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L’EDITORIAL

Amb el govern legítim 
de Catalunya

E l Govern de Catalunya va ingressar ahir 
a la presó en compliment d’un procés 
judicial en què se l’acusa de rebel·lió ar-
ran de la proclamació de la República. 
Aquest és un fet demolidor que ens re-

met a d’altres moments 
dramàtics de la nostra 
història. A més d’aquest 
empresonament preven-
tiu de set consellers, la 
resta del govern amb el 
president Carles Puig-
demont són a Bèlgica, 
pendents d’una ordre de 
detenció internacional. 
Per completar aquest es-
cenari, la setmana que ve 
hauran de prestar decla-
ració els membres de la Mesa del Parlament, afectats 
també per les mateixes acusacions. Les principals 
autoritats del país i els dirigents de dues grans or-
ganitzacions civils han estat objecte d’unes mesures 
repressives que obren un fosc panorama.
Pel bé de la democràcia i de la pau, cal que els mem-

bres del Govern legítim de Catalunya siguin alli-
berats i que, juntament amb els exiliats, puguin re-
prendre les seves funcions. Cal que es recuperi el 
funcionament sobirà del Parlament de Catalunya, 
elegit per la ciutadania el 2015. Cal que es tanquin 

els sumaris oberts 
contra centenars 
d’alcaldes, càrrecs 
públics i d’altres ciu-
tadans. I que no es 
repeteixin episodis 
de violència contra la 
població civil com els 
del dia 1 d’octubre.
 Cal que les instituci-
ons internacionals es 
facin càrrec que Ca-
talunya és una nació, 

que no és un invent i que les seves legítimes peti-
cions de democràcia han de ser ateses. La nació ca-
talana no serà silenciada amb mesures repressives. 
Cal que els drets nacionals siguin respectats en un 
context de civisme i tolerància.
Editorial conjunt de l’APPEC i l’AMIC. 

La nació catalana no serà 
silenciada amb mesures 

repressives. Cal que els drets 
nacionals siguin respectats amb 

civisme i tolerància.
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#latevaveu

Carme Forcadell, Presidenta del 
Parlament, va proclamar “Catalu-
nya esdevé un estat independent en 
forma de República”.

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat, va dir “Faig una cri-
da a contribuir a la grandesa del 
moment, amb pau, civisme i digni-
tat. Venen hores en què ens tocarà 
mantenir els pols del país en el ter-
reny de la pau”

Mariano Rajoy, president del go-
vern de l’estat, va explicar després 
del Consell de Ministres que es va 
fer ,una vegada aprovat pel Senat 
l’article 155, “S’ha cessat el presi-
dent de la Generalitat Carles Puig-
demont, el vicepresident Oriol Jun-

queras i de tots els membres del 
Govern. Es dissol el Parlament. I 
es convocaran eleccions autonò-
miques pel proper 21 de desembre. 
Les funcions de presidència les as-
sumeix  la vicepresidenta, Soraya 
Sáenz de Santamaría. S’extingiran 
les delegacions a l’estranger, el Di-
plocat, el Consell Assessor per a la 
Transició Nacional i altres organis-
mes”. El BOE va afegir més tard el 
cessament d’Amadeu Altafaj, dele-
gat del govern a Brussel·les, Ferran 
Mascarell, delegat a Madrid, Pere 
Soler, director general de la poli-
cia, Cèsar Puig, el secretari general 
d’Interior i, Josep Lluís Trapero, 
major dels Mossos d’Esquadra. Se-
gurament n’hi haurà més. 

Fiona Hyslop, la secretaria de Cul-
tura, Turisme i Afers Exteriors del 
Govern autònom escocès, va expli-
car que “entén i respecta la decisió de 
l’executiu català davant els reiterats 
rebutjos de l’estat d’obrir un procés 
de diàleg, però s’ha de respectar la 
democràcia i la legalitat”, mentre que 
Nicola Sturgeon, presidenta d’Escò-
cia va afegir que “Nosaltres conside-
rem que el poble de Catalunya es qui 
ha de determinar el seu futur”. 

Donald Tusk, president del Con-
sell Europeu, va ser el primer 
dirigent de les institucions eu-
ropees a pronunciar-se “Espa-
nya segueix  sent el nostre únic 
interlocutor. Espero que el Go-
vern espanyol afavoreixi la for-
ça dels arguments i no els argu-
ments de la força.”

Edmundo Bal, advocat de l’Estat 
en el cas Gürtel,  ha demanat 
“una sentencia exemplar per-
què els empresaris espanyols 
no tornin a tenir la temptació 
de subornar amb la intenció 
de ser beneficiaris d’una adju-
dicació pública.”

Concepció Sabadell, fiscal en el ma-
teix cas, en canvi va ser més curosa 
i va dir que “la trama va colonitzar 
nombroses administracions del PP 
i que els 37 acusats eren empresaris, 
polítics i funcionaris corruptes i cor-
ruptors.” Per passar a detallar “els fets 
d’extrema gravetat dels qui atemp-
taren contra l’estat de dret  i de la 
costosa reparació social de les seves 
actuacions.” I constata que “queda 
aclaparadorament acreditada l’exis-
tència de la Caixa B del PP.”

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

Alba Vergés Bosch 
@albaverges

Avui [dimecres] fa just 1 mes d la major ex-
pressió de dignitat viscuda La gent exercint i 
defensant els seus drets #1-OCT 

Seguim sempre així Dignitat!

Aleix Auber
 @AleixAuber

Qui en diu covardia d l’exili polític i justifica 
la força com a solució política, exerceix de sa-
tèl·lit de l’aparell repressiu de l’estat.

Àngel Soteras Largo
@angelsoteras

#TotsSants Avis exiliats, àvies que van haver d 
pujar la canalla soles, cosins orfes de guerra... 
També és per ells que #DefensemLaRepública

Moixiganguers d’Igd
@moixiganguers

2 de 8 amb folre, 5 de 8, 3 de 8, 3 pilars de 5. 
MILLOR ACTUACIÓ DE LA HISTÒRIA 
#NosaltresSomElSomni #LlibertatJordis 

#castellers

Milà i Fontanals Igu
@milaifontanals

La nova fresadora CNC cedida per MDicor-ISM, 
permetrà formar els alumnes d’acord amb les úl-
times tecnologies. @ajigualada @UEAnoia

Igualada Hoquei Club
@IgualadaHC

Dissabte DEBUTEM a l’#okcers contra el 
@HockeySarzana (21h)! Un any més, passe-
jarem el nostre nom històric a Europa!

Ramon V icens
@ramonvicens1

Vinc del carrer de buscar panellets i mos-
catell. Sap greu dir-ho però Hallowen ha 
vençut a La Castanyada.

Hospital d’Igualada
@Hospitaligd

La unitat de #genoll segueix formant trauma-
tòlegs estrangers #SurgeonToSurgeon #genutech 

@XavierPelfort @sergil8

Jordi Cuadras
@jordicuadras

Caldria rebatejar línies bus d’Igualada i posar-hi 
números, com a Bcn. Ara semblen un jeroglífic. 

Fer-ho fàcil.

Josep Maria Palau
@josepmariapalau

Ahir ens va deixar, als 62 anys, un tot un exem-
ple de treball, coratge i companyerisme a la vida. 
Descansi en pau la Magda Coll i Alaustrey.



D os quarts de 4  de divendres dia 
27 de 2017: som República! Ar-
ribàvem on havíem desitjat: el 
Parlament declarava que Cata-

lunya es constituïa en un estat independent. 
Em venia al cap tot de records i em va en-
vair una emoció imparable, amb llàgrimes 
avall i desigs d’abraçar la humanitat sencera 
per agrair els esforços de tanta gent que hi 
ha deixat la pell i les hores de les seves vides 
perquè nosaltres ara hi poguéssim arribar. 
Sense anar tan lluny, però, i després de res-
pirar a fons, enfoco les imatges i les resituo a 
Arenys de Munt, en aquell 13 de setembre de 
2009, quan un «simple» referèndum obria les 
portes a les aspiracions sovint amagades de 
tanta gent, de tantes generacions. La imatge 
enfocada s’amplia amb les de tantes ciutats 
que van fer les Consultes i m’aturo com és 
natural a Igualada, al 25 d’abril de 2010, amb 
la il·lusió d’una colla que va fer possible par-
ticipar del corrent general del país... i la 
imatge arriba al vespre a l’Ateneu, amb la 
il·lusió de la gent que havia votat com si 
hagués guanyat la Independència! Aquell 
poc més del 23% de participació d’iguala-
dins ens va semblar l’Everest electoral de 
la nostra història. I ara ho entenc: alesho-
res la vam començar a guanyar!.
Som República!, era un dels crits de la gent 
enfervorida que es dirigia carrer Princesa 
amunt cap a la plaça de Sant Jaume a cele-
brar la declaració de la República. Una mul-
titud ballava i cantava sense parar. Ens mirà-
vem de reüll i no ens ho crèiem, ho havíem 
aconseguit! I, tanmateix, a les poques hores, 
el dissabte, ja ho sabeu: res o poca cosa feia 

pensar que teníem la independència i el po-
ble  passava de l’eufòria a posar-hi cara de 
pòquer sense cap carta guanyadora, pensant 
que havíem viscut una catxa; mentre, a Ma-
drid s’afanyaven a publicar al BOE el famós 
article 155, carregat de mala llet constituci-
onal contra el nostre poble, suposadament 
«endolcit» amb la convocatòria d’eleccions 
autonòmiques per al 21 de desembre. 
Com? Què diu que què? Unes eleccions que 
no convoca el President Puigdemont? La pri-
mera impressió és llançar-les a la paperera, 
girar-nos-hi d’esquena... Però els qui hi en-
tenen s’ho comencen a mirar amb més ulls i 
comença a surar la idea d’aprofitar aques-
tes eleccions -als catalans no ens fan por 
les urnes!- i plantejar-les una altra vegada 
com un plebiscit que, ara sí, serà definitiu 
per consolidar la República i reprendre la 
Llei de Transitorietat (això, ho dic jo). Els 
partits ja hi han dit la seva a favor de par-
ticipar-hi, l’ANC també ho ha acordat i, 
ara mateix -o sigui quan som a punt de 
la Castanyada-, tot apunta que ens aboca-
rem a treballar per aquests comicis. 
I el Govern? I el President? Què ens n’han 
de dir? Dilluns ha tornat a ser un dia d’allò 
més estrany. Al matí, ho tornàvem a veure tot 
molt fosc amb la piconadora de l’Estat apli-
cant el 155: Mossos amunt i avall de les Con-
selleries anant a renyar consellers..., en fi ja 
ho sabeu. Fins arribar..., fins arribar a Brus-
sel·les! Dilluns va córrer que el President era 
a la capital de Bèlgica on segur que hi anava a 
demanar asil polític i que se’ns adreçaria di-
marts a les 12.30; els més hiperventilats -pa-
raulota de moda- ja l’acusaven d’haver-nos 

ben enganyat i traït, que la declaració de 
divendres era pura tramoia, etc. I arriba di-
marts i no és a Bèlgica, oh!, sorpresa, que és 
a Brussel·les, la capital de la Unió Europea. 
Es presenta davant una expectació mediàtica 
impressionant, acompanyat de set consellers. 
El President explica: «... que el govern legítim 
de Catalunya manté l’activitat, prepara un 
plet contra la politització de la justícia espa-
nyola i combatrà políticament la querella de 
la fiscalia. A més, ha fet una crida a ‘entomar 
les eleccions’ del 21-D ‘com un repte per a 
donar resposta al 155 davant de la comuni-
tat internacional’» (Vilaweb). Un pam de nas 
per als qui, com La Vanguardia, especulaven 
amb l’asil polític i la pretesa covardia de Puig-
demont. Al Parlament ho seguien la resta de 
consellers amb el vicepresident Junqueras, el 
qual diumenge ens havia alertat que els prò-
xims dies «haurem de prendre decisions i no 
sempre seran fàcils d’entendre». Doncs, al meu 
entendre, aquest de Brussel·les, ha estat el pri-
mer acte valent del Govern de la República. 
Ara venen més dies difícils, amb més que-
relles  -»Más dura será la caida»!, que els va 
parir! - per a la nostra gent, amb més dies de 
presó per als Jordis i amb tot el front nacional 
espanyol més encès que mai i els Iceta, Rive-
ra i García Albiol fent d’autèntics hooligans. 
Però, com diu Junqueras en aquest article 
d’El Punt Avui de diumenge passat, «el corat-
ge que ha demostrat aquest país (...) té tanta 
força que tard o d’hora acabarà traduint-se 
en la consolidació de la República Catalana 
plena...». El 21 de desembre ens tornarà a to-
car d’empènyer cap a aquesta consolidació. I 
tornarem a cridar «Som República»!.  
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FRANCESC RICART ... si avui és dimarts, això 

és  Brussel·les

#L’enquesta de la setmana

Aniràs a votar el proper 21-D?

 Sí 89%  No 0%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

 No ho sé 11%

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL



JOSEP RAMON GUMÀ

Aquest diumenge Igualada re un homenatge al que havia estat re-
gidor de Festes de l’Ajuntament d’Igualada, Josep Ramon Gumà i 
que és considerat com el “pare” de l’actual model del Festa Major.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVERTICAL.COM
RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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LETICIA SOBERON, Cofundadora Innovation Center for Collaborative Intelligence

Les ideologies com a perfecció obligatòria

L’ésser humà té moltes maneres de 
construir-se idees sobre la perfecció i 
de lluitar per adequar-se en tot el pos-
sible a aquesta construcció mental. De 

fet no hi ha gairebé ningú que no tingui una 
imatge de la perfecció a la qual aspirar, tant 
individualment com col·lectivament.
El risc que sempre podem córrer és el «d’enamo-
rar-nos» d’aquestes idees i convertir-les en l’únic 
criteri al qual tot el món hauria d’aspirar. Podem 
arribar a estar tan convençuts que tot hauria de 
ser com pensem, que patim una disconformitat 
creixent amb la pròpia realitat i la dels altres.

Això encara pot considerar-se, malgrat els seus 
riscos, una situació freqüent que aboca a la per-
sona a una fricció interminable amb la realitat, 
i un descontentament profund que no acaba de 
desaparèixer fins que és capaç de qüestionar –
almenys una mica– les pròpies idees i incorpo-
rar nous elements al seu pensament.
Però no és fàcil fer-ho. La nostra manera de 
veure el món ens permet afrontar el dia a dia i 
actuar de manera coherent. Per això, com més 
simplista i «en blanc i negre» sigui el nostre 
sistema ideològic i de creences, més fàcil serà 
assumir-lo i més difícil ser crítics amb ell.
Les creences i les ideologies poden radicalitzar-se 
tant en el cap i el cor de les persones, que es con-
verteixen en fanatisme. Aquesta manera apas-
sionada, acrítica i primària d’adherir-se a unes 
afirmacions que ens permetin col·locar-nos en 

situació de jutjar com a inadequats a tots aquells 
que no les comparteixen.
Diu José Lázaro en el seu llibre La violència de los 
fanáticos (Triacastela 2014) que no hi ha actes més 
mortífers que els comesos per persones que tenen 
unes creences fanatitzades, perquè converteixen 
les seves pròpies idees en un paradigma que ha de 
ser seguit per tot el món. Així doncs, no s’assassi-
na unes poques persones –com en els crims passi-
onals– sinó s’aniquila tot aquell que no pensi com 
el fanàtic. Hi ha innombrables exemples històrics 
dramàtics en el segle xx, però presents en tota la 
història, que ens alerten del seu perill.

Els fanatismes són una manera d’escapar als lí-
mits propis i de la pròpia «tribu», sigui quina si-
gui. També es converteixen en una font de per-
fecció obligatòria: «o ets com jo i penses el que 
jo, o no mereixes viure».
Com s’instal·la aquesta perfecció obligatòria 
en la ment de les persones?
Simplificant el món. Posant les coses en termes de 
bons i dolents. Construint sistemàticament l’enemic, 
diu el psiquiatre Enrique Baca. Segons ell, els passos 
de la construcció de l’enemic solen ser:
Els líders polítics o els líders d’opinió en una identi-
tat col·lectiva, assenyalen i insisteixen sobre les grans 
diferències entre el propi grup i el de l’adversari.
Es descriu a l’adversari com una amenaça per a la 
pròpia família, manera de viure, fills, pàtria, etc. 
Aquesta amenaça està personificada en qualsevol 

membre d’aquest grup, per la qual cosa, es recolza 
sobre el prejudici, la generalització i l’etiqueta.
Es fa veure al propi grup com a víctima d’aquesta amenaça.
Es generalitzen els qualificatius cap a l’altre 
grup, es deshumanitza progressivament l’ad-
versari i se’ l converteix en enemic; cada ve-
gada té menys rang de persona i més de cari-
catura, l’etiqueta de bèstia salvatge.
Llavors ja no és subjecte de diàleg: ha de ser destruït.
El nucli de la construcció de l’enemic és la deshu-
manització: l’altre és un ésser anònim, sense rostre i 
sense individualitat. Només una amenaça. En la seva 
forma més extrema, aquesta és la lògica terrorista.

La lògica de la perfecció obligatòria per a tots 
acaba sent òbviament una font de sofriment, vi-
olència i disgregació social. No tots els éssers 
humans estan obligats a buscar la perfecció de 
la mateixa manera i és cruel imposar un sol pa-
radigma, fora del qual es diu que no hi ha vida 
digna de ser anomenada humana.

Els fanatismes són una manera d’es-
capar als límits propis i de la pròpia 
«tribu», sigui quina sigui. També es 

converteixen en una font de perfecció 
obligatòria: «o ets com jo i penses el 

que jo, o no mereixes viure»
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Una de les coses 
que els ciuta-
dans acabem de 
descobrir,  és que 

malgrat el que ens deien, el 
govern de la Generalitat no 
va preparar les estructures 

d’estat que estaven previstes en el full  de 
ruta. Ho ha corroborat aquesta mateixa 
setmana l’exconseller Santi Vila.
També hem vist que es va proclamar la Re-
pública catalana –i molts ciutadans ho vàrem 
celebrar amb festa i tranquil·litat però hores 
d’ara no la veiem per enlloc. Ni tan sols al 
DOG (Diari Oficial de la Generalitat).
Tenim l’autonomia suspesa, eleccions autonò-
miques convocades per al 21 de desembre i 
Mesa del Parlament i Govern de la Generalitat 
han de desfilar per l’Audiència Nacional (antic 
TOP) i pel Tribunal Supremo, de Madrid.
La setmana passada alguns dèiem no al 155, 
i altres deien no a la DUI i eleccions autonò-
miques ja. Una setmana després tenim una 
declaració d’independència que ningú no sap 
on és, un article 155 més dur i eleccions au-
tonòmiques a l’horitzó i amb el temor que si 
les eleccions les guanyem els sobiranistes, no 
es retirarà l’article 155... fins que a Catalunya 
guanyin els hereus del franquisme borbònic. 
Literalment: hem tornat al postfranquisme an-
terior a la arribada de Josep Tarradellas.

Els polítics de Catalunya han tirat a la brossa 
els més de dos milions de vots de l’1 d’octubre? 
Els més de mil ferits d’aquella jornada han estat 
inútils? No ho tinc gaire clar, però d’entrada no 
sembla que tot aquell esforç hagi reeixit.
Fins ara, la voluntat dels catalans sempre 
havia superat totes les prohibicions de l’Es-
tat. Dotze mil policies no varen ser capaços 
de trobar les deu mil urnes del referèndum. 
Ni tampoc varen poder deturar una jorna-
da electoral on la voluntat ciutadana de vo-
tar, es va imposar per damunt de la ferotge 
violència de les forces d’ocupació. Els ciu-
tadans de Catalunya es varen imposar per 
damunt de la força. Els polítics, en canvi, no 
han sabut fer valer la voluntat popular.
Una cosa bona però va deixar l’1 d’octubre: 
la capacitat organitzativa dels catalans. Una 
capacitat expressada a través dels centenars 
de CDR muntats per al referèndum i que 
passat aquest, continuen treballant sota el 
nom de Comitès de Defensa de la República.
Serà sobre la base del treball dels CDR, sobre 
el que aixecarem –o no- la República catalana. 
L’aixecarem com aixequem els castells: des de 
sota. Amb força, equilibri, valor i seny. 

Espero que a partir de l’actualitat 
sorgeixin temes que es poden 

entroncar amb la  Igualada històrica 
que m’ha tocat viure durant part 
del segle XX (sóc  del 1934), i hi 
hauríem de sumar els anys de 

pròrroga d’aquest XXI. 

JAUME FERRER I PIÑOL, escriptor

Els CDR Com dèiem ahir...

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Oue enceti un article 
amb aquest “Como 
decíamos ayer...”, frase 
atribuïda a Fray Luis 

de León i emprada sovint per al-
tres, és només una manera de tor-
nar a una tasca  paralitzada du-
rant llarg temps. El 10 de febrer 

de 1995 vaig tancar les meves “Arrels igualadines” 
(l’estrena havia estat el 4 de desembre de 1987) 
després de set anys ininterromputs. Una mena 
de cansament natural. En la part final del dar-
rer capítol deia: He acabat una partida, una llar-
ga partida d’anys (...). I com Cervantes amb les 
trenta-dues peces del joc d’escacs, tanco jo en una 
bossa milers i milers de paraules, moltes històries 
no escrites d’aquest immens tauler de la Igualada 
dels darrers temps. Quan no hi ha partida, peons 
i Rei tenen el mateix rang. També les paraules 
s’equiparen totes quan emmudeixen adormides al 
diccionari. Cal donar repòs a les paraules, penso.  
Avui, en ésser convidat per la Directora General 
d’aquesta publicació, m’he prestat a despertar les 
paraules, no en format d’“Arrels” setmanals sinó 
com a col·laboració espaiada.  Ho puc fer al meu 
aire, m’han garantit des de La Veu. Per tant, es-
pero que a partir de l’actualitat sorgeixin temes 
que es poden entroncar amb la  Igualada històrica 
que m’ha tocat viure durant part del segle XX (sóc  
del 1934), i hi hauríem de sumar els anys de 
pròrroga d’aquest XXI. La meva relació amb 
La Veu ve de més enrere encara: cinc anys 
abans de tot això, vaig participar des de la 
gerència a fer néixer aquest periòdic durant 
l’estiu del 1982, fins als set primers números. 
En aquelles 375 “Arrels” oferí algunes vivències 
meves, però el gruix més important va ser d’apor-
tacions directes d’igualadins i igualadines de 
l’època. Uns records que, sovint, abans d’escriu-
re’ls i donar-los per bons, s’havien de contrastar 
en altres fonts, a fi de publicar dades i dates fiables 
perquè refiant només de la memòria, aquesta et 
pot trair. Vaig fer entrevistes, consultes a bibliote-
ques, entrar a cases, pujar a les golfes. És increïble 

la quantitat d’informació que es pot recollir en les 
golfes de les cases: en vaig extreure petites-grans 
històries. Dels papers i objectes, amuntegats i en 
ocasions quasi oblidats pels propis protagonistes, 
sorgien autèntiques joies sentimentals. Ha pas-
sat un quart de segle. Ja no estic per pujar massa 
escales, ni furgar en gaires porxos. Espero, però, 
mantenir converses o consultar arxius  assequi-
bles i seguir teclejant a l’ordinador.   
Estem en la setmana de Difunts. En aquests 
anys de les paraules adormides, moltes persones 
d’aquelles “Arrels” han mort, i les recordo amb 
afecte. I moltes altres, que hi haurien pogut ser, 
també han traspassat. Ja he fet tard. Per cenyir-me 
a l’espai -3.000 caràcters, em van dir- no puc avui 
estendre’m amb noms, però sí citaré a una perso-
na d’entre les  desaparegudes ja fa uns anys, que 
en el seu moment va sortir a les “Arrels”: en Mà-
rius Tomàs i Torra,  el de l’escorça, el de la Mútua, 
el de les assegurances, el dels balls a la fresca del 
Trébol, el del Kiotto, el del teatre al “Nacional” i 
al Mercantil, el de la Peña de Teatro, el dels dis-
cos, el que circulava en motoreta pels carrers de la 
ciutat... El “Mario”  -tot blanc o tot negre- home 
de tantíssimes activitats, va dir amb profunda 
desolació,  hores abans de morir: “I ara ho haig 
de deixar tot. Me n’he d’anar... i amb tantes co-
ses que em queden per fer!”. Tots marxarem, de 
ben segur, amb coses per fer. De moment, junt a 
les altres coses que encara per sort puc anar fent, 
em disposo a tornar a col·laborar en aquestes pà-
gines. Gràcies, senyora directora. 
     

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Els politics de Catalunya han tirat 
a la brossa els mes de dos milions de 
vots del 1 d’octubre? Els mes de mil 
ferits d’aquella jornada han estat 
inútils? No ho tinc gaire clar, però 
d’entrada no sembla que tot aquell 

esforç hagi reexit.
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Igualada va sortir ahir al carrer després 
de l’empresonament del Govern de Catalunya

“ Crisis in Catalonia”, el debat especial de la 
BBC sobre la Independència de Catalunya 
es va enregistrar el passat 25 d’ octubre als 
estudis de  Mediapro a Barcelona.

El moderador va ser el conegut Stephen Sackur, 
el presentador del popular programa “HARD-
Talk”,  on entrevista i modera debats amb perso-
nalitats de tot el món i de tots els àmbits.
En aquesta ocasió l’acompanyaven quatre personali-
tats que representaven les dues cares de la qüestió. Per 
una banda Amadeu Altafaj, el representant permanent 
del govern català a la Unió Europea a Brusel.les i  Les-
ley Riddoch, periodista escocesa de gran reputació i 
sots-coordinadora de la Scottish Independent Conven-
tion. També és defensora del dret d’ autodeterminació 
e independència en el context escocès.
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Per l’altra banda l’acompanyaven  Jorge Toledo, secreta-
ri d’estat per a assumptes europeus del govern espanyol 
i Ricardo Gosalbo ex-director de relacions externes 
dels serveis legals de la Comissió Europea.
Cada un del ponent disposà  de cinc minuts ini-
cials per a exposar els seus arguments. Després es 
va obrir el torn obert de paraules on el públic va 
tenir l’oportunitat d’expressar la seva opinió i de 
fer preguntes als quatre panelistes. 
El públic havia estat seleccionat entre les més de 
3.000 sol.licituds rebudes. Aquesta selecció es va 
fer de manera molt acurada, per tal de garantir un 
públic equilibrat :gent a favor de la independèn-
cia, gent en contra i gent indecisa. I per suposat, 
tots havien d´acreditar coneixements suficients d’ 
anglès per a poder participar en un debat.

La professora de l’ INS Joan Mercader,  Marta 
Mercadé, professora d’ anglès i alemany i també 
responsable del projectes internacionals, va estar 
seleccionada per a formar-ne part.
 “ Ha estat una experiència increïble haver partici-
pat en un debat de la BBC. La reputació de la BBC 
de periodisme rigorós i de qualitat és un  fet de-
mostrat arreu del món, per tant ha estat una excel.
lent oportunitat per a poder viure en persona com 
funcionen aquesta mena de debats”, diu ella.
Aquest debat especial de la  BBC News gravat a 
Barcelona es va emetre dijous 26 d’ octubre per la  
BBC World Service. Dissabte 28 i diumenge 29 es 
va tornar a emetre en diferents franges horàries. 
Més de 70 millions de persones han tingut la pos-
sibilitat de veure´l a tot el món.   

MARTA MERCADÉ, Professora d’ anglès i alemany i coordinadora de projectes internacionals a l’ INS Joan Mercader

El debat a la BBC sobre la independència de Catalunya

REDACCIÓ / LA VEU 

F orça gent va acudir ahir 
a la convocatòria de la 
Crida per la Democrà-

cia a la plaça de l’Ajuntament, 
després de l’empresonament 
de set consellers del govern de 
Catalunya i el vicepresident 
Oriol Junqueras. Regidors de 
l’Ajuntament i l’alcalde Marc 
Castells van ser també a la 
plaça, on centenars de mani-
festants duien cartells amb el 
lema “Llibertat Presos Polí-
tics”.
S’han anunciat mobilitzaci-
ons per als propers dies. Esteu 
atents a www.veuanoia.cat per 
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A partir de dimecres 
s’inicien un dies plens 

de propostes comercials 
a Igualada, plenes d’ac-
tivitats, que asseguren 

moltíssima gent

El Rec.0 edició d’hivern torna el proper dimecres, amb 100 marques.

L’Slow Shooping, el Rec.0 i la Gran Festa del Vi, tres propostes 
per una de les setmanes més comercials de l’any
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Gran Festa del Vi, el 
Rec.0 i l’Slow Shoo-
ping: tres propostes en 

menys d’una setmana de dife-
rència. Això és el que s’inicia 
a Igualada aquest cap de set-
mana, amb moltes activitats i 
assegurant la participació de 
gent d’arreu del país.

Slow Shooping
El primer esdeveniment de la 
llista serà l’Slow Shooping, a 
partir de dimecres vinent, al 
mateix temps que l’edició d’hi-
vern del Rec.0.
Més d’un centenar d’establi-
ments comercials i de restau-
ració prendran part en la se-
tena edició de l’Igualada Slow 
Shopping, del 8 a l’11 de no-
vembre, una activitat que pro-
mouen conjuntament el servei 
de Comerç de l’Ajuntament 
d’Igualada i les associacions 
de comerciants locals. 
Concretament, participen 
en aquesta edició part 84 co-
merços i 19 bars i restaurants. 
Molts d’aquests establiments 
realitzaran promocions espe-
cials i descomptes que es po-
dran consultar al web www.
comerçigualada.cat/iguala-
da-slow-shopping. 
Com a complement lúdic a 
aquestes promocions, el dis-
sabte 11 de novembre, es du-
ran a terme diverses activitats 
de dinamització comercial al 
centre de la ciutat i al pati del 
Museu de la Pell. 
De la seva banda, la Biblio-
teca Central i Kids&Us pro-
posaran, el mateix dissabte a 
les 11h, una Hora del Conte 

i un taller científic per a nens 
i nenes de 3 a 9 anys. Abacus 
Cooperativa, a les 12h, or-
ganitzarà al seu establiment, 
el taller Partitures de l’Arc de 
Sant Martí, una proposta de 
lectura musical per a tots els 
públics. I els comerços del c/ 
Òdena, mentrestant, sorteja-
ran tres paneres amb els seus 
productes per valor de 500 
euros, entre totes les persones 
que hi facin compres entre el 8 
i l’11 de novembre. 
Finalment, i amb l’objectiu 
de promocionar la ciutat i 
el seu comerç entre els vi-
sitants al Rec.016; el Museu 
de la Pell i Igualada Comerç 
duran a terme activitats de 
promoció comercial i turís-
tica al pati del Museu. 

Torna el Rec.0, amb mar-
ques igualadines
El barri del Rec tornarà a 
transformar-se del 8 a l’11 de 
novembre. Les antigues adobe-
ries seran ocupades per grans 
marques  de moda i dissenya-
dors emergents que converti-
ran aquests espais en autèntics 
experiments de retail. Rec.0 és 
una concentració de vendes 
especials inèdita, un festival de 
moda, cultura i gastronomia 
que revoluciona tota una ciutat 
només durant quatre dies.

Seran 100 les marques i disse-
nyadors de moda repartides 
en quatre grans zones del bar-
ri del Rec, en un circuit urbà i 
obert a tothom, on es combi-
na el patrimoni industrial de 
fa segles amb la creativitat dels 
espais i les marques de moda. 
La moda local igualadina 
estarà representada per les 
marques Punto Blanco, Sita 
Murt, Micu Micu, Ingrid 
Munt, Buff, Boxley, Mess-
calino, David Valls, Dütch 
Delight i Jordi Rafart. Tam-
bé les marques gestionades 
per botiguers locals com Ja-
vier Simorra o Pepe Jeans. 
Com a novetat, s’incorpora 
la marca de complements 
de pell Nona Barcelona. 

Com sempre, grans marques 
de moda com Levi’s, Adidas, 
Mango, Camper o IKKS se-
gueixen organitzant les seves 
botigues efímeres més espe-
cials, amb muntatges especi-
als com el que durà a terme 
Lacoste, que evoluciona el 
seu model cap a un concepte 
premium. Noves incorporaci-
ons com Reebok, Quiksilver, 
Boboli, Furest, DC o Roxy, 
la moda de Sessùn,  Samsoe 
Samsoe o Little Creative Fac-
tory i el retorn de Tsunami o 
Loreak Mendian, convertiran 
aquesta edició del Rec.0 en la 
més sòlida des que va comen-
çar. A més de les mencionades, 
trobarem Nice Things, Sita 
Murt, Punto Blanco, Kickers, 
Sebago, Javier Simorra, An-
tonio Miro, Textura, Kao-
tiko Barcelona, Castañer, Fox 
Head, Buff, Boxley, LTB Jeans, 
Macson, Messcalino, Mi&Co, 
Misako, Miss Me, Mus&Bom-
bon, New Zealand Auckland, 
Pepe Jeans, Privalia, Santa 
Cruz, Rip Zone, Independent, 
Satorisan, Torras, Visionario, 
Yellow, Dr. Denim.
L’apartat infantil incorpora 
importants novetats, com Bo-
boli, Little Creative Factory, 
My bags, Picnik i 1+ in the 
family que es sumaran a Tiny 
Cottons, Bean’s Barcelona, Al 
agua patos, Anguè Anguè, 
yporqué, Micu Micu, Mama-
dú, Mon Marcel o Piu et Nau, 
a més de les col·leccions infan-
tils d’IKKS o Nice Things.
El disseny independent arri-
ba de la mà del Rec Pop Up 

Day Estrella Damm que creix 
per donar cabuda a marques 
emergents que busquen do-
nar-se a conèixer. En aquesta 
ocasió hi haurà diferents es-
pais on durant els quatre dies 
hi passaran les següents mar-
ques: Costalamel, Colmillo de 
Morsa, Bless the Mess, Maria 
Roch, CUS, Victoria Barrue-
co, Nou Moscada, Punto Tres, 
Marola, Magan i Lost Wolf. I 
també, com sempre, al Rec.0 
continua el talent creatiu de 
dissenyadors com Carlota-
oms, Ssic and Paul, Pau Este-
ve, IKA Editions, Les Chaus-
seurs, Dorotea, LOA, Rita 
Row o Kinetik Supply, i els 
més consolidats, com Txell 
Miras, Miriam Ponsa, Josep 
Abril, Who, Ingrid Munt, 
Gorni Kramer, Susi Sweet 
Dress, Visual Poetry Barcelo-
na, David Valls, Jordi Rafart 
i Veneno en la Piel que seran 
en diferents espais, amb una 
oferta de moda singular.

A més de moda, música i 
menjar de carrer
L’oferta de moda, eix principal 
del Rec.0, es completa amb 
una programació cultural 
gratuïta i un oferta gastronò-
mica completa. En l’apartat 
musical, continua amb la pre-

Un centenar de mar-
ques participaran en 
el Rec.0 d’hivern, que 

presenta algunes nove-
tats molt interessants

L’Slow Shooping assegura bones ofertes en els comerços igualadins, a partir de dimecres.
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sència de músics locals, en 
aquesta ocasió comptem amb 
Black Kiss Superstar, Adria-
na Muntané, Ariadna Bonet i 
Cels, Miguel Díaz, a més dels 
DJ que amenitzaran l’escenari 
del pati Martí Enrich. A més, 
als dos escenaris hi passaran 
grups com Maïa Vidal, Intana, 
Bastante o Mundo Chillón. 
La gastronomia torna amb 
el Rec Street Food, amb una 
oferta gastronòmica variada 
que pretén reflectir diverses 
cuines d’arreu del món, amb 
especialitats molt diferents: 
cuina cubana, oriental, italia-
na, americana, mediterrània... 
a més d’una oferta vegana i 
també per a celíacs.  
Comptarem també amb 
un espai de Bodegues Tor-
res, on es podran degustar 
les varietats més exclusives 
d’aquests cellers, l’espai Pas-
toret i els dos espais Estrella 
Damm, patrocinador oficial 
del Rec.0, present des dels 
seus inicis l’any 2009.

Noves aliances amb empre-
ses de la comarca i rodalies
En aquesta edició, s’intensifica 
la neteja dels carrers, que 
van a càrrec de Recstores, 
a través dels professionals 
d’aquesta cooperativa. Des 
de fa cinc edicions, Rec.0 va 
començar a col·laborar amb 
Àuria Grup amb la contrac-
tació de personal i d’equips 
de treball pel Rec.0. 
Iguana, segueix en aquesta 
edició como a soci tecnològic 
del Rec.016, oferint connexió 
a internet de fibra òptica a 
les pop up stores del circuit. 
Transports Masats continua 

col·laborant amb el transport 
ininterromput al pàrquing 
del Pla de la Massa que es va 
iniciar fa dues edicions i que 
fa més accessible l’arribada al 
Rec.0 per part del visitant. 
Finalment, Pastoret de la Se-
garra és una empresa famili-
ar de Sant Guim de Freixe-
net  -amb vinculació familiar 
igualadina- que tindrà el seu 
espai propi, on podreu de-
gustar gelats i iogurts artesa-
nals i de proximitat. 

16 cellers i caves, i sis 
gourmets, en plena 
Rambla de Sant Isidre
Igualada Comerç torna a 
promoure al bell mig de la 
Rambla Sant Isidre d’Iguala-
da, La Gran Festa del Vi que 
enguany celebra la seva si-
sena edició el dissabte 11 de 
novembre, de 12 a 23 hores. 
La ciutat tornarà a gaudir dels 
millors productors de vins de 
proximitat i d’altres produc-
tes gastronòmics i de la co-
marca com a protagonistes. 
Els 16 cellers que formaran 
part de la 6a edició de la Gran 
Festa del Vi d’Igualada se-
ran Can Feixes-Huguet, Can 
Vich, Duran y Galan, Bohi-
gas, El Cep, Muscàndia, Mas 
Codina, Urpina i Muntanyola 
d’Ampans, Bodegues Puig-
gròs, Parés Baltà, Celler Can 
Casals, Cellers Torroné, Ren-
dé Masdéu, Casa Berger, En-
trebosc i Caves Jaume Llopart.
Pel que fa als gourmets con-
firmats fins al moment són 
Xarcuteria Ibáñez, Pastisseria 
Targarona, Làctics La Tossa, 
Peixos Dueñas, De Bona Pas-
ta, 4Rodes Food i Fidel Serra.

 
Tast’l Comerç 
L’organització vol seguir tre-
ballant per tal que La Gran 
Festa del Vi segueixi crei-
xent en qualitat,  aprofi-
tant la seva consolidació 
a la ciutat d’Igualada. 
Una de les iniciatives que se 
sumen a les degustacions a la 
Rambla serà el Tast’l Comerç, 
una proposta de dinamització 
comercial on diferents cellers 
oferiran tastos de vins dins 
de comerços d’Igualada Co-
merç. Es tracta d’una acció 
que pretén apropar al consu-
midor a les botigues, i fami-
liaritzar-lo mentre degusta 
un dels vins participants de 
La Gran Festa del Vi.
Entre d’altres que es confir-
maran més endavant, l’òptica 
Vallsòptics oferirà degustaci-
ons del celler Duran Galan, 
Modes Llucià i D’Arau del Bo-
degues Puiggros,  la Llibreria 
Aqualata del  celler Can Vich 
i l’Asfalt del celler El Cep. Prò-
ximament s’anunciaran la res-
ta de comerços i els horaris de 
les degustacions.
El públic assistent a La Gran 
Festa del Vi podrà gaudir d’ac-
tuacions musicals. A les 19 
hores tindrà lloc un concert 
de jazz, i a les 21 hores l’actu-
ació del grup igualadí JoKB, 
que oferirà un espectacle en 
format acústic i íntim. 

Àmplia presència 
dels cellers de l’Anoia, 

dissabte 11 de 
novembre, a la 

Rambla Sant Isidre

La Gran Festa del Vi serà el proper dissabte 11 de novembre, a la rambla d’Igualada.

A Endesa ho sabem i treballem dia
a dia per fer productes accessibles 
que millorin la vida de les persones.
Com Nexo, amb el qual pots 
controlar a distància la teva llar 
des de qualsevol dispositiu. O com 
Infoenergía, que t’ajuda a estalviar
en la teva factura perquè et 
proporciona informació detallada 
sobre els teus consums energètics. 
O com Soluciones Integrales, que 
permet millorar el confort de la teva 
llar d’una forma fàcil. I és que, creant 
solucions que faciliten el teu dia a dia, 
construïm un món millor.

Amb energia
es pot
construir un
món millor.

endesa.com

ACPC_LAVEU_LANOIA_97,60x370_Columna_S&S_Endesa2017_PRODUCTO_TR_AD_CAT_v6.indd   15/5/17   10:28
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Pujada a la Tossa amb xanques, amb el llavors regidor de Festes Josep Ramon al capdavant.

Diumenge, homenatge a Josep Ramon Gumà, 
que fou regidor de Festes d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte 4 de 
novembre de 2017 
tindrà lloc al Museu 

de la Pell d’Igualada la BizMa-
rathon 2017, un punt de tro-
bada de joves proactius, em-
prenedors i empresaris, que té 
per objectiu posar el focus de 
l’emprenedoria a la capital de 
l’Anoia. El programa està or-
ganitzat per JCI Igualada amb 
el suport del BizBarcelona.
EL BIZMarathon vol accelerar 
el networking a partir d’ex-
periències reals d’èxit amb un 
total de 13 ponències presen-
cials i un concurs de Start-Ups 
amb un premi pel guanyador  
de 1.500€ en metàl·lic.
S’arrencarà el Bizmarathon 
amb la ponència inaugural de 
Sor Lucía Caram, directora de 
la Fundació Rosa Oriol. Se-

guidament hi haurà la Marta 
Botet, que és booktuber i bo-
okblogger; l’Oriol Solé, que és 
cofundador de Patata Brava i 
TVISO; l’Àlex Sicart, cofun-
dador de Sharge; l’Albert Hur-
tado, fundador de Prokey 
Drinks; l’Olga Jiménez, em-
presària nacional indepen-
dent a MaryKay; i acabarem 
el matí amb en Frank Mo-
eller, que és business deve-
loper de Wallapop.
Després d’una pausa per dinar, 
a les 4 de la tarda serà el torn de 
l’Aleix Solé, que és cofundador 
d’Iguana; de l’Albert López, 
soci d’Oh!Fx - confettishots; 
l’Andrew Funk, president de 
Homeless Entrepreneur; la 
Stephanie Marko, que és CEO 
de The Stikets Company; en 
Màrius Mollà, soci-director a 
FeedBackGround i escriptor; 
i tancarem la jornada amb la 

xerrada del David Remesal, 
que és Productor Executiu a 
King – Candy Crush.
De 7 a 9 de la tarda es durà 
a terme el concurs obert de 
projectes en fase de Start-Up 
on els inscrits tindran cinc 
minuts per presentar el seu 
projecte davant del públic i 
d’un jurat que estarà format 
per professionals del món de 
l’emprenedoria. El premi per 
al guanyador serà de 1.500 € 
en metàl·lic. 
El bizmarathon compte amb 
el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada, l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola, la UEA, 
el Bizbarcelona i el Campus 
Universitari d’Igualada. Tam-
bé amb el patrocini de GCT 
plus, Grup Taelus, Pedial, Pro-
quibsa, Peugot Sarauto, Àuria 
Grup, Mestrans s.l, Grup Re-
nerbio, Pastoret i Grup Ges-

toria Carles i English&tea. I 
també amb la col·laboració de 
mitjans com l’Enllaç i la Veu 
de l’Anoia, entre d’altres.
L’assistència al BIZMarat-

Demà dissabte torna la BizMarathon al Museu de la Pell

hon és totalment oberta i 
gratuïta a www.bizmarat-
hon.cat a excepció dels que 
vulguin participar en el 
concurs de start-ups.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

U n grup de persones, 
a títol particular tot i 
que la majoria estan 

vinculades a entitats, i amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Igualada, han orga-
nitzat pel proper diumenge 5 
de novembre un homenatge 
a Josep Ramon i Gumà, que 
fou regidor de Festes a l’Ajun-
tament d’Igualada en l’època 
de Manuel Miserachs com 
alcalde de la ciutat. Ramon 
és considerat el “pare” de 
l’actual model de la Festa 
Major, creador de la popular 
“revetlla de les cinc places” 
i d’alguns dels elements del 
bestiari festiu d’Igualada. 
Serà a les 11.30 del matí al Pati 
del Museu de la Pell. No hi fal-
taran els capgrossos d’Iguala-
da, que van construir-se en 
la seva època de regidor, a 
més d’altres “convidats” es-
pecials. L’acte serà presentat 
per l’actor Joan Valentí, i aca-
barà amb un petit vermut. 

