
El diputat a Madrid Gabriel Rufián va fer petit l’Ateneu d’Òdena. Foto: Joan Guasch.
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Alguns dels alumnes de l’Escola Àuria d’Apinas, fa pocs dies, celebrant els 50 anys de la institució. 
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L’EDITORIAL

50 anys d’Apinas
L a Maria Antònia, la Isabel i la Maria Enri-

queta, tres treballadores socials, mai s’ha-
guessin imaginat el 1967 quan van con-
vèncer a un grup de pares de que calia fer 

alguna cosa per educar nens amb necessitats espe-
cials a Igualada -llavor del que seria l’Escola Àu-
ria- que avui es complirien 50 anys d’Apinas, tota 
una institució que dóna 
servei a 1.400 famílies i 
compta amb 168 treba-
lladors. Demà, l’entitat 
celebrarà  amb una gran  
festa, del tot merescu-
da, el seu 50è aniversari. 
Per a enaltir-lo, l’Ajunta-
ment ha cedit l’espai de 
l’antiga Torre de Cal Sa-
linas per a construir-hi 
una nova escola d’educa-
ció especial, que s’afegi-
rà a la ja existent Escola Àuria, la pròpia seu d’Api-
nas al Passeig Verdaguer, i la residència als Prats 
de Rei. Una excel·lent notícia per a una institució 
sense ànim de lucre que és tot un referent de, i per 
als igualadins. 
En moltes ocasions, des del sector dels Serveis So-
cials i els seus professionals, se’ns diu que la ma-

joria d’igualadins i anoiencs no saben fins a quin 
punt tenim, amb Apinas, un tresor a casa mateix. La 
desconeixença, d’altra banda potser justificada per 
les característiques d’aquesta institució, ens porta 
certament a voltes a no saber valorar prou el que 
tenim a prop. És, doncs, un bon motiu el 50è ani-
versari, per aprendre a estimar un projecte, malau-

radament necessari, 
que sap proporcionar, 
sempre des d’una es-
tricta professionali-
tat, tot el que necessi-
ten els qui tenen una 
malaltia o deficiència 
mental que els impe-
deix portar una vida 
normal. 
Avui, entitats del ter-
cer sector com Apinas, 
o com l’Àuria Grup, 

formen part de l’adn d’Igualada i de l’Anoia. Són un 
puntal de referència a tot el país en l’atenció social, un 
prestigi guanyat merescudament gràcies a molts anys 
de treball en l’anonimat, i, cal dir-ho, també des del 
voluntariat i l’altruisme. Per això també des de La Veu 
hem cregut adient dedicar aquest any, la nostra pro-
pera “Revista Solidària” a Apinas. Per molts anys! 

Apinas és un puntal de referència 
a tot el país, un prestigi guanyat 
merescudament gràcies a molts 

anys de treball en l’anonimat, des 
del voluntariat i l’altruisme.
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Itziar Reyero Arregui, periodista, ha 
avisat que la presidenta de la comissió 
va emparar-se en la llei d’Ordenació, 
supervisió i solvència d’entitats de 
crèdit, per no permetre a la premsa 
escoltar “com el governador del Banc 
d’Espanya explica les condonacions 
de deute a PSOE”.

Jesús Santos, exfiscal de l’Audiència 
Nacional i actual advocat del PP,  va 
estar d’acord en què “la corrupció és 
un verdader càncer en totes les de-
mocràcies”, però va qüestionar totes 
les acusacions i va demanar “l’absolu-
ció per no haver-se aportat cap pro-
va” i va negar que la seva oposició que 
declarés com a testimoni el president 
del Govern, Mariano Rajoy, suposés 
“un reconeixement implícit o explícit 

de culpabilitat.” 

Rosa Maria Freire, magistrada de 
la Secció Quarta de l’Audiència Pro-
vincial de Madrid, va confirmar el 
processament del PP per haver “eli-
minat a consciència documents de 
Luis Bárcenas per mitjà del sistema 
d’esborrat més dràstic, el de la sobre 
escriptura de 35 passades i ratllat fins 
la seva destrucció física, per impedir 
que les dades importants relatives a 
la comptabilitat paral·lela i altres ex-
trems que guardats als ordinadors 
portàtils sortissin a la llum.”

Francisco Granados, conseller de 
la Comunitat de Madrid, exsecreta-
ri General del PP i acusat en el cas 
Lezo, va ser avisat per dos guàrdies 
civils que li feien seguiment judici-
al i aleshores es va adreçar a David 
Marjaliza, el seu intermediari, di-
ent-li “crema tota la documentació 
sobre el tema un dia que hi hagi boi-
ra, però sobretot no la guardis.”

