervo de Sabadell, el Teatre 
del Sol de Sabadell, el Grup de 
teatre del Casal de Sant Pere 
de Terrassa o la Companyia de 

teatre 34 passes de Terrassa. És 
la inquietud per desenvolupar 
un teatre més de petit format 
i d’investigació constant el que 
els ha dut a crear aquest nou 
grup de teatre. 
En 9 anys d’història, Punt i 
Seguit Teatre ha realitzat 187 
representacions i ha rebut 202 
premis. 

Sinopsi
Fins on recorda l’Stefano tota 
la seva família han sigut pes-
cadors. Des de sempre han 
viscut de les costes que vore-
gen Lampedusa. Però ja no, 
ara ell no pot viure del peix de 
la mar, ara ha de pescar una 
altra cosa. 
A Leeds (Gran Bretanya), la 
Denise, filla d’una immigrant 
espanyola, es guanya el sou co-
brant deutes a petits morosos, 
cosa que no agrada gens als 
natius. 
A tots dos la coneixença dels 
altres els canviarà la vida. 
Són les històries de dos ciuta-
dans europeus amb el rerefons 
de Lampedusa, una illa para-
disíaca convertida en porta 
d’entrada per als que fugen 
dels seus països a través de la 
Mediterrània. 
· GÈNERE: Teatre contempo-
rani de tres personatges i mú-
sica en directe. Apta per a tots 
els públics. 
· DURADA: 85 minuts, apro-
ximadament    

Una obra feixuga 
amb una bona 
interpretació MÚSICA / LA VEU 

E l proper dilluns 5 de 
desembre tindrà lloc el 
4t concert del Cicle de 

Concerts de Professorat que 
organitza l’Escola Municipal 
de Música d’Igualada. Falsi 
risi e veri pianti è la vita degli 
amanti és el títol del concert 
que han escollit el contratenor 
Oriol Rosés i el guitarrista Da-
vid Murgadas, que en aquesta 
ocasió interpretarà la guitarra 
barroca i la tiorba. 
Aquest duo ens oferirà mú-
sica de Monteverdi, Caccini, 
Kapsberger i Antonio de Santa 
Cruz.
El concert començarà a les 

4t concert del XXII Cicle de concerts 
de professorat de l’Escola de Música

19.30 h a l’Església del Roser, 
carrer del Roser, 6 d’Igualada.

El preu de l’entrada és de 6 
euros.

CINEMA / LA VEU 

D ijous passat va tenir 
lloc a Mont-Àgora 
Cinemes la pre-es-

trena de la pel·lícula anoienca 
El diario de Rebeca, projecte 
realitzat pel director Xavier 
Soriano. Aquest film de terror 
està basat en una malaltia poc 
coneguda, com és l”insomni 
familiar fatal”. La pel·lícula 
està protagonitzada per ac-
trius de casa nostra com Laia 
Priego, Irma Mensa i Montse 
Amargós. Una seixantena de 
persones van assistir a aquesta 
preestrena d’El diario de Rebe-
ca. 
El director del film va fer una 
breu presentació de la idea, 
del projecte, de com va poder 
veure la llum un treball intens 
i fruit de la constància i de-

dicació de moltes persones. 
Soriano va mostrar-se satisfet 
per haver pogut culminar un 
treball fet des de la modèstia 
i la humilitat, i va fer extensiu 
l’agraïment a totes les perso-
nes que van col·laborar amb el 
projecte. 

Aquest divendres, “Comença 
en tu”, a la Mostra interna-
cional de Films de dones de 
Barcelona 
El programa d’Igualtat de Gè-
nere de la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena torna a por-
tar a Cinemes Mont-Àgora la 
Mostra Internacional de Films 
de Dones. Aquest divendres, 
a partir de les vuit del ves-
pre, a la Sala de Petit Format 
Mont-Àgora es podrà veure el 
film documental Comença en 
tu. Es tracta d’un documen-

tal de creació de la directora 
Marta Vergonyós Cabratosa 
durant el qual quatre dones de 
diferents edats i perfils s’han 
hagut d’enfrontar a la violèn-
cia dels seus marits i marxar, 
per començar de nou...
La projecció montbuien-
ca forma part del programa 
itinerant “Conegudes (també) 
a casa”, que forma part de la 
Mostra Internacional de Films 
de Dones i que posa a l’abast 
dels diferents ajuntaments de 
la província de Barcelona un 
conjunt de pel·lícules realitza-
des per directores de cinema 
catalanes.
Comença en tu es podrà veure 
a partir de les 20.00 hores. És 
una projecció gratuïta i que 
comptarà amb la presència de 
la directora i d’una programa-
dora de la Mostra.

Mont-Àgora cinemes va acollir la 
preestrena de la pel·lícula anoienca 
“El diario de rebeca”

CARLES 
MUNTANER

40è CONCURS DE TEATRE DE PIERA
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora i 
fotògrafa

“Cervantes contra Lope”, 
una sorprenent i intel·ligent creació 

U n més que original i ambiciós punt de 
partida, en què un equip de periodistes de 
televisió de la nostra centúria es trasllada 

al Madrid de Segle d’Or, en concret de l’any 1614, 
amb l’expressa voluntat de realitzar unes entrevis-
tes paral·leles a figures de la categoria de Miguel 
de Cervantes, Félix Lope de Vega i altres personat-
ges del moment, amb el propòsit últim de con-
feccionar un hipotètic documental, atès que acaba 
de ser publicada una segona part de El Quijote, 
El Quijote, de Avellaneda; i, en conseqüència, ha 
esclatat una adusta rivalitat entre els dos genis.
Aquest enfrontament entre dos dels més famosos 
escriptors de la història de la literatura europea, 

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

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 MADRIGUE-
RA
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 desembre 
al vestíbul de al Biblioteca Central 
d’Igualada.