Josep Ramon i Gumà, molt 
estimat a Igualada, va tenir 

també el seu capgròs.

Josep Ramon i Gumà va ser 
molt estimat quan era “polític”, 
tot i que a ell mai li va agradar 
que l’anomenessin així. Regi-
dor de Festes -també de Parcs 
i Jardins- entre els anys 1983 i 
1991 per Convergència i Unió, 
avui ja té una edat molt avan-
çada i se’l veu públicament 
molt poques vegades. 
Per a moltíssima gent, Ramon 
és el responsable de posar la 

Festa Major al carrer, però 
també va ser l’impulsor de 
moltes altres activitats, com 
la portada de la Flama del Ca-
nigó a Igualada o de la Festa 
de la Bicicleta, i president 
de l’Agrupació Sardanista 
d’Igualada.... El seu despatx 
estava sempre ple de papers, 
desordenat, i no sabia dir que 
no a ningú, la qual cosa por-
tava de corcoll als regidors 

d’Hisenda, perque havien de 
fer filigranes per trobar diners 
amb què finançar les moltes 
propostes que sorgien d’aquell 
regidor impulsiu, catalanis-
ta, tossudament abocat a les 
nostres tradicions i decidit 
a fer sortir a la gent al car-
rer per passar-s’ho bé. El 
que es farà diumenge és el 
mínim que pot fer Igualada 
per a ell. S’ho mereix.

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

ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA
Gratuïtament. T'informen de les clàusules 

abusives que segurament hi ha, i dels 
diners que pots recuperar.

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com



Quadre on es pot veure què es fa cada dia a l’Hospital d’Igualada.

El director d’EscolaNova 21, dimarts 
en l’obertura oficial del curs escolar

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l Consorci Sanitari de 
l’Anoia (CSA), l’entitat 
que gestiona l’Hospital 

d’Igualada i el CAP Igualada 
Nord, a més d’altres serveis, ha 
fet públic aquesta setmana la 
seva Memòria d’Activitat cor-
responent a l’any 2016. 
Respecte l’atenció especialitza-
da, s’observa un increment sig-
nificatiu respecte 2015 pel que 
fa a la llista d’espera quirúrgica 
a l’Hospital, que al desembre 
de 2016 era de 2.216 perso-
nes, respecte 1.993 del mateix 
mes de l’any 2015. De fet, en 
els tres darrers mesos de l’any 
passat s’observa un increment 
considerable de la llista d’es-
pera. Fonts de l’Hospital han 
explicat que aquest augment 
es deu a un increment im-
portant en algunes interven-
cions, com les de cataractes, 
però igualment en els darrers 
mesos s’ha anat corregint 
l’espera, que és tanmateix in-
ferior a la mitjana catalana.

Enorme activitat
També és interessant de des-
tacar l’enorme activitat que es 
genera anualment a l’Hospital 
i el CAP Igualada Nord, amb 
9.886 intervencions quirúrgi-
ques, 154.509 visites a consul-
tes externes, 63.107 urgències, 
11.650 persones ingressades, 
873 parts, 55.639 radiografies, 
8.173 TAC’s... Una mirada al 
quadre adjunt permet veure 
què es fa cada dia a l’Hospital, 
on xifres com 173 urgències di-

  IGUALADA  | 11Divendres, 3 de novembre de 2017

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dimarts, 7 de 
novembre, a les 18:30h, 
el Teatre Municipal de 

l’Ateneu acollirà -una “mica” 
tard- l’acte d’inauguració del 
curs escolar 2017/2018.
En el decurs d’aquest acte, 
com és tradicional, es farà un 
homenatge, per part del Grup 
de Mestres de l’Anoia i l’Ajun-
tament, als quinze docents de 
la ciutat que aquest any es ju-
bilen. També es farà un reco-
neixement al Patronat Garcia 
Fossas per la seva tasca, ge-
nerositat i sensibilitat vers les 
necessitats dels infants i en el 
foment de l’educació. 
A continuació Eduard Vallory, 
president del Centre UNES-
CO de Catalunya (Unesco-

cat) i director d’EscolaNova 
21, oferirà la conferència que 
portarà el títol Repensar l’edu-
cació: consideracions per a un 
sistema educatiu avançat. 
L’Escola Nova 21 és un pro-
jecte que té com a objectiu 
anar cap a un model d’escola 
avançada i proposa una trans-

formació del sistema educatiu 
amb l’objectiu final que tot 
infant, independentment del 
seu context i condicions, pu-
gui gaudir en qualsevol centre 
d’experiències d’aprenentatge 
empoderadores i rellevants 
que li permetin desenvolupar 
el seu projecte de vida amb 
dignitat, sentit i benestar. 
L’ac te  és  g ratu ït  i  é s 
ob er t  a  tot hom.

Augment dels pacients en llista d’espera quirúrgica a l’Hospital

Llista d’espera quirúrgica a l’Hospital d’Igualada (2015-16).

àries, 98 sessions de diàlisi, 618 
consultes externes, 22 sessions 
de quimioteràpia o 32 inter-
vencions quirúrgiques donen 
una idea de la intensitat.

64,3 milions de despeses
Tal índex d’activitat surt molt 
car. Les despeses anuals del 
CSA són de 64,3 milions d’eu-
ros. D’aquests diners, 36,9 mili-
ons són per pagar les nòmines 
dels més de 800 treballadors. És 
interessant de destacar que la 
diferència del compte d’explo-
tació del CSA del 2016 respec-
te el 2015 va ser de 2,7 milions 
d’euros de superàvit. La causa 
és una lleugera despesa menor 
en personal, però sobretot una 
major injecció d’ingressos per 
part de la Generalitat. 
Precisament l’any passat es 
va iniciar un Pla Estratègic 
triennal basat en una partici-
pació més activa dels pacients 
i usuaris; l’atracció i fidelitza-
ció dels professionals; la reor-
ganització de processos assis-
tencials segons les necessitats 
de la població, l’eficiència i la 
seguretat; la tecnologia al ser-
vei de la millora de la qualitat, 

i enfortir la docència, la for-
mació i la investigació.
El CSA elabora també enques-
tes per saber el nivell de satis-
facció dels serveis entre els ciu-
tadans. En l’àmbit sociosanitari 
(bàsicament gent gran) la nota 
mitjana és de 8; en urgències, 
de 7, mig punt menys que l’any 
anterior; en rehabilitació am-
bulatòria, 7,6; i en parts i centre 
de salut mental, 8. 

LLETRADA SILVIA

lletradasilvia@gmail.com

Tel. 938034936

C/Castellfollit, 3   Igualada 

SÍLVIA  PIQUÉ
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Material robat en cases de l’Anoia i del Vallès, que tenien els dos lladres xilens.

Arriba la XIII Festa de 
la Ratafia de l’AnoiaA presó dos homes xilens especialitzats 

en robatoris a domicilis, alguns d’ells a l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
de la Divisió d’Inves-
tigació Criminal ads-

crits a l’Àrea d’Investigació 
Criminal de la Regió Policial 
Central van detenir el dia 24 
d’octubre dos homes de naci-
onalitat xilena, de 19 i 20 anys, 
especialitzats en robatoris a 
l’interior de domicilis en di-
verses comarques de Catalu-
nya, entre elles l’Anoia.
La investigació es va iniciar 
fa dos mesos a partir d’una 
informació que situava els 
arrestats en una organització  
especialitzada en robatoris en 
els domicilis. Els agents van 

Un any més, arriba la XIII 
Festa de la Ratafia de l’Anoia, 
amb l’objectiu de compartir 
els licors casolans i el procés 
d’elaboració, i animar tothom 
a participar d’aquesta tradició 
tan nostrada a la comarca.
Enguany, el  programa és 
de dos dies:  dissabte 11 
de novembre, amb el con-
curs ratafiaire, i  diumen-
ge 12 de novembre, amb 
un dinar popular. Aten-
ció! El divendres 10 de 
novembre és la data límit 
per entregar ratafies al 
Casal Popular, el  Foment.

Dissabte 11 de novembre
13a edició del concurs de 
ratafies (El Foment). Hi 
haurà premis per als pri-
mers classificats, entre els 
quals destaca un quadre 
dels artistes igualadins 
“Art de la terra”, pintat es-
pecialment per a l’ocasió.
19 h  El pastisser i el pastor, 
Antologia poètica d’autors 
dels Països Catalans (Casal 
Popular d’Igualada, el Foment).
20 h Entrega de premis i tast 
popular de totes les ratafies 
participants. (rambla de Sant Isidre).
21 h Sopar ratafiaire (El Foment).
23 h Concert de Paul Carter & 
Jam Jamaica, una formació in-
tegrada per membres d’antics 
conjunts de ska i reggae amb 
col·laboracions d’allò més so-
nades (El Local d’Acció).
Diumenge 12 de novembre, al 
local del barri de Xauxa, a la 
plaça Catarineu
12 h Vermut popular amb ac-
tivitats infantils.
14 h Dinar popular: Amani-
da completa, paella mixta o 
vegetariana i gelat de torró 
amb ratafia (10 € el tiquet 
anticipat al Casal Popular 
d’Igualada, el Foment).
La festa de la ratafia és una 
iniciativa dels Amics de la Ra-
tafia de l’Anoia i és possible 
gràcies a la col·laboració d’Art 
de la terra, Casal Popular el 
Foment, Artencava, Igualada 
Comerç, El Local d’Acció, El 
Local del Barri i Cal Maginet.

establir que hi havia un grup 
de tres persones que duien 
a terme els robatoris i que 
actuaven en diverses comar-
ques de Catalunya.
Els lladres actuaven principal-
ment als matins en la franja 
horària d’entre les 09.00 i les 
11.00 hores. Els investigats i 
per tal de realitzar els roba-
toris utilitzaven vehicles sos-
trets, en el decurs de la inves-
tigació s’han pogut recuperar 
quatre vehicles essent dos 
d’ells de gama alta.
El modus operandi del grup 
consistia en seleccionar cases 
a quatre vents en urbanitzaci-
ons, principalment del Vallès 
Oriental i l’Anoia. Els lladres 

s’asseguraven que no hi ha-
gués ningú a l’interior de les 
cases, saltaven el mur del jar-
dí i buscaven alguna porta o 
finestra per fracturar-la i po-
der-hi accedir amb l’ús d’un 
tornavís o algun altre estri de 
característiques similars. Un 
cop a dins sostreien principal-
ment joies o altres objectes de 
valor.
La investigació es va cen-
trar en determinar quina 
era la composició de la ba-
teria, determinar la seva 
activitat delictiva i els seus 
moviments pel territori, 
identificar-ne tots els mem-
bres, a més de determinar 
els domicilis on hi podien 

amagar material sostret.
Durant el temps que van du-
rar les indagacions els mossos 
van poder relacionar el grup 
amb diversos robatoris arreu 
del territori: cinc a la comarca 
de l’Anoia, cinc al Vallès Orien-
tal,  quatre al Vallès Occidental 
i dos al Baix Llobregat.
El dia 24 d’octubre es van dur a 
terme tres entrades i escorcolls 
en domicilis, dues a Barcelona 
i un a Rubí. Els mossos hi van 
trobar diverses joies, principal-
ment d’or, i eines per a la con-
sumació dels robatoris.
Els detinguts van passar a 
disposició judicial el dia 26 
d’octubre i el jutge va decretar 
l’ingrés a presó d’ambdós.

L’empresa Dicor-ISM cedeix maquinària a l’IES Milà
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’empresa metal·lúrgica 
Dicor-ISM S.L. ha de-
cidit cedir unA de les 

seves màquines d’ús habitual, 
una fresadora CNC Lagun, 
a l’institut Milà i Fontanals 
d’Igualada amb l’objectiu de 
contribuir a la millora dels es-
tàndards formatius del centre. 
Dicor-ISM S.L., amb seu a la 
Torre de Claramunt, és una 
empresa plenament compro-
mesa amb la dinamització del 
sector metal·lúrgic anoienc, ha 
explicat Mari Luz Montserrat, 
responsable de Recursos Hu-
mans de l’empresa. Per aquest 
motiu, durant tot l’any passat 
va participar activament de les 
reunions realitzades per la sec-
torial metal·lúrgica de la UEA, 
en què va tenir l’oportunitat 
de visitar el Milà i Fontanals 
per conèixer a fons les seves 
instal·lacions. Es va constatar 
que hi havia alguns desajustos 

entre allò que oferia el centre i 
allò que es demanava des del 
sector, en tant que es tracta de 
maquinàries molt costoses i 
que periòdicament s’han d’ac-
tualitzar. Per aquest motiu, i 
tenint en compte que recent-
ment l’empresa tenia previst 
canviar part de la seva maqui-
nària, va decidir cedir al Milà 
i Fontanals una de les fresado-
res CNC que canviaven. 
Així, els alumnes podran for-
mar-se amb les eines que es 
trobaran al mercat laboral. 
“Si saben que es formen amb 
l’última tecnologia i quan ar-
riben a l’empresa veuen que 
ho coneixen tot des del minut 
1, això encara animarà més 
alumnes a formar-se”, ha ex-
posat Montserrat, en un cer-
cle virtuós que el conjunt del 
sector espera que beneficiï el 
conjunt de la la societat. 
El director de l’IESS Milà, 
Juan Manuel Linares, s’ha 
mostrat d’allò més satisfet per 

aquesta cessió. “Amb aques-
ta nova maquinària, des del 
centre tenim la convicció que 
l’alumnat sortirà encara més 
preparat d’acord amb les ne-
cessitats que ens expressen les 
empreses”, ha assegurat. “Te-
nir accés a aquesta tecnologia 
obre molts camins. Crec que 
aquesta via de col·labora-
ció que hem encetat és la 
bona”, ha exposat. 
Al Milà i Fontals s’hi impartei-
xen dos cicles orientats al sec-
tor metal·lúrgic: el CFGM de 

Manteniment electromecànic 
(DUAL) i el CFGS de Meca-
trònica industrial. “
El president de la Unió Em-
presarial de l’Anoia (UEA), 
Blai Paco, ha explicat que 
“aquesta cessió és un èxit col-
lectiu per al conjunt del sec-
tor. A l’Anoia tenim un sec-
tor metal·lúrgic molt potent, 
però que massa vegades queda 
‘ocult’, i aplega unes 300 em-
preses, que en total, generen 
un volum de negoci de més de 
650 milions d’euros”.  



La sisena edició del 
Prepara’t, a Ig-Nova 
Empresa, va acollir 

diverses xerrades i ta-
llers amb l’objectiu 

de facilitar l’accés al 
mercat de treball

Toni Mates, durant la seva sessió.

Actitud proactiva i marca personal, claus per trobar feina
REDACCIÓ / LA VEU 

P er sisè any consecutiu 
l’Ajuntament d’Iguala-
da i la Unió Empresa-

rial de l’Anoia ha organitzat 
el Prepara’t, la Setmana de 
l’Ocupació a Igualada. La sala 
d’Ig-Nova Empresa va acollir 
les diferents xerrades i tallers 
del projecte amb l’objectiu de 
donar eines i consells per a 
la recerca de feina en el nou 
mercat laboral. 
L’autoconeixement a nivell 
professional dels candidats, 
les habilitats i competències 
personals i professionals, la 
transformació del mercat la-
boral, la importància de la co-
municació, i l’emprenedoria, 
van ser els temes centrals de 
la sisena edició del Prepara’t. 
Tot i la varietat de temàtiques, 
els ponents va coincidir en 
afirmar que per a trobar feina 
el més important és tenir una 
actitud positiva, tenir clara la 
marca personal, i treballar les 
competències professionals. 
El Prepara’t va arrencar posant 
sobre la taula la transformació 
del mercat laboral i els canvis 
que es preveuen a curt termi-
ni. Carlos Obeso, professor 
del Departament de Direcció 
de Persones i Organització 
d’ESADE va remarcar que “en 
els propers anys molts oficis es 
veuran afectats amb les noves 
tecnologies, apareixerant no-
ves professions, i les aptituds 
experimentaran una impor-
tància creixent a l’hora de tro-
bar feina”. Maribel Salvador, 
que va oferir la conferència 
“No límits als teus recursos!”, 
va insistir en la importància 
de tenir un objectiu professio-
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psicòleg, “no hi ha regles per 
a fer un CV, però sí un objec-
tiu: que el nostre CV destaqui 
per sobre la resta i ens truquin 
per fer l’entrevista”. Per crear 
la nostra marca en el CV “cal 
tenir clar el tipus de tipolo-
gia gràfica i la imatge que es 
vol donar, i sempre ha d’anar 
en coherència amb la nostra 
persona”. La consultora en 
desenvolupament professio-
nal i personal, Anna Rosell, va 
abordar de manera dinàmica 
el tema de l’entrevista de feina, 
l’eina d’avaluació estrella d’un 
procés de selecció. La ponent 
va aportar un seguit de con-
sells per tal de superar una 
entrevista amb èxit remarcant 
“la importància d’aplicar l’em-
patia amb l’entrevistador, tenir 
clara la resposta davant les 
killer questions, saber quins 
són els punts forts i febles de 
la nostra persona, i expressar-
nos el màxim de bé”. 

El desenvolupament de les 
competències personals i pro-
fessionals van centrar les dues 
ponències del dijous. La pe-
riodista i experta en relacions 
institucionals, Míriam Rie-
ra va parlar de la importàn-
cia de la comunicació com a 
clau d’èxit per a trobar feina. 
“És important saber comuni-
car i deixar clar el missatge al 
nostre interlocutor” i “ cuidar 
molt la comunicació no ver-
bal, ja que en un procés co-
municatiu influeix en un 55% 
la gestualitat, un 38% el to de 
veu, i un 7% el que és pròpia-
ment verbal”. Al seu torn, Da-
vid Baró i Maria Roser Ferre 
de comunicació Lab&CO, 
van explicar com trobar feina 
a través de la singularitat de 
cadascú. Els ponents van asse-
verar que “estem en un canvi 
d’era en què hem passat de ser 
especialistes a ser especials, de 
competir a cooperar, de l’ense-

nyament a l’aprenentatge, i és 
important saber-nos adaptar”. 
El darrer dia del Prepara’t es 
va dedicar a l’emprenedoria 
i a l’opció de crear una em-
presa, de la mà de Txell Cos-
ta, emprenedora i Fundadora 
CEO de l’empresa Txell Costa 
Group. Costa va explicar que 
un emprenedor “ha de tenir 
mentalitat guanyadora, saber 
conviure amb les pors, i re-
novar-se” i complir les quatre 
facetes de “gestor, tècnic, visi-
onari i coach”. Si una persona 
no és així “el seu futur es troba 
en la intraemprenedoria, és 
a dir, emprendre dins d’una 
empresa ja creada”. Un cop 
decidits a crear una em-
presa el més important se-
gons la ponent és “creure 
en el producte per saber 
vendre’l, crear una marca 
personal forta, i aplicar-hi 
una part emocional que 
connecti amb les persones”. 

nal, i fent una analogia entre 
l’esport i la recerca de feina 
va afirmar que “el més im-
portant és el factor humà” 
referint-se a valors com el 
respecte, el compromís, la 
resiliència, l’adaptació, la to-
lerància a la frustració, etc. 
Les competències digitals van 
centrar el segon dia del Prepa-
ra’t. La formadora empresarial 
i coach, Juanita Acevedo, va 
parlar de la importància de 
crear i cuidar la identitat per-
sonal, sobretot a Internet. “La 
majoria dels responsables dels 
Recursos Humans cerquen 
personal a través dels perfils a 
les xarxes socials”, i en aquest 
sentit, “les empreses et poden 
contractar o acomiadar se-
gons com et projectis tant en 
el món real com en el virtual”. 
Linkedin és una de les xarxes 
més utilitzada per a trobar fei-
na i l’orientadora Ari Vigueras 
va explicar als assistents com 
treure’n el màxim profit i ren-
diment per trobar feina. “És 
important fer una bona pre-
sentació del perfil, amb una 
capçalera atractiva i crear una 
xarxa forta de contactes”. 
El tercer dia va ser el torn de 
conèixer algunes estratègi-
es per a una recerca de feina 
efectiva, com per exemple, 
realitzar un currículum cre-
atiu. Pel ponent Toni Mates, 

Nou format dels Dimarts de Diàlegs
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’espai de debat i reflexió 
d’Igualada DdD (Di-
marts de Diàlegs) re-

emprèn les sessions a l’Ateneu 
Igualadí amb un canvi de for-
mat. Tal i com es va anunciar a 
la sessió del mes de juny, i des-
prés que la ciutadania opinés 
sobre com reenfocar l’objectiu 
i format de l’espai, s’ha buscat 
una evolució del format actual. 
Per aquesta nova etapa es trac-
taran 3 temes cada curs però 
es farà amb molta més profun-
ditat i participació a través de 
tres sessions diferents corres-
ponents als tres mesos de cada 
trimestre. Cada sessió tin-

drà un format concret i hi 
podrà participar tothom.
La primera sessió serà “En-
foquem”: es farà el segon di-
marts de mes al vespre amb 
la presència d’experts externs 
sobre la qüestió plantejada 
per tal de posar en context el 
debat. La segona sessió es dirà 
“Analitzem”: es farà en dissab-
te i consistirà en un debat-ver-
mut per acotar aquest tema 
al context d’Igualada en un 
format de sessió de treball en 
grups on tothom podrà dir-hi 
la seva. La tercera sessió serà 
“Debatem”: és farà en dimarts 
al vespre, s’hi presentaran les 
conclusions i s’interpel·laran 
els actors locals vinculats so-

bre aquest tema perquè pu-
guin opinar públicament so-
bre el que es digui.
L’estrena d’aquesta etapa de 
DdD es farà el proper dimarts 
14 de novembre, a les 8 del 
vespre, a l’Ateneu Igualadí 
amb el títol: “Igualada, ciutat 
de què?”. Es vol analitzar quins 
trets caracteritzen Igualada, 
quin missatge es dona a l’exte-
rior i com es percep i els avan-
tatges i contres de ser una ciu-
tat marca. Durant els propers 
dies es donaran tots els detalls 
d’aquesta primera sessió que 
el dia 14 consistirà en l’anàlisi 
general de les ciutats marca, 
tindrà continuïtat el dissabte 
25 de novembre amb el recull 

d’opinions sobre Igualada i 
acabarà el dimarts 12 de de-
sembre amb les conclusions.
DdD planteja iniciar aques-
ta nova etapa un cop fetes 
30 sessions amb debats so-
bre 30 temes que afecten 
Igualada amb 30 ponents 
externs, 162 convidats a la 

“Fila 0” i 2.600 persones de 
públic. Amb la sessió 31, 
que va voler ser una pro-
jecció al futur amb el títol 
“Què ha de ser Igualada 
quan sigui gran?”, es va cul-
minar una primera etapa de 
Dimarts de Diàlegs i ara es 
començarà la segona. 
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L’Ateneu, ple en la sego-
na edició del Prepara’t 

Jove, que va incloure un 
col.loqui amb tres joves 

treballadors

El “coach” Carles Ventura, motivant als alumnes de 4art d’ESO.

El proper dijous, 
conferència a la UEA 
sobre “responsabilitat 
penal de la persona 
jurídica i compliance”

460 alumnes de quart d’ESO escolten una xerrada 
motivacional per seguir estudiant el que volen
REDACCIÓ / LA VEU 

M otivar als joves a 
seguir estudiant el 
què els apassiona i 

donar a conèixer els sectors 
econòmics i les oportunitats 
laborals que ofereix la co-
marca de l’Anoia. 
Aquesta temàtica és la que 
va centrar la segona edició 
del Prepara’t Jove, un projec-
te impulsat per l’Ajuntament 
d’Igualada i la Unió Empresa-
rial de l’Anoia, que busca pro-
moure la reflexió dels joves 
sobre el seu futur professional. 
La jornada es va celebrar la 
setmana passada al Teatre 
Municipal l’Ateneu, que va 
quedar petit per aplegar els 
més de 460 alumnes de 4t 
d’ESO de les escoles d’Igua-
lada participants. Amb el títol 
Ja saps què faràs l’any que ve?, 
el coach Carles Ventura va fer 
reflexionar als joves sobre els 
seus somnis i vocacions i els 
va animar a seguir formant-se 
per que “els estudis ens ajuden 
a connectar amb els nostres 
somnis”. Ventura també va 
parlar de les pors i les inse-
guretats que solen aparèixer 
quan els adolescents han de 
triar el seu camí professional. 
“El més important és decidir 
bé” però tampoc “hem de te-
nir por a equivocar-nos per 
que això és humà i els camins 
per arribar a un somni a vega-
des poden ser molt diversos”. 

El proper dijous, 9 de novem-
bre, tindrà lloc una confe-
rència, a les 7 de la tarda a la 
seu de la Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) sobre Respon-
sabilitat penal de la persona 
jurídica i compliance. 
En aquesta xerrada es deba-
tran els canvis i noves exi-
gències sobre responsabilitat 
penal de la persona jurídica i 
Compliance. Novetats deriva-
des de la reforma legislativa 
introduïda per la Llei Orgàni-
ca 1/2015 que estableix que les 
persones jurídiques (societats 
mercantils, principalment) 
podran ser penalment respon-
sables dels delictes comesos 
dins l’empresa pels seus direc-
tius i treballadors i les conse-
qüències de sancions, pèrdues 
financeres i de reputació com 
a resultat d’incomplir la nor-
mativa penal, i per la manca 
de normes d’autoregulació o 
de codis de conducta dins l’ac-
tivitat de l’empresa.
El programa de Compliance 
o programa de prevenció de 
riscos penals, suposa un me-
canisme necessari per l’em-
presa, per prevenir i actuar 
en la possible comissió de 
delictes dins l’activitat em-
presarial i fonamentar una 
defensa en l’àmbit judicial, 
atenuant o eximint la pena.
La conferència anirà a càrrec 
de Sònia AArgemí Valls, ad-
vocada, vocal i cofundadora 
de l’Asociación Europea de 
Abogados y Economistas en 
Compliance i auditora Interna 
de Gestió de Risc i Complian-
ce per TÜV NORD. Inscripció 
prèvia a uea@uea.cat 

La segona part de la sessió, 
més enfocada a la realitat em-
presarial de la comarca, va 
estar conduïda per l’empresa-
ri, emprenedor i escriptor 
Màrius Mollà, qui de mane-
ra dinàmica va mostrar una 
radiografia nítida del sectors 
econòmics de l’Anoia (tèxtil, 
metall, pell, TIC, paper, etc.), 
els múltiples càrrecs que 
trobem dins d’una empresa, 
i les habilitats i competènci-
es bàsiques i necessàries que 

són importants per a un bon 
futur professional (estudis 
reglats, idiomes, informà-
tica, capacitat de resolució, 
polivalència, actitud, etc). 
Finalment, l’experiència de 

l’Anna Larios, la Gemma Pa-
lacios, i el Raül Soriano, tres 
joves que s’han format ade-
quadament a la comarca i 
que ara estan treballant a les 
empreses anoienques: Inte-
riorvista, Terranova Papers 
del Grup Miquel i Costas, 
i Mevirsa, respectivament, 
van mostrar als alumnes de 
4t d’ESO que a la comarca 
es pot estudiar i treballar del 
què hom somia, i que hi ha 
oportunitats per a tothom.

REDACCIÓ / LA VEU 

D issabte 21 d’octubre 
a l’Espai Cívic Cen-
tre d’Igualada tin-

gué lloc l’assemblea general 
ordinària per als socis i sòcies 
membres de l’Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada, amb una 
assistència aproximada d’una 
seixantena de persones.
Entre d’altres aspectes, es van 
anunciar ja les dates de les 
properes festes gremials, que 
l’any vinent celebraran el seu 
196è aniversari i tindran lloc 
el gener del 2018. 
El 12 de gener i amb el previ 
repic de campanes i el dispar 
de morterets es proclamaran 
els nous banderers i pubilles; 
el 17 de gener es celebrarà 
l’Ofici solemne en honor a 

L’Antic Gremi de Traginers anuncia les dates i els 
actes de les properes festes de gener del 2018

Sant Antoni Abat, el dia 20 de 
gener tindrà lloc la cercavila 
nocturna pels carrers cèntrics 
de la ciutat i l’endemà, 21 de 

gener podrem gaudir nova-
ment dels emblemàtics i típics 
Tres Tombs. El ball de gal·la 
per als associats tindrà lloc el 

dissabte 27 de gener, que com 
a novetat es realitzarà en ho-
rari de tarda, com sempre, al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

L’assemblea de l’Antic Gremi de Traginers va fer-se dissabte a l’Espai Cívic Centre.

El 22 de novembre, 1r 
Networking d’Empreses 
Industrials

El proper dimecres 22 de no-
vembre tindrà lloc al Restau-
rant Sesoliveres, de 8.30 a 17 
hores, la primera edició del 
Networking d’Empreses In-
dustrials. Exclusiu per empre-
ses dels sectors: metall, quí-
mic, logístic i paperer.
L’objectiu d’aquest 1r. 
Networking Industrial és que 
els assistents creïn una xarxa 
de contactes entre la resta 
d’empreses assistents que els 
permeti obrir noves oportu-
nitats de negoci i/o col·labo-
ració. c sectors metall, quí-
mic, logístic i paperer.  



S’hi deixarà que els 
gossos vagin lliures, 
però l’amo haurà de 
vigilar-los d’a prop. 
L’Ajuntament ja ha 

denunciat propietaris 
que deixaven 

anar els gossos al 
nou Parc Central

El fet que el Parc Central s’estigui utilitzant molt, i s’hagin vist molts gossos lliures, ha motivat aquesta iniciativa.

L’espai dels firaires a l’avinguda Catalunya 
es convertirà un lloc d’esbarjo per a gossos 
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

D esprés de la posada 
en funcionament, 
l’any passat, d’un es-

pai d’esbarjo per a gossos al 
carrer Comarca, ara l’Ajunta-
ment, davant la proliferació 
d’animals de companyia al nou 
Parc Central, ha decidit acon-
diciar l’espai on es van ubicar 
els firaires a la passada Festa 
Major -entre el carrer França 
i Can Busqué- per a conver-
tir-lo en el lloc d’esbarjo per a 
gossos més gran de la ciutat. 
S’hi col·locarà un abeurador i 
la zona no es tancarà, de ma-
nera que l’amo del gos haurà 
d’estar prop de l’animal i pen-
dent d’ell tota l’estona.

En marxa abans 
de final d’any
El tinent d’alcalde de Qualitat 
Urbana, Jordi Pont, ha indi-
cat que aquest espai es posarà 
en marxa abans de final d’any. 
Una de les raons que ha moti-
vat aquesta iniciativa ha estat la 
proliferació d’animals de com-
panyia al nou Parc Central, un 
espai de cada vegada més utilit-
zació, on s’han observat molts 
gossos que els seus amos alli-
beren, quelcom que està estric-
tament prohibit. De fet. això ja 
ha suposat sancions. Pont ex-
plica que “hi ha una campanya 
en el Parc Central on hi ha un 
agent que informa a les perso-
nes sobre aquest tema. Amb 
tot, hi ha més sancions per a 
gossos deixats anar, que no 
per no recollir els excrements”, 
quelcom que preocupava al go-
vern municipal donat que, es-
pecialment a l’estiu o amb bon 
temps, molta gent opta per 
asseure’s o estirar-se a l’her-
ba del parc. “L’agent cívic que 
hi ha a la zona recorda que és 
obligatori, a més, censar als 
animals”, explica Pont.
La futura zona d’esbarjo per a 
gossos, se senyalitzarà conve-
nientment recordant la nor-
mativa vigent i s’hi ubicaran 
papereres per facilitar als usua-
ris la recollida dels excrements. 
Els propietaris podran deslli-
gar els seus gossos i deixar que 
corrin i juguin amb llibertat en 
aquest recinte; però sota la seva 
responsabilitat, evitant baralles 
o molèsties i sempre que no 
siguin de races potencialment 
perilloses. El nou espai obert 
se suma a la zona d’esbarjo, en 
aquest cas delimitada per tan-
ques, que l’Ajuntament va obrir 
el passat hivern al barri de Set 
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Camins, al  carrer Comar-
ca a tocar de l’avinguda 
Mestre Muntaner. 
L’Ajuntament insisteix que en 
tot cas, la creació d’aquests es-
pais, que tant poden ser àrees 
delimitades amb tanques com 
àrees obertes definides per 
vials i senyalització vertical, 
no exclou mai l’obligació dels 
posseïdors dels animals de 
mantenir les actituds cíviques 
que preveu l’Ordenança sobre 
la Tinença d’Animals Do-
mèstics, com ara tenir-los 
censats, recollir-ne les de-
posicions i evitar molèsties 
o danys a altres ciutadans. 

Canvis a l’ordenança
En el passat ple municipal 
es va aprovar la modificació 
d’aquesta Ordenança sobre la 
Tinença d’Animals Domès-
tics, especificant nous requi-
sits tant pel que fa al seu re-
gistre i cens com pel que fa al 
seu esbarjo a la via pública. 
D’una banda, es va modificar el 
seu article 7è, establint que “les 
persones propietàries o posseï-
dores d’animals de companyia 
estan obligades a identificar-los 

mitjançant la implantació d’un 
microxip homologat o per al-
tres sistemes que es puguin 
establir per via reglamentària. 
Per tal que la identificació sigui 
efectiva, caldrà registrar les da-
des associades a la identificació 
al Registre d’Animals de Com-
panyia de la Generalitat de Ca-
talunya (ANICOM)”. 
A més, al seu article 16, que fa 
referència a la tinença d’ani-
mals a l’exterior, es va afegir 
l’apartat 16 bis, que inclou ja 
els nous espais municipals 
d’esbarjo. S’hi especifica que 
els propietaris hi poden deixar 
en llibertat els animals però 
“vigilant especialment per evi-
tar la seva fugida o pèrdua i la 
provocació de molèsties a les  
persones i als altres animals 
que comparteixen l’espai”, que 
seran “responsables dels danys 
que puguin ocasionar a altres 
animals, persones o béns” i 
que “estan obligats a recollir 
els excrements, evitar baralles 
o enfrontaments amb altres 
animals, evitar la sortida de 

Es modifica l’ordenança 
municipal, que obliga 
a tots els propietaris 

a censar amb un 
xip als seus gossos

l’animal de l’espai sense lligar i 
mantenir l’espai net i en bones 
condicions”. No es permet l’ac-
cés en aquests espais de gossos 
potencialment perillosos i sen-
se morrió i, en qualsevol cas, 
diu que l’incompliment de l’or-
denança “serà sancionat”.En aquesta zona s’habilitarà el nou espai d’esbarjo per a gossos.



EL SECRET ESTÀ EN LA MARCA

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Si CAT tuviese un Estatuto como el de Gernika y al 
margen de lo que vaya a venir después,

 ¿hubiese sido el último mes en ESP como ha sido?

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra

Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

Pere Prat

16 |  OPINIÓ economia /empresa Divendres, 3 de novembre de 2017

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

PERE PRAT

Amb el brogit de les anades i vingudes de les darreres set-
manes, ha quedat en segon terme – i potser desapercebut 
– el missatge que ha enviat el BCE. Modifica la política de 
compra d’actius. Dels 80.000 milions d’euros mensuals que 

s’estaven adquirint des del 2016, havia passat a 60.000 milions el 2017. 
Ara ha dit que seran 30.000 milions de gener a setembre del 2018. 
Amb això preveu acabar l’etapa d’expansió monetària iniciada la pri-
mavera del 2015. Durant aquest període el BCE haurà adquirit prop 
de 2,4 bilions d’euros, bàsicament deute públic dels mateixos estats de 
la CE, en proporció al pes nacional en el capital del banc central.

El BCE ha fet palès el compromís de mantenir el total d’aquest deute 
en el seu balanç. És a dir, reinvertirà els bons adquirits a mesura que 
s’amortitzin. Això significa 100.000 milions pel 2018 i 130.000 mi-
lions d’euros més pel 2019. Així ajudarà a allargar artificialment els 
baixos interessos que es paguen pel deute a llarg termini (Per exem-
ple, el que paga el deute públic espanyol a 10 anys està al voltant del 
1,6%, per sota del que paga USA, malgrat les evidents diferències de 
solvència i potencial). 

Creu el BCE que així s’haurà aconseguit, que Europa assoleixi unes 
taxes d’atur semblants a les dades prèvies a la crisi i un PIB similar 
al nord-americà. Explica que el crèdit i la demanda interna caminen 
vers la normalitat. Queda però l’impacte que les seves actuacions han 
fet a la banca, a les assegurances i a l’estalvi. I també està pendent el 
problema dels augments del dèficit de la majoria d’estats i no resoltes 

PERE PRAT 
Empresari
@pere_prat

NO OBLIDEM ELS DEUTES

EDUARD GRAELL

Euard Graell

Indicador de confiança empresarial (INE, 10/10/2017) 
mostra més optimisme a Catalunya que en el conjunt de l’estat.

Les incerteses polítiques 
s’han convertit 

en una constant europea

les contradiccions entre les posicions més laxes del sud i les més es-
trictes del nord.

Ha explicat que vol aguantar baixos els tipus d’interès el 2018. Intenta-
rà mantenir-los més enllà de que l’expansió monetària s’hagi liquidat, 
sempre que la ¬inflació s’estabilitzi al voltant del 2%. Però és probable 
que els acabi augmentant el 2019. Aleshores el deute, tant el públic 
com el privat, reprendrà el seu protagonisme i la relació entre l’euro i 
el dòlar tornarà a ser motiu de preocupació.

Les incerteses polítiques s’han convertit en una constant europea. Pri-
mer van ser les eleccions a França, Alemanya, Itàlia, i el Brexit. Ara 
Catalunya i els txecs. Encara hi ha qui mira cap una altra banda, pen-
sant que hi ha coses més importants a atendre. Però el rellotge no es 
detura i el deute es convertirà en una llosa.  

Fer una marca 
no és encarregar un logo, 

sinó més aviat generar confiança.

Si bé tradicionalment s’ha entès la marca com un símbol distin-
tiu que permet diferenciar els productes o serveis d’una em-
presa dels de les altres, la majoria d’experts del màrqueting, co-
incideixen a senyalar que el concepte de marca ha evolucionat 

passant a ser quelcom més intangible: tendeixen a definir la marca 
com la relació entre la promesa que l’empresa fa al seu consumidor 
amb l’experiència que aquest viu quan hi entra en contacte. 
La coherència entre allò promès i el que és percebut pel consumidor 
és clau per tenir una marca forta i fidelitzar el client. Al contrari, una 
empresa que no compleixi les expectatives que genera, crearà descon-
fiança i perdrà els clients.

La satisfacció que un té sobre el que consumeix no depèn tant de la 
qualitat del producte o servei adquirit com del compliment de la pro-
mesa i les expectatives generades abans de comprar-lo. D’un producte 
d’alta gamma s’espera fiabilitat i no s’accepta que es trenqui al cap de 
poc temps. Al contrari, d’un producte de baixa qualitat no es tenen 
tantes expectatives i no estranya si dura poc temps.
Però com es crea una marca forta a la pràctica? Una marca sempre es 

crea de dins cap enfora, des de els valors interns que ens defineixen 
als diferents elements que componen la marca. El primer pas doncs, 
consisteix a definir molt bé la nostra identitat: qui som, els nostres 
valors com a empresa i el que podem/volem oferir als nostres clients. 
Aquesta és sempre una feina àrdua i lenta de recol·lecció d’informa-
ció, basada en un anàlisi intern de l’empresa, del nostre client objectiu 
i de la nostra competència i que ens portarà a prendre una decisió 
estratègica que es plasmarà en un manual d’identitat o “brandbook”.
El segon pas consisteix en dissenyar  els “touchpoints” o punts de 
contacte amb el client. Tota interacció entre empresa i client defini-
rà l’experiència i la percepció que aquest tingui de nosaltres. Alguns 
exemples de punts de contacte són: el punt de venta (físic o web), el 
propi producte que venem, un anunci, la imatge corporativa aplicada 
(targetes, rètols, cartes)...fins i tot el tracte dels nostres dependents 
o el servei  post venta que oferim al client.  Tot és marca. No es pot 
deixar res a l’aire. Si per exemple la nostra promesa de marca és la 
proximitat, no tindria sentit que el tracte dels dependents fos fred i 
distant. Si el que venem és un producte de qualitat, l’embalatge ha de 
transmetre aquest mateix concepte; i si el que venem és un producte 
atemporal i funcional no tindria sentit que la nostra botiga tingues 
una decoració recarregada. Així com els professionals del “branding” 
ens poden ajudar en la primera fase a definir la nostra identitat i sa-
ber qui som i què volem transmetre; els professionals del disseny (in-
terioristes, gràfics, de producte, moda...) poden ser de gran ajut en 
aquesta segona fase per aconseguir transmetre conceptes, idees, im-
pressions... dissenyant els diferents  punts de contacte amb el client 
per transmetre un missatge coherent i unitari de la nostra identitat.   

  

Bona notícia:
Les exportacions marquen el seu millor any (gener-

agost) amb un increment del 8%

EDUARD GRAELL 
Dissenyador industrial a Loop Innovació     
@eduard_graell
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SERVEI EXCLUSIU
EN DISSENY

NO FEM ANUNCIS, FEM COMUNICACIÓ
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Dalt, alumnes del Mowgli a l’Hospital St. Jordi. A sota, els de l’IES Badia al Centre de dia Montserrat.

Noves visites de 
cirurgians estrangers 
a l’Hospital

Alumnes del Mowgli i l’IES Badia, 
amb la gent gran d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls alumnes de l’Insti-
tut Badia i Margarit 
han visitat els centres 

del Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI) per fer els 
actes de cloenda de la campa-
nya “1 origami 1 euro” impul-
sada per la Mútua General de 
Catalunya, tal com ja van fer 
per primera vegada l’any pas-
sat. Aquesta campanya con-
sisteix en que per cada noi o 
noia que realitza un origami, 
la Mútua fa una donació d’un 
euro a la Marató de TV3. 
D’altra banda, el passat mes 
d’octubre s’ha iniciat el pro-
jecte “Lectura amb Compa-
nyia” en qual els nens i nenes 
de l’escola Mowgli llegeixen 
amb les persones grans ateses 
a l’Hospital de Dia Sant Jordi 
d’Igualada. El projecte pivota 
sobre dos eixos centrals: fo-
mentar les activitats interge-
neracionals valuoses, on 
l’aportació es dona per 
les dues parts,  i  per altre 
banda fomentar la parti-
cipació social i  la coordi-
nació de recursos. 
El projecte permet compartir 
una estona de lectura, mitja 
hora els dimecres, entre un 
alumne de l’escola i un usuari 
de l’hospital de dia. A més de 
l’objectiu pedagògic també es 
treballen altres aspectes com 
les relacions intergeneracio-

Aquest mes d’octubre  han vi-
sitat l’Hospital cirurgians de 
l’Equador, d’Iran i d’Egipte. 
Les visites s’emmarquen dins 
del projecte anomenat “Surge-
on to Surgeon”, promogut per 
l’empresa Surgival que està ex-
pandint les seves vendes arreu 
del món i on fins ara partici-
pen hospitals de gran prestigi 
com el Parc de Salut Mar, Hos-
pital Clínic, l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol o l’Hospital 
de Granollers. A l’Hospital 
d’Igualada es va iniciar  fa uns 
dos anys aproximadament i 
permet que cirurgians de 
diferents països visitin les 
instal·lacions de l’hospital 
i es formin en els aspectes 
més tècnics de la cirurgia 
ortopèdica del genoll. 
La unitat de genoll del Ser-
vei de Cirurgia Ortopèdica 
i Traumatologia (COT) del 
Consorci Sanitari de l’Ano-
ia, composada pels doctors 
Xavier Pelfort, Enrique 
Fernández, Hussein Berja-
oui i Sergi Gil són els en-
carregats de dur a terme les 
intervencions quirúrgiques
Fins el moment, han visitat 
el centre cirurgians de països 
com Aràbia Saudí, Pakistan, 
Colòmbia i Marroc.. 
En aquestes visites els cirur-
gians intervenen pacients que 
necessiten una implantació de 
pròtesi de genoll. Aquest  pro-
cediment quirúrgic té una du-
rada aproximada d’una hora i 
el mètode de ràpida recupera-
ció (fast-track) que des de fa 4 
anys es va implantar al nostre 
hospital permet realitzar 3 in-
tervencions en una jornada 
i en un mateix quiròfan. L’ 
estada mitjana a l’hospital, 
utilitzant aquest nou pro-
tocol, ha permès reduir, a 
poc més de tres dies i els 
resultats fins el moment ac-
tual són excel·lents. Més de 
500 pacients intervinguts 
de genoll ja s’han beneficiat 
d’aquest nou mètode.
El projecte “Surgeon to 
surgeon” reforça enorme-
ment el vincle del Servei de 
COT de l’Hospital d’Iguala-
da amb altres centres, tant 
a Catalunya com a la resta 
d’Espanya i de l’estranger. 

nals,  vinculant sempre un 
nen/a amb una persona 
de l’hospital de dia, cre-
ant així una relació més 

duradora en el temps. 
Hi participa la classe dels 
Toomais, grup de 2n de pri-
mària de la Fundació Escola 

Mowgli. Els alumnes assis-
teixen a l’activitat en dos 
grups de 13 i cada quinze 
dies assisteix un grup.  