Gabriel Rufian, diputat a Corts 
per ERC, va dir “Felipe VI ho està 
passant molt malament. No com 
Junqueras, Turull, Rull, Romeva, 
Forn, Bassa i Borràs a Estremera i 

Alcalà Meco. Miserables”.

Alfonso Dastis, ministre d’Assump-
tes Exteriors i de Cooperació, va em-
fatitzar que “la presó on s’enviarà al 
expresident de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, quan vingui a Espanya 
té totes les comoditat que, no només 
els presos, sinó moltes persones vol-
drien gaudir”. Ni és jutge, ni ningú 
creu que sigui dels que voldrien gau-
dir-ne.

Josep Antoni Duran i Lleida, polític 
que havia estat líder d’UDC, per re-
colzar que Ramón Espadaler vagi a la 
llista socialista, ha declarat “Jo votaré 
PSC sense cap complex” i va afegir 
“Com a conseqüència de la frustració 
de l’independentisme, a les eleccions 
del 21-D baixarà la mobilització sobi-
ranista i pujarà la constitucionalista.”

Íñigo Méndez de Vigo, ministre por-
taveu, en saber-se que Abdelbaki Es 
Satty, l’iman de Ripoll, era un confi-
dent a sou dels serveis d’intel·ligència 
espanyol, va declarar “aquest és un 
tema que està en aquests moments 
sota investigació judicial - secret de 
sumari - i el govern no té cap infor-
mació al respecte.”

L ’Alba Vergés i la Maria Senserrich, 
per bé que de partits diferents -i opo-
sats en moltes coses- han compartit 

espai parlamentari a JuntsxSí en els darrers 
anys. Sempre obertes a totes les propostes, 
les dues diputades de l’Anoia han sabut li-
derar des de les seves responsabilitats el de-
licat procés cap al sobiranisme, i ambdues 
també han tingut, sobretot darrerament, 
una intensa presència mediàtica a nivell 
nacional i estatal. Vergés, al capdavant de la 
comissió sobre l’Operació Catalunya, i de la 
comissió de Salut del Parlament, i Senser-
rich, portaveu de la Comissió d’Interior i vi-
cepresidenta de la d’Ensenyament, ha estat 
peça clau en elaboració de lleis com la de 
l’Administració tributària catalana, el Codi 
Tributari, o de creació de nous impostos, 
com el de les begudes ensucrades. Les igua-
ladines també han tingut una relació molt 
estreta amb tots els alcaldes de la comarca. 
Malauradament, sembla difícil que la dua-
litat de l’Anoia a la cambra catalana es re-
peteixi després del 21D. JuntsxSí va obtenir 
32 diputats per la demarcació de Barcelona 
el 2015, de manera que, en haver-se de “di-
vidir” ara entre Junts per Catalunya i ERC, 
sembla gairebé utòpic que, almenys d’inici, 
Maria Senserrich, situada al lloc 27, repe-
teixi de diputada, un escenari immerescut 
davant tota la feina feta. La resta de candi-
dats anoiencs, a excepció d’Alba Vergés, no 
tenen cap possibilitat. La seva presència a 
les candidatures és, en aquest sentit, anec-
dòtica. 
D’antuvi, sembla que l’Anoia hi sortirà per-
dent, en aquestes eleccions, perquè més que 
possiblement perdrà el 50% de la seva pre-
sència al Parlament. Una mala notícia.  
Com que les coses poden mirar-se sempre 
des de diversos punts de vista, hi ha qui 
assegura que el 6è lloc de Vergés a la llista 
d’Esquerra li posa en safata, de guanyar les 
eleccions Oriol Junqueras, un lloc en el fu-
tur govern de Catalunya. Tampoc s’ha de 
ser massa intel·ligent per pronosticar que 
un lloc tan alt -de fet, el segon, per darrere 
de Marta Rovira, doncs tots els altres candi-
dats són, per ara, a la presó- fa preveure una 
major responsabilitat per a la igualadina en 
els propers anys. Això ja es dona per fet a les 
files del seu partit. Seria una bona notícia 
per a l’Anoia. Potser la millor en anys.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