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.

FOTOGRAFIA
[INTER]Canvi/Paisatges Compar-
tits. Artistes internacionals
De l’1 de desembre al 8 de gener a Ar-
tèria espai d’arts i tallers.

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.

EL SIRENI DE STA MA-
RIA DE MIRALLES
El Museu de la Pell enriqueix el seu 
fons amb les restes d’un exemplar de 
sireni trobat pel CECI en una exca-
vació paleontològica.
Del 17 de novembre al 8 de gener al 
Museu de la Pell.

IX BIENNAL D’ART RIU-
DEBITLLES
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 eclèctica, 
amb nombrosos autors catalans, pe-
ninsulars i internacionals.

Del 14 d’octubre al 18 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.

FOTOGRAFIA
Premi Ciutat d’Igualada Procopi 
Llucià de Fotografia. Selecció de 
treballs.
Fins l’11 de desembre a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions.

FOTOGRAFIA
ARBEIT MACHT FREI 
Mireia Vilanova Amat.
Projecte fotogràfic dels camps de 
concentració d’Auschwitz
Fins el 13 de gener a la sala d’expo-
sicions de la Gaspar Camps.

EXPOSICIONS

tractat en format d’un intel·ligent documental, 
té la capacitat de submergir a l’espectador en un 
oportú univers d’intriga i suspens sobre l’autèn-
tica identitat de l’autor d’aquest nou Quijote, 
d’Avellaneda. De retruc, arran de la mateixa entre-
vista, es posen al descobert les contínues insegure-
tats i insatisfaccions d’aquests insignes escriptors 
tot evidenciant-los com a uns individus inestables 
que s’amaguen darrere una màscara de distinció i 
grandesa. 
Resulta ser que aquest nou Quijote no esquiva 
unes envestides prou directes cap a Cervantes , 
cosa que fa que, aquest, no dubti a sospitar que 
l’autor del nou Quijote sigui el propi Lope de 

Vega, amagat sota un pseudònim. Òbviament, la 
trama s’interna en aquesta intriga sobre la verita-
ble  identitat d’Avellaneda, encara que també va 
destapant alguns aspectes no gens positius de la 
personalitat dels dos genis que inicialment havien 
estat amics. De retruc, queda palesa la presenta-
ció d’un Cervantes que no acaba d’encaixar l’escàs 
nivell de  popularitat de les seves obres en front 
d’un Lope de Vega que, contràriament, s’ha con-
vertit en un escriptor mundà; tot un triomfador i 
molt estimat pel favor del públic gràcies a les seves 
comèdies populars. 
Cervantes contra Lope és efectivament una sorpre-
nent producció: un film que va enrere en el temps 
per entrevistar in situ, entre d’altres, a dos prota-
gonistes d’excepció, i que va servir de punt de par-
tida per a inaugurar la catorzena edició del Zoom, 
el Festival Internacional de Ficció per a Televisió, 
essent una de les deu pel·lícules que competirien 
a la Secció Oficial. Emperò, per al públic que no 
hagi tingut ocasió de visionar-la, podrà fer-ho el 
proper dilluns, en una emissió especial de RTVE 
amb motiu del quart centenari de la mort de Cer-
vantes.
En el repartiment d’aquesta coproducció de 
RTVE, sense obviar el guió de la mà de María Jaén  
i la direcció de Manuel Huerga, a més dels dos 
genials escriptors: Cervantes, protagonitzat per 
Emilio Gutiérrez Caba, i Lope, interpretat per José 
Coronado, també hi ha personificats autors de 
la categoria de Quevedo i de Góngora, per altres 
coneguts artistes; emperò, des de ben a prop, sí 
que cal fer esment a la puntual aparició d’una jove 
promesa igualadina, l’actriu Marta Vives.L’equip de la pel.lícula amb Marta Vives
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El carrer de Santa Maria (1a Part)

La parada de la Hispano

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Descobreix Igualada i més

A la cruïlla de camins en què 
va néixer la ciutat d’Igua-
lada, a l’entorn de la Ba-

sílica de Santa Maria i al llarg de 
la seva façana lateral que mira 
al sud, de ben antic va configu-
rar-se una de les vies més impor-
tants de la vella vila: el Carrer de 
Santa Maria, que d’antuvi havia 
pres el nom de Carrer de l’Es-
glésia; per tant, centúries abans 
de l’existència de l’actual edifici 
de l’Ajuntament.  Aquest carrer, 
doncs, va veure els primers as-
sentaments humans a propòsit 
de servir de camí en l’itinerari 
de Lleida i Barcelona i en conse-
qüència va consolidar-se com a 
un dels carrers més antics a tocar 
de l’antiga església i de la Plaça 
de Pius XII, que fins al segle XV 
va anomenar-se Plaça del Tany 
(escorça d’arbres que servia per a 
adobar la pell).
Si bé, inicialment, el carrer estava 
configurat sobre el traçat d’una 
filera de cases força senzilles, a 
banda i banda d’un dels portals 
històrics que tancava les prime-
res muralles de per allà el segle 
XII, el Portal de Sant Miquel; una 
considerable part del carrer esta-
va ocupada per les massisses pa-
rets laterals de Santa Maria, amb 
un perfil de pedra llisa i opac en 
la seva majoria, tot i que no ama-
ga una anterior obertura lateral, 
una porta de temps tapiada, i re-
centment reoberta.  