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Institut Català de la 
Salut vol formar met-
ges en l’ús d’ecògrafs 

per així poder augmentar la 
capacitat resolutiva als centres 
d’atenció primària de la Cata-
lunya Central, entre els quals 
hi ha els de l’Anoia.
La primera part del curs so-
bre l’ús d’ecògrafs, que s’im-
parteix a l’aula de formació 
de la UManresa-FUB, s’adreça 
a professionals de medicina 
de família d’atenció primà-
ria de la Catalunya Central. 
L’objectiu és incrementar la 
capacitat resolutiva de l’aten-
ció primària i solucionar pa-
tologies de baixa complexitat 
sense necessitat de derivar a 
l’Atenció Especialitzada. 
En aquest curs, que s’allargarà 

Formen metges per a fer ecografies, i poder fer les 
més bàsiques als Centres d’Assistència Primària 

fins al proper dia 1 de desem-
bre, hi participen un total de 
22 professionals de diversos 
centres del Bages, el Berguedà, 
el Moianès, l’Anoia i Osona. 
L’acció es completarà durant 
el primer semestre de 2018 
amb una nova activitat for-
mativa i amb la incorporació 
d’ecògrafs als centres d’aten-
ció primària del territori. 
L’entrada en servei d’aquests 
aparells als centres d’atenció 
primària de l’ICS Catalunya 
Central està prevista per a 
aquest proper any 2018. 
El programa formatiu que es 
porta a terme a la Catalunya 
Central vol millorar el di-
agnòstic i tractament de les 
malalties musculars i òssies. 
La realització de les ecografies, 
una tècnica de diagnòstic per 
la imatge molt útil, permetrà 

que l’atenció primària pu-
gui atendre la major part de 
les consultes relacionades 
amb malalties musculars i 

dels ossos, amb l’avantatge 
que això comporta quant a 
evitar desplaçaments i es-
peres innecessàries.  



En el transcurs de l’ac-
te la MIPS també be-

ques de 1.500€ per cinc 
treballs de recerca en 

l’àmbit de la salut

Organitzadors.

Els professionals de la salut van celebrar 
deu anys de la Nit de la Professió
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres 20 
d’octubre va tenir lloc 
la Nit de la professió, el 

punt de trobada dels professi·
onals de la Salut de l’Anoia, 
l’esdeveniment que reco·
neix la seva tasca, el sopar 
que apropa els diferents col·
lectius sanitaris, aquest any 
va arribar a la seva 10a edi·
ció amb 170 participants.
Els organitzadors, la filial a 
l’Anoia de l’Acadèmia de Ci·
ències Mèdiques i les delega·
cions a l’Anoia del Col·legi de 
Metges, el Col·legi d’Inferme·
res i Infermers, el Col·legi de 
Farmacèutics, el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya 
i el Col·legi de Psicòlegs de 
Catalunya, van plantejar una 
NIT una mica diferent dels 
anys anteriors. L’efemèride 
dels 10 anys els va convidar a 
donar·li un toc més festiu. 
Així, sota el lema “convidem a 
tothom a penjar la bata blan·
ca i vestir·se de festa” va tenir 
lloc el sopar que va comptar 
amb l’assistència de diferents 
representants dels col·legis 
oficials organitzadors; Albert 
Tort, president del Col•legi 
Oficial d’Infermeres i Infer·
mers de Barcelona, Jaume 
Sellarès, vici·president del 
Col·legi Oficial de Metge de 
Barcelona,  Jordi de Dalma·
ses, president del col·legi de 
farmacèutics de Barcelona, 
Guillermo Mattiolo, president 
de la Secció de Clínica, Salut i 
Psicoteràpia del Col·legi Ofici·
al de Psicologia de Catalunya,  
Francesc Rubí, vocal de la jun·
ta de govern del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya 
i també de l’alcalde d’Iguala·
da, Marc Castells,  la gerent de 

  IGUALADA  | 19Divendres, 3 de novembre de 2017

la regió sanitària Catalunya 
Central, Marta Chandre, la 
directora del Servei d’Aten·
ció Primària a l’Anoia, Car·
me Riera, el gerent del CSA, 
Ferran Garcia,  entre altres.  

La celebració va incloure dife·
rents projeccions que recollien 
testimonis dels protagonis·
tes d’aquests 10 anys i música 
en directe a càrrec del grup 
Rockbato, amb la característi·

ca que gran part dels seus inte·
grants són professionals sani·
taris. La Nit però va mantenir 
la mateixa essència de sempre 
essent, un acte de benvinguda 
a tots els companys i compa·

nyes que han iniciat la seva 
formació especialitzada, i de 
reconeixement a tots aquells 
que durant aquest darrer 
any han deixat l’exercici ac·
tiu de la professió.
Els professionals que aquest 
2017 han rebut l’homenatge 
de tot el col·lectiu per la seva 
jubilació han estat les infer·
meres Teresita Sureda i Rosa 
M. Claramunt, el farmacèu·
tic Toni Secanell i el  metge 
Joaquim Fernandez Bayon. 
D’altra banda, la Nit de la Pro·
fessió també va donar la ben·
vinguda a 13 professionals que 
enceten l’etapa de residents 
en diferents especialitats als 
centres de salut de l’Anoia i a 
l’Hospital d’Igualada. 
En el marc del sopar també 
es va lliurar la beca “Nit de la 
Professió” que compta amb la 
col·laboració de MIPS Funda·
ció Privada i el premi “Nit de la 
Professió” destinats, ambdós, 
a donar suport aquells treballs 
o projectes de recerca i/o in·
novació en l’àmbit de la salut 
i dotats en 1500€. Enguany 
es van rebre 8 treballs a Beca 
i 5 a Premi, tots ells, segons 
el mateix jurat d’alt nivell. Els 
projectes guanyadors van ser; 
“Càncer de pell a l’Anoia” de 
Marta Cucurell en l’apar·
tat de Beca i el Premi es va 
atorgar al treball “Explorant 
la relació entre l’autolesió no 
suïcida i el trastorn límit de 
la personalitat en adults jo·
ves” de Daniel Vega. 

Jubilats.

Residents.

.
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JORBA / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona i l’Ajuntament de 
Jorba han iniciat les 

obres de consolidació d’ur-
gència i recuperació de l’ac-
cés del castell, un monument 
declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN) situat al 
turó del Puig de la Guàrdia 
i documentat per primera 
vegada al 960. Les obres con-
solidaran les estructures més 
malmeses i es recuperarà l’ac-
cés original des de l’església 
parroquial de Sant Pere.
Actualment, el castell es tro-
ba en estat d’enrunament i la 
major part de les estructu-
res situades a l’interior estan 
molt arrasades. Per aquest 
motiu, i per tractar-se d’un 
dels principals elements pa-
trimonials del poble, el no-
vembre del 2015, la Diputa-
ció de Barcelona va lliurar a 
l’Ajuntament de Jorba el Pla 
director del castell, que va 

permetre realitzar la docu-
mentació tècnica de les obres 
de consolidació d’urgència 
i ara les de recuperació de 
l’antic accés al castell des del 
camí ral, que corresponen al 
desenvolupament de la fase 
preliminar del conjunt d’eta-
pes descrites al Pla.

Aquest Pla, aprovat per la 
Comissió de Patrimoni de 
la Generalitat de Catalunya, 
determina les mesures ne-
cessàries per tal de preservar 
el monument, facilitar-ne la 
lectura i garantir el seu tras-
pàs a les generacions futures. 
Les obres iniciades  correspo-

S’inicien les obres de consolidació d’urgència 
i recuperació de l’antic accés del castell de Jorba

JORBA / LA VEU 

El municipi de l’Anoia pas-
sa així a ser un dels primers, 
sinó el primer, a dedicar un 
carrer al dia en que va cele-
brar-se el Referèndum d’Au-
todeterminació de Catalunya. 
El carrer, creat arran del pro-
jecte d’urbanització de la 
zona de sota el barri de la 
Creu de Sant Pere de Jorba, 
on es troba ubicat el com-
plex de BonÀrea, encara 
restava sense nom.
La proposta va ser aprovada 
per unanimitat al ple munici-

pal del dimecres 25 d’octubre 
amb els vots favorables dels 
cinc membres de l’equip de 
govern, d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, així com 
el del regidor del PDeCAT, 
segons ha confirmat l’alcalde 
del municipi, David Sànchez.
L’alcalde, alhora que regidor 
de l’àrea de participació, ha 
destacat que l’1 d’octubre va 
evidenciar “la voluntat de 
la ciutadania, d’expressar-se 
democràticament davant les 
urnes, sobre un tema cabdal: 
quin ha de ser el futur del 
nostre país”. Afegeix que “va 

ser possible gràcies a l’enorme 
coratge i esforç que van de-
mostrar els veïns i veïnes de 
Jorba, defensant el col·legi i 
l’urna mateixa, davant els in-
tents per frustrar-ho per part 
de l’estat espanyol”.
El carrer encara no disposa de 
les plaques amb el nou nom 
tot i que l’Ajuntament preveu 
la seva instal·lació en breu.

Jorba dedica un carrer a l’1 d’octubre
La proposta va 

ser aprovada per 
unanimitat al ple 
del 25 d’octubre.

nen al desenvolupament de 
les primeres fases del conjunt 
d’etapes descrites al Pla.
Les obres, que tenen un pres-
supost de 76.144 euros i que 
comptem amb un ajut de 
45.000 euros de la Diputació 
de Barcelona, consolidaran 
les estructures més malme-
ses o amb risc de col·lapse 
imminent  i posaran en va-
lor l’origen del castell com a 
punt d’observació i control 
de l’antic camí ral, tot recu-
perant l’accés original des del 
darrere de l’absis de l’església 
parroquial de Sant Pere. La 
Diputació, a través del Servei 
de Patrimoni Arquitectònic 
Local (SPAL), també ha as-
sumit la redacció del projec-
te tècnic i la direcció de les 
obres i de la recerca arqueo-
lògica associada.
A més de millorar l’estat de 
les restes, proporcionaran 
una millor comprensió his-
tòrica del lloc. Amb aquesta 

intervenció es vol afavorir 
l’accés de vianants al castell, 
millorar la seva seguretat 
i evitar l’aparició de zones 
d’aparcament en l’entorn na-
tural del turó de la Guàrdia.
Tant aquesta fase com la resta 
de fases del Pla director pre-
tenen convertir el castell de 
Jorba en un nou espai públic 
per als residents del poble i els 
visitants, i integrar el munici-
pi de Jorba dins del programa 
“Anoia, terra de castells”  en-
gegat pel  Consell Comarcal 
de l’Anoia en el marc del pro-
jecte d’Anoia Turisme.

Aquest Pla determina 
les mesures necessàries 
per tal de preservar el 

monument, facilitar-ne 
la lectura i garantir el 
seu traspàs a les gene-

racions futures

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El diumenge 5 de novembre, 
arriba una nova edició del cros 
Pompeu Fabra. Des de l’AMPA 
de l’escola, Esports de Vilanova 
del Camí i el Consell Esportiu 
de l’Anoia han organitzat aques-
ta matinal esportiva que convo-
ca als escolars de la comarca a la 
primera cita vilanovina del ca-
lendari de cros escolar d’aquest 
curs. Les inscripcions es poden 
fer de manera anticipada al cen-
tre, a Esports i també el mateix 
dia, mitja hora abans de comen-

çar la cursa.
El recorregut previst, amb sor-
tida des de la porta de l’Escola 
Pompeu Fabra,  estarà traçat 
per la zona esportiva, rural i del 
polígon industrial del bar-
ri de la Pau i la Lluna. Les 
curses s’adaptaran, com és 
habitual, a les diferents cate-
gories i aniran des dels 300 
metres fins als 2000 m. 
La matinal acabarà amb el 
lliurament de premis que re-
partirà trofeus als tres primers 
classificats i per al primer de 
l’Escola Pompeu Fabra.

Diumenge, cros Pompeu 
Fabra
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PIERA / LA VEU 

Agents de la Policia Na-
cional han desman-
tellat a Piera quatre 

plantacions de marihuana 
ubicades en tres habitatges 
d’una urbanització del ter-
me municipal, confiscant en 
total 1700 plantes i 11 quilos 
de cabdells. També s’han in-
tervingut 100 làmpades de 
sodi, utillatge necessari per als 
cultius, 1700 euros en efectiu 
i detingudes les tres persones 
responsables. Les instal·laci-
ons havien estat condiciona-
des amb un complet sistema 
de ventilació i il·luminació. 
L’electricitat necessària per al 
funcionament de les mateixes 
era agafada fraudulentament 
de l’escomesa general, amb el 
consegüent perjudici econò-
mic a la companyia elèctrica 
subministradora.
La investigació va començar a 
principis d’estiu d’aquest any 
com a conseqüència de les 
continuades gestions de con-
trol de possibles plantacions 
de marihuana, arribant-se al 

coneixement que en tres cases 
d’una urbanització situada al 
terme municipal de Piera po-
dria existir instal·lacions de 
aquest tipus.
També durant la investigació 
es va comprovar la manipula-
ció de l’escomesa elèctrica ge-
neral, constatant per part dels 
tècnics de l’empresa elèctrica 
subministradora una potència 
molt superior a la contrac-
tada i la instal·lació addicio-
nal d’extractors i respiradors. 
Així mateix, als voltants dels 
habitatges es percebia la ca-
racterística olor que emana 
d’aquest tipus de plantacions.

Tres habitatges, quatre plan-
tacions
Durant l’operatiu policial dut 
a terme es van practicar tres 
entrades i registres en sengles 
habitatges, localitzant un total 
de quatre plantacions de ma-
rihuana. En una de les cases hi 
havia dues plantacions, una a 
la planta baixa, on es van con-
fiscar 270 plantes i 900 grams 
de cabdells, i una altra al pis 
superior, amb 130 plantes i 

100 grams de cabdells, gestio-
nades per dos dels detinguts. 
Una altra de les cases alber-
gava un cultiu de 800 plantes, 
trobant-se també 10 quilos 
de cabdells de marihuana ja 
disposats per a la seva distri-
bució. A la tercera habitatge 
registrada de la urbanització 
es van localitzar i van confis-
car altres 500 plantes, i no està 
habitada per ningú.
Les quatre plantacions havien 
estat degudament condiciona-
des amb un complet sistema 

de ventilació i il·luminació, 
prenent-fraudulentament de 
l’escomesa general l’electricitat 
necessària per al funciona-
ment de les mateixes. Les pro-
duccions obtingudes estaven 
destinades a la seva distribu-
ció a nivell comarcal a través 
de distribuïdors a petita esca-
la.
Els tres detinguts, a qui se’ls 
imputen delictes contra la sa-
lut pública i defraudació de 
fluid elèctric, van ser posats a 
disposició de l’autoritat judici-

Desmantellades a Piera quatre plantacions de marihuana

al corresponent que va decre-
tar l’ingrés a la presó provisi-
onal per a un d’ells i llibertat 
amb càrrecs a l’espera de judici 
per els altres dos.
L’operació ha estat realitzada 
per agents del Grup Local de 
Policia Judicial de la Comissa-
ria Local d’Igualada (Barcelo-
na) i del Grup 4 de la secció 
d’Estupefaents de la Brigada 
Provincial de Policia Judicial 
de Barcelona,   en col·laboració 
amb agents de la Policia Local 
de Piera (Barcelona).

Inscripció 
gratuïta
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ÒDENA / LA VEU 

El passat diumenge 29 
d’octubre el Mercat del 
Pla d’Òdena va aco-

llir a milers de visitants que 
van celebrar la Festa de la 
Tardor menjant castanyes 
i participant en un bon 
grapat d’activitats cultu-
rals durant tot el matí.
Per a l’ocasió, l’Ajuntament 
d’Òdena, va organitzar una 
matinal plena d’actuacions 
musicals a càrrec del grup 
d’Òdena Country i la batuca-
da local Els Konkatrons, tam-
bé hi van haver tallers infantils 
habilitats en tres carpes plens 
de nens i nenes fent manua-
litats, un photocall per a fer-
se fotos, jocs gegants i fins i 
tot un circuit de tricicles.
D’altra banda, una castanye-
ra oferia castanyes gratuïtes 
per a tothom. En total es van 

repartir 70 quilos de casta-
nyes que es van coure durant 
tot el matí en tres barbacoes 
gegants de l’Ajuntament.
Les persones que van com-
prar a les parades del mercat 
per un import superiors a 5€, 
se’ls hi lliurava un tiquet per a 
entrar en el sorteig d’un val de 

El Mercat del Pla d’Òdena celebra la Festa 
de la Tardor amb gran èxit de participació

50€ per a consumir en les 
parades del mateix mercat. 
En total, es van sortejar dos 
vals de 50€. Les persones 
afortunades van ser Maria 
Teresa Salgado de Montbui 
i Júlia Vázquez d’Òdena.
Parades informatives de pro-
tectores d’animals i d’entitats 

ÒDENA / LA VEU 

En un ple extraordinari i 
urgent, el passat dime-
cres, cada grup munici-

pals de l’Ajuntament d’Òdena 
va presentar la seva pròpia 
moció sobre els darrers es-
deveniments polítics. Així, el 
grup municipal del PDeCAT i 
el grup municipal d’ERC van 
presentar la moció de l’Asso-
ciació Catalana de Municipis 
i de l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI) 
que portava per títol “Moció 
per aturar la suspensió de 
l’autonomia de Catalunya”, el 
grup municipal JPO-ERC-
AM també va presentar una 
segona moció amb l’anunciat 
“moció per la llibertat dels 
presos polítics Sr. J. Cuixart 
i Sr. J. Sànchez”, i per la seva 
part, el grup municipal del 
PSC va presentar la seva 
moció encapçalada amb 
el titular “Encara som a 
temps: acord o eleccions!”.
Tot i que hi havia punts en 
la part expositiva i en con-
seqüència també en la part 
resolutiva on tots els grups 
estaven d’acord, cap de les 
dues primeres mocions va 
ser finalment aprovada per 
no comptar amb els vots del 

hagués portat a una moció co-
muna de tots els grups. Pen-
sem que hi ha elements co-
muns suficients. Sense entrar 
en qualificatius, tots els grups 
estem d’acord que els presi-
dents d’Òmnium i l’Assem-
blea Nacional Catalana no 
haurien d’estar a presó, i per 
tant hauríem pogut demanar 
plegats el seu alliberament. 
Tots els grups fem condemna 
de la desproporcionada càrre-
ga policial durant la jornada 
de 1-O, i en podríem haver 
fet plegats la seva condemna. 
I tots els grups apostem pel 
diàleg i la política com a eines 
per a solucionar el conflicte. 
En canvi, malauradament no 
hem estat capaços de fer una 
proposta conjunta, i en con-
seqüència hem portat cadascú 
dels grups municipals les nos-
tres pròpies mocions, que tot i 
tenir molts aspectes en comú, 
s’han votat en clau política 
independentista per part de 
l’oposició. El PSC-Òdena no 
vol restar al marge de la llei 
i no volem la independèn-
cia, volem un canvi i pro-
posem l’estat federal com a 
solució i com a futur. 
Les tres mocions poden con-
sultar-se al web municipal 
www.odena.cat

sense ànim de lucre es van su-
mar a la celebració i també hi 
van ser presents amb els seus 
estands informatius.
L’objectiu de la jornada era 
compartir amb els veïns 
i veïnes del Pla d’Òdena i 
dels municipis del voltant 
una matinal d’activitats lú-
diques per a dinamitzar el 
mercat, a la mateixa vegada 
que es gaudia en germanor 
del barri del Pla d’Òdena.
El Mercat del Pla d’Òdena 
va obrir portes per prime-
ra vegada el passat mes de 
juny com a prova pilot, ac-
tualment compta amb més 
de trenta parades i una gran 
fluïdesa de visitants. L’or-
ganització fa una valoració 
molt positiva i treballa per 
consolidar aquesta iniciativa 
i convertir-la en un vertader 
pol d’atracció d’activitat eco-
nòmica i social pel barri.

PSC-Òdena. Segons el partit 
socialista, “la diferència in-
salvable a la primera moció 
és allà on el text especifica 
‘fer efectiu el mandat popular 
del passat 1 d’Octubre en els 
termes que estableix la Llei 
del Referèndum d’Autodeter-
minació i la Llei de Transito-
rietat Jurídica i Fundacional 
de la República aprovades 
pel Parlament de Catalunya’”. 
Pel que fa a la moció sota el 
títol “Llibertat presos polí-
tics” tampoc va comptar amb 
els vots del PSC-Òdena, i per 
tant tampoc va estar aprovada 
pel ple. En aquest cas, el partit 
socialista argumentava que “el 
passat 20 de setembre, quan el 
jutjat va ordenar el registre de 
la conselleria d’economia es 
va produir una concentració 
nombrosa de persones que 
volia impedir la tasca de la co-
missió judicial, es van produir 
diferents accions d’alteració 
de l’ordre públic i per tant, en-
tenem que van haver-hi esde-
veniments que no s’ajusten a 
la legalitat. També és cert però 
que en Jordi Cuixart i en Jordi 
Sánchez, en tant que no hi ha 
sentència ferma, no haurien 
d’haver estat mai detin-
guts, ja que no es donen el 
supòsit de presó preventi-

va, és a dir, risc de fugir, de 
continuar delinquint, o fer 
desaparèixer proves”.
Pel que fa a la darrera mo-
ció, presentada en aquest cas 
pel partit socialista, va que-
dar aprovada amb els vots a 
favor del PSC i els vots en 
contra del PDeCat i ERC. En 
aquest cas, el text feia una 
crida al govern d’Espanya i 
de la Generalitat a l’acord, o 
en el seu defecte, a la convo-
catòria d’unes eleccions. 
El cap del grup d’ERC, Car-
les Casanova, valorava les 
votacions a les mocions amb 
aquestes declaracions: “con-
demnem la violació de drets 
fonamentals que pateix Cata-
lunya mitjançant les mesures 
repressives de l’estat espanyol; 
alhora que demanem també 
la llibertat dels presos polítics 
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, 
tot denunciant la manca de 
separació de poders a l’estat 
espanyol. Així com lamentem 
profundament el posiciona-
ment del PSC Òdena en el ple 
on s’han presentat aquestes 
mocions amb les peticions ja 
esmentades, mostrant el seu 
rebuig a les mateixes i situ-
ant-se així en la línia de l’estat 
espanyol, qui ha optat per la 
repressió i l’aniquilació de lli-

bertats a Catalunya”.
Pel que fa al grup de PDe-
Cat, feien les següents decla-
racions: ”Molts tristos per la 
negativa a donar suports a la 
moció per demanar a Madrid 
la retirada del 155. Més tenint 
en compte que era una moció 
proposada per l’Associació 
Catalana de Municipis de la 
qual Òdena n’és soci. Més tris-
tos encara pel rebuig a la mo-
ció demanant l’alliberament 
dels Jordi’s i dolguts sentint 
les paraules de l’alcalde dient 
que potser no haurien d’estar 
en presó preventiva però sí 
que van delinquir.
La valoració del PSC en re-
lació a els votacions és la se-
güent: “volem reiterar, sense 
fugir de la part de respon-
sabilitat que també puguem 
tenir, que s’hauria d’haver fet 
un esforç major per a fer un 
exercici de transacció que ens 

Òdena debat en un ple extraordinari les mocions dels diferents 
grups municipals sobre els darrers esdeveniments polítics

Tots els grups munici-
pals apostem pel diàleg 
i la política com a eines 

per a solucionar 
el conflicte i no hem 

estat capaços de fer una 
proposta conjunta

El passat dimecres 26 una 
vintena de persones van as-
sistir a la jornada “Què cal 
saber sobre el dolor?” que va 
anar a càrrec de la farmacèu-
tica del municipi, Teresa Na-
varro. Els i les assistents van 
poder conèixer aspectes so-
bre el dolor, la seva connexió 
amb el cervell i els diferents 
nivells de toleràncies.
La jornada l’organitza el Col-
legi de Farmacèutics de Bar-
celona amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i forma part 
d’un cicle de xerrades en 
l’entorn de l’àmbit de la salut 
que es fan durant tot l’any. La 
pròxima trobada serà el 22 de 
novembre a les sis de la tarda 
al Centre Cívic del Pla d’Òde-
na i portarà per títol “Què cal 
saber dels antibiòtics?”.
Les jornades van adreçades 
a tothom, són gratuïtes i te-
nen l’objectiu de fer peda-
gogia sobre les malalties i el 
bon ús dels medicaments.
 

Jornada sobre 
el dolor
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MONTBUI / LA VEU 

L’onzè “Passatge del Ter·
ror” va tornar a omplir 
un equipament mont·

buienc, en aquest cas, i per se·
gon any consecutiu, el pavelló 
de Can Passanals, amb l’esceni·
ficació més terrorífica possible. 
Enguany, novament, cente·
nars de persones de Montbui 
d’arreu de la Conca d’Òdena 
es van acostar per participar 
en una tradició importada del 
món anglosaxó, “Halloween”, 
i que aquí conviu amb la més 
arrelada com és la Castanyada.
Com és costum, els assistents 
al Passatge van haver de fer 
una llarga cua d’accés (pel 
que fa a l’entrada normal). Els 
més previsors havien pogut 
comprar entrades “VIP”, amb 
la qual s’estalviaven fer la cua. 
Pels volts de les 10 de nit va do·
nar inici del Passatge, amb una 

temperatura freda, però amb 
molta animació i ganes de di·
versió per part dels assistents. 
Com és costum, es va establir 
un important dispositiu de se·
guretat per garantir el correcte 
desenvolupament de l’activitat.
El recorregut començava amb 
un recorregut exterior que en·
voltava el perímetre del pavelló 
i que ja deixava entreveure al·
gunes escenes d’allò més esgar·
rifoses. Dins el pavelló s’havia 
preparat un circuit preparat a 
consciència amb personatges 
ben caracteritzats, i amb esce·
nes que posaven l’ai al cor del 
més valent. Efectes de llum, 
sonors, ensurts continuats, 
personatges que apareixien del 
no res, tot plegat en un entorn 
on sempre hi havia un element 
no esperat o que acabava sor·
prenent al públic assistent. El 
Passatge va sobresortir per 
una impecable caracterització 

L’onzè passatge del terror omple 
Can Passanals 

dels personatges. Això va ser 
possible per la utilització 
de les més modernes tècni·
ques de maquillatge.
Un any més, un nombrós grup 
de col·laboradors va fer pos·
sible el Passatge del Terror, 
que, per segon any consecu·
tiu, va comptar amb l’orga·
nització de la regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament de 
Montbui. Enguany hi van col·
laborar desenes de voluntaris, 
i tampoc no hi va faltar el su·
port de l’Hoquei Club Mont·
bui (que va portar l’espai del 
bar), el Club Tennis Montbui, 
Gonzalo i Acustic Anoia. 
Va ser sens dubte una de les 
edicions més lluïdes dels dar·
rers anys, amb una gran valo·
ració per part de tothom i on 
l’esforç, especialment els vo·
luntaris, hi va ser decisiu per 
poder configurar un dels mi·
llors Passatges del Terror. 

MONTBUI / LA VEU 

La Biblioteca Mont·Àgo·
ra ha estat seleccionada, 
entre d’altres bibliote·

ques de la xarxa, per partici·
par en el projecte BiblioLab. 
Aquest projecte és l’aposta de 
la Diputació de Barcelona per 
a una evolució en el model 
de les biblioteques públiques, 
que posa l’accent en l’accés al 
coneixement a través de l’ex·
perimentació i les metodolo·
gies innovadores i creatives 
en un entorn de col·laboració 
obert a la ciutadania. 
A la Biblioteca Mont·Àgora 
s’hi desenvoluparan projectes 
d’àmbit artístic, el primer dels 
quals serà el “Taller de micro·
edicions” que es durà a terme 
els dies 16 i 17 de novembre. 
Aquesta activitat adreçada 
a joves i adults té la finalitat 
d’experimentar amb el format 
fanzine i es treballarà a partir 
de microrrelats o il·lustraci·
ons. La segona activitat serà 

el taller artístic “Dibuixem 
amb confeti” adreçat a famí·
lies i es durà a terme el dia 16 
de desembre, i la tercera serà 
“El monstre de les escombra·
ries” un taller d’art per a les 
famílies que es farà al febrer 
de l’any vinent. 
El projecte BiblioLab és un 
programa pioner a la xarxa i 
té com a objectius: impulsar 
el desenvolupament indivi·
dual i col·lectiu, fomentar el 
valor de l’experiència, pro·
moure la participació i in·
crementar el valor social de 
les biblioteques. Els projectes 
desenvolupats en el BiblioLab 
abasten diferents branques 
del coneixement, i en moltes 
d’elles el factor tecnològic té 
un paper important com a 
eina vehicular. Així es podran 
desenvolupar projectes pura·
ment tecnològics però també 
projectes cientificosocials, ar·
tístics i projectes relacionats 
amb la lectura i escriptura, 
l’essència de les biblioteques.

La biblioteca Mont-
Àgora estrena el projecte 
“bibliolab”

MONTBUI / LA VEU 

Durant la setmana 
passada es van orga·
nitzar a Montbui les 

activitats del Correllengua, 
conjunt d’activitats que s’orga·
nitzen per promoure la llen·
gua catalana. 
Així, es va poder veure a la 
Biblioteca Mont·Àgora l’expo·
sició “Lola Anglada: art, resis·
tència i compromís”. També 
es va organitzar dissabte, a la 
mateixa Biblioteca, un sessió 
de “L’hora del conte”, a càrrec 
de Mònica Torra, qui va expli·
car  “El racó secret de la Lola”, 
un conjunt d’històries a través 
de les quals els assistents van 
poder conèixer de més aprop 
la figura de Lola Anglada.
El mateix dissabte a l’Ateneu 
Cultural i Recreatiu es va pro·

jectar el documental “Lola 
Anglada: art, resistència i com·
promís”, amb encesa de la flama 
i lectura del manifest del Corre·
llengua. I a les sis de la tarda, al 
mateix Ateneu, es va organitzar 
un espectacle de glosa.

Montbui va acollir diferents activitats 
per commemorar el Correllengua 2017

Les activitats van anar a 
càrrec de la CAL Montbui, 
amb el suport de la Biblio·
teca Mont·Àgora, l’Ateneu 
Cultural i Recreatiu i As·
semblea.cat (Montbui). 

Aquest proper dissabte 4 de 
novembre a partir de les 12 
del migdia tindrà lloc a la Bi·
blioteca Mont·Àgora l’activi·
tat una nova sessió de “L’hora 
del conte”, a càrrec d’Ingrid 

Domingo. L’activitat porta 
per títol “Castanyes i bolets; 
carbasses i barrets” i està es·
pecialment indicada per a 
infants a partir de tres anys.  

Nova sessió de L’hora del 
conte, ara amb Ingrid 
Domingo

A partir d’aquest divendres 2 de 
novembre començaran a rea·
litzar·se a Montbui tasques de 
repàs de pintura vial a diversos 
carrers i vies de circulació. L’ob·
jectiu és millorar la visibilitat 
tant de vianants com de con·
ductors en aquells punts més 

utilitzats de la xarxa viària, so·
bresortint els pasos de vianants. 
El repàs de la pintura vial és una 
de les tasques periòdiques que 
es realitza en l’àmbit del man·
teniment dels espais públics a 
Montbui. Les tasques aniran a 
càrrec d’operaris del TAC.

Tasques de repàs de pintura a di-
versos carrers i vies de Montbui
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La primera Festa Soli-
dària impulsada per 
l’Ajuntament de Vila-

nova del Camí de la mà de les 
entitats vilanovines, en bene-
fici de la Casa dels Xuclis s’ha 
tancat amb una valoració més 
que satisfactòria. La regidora 
de Cultura, Solidaritat i Par-
ticipació Ciutadana, Imma 
González, afirma que s’han 
complert els objectius fixats, 
tant pel que fa a la implicació 
de les entitats i la resposta de 
la ciutadania, com pel que fa 
a la valoració econòmica, ja 
que la recaptació final total 
estarà vora els 6.000 euros.
La majoria dels diners s’han 
aconseguit amb la venda dels 
articles de marxandatge de 
l’AFANOC: 350 gorres, 800 
xapes i 400 polseres. A això 
cal afegir també la recaptació 
del ball de la gent gran que 
aquest dissabte va ser força 
concorregut, i el benefici dels 
gots de la Festa Major 2017.   

Avui, la regidora Imma Gon-
zález ha fet valoració dins La 
Carmanyola de Ràdio Nova 
d’aquest cap de setmana so-
lidari que segons afirma, tin-
drà continuïtat perquè s’ha 
aconseguit que les entitats i 
la ciutadania “es facin seva la 
festa”. També ha agraït espe-
cialment la col·laboració de la 
vintena llarga d’associacions, 
clubs i entitats del municipi 
que s’han abocat en l’organit-
zació del programa d’actes, 
ja sigui amb actuacions i 
actes concrets, on han estat 
protagonistes, com amb el 
suport en la promoció i di-
fusió de la festa. 
Cal recordar que continua 
obert el concurs #VilaSoli-
daria. Des de Cultura volen 
promoure les fotografies soli-
dàries amb aquesta iniciativa 
i  proposen que la ciutadania 
pengi imatges amb algun pro-
ducte de marxandatge adqui-
rit aquest cap de setmana a 
les xarxes socials, amb l’eti-
queta  #VilaSolidaria.

La festa solidària amb la Casa dels Xuclis compleix 
objectius i recapta vora 6.000 euros 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Diputació de Bar-
celona ha impulsat el 
primer Congrés Esport 

Local amb l’objectiu d’estudi-
ar les possibilitats que ofereix 
l’esport com a dinamitzador 
dels municipis en altres àm-
bits. El congrés es va desen-
volupar dijous 26 d’octubre 
i divendres 27, a Barcelona, 
i va comptar amb participa-
ció d’Esports de Vilanova 
del Camí. Va esdevenir un 
espai on aportar coneixe-
ments, experiències i refle-
xions des de diferents punts 
de vista, interns i externs al 
món de l’esport. 
Dijous, matí i tarda, i diven-
dres matí, van ser tres mitges  
jornades intenses de ponèn-
cies i taules rodones en l’in-
comparable entorn del recinte 
barceloní de Sant Pau. El con-
grés estava dividit en tres cer-
cles temàtics: Les persones, 
Les organitzacions i La socie-
tat. En cada un dels cercles hi 
havia una ponència inspira-
dora i tot un seguit d’activitats 
paral·leles en forma de taula 

rodona, per al treball de cada 
un dels tres eixos temàtics.
Divendres al migdia, Vilanova 
del Camí també va participar 
en el Congrés a través de la 
tècnica d’Esports vilanovina. 
Era la taula rodona de cloen-
da i comptava amb la partici-
pació de Salva Valls, tècnic de 
Cornellà, com a representant 
de municipis grans; Núria Fà-
bregas tècnica de Vilanova del 
Camí, que oferia la perspec-
tiva de municipis més petits, 
i també Luís Solar del País 
Basc, gran gestor i persona 
vinculada al sector privat es-
portiu.  La ponència anome-
nada “Nous reptes esportius 
de l’Administració Local” fou 
moderada per Daniel Laga, 
assessor tècnic d’Esports de 
la Diputació de Barcelona. 
Junts van poder respondre i 
debatre sobre quin ha de ser 
el paper de l’administració 
local en el futur de l’esport i 
com pot coordinar-se el sec-
tor públic i privat per poder 
vèncer les dificultats i créixer 
en quantitat i qualitat, adap-
tant-lo als nous conceptes 
d’usuari i de pràctica esportiva.

Entre les conclusions de la 
ponència es va posar sobre la 
taula que el sector públic ha 
d’assumir el rol de promotor 
de l’esport local, treballant 
per una missió molt concreta, 
incorporar més persones a la 
pràctica esportiva regular, i 
que l’adopció dels models de 

Esports Vilanova participa al Congrés de la Diputació 
plantejant ‘Nous reptes esportius de l’Administració local’

gest ió ha d’efectuar-se en 
consonància amb les  po-
l ít iques esport ives muni-
cipals ,  concebent l’esport 
com una eina per canviar 
hàbits  de la  ciutadania.
El ‘Congrés Esport Local’ 
també ha tingut com a eix 
principal l’anàlisi sobre el 

retorn de l’esport en la soci-
etat i com es pot convertir en 
un factor determinant en el 
desenvolupament local dona-
da la seva transversalitat amb 
altres sectors com el turisme, 
l’ensenyament, l’ocupació, la 
cultura o la sanitat.

Totes les fotografies que es 
publiquin fins el dia 16 de 
novembre a els 14h, entraran 
en el sorteig de quatre entra-
des per al proper espectacle 

de Xarxa que tindrà l loc 
el proper 19 de novem-
bre, “Menuda Comèdia”, 
de Jordi del Río.
El nom del guanyador es do-

narà a conèixer a través dels 
mitjans locals: Ràdio Nova i 
Vilanova Informació i a tra-
vés de la xarxa social on s’ha-
gi publicat la fotografia.  

Gimcana de la Festa dels Xuklis. / PERE SALA

Vilanova va ser al Congrés de l’esport. / PAU FABREGAT
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EL BRUC / LA VEU 

El dissabte 4 de novem-
bre es celebra al Bruc 
el Festival Món Heroic. 

Aquesta primera edició està 
dedicada al ‘Femení Heroic’. 
El Festival Món Heroic del 
Bruc vol entendre quins són 
els referents heroics actuals 
i per què ho són.  Per què 
cada societat i època en crea 
i en destrueix contínuament. 
Què ha de fer una persona o 
col·lectiu per a que se’ls con-
sideri herois. I, sobretot, per 
què necessitem els herois.
Des de les 11 del matí i du-
rant tot el dia es realitzaran 
conferències, tallers, obres 
de teatre i tot tipus d’activi-
tats – tant pel públic infantil 
com per l’adult – relacionades 
amb la temàtica escollida. En-
tre les ponents que participa-
ran en les dues taules rodones 
preparades, hi consten l’es-
criptora Bel Olid, la filòloga 
M.Àngels Cabré i la perio-
dista Natza Farré. El progra-
ma complet es pot consultar 
a www.monheroic.cat

El Festival Món Heroic, com 
a espai de debat i anàlisi, vol 
contribuir a pensar quins són 
els herois i heroïnes contem-
poranis, quins valors veiem 
en ells, quines són les causes 
col·lectives per les que llui-
ten, quin tipus de societat i de 
món ens proposen i perquè 

ens hi emmirallem. Us convi-
dem a compartir aquest pro-
jecte en el marc incomparable 
de la muntanya de Montser-
rat com a teló de fons per a 
una jornada de teatre, xerra-
des, tallers i, sobretot, reflexió 
col·lectiva sobre el món dels 
herois i heroïnes.

Arriba el Festival Món Heroic del Bruc

LA LLACUNA / LA VEU 

El passat dissabte 28 
d’octubre, es va pre-
sentar el Pla local de 

Joventut de La Llacuna 2017 
-2020, que defineix les línies 
d’actuació del municipi en 
matèria de Joventut els prò-
xims 4 anys. El Pla aprovat 
pel Ple el 26 d’octubre, va ser 
presentat als joves en una as-
semblea en la qual van assis-
tir joves entre 15 i 23 anys. 
Durant la sessió es van expli-
car els diferents eixos i objec-

tius, així com els programes 
en que es materialitzarà el 
Pla Local, els joves van poder 
també proposar activitats per 
realitzar aquest proper any 
2018 des del servei local 
de Joventut i es van avalu-
ar els programes que s’han 
dut a terme aquest any.
La redacció d’aquest docu-
ment s’ha fet amb el suport 
dels recursos de la Diputació 
de Barcelona. En ell, s’han 
definit els eixos i línies d’ac-
tuació a partir de les conclu-
sions obtingudes a la diagnosi 

La Llacuna presenta als seus joves el 
Pla local de Joventut 

amb processos participatius i 
de diferents entrevistes a jo-
ves del poble. Un dels objec-
tius es seguir treballant 
amb els joves per garan-
tir que la implementació 
d’aquest document sigui 
de manera participativa.
Des de la regidoria de joven-
tut, es vol agrair a tots els par-
ticipants la seva assistència 
i recordem que cada diven-
dres, a la Casa de Turisme i 
Cultura es poden fer arribar 
les propostes i iniciatives a la 
tècnica de joventut.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia ha en-
gegat una campanya 

per a conèixer l’opinió dels 
seus veïns i veïnes respecte 
al seu poble pel que fa a se-
guretat ciutadana, serveis i 
equipaments, sostenibilitat, 
medi ambient, comerç, tu-
risme, civisme i cura de l’en-
torn, accessibilitat, mobilitat, 
comunicació, participació, i 
l’organització d’actes cultu-
rals, festes i esports. Per això, 
l’ens local ha enviat a totes  les 
llars un qüestionari anònim 
que els ciutadans i ciutadanes 
poden omplir de manera vo-
luntària i lliurar-lo a diferents 
espais municipals. També es 
pot contestar via digital al 
web de l’ajuntament www.
vallbonadanoia.cat

La voluntat de l’Ajuntament 
és conèixer els interessos i les 
necessitats de la ciutadania, a 
partir dels quals es pugui de-
finir el model de poble i tre-
ballar en aquest sentit. 
El 1er tinent d’alcalde i regi-
dor de participació ciutada-
na, Pere Massagué, explicava 
que “aquest qüestionari ens 
ha d’ajudar a saber cap a on 
hem de continuar treballant. 
Es tracta d’una eina de parti-
cipació ciutadana, en el marc 
d’altres actuacions que estem 
posant en marxa com la cre-
ació d’un consell de poble i la 
participació de la ciutadania 
en les propostes de projectes”. 
L’Ajuntament agraeix per 
avançat la participació ciuta-
dana i es posa a la disposició 
de tothom per a qualsevol 
dubte sobre l’enquesta a tra-
vés del telèfon 937 718 002.

Enquesta als vallbonencs 
sobre el seu municipi

ÒDENA / LA VEU 

Aquest dijous 2 de no-
vembre, l’Ajuntament 
d’Òdena acollia una 

jornada tècnica sobre la gestió 
forestal després d’un incen-
di amb la participació d’una 
trentena de tècnics forestals 
i propietaris de boscos de 
diferents punts de Catalu-
nya. L’acte va estar presidit 
pel diputat adjunt d’Espais 
Naturals de la Diputació de 
Barcelona i l’alcalde del mu-
nicipi, Francisco Guisado.
La Diputació de Barcelona ha 
definit i treballat amb les per-
sones del territori unes pro-
postes de planificació i gestió 
forestal amb els objectius bà-
sics de restaurar els boscos 
afectats principalment per 
incendis, i fer actuacions per 
a la prevenció d’incendis en 

zones estratègiques. Per tal de 
treballar en funció de la situ-
ació de cada territori, s’han 
definit uns itineraris orienta-
tius d’acord amb l’experiència 
acumulada durant més de 15 
anys. En aquesta jornada es va 
presentar un llibret amb el re-
cull de la informació recopila-
da per tal de donar a conèixer 
el suport que ofereix la Dipu-
tació als municipis, com s’ha 
posat en pràctica en casos re-
als a les comarques de l’Anoia 
i el Bages i quins han estat els 
resultats científics obtinguts. 
El cas de l’incendi d’Òdena va 
ser el tema central d’una de les 
ponències de la jornada que 
portava com a títol “compor-
tament de les restes de tallada 
en boscos de regenerat de pi 
blanc: dades de la descompo-
sició i efecte en la zona de l’in-
cendi d’Òdena de 2015”.

Òdena acull una jornada 
sobre gestió forestal des-
prés d’un incendi
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CAPELLADES / LA VEU 

El darrer dimecres de 
mes s’ha celebrat a Ca-
pellades la sessió ordi-

nària del Ple d’octubre. A l’or-
dre del dia, les qüestions més 
destacades han fet referència 
al procés. Així, després de 
posar al dia els decrets d’Al-
caldia, es va procedir a vo-
tar la moció presentada per 
VdC-CUP, PDeCAT i ERC 
per exigir la llibertat dels pre-
sidents d’ANC i Òmnium, 
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. 
Hi van estar d’acord els grups 
que van presentar la moció i 
el PSC es va abstenir.
Seguidament les mateixes 
formacions van presentar una 
altra moció, en aquest cas per 
aturar la suspensió de l’auto-
nomia de Catalunya. Primer, 

es va decidir votar la moció 
per acords. El PSC va votar 
en contra del primer punt, 
on es manifestava el suport 
del ple capelladí al govern i 
al Parlament per fer complir 
el mandat de l’1 d’octubre. 
El portaveu socialista, Aaron 
Alcázar, va explicar com el 
seu grup no compartia aquest 
punt perquè considerava que 
l’1-O era fruit dels dies 6-7 de 
setembre quan es va vulnerar 
els drets dels parlamentaris. 
Tots els grups van votar favo-
rablement als següents punts 
de la moció on es va decidir 
condemnar les mesures re-
pressives i aturar la suspensió 
de l’aplicació de l’article 155.
En els tres següents punts de 
l’ordre del dia es van aprovar 
a proposta del regidor d’Hi-
senda, Jaume Solé, 3 convenis 

El Ple de Capellades exigeix la llibertat 
dels presidents d’Òmnium i ANC i 
vota contra el 155

entre l’Agència Tributària de 
Catalunya i Ajuntament, llar 
d’infants i Museu Molí Pa-
perer per a la tramitació dels 
corresponents tributs.
Finalment, abans de passar a 
precs i preguntes, es va apro-
var una modificació de crèdit.
A precs i preguntes el grup 
del PDeCAT va insistir en els 
bàdems de la Ronda del Ca-
pelló, explicant el govern ca-
pelladí que s’està procedint 
a la seva substitució perquè 
estaven molt deteriorats. 
També el representant del 
PDeCAT, Marcel·lí Marto-
rell, va fer diverses refle-
xions sobre l’ocupació de 
vivendes a Capellades.
Per la seva banda, el socialis-
ta Aaron Alcázar va demanar 
per la il·luminació insuficient 
d’alguns espais de la vila.

CAPELLADES / LA VEU 

A punt l’agenda de 
novembre de la Bi-
blioteca El Safareig. 

Aquest mes de novembre a la 
Biblioteca es farà un munt de 
propostes diferents pensades 
per a totes les edats.
La primera Hora del Con-
te prevista serà el dimarts 7 
de novembre, amb El Ratolí 
Pérez com a principal pro-
tagonista. La Montse Panero 
tornarà a ser la contista con-
vidada per explicar aquesta 
història que encanta a la ma-
joria de nens i nenes.
El dimecres 8 de novembre 
es farà la tertúlia del Club 
de Lectura, al voltant del 
llibre de Milena Busquets 
“També això passarà”.
El dimarts 14 de novembre a 
les sis de la tarda, amb ins-
cripció prèvia, hi haurà un 
nou Laboratori de Lectu-
ra, en aquest cas sobre “Els 
monstres de la Biblioteca”.
El dijous 16 hi ha una confe-
rència. Aquest any La Marató 
de TV3 serà sobre les malal-
ties infeccioses. Per comen-
çar a preparar el tema es farà 
una xerrada sobre aquesta 
temàtica, a  dos  quar t s  de 
s e t  de  l a  t arda .
El dimarts 21 es farà la sego-
na Hora del Conte del mes 

de novembre. En aquesta 
ocasió els més petits podran 
escoltar una història al vol-
tant de l’alimentació salu-
dable. Serà també a l’hora 
habitual, les 6 de la tarda.
Com a novetat cal destacar 
el dimecres 22 de novembre 
on hi ha previst un Club de 
Lectura obert a tothom. En 
aquest  cas  es  parlarà  so-
bre  l’obra  de  Jacint  Ver-
daguer  “Canigó”.
Finalment, el dimarts 28 hi 
haurà la tercera Hora del 
Conte, en aquest cas sobre 
els Hàbits saludables. Tam-
bé començarà  a  les  6  de 
la  tarda i  no necess ita 
inscr ipció  prèvia .

A punt, l’Agenda de la 
Biblioteca El Safareig per 
aquest mes de novembre

CAPELLADES / LA VEU 

Dissabte a les 9 del 
vespre arrenca la se-
gona edició del Fes-

tival d’Orgue de Capellades 
amb un concert a càrrec de 
la Coral Cantiga i el Gents 
Madrigaal Koor, de Flandes, 
amb Polifonia sacra de Flan-
des i Catalunya. Les entrades 
per aquest recital i també per 
al darrer es poden comprar a 
través de Tiquetea o bé una 
hora abans de començar.
Serà el primer dels quatre 
concerts que organitza en-
guany l’Ajuntament de Ca-
pellades amb la col·labora-
ció d’Amics de l’Orgue. 
El diumenge 19 de novem-
bre es farà a les 12:30 el 
Concert de Santa Cecília, 
“Cornucòpia, música per a 
gralla i orgue”, amb Joana-

tan Carbó a l’orgue i Jordi 
Mestres a la gralla.
El tercer serà el Concert de 
Tardor, el diumenge 3 de 
desembre a les 6 de la tarda. 
Miquel González a l’orgue i 
Helio García a la trompeta  
interpretaran els grans com-
positors del Barroc.
Finalment el Concert de Na-
dal, “Bach segons Juan de la 
Rubia”, serà el diumenge 17 
de desembre a les sis de la tar-
da, amb aquest organista com 
a intèrpret únic. Aquest con-
cert de cloenda es farà coin-
cidint amb la Marató de TV3 
i s’hi destinarà la recaptació.
A més dels 4 concerts, a l’edi-
ció anterior va tenir molt 
bona acollida el tal ler 
que es va fer a les esco-
les per tal d’ensenyar com 
funciona l’orgue Freixas 
Vivó i per això enguany 

es repetirà la proposta.
Àngel Soteras, regidor de 
Cultura i Promoció, expli-
ca com “ens refermem en 
la nostra voluntat de fer de 
Capellades un referent per 
als amants de la música, por-
tant-hi els millors concerts i 
fent d’aquests concerts i de 
l’orgue Freixas Vivó un re-
clam més pel qual pagui la 
pena de venir a Capellades.
El 2016 vam tocar sovint el 
cel i quan toques el cel, costa 
deixar-lo. Així doncs, tornem 
a buscar l’excel·lència amb els 
millors intèrprets (Juan de la 
Rubia, Coral Cantiga, Gens 
Madrigaalkoor, Jonatan Car-
bó) i continuem alhora amb 
la recerca de la varietat des-
cobrint l’orgue no només sol 
sinó amb coral, amb trompe-
ta o, fins i tot, amb gralla.”

La Coral Cantiga, dissabte a Capellades
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LA LLACUNA / LA VEU 

Com cada any a la tar-
dor i per iniciar la 
temporada el Bibli-

obús Montserrat ofereix un 
espectacle com inici de tem-
porada. En aquesta edició, 
a la Llacuna, es va presentar 
l’espectacle Galaxis.
Galaxis és us espectacle per 
a tots públics, on es barre-
gen titelles, objectes i mà-
gia, inspirat en contes que 
parlen de l’univers, escrits 
per autors universals: Gi-
anni Rodari, Umberto Eco, 
Isaac Asimov Michael Grie-
jniec i Claude Clèment.
Aquest dilluns 23 d’octubre es 
va presentar a l’escola i nens 

i pares van poder gaudir de 
l’espectacle.
El Bibliobús a la Llacuna ar-
riba cada quinze dies, en di-
lluns i de 16h a 19h. La pro-
pera visita serà dilluns 6 de 
novembre. L’objectiu d’aquest 
servei és proporcionar a 
les poblacions de menys de 
3.000 habitants un accés 
als llibres i a la informació 
similar al que tenen altres 
poblacions més grans amb 
biblioteques estables.
El servei s’adreça a tota la 
població, adults i infants. 
Es poden fer reserves de 
documents per correu elec-
trònic o per telèfon.
Més informació a: biblioteca-
virtual.diba.cat

El Bibliobús porta 
l’espectacle Galaxis a 
l’escola Vilademàger

LA LLACUNA / LA VEU 

Durant aquest mes de 
setembre i primera 
quinzena d’octubre, 

l’Ajuntament de la Llacuna ha 
estat duent a terme diverses 
obres de millora i reforma a 
l’interior del consultori mèdic 
municipal així com ha renovat 
part del mobiliari.
Aquestes millores han consistit 
en el canvi de llum, passant les 
que hi ha actualment  a llums 
de baix consum, s’ha renovat 
el mobiliari de la sala d’espera, 
s’han instal·lat noves cortines 
així com s’ha pintat tot l’equi-
pament. A més, s’ha eliminat 
un petit esglaó de l‘entrada, 
posant una rampa eliminant 
així completament la barrera 
arquitectònica de l’accés.

Aquestes millores s’han po-
gut realitzar gràcies al Pro-
grama complementari de 
suport a la inversió local de 
la Diputació de Barcelona.
L’alcalde de la Llacuna, Jo-
sep Parera, explica que amb 

L’Ajuntament renova, acondiciona i 
millora el consultori mèdic

aquestes millores s’espera 
poder oferir un espai més 
còmode i amable d’espera 
als usuaris, així com pels 
treballadors un equipament 
més net, lluminós i pràctic 
en quant a la mobilitat. 

VALLBONA D’A. / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament 
de Vallbona d’Anoia ha 
aprovat les ordenances 

municipals, les disposicions 
de caràcter general que per-
filen els continguts normatius 
que s’apliquen al funciona-
ment del municipi. La majo-
ria d’ordenances mantenen 
els imports respecte les an-
teriors, amb l’excepció de la 
referent als residus, que puja 
de 80 a 95 euros per habitatge 
per cobrir les despeses deri-
vades de la gestió.

D’altra banda, l’ordenança so-
bre l’impost sobre els vehicles 
de tracció mecànica inclou 
una bonificació del 50 per 
cent de la quota a favor dels 
titulars de vehicles que, per la 
classe de carburant que utilit-
zen o per les característiques 
dels motors, es considerin 
que produeixen un menor 
impacte ambiental, com és 
el cas dels vehícles híbrids. 
En aquest cas s’ha de de-
manar presentant una fitxa 
tècnica i una instància. Per 
a més informació cal adre-
çar-se a l’Ajuntament.

Vallbona aprova les 
ordenances municipals 

LA TORRE DE C. / LA VEU 

En el passat ple de la cor-
poració, el dia 25 d’oc-
tubre, Manel Puig  va 

prendre possessió del càrrec 
com a regidor del grup munici-
pal PDeCAT a l’Ajuntament de 
la Torre de Claramunt. La seva 
incorporació ve donada després 
de la renúncia presentada per 
Lourdes Cordón, que deixa el 
càrrec per motius personals .
Manel Puig, va néixer a Igua-
lada l’any 1965, és Llicenciat en 
Ciències Físiques i Doctor en 
Microelectrònica, Professor Ti-
tular d’Universitat a la Univer-
sitat de Barcelona. Aquesta és la  
seva primera incorporació en 

la Corporació Municipal i esta-
rà al capdavant de la regidoria 
d’educació.
Les regidories i tasques que 
fins ara ocupava Cordón s’han 
redistribuït amb el regidors de 
govern quedant el cartipàs de la 
següent manera:
- Jaume Riba Bayo - Alcal-
de-President de la Corporació 
i Regidor de Governació i Ur-
banisme i de Benestar Social i 
Serveis Municipals
- Andreu Siñol Quintana - 1er 
Tinent d’Alcalde i Regidor d’Hi-
senda i Administració, Promo-
ció econòmica/Treball;  Partici-
pació ciutadana/Transparència 
i coordinació dels agents mu-
nicipals dins de l’àrea de Gover-

nació.
- Jaume Riba Ramos - Regi-
dor delegat d’Esports i relaci-
ons amb les entitats socials del 
municipi i Sanitat i 2on Tinent 
d’Alcalde.
- Ana Madrid Jiménez - Regi-
dora de Cultura i de Festes dels 
nuclis de Torre Alta, Camaró, 
Xaró, Torre Baixa, Pla de la 
Torre i Ca l’Anton i 3era Tinent 
d’Alcalde.
- Francesc Xavier Comes Fer-
rer - Regidor de Medi Ambient, 
Joventut, Promoció exterior del 
Municipi i de Festes als nuclis 
de Vilanova d’Espoia, La Serra 
i Pinedes de l’Armengol.
- Manel Puig Vidal - Regidor 
d’Educació.

Manel Puig Vidal nou regidor 
de la Torre de Claramunt

Es ven casa antiga 
Del 1831. Habitable a l’acte, 

amb mobles. 3 plantes de 190m2, 
7 habitacions, cuina, bany, etc.

Inclou �nca de 21.500 m2,
amb pou d’aigua, oliveres, 

ametllers, paisatge excel·lent i bosc.

95.000€ - Sr.Lluís 696084129

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques

C/ del Retir, 40 1r pis - Igualada 08700
Telèfon - 661 150 335

93 804 24 51 - 671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Es ven �nca de 17.500m2
Finca plana, gran plantació d’oliveres. 
Casa planta baixa, habitable en breu 

de 120m2 amb garatge i porxo interior, 
gran xemeneia, cuina, habitacions. 

Reg gota a gota a tota la �nca.
Dipòsit de 30.000 L exterior al pou i 

abastiment d’aigua potable. Ideal per a 
cavalls, bones vistes, zona de caça i bolets

75.000€ Sr.Lluís 696084129
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PIERA / LA VEU 

Durant els mesos de 
setembre i octubre 
es va desplaçar a Pi-

era una Oficina Mòbil d’In-
formació Juvenil. Es tractava 
d’una autocaravana on una 
tècnica de joventut va oferir 
als pierencs i pierenques de 
16 a 35 anys informació i as-
sessorament sobre diverses 
temàtiques del seu interès. 
La visita sorgia d’un conveni 
de col·laboració signat entre 
l’Ajuntament i el Servei de 
Joventut del Consell Co-
marcal de l’Anoia. 
Al llarg de les diverses jorna-
des, es va atendre un total de 
16 joves pierencs, dels quals 
es fa el seguiment quan es 
considera necessari per part 
de la persona de referència 
que els acompanya en els 
seus dubtes i necessitats.
La prova pilot d’oferir aquest 
servei després dels mesos 
d’estiu s’ha valorat de forma 

positiva atès que ha augmen-
tat el nombre de consultes de 
la ciutadania. Així mateix, 
aquestes es consideren més 
profitoses perquè s’han do-
nat solucions factibles i, a 
més, s’ha pogut fer un se-
guiment sense la interrup-
ció que abans provocava el 
període de vacances. 
El servei oferia orientació 
acadèmica sobre sortides 
formatives i els centres on 
s’imparteixen, així com in-
formació sobre les beques 
per a estudiants i la seva tra-
mitació, i també donava a 
conèixer la possibilitat d’ins-
criure’s en el programa de 
Garantia Juvenil. A l’oficina 
mòbil també es podien con-
sultar les oportunitats que es 
tenen per a marxar a estu-
diar o treballar a l’estranger, 

L’Oficina d’Informació Juvenil ha atès 
16 joves pierencs

i tramitar carnets juvenils 
internacionals que perme-
ten gaudir de descomptes en 
allotjaments, museus, trans-
port o establiments comer-
cials. Apropant-se a aquest 
punt d’informació, els jo-
ves també podien conèixer 
diverses propostes de lleu-
re, oci i esport que s’oferei-
xen a la comarca. 
Al nucli urbà es va decidir 
canviar la ubicació de l’Ofi-
cina Mòbil d’Informació Ju-
venil pocs dies abans d’oferir 
aquest servei. Es va conside-
rar que el Gall Mullat era un 
espai més adient per atendre 
als joves que no pas els vol-
tants de l’Institut Guino-
varda. De cada a properes 
edicions, s’està estudiant la 
possibilitat de variar l’ho-
rari d’atenció al públic.

PIERA / LA VEU 

El passat dissabte 28 
d’octubre es va celebrar 
la segona edició del 

túnel del terror, una activitat 
organitzada pels Diables de 
Piera que va tornar a tenir 
una gran acollida per part de 
la ciutadania. Més de 50 figu-
rants van formar part d’una 
escenografia ambientada en 
un psiquiàtric que va fer viu-
re als participants una nit ter-
roríficament divertida.
La principal novetat d’aquest 
any va ser l’ampliació del re-
corregut. Els visitants accedi-
en al passatge del terror per 
la plaça Joan Orpí, davant 
de l’Ajuntament, i baixaven 
pel carrer de la plaça, fins al 
Portal d’en Romanyà, i pujada 

pel carrer Canigó fins a l’antic 
Excorxador Municipal.
Fins a mitjanit va haver-hi 
cues per poder gaudir 
d’aquesta activitat que es con-
solida com una de les prin-

Més de 50 figurants en el túnel 
del terror

cipals propostes per gaudir a 
Piera de la celebració de Ha-
lloween i la Castanyada. Per a 
fer més amena l’espera, es va 
habilitar una parada per a la 
venda de castanyes. 

El fet d’oferir aquest 
servei després de les 

vacances d’estiu ha fet 
augmentar el nombre 
de consultes i aquestes 
es considera que han 
estat més profitoses

“Les trompetes de la 
mort”, nova obra al 
Concurs de Piera
PIERA / C. MUNTANER 

La companyia de teatre 
Acadèmia Belles Arts, 
de Sabadell és de recent 

creació. Es va posar a cami-
nar el febrer d’aquest mateix 
any 2017. Alguns dels seus 
components,  ja havien actuat 
junts en alguna altra obra, 
en diferents grups teatrals. 
L’estructura, la  formen 24 
actors, mes 2 tècnics de so 
i llum, 1 escenògrafa, el Di-
rector (Enric Company) i 
l’Ajudant de Direcció. 
Les Trompetes de la Mort és la 
seva primera representació, 
que es va estrenar el diven-
dres 30 de juny d’aquest any, 
entrant a participar del circu-
ït d’espectacles: “30 Nits”, que 
cada any organitza l’Ajunta-
ment de Sabadell. 

Sinopsi de l’obra:
El 17 de Juliol de 1936, s’ini-
cià una revolta militar que 
després de fracassar,  desem-

bocà en una guerra civil fra-
tricida de gairebé 3 anys de 
durada, on van morir milers 
de persones, sense saber mas-
sa a quin bàndol pertanyien. 
Avui, després de 80 anys, 
existeix la necessitat humana 
de saber com van viure, sentir 
i morir els seus protagonistes. 
Les Trompetes de la Mort és 
un petit homenatge a les per-
sones que no van tenir 
dret  a parlar en aquell 
moment i també al poeta 
i dramaturg Federico Gar-
cía Lorca, emblema de la 
Cultura morta i de l’ofe-
gament dels homosexuals. 
Aquesta obra pretén apro-
par-se a la joventut, per mos-
trar-los una mica el que va 
passar, sense que sigui un 
document monogràfic. Es 
una manera de passar de 
puntetes per la Història... 
que mai hauríem d’oblidar. 
Actes i durada:
L’obra es d’un sol acte i té una 
durada de 80 minut

MASQUEFA / LA VEU 

Amb l’objectiu d’acostar i 
fomentar l’activitat espor-
tiva i els valors que ens són 
inherents entre els veïns del 
municipi i oferir al conjunt 
dels masquefins nous equi-
paments de primer nivell i 
adaptats on poder desenvo-
lupar amb comoditat la pràc-
tica esportiva, l’Ajuntament i 
l’Institut de Masquefa han 
arribat a un acord aquest 
mes de novembre per obrir 
a tota la ciutadania l’ús de 
la pista esportiva exterior i 
descoberta del centre.
La instal·lació ha estat sot-

mesa a diversos treballs d’ar-
ranjament al llarg de les dar-
reres setmanes per garantir 
la seguretat de les persones 
que en facin ús i per limitar 
l’entrada a l’edifici de l’institut 
quan aquest estigui tancat.
El regidor d’Esports, Enri-
que Gómez, afirma que “es 
tracta de convertir una pista 
d’un centre educatiu en una 
pista pública perquè la pu-
gui utilitzar tothom un cop 
acabin les classes”. Gómez 
explica que “s’ha adequat 
un segon accés a les pis-
tes perquè quedin obertes, 
però, alhora, es garanteixi 
la seguretat de l’edifici”.

Acord entre Ajuntament 
i Institut de Masquefa
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

Aquest diumenge tin-
drà lloc la 10a ca-
minada popular i 6a 

memorial Josep Caravaca. 
Un any més l’associació de La 
Guineu de La Torre de Clara-
munt organitza aquesta sorti-
da amb l’objectiu d’oferir una 
oferta variada per als amants 
de la natura i l’esport i, alhora 
que ret homenatge al seu des-
aparegut soci Josep Caravaca. 
La trobada serà el diumenge 
10 de novembre, amb sortida 
a les 8 – 8,30h del matí al re-
cinte Torresport (piscina). 
Els participants realitza-
ran un recorregut de 15km 
amb un desnivell moderat. 
Al llarg de la caminada hi 

haurà diferents avitualla-
ments i per esmorzar pa 
amb tomàquet i botifarra.
L’activitat té un preu de 8€ 
per a socis i preu antici-
pat i de 10€ el mateix dia. 
Les persones interessades a 
participar poden inscriure’s 
mitja hora abans de la sorti-
da, és a dir, de 7’30 a 8h a la 
piscina Torresport o bé fer 
el pagament per anticipat i 
portar el rebut de pagament. 
Fins al divendres 4 de no-
vembre es pot fer l’ingrés a 
l’oficina del Banc Sabadell al 
núm. de compte: ES27 0081 
1647 1100 0106 3111 
L’ activitat és organitzada per 
l’Associació La Guineu amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de La Torre de Claramunt. 

10a caminada popular de 
La Guineu de La Torre de 
Claramunt 

ANOIA / LA VEU 

Agents de la Policia 
de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra 

de la Unitat d´Investigació 
de la comissaria de Grano-
llers, amb col·laboració de la 
Guàrdia Urbana de Barcelo-
na, van detenir un home de 
22 anys d´edat i nacionalitat 
albanesa, sense domicili al 
nostre país, per sis robatoris 
amb força a domicilis de Sant 
Celoni, Montornès del Vallès, 
Caldes de Montbui i Santa 
Maria de Palautordera, tots 
municipis del Vallès Oriental 
i un altre a Piera (Anoia), a 
banda de dos delictes més de 
furt d´ús de vehicle.
La matinada del dia 19 d´oc-
tubre la Guàrdia Urbana de 
Barcelona va localitzar un ve-
hicle que circulava fent ma-
niobres estranyes, el seu con-
ductor no es va voler aturar 
quan els agents li van dema-

nar i es va resistir activament.
Un cop aturat, els agents de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona 
van comprovar que el vehicle 
havia estat robat feia dos dies 
d’un domicili de Santa Maria 
de Palautordera. Dins el vehi-
cle es van localitzar diversos 
objectes robats, entre altres 
coses, les claus de diversos 
cotxes, un d’ells també havia 
estat sostret en un altre domi-
cili de Montornès del Vallès. 
L’home va ser detingut en 
aquell moment.
Amb aquesta informació 
els agents de la Unitat d´In-
vestigació de Granollers, 
que ja estaven investigant 
els robatoris, van poder re-
lacionar el conductor del 
vehicle robat amb fins a sis 
robatoris a domicilis a di-
verses poblacions del Vallès 
Occidental i una de l’Anoia.
El modus operandi de l’autor 
es repetia en tots els casos: 
forçava fent palanca portes i 

finestres amb eines tipus tor-
navís i buscava diners, joies 
o bé objectes fàcils de trans-
portar i ràpids de vendre en 
el mercat il·lícit.
Es dona el cas que, l’arrestat 
va arribar al país el 2 d´oc-
tubre procedent d´Albània 
i no s’havia establert en cap 
domicili conegut fins el mo-
ment.  Aquesta manera de 
fer és habitual entre de grups 
criminals organitzats que es 
dediquen a realitzar aquest 
tipus de robatoris. El grup té 
una gran mobilitat i es des-
placen per diversos països en 
un curt espai de temps amb 
l’objectiu d´evitar ser detec-
tats per la policia.
La investigació roman 
oberta i no es descarten 
més detencions vinculades 
amb aquests fets
L´arrestat va passar a dispo-
sició judicial el dia 21 d’oc-
tubre  i el jutge va decretar 
el seu ingrés a presó.

Ingressa a presó un home que va robar 
en cinc cases del Vallès Oriental i en 
una de Piera

CARME / LA VEU 

El passat dimarts 17 el 
grup de senyores que 
participen en l’espai de 

dinamització de gent gran, 
acompanyades per la dina-
mitzadora la senyora Maria 
Lindon van poder gaudir de 
les delícies de la xocolata fent 
una degustació i  visita guiada  
a  la fabrica de Simon Coll.
Aquesta vegada la sortida va 
ser conjunta am els Casals 
de Capellades i Vallbona on 
van participar un total de 52 
persones ( 32 de Carme ).La 

sortida es va fer des de Carme 
. Sent la sortida a  2/4 de 4 
de la tarda  i  la tornada a 
2/4 de 8 del vespre.
Tarda mol aprofitada i 
molt dolça permetent a les 
persones participants po-
der interactuar amb els al-
tres casals i fer nous amics 
i compartir inquietutus.
Qui no recorda de petits el pa 
amb xocolata que fèiem per 
berenar, per recordar d’infan-
tessa hem recobrat un poema 
de Marti i Pol on ens parla de 
el “ Pa amb xocolata”.

El Casal de Carme visita 
Simon Coll

Divendres i dissabte a les 21 h
Diumenge a les 19 h
Preu: 15 � / 12 �

3/4/5 NOVEMBRE

UNA DIVERTIDA ADAPTACIÓ D'UN GRAN CLÀSSIC QUE ES BURLA DELS PEDANTS 

D'AVUI DIA. NOMÉS DOS ACTORS FENT TOTS ELS PERSONATGES, MASCULINS 

I FEMENINS, EN UN DELS ÈXITS DE LA TEMPORADA.

VENDA D’ENTRADES A:
www.teatreaurora.cat

LES DONES SÀVIES
COMÈDIA

RICARD FARRÉ I ENRIC CAMBRAYDE MOLIÈRE -

PROGRAMACIÓ SETEMBRE / DESEMBRE 2017
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CALAF / LA VEU 

L’alcalde Jordi Badia i la 
Regidora d’Ensenya-
ment Montserrat Isern 

presentaran un esdeveniment 
on quatre nens i nenes del 
Consell Actual, que ja han 
començat l’institut, cediran 
el seu lloc a quatre companys 
que cursen Educació Primà-
ria i que conservaran el càrrec 
durant dos anys. Els membres 
sortints són Sergi Catalan Be-
jarano, Abu Bakar Barry, Ber-
ta Molina Olvera i Eric Co-
maposada Moreno. Els nous 
membres seran Paula Ripoll 
Salsench, Marta Agulló Fer-
rer, Nil Solà Martí i Aranxa 
Barbero Cerro.
El Consell d’Infants va néi-

xer en el marc del Projecte 
Educatiu de Ciutat de 2005. 
És un òrgan format per estu-
diants de 5è i 6è de primària 
de l’Escola CEIP Alta Segarra 
i que dona un espai de parti-
cipació als nens del municipi 
per aportar als responsables 
polítics la seva mirada de la 

El Consell d’Infants 2017-2018 es 
constituirà el dia 2 de novembre

realitat, concretament, de Ca-
laf. Els integrants del Consell, 
que representen a totes les se-
ves classes, s’encarreguen de 
recollir opinions i propostes 
per Calaf, que es recullen en 
un document que es llegeix 
cada 5 de gener en acabar la 
cavalcada de Reis.

PRATS DE REI / LA VEU 

Estan obertes les ins-
cripcions pel curs 
gratuït sobre “Fiscali-

tat i altres obligacions” que 
començarà el dilluns 6 de 
novembre al Consorci per la 
Promoció de l’Alta Anoia.
La formació tindrà lloc els 
dilluns i dijous de 16.00h a 
19.00h a la seu del Consorci, 
situat a Els Prats de Rei.
L’objectiu del curs és conèi-
xer la fiscalitat dels dife-
rents productes, tant en 
l’IRPF com en societats.
Els participants aprendran a 
analitzar la informació fiscal 
per mesurar les necessitats i 

riscos associats, a validar la 
posició davant el client i crear 
possibilitats de negoci i també 
a conèixer les obligacions dels 
autònoms i empresaris.
Entre els temes que es treba-
llaran a l’aula hi ha les retenci-
ons i els seus models d’aplica-
ció, els principals aspectes de l’ 
IRPF com ara les despeses que 
es poden deduir, bonificaci-
ons i deduccions...
El curs va adreçat tant a 
persones en actiu com en 
situació d’atur.
Per a més informació podeu 
contactar al Consorci per la 
Promoció de l’Alta Anoia al te-
lèfon 93 868 03 66 o bé al mail 
info@altaanoia.info.

Curs gratuït sobre 
fiscalitat al Consorci 
de l’Alta Anoia

CALAF / LA VEU 

Aquest proper dissab-
te, 4 de novembre, a 
les 20.30 hores, el Ca-

sino de Calaf estrena el cicle 
“Tardor de Teatre” amb tres 
propostes teatrals en una de 
sola. Es tracta de tres propos-
tes de microteatre que han 
estat un èxit al Festival Pín-
doles de Barcelona. Cada una 
d’aquestes obres tindrà lloc 
en un espai emblemàtic de 
la població. Hey sou sisteres 
representarà a Cal Joan Prat, 
Palomitas de Maíz a Cal Ser-
ra i On la Tempesta deixà una 
pau intensa a Cal Bertran. 
El punt de trobada per inici-
ar el recorregut, a les 20.30 
hores, serà al Casino de Ca-
laf. Les entrades ja es poden 
comprar a través del portal 
tictactiquet.com. Aquest serà 
l’espai virtual des d’on es po-
dran adquirir totes les entra-
des del cicle teatral del Casino 
que s’allargarà fins a finals de 
gener del proper 2018 i que 

té, com a objectiu princi-
pal, apropar el teatre de 
qualitat al públic de Calaf 
i l’Alta Segarra.
La segona proposta del ci-
cle arribarà el dissabte 18 de 
novembre, a les 20.30 hores. 
En aquest cas serà l’exitosa 
comèdia Orgasmos que de 
ben segur que farà passar una 
bona estona al públic. Les 
entrades seran numerades i 
serà el primer espectacle que 
tindrà lloc a la seu del Casino 
de Calaf que fa gairebé un any 
que està en obres. I és que tot 

i que aquestes no estan del tot 
finalitzades, aquest final d’oc-
tubre ja s’ha obert al públic de 
nou. 
Per al desembre hi ha progra-
mades dues propostes. El dis-
sabte 9 de desembre el Casino 
proposa fer un recorregut per 
la vida de la doctora Dolors 
Aleu i Riera, la primera dona 
llicenciada en medicina de 
Catalunya i l’estat espanyol, 
amb l’obra Barbes de Balena. 
I dos dies abans de Nadal, els 
espectadors de l’Alta Segarra 
podran gaudir d’una propos-
ta excepcional que presenta el 
Projecte Ingenu, Yerma, en la 
qual hi participa l’actor calafí, 
Xavier Torra. 
La darrera proposta del cicle 
tindrà lloc el darrer dissabte 
de gener del proper any en 
la qual l’actor Sergi Mateu es 
posarà a la pell del reconegut 
arquitecte Puig i Cadafalch. 
La Federació d’Ateneus de 
Catalunya, la XTAC i Teatre 
Obligatori presenten aquest 

espectacle basat en la vida i 
obra del rellevant arquitec-
te, historiador i polític català 
que serveix per commemorar 
l’any Puig i Cadafalch.
 
Col·laboració transversal
Per tal d’oferir una proposta 
lúdica completa, el Casino 
de Calaf ha buscat la col·la-
boració dels restaurant de 
la població amb qui ofereix 
interessants paquets que in-
clouen l’entrada i el sopar a 
La Coppe o a La Cuina del 
Mercat per 25 euros per als 
socis i 27 euros per al pú-
blic en general, excepte per 
les obres de Yerma i Orgas-
mos que els preus són de 27 
i 30 euros respectivament. 
A més, per tal d’obrir al mà-
xim el ventall de persones a 
qui pot atraure aquestes pro-
postes culturals s’oferirà un 
servei de cangur.

Més propostes lúdiques 
i  culturals

El Casino de Calaf porta el teatre fora del teatre
Aquest dissabte s’estre-
na la “Tardor de Tea-

tre” amb tres propostes 
de microteatre que 

tindran lloc fora del 
Casino, en tres espais 
emblemàtics de Calaf 

El Casino de Calaf arrenca 
la temporada teatral, però 
ja fa dies que ha iniciat el 
curs amb l’Escola de Teatre 
Musical, les classes de swing 
i les sessions setmanals de 
ball que tenen lloc cada diu-
menge a les 19.00 hores. 
En paral·lel, la seva junta ja 
està organitzant la Revet-
lla de Cap d’any en la qual 
s’oferirà un àpat amb el mi-
llor càtering del Penedès 
i una llarga sessió de ball 
amb el “Duet Rico Rico”.

Durant aquesta 
temporada l’entitat 

calafina vol apropar el 
teatre als espectadors 

de l’Alta Segarra
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L’Igualada HC aconsegueix la primera victòria 
de la temporada a Les Comes
HOQUEI / LA VEU 

Després d’un inici de 
partit molt dur, els ar-
lequinats varen acon-

seguir la primera victòria de la 
temporada davant del Voltre-
gà. Els visitants anotaren dos 
gols en els primers tres minuts 
de joc, fet que obligà als locals 
a reaccionar ràpidament. Ser-
gi Pla aconseguí retallar dis-
tàncies poc després del segon 
gol osonenc, mentre que Jor-
di Méndez anotà la diana del 
empat a falta de trenta segons 
per arribar al descans. Un gol 
que restaurava la igualtat 
en el marcador i que deixa-
va un nou panorama per a 
la segona meitat.
Amb el 2-2 ja al marcador, els 
arlequinats estengueren el seu 
domini a la segona meitat. Als 
quinze minuts de joc del se-
gon temps, els locals es posa-
ren per primer cop davant en 
el marcador gràcies a un gol 
de César Vives. La remun-

Derrota de l’Igualada HC davant el CE Noia abans 
del debut a la Copa CERS
HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Hoquei Club 
no ha pogut sumar en 
la seva visita a l’Ate-

neu Agrícola, la pista del CE 
Noia Freixenet. L’equip ha 
mantingut el rigor defensiu 
però li han marcat moltes 
més faltes del que és normal 
(fins a un total de 18, per la 
meitat del rival). Els   igua-
ladins han gaudit d’algunes 
bones oportunitats de mar-
car (en especial dos remats al 
ferro de Met Molas) però ha 
patit una certa reducció en 
la producció ofensiva mos-
trada en els partits anteriors. 
La primera meitat ha acabat 
amb empat a zero tot i un re-
mat al pal de Martí Casas de 
penal. A la segona part una 
falta directa (de 10 faltes) ha 
acabat trencant l’empat i el 
partit. Mendes no ha pogut 
transformar-la directament, 
però en la segona acció ha ba-
tut l’Elagi. A falta de 3 minuts 
Casas ha fet una entrada per 
la tanca i ha batut el porter 
arlequinat per baix. Els cavis-
tes han tingut encara una al-

tada es va culminar a fal-
ta de tres segons pel final, 
quan Sergi Pla aconseguí el 
quart a porta buida.

IHC 4 (2/2): Equip inicial: 
Elagi Deitg, Roger Bars, Oriol 
Vives, Jaume Molas, Sergi Pla 
(2 gols). Equip suplent: César 
Vives (1 gol), Jordi Méndez (1 
gol), Oriol Prat i Del Valle.

Voltregà 2 (2/0): Equip 
inicial: Blai Roca, Xavier 
Crespo, Eric Vargas (1 gol), 
Gerard Teixidó (1 gol), Ja-
vier Armengol. Equip Su-
plent: Aleix Molas (1 gol), 
Gerard Rovira, López, Pol 
Gallifa, Eric Carrillo.

Gols: 0-1 Eric Vargas (Minut 
1:00), 0-2 Gerard Teixidó (Pe-
nal, Minut 3:00), 1-2 Sergi Pla 
(Minut 3:30), 2-2 Jordi Mén-
dez (Minut 24.30), 3-2 Tety 
(Minut 40:00), 4-2 Sergi Pla 
(Minut 49:57)

tra opció a pilota aturada (fal-
ta directa de 15), però l’Elagi 
ha salvat el tercer. Al final 
segona derrota dels iguala-
dins que es queden amb els 5 
punts que ja acumulaven a la 
classificació. Ara tocarà po-
sar-se en la pantalla europea. 
Espera el Sarzana.
Divendres a la tarda l’equip 

FOTO: Joan Guasch.

OK Lliga
Jornada 5 
Girona   1 · 2   Lleida
Noia   2 · 0   Igualada
AsturHockey    4 · 1   Lloret
Vendrell   3 · 2   Reus
Arenys   0 · 4   HC Liceo
Caldes   0 · 1   FC Barcelona
Voltregà   1 · 1   Vic
Palafrugell    1 · 3   PAS Alcoy 

Classificació

Jornada 6
Lleida  -  CP Voltregà
Vic  -  Noia
Igualada  -  AsturHockey
CH Lloret  -  Palafrugell
PAS Alcoy  -  Vendrell
Reus  -  CE Arenys
HC Liceo  -  CH Caldes
FC Barcelona  -  Girona

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Barcelona 15 5 5 0 0 24 2 22
2  HC Liceo 15 5 5 0 0 27 6 21
3  Noia 10 5 3 1 1 15 9 6
4  Girona 10 5 3 1 1 13 9 4
5  Lleida 10 5 3 1 1 16 14 2
6  Reus 9 5 3 0 2 22 17 5
7  PAS Alcoy 9 5 3 0 2 16 13 3
8  CH Caldes 7 5 2 1 2 14 10 4
9  Vendrell 6 5 2 0 3 8 16 -8
10  Igualada 5 5 1 2 2 9 10 -1
11  Vic 5 5 1 2 2 8 10 -2
12  CH Lloret 4 5 1 1 3 11 16 -5
13  CP Voltregà 4 5 1 1 3 10 19 -9
14  Palafrugell 3 4 1 0 4 11 21 -10
15  AsturHockey 3 5 1 0 4 12 31 -19
16  CE Arenys 0 5 0 0 5 6 19 -13

volarà fins a Niça on es 
trobaran les bosses que fa-
ran el viatge per carretera. 
Després ja junts completa-
ran el desplaçament fins a 
Itàlia, pel debut a la CERS 
a la pista del Sarzana.
 
CE Noia 2 (0/2): Xus, Ara-
gonés, Esteller, Llorca i Xaus, 

equip inicial. Roca, Mendes 
(1), Casas (1), Del Amor. 
 
IHC 0: Elagi, Met Molas, 
Bars, Vives ipla, equip ini-
cial. Tety, Miquel i Mén-
dez. Prat i Del Valle. 
 
Gols. Segona part: 1-0 Mendes 
(min. 6), 2-0 Casas (min 22.) 
 



El CF Igualada tira d’èpica per treure un punt de Sants (2-2) i 
cau derrotat al camp del Sant Ildefons (3-1)

Els igualadins estan fent un inici de temporada discret. Foto: Joan Guasch.