A lguns encara ho recordaran, 
quan l’antiga NII, la de Ma-
drid a Barcelona, passava per 

la rambla de Sant Isidre. Allí tenia la 
seva oficina d’atenció als viatgers, la 
“Hispano Igualadina, SA”, fundada en 
1916.
Era on hi feien parada els autobusos 
que anaven i venien de Barcelona, 
quan encara no existia el túnel del 
Bruc i havia de passar-se pels revolts 
de Can Llucià. A la capital, paraven al 
carrer Muntaner, núm. 8. A Igualada 
estava al núm 24 d’aquell vial, on ara 
hi ha una xurreria.
En la fotografia es veu el bus núm. 
122 de la companyia (Pegaso, de 125 
cv. Matrícula B-91349, S.P.) Junt al 

cotxe hi ha una senyora, la Júlia que, 
precisament, era la mare de les “xur-
reres” (segons indica el Sr. Llobet, 
que ens ha facilitat la foto). Notem 
el rellotge de la façana, sota el rètol 
de l’empresa. Al costat, veiem el mot 
“Restaura”, que era del Bar Núria.
Anteriorment, la “Hispano” tenia 
oficina a la Travessia del Vallès, prop 
de les fondes: Maria, Joan i Univers. 
Posteriorment, passà a la Plaça de la 
Creu, davant de la Divina Pastora, i 
ara està un local de l’estació d’auto-
busos.
També anava a Vilafranca del Pene-
dès, Calaf, Santa Coloma de Queralt, 
Manresa, Cervera, Guissona i feia, 
igualment, serveis discrecionals.  
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Des d’una perspectiva respectable, tot venint de la 
Plaça de Pius XII o bé de la de l’Ajuntament, un 
passeig per aquest carrer et regala, sobre els murs 
laterals de l’Església, uns sorprenents desaigües 
que -vestits amb tota mena de figuracions- s’im-
posen damunt dels contraforts que suporten tota 
la volta d’aquest edifici religiós, amb la successió 
d’unes fantàstiques gàrgoles dibuixades amb silue-
tes humanes i animalistes. 
Tanmateix, entre d’altres edificis que mereixen 

un capítol exclusiu, ha tingut un interès especial 
fins fa ben poc -a l’any 2011- la finca que havia 
albergat l’anterior Rectoria i l’Arxiu parroquial de 
l’Arxiprestal Basílica de Santa Maria; amb una fa-
çana d’una estètica pròpia del nou-cents que tan 
sols tenia com a valor patrimonial la rajola típica 
catalana de la Verge del Roser. Avui, la nova faça-
na apunta a donar un tot més de modernitat -de 
la mateixa manera que ho fa la secció lateral de 
l’Ajuntament- a aquesta històrica via.  

Perspectiva del carrer amb l’ala lateral de L’Ajuntament Record de l’edifici de l’antiga Rectoria

Secció de la nova Rectoria.



DIVENDRES 2

CLUB DE LECTURA INFANTIL I JU-
VENIL
Igualada 
Els clubs infantil i juvenil de la Bibliote-
ca s’uneixen per comentar entre tots el 
mateix llibre: una història sobre el Nadal 
amb música jazz, “Swinging Christmas”, 
de Benjamin Lacombe
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

TEATRE
Igualada 
“In Memoriam”. Un original espectacle 
de gran riquesa visual fet amb fotografies 
antigues que cobren vida en les expertes 
mans d’una de les companyies de teatre 
d’objectes de més prestigi internacional.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada 
Guiem Soldevila, cantant, músic i com-
positor menorquí, acompanyat d’Ed-
mon Bosch al cello i Violant Menorca al 
violí i cors, presentarà les cançons del seu 
darrer treball discogràfic “Amoramort”,.
Divendres a les 11 de la nit al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 
Concert amb Carles Viarnès
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al bar mu-
sical Hot Blues.

RUSQUICONTES
Piera 
“L’estrella de la Laura”. Sessió de l’Hora 
del conte en petit format a càrrec de la 
companyia la Mama i la Padrina. .
Divendres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca de Piera.

MÚSICA
Masquefa 
Concert Música contra la Sida.
Divendres a les 11 de la nit al Casal de 
Joves.

CLUB DE LECTURA
Sta. Margarida de Montbui 
Trobada de persones que han llegit el 
mateix llibre, en aquesta ocasió “Aquesta 
nit no parlis amb ningú”, de l’escriptor 

igualadí Josep Sampere.
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda a l’Ateneu 
del nucli antic.

DISSABTE 3

TEATRE
Igualada 
“In Memoriam”. Un original espectacle 
de gran riquesa visual fet amb fotografies 
antigues que cobren vida en les expertes 
mans d’una de les companyies de teatre 
d’objectes de més prestigi internacional.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

BIBLIOTECA DE LA MEMÒRIA
Igualada 
“Nosaltres també hi érem... a la Marxa de 
la Llibertat”. Moderadora: Marina Llan-
sana. Amb motiu del 40è aniversari de la 
Marxa de la Llibertat, la Biblioteca Central 
i CERCA fan una crida per recollir testi-
monis dels qui hi van participar .
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central.