PERE SANTANO/ LA VEU 

D esprés de jugar més 
de mig partit amb 
inferioritat, els 

igualadins van aconseguir 
un valuós punt al camp del 
Sants, en partit de la novena 
jornada al grup segon de la 
Primera Catalana.
Els jugadors de Dani Gimeno 
van començar el partit més 
activats que els barcelonins. 
La circulació de pilota, tret 
distintiu dels blaus, va provo-
car la sorpresa dels locals, que 
no podien aturar el joc dels 
visitants. Tant va ser així, que 
les primeres ocasions van ser 
per part anoienca, arribant 
a avançar-se en el marcador, 
gràcies a un gran xut d’ Eloi.
No obstant, el gol va activar 
als locals, que van començar 
a jugar de tu a tu a partir del 
minut vint. Tot i això, tal i 
com ens té acostumats, Lle-
dó, va mantenir la porteria a 
zero amb diferents aturades. 
Malauradament, un tir ma-
gistral de falta, va provocar 
l’empat dels locals. El gol va 
animar als de Sants, que van 
començar a crear més perill a 
la porteria blava 
Amb l’empat i a punt d’ar-
ribar a la mitja part, el 
central blau, Juan Cano, 
veient com familiars seus 
eren increpats a la grada, 
es va apropar a veure que 
succeïa i va ser expulsat. 
Just després de l’expulsió, 
en una desafortunada ju-
gada, el Sants s’avançava al 
marcador (2-1). Els mèrits 
dels blaus no eren reflec-

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 9 
Pirinaica   2 · 0   Navás
Puigreig   0 · 1   Aviá B
Santpedor   1 · 1   Manresa B
Ignasi Puig   2 · 2   Fruitosenc
Calaf   4 · 4   Can Parellada
Cardona   3 · 2   Viladecavalls
Juan XIII   1 · 2   Suria
Marganell   0 · 1   Sant Pere Nord
Moiá   0 · 0   Puigcerdá

Jornada 10
Navás  -  Puigreig
Aviá B  -  Santpedor
Manresa B  -  Ignasi Puig
Fruitosenc  -  Calaf
Can Parellada  -  Cardona
Viladecavalls   -  Juan XIII
Suria  -  Marganell
Sant Pere Nord  -  Moiá
Puigcerdá  -  Pirinaica

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 9 
Vallirana c    1 · 2   Pallejá
Sant Esteve   6 · 1   Olesa
Castelldefels B   1 · 3   Levante Planas
SV Horts   4 · 0   Cervelló
Sant Andreu B   3 · 2   Abrera
Can Roca 74   3 · 2   Torrelles
Corbera   1 · 1   P. Málaga
Martorell    1 · 1   Viladecans B
PR Sant Feliu   5 · 1   San Mauro B

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 9 
B Blanques   1 · 1   Valls
Vista Alegre   2 · 0   Sant Ildefons
Viladecans    2 · 0   Rapitenca
Sants   2 · 2   Igualada
Efac Almacelles   1 · 0   Andorra
Balaguer   1 · 1   Alpicat
Martinenc   2 · 2   Lleida ECF B
San Cristóbal   3 · 0   Tortosa
U. Bellvitge   1 · 3   Vilaseca

Jornada 10
Valls   -  Vista Alegre
Sant Ildefons  -  Viladecans
Rapitenca  -  Sants
Igualada  -  Efac Almacelles
Andorra  -  Balaguer
Alpicat  -  Martinenc
Lleida ECF B  -  San Cristóbal
Tortosa  -  U. Bellvitge
Vilaseca   -  B Blanques

Jornada 10
Pallejá  -  Sant Esteve
Olesa  -  Castelldefels B
Levante Planas  -  SV Horts
Cervelló  -  Sant Andreu B
Abrera  -  Can Roca 74
Torrelles  -  Corbera
P. Málaga  -  Martorell 
Viladecans B  -  PR Sant Feliu
San Mauro B  -  Vallirana 

tits al marcador.
Els de Dani Gimeno ana-
ven al descans amb un 
panorama molt complicat, 
on calia ‘èpica per a treure 
quelcom de positiu.
Però molt lluny de rendir-se, 
els blaus tenien intenció de 
lluitar fins al final. I així ho 

van demostrar a la represa. 
Els igualadins van donar-ho 
tot al camp i sabent sofrir, 
van mantenir-se vius fins 
als instants finals del partit. 
I el premi a la constància va 
arribar, després d’una gran 
jugada de Thomas, amb clar 
penal a favor dels blaus; Èric 

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 9 
Montserrat   1 · 2   Munia
San Mauro   4 · 2   Martinenca
Anoia   2 · 1   Ódena
Mediona   3 · 0   Piera
Sant Pere   1 · 0   Riudebitlles
Ribes   0 · 3   Sitges
Olivella   1 · 2   Cubelles
Moja   3 · 4   Hortonenc
La Pobla   0 · 3   J Ribetana

Jornada 10
Munia  -  San Mauro
Martinenca  -  Anoia
Ódena  -  Mediona
Piera  -  Sant Pere
Riudebitlles  -  Ribes
Sitges  -  Olivella
Cubelles  -  Moja
Hortonenc  -  La Pobla
J Ribetana    -  Montserrat

   PT. j g e p gf gc df
1  FC Barcelona B 19 7 6 1 0 20 5 15
2  Collerense 15 7 5 0 2 20 9 11
3  Seagull 14 7 4 2 1 22 6 16
4  AEM Lleida 14 7 4 2 1 12 4 8
5  Espanyol B 14 7 4 2 1 12 5 7
6  Europa 13 7 4 1 2 17 12 5
7  Igualada 11 7 3 2 2 13 9 4
8  Son Sardina 9 7 2 3 2 4 8 -4
9  Pallejá 7 7 2 1 4 14 18 -4
10  Pardinyes 6 7 1 3 3 10 15 -5
11  Sant Gabriel 5 7 1 2 4 7 11 -4
12  Levante Planas 5 7 0 5 2 9 18 -9
13  Sp Mahón 2 7 0 2 5 1 19 -18
14  P Ferranca 0 7 0 0 7 6 28 -22

futbol 2A NACIONAL F.
Jornada 7  
FC Barcelona B   5 · 2   Europa
Son Sardina   1 · 4   UD Collerense
Levante Planas   2 · 2   AEM Lleida
Seagull   7 · 0   Sp Mahón
Igualada   1 · 1   Pallejá
RCD Espanyol B   2 · 1   P Ferranca
Sant Gabriel   2 · 2   Pardinyes

Jornada 8 
CF Pallejá  -  FC Barcelona B
CE Europa  -  RCD Espanyol B
P Ferranca  -  Son Sardina
UD Collerense  -  Levante Planas
AEM Lleida -  Sant Gabriel
Pardinyes CF  -  CE Seagull
Sp Mahón  -  CF Igualada

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  CF Cubelles 27 9 9 0 0 30 6 24
2  UD San Mauro 22 9 7 1 1 34 13 21
3  AE Moja 20 9 6 2 1 29 12 17
4  UE Sitges 20 9 6 2 1 25 8 17
5  J Ribetana 16 8 5 1 2 24 13 11
6  CE Anoia 16 9 5 1 3 24 16 8
7  CE Ódena 14 9 4 2 3 25 16 9
8  CF Mediona 13 9 4 1 4 18 23 -5
9  CF La Pobla 11 9 3 2 4 16 25 -9
10  AE Piera 9 9 3 0 6 25 27 -2
11  CE Olivella 9 9 2 3 4 16 23 -7
12  Riudebitlles 9 9 3 0 6 17 27 -10
13  CD Ribes 8 9 2 2 5 12 18 -6
14  FC Hortonenc 8 9 2 2 5 21 28 -7
15  Sant Pere 8 8 2 2 4 11 21 -10
16  Montserrat 7 9 2 1 6 15 20 -5
17  AE Munia 7 9 2 1 6 15 38 -23
18  UE Martinenca 4 9 1 1 7 10 33 -23

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Martorell CF 21 9 6 3 0 21 7 14
2  SV Horts 18 9 5 3 1 20 13 7
3  PR Sant Feliu 17 8 5 2 1 23 9 14
4  Levante Planas 17 9 4 5 0 17 10 7
5  Vallirana CF 16 9 5 1 3 18 11 7
6  CF Olesa 16 9 5 1 3 19 20 -1
7  Castelldefels B 15 9 4 3 2 15 9 6
8  P. Málaga 15 9 4 3 2 17 14 3
9  CF Pallejá 15 8 5 0 3 16 14 2
10  Viladecans  B 10 8 3 1 4 19 16 3
11  Sant Andreu B 10 8 3 1 4 16 23 -7
12  Sant Esteve 8 8 2 2 4 18 18 0
13  CF Corbera 8 9 2 2 5 17 21 -4
14  Can Roca 74 8 8 2 2 4 12 22 -10
15  AE Abrera 7 9 2 1 6 10 15 -5
16  San Mauro B 7 9 2 1 6 13 22 -9
17  CD Cervelló 3 9 0 3 6 12 31 -19
18  UE Torrelles 2 7 0 2 5 6 14 -8

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Pirinaica 22 9 7 1 1 23 10 13
2  CE Suria 17 9 5 2 2 17 14 3
3  Viladecavalls 16 8 5 1 2 19 12 7
4  Juan XIII 16 8 5 1 2 13 9 4
5  CE Manresa B 16 9 5 1 3 21 19 2
6  Sant Pere Nord 14 8 4 2 2 21 16 5
7  UD Calaf 14 8 4 2 2 21 19 2
8  Can Parellada 14 8 4 2 2 15 13 2
9  CF Cardona 12 8 3 3 2 10 9 1
10  CE Marganell 11 9 3 2 4 16 13 3
11  CF Santpedor 11 9 3 2 4 15 18 -3
12  CCF Puigcerdá 11 8 3 2 3 8 11 -3
13  Ignasi Puig 9 9 1 6 2 20 20 0
14  CE Puigreig 8 8 2 2 4 12 12 0
15  CE Navás 8 8 2 2 4 5 12 -7
16  UE Aviá B 7 9 2 1 6 12 18 -6
17  CE Moiá 2 8 0 2 6 5 16 -11
18  FC Fruitosenc 2 9 0 2 7 11 23 -12

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Martinenc 19 9 6 1 2 23 8 15
2  Efac Almacelles 19 9 6 1 2 18 8 10
3  Alpicat 17 9 4 5 0 10 6 4
4  Sants 17 9 5 2 2 10 10 0
5  San Cristóbal 16 9 5 1 3 17 12 5
6  Sant Ildefons 14 9 4 2 3 16 10 6
7  Viladecans 14 9 4 2 3 11 8 3
8  Lleida B 14 9 4 2 3 17 15 2
9  Andorra 12 7 3 3 1 8 3 5
10  Igualada 12 9 3 3 3 10 11 -1
11  B Blanques 12 8 3 3 2 10 12 -2
12  Balaguer 11 9 3 2 4 14 16 -2
13  Rapitenca 11 9 3 2 4 8 11 -3
14  Vista Alegre 10 9 2 4 3 13 12 1
15  Vilaseca 7 9 2 1 6 7 15 -8
16  Tortosa 5 9 1 2 6 9 26 -17
17  Valls 3 8 0 3 5 6 13 -7
18  U. Bellvitge 3 9 0 3 6 8 19 -11

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 7
Fátima  -  Montbui
La Llacuna    -  Capellades
Vilanova Camí   -  Masquefa
Vallbona   -  Cabrera
Ateneu  -  Rebrot
Masquefa CE  -  La Torre
La Paz  -  Host Pierola
Tous  -  Carme

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Masquefa 21 7 7 0 0 35 4 31
2  CF Capellades 19 7 6 1 0 32 6 26
3  CE Carme 19 7 6 1 0 22 7 15
4  FC Fátima 13 7 4 1 2 21 9 12
5  Vilanova Camí 13 7 4 1 2 17 13 4
6  UE Tous 12 7 4 0 3 15 14 1
7  Host Pierola 10 7 3 1 3 15 15 0
8  UD Rebrot 10 7 3 1 3 17 18 -1
9  Masquefa CE 10 7 3 1 3 9 15 -6
10  Ateneu 9 7 3 0 4 12 26 -14
11  UD La Torre 7 7 2 1 4 16 26 -10
12  CF Montbui 5 7 1 2 4 10 14 -4
13  Cabrera CE 5 7 1 2 4 16 23 -7
14  CF La Llacuna 3 7 0 3 4 5 16 -11
15  CF Vallbona 2 7 0 2 5 6 23 -17
16  CF La Paz 1 7 0 1 6 11 30 -19

Jornada 6 
Carme   3 · 2   Fátima
Montbui    1 · 1   La Llacuna
Capellades  2 · 2   Vilanova Camí
Masquefa   5 · 1   Vallbona
Cabrera   1 · 3   Ateneu
Rebrot   2 · 1   Masquefa CE
La Torre   3 · 2   La Paz
Host Pierola   3 · 5   Tous 

el convertia per fer l’empat.
Tot i que el resultat era bo 
pels visitants, per la manera 
amb que s’havia desenvolupat 
el partit, els igualadins van 
tenir una última i clara opció 
per endur-se els tres punts, 
però el porter local va evitar 
una gran jugada de Martí.

Derrota a Sant Ildefons
D’altra banda, el CF Igualada 
va perdre per 3-1 al camp del 
Sant Ildefons, dimecres, quan 
es va disputar aquest partit 
ajornat de la cinquena jorna-
da. Els igualadins van veure 
com els locals van sentenciar a 
la primera part, amb tres gols. 
Martí Just va escurçar diferèn-
cies en els darrers minuts.
Després d’aquests dos encon-
tres, el CFI és desè a la classifi-
cació, amb 12 punts, a set de la 
zona de promoció. L’equip 
rebrà diumenge a les 5 de 
la tarda l’EFAC Almacelles 
a les Comes. Els de Lleida 
són els segons classificats, 
amb la qual cosa s’assegura 
veure bon futbol. 
 CFI: Lledó; Bernat (An-
derson 66’), Juan, Thomas, 
Baraldés (Iloie 46’); Mo-
ragas, Juanjo (Güell 56’), 
Eric, Morillas (Peña 76’), 
Eloi; Doblas (Martí 61’)
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D E   L’A N O I A

Pa amb Oli i Xocolata!Pa amb Oli i Xocolata!
Omplim la motxilla
La importància de les sortides escolars
PÀG. 2 | OPINIÓ

Les escoles ja estan en marxa
Les escoles de la comarca ja es troben en plena activitat
PÀG. 3-7 | NOTÍCIES ESCOLARS

El dibuix de la portada ha 
estat elaborat 
col·lectivament per la 
classe:

Els Castors, 6é de 
primària de les 

Escoles de l’Ateneu
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JORDI ROJAS, CLARA GIL, LAURA PALET I MARTA CASANELLAS  
Equip directiu de la Fundació Escola Mowgli

Al claustre de mestres ens agrada pensar que contri-
buïm d’alguna manera al bagatge d’experiències que 
omplen la motxilla dels nostres alumnes, no només 
a nivell de continguts, sinó també a nivell vivenci-
al. Una motxilla que els acompanyarà tota la vida i 
que, en la mesura que es va omplint, contribueixi 
positivament en el desenvolupament humà, social, 
cultural i intel·lectual dels nens i nenes. “En una so-
cietat que canvia cada dia, hem de plantejar-nos què 
és l’educació. I des d’aquest punt de vista, l’educació 
en aquest s moments ha de part i r de l’aprenentatge 
i no de l’ensenyament.”(Roser Salavert)
Des de les escoles, veiem com n’estan de preparats 
i motivats els nostres alumnes per explorar el món 
que els envolta. Necessiten qüestionar el que veuen, 
investigar el que no entenen, buscar el que no sa-

ben, posar en pràctica el que han après i mostren 
curiositat a través de l’observació i la manipulació; 
necessiten sortir de l’aula i de casa per descobrir 
el que ens envolta, compartir activitats en família 
o amb l’escola, conèixer llocs nous o receptes no-
ves, visitar museus, gaudir d’espectacles, passejar o 
anar en bicicleta... Qualsevol activitat és bona 
si l’objectiu és aconseguir omplir aquesta me-
tàfora del mica en mica, que busca arribar a 
l’objectiu final de la felicitat. Com un rellotge 
de sorra fina en forma de motxilla, que engloba 
aprenentatges, vivències i sentiments.
Per això la nostra escola sempre ha potenciat 
les sortides a l’entorn, les colònies o els camps 
d’aprenentatge amb unes finalitats concretes. 
Tal com diu Júlia Berenguer1:
- Són un aprenentatge vivencial, a través del qual 
els infants toquen, senten, oloren i viuen la natura-
lesa, les obres d’art o bé el barri. Així, aquest apre-
nentatge dins l’aula no significa el mateix, o és que 
podem portar l’olor d’un barri dins l’aula?
- Permeten posar en pràctica els aprenentatges tre-
ballats a l’aula. Des dels valors com l’educació, pas-
sant pel respecte a les normes de trànsit, els infants 
es posen a prova tot demostrant com són de capa-
ços d’anar pel món (o pel museu, o pel barri…).
- El coneixement de l’entorn pot repercutir en el 

compromís de voler actuar-hi per tal de millorar-lo, 
canviar-lo o, simplement, respectar-lo.
Quan els infants, des de ben petits, viuen 
l’entorn, aprenen a conviure-hi i, bàsicament, 
el respecten, fa que siguin més responsables 
del que ens envolta i que tinguin interès i se 
sentin compromesos a mantenir-ho.
El mateix passa quan un infant està acostumat 
a saber estar en un museu o en d’altres llocs 
públics, que transferirà els aprenentatges i els 
durà a terme al llarg de la seva vida.
- Permeten un desenvolupament global dels 
infants, ja que integren coneixements di-
versificats (l’aprenentatge de les parts d’una 
planta, mentre es compta quantes fulles té…) 
i no pas separats per àrees (ara toca matemà-
tiques, ara anglès, ara català…).
Malauradament, però, cada vegada vivim en una 
societat més sedentària on els nens i nenes passen 
moltes hores asseguts sols davant la televisió, jugant 
a un aparell electrònic o interactuant amb qualse-
vol dispositiu mòbil. I, tot i que la societat digital 
forma part del nostre dia a dia i no ens hi podem 
oposar, aquestes activitats no potencien tant els as-
pectes més socials, culturals i de cohesió com quan 
sortim i omplim la motxilla de noves experiències.

Omplim la motxilla
“La vida és com una motxilla. Si la 

mesurem a pes i ens obsessionem amb el 
quant, ens acabarà fent mal l’esquena. 

L’important no és la quantitat, sinó amb 
què l’omplim i com.”

(Liliana Arroyo)

El projecte d’Escola+sosteni-
ble té entre les seves activitats 
la col·laboració amb Solidan-
ça, una entitat sense ànim de 
lucre que treballa per la in-
serció sociolaboral de perso-
nes en risc d’exclusió social, a 
través d’activitats vinculades 
a la gestió integral de residus. 
La primera activitat d’aquest 
curs l’ha realitzat l’alumnat 
de 4t de Primària, amb una 
xerrada sobre l’activitat que 
fa aquesta associació: recu-
llen la roba usada, la classi-
fiquen per destriar la que ja 
no es pot aprofitar i que serà 
destinada a fer-ne draps i fils 

i la que després de rentar-la i 
arreglar-la pot ser tornada a 
vendre de segona mà. 
Després de la xerrada, 
l’alumnat ha fet un taller 
que ha consistit en prepara 
una llibreta amb paper reci-
clat i utilitzat un tros vell de 
roba per fer les tapes.
La col·laboració amb Soli-
dança l’ampliem posant a 
l’abast de les famílies del 
centre durant quinze dies 
un gàbia per recollir roba 
usada el tractament de la 
qual dóna feina a persones 
en risc d’exclusió social.

Escola+Sostenible amb 
Solidança a Escolàpies

Fa uns dies els alumnes de 
5è de Maristes Igualada van 
rebre la visita d’uns éssers 
poc habituals: granotes, 
tortugues, una iguana i fins 
i tot dues serps els van venir 
a trobar un dilluns després 
de dinar. Guiats per un biò-
leg dedicat a la defensa dels 
animals, les noies i els nois 
de 5è van poder tocar-los i 
observar-los. 
A mesura que anava presen-
tant els rèptils i amfibis, el seu 
propietari ens sensibilitzava 
davant d’una realitat que so-
vint oblidem: aquests animals 
mai han de ser les nostres 
mascotes. Bàsicament vam 
descobrir dos motius:
En primer lloc quan com-
prem un ésser viu d’aquesta 
mena no sabem ben bé què 
comprem. Poden créixer 
molt o semblar més inofen-
sius del que són realment. De 
fet, l’animal més perillós que 
vam veure, i que no es podia 
tocar sota cap concepte, era la 
ChelydraSerpentina, una tor-
tuga  que amb la seva mosse-
gada pot arrencar fàcilment el 
dit d’una persona...i quan és 
adulta fins i tot la mà! El més 
amoïnant és que aquest rèptil 
es pot comprar per internet 

sense cap mena de dificultat...
El segon motiu per no tenir 
animals exòtics com a mas-
cotes és el risc a que s’escapin 
o, com passa massa sovint, 
ens cansem d’ells i els aban-
donem. Pensem que moriran 
per no estar en el seu habitat 
natural, però acostumen a ser 
éssers molt resistents i aca-
ben per ocupar un lloc en 
els nostres ecosistemes. En 
no tenir enemics, es multi-
pliquen molt ràpidament i 
són un perill per l’equilibri 

Una activitat sorprenent: rèptils i 
amfibis venen visiten els Maristes

ecològic. D’exemples en te-
nim molts: el silur a l’Ebre, 
que està acabant amb les 
truites de riu, el musclo 
zebrat o la falguera d’aigua 
serien alguns exemples. 
Així vam passar una tarda 
de dimecres entretinguda i 
molt interessant. Esperem 
que també tots els presents 
haguem pres consciència: els 
animals exòtics poden ser 
molt bonics, però no haurien 
de ser les nostres mascotes. 
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La Setmana passada els alum-
nes de 6è de primària de 
l’Acadèmia van anar d’excur-
sió al Món Sant Benet del Ba-
ges. Allí vàrem fer tallers re-
lacionats amb l’àrea del medi. 
La visita guiada a les instal·la-
cions del monestir amb pro-
jeccions i mappings, la visita 
de totes les estances, va ser 
un aprenentatge de com esta-
va organitzada i com vivia la 

societat tan camperola com 
monàstica a l’Edat mitjana.
El taller de degustació i des-
perta dels sentits va permetre 
veure com no tan sols fem 
servir el gust sinó també la 
vista, l’olfacte, el tacte i l’oïda 
per menjar.  Va ser interes-
sant experimentar amb nous 
gustos i entendre d’una altre 
manera un fet tan quotidià 
com és el menjar.

Alumnes de 6è de 
l’Acadèmia Igualada 
visiten Món Sant Benet

Els alumnes de l’institut Pla 
de les Moreres que partici-
pen en el  projecte d’Erasmus 
“Get Moving” han visitat Fin-
làndia amb motiu de la terce-
ra trobada dels països partici-
pants. Els altres membres del 
projecte són Portugal, Eslo-
vènia, Lituània, Polònia i Fin-
làndia. Professors i alumnes 
han  tingut la possibilitat de 
treballar en diversos tallers 
relacionats amb la projecció i 

participació dels adolescents 
en la comunitat en què viuen.
Els alumnes participants han 
gaudit de l’experiència de 
conviure durant 5 dies amb 
famílies acollidores fineses i 
així veure i conèixer una al-
tra cultura i noves maneres 
d’entendre el món. Els pro-
fessors acompanyants han 
pogut assistir a debats amb 
els altres representants dels 
països participants sobre 

Erasmus Get Moving a l’institut Pla de 
les Moreres

noves maneres d’involucrar 
els alumnes en la societat 
amb les eines adequades per 
fer valdre les  opinions.
Durant aquest curs 2017-
2018 es realitzaran altres vi-
atges a Letònia i Polònia per 
seguir trreballant en el pro-
jecte i seguir col.laborant en 
la confecció d’uns mecanis-
mes integradors molt valiosos 
per la cohesió dels alumnes i 
la comunitat de Vilanova.

Aquestes qualificacions reco-
negudes internacionalment 
certifiquen la bona competèn-
cia dels alumnes en les dife-
rents habilitats necessàries 
per aprovar les proves i en 
els diferents nivells als que 
es van presentar: Flyers, Ket, 
Pet i First Certificate.
Els representants de Cam-
bridge van insistir en la 
importància de la llengua 
anglesa com a eina de co-
municació i els van animar 
a continuar formant-se per 
a millorar la seva compe-
tència en aquesta llengua, 

felicitant als alumnes pels 
bons resultats.
Els professors i professores 

Entrega de diplomes Cambridge al 
Montclar Mestral

del Departament d’anglès 
fem extensiva aquesta feli-
citació als nostres alumnes.

A petició de l’equip docent de 
l’escola, l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí ens ha cons-
truït un nou espai de jardinet 
a l’entrada de l’escola.
Gràcies a l’equip de jar-
dineria de la Brigada muni-
cipal, ara podem gaudir d’un 
“jardinet botànic” amb un 
bon grapat de diversitat de 
plantes que formaran part 
de les activitats del projecte 

d’Escola Verda de l’Escola.
El grup de treball de mes-
tres d’Escola Verda, s’encar-
regarà de retolar totes les 
plantes per aconseguir que 
l’alumnat del centre conegui 
la gran diversitat de plantes 
que tenim al nostre particu-
lar “Jardinet botànic”.
Un espai verd renovat per 
gaudir de la natura i apren-
dre a respectar-la!

El “jardinet botànic” de 
l’escola Pompeu Fabra

“Els alumnes de 1r d’ESO han 
tingut una xerrada molt inte-
ressant, a càrrec de l’optome-
trista Susana Rodríguez. 
Al llarg de la sessió, ha expli-
cat el funcionament de l’ull, 
la diferència entre oftalmò-
leg i oftometrista, vista i vi-
sió,... i també ha sensibilitzat  
l’alumnat de la importància 
d’una correcta visió per a un 
bon aprenentatge.
Una pràctica amb ulleres 3D 
ha posat un final lúdic. “

Xerrada sobre visió al Monalco
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Els alumnes de 4t d’ESO De 
l’Acadèmia hem participat a la 
segona edició del PREPARA’T 
JOVE organitzat per l’Ajunta-
ment d’Igualada i la Unió Em-
presarial de l’Anoia.
Aquest any el Màrius Mollà 
(enginyer industrial i escriptor) 

i el Carles Ventura (coach de jo-
ves) ens han explicat la impor-
tància de no tenir por a decidir, 
de preparar-nos, formar-nos i  
lluitar per les nostres passions i 
també ens han  informat sobre 
algunes  oportunitats laborals 
que ofereix  l’Anoia.

Prepara’t jove a 
l’Acadèmia Igualada

Un any més la participació de 
l’alumnat de l’escola en aques-
ta Cursa Popular d’Igualada 
que dóna el tret de sortida a 
les activitats del Jocs Escolars 
de l’Anoia ha estat molt nom-
brosa gràcies a l’entusiasme 
de les famílies  i de la promo-
ció que des de l’escola es fa en 
relació a l’activitat física i la 
participació en iniciatives es-
portives d’àmbit local.
Felicitem especialment l’Àlex 
Piernas Marsal que va gua-
nyar el 1r premi en la cate-
goria Benjamí masculí i fe-
licitem també al Josep Puig 
Castells i el Joan Martínez 
Espinosa pels seus 4t i 8è lloc 

respectivament en aquesta 
mateixa categoria.  
Felicitem també la Judit Na-

Escolàpies Igualada a la 39a edició de 
la Cursa Popular

varro Salvà, exalumna de l’es-
cola pel ser 3r premi en la ca-
tegoria Infantil femení.

2n of ESO in Escola Pia, 
Igualada have recently been 
doing an international pro-
ject for eTwinning; which is 
a community for schools in 
Europe where they can sha-
re, communicate and develop 
ideas in order to learn from 
one another. The title of their 
most recent project was “Cre-
ate a Magazine” and the chil-
dren made magazines about 
topics which they are inte-
rested in, for example music, 
fashion, sports etc. Once all 
ofthe magazine covers had 
been made, the students de-
cided which magazine covers 
were the best and these were 
uploaded to the eTwinning 

blog, which allows other sc-
hools to see the great work 
that they have done! The next 
exciting project for the 2n of 
ESO students is to make a 

Alumnes de desdoblament d’anglès de 
l’Escola Pia inicien el projecte 
etwinning ‘Create a magazine’

presentation about their sc-
hool so that the other schools 
who are part of the eTwin-
ning community can learn 
about Escola Pia.

El nostre institut ha estat 
un dels cinccentres de tot 
l’Estat Espanyol seleccio-
nat per a participar en un 
seminari  transnacional a 
Varsòvia, juntament amb 
centres d’Eslovàquia, Ità-
lia, Suècia i Polònia.
Les activitats de cooperació 
transnacional (TCA, per les 
seves sigles en anglès) faci-
liten que les institucions o 
centres educatius dels països 
que participen en el Progra-
ma Erasmus+ entrin en con-
tacte i puguin desenvolupar 
un pla de treball conjunt per 
tal d’intercanviar experiènci-
es, col·laborar en projectes de 
mobilitat o establir una asso-
ciació estratègica (antics pro-
jectes Comenius ). S’oferten 
diferents activitats com ara 
visites d’estudi, seminaris de 
contacte i seminaris temàtics.
La persona representant de 
l’INS Joan Mercader ha estat 
Marta Mercadé Isant, profes-
sora d’anglès i alemany i res-
ponsable dels projectes inter-
nacionals del centre.
L’objectiu del seminari de 
contacte School to school 
partnerships: How to plan an 
excellent project en què ha 
participat ha estat aprofundir 
en els objectius i prioritats de 

les associacions entre centres 
escolars, amb la finalitat d’ela-
borar un projecte de qualitat, 
establir contactes i iniciar el 
treball per a futurs projectes 
entre centresde diferents pa-
ïsos europeus.
La trobada ha tingut lloc 
del’11 al 15 d’octubre. Han 
estat cinc dies intensos de 
treball col·laboratiu entre els 
25 representants dels països 
participants, en què s’han 
compartit experiències  i han 
sorgit valuoses idees per a 
nous projectes.
Estem segurs que d’aquesta 
trobada en sortiran futurs 
projectes internacionals!

L’INS Joan Mercader 
participa en una activitat 
de cooperació 
internacional a Polònia

L’any passat ja vàrem iniciar 
un nou projecte per integrar 
els dispositius tàctils a les 
nostres classes de P-3. Des del 
principi hem cregut en el po-
tencial que tenen els alumnes 
de P-3 per aprendre les noves 
tecnologies. L’infant explora 
amb llibertat i independèn-
cia però dins d’una estructura 
d’aprenentatge respectant el 
ritme personal i potenciant 
el desenvolupament de les 
intel·ligències múltiples. Des-
cobrir i aprendre de forma 
autònoma amb estímuls visu-
als i auditius permet a l’infant 
aprendre ràpidament a de- senvolupar-se en el context i progressar al seu ritme.

Ipads a P3 de l’Acadèmia Igualada
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El  dimecres passat dia 11 
d’octubre l’alumnat dels cicles 
formatius de grau mitjà d’As-
sistència al producte gràfic 
imprès i d’Artesania de com-
plements de cuir, així com els 
alumnes del cicle formatiu 
de grau superior de Gràfica 
publicitària de l’Escola Mu-
nicipal d’Art i Disseny Gas-
par Camps van fer una visita 
guiada a les exposicions tem-
porals “El món de Giorgio 
de Chirico. Somni o realitat” 
i “Warhol. L’art mecànic” a 
CaixaForum – Barcelona.
Giorgio de Chirico va ser un 
dels artistes més influents en 
l’art del s. XX i és especialment 
conegut per la seva etapa me-
tafísica (entre 1910 i 1920). A 
través de pintures, escultures, 
aquarel·les i dibuixos vam 
poder gaudir d’una retros-
pectiva que mostra l’evolució 
de la seva producció artística. 
Arquitectures i places silenci-
oses, maniquins humanitzats 
i objectes descontextualitzats 
enmig de referències al món 
clàssic i renaixentista.

en què es va consolidar 
definitivament com a em-
presari-artista.
Els cicles formatius de La 
Gaspar són estudis reglats 
on els alumnes es formen 
com a professionals en l’àm-
bit del disseny; aquest tipus 
de sortides enriqueixen 
d’una manera important 
la seva formació artística i 
cultural. La sortida va ser 
un èxit ja que hi van parti-
cipar més de 100 alumnes.

Visita col·lectiva dels alumnes de La 
Gaspar al CaixaForum

En un registre totalment di-
ferent, l’exposició d’Andy 
Warhol mostra més de 300 
obres de l’artista pop per ex-
cel·lència dels anys seixanta. 
Obres basades en la refor-
mulació de diferents produc-
tes de consum (des de sopes 
Campbell’s fins a actors i po-
lítics del seu temps) i en la 
seva producció seriada.  Una 
exposició molt completa que 
abarca des dels seus inicis 
com a dissenyador gràfic fins 
als últims anys de la seva vida 

Aquest mes d’octubre els 
nens i nenes del Gabriel 
Castellà han començat a 
treballar amb diferents ac-
tivitats i metodologies que 
atenen la seva diversitat.
Per començar, els alumnes 
d’Infantil i Primària estan 
treballant les matemàtiques i 
la llengua per racons amb dos 
mestres a l’aula, fent que a 
cada racó es pugui donar allò 
que cada nen i nena necessita, 
sempre amb activitats atracti-
ves i properes a ells.
A més, s’ha començat a tre-
ballar el medi per Projec-
tes, també amb dos mestres 
responsables de l’àrea, amb 
temes comuns a tota la Pri-
mària. Aquest trimestre, 
concretament, estem treba-
llant el cos humà, des del que 
els alumnes volen aprendre 
sobre aquest tema.
També ha començat el pro-
jecte interdisciplinari que 
consisteix en fer, durant una 
tarda, agrupacions diferents 
a la d’aula i partint del que 
saben els infants es treballa 
diferents aspectes d’un tema 
troncal. Aquest primer torn 
està relacionat amb els ani-
mals, concretament de la 

granja, perquè el mes de maig 
anirem al Camp d’Aprenen-
tatge de Juneda.
Com a novetat aquest curs i 
dins l’Acció Tutorial, hem co-
mençat el projecte Escolta’m, 
que vam fer un tastet el curs 
passat i enguany ja el duen 
a terme quatre grups de Pri-
mària. Consisteix en treure 
tres alumnes de l’aula mitja 
hora a la setmana i deixar que 
s’expressin lliurement sobre 
temes que els preocupen, els 
agraden... i que és bo que pu-
guin explicar a algú. A partir 
d’aquestes sessions el tutor 
pot parlar amb el gran grup 
a l’hora de tutoria i resoldre 
problemes, conflictes o sen-
zillament parlar de temes que 
els interessen.
Finalment, la setmana passa-
da vam iniciar el projecte per 
potenciar la lectura i la convi-
vència entre alumnes que ja fa 
molts anys que portem a ter-
me a l’escola, l’Apadrinament 
lector i les Parelles lectores. 
Alumnes de P5 i 1r tenen pa-
drins de 5è i 6è, i alumnes de 
2n, 3r i 4t tenen una parella. 
Entre tots s’ ajuden a gaudir 
de la lectura i d’una bona es-
tona plegats.

Comencem...! Al Gabriel 
Castellà

Amb motiu de l’exposició de 
catifes de ciment del Museu 
de la Pell d’Igualada, organit-
zada pel Museu, l’Ajuntament 
d’Igualada i el Centre de Re-
cursos Pedagògics de l’Anoia, 
els alumnes de 1r d’ESO del 
BiM, vam estar treballant les 
tres primeres hores del primer 
divendres de curs i durant les 
primeres setmanes a Visual 
i Plàstica, les nostres pròpies 
rajoles hidràuliques. Les vam 
fer de tres tipus i colors: Del 
mar (blau), de la terra (ver-

mell) i de l’aire (groc).
El divendres dia 6 d’octubre, 
uns quants alumnes de 1r i tres 
professors vam anar a portar 
les nostres rajoles al Museu de 
la Pell. Quan vam arribar les 
vam muntar i vam admirar les 
catifes de ciment de les altres 
escoles i instituts. Feien molt 
de goig totes juntes. Ens ho 
vam passar molt bé tots junts i 
envoltats de tanta bellesa junta 
en forma de rajola.
Ha estat una activitat fantàs-
tica d’inici de curs ja que ens 

“Catifes de ciment” de L’IES Badia i 
Margarit

ha permès treballat junts en 
un mateix producte i així ens 
hem conegut més i millor.
Des d’aquí volem donar les 
gràcies als professors per la 
idea de fer-nos participar en 
aquesta activitat i a la Montse 
de VIP per la seva empemta i 
dinamització.
Us convidem a tots a visitar, 
fins al 5 de novembre, i a gau-
dir d’aquesta relíquia que tots 
hauríem de tenir sota els peus 
de casa nostra!!! 

Gil Robert 1r ESO

Èxit de participació a la cur-
sa popular d’Igualada tant 
de la ciutat com de l’escola 
Pia, obtenint així el segon 
premi d’escola amb més par-
ticipació. També l’alumna 
Berta López i la mestra de 
1er de primària Neus Lladó, 
han pujat al podi .

Més del 60% dels alumnes 
d’infantil i primària hi han 
participat i molts d’ells ho han 
fet acompanyats d’un famili-
ar, també la Llar i l’ESO hi 
han tingut representació.
Gràcies a tots/es per la vostra 
implicació, i l’any vinent més 
i millor. #piarunning

L’Escola Pia, 2n premi de 
participació a la Cursa 
Popular
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El dijous 28 de setembre vam 
presentar el lema de Pastoral 
d’enguany a tots els alumnes 
de l’escola i la seva mascota 
“Lamou” que ens acompa-
nyarà en tots els actes que 
farem al llarg del curs.
El lema “MOU-TE” ens fa una 
crida a estar en moviment, un 
moviment necessari perquè 
continuï havent-hi vida. 
Alguna cosa es mou, i quan la 
movem, la canviem. Podem 
canviar la seva posició, la seva 
forma, alguna de les seves 
parts. Per tant, el moviment 
és una oportunitat de canvi 

i transformació. Cadascú de 
nosaltres som agents de canvi, 
persones que podem transfor-
mar la realitat que ens envol-
ta. Quan et mous per algun 
motiu i generes un canvi, pots 
ser un punt de referència per a 
altres persones que encara no 
s’hagin aixecat. El moviment 
és contagiós, ja que interpel-
la els que tens al teu voltant i 
pots inspirar nous moviments 
personals i grupals.
Els alumnes van acabar l’acte 
ballant al ritme de la cançó del 
lema. Una cançó molt conegu-
da per tots ja que a la nostra 

El Col·legi Maristes presenta el lema: 
”MOU-TE”

escola es va gravar, el passat 
mes de maig, el vídeo motiva-
dor per tots els col·legis Maris-
tes d’arreu del món. 
Us convidem a fer-hi un cop 
d’ull: www.youtube.com/
watch?v=jPaGVh9TvgQ
La dinàmica de classe ha estat 
treballar i reflexionar sobre 
per què, com i amb quina fi-
nalitat ens movem. Cada grup 
ho ha plasmat de manera plàs-
tica en una part del pòster que 
ens servirà de decoració.
Amb aquestes dinàmiques do-
nem el curs per ben començat 
i esperem moure’ns d’allò més!

El projecte europeu Erasmus 
K2+ “ Migration” que partici-
pa la nostra escola juntament 
amb altres 7 països d’Europa 
dona la possibilitat de fer una 
mobilitat a Hilpolstein, a prop 
de Nuremberg, durant una set-
mana al mes de gener. S’han 
presentat a la convocatòria 11 
alumnes de 4t d’ESO.
Els 5 millors alumnes que han 
obtingut la beca són: Berta 

Martí, Carla Márquez, Anna 
Saumell, Marta Canher i Jordi 
Pelfort. Aquests alumnes jun-
tament amb la seva professora 
d’anglès, Gemma Boncompte, 
representaran l’escola i treba-
llaran plegats amb els altres pa-
ïsos sobre el tema de la immi-
gració fent un munt d’activitats 
durant tota la setmana d’acord 
amb el programa dissenyat pels 
coordinadors de les 8 escoles.

Beques excel·lència 
Erasmus 2018 a 
Alemanya per 4t d’ESO 
de l’Escola Pia

Durant aquest projecte i de 
forma creativa, els alumnes 
de p3, p4 i p5 coneixeran la 
figura de Miró: la seva vida, 
la seva tècnica i les seves ins-
piracions. L’objectiu és que 
s’assoleixin els coneixements 
mitjançant l’experimentació 
i l’expressió lliure, tenint en 
compte sempre l’atenció per-
sonalitzada i les capacitats de 
cada alumne.
Aquest projecte sorgeix per-
què una de les maneres de 
transmetre sentiments i emo-
cions és mitjançant el llen-
guatge artístic i visual. Els 
elements de les obres de Miró 
són fàcils de reconèixer: llu-
nes, estels, animals, sols… 
També es treballen contin-
guts tan bàsics com els colors 
i les formes geomètriques. Els 
nens adquireixen confiança 
i seguretat i desenvolupen 
la seva imaginació al màxim 
nivell; tres elements bàsics a 
fomentar i a potenciar durant 
l’etapa escolar infantil.

Treballar per projectes afavo-
reix no només la capacitat co-
municativa i expressiva dels 
nostres alumnes, sinó que 
també ajuda a pensar, a ar-
gumentar i a desenvolupar la 
seva capacitat crítica i inter-
pretativa. Un altre objectiu és 
fer el pensament visible, és a 

Montclar Mestral estrena el Projecte: 
“Som Miró”

dir, que els alumnes busquen 
eines per transmetre i fer rea-
litat tot allò que pensen. 
Aquest projecte i aquesta me-
todologia obren la porta a la 
transversalitat: amb un sol 
element es treballen diferents 
continguts pertanyents a di-
ferents àrees.

El divendres 6 d’octubre a 
la tarda,, els alumnes de 1r 
d’ESO van celebrar la Festa 
d’inici de curs. Els seus com-
panys de 4t els van prepa-
rar una Jornada de Con-
vivència: proves, reptes, 
dinàmiques de cohesió...
A més, van tenir la sort de 
poder comptar amb la visita 
de la Regidora d’Ensenya-
ment, Sra. Patrícia Illa, la 
qual ens va visitar per conèi-

xer els alumnes del Projec-
te Bullying CtrlZ , el nostre 
projecte pedagògic TOTS i  
també va tenir l’amabilitat de 
respondre una entrevista dels 
alumnes de 2n de Primària.  
Li agraim molt la tarda que 
vam compartir.
La festa va acabar amb un 
berenar “d’escola verda”: bro-
quetes de fruita.
Això sí que és començar 
bé el curs!

Festa d’inici de curs de 
1r d’ESO al Monalco
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47 alumnes de Cicle Superior 
de l’Escola ramon Castelltort 
d’Igualada van visitar les Co-
ves de l’Espluga de Francolí 
el passat dia 28 de setembre, 
on van descobrir l’evolució 
humana des del Paleolític 
fins l’actualitat a través d’au-
diovisuals que recreen es-
cenes de la prehistòria amb 
personatges reals.
També van realitzar un Ta-
ller d’excavació a l’exterior 
de la Cova on van conèixer 
les eines que utilitzen els ar-
queòlegs, després van poder 
excavar i les restes trobades 
els van ensenyar a datar-les, 
clasificar-les i recontruir 

Visita a les Coves de l’Espluga del cicle 
superior del Ramon Castelltort

Del 4 al 18 d’octubre hem 
gaudit d’aquesta il·lustrativa 
exposició adreçada a l’alum-
nat de 5 a 9 anys, patrocinada 
per la Diputació de Barcelona 
per mitjà del Servei de Salut 
Pública, amb l’objectiu de do-
nar a conèixer la importància 
que té la salut bucodental per 
a les nostres dents i prevenir 
les possibles conseqüències 
que es poden patir si no se 
segueixen els consells dels 
professionals. Així, l’alumnat 
d’Infantil I-5 i de 1r, 2n i 3r de 
Primària han realitzat el taller 
previst seguint les explica-
cions dels diferents panells, 
aprenent a raspallar les dents 
sobre una dentadura gegant i 
jugant al joc de cartes que en-
senya quins aliments afecten 
negativament o no a les nos-

tres dents. Finalment han re-
but l’obsequi d’un kit dental.
L’exposició ha estat ober-
ta a la resta de l’alumnat de 

Exposició “Cuida’t les dents” 
a les Escolàpies

l’escola i a les famílies que 
acompanyades dels seus fills 
han pogut comentar amb ells 
tot el què han après.

Per segon any consecutiu 
l’Acadèmia ha portat per les 
diferents etapes educatives 
del centre quatre auxiliars de 
conversa anglesos. A l’esco-
la sempre hem donat molta 
importància a l’aprenentatge 
dels idiomes, fent que el seu 
aprenentatge comenci a la 
llar d’infants. Seguint aques-
ta línia, l’Acadèmia es troba 
adherida al Programa AC 
del Servei d’Ensenyament 

Multilingüe de Catalunya, 
on l’objectiu és promoure 
programes de mobilitat per 
estudiants i fomentar l’in-
tercanvi cultural, donant 
lloc al que es coneix com a 
auxiliars de conversa.
Els auxiliars de conversa du-
rant la setmana acompanyen 
els professors d’anglès a les 
seves classes, i participen ac-
tivament en l’ensenyament de 
l’idioma, no només durant 

Auxiliars de conversa a l’Acadèmia 
Igualada

La Patri era la científica en-
carregada de fer-nos el taller. 
Primer, i per situar-nos en el 
camp de la ciència, ella ha fet 
petits i diferents experiments 
per introduir el tema. Ha ti-
rat dins un vas de precipitats 
aigua en estat pur i oli, i hem 
pogut veure que era una mes-
cla heterogènia i que per se-
parar els dos components es 
necessitava un embut de de-
cantació. Després n’hem fet 
un altre amb sorra i llimadu-
res de ferro i hem pogut veure 
que era una mescla heterogè-
nia i que es podien separar 
per mitjà d’un imant potent.
Després, com que ja ens ha 
introduït el tema hem passat 
als experiments més com-
plexos i amb elements de la 
taula periòdica. Abans de fer 
aquest experiment i com que 
en alguns hi havia substanci-
es tòxiques i perilloses els vo-
luntaris ens hem posat guants 
de plàstic, ulleres i les ne-
nes per fer els experiment 
ens hem hagut de fer una 
cua per no fer malbé el ca-
bell amb les reaccions.
Hem fet un indicador de pH 
universal neutre, és a dir de 
color groc, amb base i àcid en 
un matràs erlenmeyer, des-
prés hem fet pasta de dents 
d’elefant amb un matràs er-
lenmeyer, aigua oxigenada, 
sabó, iodur de potassi i  una 
vareta per remenar. Quan 
hem tirat el iodur de potassi 
ha reaccionat amb l’aigua i 
el sabó i ha format un xurro 
d’escuma groga i esponjo-
sa. Llavors hi hem posat 
un termòmetre per saber la 
temperatura i ha ascendit 
de 23ºC a 58ºC, això segons 
ens ha dit la Patri era una 
reacció exotèrmica.
Després   hem posat un arbre 
de coure dins un recipient on 
hi hem tirat nitrat de plata i 
llavors l’arbre semblava que 
estigués nevat, encara que la 
reacció s’ha fet esperar una 
bona estona. Llavors hem 
agafat un vas de precipitats, 
iodur de potassi i amoníac i 
després de barrejar aquests 
dos ingredients en estat sò-
lid hem pogut observar com 
s’anaven convertint en líquid 
i que aquest era gelat. El ter-
mòmetre que hem posat per 
marcar la temperatura ha 
senyalat que feia només 6ºC, 
per tant aquesta reacció es 
endotèrmica.
Seguidament hem agafat un 

tub d’assaig aguantat per una 
gradeta i dins el tub hi hem 
posat zinc i després salfu-
mant i hem pogut veure des-
prés d’agafar el tub amb unes 
pinces que en sortia un fum 
calent que és en realitat hi-
drogen de gas.  El penúltim 
experiment és el que ens ha 
sorprès més, el que amb un fil 
de coure i una flama s’han fu-
sionat i la reacció ha sigut un 
flaix de llum molt potent, per 
tant hem fet una combustió.
En l’ últim experiment hem 
fet sevir  un evaporador ro-
tatiu bastant gran. Llavors 
després d’evaporar una mica 
d’aigua, hem deixat sortir el 
gas de l’evaporador i hi hem 
posat un matràs erlenmeyer 
perquè es s´hi quedés uns 
segons, mentrestant hem 
acostat el matràs a una fla-
ma i llavors i inesperada-
ment ha fet una fogonada.
Després d’esmorzar vam po-
der anar 1h i mitja lliures 
pel Cosmocaixa per poder 
observar i experimentar les 
diferents exposicions que hi 
havia. La que ens va agra-
dar més va ser l’exposició de 
“Talking Brains” on es podia 
veure com els humans hem 
evolucionat al llarg del temps 
amb la llengua i la forma 
d’expressar-nos. Una de les 
activitats que ens va agradar 
més dins d’aquesta exposició 
va ser poder veure el desen-
volupament de la llengua des 
que som petits fins que som 
adults amb unes ulleres de 
realitat virtual on podies in-
teractuar només amb els ulls.
Ens va agradar molt, tant les 
exposicions com el taller i do-
nem gràcies a la Xesca, l’Ari-
adna, la Maria i el Julián, 
per fer-nos gaudir tant 
d’aquesta excursió.

Judit Prat, 2n ESO

Un dia al Cosmocaixa 
amb el Badia i Margarit

l’horari lectiu sinó també du-
rant el temps de menjador. 
D’aquesta manera es dona 
l’oportunitat que els alum-
nes puguin practicar amb 
una persona nativa. Els 
auxiliars de conversa són 
un complement per l’ex-
pressió i comprensió oral 
dels nostres alumnes.
De ben segur que per a tots 
serà un intercanvi lingüístic i 
cultural molt enriquidor!
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Cròniques dels partits 
del cap de setmana de 
l’Igualada Vòlei Club

VÒLEI / LA VEU 

El diumenge el Jorba 
Solà Sènior Masculí de 
l’Igualada Vòlei Club 

va rebre al pavelló de Les Co-
mes al CV Cubelles. El partit 
va acabar amb un marcador 
de 3 sets a 0 (25-19/25-16/26-
24) favorable als locals. Els de 
casa van dominar el partit, 
sense fer un gran joc, envers 
un rival de inferior nivell. El 
pròxim partit serà el dissabte 
a les 20 hores, els de l’IVC re-
brà al CE Vilafranca Negre.
El Sènior Femení perd a casa 
davant l’Alpicat perd una 0-3, 
la setmana que visita el camp 
del SD Espanyol.
El Sènior Femení B després 
d’un partit molt disputat perd 
amb el Terrassa però les igua-
ladines han demostrat molt 
bona actitud durant tot el par-
tit fent que els sets estigues-
sin molt disputats guanyant 
i perdent per la mínima. Cal 
agraïr a les juvenils Aina Se-
villa, Lidia Jubero, i Jhosselin 
Artica haver ajudat al equip. 
La setmana que ve reben a les 
18:00 al CV Santpedor.
Per fi han arribat els esperats 
debuts dels Veterans del XP, 
que el diumenge van rebre al 
Fortí als Spikings Neurons, 
amb un gran partit guanyat 
per 3-1. Partit on encara 
s’han notat els nervis del pri-
mer partit, contra un equip 
amb poca concepció del 
joc però amb disposició, ha 
fet que el XP cedís un set, 
però que ha resolt bé i saber 
sortir en moment puntuals 
d’ofuscació. Fins el cap de 
setmana de l’11 de desem-
bre no tornen a jugar.

Equips base
El Juvenil Masculí guanya a la 
seva visita a Lleida davant el 
Balafia, en un nou partit molt 
emocionant on els dos equips 
van tenir opcions d’empor-
tar-se el gat a l’aigua. Molts alts 
i baixos per ambdues bandes, 
i en un últim set que l’Igua-
lada va cedir un 6-0, va saber 
remuntar i guanyar-lo per un 
10-15, bona reaccions en els 
moments clau. La setmana 
que ve reben al CV Mataró, 
líder del grup, a les 16:00 al 
Fortí de les Comes.
El Juvenil Femení perd per un 
0-2 contra el Salou, després 
d’un 1r set on les igualadines 
han estat desubicades i poca 
intensitat. En el 2n i 3r set han 
demostrat una millor actitud i 
bon joc arribant a posar-se per 
davant en el marcador i poder 
lluitar-los. La setmana que ve 
visiten el Roquetes juntament 
amb les Cadets.
El Cadet Femení guanya per 
0-3 al Salou. Les jugadores de 
Laia Pujol i Aina Sevilla, han 
jugat molt serioses i no han 
baixat la guàrdia contra un 
equip que no ha posat en cap 
moment dificultats.
L’Infantil Femení perd con-
tra el Barça Rosa per 0-3, 
les jugadores han fet un bon 
partit inclús en el segon set 
han pogut disputar-lo fins 
el final. La setmana que ve 
es desplacen a Gavà.
La setmana que ve l’Igua-
lada Vòlei Club celebra la 
presentació dels equips per 
a la nova temporada a Les 
Comes. Aquest proper diu-
menge a les 6 de la tarda.

Bona Baja Portalegre 500 de Miquel 
Prat i Sergio Lafuente
MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Al llarg del divendres 
i dissabte es va dis-
putar per Portugal la 

Baja Portalegre 500 puntua-
ble pel mundial de Bajas de 
la Federació Internacional de 
l’Automòbil amb la partici-
pació del pilot de Maians 
Miquel Prat de Moto Club 
Igualada copilotat per Ser-
gio Lafuente de l’Uruguai 
amb el buggi Yamaha pre-
parat per PCR Sport i pa-
trocinats per MOTUL.
El copilot uruguaià Sergio 
Lafuente te molta experi-
ència en aquest tipus de 
proves doncs entre altres 
ha participat varies edici-
ons del Dakar ja sigui com 
a pilot i com a copilot.
450 eren els equips inscrits 
distribuïts en les diverses 
categories de cotxes, motos, 
buggis i quads. Prat i Lafuen-
te van tenir un esplèndid ini-
ci tant en el pròleg com a la 
primera etapa del divendres 
doncs al finalitzar el dia esta-

ven classificats en una feno-
menal cinquena posició de la 
seva categoria.
Aquesta competició portu-
guesa es caracteritza per te-
nir uns trams de terra força 
estrets motiu pel que no hi 
participen els camions. Mi-
quel Prat i Sergio Lafuente 
si ja el divendres pel motiu 
dels trams estrets van tenir 
forces problemes per avançar 
als que havien sortit abans, el 

dissabte van rebre una pena-
lització de 15’ per culpa d’un 
malentès provocat per un 
equip portuguès i que va pro-
vocar que perdessin la cin-
quena posició, presentant la 
corresponent reclamació que 
a l’hora d’escriure aquestes lí-
nies encara no havien tingut 
resposta per part de l’organit-
zació, però tot i així aconse-
guiren finalitzar aquesta dura 
prova portuguesa.
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Comença la reforma i modernització 
de les pistes de frontennis del Molí Nou
FRONTENNIS / LA VEU

La passada setmana van 
arrencar les obres per 
rehabilitar i ampliar les 

instal·lacions de frontennis del 
Molí Nou d’Igualada. Aquesta 
actuació s’emmarca en el Pla 
Integral de Modernització 
dels Equipaments Esportius 
Municipals, que l’Ajuntament 
impulsa dins la candidatura 
per esdevenir Ciutat Europea 
de l’Esport 2019. Fins ara, hi 
havia dues pistes en aquesta 
zona de frontennis, però ca-
lia adequar-les a la normativa 
federativa i, per això, ara es 
procedeix a modernitzar una 
de les dues pistes i es demo-
leix la segona, la més petita, 
aixecant-la de nou segons els 
paràmetres normatius. El re-
sultat final serà que el Molí 

Nou i els clubs que en fan ús 
disposaran aviat de dues pistes 
de frontennis de 30 metres i de 
característiques del tot regla-

mentàries. Aquests treballs 
tenen un període d’execució 
previst de cinc mesos i un 
pressupost de 225.00 euros.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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a la teva hipoteca?

Pots aconseguir que el teu banc te 
la tregui sense reclamació judicial

Per més informació, truca’ns al: 
629 77 31 01



BÀSQUET / LA VEU 

El sènior masculí va 
perdre per un con-
tundent 80 a 37 da-

vant l’Igualada «C».
El primer quart i bona part 
del segon no feien preveure 
un marcador final amb tan-
ta diferència. 16-13 al acabar 
el primer i fins a la meitat de 
segon, marcador molt igualat i 
els jugadors donant la cara.
Però a la segona part van tornar 
els fantasmes de temporades 
passades amb males decisions, 
pilotes perdudes, etc. Per obli-
dar i passar pàgina ràpidament.
Van jugar Francis Rodríguez 
(13), Miguel Angel García 
(7), Camilo Rodríguez (2), 
Antonio García (4), Stalin 
Rodríguez (9), Aniol Palome-
ras, Jan Palomeras, Fernan-
do Leno, Sergi Brugués (2), 
Alexey Domenech i Johnny 
Goya. Entrenador Pep Ferrer. 
Victòria del sènior femení
Les bones notícies van arribar 
de nou de la mà de les jugado-
res de l’equip sènior femení, 
amb una sensacional victòria 
a casa d’un dels rivals directes 
a la part alta de la classificació. 
No havien perdut cap partit fins 
al moment, però les vilanovines 
van fer un partit immens.
Un parcial de sortida de 0-11, 
amb una defensa magnífica, 
va fer que les locals no ano-
tessin cap punt fins al minut 6. 
A pesar dels intents del rival, 
van saber mantenir-se sem-
pre per davant i només en una 
ocasió, van arribar a empatar 

al lluminós. Molt carregades 
de faltes, semblava que la vic-
tòria podria perillar, però les 
vilanovines van aguantar els 
moments difícils, i amb un 
gran bàsquet i un treball en 
equip impressionant es van 
acabar emportant el partit. 
Destacar el debut de les 3 
jugadores cadet ( María, 
Anna i Irene) que van fer 
una gran feina a la pista.
Van jugar Marina Espejo (4), 
Clara Bargalló (24), Clàudia 
Oller (5), Clàudia Miramunt 
(4), Elia Díez (5), Anna Pala-
cios,  Núria Torrens (9), María 
Palacios (1), Irene Leno (2) i 
Alexandra Vives (1). Entrena-
dor Alexey Domènech. Parci-
als 9-17, 18-13, 12-14 i 13-11.
Debut del cadet femení
Dissabte va arribar el de-
but de l’equip cadet feme-
ní amb una ajustada der-
rota davant el BÀSQUET 
LLORENÇ per 32-34.

El primer quart va resul-
tar definitiu per la sort del 
partit. A les jugadores lo-
cals les va costar entrar al 
partit i es van trobar amb 
un marcador desfavorable 
al descans de 8-19.
El tercer quart va ser molt 
diferent. Les vilanovines 
amb una gran defensa i un 
atac molt fluid es van po-
sar per davant al marcador 
22-21, però al últim quart 
el cansament i la falta d’en-
cert en els minuts finals van 
provocar la derrota final. 
De totes maneres, bones 
sensacions en aquest co-
mençament de temporada.
Van jugar, Carla Bocache (2), 
Carla García, Irene Leno (4), 
Lucía Moreno (7), Claudia 
Nuncio, Anna Palacios (3), 
María Palacios (8), Sofía Sanc-
ho y María Vega (8). Entrena-
dor Carlos Fratila. Parcials 
3-8, 5-11, 14-2 i 10-13.

Una victòria i dues derrotes pel 
Vilanova Bàsquet Endavant
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BÀSQUET / LA VEU 

Les cròniques dels partits 
d’aquest cap de setmana 
de l’Òdena Club Bàs-

quet:

ÒCB Sènior Masculí «A» 60 
– 63 C.B. Manyanet Les Corts
Van jugar: Estany (7), 
Vallverdú (9), Máximo (11),
Vives (7), Pons (5), 
Tarrida (10), Santiago (2), 
Mercadé (7) i Marimón (2).
Polèmica derrota la que va 
patir l’equip davant d’un rival 
directe per la lluita pels llocs 
capdavanters de la classifica-
ció. El partit va ser molts in-
tens i cap dels dos equips va 
aconseguir avantatges clars en 
el marcador. A l’inici del par-
tit, amb un marcador de 7 a 13 
(+6) els visitants van aconse-
guir el seu màxim avantatge 
i amb el marcador de 36 a 29 
(+7), ja en el 3er. quart, va 
ser el màxim avantatge pels 
odenencs. La controvertida 
expulsió de l’entrenador local 
castigat amb dues tècniques 
no va ser impediment pels lo-
cals per lluitar per la victòria 
fins al darrer instant. A menys 
d’un minut pel final del partit 
i amb el marcador empatat a 
58, un triple de l’equip barce-
loní va decantar definitiva-
ment el partit.

ÒCB Sènior Femení 57 – 54 
C.E. Xamba Vilafranca «B»
Van jugar: Raja (6), Forn 
(13), Farreras (11), Carmo-
na (3), Garcia (1), Vidal (5), 

Pedregosa (11), Rocaginé 
(5), Haro (2) i Freixas.
Les odenenques van patir de 
valent per aconseguir una 
victòria que no es va poder 
assegurar fins pràcticament el 
darrer instant del partit. Les 
vilafranquines van aconseguir 
el seu màxim avantatge al 2ª 
quart amb 6 punts de mar-
ge (13 a 19), però a 5 minuts 
del final i després de diverses 
alternatives en el marcador, 
l’avantatge era de 4 punts (44 
a 48). Un parcial de 5 a 0 (49 a 
48) a poc més d’un minut pel 
final donava de nou l’avantat-
ge a les locals. En aquests dar-
rers instants, l’encert en els tirs 
lliures (4 de 6) va ser clau per 
assegurar la victòria. 

ÒCB Sots-21 25 – 55 C.E. Laietà 
Van jugar: Fuentes (2), Torre-
llardona (4), Rosich (8), Palo-
mas (2), Calle (2), Porredón 
(2), Torrens (5), Poncell i Vidal.
Dues  c iste l les  consecu-
t ives  en e ls  pr imers  ins-
tants  del  par t it  (4  a  0)  i 
un poster ior  parcia l  de 
0  a  10  (4  a  10)  que ja 
va  deixar  e l  par t it  sen-
tenciat .  E ls  avantatges 
v is itants  es  van anar  e i-
xamplant  de  manera  pro-
gress iva ,  guanyant  e ls  4 
parcia ls  f ins  arr ibar  a ls 
30  punts  de  di ferència 
(25 a  55)  amb el  què es 
va  tancar  e l  par t it .  De-
but  de  Rosich,  que amb 
8  punts  va  ser  e l  màxim 
enciste l lador  de  l’equip.

Victòria de les noies i 
derrota dels masculins 
de l’Òdena Club Bàsquet

BÀSQUET / LA VEU 

Un altre mal inici 
de partit de l’equip 
igualadí femení que  

condiciona el partit davant 
un equip colomenc que no 
va donar treva al llarg del 40 
minuts. Un parcial de 21-7 
condiciona el matx i fa anar 
a remolc a l’equip visitant. Tot 
i que poc a poc i augmentant 
el to defensiu el quadre de 
l’Anoia es torna a posar dins 
del partit, però la consistèn-
cia defensiva-ofensiva del 

Draft, segones classificades 
del grup, apaga tots els in-
tents d’apropar-se
al marcador de l’Igualada. 
Al final del partit, el resul-
tat era de 75 a 51 favorable 
al Draft Gramanet.
Parcials: (26-15) (18-14) 
(14-7) (17-15)
Anotadores: Carner (7), Al-
domà (-), Soler (4), Amatllé 
(3), Jané (6), Lamolla (25), 
Figueras (2), Carrasco (4), 
Fernàndez (-), Roda (-).

Contundent derrota del 
sènior femení del CBI

El CB Igualada segueix 
amb la bona dinàmica

   j g p gf gc df
1  Pardinyes 6 5 1 452 395 57
2  Bahía Palma 6 5 1 482 442 40
3  FUE Vic 6 4 2 524 420 104
4  CB Igualada 6 4 2 498 431 67
5  Mataró 6 4 2 440 420 20
6  Valls UE 6 4 2 439 420 19
7  CB Mollet 6 4 2 454 445 9
8  CB Salt 6 3 3 440 452 -12
9  El Olivar 6 2 4 457 476 -19
10  CB Cornellá 6 2 4 422 443 -21
11  Castellbisbal 6 2 4 398 470 -72
12  Cerdanyola AE 6 2 4 377 462 -85
13  JAC Sants 6 1 5 398 434 -36
14  BCM Andorra 6 0 6 421 492 -71

Lliga EBA
Jornada 6 
CB Cornellá   66 · 73   CB Salt
Bahía Palma   77 · 71   Valls UE
Mataró   68 · 77   Pardinyes
JAC Sants   74 · 63   Cerdanyola AE
BCM Andorra   79 · 83   El Olivar
Vic     83 · 89   CB Mollet
Castellbisbal   66 · 92   CB Igualada

Classificació

Jornada 7
Castellbisbal  -  FUE Vic
CB Mollet    -  BCM Andorra
El Olivar  -  JAC Sants
Cerdanyola AE  -  Mataró
Pardinyes  -  Bahía Palma
Valls UE  -  CB Cornellá
CB Igualada    -  CB Salt

BÀSQUET / LA VEU 

E l Club Bàsquet Igua-
lada segueix amb la 
bona dinàmica posi-

tiva. En l’última jornada de 
la Lliga EBA va guanyar a la 
pista del Castellbisbal per 26 
punts de diferència (66-92) i 
d’aquesta manera es col·loca 
3r a la classificació. Partit 
molt complet i amb un joc 
efectiu i seriós dels iguala-
dins. A la primer meitat ja 
guanyaven per 15 punts de 
diferència. Durant la segona 
part encara va augmentar 

més la diferència gràcies al 
bon joc desplegat. 
El conjunt de l’Anoia ja porta 
d’aquesta manera 3 victòries 
consecutives guanyant per 
més de 25 punts de diferèn-
cia i superant els 90 punts 
anotats per partit.
Amb aquesta victòria els 
igualadins es col·loquen en 
la 4a posició, amb el mateix 
balanc que el Vic, 3r. 
El proper partit del Club 
Bàsquet Igualada serà 
aquest dissabte a les Co-
mes contra el Salt.
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Alba Pelfort (Ingràvita), 
campiona d’Espanya 
d’escalada de dificultat

ESCALADA / LA VEU 

Ningú pensava, ara fa 
gairebé 5 anys, quan 
va començar a escalar 

a Ingravita que arribaria on és 
ara. Amb els peus de gat grans 
i sense força als dits l’Alba 
“apuntava maneres”. La moti-
vació que desprenia per se-
guir intentant escalar allò que 
no podia, junt amb la manera 
d’agafar les preses i l’absència 
de por a l’alçada des de l’inici 
ja feia entreveure que podia 
arribar lluny. Va ser el 2014 
que en unes proves d’accés al 
CTEEC (Centre de tecnifica-
ció d’escalada de Catalunya) 
va entrar merescudament, a 
partir d’aquí es va comen-
çar a iniciar en el món de la 
competició amb una bona 
progressió fins el dia d’avui.
L’Alba, destaca avui per tenir 
una força increïble, una es-
calada dinàmica, una actitud 
positiva i uns nervis de gel; no 
es posa mai nerviosa i a la pre-
gunta com estàs Alba? o com 

ha anat la competició? La res-
posta sempre és: Bé...
Sempre intentant passar desa-
percebuda és fàcil trobar-la per 
Ingravita entrenant i provant 
els blocs més difícils de la sala, 
amb les mans i les malles ben 
blanques de magnesi.
Després de superar algunes 
lesions, l’Alba torna a estar en 
forma i va ser aquest passat cap 
de setmana que va tenir lloc al 
rocòdrom de la Fuixarda, la 
prova decisiva pel campionat 
d’Espanya d’escalada de difi-
cultat Juvenil. Aquí va ser on es 
va proclamar campiona de la 
categoria sub18 femenina per 
davant de les favorites al podi: 
Antía Freitas i Miryam Ginés.
Des de l’equip Ingravita volem 
felicitar molt efusivament a 
l’Alba pel seu títol i de retruc 
la seva família per confiar 
en Ingravita. Desitgem que 
segueixi gaudint d’aquest 
esport i de ben segur aquest 
no serà l’únic títol.

ATLETISME / IGNASI COSTA 

El triatleta del C.A.I Triat-
ló Petromiralles Albert 
Moreno, assolia diu-

menge el seu 2n triomf absolut 
en la prova igualadina, després 
del seu triomf del 2015.  Un 
total de 4.625 atletes clas-
sificats entre ambdues cur-
ses, 2.114 en la prova gran 
i 2.511 en la cursa reserva-
da als mes petits i acompa-
nyants  van establir un nou 
rècord de participació. 

Quines sensacions has tingut 
amb aquesta nova victòria en 
la Cursa Popular igualadina?
Bé, m’he sentit força bé, tot i 
que una mica lent degut a la 
preparació per l’Ironman. En 
aquestes curses fixo un ritme, 
i si no me l’aguanten tinc op-
cions de guanyar-les com avui.  

Li demanem la seva opinió 
sobre el nou emplaçament de 
la prova, al nou Parc Central.
Crec que l’emplaçament és 
millor que l’anterior. Tant pel 
tema de l’estacionament dels 
vehicles, com també per a la 
quitxalla, i pels actes post-cur-
sa, doncs facilita bastant les 
coses, en poder disposar d’un 
parc molt extens, amb gespa. 
Què millor que aprofitar-lo.

Darrerament has estat 3r en 
un triatló del circuit interna-
cional 70.3, a Itàlia. Ara estàs 
preparant una prova duríssi-
ma com és l’Ironman, per a 
finals de novembre, a Mèxic.
Doncs sí, era dins dels ob-
jectius d’aquesta temporada 
tornar a fer un podi al circuit 
professional de Triatló 70.3, 

i preparar un Ironman per a 
finals d’any.  Assolit el 1r ob-
jectiu, vam partir la tempora-
da en dues meitats, descansant 
una setmana al juliol. Vaig re-
prendre els entrenaments per 
preparar l’Ironman de Mèxic. 
Vaig participar en un Triatló 
70.3 a Lanzarote, i també he 
participat en curses locals com 
la de l’Alzheimer o ara la cursa 
Popular; sempre es bo córrer 
les curses de casa.
      
L’Albert ha assolit fer-se un lloc 
entre els millors especialistes 
internacionals del triatló. Qui-
na especialitat del Triatló és 
la més dura per a tú, natació, 
ciclisme o cursa a peu?
Doncs crec que és l’atletisme, 
tot i ser atleta.  A més, en la 
prova de l’Ironman, a Mèxic, 
amb 30º C. de temperatura, 
primer nedes, després farem 
el tram de ciclisme, i per aca-
bar fem la Marató corrent, que 

amb la calor i la humitat serà 
una prova de subsistència i el 
cap jugarà un paper important 
per regular-ho.

Entrevista a Carla Bisbal
Aquesta ha estat la 1a victò-
ria absoluta de l’atleta Infantil 
del C.A.I Petromiralles/Den-
tal Igualada  i alumna de l’IES 
Pere Vives Vich d’Igualada. 
És la teva 1a victòria absolu-
ta en la Cursa Popular igua-
ladina, després del teu 2n 
lloc de l’any passat, darrera 
de la teva companya Paula 
Blasco. Com ho valores?
Doncs la veritat es que em 
vaig trobar molt bé, tot i que 
se’m va fer molt llarg el tram 
de baixada de l’Av. Dr. Pas-
teur, de 2,5 km., però molt 
contenta per la victòria.

En quines competicions par-
ticiparàs en aquesta tempora-
da que estem a punt d’iniciar?
Bé, inicialment participaré 
en la temporada catalana de 
Cros que comença el novem-
bre, i posteriorment enllaça-
rem amb la de Pista Coberta, 
i la temporada d’aire lliure. Les 
proves en pista en que acostu-
mo a participar són els 1.000 
m.ll., i també ocasionalment 
en els 600 m.ll. 

Respecte al canvi de recorre-
gut de la Cursa Popular, ens 
valora positivament la modi-
ficació del traçat d’enguany.
La veritat és que m’ha agradat. 
És un recorregut diferent, i es 
molt xulo. 
   
Pots compaginar bé l’at-
letisme amb les proves 
de triatló que has fet 
aquesta temporada?
Doncs sí, perquè l’atletisme 
l’acabem al mes de juny, i les 
proves de triatló han començat 
aquesta temporada al juliol, 
finalitzant al setembre, i ho he 
pogut compaginar..

Entrevista a Albert Moreno 
i Carla Bisbal, guanyadors 
de la Cursa Popular
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El Futbol Sala Montbui es presenta 
davant la seva afició

FUTBOL SALA / LA VEU 

El passat dissabte, el FS 
Montbui va presentar 
davant de la nombrosa 

afició que omplia les grades 
del pavelló Montaqua els di-
ferents equips que portaran 
aquesta temporada el nom 
del club arreu de la comarca i 
província de Barcelona. 
L’acte va comptar amb 
la presència del regidor 
d’esports de l’ajuntament 
montbuienc Josep Palacios, 
el tècnic d’esports Lluís Ati-
enza i  la majoria dels pa-
trocinadors que fan  costat 
al club amb la seva ajuda.
Amb una espectacular posa-
da en escena amb canons de 
llums de colors i de fum i al 
ritme de la música, amb la 
veu de Rubén Fernández,  és 
va procedir a presentar als 

diferents equips amb els que 
comptarà el club aquesta tem-
porada, primer va ser el torn 
de l’equip Montpaper Benja-
mí. A continuació l’equip Au-
toreparaciones Agustin Aleví 
que participa a tercera divi-
sió. Darrere va sortir l’equip 
Instal·lacions Sergi Robles 
Juvenil que milita a tercera 
divisió. Tot seguit va ser el 
torn de l’equip de nova crea-
ció del club, un nou projecte 
que permetrà al FS Mont-
bui disposar d’un equip amb 
alumnes d’Àuria Grup. Des-
prés va sortir l’equip Diver-
vent Sènior B que juga a ter-
cera Catalana i per últim va 
ser l’equip VPR Refrigeració 
Sènior A qui va donar el salt 
sobre la pista i que competeix 
a divisió d’honor catalana per 

segon any consecutiu. 
Després de conèixer a tots els 
jugadors, entrenadors i del-
gats dels equips va arribar el 
moment dels parlaments en 
el que el regidor de l’ajunta-
ment va excusar l’absència 
de l’alcalde de Montbui i va 
mostrar el seu suport al club 
i el reconeixement a l’espec-
tacular presentació dels dife-
rents equips. Per la seva part 
el president del club Xavi Fitó 
va aprofitar per demanar al 
consistori més suport envers 
al club amb més categoria es-
portiva del municipi i agrair 
l’ajuda rebuda per part dels 
patrocinadors.
L’ac te  va  c loure  amb la 
fotograf ia  of ic ia l  de  tots 
e ls  components  del  Fut-
bol  Sa la  Montbui .

Derrota de l’AVI davant del líder
FUTBOL / LA VEU 

Bon partit el que es va 
poder veure dissab-
te a Les Comes. Per 

un costat els igualadins, un 
equip que intentava recupe-
rar el control del camp i per 
l’altre, una Barceloneta líder 
a la classificació i al terreny 
de joc, grandíssim equip. 
Gran millora del conjunt 
blau aquesta jornada que van 
oferir millor disposició i seri-
etat al terreny de joc obligant 
als visitants a no descuidar el 
seu portal, ja que al minut 10 
Sergi Pérez envià la pilota per 
damunt del travesser en un 
magnific passi de Xavi Can-
tarell. Però la superioritat del 
rival va emmanillar als blaus 
voluntariosos i van començar 
a manar tant en el joc com en 

el marcador. Els de la Barce-
loneta marxaren al descans 
amb dos gols d’avantatge, a la 
represa, el gol de Enric Conill 
va posar al líder contra les 
cordes i emoció en els primers 
compassos del segon  temps. 
Amb els igualadins abocats a 

treure un resultat positiu, van 
ser els barcelonins que amb 
dos contres van certificar la 
victòria i el perquè del lide-
ratge en el grup.

          La setmana vinent el con-
junt blau visitarà el camp de 
l’Olesa de Montserrat.

PÀDEL / LA VEU 

Lliga Pàdel +45
Ha començat la Lliga 
+45, i els dos equips de 

l’Esquaix, ‘Oxford’ i ‘Cambrid-
ge’ arrenquen amb triomf.
Els de ‘Oxford’ no podien co-
mençar millor. Han guanyat 
0-3 a casa de l’equip del Bages, 
Tot Pàdel. Amb aquest resultat 
el nostre equip es posa líder. Les 
parelles que van jugar són: 
1. Isidre Marimon / Jordi Homs 
2. Lluís Fernandez / Àngel Solé 
3. David Sanuy / Gaby Bonet.
Totes tres parelles guanyaren 
els seus partits amb molta sol-
vència, cedint molts pocs punts. 
Al mateix temps els de ‘Cam-
bridge’ també guanyen el seu 
enfrontament, aquests jugant 
a casa, contra els del Cube de 

de l’Esquaix van acabar gua-
nyant a Victor Morillas i Siscu 
Garcia per 6/4 4/6 6/3.
L’últim partit que jugaven per 
l’Esquaix, el Xavi Lorente i 
l’Àngel Solé, van acabar cedint 
al Tie-Break del 3r set sent el 
resultat final 6/4 5/7 i 6/7.
Seguim en les primeres 
posicions de la Lliga.

Esquaix Igualada - PàdelCat 
3ª categoria masculina
L’equip ha caigut de forma 
clara davant de l’Infinit. Tot 
i jugant a casa no vam poder 
rascar cap puntet sent el resul-
tat un 0-3 pels nostres rivals. 
Les parelles presentades son: 
1. Marc Rabell / Pino 2. Da-
vid Hornos / Josep A. Colom 
3. David Mestres / Josep M 
Mendez.

Manresa. En aquest cas el resul-
tat va ser de victòria per 2-1. Les 
parelles presentades son: 1. Xavi 
Linares / Jaume Grané 2. Jordi 
De Belza / Josep Juan Panades 
3. Xavi Balp / Jordi Ferrer.
Las parelles 2 i 3 també van 
demostrar molta superiori-
tat, en canvi la parella núm. 
1 va acabar cedint en un 
partit molt renyit.
Aquest resultat però els fa co-
mençar amb molt bon peu 
aquesta lliga, situant-se també 
en posicions capdavanteres .

Esquaix Igualada - PàdelCat 
2a categoria masculina
Segona jornada d’aquesta com-
plicada Lliga i les coses seguei-
xen anant prou bé per l’equip 
de l’Esquaix en aquesta cate-
goria. Nova victòria aquest 
cop jugant a casa contra els 
del Meskpadel. El resultat de 
l’enfrontament ha estat de 2-1 
En el primer partit la nostra pa-
rella formada per el Lluis Piqué 
i el Quim Gasque, van desfer-se 
dels seus rivals Javi Lozano i 
Toni Garcia, per 6-1 i 6-2.
Els altres 2 partits van ser mara-
tonians, anant tots dos a 3 sets i 
caient un per cada equip. Lluis 
Fernandez i Joan Arnau Pallejà 

Esquaix Igualada - PàdelCat 
2ª categoria femenina
Les noies del primer equip 
de l’Esquaix no van poder 
aconseguir cap punt en l’en-
frontament d’aquest dissab-
te contra Can Busqué.
Amb moltes novetats a 
l‘equip, i encara en fase 
d’acoplament, no van saber 
contrarestar les contrincants 
on, en els tres partits es va 
perdre en 2 sets. L’equip pre-
sentat va ser: 1. Carla Gasso 
/ Susanna Campo 2. Mònica 
Odena / Xussi Muñoz 3. Lau-
ra Molina / Laia Aguilera.

Esquaix Igualada - PàdelCat 
4a categoria femenina
Les noies de 4a tampoc 
van aconseguir cap punt 
en l’enfrontament a casa 
contra Pàdel Moià.
Tot i el resultat les sensacions 
son molt bones ja que amb una 
alineació, on quasi totes eren 
debutants vam veure bons par-
tits i sobretot s’ho van passar 
molt bé! En els tres partits es 
va perdre en 2 sets. L’equip pre-
sentat va ser: 1. Lys Mirò / Jud 
Tarazaga 2. Cristina Hernan-
dez / Raquel Alonso 3. Monica 
Balcells / Gemma Basols.

Els resultats dels equips 
de pàdel de l’Esquaix
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Gran èxit en el IV Trofeu de Halloween a Vilanova del Camí
GIMNÀSTICA / LA VEU 

El  Club Gimnàstic San 
Roque, amb la col·la-
boració de l’Ajunta-

ment de Vilanova del Camí, 
ha organitzat aquest passat 
diumenge 29 d’octubre, el IV 
Trofeu de Halloween de gim-
nàstica rítmica en la modali-
tat individual Copa Base 
i  conjunts Copa Catala-
na, amb la participació 
de 210 gimnastes de dife-
rents clubs de Catalunya
Les gimnastes, van gaudir 
d’una jornada molt dife-
rent,amb un pavelló am-
bientat amb la temàtica de 
Halloween, que va donar un 
ambient molt especial durant 
la execució de tots els exer-
cicis. Una vegada van acabar 

de competir, diferents clubs 
van participar en un concurs 
de coreografies dedicades a 
Halloween i muntades per les 
pròpies gimnastes que va do-
nar un toc màgic al trofeu.
Van participar sis gimnastes 
del club en la modalitat indi-
vidual Copa Base, totes elles 
van fer una gran competició 
amb els seus exercicis i acon-
seguiren grans resultats:
En categoria aleví, amb ma-
ces, Carlota Zamora aconse-
guí la primera posició al podi; 
i Gisela Ramírez la segona 
posició. En categoria infantil, 
amb cinta, Inma Cardozo se-
gona en la seva categoria; en 
cadet, amb cinta, Paula Men-
sa tercera posició al podi i Rut 

Vives en quarta posició. I per 
acabar, Itziar Mensa, juvenil 
amb pilota, subcampiona en 
la seva categoria.
Cal destacar la presència de 
l’alcaldessa Noemí Trucharte 
i el regidor d’esports Camilo 
Grados, que van fer l´entrega 
dels Trofeus i van donar su-
port al nostre esport.
Des del club felicitar a les 
gimnastes participants i cos 
tècnic per la gran feina de-
mostrada en les competici-
ons. Agrair la col·laboració 
de familiars del Club, Ajun-
tament de Vilanova del Camí 
i personal de Can Titó: que 
gràcies a tots fan possible jor-
nades de gimnàstica tant es-
pecials i multitudinàries.   

      Bon inici dels benjamins del Club 
Natació Igualada
NATACIÓ / LA VEU 

Dissabte passat dia 28 
d’octubre, es va dis-
putar la primera jor-

nada de lliga benjamí marcada 
per la FCN. La competició va 
tenir lloc a la piscina de Les 
Comes, on van participar el 
Club Natació Igualada, el C.N.
Vallirana i el C.N. Viladecans.
Les proves disputades van ser 
els 100m. lliures i els 50m. bra-
ça per als nedadors/es nascuts 
el 2008 i els 100m. lliures i els 
100m. braça per als nedadors/
es nascuts el 2007.
També es va nedar la pro-
va de relleus de 4x50m es-
quena, formada per neda-
dors/es de les dues edats.
Els resultats van ser bons, 
els benjamins del CNI van 

fer un bon paper en l’inici 
de la temporada.
L’equip de benjamins del CNI 
està format per: Guiu Egea, 
Albert Cano, Ariadna Navar-

ro, Jan Navarro, Pavel Odai-
nic, Joan Enrich, Jan Jardí, 
Nadia Benito, Itziar Valen-
zuela, Laia Carné, Martina 
Llorach, Olivia Guzowska.

Jordi Valles i Verònica 
Zaragoza, guanyadors de 
la Neandertal

CURSA / LA VEU 

La vuitena edició de la 
Cursa Neandertal de 
Capellades va acullir 

molts corredors i caminadors 
que van gaudir de valent de 
dos circuits totalment dife-
rents, el dels corredors, molt 
exigent i amb molt desnivell, 
el de caminadors, més suau. 
El podi masculí va ser: 1-Jor-
di Vallés , 2- Jordi Garcia, 3- 

Marc Sabater. En fèmines, 1a 
Vero Zaragoza, 2a Marta Se-
gura i 3a Bruna Tribó. Els 500 
corredors van poder acabar la 
festa gaudint d’un esmorzar 
que tenia un cop més com a 
protagonista el Pinxo Nean-
dertal. Cal destacar també 
que els Premis Neandertal van 
aconseguir recaptar 884€, que 
van ser entregats a la entitat 
Càrites Capellades.

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com



Celebrada la primera jornada dels 66ens Jocs Esportius Escolars 
de l’Anoia amb més de 140 equips
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UN COP L’ANY: Teatre POLIORAMA

Reserva la teva butaca a:  A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 93 803 75 56

Temporada 
2016 - 2017

Dia 2 Desembre 2017      Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.15h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al POLIORAMA. 
Entrades garantides a platea
L’any 1975, després de passar la primera nit junts en un hotel, dos amants decideixen seguir amb la seva relació en secret: només es trobaran un cop 
l’any, el mateix dia, a la mateixa habitació, mentre la resta de la seva vida segueix amb els seus matrimonis i �lls. Durant el transcurs dels següents 25 
anys, hauran de fer front a l’evolució que experimentaran les seves respectives llars i, al mateix temps, adaptar-se als canvis socials i històrics que també 
afectaran les seves vides.

Després de tres temporades seguides d’èxit absolut amb espectacles tan diversos com “Molt soroll per no res” i “El Petit Príncep”, Àngel Llàcer torna a la 
direcció amb aquesta comèdia romàntica protagonitzada per dos dels grans actors de l’escena teatral del moment, Mar Ulldemolins i David Verdaguer.

“Un cop l’any” és l’adaptació de “Same Time, Next Year” un espectacle original de Bernard Slade que va triomfar als anys 70 a Broadway popularitzat 
arreu del món gràcies pel·lícula del mateix títol protagonitzada per Ellen Burstyn i Alan Alda.

Una producció de Minoria Absoluta i Cow Theatre.

Dirigit per Angel Llatzer

Anem al teatre! DESIG SOTA ELS OMS: Teatre TNC
Dia 18 Novembre 2017      Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 17.45h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al TNC. 

Entrades garantides a platea

Mentre la febre de l’or s’enduu els joves cap a l’Oest, un vell granger del sud es manté aferrat a l’antic pedregar que amb l’esforç de tota una vida 
ha aconseguit convertir en terra cultivable. Quan els seus tres �lls descobreixin que l’ancià s’ha tornat a casar, amb una dona molt més jove que 
es deleix per recollir l’herència, esclataran totes les tensions acumulades al llarg dels anys entre els murs d’aquella propietat.

Sota la impassibilitat inquietant dels grans oms que rodegen la casa, el desig exacerbat de posseir tant la terra com la dona destarotarà la vida 
dels protagonistes d’aquesta tragèdia fundacional del teatre nord-americà, escrita ben poc abans de l’inici de la Gran Depressió amb el «Crac del 29».

Amb: Carles Arquimbau, Ivan Benet, Pepo Blasco, Àngel Cerdanya, Laura Conejero, Pep Cruz,
Lluís Gómez, Àngela Jové, Pep López, Eduard Muntada, Laura Pujolàs, Santi Ricart, Iban Beltran, Àngel Cerdanya “El Sueco”, Carol Duran i Gal·la Sabaté
Autora: Eugene O’Neill     Direcció :  Joan Ollé

JOCS ESCOLARS / LA VEU 

Di ssabte vam encetar 
totes les competi-
cions dels 66ens 

Jocs Esportius Escolars de 
l’Anoia. La jornada va ser 
un èxit, tot i els nervis dels 
participants per començar 
la temporada. Un total de 
72 partits es van celebrar a 
les diferents pistes de la co-
marca. 
Dels 144 equips protago-
nistes de la setmana ens fi-
xarem en les competicions 
dels més petits. La categoria 
prebenjami compta amb 4 
competicions de Polispor-
tiu: femení, masculí de 1r, 
masculí de 1r i 2n i masculí 
de 2n.

Femení – mini handbol 
Maristes/Iniciació Mont-
clar, Mowgli «1 i 2»/Ramon 
Castelltort PB-F, Col·legi 
Monalco/Maristes.

Masculí de 1r – mini bàs-
quet
Escolàpies 1r / Ramon Cas-
telltort PB-M «B», Jesús Ma-
ria P5-1r/Mestral “B”, Esco-
la Pia Igualada “B”/Garcia 
Lorca 1r, Maristes 1r/Mow-
gli “1”, Acadèmia 1r/Castell 
Òdena 1r.

Masculí de 1r i 2n - mini 
bàsquet
Garcia Fossas 1r-2n/Emili 
Vallès, Jesús Maria 1r-2n/
Dolors Martí “B”, Col·le-
gi Monalco 1r-2n/Dolors 
Martí “A”, Apiària 2/Ateneu, 
Mare Diví Pastor Iguala-
da/Acadèmia 1r-2n, Escola 
Joan Maragall/

Castell Òdena 1r-2n, Escola 
Joan Maragall/Garcia Fos-
sas.

Masculí de 2n - mini bàs-
quet
Mowgli “2”/Castell Òdena 
2n, Escola Pia Igualada “A”/
Garcia Lorca 2n, Col·legi 
Monalco 2n/Ramon 

Castelltort PBM “A”, Maris-
tes 2n/Mestral “A”.

Aquesta competició té un 
caràcter d’iniciació als Jocs 
Esportius Escolars, per això 
no es comptabilitza la pun-
tuació obtinguda durant el 
partit. Òbviament, tampoc 
es valora el comportament 
dels implicats en el joc, ju-

gadors/es, entrenadors/es, 
afició i tutors/es de joc ja 
que aquest any afecta di-
rectament a la puntuació de 
classificació.
L’objectiu de la competició 
és que els nens i nenes par-
ticipants practiquin i apren-
guin els diferents esports 
que el campionat ofereix: 
mini bàsquet, futbol sala, 
mini handbol, mazaball, 
cros, mini atletisme i hand-
bol i futbol sorra.
Podeu consultar tota la in-
formació sobre els Jocs Es-
portius Escolars de l’Anoia a 
www.ceanoia.cat
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HISTÒRIA / LA VEU 

El Museu de la Pell 
d’Igualada organit-
za diferents activitats 

coincidint amb la segona Set-
mana del Turisme Industrial, 
promoguda del 4 al 12 de no-
vembre per la Xarxa de Turis-
me Industrial de Catalunya 
(XATIC), amb la col·labora-
ció a nivell local del Gremi 
de Blanquers d’Igualada, de 
diferents restaurants locals i 
del Museu del Tren en Mini-
atura Railhome BCN. A més, 
durant aquests dies, el museu 
obre portes amb entrada gra-
tuïta en tots els seus espais, de 
dimarts a divendres de 10 a 
14h, dijous i divendres també 
de 16 a 18:30h, i els dissabtes i 
diumenges d’11 a 14h.
En primer lloc, aquest dis-
sabte, 4 de novembre, es farà 
una passejada comentada per 
Miquel Vila, un adober bon 
coneixedor de la història dels 
blanquers igualadins i del 
barri que els és propi. L’itine-
rari s’iniciarà a les 11:30h a 
l’adoberia de Cal Granotes, 
que data del segle XVIII, un 
dels edificis més antics i ca-
racterístics que testimonien 
l’activitat adobera d’abans 
de la revolució industrial i 
que, com bona part de les 
construccions situades a frec 
del rec que les abastava d’ai-
gua, va configurar els inicis 
d’aquest barri industrial. De 
la importància del barri i de 
la seva activitat adobera se’n 

parlarà al llarg del recorregut, 
seguint el canal del Rec fins 
arribar a l’Adoberia Bella, edi-
fici que després d’una acura-
da rehabilitació, avui és la seu 
de l’Igualada Leather Cluster 
Barcelona i punt de referència 
del projecte Igualada, capital 
europea de la pell de quali-
tat. Aquí es podrà conèixer 
el tractament de les pells en 
l’actualitat a partir d’un vídeo, 
cedit per l’empresa Curtits 
Vic Alemany, que mostra el 
procés de l’adob en diferents 
adoberies. La durada aproxi-
mada de tota l’activitat serà de 
dues hores. No es necessita 
reserva prèvia, tot i que 
l’aforament és limitat.

Recuperant la “truita de murri”
D’altra banda, diumenge, 5 de 
novembre, el Museu de la Pell 
afegeix a la visita de cada pri-
mer diumenge de mes l’opor-
tunitat de tastar la “truita de 
murri”, un plat basat en l’àpat 
tradicional dels treballadors 
de les adoberies. La proposta 
s’emmarca en una acció que 
tindrà lloc en diferents punts 
del país, La cuina de la nos-
tra memòria, iniciativa de la 
XATIC dins la Setmana del 
Turisme Industrial, amb 
l’objectiu de promoure i 
donar a conèixer el patri-
moni gastronòmic vinculat 
a la tradició industrial.
La cita, doncs, serà doble: 

El Museu de la Pell proposa redescobrir la tradició 
adobera per la Setmana del Turisme Industrial
Dissabte hi haurà una visita per conèixer el funcionament de les adoberies i diumenge es proposarà tastar la “truita de murri”

a les 11:30h es durà a terme 
l’habitual visita guiada i gra-
tuïta del primers diumenges 
de mes a les exposicions per-
manents de la instal·lació. En 
acabar, a tots els assistents 
se’ls lliurarà un tiquet amb 
descompte de 2 euros sobre el 
menú per tastar la “truita 
de murri” en un dels res-
taurants que participen en 
la iniciativa: El Jardí, El 
Racó del Traginer, Singu-
lar i Ramon Cuadras.
La denominació del plat fa 
referència a la forma de truita 
–sense ser-ho realment– que 
acabaven adoptant els seus 
ingredients principals, la col 
i la patata, quan es trinxaven,

aixafaven i es passaven per 
la paella. Se servia acompa-
nyada d’un tall d’arengada 
o de cansalada. Aquest nom 
s’havia utilitzat antigament 
en algun indret de la comarca 
per referir-se a aquest senzill 
però deliciós àpat i, tot i que 
no ha acabat sent una de-
nominació massa genera-
litzada, ara s’ha utilitzat 
per designar una recepta, 
modernitzada i atrevi-
da, del que havia estat el 
menjar típic dels treballa-
dors de la pell.
La “truita de murri”, que con-
serva els ingredients princi-
pals i n’afegeix un de nou, l’ou,
és una recepta del Grup Jardí 
- Restaurant Sesoliveres i ara 
es posa a disposició de tots 
els restaurants perquè sigui 
incorporada als seus menús i 
cartes. Per als qui no puguin 
degustar el plat el dia 5 de 
novembre als restaurants, el 
Museu n’oferirà un tast al pati 
el dissabte, 11 de novembre, a 
un preu de 2 euros la tapa i 1 
euro el got de vi o d’aigua.
D’altra banda, el diumenge 
12, el Museu del Tren en Mi-
niatura Railhome BCN tam-
bé proposa, amb els mateixos 
preus populars, un tastet de 
l’”olla ferroviària”, una creació
dels antics maquinistes, fogo-
ners i guardafrens del ferro-
carril, que es cuinava durant 
el trajecte aprofitant l’escalfor 
de la pròpia màquina.