CLUB DE FILOSOFIA
Igualada 
Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn d’un 
text filosòfic. En aquesta ocasió “la meta-
morfosi” de Franz Kafka.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central.

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Igualada 
“The First Thanksgiving” , by Nancy Da-
vis. Saps què és l’Acció de Gràcies que se 
celebra als Estats Units? Vine a conèixer 
aquesta tradició anglosaxona gaudint d’un 
conte en anglès.
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Biblio-
teca Central.

MÚSICA
Igualada 
“Concerto a tempo d’umore”. Orquestra 
de Cambra de l’Empordà
Un concert teatral adreçat a tots els pú-
blics. Un espectacle còmic i musical amb 
una banda sonora formada per les peces 
més conegudes dels autors més reconeguts
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

CINEMA
Piera 
“Kamikaze”. Projecció de la pel·lícula 
d’Alex Pina. Cal dur el sopar. Hi haurà 
taules, cadires i servei de bar.
Dissabte a les 9 del vespre al local de Ses 
Oliveres.

TEATRE
Piera 
La compañía Errateke posa en escena Er-
beste (boja per complaure), que reflecteix 
com avui dia la capacitat d’adaptació esde-
vé necessitat.
Dissabte a les 7 de la tarda al local de Ses 
Oliveres.

40è CONCURS DE TEATRE
Piera 
Punt i Seguit Teatre de Terrassa presenta 
“Lampedusa” d’Anders Lustgarten. Tra-
ducció de Marta Bou.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

MÚSICA
Vilanova del Camí 
Espectacle musical familiar “Un pla per-
fecte”.
Dissabte a les 12 del migdia i a 2/4 de 7 de 
la tarda al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

DIUMENGE 4

TEATRE
Igualada 
“In Memoriam”. Un original espectacle 
de gran riquesa visual fet amb fotografies 
antigues que cobren vida en les expertes 
mans d’una de les companyies de teatre 
d’objectes de més prestigi internacional.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

CONEIX EL MUSEU DE LA PELL
Igualada 
Cada primer diumenge de mes el Museu 
ofereix una visita guiada gratuïta a tots els 
espais: Univers de pell, L’ofici d’adober, 
L’Home i l’Aigua, i a l’antiga adoberia de 
Cal Granotes.
Diumenge a 2/4 de 12 del migdia al Mu-
seu de la Pell.

TEATRE
Igualada 

Xarxa Igualada presenta “7 ratolins de la 
cia. Petit Bonhom”. Un temporer roda-
món acompanyat de la seva guitarra ar-
riba a una cruïlla de camins.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Vilanova del Camí 
Espectacle musical familiar “Un pla perfecte”.
Diumenge a les 12 del migdia i a les 5 
de la tarda al centre polivalent de Can 
Papasseit.

SARDANES
Calaf 
Audició de sardanes amb mitjans mecà-
nics. Vermut artesà i altres sorpreses.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al cafè 
del Casal.

DILLUNS 5

MÚSICA
Igualada 
Quart i últim concert del cicle amb l’ac-
tuació del duet Oriol Rosés, cant i David 
Murgadas, guitarra.
Dilluns a les 7 de la tarda a l’església del 
Roser.

DIMARTS 6

MÚSICA
Capellades 
20è aniversari de la Banda de Música. 
Amb la participació del grup Crecendo i 
antics components de la banda.
Dimarts a les 6 de la tarda al Teatre La 
Lliga.

DIMECRES 7

BARRUFACINEMA DE NADAL
Igualada 
Projecció de la pel.lícula “Sol a casa”.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

LLEGIR TEATRE
Piera 
Activitat destinada a analitzar l’obra de 
Josep Ma de Segarra “La fortuna de Sílvia”.
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca.
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Interessats enviar CV a:
info@talentiagestio.com

Retir 40, 1r pis

CAP DE 
TALLER 

Empresa fabricant de com-
ponents per a l’automòbil 
situada a Igualada, l’Anoia, 
està buscant un Cap de 
Taller, amb coneixements 
de mecànica industrial, per 
dirigir un equip de 20 
persones.

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
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La vaca que riu
El Racó del Cineclub  •  La vaca

RICARD FUSTÉ/ 

A quest diumenge, a les 6 de la 
tarda, al Teatre de l’Ateneu, el 
Cineclub presenta en versió 

doblada la producció francesa de 2015 
La vaca, dirigida per Mohamed Hami-
di. Com ja sabeu, Algèria era una colò-
nia francesa i, com acostuma a passar 
en aquests casos i malgrat que la inde-
pendència del país africà va esdevenir 
un procés força traumàtic, la relació 
amb l’antiga metròpoli es mou entre 
el recel i l’admiració. Fatah, el granger 
algerià protagonista d’aquesta faula, és 
un home innocent que somnia por-
tar la seva estimada vaca Jacqueline al 
Saló de l’Agricultura de París. Quan, 

finalment, rep una invitació, desem-
barca a Marsella tot content decidit a 
continuar la resta del viatge a peu amb 
l’animal.  
Durant el periple, que acabarà sent 
molt mediàtic, el simpàtic protagonis-
ta viurà tota mena d’aventures i farà 
amistat amb uns quants personatges 
pintorescos. 
Una comèdia amable i humanista que 
no pretén fer discursos però tampoc 
no oculta un missatge conciliador. En 
el repartiment, a més del poc conegut 
i encantador Fatsah Bouyahmed, tro-
barem alguns noms il·lustres del cine-
ma francès, com Lambert Wilson (De 
dioses y hombres) o Jamel Debouzze, 
famós pel seu paper de Numeròbis a 
les pel·lícules d’Asterix. 