LLIBRES / LA VEU 

Ivan Bonache, de Santpe-
dor, ha resultat el guanya-
dor del primer premi del 

concurs de microrelats de por 
«Uuh!» que convocava per 
setè any consecutiu la Biblio-
teca Central d’Igualada. El re-
lat amb què es va presentar al 
concurs és Condemnat!. El ju-
rat, integrat per la directora de 
la Biblioteca, Montse Lobato 
Just, el traductor Josep Pelfort 
i l’escriptor Oriol Solà Prat n’ha 
destacat «l’habilitat de mantenir 
l’expectació fins al final, amb un 

darrer gir sorprenent i irònic». 
El segon premi del certamen ha 
estat pel microconte Geocaching 
presentat per Elies Villalonga, 
de Sant Cugat del Vallès,«per 
l’ús d’un tema actual per 
desenvolupar un text maca-
bre», en paraules del jurat.
Els premis d’enguany, que els 
guanyadors van recollir dis-
sabte a la Biblioteca, consistien 
en una capsa regal d’experi-
ències turístiques i un lot de 
llibres, així com un diploma 
acreditatiu i la publicació dels 
microrelats a la pàgina web de 
la Biblioteca (www.bibliotecai-

gualada.cat). Més d’una cin-
quantena de persones d’arreu 
de Catalunya han participat en 
aquest concurs, que vol servir 
també per donar a conèixer 
aquest petit gran gènere litera-
ri que és el microconte. També 
vol contribuir a posar el seu 
granet de sorra per esperonar 
la creativitat i la creació lite-
rària en un gènere que han 
cultivat autors com Augusto 
Monterrosso o Pere Calders.
En anteriors edicions el 
premi l’han guanyat Josep 
Sampere, Mireia Rubio i 
Jordi Massó, entre d’altres.

“Condemnat!” d’Ivan Bonache, primer premi del Concurs 
de microrelats de por Uuh! de la Biblioteca
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MÓN CASTELLER / LA VEU 

Els Moixiganguers d’Igua-
lada han assolit aquest 
cap de setmana una 

gran fita històrica descarre-
gant per primer cop el 5 de 
8, l’anomenada catedral dels 
castells. Les prop de 200 cami-
ses morades que van omplir la 
plaça de Pius XII d’Igualada 
dissabte a la tarda eren cons-
cients del repte, però van de-
mostrar molta confiança amb 
el castell i van descarregar-lo 
amb treball però sense especi-
als dificultats. La torre de vuit 
amb folre i el tres de vuit que 
van acompanyar la catedral 
van convertir la 23a diada de 
la colla dels igualadins en la 
millor actuació de tot el seu 
historial. Els Moixiganguers 
fan així un pas enorme en 
els castells de la gamma 
més alta dels 8 pisos. 
La 23a Diada dels Moixigan-
guers va començar puntual 
a les sis de la tarda, i la colla 
igualadina comptava amb un 
elevat nombre de camises per 
actuar-hi al costat dels Borde-
gassos de Vilanova i la Geltrú i 
dels Al·lots de Llevant, vinguts 
de Manacor. El castell de sor-
tida dels morats per encarar el 
programa va ser la torre de 8 
amb folre, una estructura do-
minada per la colla, que fins 
dissabte l’havia descarregat en 
6 ocasions malgrat ser el seu 
sostre casteller. Els igualadins 
van completar la torre sense 
problemes, i aquest inici de 

diada que ja ve sent una tradi-
ció va acabar sent perfecte pel 
gran repte que els esperava en 
la segona ronda, l’objectiu clar 
del dia i un dels de la tempo-
rada, treballat des de feia me-
sos: el 5 de 8. Amb màxima 
concentració, els Moixigan-
guers van tancar la pinya del 
castell i amb els primers pisos 
col·locats van corroborar que 
les mides eren bones i la prova 
es va tirar amunt amb decisió. 
Era doncs, la primera vegada 
que els Moixiganguers inten-
taven la catedral. El castell va 
pujar amb el ritme precís, as-
sajat, i ràpidament va arribar 
la carregada de l’enxaneta que 
va ser celebrada per l’ovació 
de la plaça. La descarregada 
va ser més moguda, fruit dels 
nervis inherents del moment, 
però la convicció dels caste-
llers i els ànims del públic van 
dur el millor final possible. Els 
Moixiganguers ja tenen una 
nova fotografia i una nova 
data per emmarcar en la seva 
història. Van arrodonir la 
diada amb el 3 de 8, tres 
pilars de 5 de comiat.
Els Bordegassos de Vilanova, 
d’altra banda, no van tenir 
una actuació tan reeixida. El 
seu primer castell va ser un 
tranquil 3 de 8, però en sego-
na ronda van fer un intent de 

Els Moixiganguers descarreguen el seu primer 5 de 8

La 23a diada de la 
colla es converteix en 

la millor actuació 
de la seva història

torre de 8 amb folre, que es 
va trencar sobtadament quan 
els dosos s’anaven a col·locar, 
i després d’això la diada se’ls 
va travessar: van fer un intent 
desmuntat de 2 de 7, un altre 
intent desmuntat de 4 de 8 i 
van acabar amb el 4 de 7. Per 
la seva banda, els Al·lots de 
Llevant van descarregar el 5 de 
7, a la primera ronda, un dels 
seus millors castells, i després 

van completar el 4 i el 3 de 7 
amb agulla. Una actuació de 
mèrit, tant pel nivell dels cas-
tells com pel fet de poder-los 
portar a una distància ben 
considerable de casa seva. La 
colla va arribar divendres a 
Igualada per passar-hi tot el 
cap de setmana, on hi han fet 
diverses activitats. Els Moi-
xiganguers els han volgut 
tornar així l’agradable aco-

llida que els Al·lots els van 
fer fa 2 anys, quan van anar 
a actuar a Manacor.
La jornada es va acabar 
amb les tres colles alçant 
pilars de solidaritat amb els 
presidents d’Òmnium Cul-
tural i l’Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Cuixart i 
Jordi Sànchez, empresonats 
a Soto del Real, per dema-
nar-ne l’alliberament. 

EXPOSICIONS / LA VEU 

De Canejan a Me-
quinensa, de la 
Guingueta d’Àneu a 

Arenys de Mar i de Vic a Dé-
nia. L’exposició «Patrimoni 
oblidat, memòria literària» 
mostra l’estret lligam que hi 
ha entre territori i literatura, 
en lligar elements patrimo-
nials ja desapareguts o ru-
ïnosos amb textos literaris 
que s’hi han referit, d’autors 
de tots els temps. Aquesta 
exposició es podrà veure a 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada del 3 al 30 de novem-
bre i està organitzada pel 

Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada, la Coordinadora 
de Centres d’Estudi de Parla 
Catalana i l’Institut Ramon 
Muntaner. El dia de la inau-
guració, el divendres 3 de no-
vembre , a les 7 de la tarda, hi 
haurà una visita guiada de la 
mà de Josep Santesmases i un 
petit recital de textos literaris 
a càrrec de Margarida Bernús.
La quantitat de restes patri-
monials que hi ha als Països 
Catalans és extraordinària i es 
vol posar en valor la potència 
evocadora de les pedres.  Se-
gons els organitzadors, «ens 
ajuda a conèixer, entendre 
i valorar els testimonis del 

passat dels nostres pobles i 
ciutats». A la mostra també 
hi ha referències a la comarca 
de l’Anoia, com el castell de 
Queralt a Bellprat; el castell 
de Vilademàger a la Lla-
cuna o el convent de Sant 
Francesc de Calaf i l’església 
de Sant Pere d’Òdena.
L’exposició es divideix en 
cinc grans àmbits: «En lluita 
i diàleg amb el paisatge»; «El 
pes de la història»; «El clam 
silenciós de les pedres»; «La 
memòria de la vida social», i 
«Les ruïnes com a símbol de 
la terra». Recull fotografies 
antigues i modernes i frag-
ments d’obres de tots els gène-

res d’autors com Josep Car-
ner, Jesús Moncada, Sebastià 
Joan Arbó, Teresa Pàmies, 
Maria Barbal, Josep Vall-
verdú o Jaume Cabré, entre 
molts altres.
Aquesta exposició s’emmar-
ca dins un projecte molt més 
ampli que inclou també el 
portal a Internet www.patri-
moniliterari.cat. Tot plegat 
per contribuir a fer conèixer 
millor els nostres territo-
ris, el seu patrimoni i la 
seva literatura, promoure 
localment la lectura, l’es-
tudi i la divulgació i esti-
mular la creació de noves 
obres literàries.

La Biblioteca i el CECI proposen un viatge pel patrimoni català 
oblidat a partir de textos literaris
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TEATRE / LA VEU 

El proper diumenge, 5 
de novembre, a ¼ d’1 
del migdia la compa·

nyia Pentina el Gat presen·
ta la seva desena producció 
d’espectacles de sala, Corre, 
Trufa!, al Teatre Municipal 
l’Ateneu. El muntatge està 
ideat com a concert familiar 
i concert educatiu per a in·
fants a partir de 3 anys. El 
text és de Xavier Vila, la mú·
sica del Sam Atencia i ha col·
laborat en l’assessorament 
pedagògic la Lluïsa Garcia. 
L’espectacle forma part de 
la programació de La Xarxa 
d’Igualada. Les entrades són 
a 6 €, i a 5 € per als socis de 
Xarxa. La venda d’entrades 
es farà al vestíbul de l’Ateneu 
des d’una hora abans de l’ini·
ci de l’espectacle.

Pentina el Gat, música 
per a infants
La companyia Pentina el Gat 
va néixer l’any 1999 amb la 
voluntat de crear espectacles 
adreçats al públic infantil i 
familiar. Des d’aleshores ha 
estrenat una vintena d’espec·
tacles a fires i mostres com 
La Mostra d’Igualada, la Fira 
del Teatre al Carrer de Tàr·
rega o el Fitkam de Montme·
ló, en diferents edicions. Ha 
actuat al Teatre Nacional de 
Catalunya, al Fòrum de les 
Cultures, i a les festes majors 
i cicles de programacions es·
tables de les ciutats més im·
portants de Catalunya (Bar·

celona, Girona, Tarragona, 
Lleida...) i de l’Estat Espa·
nyol (San Sebastian, Bilbao, 
Alacant, Saragossa...). Ha 
treballat en diferents etapes 
pel Club Súper3, de TV3, en·
registrant programes o parti·
cipant en festes del programa 
amb espectacles en directe. 
També va col·laborar inten·

sament en el programa Pa·
tim, Patam, Patum, de Ca·
talunya Ràdio. Actualment 
té en cartera espectacles 
d’animació com Revolució! 
(en gira des de 2008), i es·
pectacles pedagògics ideats 
originàriament per a campa·
nyes escolars o per al carrer 

(1,2,3... i!, Bufar i fer ampo-
lles, A tota màquina, Pica de 
mans, Cops amagats, Histò-
ries de jazz o Música sona-
da...). 
Durant tots aquests anys han 
passat més de 100 artistes 
i tècnics per la companyia, 
ensenyant i aprenent. Aquest 
desig de millora ha sigut un 

dels elements que han es·
devingut centrals al llarg 
d’aquests 18 anys. L’estudi i 
el domini de noves tècniques 
artístiques, i la posterior apli·
cació als nous espectacles, 
ha sigut un dels motors de 
creixement de la companyia. 
D’altra banda, la col·labora·

“Corre, trufa!”, un espectacle de Pentina el gat 
a l’Ateneu de la mà de Xarxa Igualada

ció amb empreses de primer 
nivell del sector i l’aplicació 
dels últims mitjans tècnics, 
també han guiat la Pentina al 
llarg de la seva història. Cor-
re, Trufa!  és el seu darrer es·
pectacle. Els seus intèrprets 
són Sílvia Dotti, Xavier Vila, 
Pol Soler i Sam Atencia.

Una gossa petita a Corre, Trufa!
La Trufa és un cadell que viu 
amb una parella i els seus 
dos fills. No coneix més que 
l’amor que li donen els seus 
amos. Durant unes vacan·
ces a la muntanya es perd i 
comença l’aventura que la 
portarà, finalment, al retro·

bament amb la seva família. 
En aquest viatge descobreix 
el món exterior que fins ara 
ni imaginava: animals es·
tranys que li fan molta por, 
espais grans i inabastables... 
La Trufa durant aquest viat·
ge venç les pors i descobreix 
l’amistat dels altres que l’aju·
den a arribar a casa. Quatre 
músics i actors ens explica·
ran aquesta aventura fantàs·
tica de la mà de cançons molt 
melòdiques i ritmes i estils 
molt variats. L’escenografia 
creativa i la gran diversitat 
d’instruments musicals ens 
transportaran a una atmos·
fera, a estones màgica, i a 
estones molt divertida. Tot 
això el converteix en l’es·
pectacle més ambiciós de la 
companyia Pentina el gat.
La por i el rebuig que mos·
tra la Trufa a tot allò que 
és diferent, i l’aprenentatge 
que li aporten les diferents 
experiències amb els altres 
personatges, contribueixen 
a construir un missatge po·
sitiu. Ser valent és superar 
les pors i els prejudicis ba·
sats en estereotips negatius 
que cal superar amb experi·
ències reals. El fet que els 
protagonistes siguin ani·
mals ajuda a buscar aspec·
tes divertits i atractius per 
als nens i nenes, i ofereix 
l’oportunitat de descriure 
situacions còmiques i poc 
dramàtiques. Una aventura 
fantàstica amb cançons me·
lòdiques i ritmes variats. 

NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

Replicar la fórmula

Sota teràpia. Autor: Matías Del Federico. Versió: 
Adriana Roffi, Daniel Veronese i David Serrano. 
Traducció: Edu Pericas. Direcció: Daniel Vero·
nese. Amb: Francesc Ferrer, Marina Gatell, Roser 
Batalla, Miquel Sitjar, Òscar Rabadán i Meritxell 
Huertas. Producció: Anexa. Teatre Municipal 
l’Ateneu. Diumenge, 29 d’octubre 2017 

T res parelles en una sala. Vuit sobres i una 
trompeta. Són les instruccions que els ha 
deixat la psicòloga perquè s’autogestio·

nin la sessió de teràpia. En grup. Creu que el fet 
de parlar obertament dels seus problemes i re·

collir l’opinió dels altres els ajudarà a resoldre’ls. 
I la trompeta? Per canviar de sobre i donar una 
mica de marxa a la dinàmica, que no s’ensopeixi. 
Un plantejament que recorda Gran Hermano i 
que atrau per la curiositat (o morbositat?) que 
desperta el comportament humà.
Els personatges es presenten un a un desvelant rà·
pidament uns caràcters molt tipificats i llençant 
a l’aire les primeres llampades de per on anirà la 
cosa. Com un zàping de problemes, es tracten 
qüestions molt variades amb múltiples punts de 
vista: els fills, la feina, la relació de parella... que 
van pujant de to fins arribar a les confessions més 
truculentes. Tot i els cops d’efecte amb fosca traca 

final, des del principi hi ha molta pista... massa.
Una comèdia que passa bé. Àgil, divertida i ben 
escenificada, que abasta diferents fronts interpel·
lant l’espectador sense incomodar·lo. Com ‘El test’ 
de Jordi Vallejo, no es desvia gaire del “manual de 
la comèdia comercial contemporània amb gir in·
esperat” que va catapultar ‘El mètode Grönholm’. 
Sens dubte –i encara que ‘Sota teràpia’ l’hagin es·
crit i dirigit dos argentins, Matías Del Federico i 
Daniel Veronese, respectivament–, l’obra de Jordi 
Galceran ha deixat petja. Fins i tot ell mateix en 
va seguir l’estela a ‘El crèdit’, reeixint de nou en la 
missió. Però d’original només n’hi ha un. Les fór·
mules no es repliquen, s’inventen.
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DANSA / CLAUDINA VA-
LLÈS 

Dilluns passat va te-
nir lloc l’estrena del 
cicle de retransmis-

sions de la Temporada 17-
18 d’Òpera i Ballet que des 
de el Royal Opera House de 
Londres fa l’Ateneu Cinema 
d’Igualada. El Ballet Alice’s 
Adventures in Wonderland o 
el que és el mateix Les aven-
tures d’Alicia al País de les 
Maravelles va ser el primer tí-
tol d’aquesta temporada, que 
promet ser molt interessant. 
Es tracta d’un ballet en-
carregat expressament pel 
Royal Ballet, el Covent 
Garden i el National Ballet 
of Canada, a través d’un 
dels coreògrafs habituals de 
la casa, al compositor Joby 
Talbot. Basat en el conegut 
llibre de Lewis Carrol Ali-
cia al País de les Meravelles 
es va estrenar l’any 2011 en 
dos actes, que el composi-

tor va retocar l’any posterior 
fins a la estructura actual.  
Talbot és un compositor que 
no només escriu pel Ballet, 
sinó per la televisió i el cinema, 
camps en el que ha rebut dife-
rents premis i aquest fet fa, que 
la música creada per Alice sigui 
molt actual. Es tracta d’una 
partitura molt descriptiva que, 
creada conjuntament amb el 
coreògraf Christofpher Whee-
ldon,  inclou ritmes moderns i 
clàssics, segons el personatge a 
qui ha d’acompanyar; un gran 
vals per les Flors del saló de la 
reina que recorda les melodies 
de l’època daurada dels grans 
musicals de Hollywood amb 
imatges que semblen tretes 
de l’Escola de Sirenes d’Esther 
Williams, l’inesperat núme-
ro de claqué del Barreter Boig 
que transporta directament al 
cabarets de Chicago, la músi-
ca oriental i exòtica del Sultà 
– eruga o el tema tètric de l’es-
cena de la Duquesa que podria 
pertànyer a qualsevol musical 

de Brodway o l’Est End, per 
acabar amb la música de som-
ni que acompanya el gran “Pas 
de deux” del tercer acte dels 
dos protagonistes romàntics, 
Alice i la Jota de Cors.  
L’Alicia de la “Prima Ballerina” 
Laura Cuthbertson és subtil i 
elegant, innocent i entrema-
liada i el doble personatge de 
Jack el jardiner i la Jota de Cors 
interpretat per Federico Bone-
lli, és l’ideal d’heroi romàntic. 
Junts creen l’atmosfera per-
fecte d’una parella romàn-
tica de manual, una escena 
transporta al públic dins el 
món meravellós d’Alicia. 
James Hay és el conegut Conill 
Blanc, conductor de la trama i 
que acompanya brillantment 
a Alicia en les seves aventures 
i Steven Mcrae dóna vida al 
histriònic Sombrerer Boig, que 
fa un numero memorable on 
combina el claqué amb el ballet 
clàssic més ortodox. Cal saber 
que la tècnica per ballar claqué 
on el pes del cos s’intenta situ-

Les aventures d’Alícia al país de les meravelles
Òpera i dansa a l’Ateneu

ar arran de terra és diametral-
ment oposada a la Ballet clàssic 
on el ballarí ha d’aconseguir 
la lleugeresa del cos. Mcrae 
aconsegueix fer compatibles 
aquestes dues tècniques cre-
ant un personatge únic. 
Brillant és l’escena de la reina de 
cors,  interpretada en aquesta 
funció per la madrilenya Lau-
ra Morera que, crea situacions 
tant ridícules i gracioses, que 
fan riure sonorament el públic, 
tant del cinema com del Teatre.
L’esplèndida producció del 
multi-premiat Bob Crowley, 
fa que cada minut aparegui un 
nou personatge i un escenaris 
metamòrfics, en els que les no-
ves tecnologies de projeccions 
i il·luminació molt ben estu-
diada, converteixen en abso-
lutament sorprenents. També 
el vestuari dissenyat pel propi 
Crowley, ajuda a crear aquesta 
atmosfera de ballet clàssic però 
al mateix temps actual. Cada 
color, cada forma, cada movi-
ment ajuda a entendre perfec-

tament la historia sense ne-
cessitat de diàleg, com en els 
gran ballets clàssics. 
La orquestra del Royal Ope-
ra House sota la batuta del 
M. Koen Kessels va estar 
magistral, creant moments 
de veritable màgia musical. 
L’elecció del Cinema Ateneu 
de retransmetre la tempora-
da d’Opera i Ballet del ROH, 
és una magnífica oportunitat 
per veure, com a espectador 
privilegiat les millors pro-
duccions, amb els artistes 
més reconeguts en aquestes 
dues disciplines que hi ha 
en el panorama actual.  El 
fet de ser retransmissions en 
fals directe, permet inclou-
re durant els entreactes de 
reportatges d’assajos, entre-
vistes amb els artífexs de la 
producció i amb els artistes, 
cosa que els assistents al te-
atre no poden veure i con-
vertint així l’espectador del 
cinema en privilegiat. 

MÚSICA / LA VEU 

Veil serà la convidada 
del mes de novembre 
en el context d’aquest 

any especial del vintè aniver-
sari  i també en el marc del 
Zoom Experience, espai cre-
at pel Zoom Festival que en-
guany se celebrarà del 21 al 
26 de novembre. 
Veil és el nom artístic de la 
lleidatana Txell Prada. Fa 
cinc anys la Txell penjava els 
seus vídeos de ‘covers’ a you-
tube, així va ser com Albert 
Solà, cantautor santcugatenc 
i productor la descobreix i 
junts comencen a treballar 
en un projecte que acaba 
d’agafar forma quan es creua 
pel camí la discogràfica Vis-
ceral Records i aposta per ell.
D’aquestes sinergies surt el 
treball discogràfic Safe And 
Sound, composicions de la 
Txell inspirades en la seva 
experiència vital i íntima, 
cançons cantades en anglès 
perquè és la manera d’ex-
pressar-se en la que se sent 
més còmode i neix Veil , 
nom artístic que escull per-

què representa molt bé la 
imatge de la seva música, el 
que s’entreveu però cal aca-
bar de descobrir. El disc surt 
a la llum a principis del 2017.
Veil deixa clara la seva mar-
ca personal, la sonoritat an-
glosaxona que l’acompanya 
i les influències del pop i 
de l’indie alternatiu més ac-
tuals. Angus & Julia Stone, 
Matt Corby, Lorde, London 
Grammar o James Vincent 
McMorrow són alguns dels 
nombrosos artistes que mar-
quen la música de Veil.
A Músiques de butxaca, 
acompanyada de Sergi Este-
lla, guitarra elèctrica, Albert 
Solà, guitarra acústica, loops 
i cors i Dani Campos, teclat, 
presentarà aquest primer 

treball discogràfic.
El concert serà avui diven-
dres 3 de novembre a les 11 
de la nit al Teatre Municipal 
l’Ateneu.

I al desembre, Jordi Rabascall
El pròxim 1 de desembre 
acabarem la temporada amb 
el cantant barceloní Jordi Ra-
bascall que en format quintet 
ens acostarà a la versió més 
íntima del gran Sinatra, Si-
natra at the Apartment.
El preu de l’entrada del con-
cert és de 12 € amb gintònic 
inclòs i de 10 € pels socis de 
l’Ateneu, Cineclub i Amics 
del Teatre de l’Aurora. Les 
entrades es poden comprar 
online a través de www.mu-
siquesdebutxaca.cat , antici-
pades a Secretaria de l’Ate-
neu o mitja hora abans del 
concert a taquilla. 
L’Ateneu Igualadí organitza 
les Músiques de butxaca amb 
la col·laboració i patrocini 
d’un gran equip: L’Acústic, 
taverna de l’Ateneu, Gestilar, 
Van  Br uc  Inter nat iona l , 
Ajunt ament  d’ Igua lada , 
C afè  de  l ’Ateneu,  Pr ime-

L’encís de descobrir a Veil, el concert de novembre a 
Músiques de butxaca

ras  Marcas ,  Sup er mas , 
Enr ic  Mar t í  Vide opro-
ducc ions ,  C ana l  Taron-
ja ,  R àdio  Igua lada ,  In-

Veil deixa clara la seva 
marca personal, la 

sonoritat anglosaxona 
que l’acompanya 

i les influències del pop 
i de l’indie alternatiu 

més actuals

fo anoia .cat ,  AnoiaDiar i , 
Anoia  R àdio,  Sur tde ca-
s a .cat ,  Veu  de  l ’Anoia   i 
Fr u iter ia  Pi l ar. 
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EDUARD CREUS

Vida privada 

S i vam iniciar aquest espai amb un clàssic 
de la literatura francesa, avui continuem 
amb clàssics, aquest cop, emperò, amb 

una de les obres mestres de la literatura catala-
na. Vida Privada, de Josep M. de Sagarra.
Aquesta novel·la es va publicar l’any 1932 i el ma-
teix any fou guardonada amb el Premi Creixells 
de narrativa. En aquesta obra, el seu autor fa un 
retrat de les classes altes i baixes que vivien a Bar-
celona en aquella època. La seva publicació va ser 
seguida d’un escàndol, atès que els personatges 
estaven basats en persones reals de l’època, que 
els lector podien reconèixer fàcilment. 
La novel·la tracta sobre la família Lloberola, per-
tanyent a la burgesia dels anys trenta de Barcelo-
na, la qual està passant per un moment molt crític 
perquè veu com els arriba la ruïna econòmica i so-
cial. Al llibre hi trobem tres generacions de la fa-
mília Lloberola i, amb elles, els canvis de la Barce-
lona de principis del segle XX. L’autor descobreix 
els convencionalismes que amaguen la manera de 
ser autèntica de l’home i condemna els nous va-
lors socials de l’època: l’afany de figurar, l’aparença 
externa i la possessió material. Hi constata el can-
vi de valors que es produeix en aquesta societat i 
descriu, amb un to entre l’elegia i la nostàlgia, la 
desaparició d’una determinada Barcelona. 
Val a dir que a Vida Privada Sagarra volia fer  una 
crònica que abastés un segle de Barcelona: la ciutat 
d’abans, durant i després de la Primera Guerra Mun-
dial. Mai fins aleshores havia concebut un projecte 

literari de tals dimensions. Vida Privada pot inter-
pretar-se com un intent d’aproximar-se als inicis de 
la novel·la del segle XIX.  En ella, Sagarra considera 
que el poble català ja ha assolit una personalitat prou 
definida i complexa.  Una societat que comença a dis-
posar d’una cultura pròpia  i d’una llengua treballa-
da. Ens objectius de l’autor a l’hora d’escriure aquesta 
novel·la eren tres: fomentar l’interès per la intriga, 
guanyar-se els lectors i seguir cultivant el seu carac-
terístic estil literari. Mitjançant una veu narrativa 
present en tot moment i identificable amb la pròpia, 
ja sigui per boca dels personatges, ja sigui mitjançant 
fragments narratius i descriptius deslligats de l’acció, 
Sagarra hi aboca els seus judicis morals, que destil·la 
a través del filtre de la ironia, la sàtira o el sarcasme i 
que amara d’un lirisme estilístic marca pròpia 
Tot i ja ésser conegut, Sagarra és vol fer un lloc en-
tre els grans de la literatura catalana. És per això 
que opta per oferir una visió panoràmica de la so-
cietat, sobretot de l’aristocràcia i també, tot i que en 
menor grau, de la nova burgesia; de les classes po-
pulars en fa, en general, un dibuix més superficial. 
Malgrat la ironia punyent, no s’estalvia la tendresa 
en la descripció del patetisme dels seus personat-
ges, als quals de frescor, tot i estar  amargats, per-
duts, i en un procés d’esfondrament personal.  Els 
confereix un xic de dignitat, perquè els acompanyi 
durant la seva caiguda al fons del barranc. 
S’ha de dir també que no obstant la magnífica es-
tructura de què l’obra està dotada, la trama és desi-
gual. Les dues parts de la novel·la s’estructuren al vol-

tant de dues dates. La primera, l’any 1927. Aquí, tots 
els episodis giren al voltant de l’esdeveniment central 
de l’argument: el xantatge de Guillem de Lloberola al 
Baró de Falset per una lletra que aquest estén al seu 
germà Frederic de Lloberola i que Frederic no pot 
pagar. Les relacions entre els personatges que Sagarra 
hi fa circular, els paisatges urbans que es descriuen, 
les anades i vingudes del passat al present de l’acció, 
s’organitzen al voltant d’una lletra de cinquanta mil 
pessetes de pagament impossible. A la segona part 
som al 1932. Aquí es fan molt més evidents les inse-
guretats compositives de Sagarra. S’obren nombroses 
línies argumentals en forma d’històries de vida per-
sonals entrelligades amb el context sociopolític que 
tenen un evident component exemplificador i que 
denoten un treball inconsistent a l’hora de fer-les 
confluir i dotar-les de resolució versemblant. Entre-
mig, dos fets històrics crucials: l’Exposició Universal 
de 1929 i l’adveniment de la República, el 1930, es 
presenten com a esdeveniments fonamentals per a la 
nova situació politicosocial de la ciutat.
En definitiva, la mirada de Sagarra ens condueix  a 
través d’una llarga caminada per una Barcelona, 
acompanyats d’un bon grapat de personatges que, 
conduits per la màxima del “qui dia passa any em-
peny”, es dediquen a esprémer l’últim suc de vida 
alegre que els queda. O si més no, ho intenten.
I ja per concloure, el que Sagarra pretén és fer 
una foto nítida, no només de la societat barcelo-
nesa, sinó de tota una època. Al lectors us cor-
respon de dir si ho aconsegueix o no. 

CULTURA |  51Divendres, 3 de novembre de 2017

CULTURA / LA VEU 

Un acte institucional 
i, també, de caire 
familiar, organitzat 

conjuntament pel CECI i 
l’Institut Joan Mercader -dins 
del calendari d’actes dedicats 
a homenatjar el centenari 
del naixement del Dr. Joan 
Mercader- va ser celebrat el 
passat divendres a les depen-
dències de l’Institut de Joan 
Mercader. En concret es trac-
tava de commemorar aquest 
aniversari i festejar el “nom 
propi” d’aquest insigne perso-
natge igualadí, en el sentit de 
reconèixer i agrair que aquest 
centre porta el nom d’un il-
lustre igualadí.   
El vestíbul, alguns espais i la 
mateixa Sala d’actes de l’Ins-
titut, a més d’un evocador 
acompanyament musical, es 
van vestir per a aquesta cele-
bració amb cartells, historie-
tes, auques, fotografies, llibres 
i pàgines en recordança del 
Dr. Joan Mercader, per a re-
bre als convidats a l’acte. Tan-

mateix, al llarg d’una bona es-
tona va ser del tot participada 
la concurrència de públic -a la 
Sala d’actes- que va atendre a 
les memorables dissertacions 
sobre la història del centre i la 
vida i obra del Dr. Joan Mer-
cader, a càrrec dels professors 
Ramon Cuadras i Jaume Mas; 
una documentada exposició 
que va anar acompanyada 
d’unes exemplars lectures per 
part d’alguns alumnes
Tot l’acte havia estat organit-
zat conjuntament pel CECI i 
l’Institut Joan Mercader, i va 
comptar  en la taula de re-
cepció amb la presència de 
la regidora d’ensenyament, 
Patrícia Illa; la presidenta 
del CECI, Rosa Maria Parés; 
la coordinadora per part del 
CECI, Carmel·la Planell; la 
directora del centre, Lídia 
Estany; en Josep Colomé, 
president de l’AMPA i la So-
fia Oliva, en representació de 
l’alumnat, els quals no se’n 
van estar d’ovacionar la figura 
d’aquell notable historiador 
i fundador del Centre d’Es-

L’Institut Joan Mercader, conjuntament amb el 
CECI, festegen l’Any Mercader

tudis Comarcals d’Igualada; 
alhora que apuntaven a posar 
en valor la importància aca-
dèmica i social d’aquest ins-

titut des del 1993, any de la 
seva creació, a més de consta-
tar algunes realitats del pano-
rama educatiu actual. 

Avui divendres a les 11 de la 
nit al Local d’acció (travesia 
Gomis, 14 d0’Igualada) tin-
drà lloc la segona Jam d’es-
criptura. Un esdeveniment 
literiari on l’escriptura i la 
música en directe s’uneixen 
per crear una simbiosi entre 
autors i públic i on el mateix 
públic participa en la creació 
col.lectiva en viu.

2a Jam d’escriptura

El proper divendres 10 de 
novembre l’escriptor igualadí 
presentarà el seu nou llibre 21 
maneras de hervir una rana.
La presentació serà a les 
7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central d’Igualada.
El llibre conté vint-i-un relats 
inquietants sobre els aspectes 
més rellevants d’aquest  mon: 
la competitivitat, al motivació, 
el lideratge, el poder, l’enve-
ja, el llenguatge empresarial, 
l’estupidesa, l’avorriment, al 
burocràcia, el masclisme i tot 
narrat a través de l’humor ne-
gre, el sarcasme i la ironia.

Rafa Moya presenta 
el seu segon llibre Taula de presentació de l’acte. /

Taula de presentació de l’acte. /
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TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora aco-
llirà aquesta cap de set-
mana Les dones sàvies 

de Molière, un espectacle que 
ja va programar al mes de ge-
ner i que tornar a proposar 
al públic igualadí després 
d’exhaurir totes les locali-
tats que es van posar a la 
venda a principis d’any.
A Les dones sàvies, Molière 
satiritzava la pedanteria i ridi-
culesa de l’aristocràcia del seu 
temps; una comèdia de cos-
tums que girava a l’entorn d’un 
embolic familiar que mostrava 
l’afany de coneixement de les 
dones i posava en evidència 
un poeta mediocre i cregut de 
l’època. Tal com explica Josep 
Maria Ribaudí, membre de la 
Comissió de Programació del 
Teatre de l’Aurora, “l’obra sati-
ritza sobre les pretensions aca-
dèmiques en l’educació feme-
nina, posant el focus damunt 
els falsos intel·lectuals que 
només ostentaven afectació 
i de les dones “sàvies” que 
seguien aquesta tendència 
i feien reunions setmanals 
“molt cultes””.
Ara, més de tres segles després, 
Ricard Farré i Enric Cambray, 
en un impressionant exercici 

de fregolisme, encarnen a vuit 
personatges –tant masculins 
com femenins- en aquesta 
magnífica adaptació del clàs-
sic de Molière. Si Molière feia 
una crítica sobre els saberuts 
pedants de la seva època que 
pretenien enlluernar tot-
hom amb la seva retòrica, en 
aquesta divertida adaptació 
la sàtira posa els ulls en els 
tertulians de ràdio i televisió 

dels nostres dies. Una paròdia 
que explota el ridícul dels hi-
pòcrites i pedants. “Els canvis 
de personatge són molt ràpids 
de vegades fins i tot sense des-
aparèixer de l’escenari. N’hi 
ha prou amb una jaqueta mig 
posada i canviar de cantó de 
perfil per ser un home o una 
dona. Hem descobert dos 
Fregolis catalans: el Cambray 
i el Farré, que es deixen la pell 

Torna la comèdia “Les dones sàvies de Molière” que al 
gener va exhaurir localitats al Teatre de l’Aurora

defensant la funció com a ac-
tors, transformistes i cantants. 
Cambray i Farré es prenen al-
gunes llicències, però la més 
espectacular i que dóna més 
joc és la del personatge Tris-
sotin, fals poeta i engalipador 
de dones sàvies en l’original, 
aquí amb el cognom de Cu-
nill, un apel·latiu innocent 
que pronunciat amb certa ra-
pidesa sonava com Cuní, un 

intel·lectual que al parlar 
utilitzava subordinades, 
ho emfatitzava tot, s’es-
coltava i s’agradava.
No dic res més, que encara us 
pensaríeu que estic parlant 
d’algun conegut...” explica Jo-
sep Maria Ribaudí. En aquest 
sentit, Agustí Coll, integrant 
també de la Comissió de Pro-
gramació, coincideix en des-
tacar que es tracta “d’una ver-
sió lliure i simplificada però 
que segueix l’original; una 
petita joia molt ben interpre-
tada, una lliçó impressionant 
de frejolisme”.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Les do-
nes sàvies,  tindran lloc diven-
dres 3 i dissabte 4 de novem-
bre a les 21 h. i diumenge 5 de 
novembre 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 
€ i 12 € (amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans 
de cada funció. Més informa-
ció a www.teatreaurora.cat.

Aquesta divertida adaptació del clàssic de Molière es burla dels pedants d’avui, personificats en els tertulians de ràdio i televisió
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EXPOSICIONS / LA VEU 

El passat divendres 27, 
organitzada per Dis-
seny=Igualada, es va 

inaugurar a La Sala Municipal 
d’Exposicions d’Igualada una 
mostra dels treballs del dibui-
xant, il·lustrador i dissenyador 
Toni Raja (1946-2014).
Un nombrós públic, tan de fa-
miliars com de professionals 
del sector, va assistir a l’acte al 
que hi van fer presència el 
regidor de Promoció Cul-
tural i Comerç Pere Camps 
i la regidora de Govern 
Obert i Ensenyaments Ar-
tístics Maribel Cuadras.
Amb aquesta exposició Dis-
seny=Igualada inicia un nou 
projecte en conveni amb 
l’Ajuntament d’Igualada i l’Ar-
xiu Comarcal que vol recu-
perar el treball de tots aquells 
dissenyadors, grafistes i dibui-
xants que, durant molts anys, 
han aportat els seus dissenys 
que han prestigiat la indús-
tria local i molta de fora.
El 2014 es va començar aques-
ta tasca de recuperació amb la 
retrospectiva de Miquel Mula 

i ara s’ha volgut retre home-
natge a un altre d’aquests ‘clàs-
sics’ igualadins.
Al 1968, Raja i Enrich, va 
començar a col·laborar amb 
diverses editorials catalanes 
i franceses tot fent còmics de 
temes tan diversos com cièn-
cia-ficció, policíac, espionat-
ge i llibres d’història i va ser 
col·laborador de les populars 
“Azañas Bélicas”. Com a dis-
senyador va treballar per im-
premtes d’Igualada sent autor 
d’una gran quantitat d’etique-
tes de productes comercials.
En l’àmbit local se’l recorda 
pels seus dibuixos de caràcter 
històric a l’àlbum de cromos 
Coneix Igualada i pel llibre De 
quan Igualada no era ciutat.
Des de Disseny=Igualada es 
fa una crida a tot aquell que 
tingui o col·leccioni material 
gràfic, publicitari, catàlegs, 
embalatges, pòsters o de qual-
sevol altre tipus dissenyat a 
Igualada o per igualadins, i 
que en vulguin fer donació, 
que es posi en contacte amb 
l’associació Disseny=Igua-
lada o amb l’Arxiu Comar-
cal de l’Anoia.

L’obra de Toni Raja, a la 
Sala Municipal

MÚSICA / J.F.F. 

El passat diumenge dia 
29, els components de 
l’Agrupació Coral La 

Llàntia varem celebrar la 
cloenda dels actes comme-
moratius del 140è aniver-
sari de la nostra coral.
Podem dir ja que La Llàn-
tia porta ja més de 141 anys 
d’existència, ja que es va cele-
brar el primer acte d’aniver-
sari el març del 2016. Ha pas-
sat més d’un any de  concerts, 
exposició, celebracions,....
I per commemorar-ho es va-
rem reunir els cantaires en un 
dinar de germanor acompa-
nyats de les nostres parelles, 
socis i amics. Va ser una vet-
llada molt emotiva. 
A l’hora dels parlaments, el 
nostre president va recordar 
a totes les persones vincu-
lades a la nostra coral que 
malauradament ja no es tro-
ben entre nosaltres i va enco-
ratjar als assistents a ser els 
continuadors d’aquelles cinc 
personatges que l’any 1876 i 
a causa d’una cantada a una 
noia a Vilanova del Camí, al 
retornar a Igualada els hi va 
sortir la idea de continuar, 
cantant, escampant les can-
çons i tonades per tot arreu.
Hi va haver un record molt 
especial al qui fou director 
de la nostra coral el mestre 
Joan Montaner i Guix durant 
35 anys -aquest any comme-
morem el 50è aniversari de 
la seva mort-. Està previst 
que el dia 18 de novembre, 
a la 1 del migdia, s’inauguri 
una placa commemorativa a 
la casa on va viure, carrer de 
Sant Carles, 4 d’Igualada.
A l’hora de les postres, tots 

els cantaires de La Llàntia 
van passar per totes les tau-
les cantant el Brindis de La 
Llàntia i compartint els de-
sitjos de pau i germanor per 
a tots els assistents. 
Hi va assistir el Sr. Pere 
Camps, regidor de cultura 
de l’ajuntament d’Iguala-
da i que també va adreçar 
unes paraules d’agraïment 
a La Llàntia.
El cantaire Rogè Cerezo va 
dedicar un vers a la nos-
tra pianista Mònica Carva-
jal, i que emocionada ana-
va acompanyant al piano al 
nostre poeta.
Després del dinar es va oferir 

Festa de cloenda del 140è aniversari de 
L’Agrupació Coral La Llàntia

un petit concert als assis-
tents, acabant amb la sarda-
na Recordant Nostra Terra, 
de Joan Montaner i Guix, 
amb lletra d’Ignasi Castell-
tort i Miralda, dirigida per 
Josep Montaner i Torras.
Les altres cançons les va di-
rigir el nostre director Josep 
Bernadí, i tots acompanyats 
a teclat per Mònica Carvajal.
S’han acabat els actes del 
140è aniversari, però tots els 
components de l’Agrupació 
Coral La Llàntia estem en-
coratjats a continuar la tasca 
que van començar aquells 5 
joves –els nostres fundadors- 
aquell llunyà any de 1876.   



20 ANYS DEL TEATRE 
DE L’AURORA
Un breu repàs als 20 anys d’histò-
ria del teatre independent de Cal 
Font a través de la mirada dels al-
tres.
De setembre a desembre al vestí-
bul del Teatre de l’Aurora.

CATIFES DE CIMENT. 
EL  MÓN DE LA 
RAJOLA HIDRÀULICA
Entre 1890 i 1930, el paviment hi-
dràulic va ser el protagonista dels 
terres de les cases burgeses d’estil 
modernista i decó.
Del 15 de setembre al 5 de novem-
bre a la sala d’exposicions del Mu-
seu de la Pell.

UT PICTURA POETIS
Abraham Ayala.
Escenes protagonitzades per poetes 
i escriptors del passat acompanyats 
dels personatges de les seves obres

Del 19 de setembre al 3 de novembre 
al Punt de Lectors de la Biblioteca 
Central.

RETROSPECTIVA
Toni Raja Enrich
Recull de treballs gràfics realitzats 
per un dels dibuixants de còmics i 
caricaturistes amb més renom de la 
nostra ciutat.
Del 27 d’octubre al 12 de novembre 
a la Sala Municipal d’Exoposicions.

ENRAJOLEM LA NAU 
D’ENCAVALLADES
Més de 50 grups d’escoles de l’Anoia 
presenten els seus treballs creatius 
entorn a l’exposició “Catifes de ci-
ment. El món de la rajola hidràulica”, 
en una gran enrajolada col·lectiva.
Del 10 d’octubre al 5 de novembre a 
la sala de les encavallades del Mu-
seu de la Pell.

OBJECTIU: EMOCIONS
Anna Vives Sabaté
Rostres d’avis i nens, racons de la 
natura, paisatges propers... L’Anna 
Vives capta amb les fotografies les 
emocions del que l’envolta.
Del 6 de novembre al 9 de desembre 
al Punt de lectors de la Biblioteca

DIBUIXOS I OLIS
Josep Frances Camps
Dibuixos a la ploma puntillistes so-
bre paper fet a mà, del Molí Paperer 
de Capellades, i de pintures a l’oli.
Fins a mitjans de desembre a  la 
Pastisseria Pla.

RETROSPECTIVA
Toni Raja Enrich
Recull de treballs gràfics realitzats 
per un dels dibuixants de còmics i 
caricaturistes amb més renom de la 
nostra ciutat.
Del 2 al 30 de novembre a la sala 
d’exposicions de la Gaspar Camps.

PATRIMONI OBLIDAT. 
MEMORIA LITERÀRIA
La mostra posa en relació elements 
patrimonials dels Països Catalans 
ja desapareguts o bé abandonats o 
ruïnosos amb textos literaris que 
s’hi han referit, amb referències a 
la comarca de l’Anoia.
Del 2 al 30 de novembre a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca 
Central.