Espies enamorats
A Montbui  •  Aliados

RAMON ROBERT/ 

R obert Zemeckis és un cineasta 
amb moltes garanties. El rea-
litzador de pel·lícules tan no-

tables i famoses com Naúfrago, Forrest 
Gump, Tras el corazón verde, Contact, o 
les tres parts de Regreso al futuro ens 
ofereix ara Aliados, un thriller amb es-
pies, ambientat a la II Guerra Mundial.  
Som a l’any 1942, en plena guerra. Max 
és un espia del bàndol aliat que s’en-
amora de Marianne, una companya 

francesa,  amb la que comparteix una 
perillosa missió al nord d’Àfrica. La 
parella comença una relació amorosa 
fins que a ell li notifiquen que Mari-
anne pot ser que sigui una agent doble 
que treballa per als nazis.
Interpretada per Brad Pitt (en el paper 
de Max) i Marion Cotillard, que fa de 
Marianne, Aliados és una superpro-
ducció made in Hollywood que com-
bina la intriga amb el romanticisme, i 
tenint molt en compte el rerefons his-
tòric de la II Guerra Mundial.

Un amor molt especial
A Tous  •  Pastel de pera con lavanda

RAMON ROBERT/ 

A questa senzilla i encantadora 
pel·lícula francesa té d’escena-
ri el mateix cor de la Provença. 

Allí hi viu Louise (Virginie Efira) una 
dona amb molt de coratge: cria sola 
als seus dos fills, passa per una situació 
econòmica molt delicada i tot i així in-
tenta mantenir a flotació el negoci fa-
miliar. Un dia en què gairebé atropella 
un desconegut, Louise descobreix que 
aquell és un home molt diferent a la 
resta de la gent. La fascinació que sent 

per Pierre (Benjamin La Vèrnha) és tal 
que sospita que podria canviar la seva 
vida i la de la seva família

      Realitzada per Éric Besnard, Pastel de 
pera con lavanda (Le gout des mervei-
lles) és una molt agradable comèdia 
sentimental, sensorial i idíl·lica que 
complaurà a una majoria d’especta-
dors. És una pel·lícula càlida i molt 
francesa, i que va una mica més en-
llà de les convencionals històries ro-
màntiques. A destacar la protagonista 
femenina i la bonica fotografia de la 
Provença. 

Dolors Bertrán Solér (Igualada) - Vanessa Gómez (Igualada) 
Carme Mensa Graells (Ódena) - Roger Boixadé Solà (Igualada) 

ELS GUANYADORS DE DUES ENTRADES D’AQUEST MES SÓN:

Moltes felicitats!
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LA REINA DE ESPAÑA 
Espanya. Comèdia. De Fernando Trueba. Amb Penélope 
Cruz, Antonio Resines, Neus Asensi, Ana Belén, Javier Cá-
mara, Chino Darín, Loles León, Jorge Sanz, Rosa Maria 
Sardà, Santiago Segura. 
Espanya, anys 50. Macarena Granada, la gran estrella cine-
matogràfica espanyola de Hollywood, retorna a Espanya per 
encarnar a Isabel la Catòlica. Serà un gran rodatge, i la pel.
lícula podria ser dirigida per Blas Fontiveros. Seqüela de La 
Niña de tus ojos.

VAIANA
Estats Units. Animació. De John Musker i Ron Clements. 
La història es desenvolupa fa dos mil·lennis en unes illes 
del sud del Pacífic. La protagonista és Moana Waialiki, una 
jove que desitja explorar el món navegant per l’oceà. Ella és 
l’única filla d’un important capità que pertany a una família 
amb diverses generacions de marins. La nova merevella del 
cinema Disney !..

FUEGO EN EL MAR
Itàlia. Documental. De Gianfranco Rosi. 
L’illa de Lampedusa és el punt més meridional d’Itàlia, que 
des de 1990 s’ha convertit en un lloc massiu de desembarca-
ment d’immigrants il·legals procedents de terres africanes. 
Samuel viu a l’illa, té 12 anys, va a l’escola, li agrada tirar 
amb la fona i anar de caça. Li agraden els jocs de terra, mal-
grat que tot al seu voltant parla del mar i dels homes, dones i 
nens que intenten creuar per arribar-hi. Candidata a l’Oscar 
2016 a la pel.lícula de parla no anglesa.

ALIADOS
Estats Units. Espionatge. De Robert Zemeckis. Amb Brad 
Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan. 
Any 1942 durant la Segona Guerra Mundial. Max és un 
espia del bàndol aliat que s’enamora de Marianne, una 
companya francesa, després d’una perillosa missió al nord 
d’Àfrica. La parella comença una relació amorosa fins que 
a ell li notifiquen que Marianne pot ser que sigui una agent 
doble que treballa per als nazis.

PASTEL DE PERA CON LAVANDA
Comèdia sentimental. França. De Eric Besnard. Amb Vir-
ginie Efira, Benjamin La Vèrnha, Lucie Fagede 
Al cor de la Provença, Louise cria sola el seus dos fills i inten-
ta mantenir a flotació el negoci familiar. Un dia en què gai-
rebé atropella un desconegut, Louise descobreix que aquell 
és un home diferent a la resta de la gent. La fascinació que 
sent per ell és tal que sospita que podria canviar la seva vida 
i la de la seva família..

LA VACA
França. Comèdia. De  Mohamed Hamidi. Amb Fatsah 
Bouyahmed, Lambert Wilson, Christian Ameri.. 
Fatah, un petit granger algerià que mai ha sortit del camp, 
només té ulls per a la seva vaca Jacqueline i somia amb por-
tar-la a París al Saló de l’Agricultura. Després de rebre una 
invitació pren un vaixell amb destinació a Marsella i creua 
tot França a peu. És l’oportunitat de Fatah i Jacqueline de 
viure una gran aventura. .

NO CULPES AL KARMA
Espanya. Comèdia. De Maria Ripoll. Amb Verónica Eche-
gui, Àlex García, David Verdaguer.. 
Sara és una jove que culpa el karma de la seva mala sort. Es 
troba en un moment difícil lluitant perquè tiri endavant el 
negoci de plomes que ha obert, que s’ajunta amb el divorci 
dels seus pares. A més, reapareix en la seva vida un xicot al 
qual no ha vist en un any i rep la noticia que la seva germana 
es casa amb un noi al que no ha pogut oblidar..

Cinema a l’Anoia
Igualada
LA VACA 
Diumenge: 18:00

Sant Martí de Tous

1/ VAIANA (en català) (TP)
Dv i Ds: 15:45
Dg: 11:35/15:45
1/ VAIANA 3D (TP)
Dm: 15:45
1/ VAIANA (TP)
Dv a Dm: 18:05/20:25
1/ MAREA NEGRA (12A)
Dv a Dm: 22:45  
 
2/ ANIMALES FANTASTICOS (7A)
Dv. a Dm: 16:50/19:40/22:25
Dg: 12:00/16.50/19:40/22:25

3/ TROLLS (TP)
Dv, Ds i Dm: 15:50/17:50
Dg: 12:05/15:50/17:50
Dll: 17:50
3/ LA LLEGADA (7A)
Dv a Dm: 19:50/22:20

4/ VAIANA (TP) 
Dv a Dm: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:20/17:00/19:30/22:00

5/ VILLAVICIOSA DE AL LADO 
(16A)
Dv, Ds i Dm: 16:30/18:30/20:30/22:30
Dg: 11:40/16:30/18:30/20:30/22:30
Dll: 16:30/18:30/20:30/22:30

Yelmo Cines 
Abrera 3D

6/ 1898. LOS ULTIMOS DE FILIPI-
NAS (12A)
Dv. Ds i Dm: 16:20/19:00/21:30
Dg: 11:50/16:20/19:00/21:30
Dll.: 19:00/21:35

7/ SULLY (12A)
Dv.: 15:55
7/ UN MONSTRUO VIENE A VER-
ME (12A)
Dv a Dm: 18:00
7/ PEPA PIGG (TP)
Ds: 15:55
Dg: 12:00
7/ LA REINA DE ESPAÑA (7A)
Dv a Dm: 20:15
7/ CIGÜEÑAS (TP)
Dg: 15:55
7/ NO CULPES AL KARMA (12A)
Dv a Dm: 22:50

8/ DR. EXTRAÑO (7A)
Dg: 11:45
8/ ALIADOS
Dv a Dg i Dm: 16:45/19:20/21:50
Dll.: 17:20/19:50/22:25

SALA AUDITORI

VAIANA
Dv: 18:30/20:40
Ds i Dg: 16:20/18:30/20:40
Dm: 17:15
Dj: 19:00
NO CULPES AL KARMA
Dm: 19:30
SULLY
Dj: 17:15

SALA PETITA

ALIADOS
Dv: 17:45
Ds i Dg: 16:15/18:40/21:00
Dm: 17:00
Dj.: 19:10

BAR BAHAR
Dm: 19:40
Dj: 17:00

Santa Margarida de Montbui/ Montàgora Cinemes

CASAL
FUEGO EN EL MAR (7 anys)
Diumenge: 18:00
PASTEL DE PERA CON LAVANDA  
Diumenge: 19:40
Dimarts i Dijous: 18:00
ANTES DE TI (7 anys)
Dimarts i dijous: 19:40
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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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Desembre
2: Silvà; Bibiana; Elisa.

3: Francesc Xavier; Cassià; Sofonies; Magina. 
4: Joan Damascè; Bàrbara; Bernat; Ada.

5: Dalmau; Sabas; Guerau de Braga; Crispina.  
6: Nicolau; Pere Pasqual; Fortià; Asel.la.

7: Ambròs; Eutiquià; Fara. 
8: La Puríssima; Eucari; Romaric; Ester 

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

REDACCIÓ / LA VEU 

D imarts ens deixava, a 
l’edat de 58 anys, Au-
rora Basomba i Fitó, 

col·laboradora de La Veu de 
l’Anoia durant molts anys. La 
coneguda tarotista i astròloga 
era autora de l’horòscop de La 
Veu fins pràcticament l’última 
vegada que se’n van publicar 
en aquest setmanari. L’Aurora 
s’havia fet molt coneguda en 
programes de la desapareguda 

Mor l’astròloga Aurora 
Basomba i Fitó

Anoia Ràdio i posteriorment 
Anoia Televisió i altres televi-
sions locals, i darrerament a 
les xarxes socials, on seguia en 
actiu malgrat conviure amb 
una malaltia.
Nascuda a la veïna Sant Guim 
de Freixanet, a la Segarra, el 
darrer adéu va ser dimecres al 
matí a la parròquia del Sagrat 
Cor de la seva població, i tras-
lladada després al cementiri 
de Vilamajor, on reposa. Des-
cansi en pau.