ELS NOSTRES MÚSICS: 
L’ORGUE DE SANTA 
MARIA I ELS SEUS 
ORGANISTES
Exposició que la Biblioteca dedi-
ca, a la música i als músics locals. 
Aquest any, es dedica a l’orgue de 
Santa Maria i els organistes que 
l’han tocat.
Del 6 al 30 de novembre al vestí-
bul de la Biblioteca Central.

EXPOSICIONS
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LLIBRES / LA VEU 

L’escriptor i ex-mosso 
d’esquadra Víctor del 
Árbol, guanyador del 

Premi Nadal amb la novel·la 
La víspera de casi todo, serà el 
convidat del nou Club del lli-
bre que se celebrarà el dijous 
9 de novembre, a les 7 de la 
tarda, a la Biblioteca Central 
d’Igualada. Del Árbol pren 
el relleu a altres escriptors 
com Blanca Busquets, Ma-
ria Barbal o Jordi Puntí, que 
han participat en edicions 
anteriors d’aquest club tan 
especial que es fa cada any.
El Club del llibre se celebra 
durant tot l’any a les diverses 
biblioteques que formen part 
de la Xarxa de la Diputació 
de Barcelona. És una acti-
vitat adreçada especialment 
als lectors de tots els clubs de 
lectura de les biblioteques de 
l’Anoia, però també està ober-
ta al públic en general. Víctor 
del Árbol acaba de publicar la 
seva sisena novel·la, Por enci-
ma de la lluvia, una història a 
dos temps emmarcada en els 
difícils anys de la postguerra. 
Aquest any, a més, el govern 
francès l’ha nomenat cavaller 
de les Lletres i les Arts. Del Ár-
bol va treballar com a mosso 

d’esquadra durant 20 anys (del 
1992 al 2012), un bagatge que 
l’ajuda a construir les trames i 
personatges de les seves histò-
ries. En aquest sentit, potser 
la seva novel·la més coneguda 
és La víspera de casi todo, una 
intriga policíaca amb tints 
de suspens i terror, que va 
ambientar en un inhòspit 
racó de la costa gallega.
Víctor del Árbol és autor, a 
més, d’ El peso de los muer-
tos (Premi Tiflos de Novela el 
2006), La tristeza del samurai 
(premi Prix du Polar Euro-
péen 2012), Respirar por la 
herida i Un millón de gotas. El 
pes de la història,  la memò-
ria, i l’oblit, la construcció de 
la pròpia identitat personal i 
la superació de totes les adver-
sitats són algunes de les cons-
tants en les seves novel·les, 
amb personatges captiva-
dors que acaben esdevenint 
autèntics supervivents.

Víctor del Árbol serà el 
convidat del nou Club 
del llibre

LLIBRES / LA VEU 

Dissabte vinent, dia 4 
de novembre,  a l’espai 
d’arts gràfiques l’Em-

premta, situat al carrer de San-
ta Maria n. 12 d’Igualada, tin-
drà lloc la presentació del llibre 
Passamaneria, de l’escriptora 
vallenca Pruden Panadès edi-
tat per Godall Edicions. Es 
tracta d’una presentació or-
ganitzada per Llegim…? Lli-

breria que comptarà, a més 
de la presència de l’escriptora, 
amb la introducció i comen-
taris dels historiadors de l’art, 
Teresa Mascó i Pau Llacuna.  
Passamaneria és un recull de 
textos breus que ens situen en 
l’època on dominava la idea 
que les mans i els dits de les  
dones estaven dotats d’una 
traça innata per a tota mena 
de treballs d’agulla. L’autora 
recrea un ambient de gineceu 

Presentació del llibre “Passamaneria” 
de Pruden Panadès

on imperava la tensió entre la 
obediència i el rebuig i on la 
paraula fantasia  circulava amb 
significats múltiples segons si 
es tractava de calces, botons o 
tapapunts. Segons l’edició del 
llibre cada relat  “…s’atura en 
algun replec d’un univers 
que desapareix i, juxtapo-
sats, poden semblar un en-
filall d’objectes, eines, co-
neixements pràctics, llocs i 
paraules en liquidació.” 

HISTÒRIA / LA VEU 

Sis segles d’història. Que 
continua. Miquel Vila Ba-
dia, blanquer igualadí durant 
molts anys, i ara, especial-
ment, compilador d’una his-
tòria set vegades centenària 
que explica  amb passió i que 
fa viure a un auditori que vol 
saber més i amb més rigor el 
que ja coneix.
La configuració urbana 
d’Igualada que quedà condici-
onada durant segles per la in-
dústria de la pell. Els produc-
tes curtits i la seva utilitat. Els 
mercats, el transport, l’aprofi-
tament total dels residus do-
mèstics, la formació dels jo-
ves aprenents, el finançament 

de les partides de pell per ser 
comprades i elaborades du-
rant un any... i mil detalls més 
d’una activitat ben viva  o pot-

Sis segles de blanquers a Igualada

ser més viva que mai.
I el proper dilluns Marta Pala-
cin explicarà a l’AUGA la go-
sadia de Martí Luter



Mort d’una trapezista

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Dimecres de la setmana pas-
sada va morir, Las Palmas 
de Gran Canària, Maria 

Cristina del Pino Segura, conegu-
da en el món del circ com “Pinito 
del Oro”. Nascuda el 6 de novembre 
de 1931. Debutà a Nova York en el 
Ringlin  Bross el 1950, amb els seus 
arriscats equilibris en el trapezi.
El dies 16 i 17 de maig, de 1960, ac-
tuà a Igualada, a la pista del Circo 
Español, de l’empresa Carcellé- Artur 
Kaps, Franz Joham (els vienesos). Joan 

Armengol la va entrevistar, a dalt del 
trapezi, per a Ràdio Igualada. Fou una 
conversa singular que va tenir ressò a 
la premsa i a la revista “Circo”.
El locutor igualadí ha estat el darrer 
periodista que l’ha entrevistat. Al 
maig de l’any passat, conversà amb 
ella - per telèfon - per a la revista 
“Zirkòlika”, evocant aquella, que 
van mantenir, a la nostra ciutat, feia 
56 anys. El Joan li manifestà la por 
que va passar, al pujar a aquella al-
tura, per a dialogar amb ella.  
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Toni Raja i Enrich o la capacitat de despertar 
emocions a través dels dibuixos 

A mb l’impuls de Disseny=Igualada, des d’un 
reconeixement als autors clàssics del ram del 
disseny; des del passat 27 d’octubre, la Sala 

Municipal d’Exposicions -a partir d’un conveni amb 
l’Ajuntament d’Igualada i l’Arxiu Comarcal- mostra 
una evocadora recapitulació de l’obra del  destacat 
dibuixant igualadí Toni Raja i Enrich (1946-2014).
Aquest autor, si bé, ben aviat va experimentar una es-
pecial passió pel dibuix, que es va manifestar des dels 
anys seixanta a través de col·laboracions en distintes 
publicacions catalanes i franceses (Ediciones Marco 
o Toray, entre altres), essencialment amb edicions 
de còmics de gèneres prou diversos (ciència-ficció, 
policíac, dibuix humorístic o llibres d’històries insò-
lites, a més de les populars “Hazañas Bélicas”); una 
altra dimensió que el va definir com a un gran pro-
fessional va ser el del seu treball com a dissenyador 
gràfic en algunes impremtes igualadines; un àmbit 
que el va convertir en l’autor de nombroses etiquetes 
d’inscripcions i marques comercials ben conegudes. 
Tanmateix, des d’una esfera estrictament iguala-
dina, en Toni Raja  es va fer summament popular 
amb aquells dibuixos tan ben estampats a l’Àl-
bum de cromos “Coneix Igualada”; al llibre “De 
quan Igualada no era ciutat”, d’Antoni Moncunill; 
i amb aquelles edicions d’una dècada de cartells 
que anunciaven la Festa Major d’Igualada (1990 
– 2000), alguns d’ells premiats. 
La seva vídua, la Dolors Vich i Adzet, tres anys des-
prés del seu traspàs als 68 anys, més enllà de sen-
tir-se emocionada i cofoia per la redescoberta i elogi 
que se li està dedicant al seu marit, no pot menys 
–al capdavall- que reconèixer-li, sobretot, el mèrit a 
una laboriosa i incansable entrega com a dibuixant, 
il·lustrador i grafista en uns anys en què el món del 
disseny encara no era prou acreditat a pesar d’estar 
força arrelat a la ciutat d’Igualada. En tant que una 
gran admiradora de la seva obra apunta –recordant 
l’estudi on passava hores interminables, que el feien 
plenament feliç- a la persistència a perseguir aquell 
traç en la línia i l’habilitat suficient del  domini cro-

màtic de les temperes i els llapis 
de colors per a propiciar que 
moltes publicacions de signe 
històric aconseguissin aquell 
magnífic detallisme en uns di-
buixos d’escenes i continguts 
plens precisió i rigor temàtic 
que, de retruc, estaven supor-
tats per uns apunts d’una as-
senyada i certificada didàctica, 
fruit de llargues i sovintejades 
consultes bibliogràfiques; és el 
cas –apunta-   de la història 
del timbaler del Bruc, altra-
ment “El Bruc, 1808: història 
de la primera batalla del Bruc, 
esdevinguda el 6 de juny de 
1808”, així com d’algunes fi-
dedignes recreacions sobre la 
Batalla de Normandia.
Òbviament, ella se suma a rei-
terar que -a l’Antoni- no li ca-
lien gaires coses per a sentir-se 
satisfet: la seva família, la seva 
casa, la seva ciutat i la seva re-
alització artística i professional 
en les empreses Cal Miranda, 
Gràfiques Puig Bosch i Grafo-
pack van arribar a omplir-lo del 
tot; i més encara cada cop que 
compartia les seves experièn-
cies amb altres companys. Ell 
va convertir-se en un home de 
costums, de cap a peus, que tan 
aviat va saber retratar el dia a 
dia de la seva Igualada com va 
saber explorar -en una pro-
lífiques col·leccions- les històries que més in-
terès i entusiasme li despertaven.
Avui, de fet, són moltes les persones d’Igualada 
i comarca que recorden visualment o bé conser-

ven alguna de les seves creacions; uns i altres, al 
capdavall, també contribueixen a teixir una me-
mòria que fa molt present, al Toni, en l’univers 
de les publicacions i les arts gràfiques.



TEATRE 
Igualada 

“Corre, Trufa!” De Cia. Pentina el Gat
La Trufa és una gosseta que viu amb una 
família que se l’estima molt. Es perdrà i 
viurà una aventura fantàstica. Amb moltes 
cançons i molt de ritme. Organitza Xarxa 
Igualada.   
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE  SOLIDARI
Igualada 

“Pels pèls” és la història d’un assassinat co-
mès en una perruqueria, que implica a tots 
els protagonistes. I per resoldre el cas, el 
públic juga un paper actiu, ajudant a solu-
cionar el crim. La recaptació anirà a l’ONG 
Amics de FUNDASE (El Alto, Bolívia).   
Diumenge a les 6 de la tarda a l’Escorxa-
dor.

DILLUNS 6 

CONFERÈNCIA
Igualada 

Marta Palacín. 500 anys de la gosadia de 
Martin Lutero
Professora de filosofia a la UB, aprofitarà 
aquest 500 aniversari de les 95 tesis amb 
què Martí Luter es va rebel·lar contra l’Es-
glésia catòlica. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

SETMANA DEL TURISME 
INDUSTRIAL 

Igualada 
Durant la Setmana del Turisme Industri-
al, el Museu de la Pell fa jornada de portes 
obertes, amb entrada gratuïta, per donar a 
conèixer tots els espais permanents.  
Durant tota la setmana a 2/4 de 12 del 
matí al Museu de la Pell.

TALLER-DEBAT 
Piera 

“Educar sense cridar” amb Alba Castelllví. 
Abordarem els problemes que més negui-
tegen els pares i mares i proposarem idees 
concretes per fer-hi front d’una manera 

tranquil.  
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca.

DIMARTS 7 

HORA DEL CONTE
Igualada 

En Pere del nas petit i El gran cargol del 
Capelló
A càrrec de Pitus RobertContes musicals i 
esbojarrats que ens conviden a cantar
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

TALLER PER A JOVES
Piera 

Debat a bat. El que diu i no dius. Basat en 
l’imaginari surrealista i oníric de l’autor i 
il·lustrador Shaun Tan.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca

HORA DEL CONTE
Capellades 

“El ratolí Pèrez” amb Montse Panero.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
el Safareig.

DIMECRES 8 

RUSQUICONTES
Piera 

“Contes de l’arc de Sant Martí”. Sessió de 
l’hora del conte en petit format per reflexi-
onar amb els nens sobre l’acceptació de la 
diferència des de la tolerància, l’acceptació 
i el respecte.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca.

CLUB DE LECTURA
Capellades 

Sessió del club de lectura amb comentaris 
sobre el llibre “També això passarà” de Mi-
lena Busquet.
Dimecres a les 7 de la tarda a al Bibliote-
ca el Safareig

DIJOUS 9 

CLUB DEL LLIBRE
Igualada 

Víctor del Árbol
L’autor es trobarà amb els participants 
del clubs de lectura de les biblioteques de 
l’Anoia per parlar de les seves obres:
 La víspera de casi todo, Un millón de go-
tas 
 o La tristeza del samurai.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

XERRADA
Capellades 

Xerrada “La història com a exemple d’au-
toajuda” amb Jordi Pisa.
Dijous a les 8 del vespre al Saló Rosa de 
la Lliga.

DIVENDRES 3  

PARELLES LINGÜÍSTIQUES 
Igualada 

Presentació de les parelles lingüístiques.  
Divendres  a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central

TEATRE 
Igualada 

“Les dones sàvies de Molière”. Torna 
aquesta divertida adaptació d’un gran 
clàssic que es burla dels pedants d’avui 
dia..  
Divendres  a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSIQUES DE BUTXACA 
Igualada 

Veil Safe And Soud. A Músiques presen-
tarà el seu primer treball discogràfic ‘Safe 
And Sound’ acompanyada de Sergi Este-
lla, guitarra elèctrica i Albert Solà, guitar-
ra acústica, loops i cors.  
Divendres a les 11 de la nit al Teatre Mu-
nicipal.

DISSABTE 4 

TEATRE 
Igualada 

“Les dones sàvies de Molière”. Torna 
aquesta divertida adaptació d’un gran 
clàssic que es burla dels pedants d’avui 
dia..  
Dissabte  a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS 
Igualada 

“Grandpa Ton’s Garden”, by Marta Mon-
tañà..  
Dissabte  a 2/4 de 12 del migdia a la Bibli-
oteca Central.

SETMANA DEL TURISME 
INDUSTRIAL 

Igualada 
Itinerari pel Rec: de Cal Granotes a l’Ado-
beria Bella. Visita guiada a l’adoberia de 
Cal Granotes (s. XVIII), seguida d’una vi-
sita a una adoberia en actiu del barri del 
Rec, per finalitzar a l’Adoberia Bella.  
Dissabte a 2/4 de 12 del matí al Museu 
de la Pell.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “Passamaneria” de. 
Pruden Panadès. la presentació anirà a 
càrrec de pau Llacuna i Teresa Mascó  
Dissabte  a  les 6 de la tarda a l’Empremta 
de Gràfiques Vilanova.

CONCURS DE TEATRE 
Piera 

Cia. Teatre Acadèmia Belles Arts de Saba-
dell porta l’obra “Les trompetes de la mort”  
Dissabte  a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

CINEMA FAMILIAR 

Els Hostalets de Pierola 
Projecció de la pel.lícua per a tota la famí-
lia “Tadeu Jones 2. El secret del rei Mides”  
Dissabte  a les 6 de la tarda a l’auditori 
Cal Figueres.

HORA DEL CONTE 
Sta. Margarida de Montbui 

“Castanyes i bolets, carbasses i barrets” a 
càrrec d’Ingrid Domingo.  
Dissabte a les 12 del migdia a la bibliote-
ca Mont-Àgora.

MÚSICA 
Capellades 

Concert inaugural del  Festival d’Orgue 
a càrrec de la Coral Cantiga - Gents Ma-
drigaal koor. Polifonia Sacra de Flandes i 
Catalunya.  
Dissabte a les 9 del vespre a l’església de 
Santa Maria.

DIUMENGE 5  

TEATRE 
Igualada 

“Les dones sàvies de Molière”. Torna 
aquesta divertida adaptació d’un gran clàs-
sic que es burla dels pedants d’avui dia..  
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

VISITA GUIADA 
Igualada 

Coneix el Museu de la Pell i Cal Grano-
tes. Visita guiada gratuïta a tots els espais: 
Univers de pell, L’ofici d’adober, L’Home i 
l’Aigua, i a l’adoberia de Cal Granotes.  
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu 
de la Pell.

SETMANA DEL TURISME 
INDUSTRIAL 

Igualada 
Cultura adobera i gastronomia
Amb motiu de la Setmana del Turisme In-
dustrial, el Museu de la Pell proposa co-
mençar el matí amb una visita guiada a Cal 
Granotes i al Museu de la Pell, i acabar-lo 
al migdia amb un menú gastronòmic.  
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu 
de la Pell.
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PASSATEMPS

Sudokus

6 3 1 7
4 3

7 2 8
3 9 5

5 8
7 5 2

6 9 4
4 5

1 9 7 3

9 2 6 3 8 4 1 7 5
5 8 1 9 7 6 2 4 3
7 4 3 2 1 5 6 9 8
3 9 5 7 4 2 8 6 1
1 7 2 5 6 8 4 3 9
8 6 4 1 9 3 7 5 2
6 3 7 8 2 9 5 1 4
4 5 8 6 3 1 9 2 7
2 1 9 4 5 7 3 8 6

Dificultat: Alta

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. En cançó lleugera i satírica és tota una especialista. Porta la contrà-
ria / 2. Desperto entusiasme per un antic stop. No falta mai a la processó / 3. La vibrant. 
Recitaire sorgit del rap i evolucionat com en Miquel. La vibrant i sa cosina xinesa / 4. Truà 
dissimulat per la sal. Ensinistrats per recular / 5. Quin mal que fa, aquesta mala pua de gra! 
Sóc més lleuger que un pèsol / 6. Enemics del Joc Legal. Ocells propensos a contreure otitis 
/ 7. Pels nostres filòsofs, intuïció; pels italians, negació i afirmació. Cants fúnebres per a 
nenes amb astènia / 8. Greixós de tant menjar coca. Just abans de Lanka / 9. Principis de 
declaració. Hi queden els documents un cop aprovats. Nou buida / 10. Com que és de ciutat 
fa guàrdia. Lligant llençols per fugir / 11. Encara vibra. Ple, farcit, embotit. Unitat econò-
mica entre dues / 12. Conserva el vi, però no prou l’ordre. Parada-i-fondes de la devoció 
pirinenca / 13. Ni s’enceta ni s’ensabata, és entenimentada. Teixit de mudar.

VERTICALS: 1. Producte interior brut de l’orella. Quan valien quatre pessetes no els volia 
ningú / 2. Indicis d’uxoricidi. La feina que fa tothom li trepitja. Els mateixos principis / 3. 
L’especialista que dèiem hi treballava, com un circuit elèctri. Unitat de superfície del bar-
nús per estrenar / 4. Quina llauna, recordar-se que és de fusta! Tots els convidats al còctel 
les empaiten / 5. Un pet com una lag. Broma cerebral deguda a l’alcohol. Al capdavall / 6. 
Insistent com una banya de marrà. Petita peça de roba avergonyint-se al sol / 7. A mitjanit. 
Com s’enfila, quan acompanya la castanya! Pista de ball del blat / 8. Matèria primera de les 
cames de la Maria Mercè Roca quan escriu. Pèrdua de l’esma / 9. S’engresquin com els bons 
ferrers. Jocs de cartes, per Tutatis! / 10. Volàtil durant. Corda petita redita i esmunyedissa. 
Au, pren, que només és una tassa! / 11. Groller i descortès, potser perquè és gros de mena. 
Despullat perquè va de tornada / 12. Augmento la temperatura de València. Resum: el veí 
s’ha quedat sense teoria.
 

Mots encreuats per Pau Vidal

Troba les solucions a la web de La Veu,                                                               o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Espai patrocinat per:
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Dificultat: Mitjana

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

o pot ser un temps agradable que 
ens enriqueixi amb un valor afegit.

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com

Laberint
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

A més, si ets subscriptor de La Veu 
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el 

carnet de subscriptor 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG 

1 ENTRADA DOBLE

www.teatrenu.com

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el 
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU 
i a Ingravita a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 

de rebre informació de les activitats i serveis propis d’Ingravita, 
així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que 
Ingravita pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD)

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i 
omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades Cine Ateneu

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura TOTS ELS SORTEJOS

676 959 431

railhome.com
902 22 09 22 www.yelmocines.es

www.planxisteriagelabert.com

931 31 35 58

www.igualadahc.com
93 804 42 57

www.ateneuigualadi.cat
93.803.07.63

amicsdelamusica@gmail.com

677 51 96 25
93 805 08 63

938 048 852
www.museudeltraginer.com

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

937 495 779
www.ingravita.cat

938 030 763

www.teatreaurora.cat
93 805 00 75



Investigació criminal
Ateneu Cinema •  El muñeco de nieve

RAMON ROBERT / 

E l reputat cineasta suec Tomas 
Alfredson debuta en el cinema 
angles amb El muñeco de nieve, 

pel·lícula basada en la novel·la policí·
aca de l´escriptor i music de rock Jo 
Nesbo, aquest de nacionalitat noru·
ega. En la pel·lícula, com en el llibre, 
el protagonisme recau en la figura del 
brillant i poc ortodoxa detectiu Harry 
Hole. De fet, és la setena novel·la en la 
que hi apareix el citat detectiu. Aques·
ta vegada, Hole investiga la desapari·
ció de la mare d’un nen. L’única pista 

que té és que la seva bufanda va aparèi·
xer penjada en un ninot de neu. Amb 
l’ajuda d’un nou policia, Harry haurà 
de connectar aquest nou cas amb altres 
antics per descobrir la veritat abans de 
la propera època de neu.
Mentre que el paper protagonista re·
cau en Michael Fassbender, en altres 
papers trobem un repartiment cer·
tament internacional: Rebecca Fer·
guson, Charlotte Gainsbourg, Jonas 
Karlsson, J.K. Simmons, Val Kilmer i 
James D’Arcy. Junts fan pinya per a la 
representació d’un dramàtic i tens  psi·
cothriller sobre assassinats en sèrie. 
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Intriga i catàstrofes
A Montbui •  Geostorm

RAMON ROBERT / 

Cal situar aquesta pel·lícula en·
tre el cinema de catàstrofes, 
l’aventura espacial, la intriga 

política i els misteris criminals. En fi, 
el que en podríem anomenar una pel·
lícula espectacle, per cert escrita pel 
responsable d’una altra pel·lícula no 
molt diferent: Independence Day.
Tot arrenca quan un enginyer 
nord·americà interpretat per Gerard 
Butler, que a més és dissenyador de sa·
tèl·lits, assisteix perplex a una fallada 
en cadena de la major part dels satèl·

lits meteorològics de la Terra. Vista la 
desgràcia, l’enginyer haurà de formar 
equip amb el seu germà, amb qui fa 
anys que no es parla, per viatjar a l’es·
pai i salvar el planeta d’una tempesta 
artificial de proporcions èpiques ... tot 
això mentre a la superfície del planeta 
s’està gestant un complot per assassi·
nar el president dels Estats Units.
Realitzada per Dean Devlin, la pel.
lícula combina sense problemes in·
triga, acció, política i ciència·fic·
ció. L’espectacle s’imposa a la ver·
semblança, i de tot plegat en surt 
un producte molt entretingut

Caïm i Abel
El racó del Cineclub •  Nieve negra

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 9 de novembre, a l’Ate·
neu Cinema, el Cine·club pre·
senta la producció argentina 

del 2017 Nieve negra, dirigida per 
Martín Hodara, en doble sessió a les 
20 hi a les 22h.
Salvador viu retirat a la Patagònia, 
marcat per una tragèdia familiar que 
va ocórrer durant la seva adolescència. 
Rep la visita d’un germà i la seva cu·
nyada per una qüestió de l’herència i 

junts reviuran els fantasmes del passat.
Nieve negra barreja el drama intimista 
i el suspens en una història plena de 
sorpreses i girs de guió que compta 
amb un repartiment esplèndid, que re·
uneix els millors actors argentins, Ri·
cardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Do·
lores Fonzi i Federico Luppi (mort el 
passat dia 20 d’octubre), amb la col·la·
boració de la catalana Laia Costa, sens 
dubte l’actriu revelació més destacada 
del nostre cinema. 



TOC TOC
Espanya. Comèdia. De Vicente Villanueva. Amb Paco 
León, Rossy de Palma, Alexandra Jiménez.  
. Un grup de pacients coincideix en la consulta d’un eminent 
psicòleg, tots ells afectats de TOC (Trastorn Obsessiu Com-
pulsiu). Però com el metge es retarda, tindran d’esperar in-
tentant mantenir a ratlla les seves manies, impulsos, con-
vulsions, obsessions i rituals. Adaptació de la famosa obra 
teatral de l’autor i humorista francès Laurent Baffie

GEOSTORM
Estats Units. Catàstrofes. De Dena Devlin. Amb Gerard 
Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Ed Harris
Un enginyer, dissenyador de satèl·lits, després d’una fallada 
en cadena de la major part dels satèl·lits meteorològics de 
la Terra, ha de formar equip amb el seu germà, amb qui fa 
anys que no es parla, per viatjar a l’espai i salvar el planeta 
d’una tempesta artificial de proporcions èpiques ... tot això 
mentre a la superfície del planeta s’està gestant un complot 
per assassinar el president dels Estats Units.
  

JACQUES
França. Aventures. De Jérôme Salle. Amb Lambert Wilson, 
Audrey Tautou, Pierre Niney. 
El llegendari explorador Jacques Cousteau i el seu fill Phi-
lippe, que mantenen una relació distant, s’embarquen en la 
seva major aventura. A bord del Calypso, es retrobaran l’un 
a l’altre, abans que la tragèdia els copegi

EL MUÑECO DE NIEVE
Regne Unit. Thriller. Tomas Alfredson. Amb Michael Fas-
sbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Jonas 
Karlsson, J.K. Simmons, Val Kilmer. 
Un detectiu anomenat Harry Hole investiga la desaparició 
de la mare d’un nen. L’única pista que té és que la seva bu-
fanda aparèixer penjada en un ninot de neu. Amb l’ajuda 
d’un nou policia, Harry haurà de connectar aquest nou cas 
amb altres antics per descobrir la veritat abans de la propera 
època de neu

THOR: RAGNAROK
Estats Units. Aventures fantastiques. De Taika Waitini. 
Amb Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, 
Anthony Hopkins, Mark Ruffalo. 
. Thor està pres a l’altra banda de l’univers sense el seu po-
derós martell. El seu objectiu és tornar a Asgard i aturar el 
Ragnarok perquè significaria la destrucció del seu planeta i 
la fi de la seva civilització asgardiana. 

NIEVE NEGRA
Argentina - Espanya. Thriller psicològic. De Martin Hoda-
ra. Amb Ricardo Darin, Leonardo Sbaraglia, Laia Costa, 
Federico Luppi
Acusat d´haver mort al seu germà durant l´adolescencia, 
Salvador viu aïllat enmig de la Patagonia. Desprès de molts 
anys sense veurel´s, reapareixen un altre germà seu i la cu-
nyada, Laura. Reviuran el dol i el conflicte familiar.

ROSALIA BLUM
França. Comèdia singular. De Julien Rappeneau. Amb 
Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi, Alice Isaaz 
La vida de Vicent transcorre entre la seva perruqueria, el 
seu cosí, el seu gat i la seva dominant mare. Un dia, Vicent 
coneix per atzar a Rosalie Blum, una misteriosa i solitària 
dona. Intrigat, decideix seguir-la a tot arreu, amb l’esperan-
ça de saber més d’ella. No sospita que això el portarà a una 
aventura plena sorpreses, on descobrirà personatges tan 
fantàstics com entranyables..

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

EL MUÑECO DE NIEVE
Dv: 21:30
Ds: 17:00/21:30
Dg: 17:00
Dll: 17:00
Dc:20:00
Dj: 17:30 (VOSE)

TOC TOC
Dv: 19:00
Ds: 19:30
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc:18:00

EL NADÓ EN CAP
Dg: 11:00

NIEVE NEGRA (Sessió Cineclub)
Dj: 20:00/22:00

1/ THOR (7A)
Dv Dll a Dj: 18:30/21:15
Ds i Dg:12:30/14:50/17:05/19:25/21:40

2/ AMERICAN ASSASIN (16A) 
Dv Dll a Dj: 17:05/19:25/21:40
Ds i Dg: 12:30/14:50/17:05/19:25/21:40

3/ ANABELLE (16A)  
Dv a Dj: 18:00/20:15/22:25
3/ OPERACIÓ CACAUET  (TP) 
Ds i Dg: 12:00
3/ OPERACION CACAHUETE (TP)  
Ds i Dg: 12:00
3/ LEGO NINJA (TP)  
Ds i Dg: 14:00

4/ THOR 3D (7A)
Dv: 17:00
Ds i Dg: 13:00/17:00
Dll Dm i Dj: 17:00
4/ THOR (7A)
Dv Dll Dm i Dj: 19:40/22:20
4/ EL PEQUEÑO VAMPIRO (TP)
Dg: 14:15/16:15
4/ POKEMON (TP)
Dg: 12:00/18:00
Dc: 20:15
4/ GESOTORM (7A)
Dg: 20:25/22:40
Dc: 17:45/22:30

5/ EL SECRETO DE MARROWBONE
Dv Dll a Dj: 18:15/20:30/22:45
Ds i Dg: 13:30/15:50/18:15/20:30/22:45

6/ DEEP  (TP)
Dv: 18:05/20:05
Ds: 12:10/14:10/16:05/18:05/20:05
Dg: 11:55/13:40/15:25/17:30
Dll Dm i Dj: 18:05
Dc: 18:05/20:00
6/ BLADE RUNNER  (12A)
Dv i Ds: 22:00
Dg: 19:30
Dll a Dj: 20:00
6/ TOC TOC  (7A)
Dg: 22:50
Dll Dm a Dj: 23:00

7/ TOC TOC (7A)
Dv i Ds: 18:10/20:20/22:30
Dg: 17:50/19:55
Dll Dm i Dj: 17:45
Dc: 17:50/19:50/21:55
7/ TADEO JONES 2 (TP) 
Ds i Dg: 12:05/14:05/15:55
7/ BLADE RUNNER (12A) 
Dg Dll Dm i Dj: 21:50

8/ GEOSTORM (7A)
Dv Ds: 18:15/20:40/23:00
Dg: 12:25/14:45
8/ EL PEQUEÑO VAMPIRO (TP)
Ds: 12:45/14:40/16:30
Dg: 19:00
Dll Dm Dc i Dj: 19:15
8/ THOR (7A)
Dg i Dc: 17:00/19:40/22:20
Dll Dm i Dj: 18:15/20:40/23:00

SALA AUDITORI
GEOSTORM
Dv Ds i Dg: 18:30/20:40
THOR RAGNAROK
Ds i Dg:16:00

SALA PETITA
EL PEQUEÑO VAMPIRO
Ds i Dg: 16:30
ENGANCHADOS A LA MUERTE
Dv Ds i Dg: 18:40/20:45

ESTIU 1993 (TP)  
Ds: 18:00
Dg: 16:30
EL HIJO DE JEAN (7A)  
Ds: 19.40
JACQUES (TP)  
Dg: 18:00
ROSALIE BLUM (7a)  
Dg: 20:00
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Novembre
3: Martí de Porres; Pere Almató; Sílvia; Malaquies.

4: Carles Borromeu; Vidal; Agrícola; Fèlix de Valois. 
5: Zacaries; Elisabet; Magne; Bertil·la.

6: Sever; Lleonard.  
7: Ernest; Florenci; Carina; Severí.

8: Sever, Severià, Carpòfor i Victorià; Deodat I, papa
9: Santcrist de Balaguer; Mare de Déu de l’Almudena 

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

MAGDA COLL I ALASTRUEY

L’Alcalde i la Corporació Municipal
expressen el seu dol

Treballadora de l’Ajuntament d’Igualada

JOSEP CUADRAS TORREGUITART

Els teus familiars ho fem saber a llurs amica i coneguts. La familia volem agrair 
les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el passat 

dimarts dia 31 d’octubre a l’oratori de la funerària anoia.

Ha mort cristianament el passat dilluns dia 30 d’octubre a l’edat de 92 anys.

A.C.S

Igualada, Octubre de 2017
Funerària Anoia, S.L.

En record de

Els companys i companyes 
d’ERC Igualada volem fer 
arribar el nostre escalf i es-
tima a la família de la Mag-
da, la nostra companya de 
lluita. I volem dir que no-
més li diem a reveure, per-
què continua present en tot 
allò que treballem.
La Magda, una persona llui-
tadora, feliç i enèrgica. La 
Magda, una persona incan-
sable, activa i treballadora. 
La Magda, una persona pro-
pera, emotiva i intensa. 
Les lliçons de vida que hem 
après d’ella, les persones que 
hem tingut la sort de tenir-la 
a prop, no han estat poques 
i perduren als nostres cors. 

Perquè d’ella n’hem après 
a fer política, a ser millors 
persones i a encarar el món 
de la millor manera que es 
pot fer;  incansablement i 
disfrutant cada segon.
La Magda feia ús de la seva 
experiència per traçar els 
passos de l’avui i sempre ens 
ha fet veure lo important que 
és entendre que de cada mi-
nut de vida en podem treure 
un aprenentatge valuós pels 
pròxims minuts que vindran. 
I això sempre ho feia envol-
tada de molta i molta gent 
perquè quan la coneixies era 
impossible no sentir-te atre-
ta per aquesta vitalitat que 
desprenia tot el que l’envolta-

va amb una confiança que et 
reconfortava i t’encomanava 
tranquil·litat.
Ha lluitat pel seu país i l’ha 
protegit com i quan fes fal-
ta. Ha lluitat pels drets de les 
dones i els ha defensat amb 
urpes si feia falta. Perquè ella 
era així, creia amb el que feia 
i ho feia tot de cor. 
Per això, avui les companyes 
i els companys d’Esquerra, 
volem dir-te que estaràs or-
gullosa de nosaltres perquè 
continuarem defensant les 
causes més justes fins a acon-
seguir la victòria de totes. 

T’estimem molt Magda! 

Magda Coll, la nostra heroïna

La setmana passada una 
imatge de la Mare de Déu de 
Fàtima va passar per Iguala-
da, recordant el centenari de 
les aparicions de la Verge a 
Fàtima de Portugal (1917). 
La imatge va passar per la 
Llar del Sant Crist, la parrò-
quia de la Sagrada Família, 
la Basílica de Santa Maria, 

el convent dels Pares Caput-
xins, l’església parroquial de 
Fàtima i el Monestir de les 
Carmelites, i tots els actes 
de culte van tenir una gran 
participació. Es va recordar 
que és la segona vegada que 
la Mare de Déu de Fàtima 
visita Igualada, la primera 
fou l’any 1950.

La Verge de Fàtima 
peregrina visità Igualada

Els Pares Josefins passen a responsabilitzar-se de l’atenció reli-
giosa i comuniquen que la única missa setmanal se celebra els 
dissabtes a les 6 de la tarda. Les visites es faran una hora abans 
i preferiblement es comuniquin a recepció. 

Missa a la residència 
“Pare Vilaseca”
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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 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 76
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 

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 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

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

Acupuntura, Shiatsu, Massatge 
terapèutic, Reflexologia, Flors de Bach, 

Dietètica, Plantes medicinals, Ioga 
integral, Moviment lúdic, Hipopressius, 
Pilates, Txi kung-Qi gong, Mindfullnes.

c/Industria, 4
690 16 41 62
IGUALADA

www.narayana.cat

NARAYANA

FARMÀCIES 
DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 3: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 4: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 5: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 6:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 7: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 8: SECANELL
Òdena, 84

Dia 9: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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                 de MANEL LÓPEZ /  Fundador de CEINA

Divendres, 3 de novembre de 2017

“Hi ha més vocacions 
informàtiques entre els 
nois que entre les noies”

Vaig néixer a Igualada l’any 1968. Soc casat i tinc una filla de sis anys. 
Fa trenta anys vaig fundar CEINA que és una escola de formació i 
sobretot de formació empresarial en tots els àmbits, que ha passat de 
ser un centre formatiu anoienc, a un espai tecnològic que ofereix una 
variada proposta formativa en tots els àmbits de les noves tecnologies

Què és CEINA?

És un centre de formació i certificació que va néixer 
el 1988 amb les noves tecnologies. La pretensió era 
educar les persones en l’ús dels aparells informàtics 

a la feina. Amb el temps hem evolucionat cap a la formació em-
presarial.  

En trenta anys heu viscut des de dins la impressionant evolu-
ció tecnològica.

Sempre que mires enrere et sorprens de l’evolució, però en el 
camp informàtic sembla que les eines de fa trenta anys siguin del 
juràsic. Des dels primers ordinadors hi ha hagut una evolució 
molt gran. La meva mare que mai ha fet servir un ordinador ha 
passat a ser usuària d’un iPhone. Per mantenir-nos sempre al 
dia, hem de renovar els equipaments cada any i l’equip humà de 
CEINA ha de fer formació continuadament.

Quina és la vocació amb la que arriben els vostres alumnes?

No somnien en fer-se milionaris creant una empresa des del ga-
ratge de casa, però a vegades arriben mal informats. Tot el sector 
educatiu intenta crear vocacions informàtiques des de l’ensenya-
ment primari. Hi ha mancança de professionals TIC a nivell in-
ternacional i un dels esforços que fem és crear noves vocacions 
i que els joves vegin en les TIC una sortida professional. El que 
veiem és que en informàtica hi ha molta més vocació entre els 
nois que entre les noies. Aquest any hem dissenyat extraescolars 
destinats a especialment a nenes per estimular-los la creativitat. 

En canvi a CEINA hi treballen moltes més dones que homes.

És cert que tenim una ràtio de dones treballant a CEINA molt 
alta. Quan s’ajunten tecnologia i camp educatiu hi apareixen 
moltes més dones perquè tenen més accentuada la sensibilitat 
educativa.

En trenta anys CEINA haurà format a moltes persones desta-
cades en el camp informàtic.

Sí. Tenim molts exemples de persones que han estudiat o treba-
llat al nostre centre que avui són dirigents empresarials inter-
nacionals. Moltíssims dels directius empresarials de l’Anoia han 
passat per les nostres aules.

Són imprescindibles els coneixements informàtics per accedir 
a un lloc de treball?

La majoria de persones són usuaris d’informàtica que suposa 
uns coneixements  mínims. Nosaltres fem unes certificacions 
que asseguren la productivitat de la persona i, per tant, faciliten 
l’accés al lloc de treball. Del que hi ha molta demanda és de per-
sones amb altíssim nivell tecnològic. Per exemple els alumnes de 
grau superior del Milà i Fontanals que tots tenen assegurat un 
lloc de treball al acabar els estudis. 

És molt costós estar sempre a l’avantguarda de la tecnologia?

Gairebé tenim un departament d’I+D per investigar cap on van 
les TIC. Observem constantment el mercat, Estats Units, Japó… 
per veure el rumb de la tecnologia. Actualment hi ha tres vies: el 
3D o indústria 4.0, la tecnologia Blockchain que serà molt im-
portant financerament i tercer el big data per aprofitar la infor-
mació que hi ha a les xarxes. Aquestes han vingut per quedar-se 
i a CEINA apostem per elles.

Quin perfil tenen els vostres alumnes?

Fa bastants anys que hem diversificat la nostra oferta formativa 
orientant-la cap a la formació empresarial, els idiomes… També 
hem entrat a través de concursos publics a portar la gestió de 
la formació a centres cívics, escoles d’adults… tenim un ventall 
d’ofertes formatives que fa que tinguem alumnes de totes les 
edats. El nostre focus principal és l’adult que està treballant i vol 
fer formació continuada. Som els únics que fem formació infor-
màtica específica per a nenes. Estem treballant per tenir ense-
nyament d’oficis industrials.

Tot a Igualada?

Com a centre físic Igualada hi ha el primer i el més important, 
però en aquest moment tenim cinc centres i estem a punt d’obrir 
el sisè. Tenim seus a Lleida, una escola d’arts i oficis al Pla d’Ur-
gell i donem suport a centres professionals, socials i de formació 
a tot Catalunya. Disposem també de centres universitaris en les 
seves àrees de formació.

Vosaltres invertiu una part dels vostres beneficis a Igualada. 
Una mostra és el premi Jaume Graells.

El premi d’Art digital el vàrem pensar fa molts anys quan tre-
ballava amb nosaltres en Jaume Graells que n’era un entusiasta. 
Quan el vàrem oferir a l’Ajuntament per a incloure’l als Premis 
Ciutat d’Igualada, vàrem tenir la desgràcia de la mort d’en Jau-
me en accident. En homenatge a ell li vàrem donar el nom i el 
mantindrem perquè és una forma d’incentivar el grafisme i les 
vocacions dels joves artistes.

Jaume Singla, @jaumesingla

Dissabte 4 de novembre Dissabte 11 de novembre

Dissabte 11 de novembre

Diumenge 5 de novembre

Divendres 10 de novembre

Teatre als jardins de Cal Frarés (plaça Sant Jordi - 12:00h)
Cinema (Al Casal de Tous 18:00h  “Estiu1993”  - 19:40h  “El hijo de Jean” )
Concert a l’església (a l’església - 19:00h)
Futbol (al camp de Futbol - 16:30h)

Cercavila (10:15)
Eucaristia (Església de Tous - 11:00h)
Ball de faixes, gegants i capgrossos de Tous (Plaça de l’església - 12:00h)
Sardines i aperitiu popular (Plaça de Fàtima - 1:00h)

Bitlles de Tous i federades (Plaça de l’ajuntament - 17:00h)
Cinema (Al Casal de Tous 18:15h “Gru 3” i  19:54h “La La Land”)
Concert (Al local municipal - 19:00h)
Cinema de nit (Casal de Tous - 23:00h “Hasta el último hombre”)
Gran ball de festa major (Local municipal a les 22:00h)

17a. Trobada de Puntaires de Tous (pl. de sota de l’ajuntament - 10:00 h - 13:00h)
4a hivernal PANNA el Bandoner (a les 9:00h)
Visites al castell (de 11:00h a 13:00h)
Cinema (cal Casal de Tous - 18:00h “Jacques” i 19:40h “Rosalie Blum”)
Ball (Al local municipal -19:00h)

Concurs de dibuix jove pels carrers del poble (cal Ferrers a les - 9:30h)
Castellers (Plaça de l’ajuntament  -12:00h)
Super Panera 
Trofeu de futbol de Festa Major (Camp municipal de futbol  - 17:00h)
Teatre (Casal de Tous - 19:00h)
Ball (Local Municipal 19:00h)

Activitats i espectacle infantil (Pista poliesportiva - 10:00h)
Campanades (Gran repic de campanes)
Futbol infantil de Festa Major (Pista poliesportiva - 19:00h)
Espectacle infantil (Local municipal - 19:00h)
Xocolatada (Carrer sant Valentí - 20:00h)
Sopar popular (Sindicat de Tous - 21:00h)
Pluja i castell de focs (Plaça de Fàtima a les - 23:00h)
Cercabirres (23:30h)
Concert (Local Municipal - 1:30h) 4, 5, 10, 11 i 12 

de novembre 20174 5 10 11i 12
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El conseller Santi Vila no estava a gust amb la DUI. En els cercles propers al govern s’especulava amb la seva dimissió. Alguns pensaven que 
això podria obrir les portes de la conselleria a gent de casa. El President Puigdemont va filtrar que dissoldria el Parlament i convocaria eleccions. 
Molts alcaldes van posar el crit al cel. Trucades i missatges a manta. Algú ja posava preu a la traïció. Però en aquelles poques hores les coses 
van donar molts tombs. Va decaure aquella opció i el conseller d’Empresa i Coneixement va concretar la seva renúncia. Poc després es celebrava 
la República Catalana i el govern de Madrid cessava el govern autonòmic. I dues legalitats teòriques. La republicana d’un estat independent. I 
l’autonòmica, a l’espera de noves eleccions el desembre. El President de la nova República no diu on tindrà el despatx, ni en quin butlletí oficial 
ha de publicar les  disposicions del seu govern. Les disposicions que venen de Madrid són clares. I aquells que tant van pressionar el President 
de la Generalitat, ara pensen com podran tirar endavant les seves responsabilitats. Enguany, segurament hi haurà pocs panellets, però moltes 
moniatos i castanyes.
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