A quest,  dimecres, 30 
de novembre, hem 
acomiadat  l’astròloga 

Aurora, coneguda en diferents 
àmbits per la seva tasca tant 
d’astròloga com de tarotista i 
vident. Però l’Aurora per no-
saltres era i és molt més que 
això, va ser amiga i col·labora-
dora durant anys d’Anoia TV. 
Van ser molts anys de treba-
llar junts, de riure, de lluitar 
per seguir mantenint la tele, i 
ella sempre deia “endavant ho 
aconseguirem”.
L’acte de comiat és va dur 
a terme a l’església de Sant 
Guim i ara descansa a Vilama-
jor, petit poble del municipi 
de Pujalt on ella va passar la 
seva infantesa i joventut, po-
ble que ella estimava  molt.

Els seus amics de la tele li vo-
lem retre homenatge per la 
seva amistat, per la seva senzi-
llesa, per la seva alegria i per la 
seva lleialtat.

Aurora, no et diem adéu sinó fins 
sempre

Ella i les seves estrelles estaran 
sempre amb nosaltres.

Els teus amics d’Anoia TV

ESGLÉSIA / LA VEU 

E n motiu de la Solem-
nitat de la Immaculada 
Concepció de Maria, el 

proper dijous dia 8 de desem-
bre, tots els temples oferiran 
misses com els diumenges, 
destacant els acte de culte se-
güents:

Festa patronal a Santa Maria
El dijous dia 8 de desembre, 
a les 12, a la basílica de Santa 
Maria, Eucaristia Solemne en 
la festa patronal. Ens acom-
panyarà en el cant la Coral de 
Santa Maria, sota la direcció 
de Coni Torrents, i amb acom-
panyament a l’orgue de Lluís 
Victori, organista titular de 
la basílica. Pregàries i ofrenes 
dels diversos grups actius a la 
Parròquia.

Actes a la Sagrada Família
El mateix dijous dia 8, a 2/4 de 
12 del migdia, Missa Solemne 
amb els cants del grup ‘Brevis 
et Solemnis’ a càrrec de Josep 

Miquel Mindan. 
A 2/4 de 7 de la tarda, Bene-
dicció Solemne: lectures del 
Sant Pare sobre la festa d’avui, 
moments de silenci, estació al 
Santíssim, benedicció i reser-
va.
A les 8 del vespre, Missa de 
cloenda de la Novena. La no-
vena se celebra cada dia del 30 
de novembre al 8 de desem-
bre a les 8 del vespre, amb els 
següents actes: a 2/4 de 8 ro-
sari i a les 8, missa predicada 
per Mn. Xavier Bisbal en el 

Actes de culte a Igualada en la festa de 
la Immaculada Concepció

seu primer any de rectorat, 
amb els goigs a la ‘Puríssima’ 
i l’himne igualadí a la Imma-
culada.

Missa Solemne als Caputxins
El proper dia 8 de desembre 
celebrem la festa Titular de 
la nostrae església conventual 
i la que és Patrona i Reina de 
l’Orde Franciscà. Per totaixò, 
tindrem la Missa solemne a 
2/4 de 12 del migdia, acompa-
nyada pels cants de la Schola 
Cantorum.



              

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 2: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 3: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 4: BAUSILI/
ADZET
Dia 5:  SECANELL

Òdena, 84
Dia 6: MISERACHS

Rambla Nova, 1
Dia 7: BAUSILI

Born, 23
Dia 8: ESTEVE/
CASAS



EL GUANYADOR/A D’AQUEST 
MES D’UN TAST D’ESCALADA ÉS:

Moltes felicitats!

Moltes felicitats!

EL GUANYADOR/A
del sorteig de 2 entrades 

per al Teatre de l’Aurora és

Moltes felicitats!

del vol en globus és
EL GUANYADOR/A

Moltes felicitats!

EL GUANYADOR/A
de les 2 entrades és:

Museu del tren

Moltes felicitats!

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

EL GUANYADOR/A
del sorteig de XAPA I PINTURA

d’aquest mes és:

Moltes felicitats!

i.h.c.
El guanyador de dues entrades

Dani Vilá Vaqués

Lidia Jorba Pelegrí

Eulalia Vaquès Mora

Carla Ferran Mestre

Robert Brunet

Elena Morera Castillo

Jordi Vila

Alex Escudero

Cels Llorens Sandiumenge
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“La gent no menja pàtries, 
ni banderes, 

el procés és molt més”
Sóc de Santa Coloma de Gramenet, i visc a Sabadell. Fill d’andalusos de 
Jaén i Granada, sóc independentista. Vinculat a l’organització Súmate, avui 
sóc diputat al Congrés de Madrid per Esquerra Republicana de Catalunya. 
Tinc 32 anys i sóc diplomat en Relacions Laborals. Estic convençut que hi 
haurà referèndum, i segur que hi haurà independència per a Catalunya.

D
éu n’hi do, el començament de la legislatura 
a Espanya.

Previsible. Crec que el bo que tenen segons qui, 
sobretot PP, Ciutadans i PSOE, és que són molt 

previsibles. De tota manera, nosaltres no esperem absolu-
tament res d’ells, més enllà del mateix de sempre, les ame-
naces, els tribunals, els editorials de diaris, els tertulians... 
Sempre contra el que la gent ha votat a Catalunya.

Mai s’havia arribat, però, als límits que un diputat, en 
aquest cas socialista, s’inventi una imatge de vostè sortint 
d’un cotxe amb xofer, i no passi res, o que un intel·lectual 
li digui que vigili que no acabi amb un tret a l’esquena. 
Com lluita contra això?

Independentment de si estàs a favor o en contra del procés 
sobiranista que es viu Catalunya, de si t’agrada o no, tot el 
que passa està servint també per treure caretes a molta gent. 
A alguns que anaven de demòcrates, o de progressistes, se’ls 
han acabat veient les costures. Que un diputat del PSOE, 
com bé dius, es vanagloriï al Congrés que té la gravació 
d’un seguiment, és molt greu. Però també ho són segons 
quines editorials d’El País. Forma part de la deriva i la re-
gressió democràtica que es viu, no només a Madrid, sinó 
a tot l’Estat. I això no ho diem amb alegria, sinó amb una 
profunda tristesa. Aquí estem per ajudar.

No es cansa, d’explicar sempre el mateix missatge?

No. Un dels objectius que Esquerra Republicana de Cata-
lunya té a Madrid, i ho vam dir sempre durant la campa-
nya electoral, que aquest procés no està només per canviar 

una bandera per una altra. La gent no menja pàtries, ni 
banderes. Aquí estem per canviar-ho tot, això no va de na-
cionalismes, ni tant sols d’independentisme identitari, que 
és molt respectable, sinó que la majoria el que volem és un 
país millor. El que passa és que et toca enfrontar-te davant 
una maquinària mediàtica que, el que vol, és etiquetar-te, 
amb missatges recurrents.

Posi un exemple.

Miri, tenim molt clar que quan anem a un mitjà de co-
municació, fins i tot progressista, els primers cinc minuts 
haurem de parlar de Jordi Pujol. No es pot imaginar l’ob-
sessió que tenen amb ell, és quelcom molt habitual a Ma-
drid. A mi ja em sembla bé, però també la podrien tenir 
amb Rodrigo Rato... En fi, quan passes aquesta fase, el que 
intentem és dir-hi la nostra.

La gent de Súmate ha ajudat a trencar aquí molts clixés so-
bre la independència. Encara és estrany, ser castellà i indepe?

Aquí a Catalunya no tant, però a fora... Els originem un 
curtcircuit total. Els descol·loquem. Una altra de les pre-
guntes recurrents que ens fan és... Oye, tú que eres tan 
majo, qué día te hiciste independentista?, com si això fos 
com el xarampió. Poses un mirall davant la gent i no li 
agrada el que veu, però també és previsible. Hi estem 
acostumats.

S’hagués imaginat mai com a diputat al Congrés defen-
sant la independència?

No. Mai. És cert que per a nosaltres, i per a mi a nivell 
personal, és quasi obsessiu tenir prou espai mediàtic per 

arribar a més mitjans de comunicació, perquè, de fet, el 
Congrés no és solament un espai de poder, és també un 
gran espai mediàtic. A poc a poc ho estem aconseguint, i 
estic convençut que és el que manca, arribar a segons qui.

El país es transforma. Gabriel Rufián també evoluciona i 
creix política i ideològicament?

Evidentment. No sé si canvio, perquè dic les mateixes coses 
des de fa molts anys. Crec que ara estem ideològicament 
un pas per endavant de l’Estat espanyol, i una de les coses 
més boniques que m’han dit a Madrid és que Yo no soy 
independentista, pero me representas. Això vol dir que Cata-
lunya és una vegada més, a l’avantguarda d’una revolució, 
d’un gran canvi. Per això pensem que la independència 
seria una gran notícia per a nosaltres, però també per a 
Espanya, per trencar el cadenat del 1978.

Les darreres setmanes hem sentit algunes veus que sem-
bla reclamen la tornada del peix al cove.

Sí. Hi ha com un mantra mediàtic per Madrid que diu que 
Millo i Sáenz de Santamaría suposen canvi. Sorprenent! 
Bé, nosaltres continuem asseguts a la taula, i esperar que 
algú vingui. Però no vindrà ningú.

Hi haurà, doncs, sí o sí, referèndum?

I tant. És democràcia. I això se soluciona davant una urna. 
I que ningú no pensi que no es fan coses en aquesta direc-
ció, el que passa és que tenim un Estat en contra i moltes 
coses no es poden dir. De moment.

Jordi Puiggròs, @jordipuiggros67

Quan hi ha crisi, i falten diners a la butxaca, les estratagemes per continuar com si res hagués passat per “salvar les aparences” 
prenen tot el protagonisme. Darrerament, a Igualada s’ha instal·lat una insana costum de copiar. Si veus que una cosa funciona, la 
copies i te la fas teva. Si se’t presenta a casa un senyor amb una bona idea sota el braç, li dius que gràcies, però no, però et quedes 
la idea i al cap de quatre dies la presentes a tothom com si fossis el Rei Mides de les idees genials, per quedar bé davant els ITV’s 
de sempre, i anar fent, que els temps que corren són fotuts. Ens recorda aquells temps que alguns “viatjants” corrien a les fires de 
Milà o París per copiar idees de dissenys i després fer-les aquí, com si res. O com els xinos, que d’això en saben molt. El problema 
es fa gros quan les còpies són de la gent de casa, i les fas aquí amb tota la cara dura. I, d’aquests, per aquí en corren uns quants.