JORDI PUIGGRÒS
@jordipuiggros67

L’Alba 
i la Maria



L a correlació de forces a vegades ens 
posa en desavantatge. Però no és 
una situació permanent, ja que al-
guna circumstància inesperada ens 

pot tornar a donar una posició guanyadora. 
És el que se’n diu wu wei. Aprofitar el que fan 
els altres perquè en surti el que un busca. 
Marta Rovira es dolia de les amenaces d’ex-
trema violència que el govern català havia 
rebut el dia de la proclamació de la Repúbli-
ca. Justificava així el fet que el govern català 
no hagués fet més que un acte simbòlic. Nin-
gú havia signar cap decret donant-li el caire 
jurídic que correspon a una aital manifesta-
ció. Per això no havien arribat adhesions in-
ternacionals, perquè ningú pot recolzar allò 
que formalment no hi és.
Però heus ací que el govern d’Espanya li ha 
donat el reconeixement que calia. Ha decla-
rat que sí que es va fer la declaració unilate-
ral d’independència. Per això va tancar a la 
presó mig govern, mentre que l’altra meitat 
és a Brussel·les perquè allà poden anar pel 
carrer i ací també serien engarjolats. Per 
això els acusa de sedició i rebel·lió. Una de-
cisió discutible però que ha comportat con-
seqüències personals a un bon nombre de 
persones.
Però el més important que ha passat en els 
darrers dies, no ha estat en el front jurídic, 
que sempre es mou amb la lletra de la llei. 
Ha estat la reacció del govern de Mariano 
Rajoy davant les explicacions de la respon-
sable d’ERC. El president, que estava en 
actes europeus, s’ha indignat i ha titllat de 
miserables les seves declaracions. Ha dit que 
no hi han hagut amenaces i que l’ús de la vi-

olència mai ha estat en els plans del govern 
de l’Estat. I les seves paraules han estat re-
ferendades en el mateix sentit per membres 
del govern i del seu partit, però especialment 
per la ministra que havia avisat que l’exèrcit 
estava preparat pel que fes falta per mante-
nir la unitat de l’estat. Aquestes declaracions, 
negant l’ús de la força amb tant fervor, els 
compromet tant, que els lligaria les mans per 
utilitzar-la en un futur proper.
Però això només es donaria en el cas que ens 
podéssim creure el que han dit. Aleshores els 
polítics independentistes catalans podrien 
deixar de lamentar-se i de justificar les fonts 
que els havien advertit de les intencions vio-
lentes del govern central. Podrien no fer cas 
dels plans apareguts en algun mitjà, de com 
s’havia planejat la presa del Palau de la Ge-
neralitat amb forces especials inspirades en 
els “Homes de Harrelson” de les sèries tele-
visives. Només haurien de demanar en seu 

parlamentària que es confirmés el que han 
dit els màxims representants de l’estat a tra-
vés dels mitjans de comunicació.
I si ho fessin, ja no caldria tenir por. Tot es 
decidiria a les urnes. Tot seria pacífic. Per 
tant, guanyés, qui guanyés, només caldria 
implementar el resultat dels comicis. I la 
gent podria sortir al carrer sense por de cap 
mena de violència. No hi hauria revenges, ni 
vindria l’exèrcit, ni empresonaments, ni apli-
cacions forçades d’articles constitucionals. I 
es cercaria l’harmonia a través del diàleg i la 
negociació.
Però molt em temo que només sigui una 
utopia bucòlica. Mentre la gent és esclava de 
les seves paraules i amos dels seus silencis, 
els polítics no estan sotmesos a dir la veritat. 
De fet viuen de l’engany i les seves veritats 
mai acaben sent altra cosa que el seu interès. 
I el més trist és que això no els fa perillar el 
seu càrrec i se’ls continua votant.  
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Més de 40 anys desenvolupant i 
realitzant els seus projectes i il·lusions

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
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#L’enquesta de la setmana

Creus que l’Anoia té bona representació a 
les llistes de les eleccions del 21-D?

 Sí 48%  No 52%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

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



JAUME FARRÉS I MAGÍ PUIG

Són els dos igualadins mereixedors del Premi d’Honor dels Premis 
Ciutat d’Igualada d’enguany, per la seva llarga trajectòria en el món 
cultural i social igualadí. Enhorabona!.

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

4  |  OPINIÓ Divendres, 24 de novembre de 2017

En les circumstàncies ac-
tuals, amb la Generalitat 
segrestada i el govern a la 
presó o a l’exili, és normal 

que hi hagi gent que pensi que el 
procés s’ha acabat i cal anar a un al-
tre plantejament.
És evident que ningú creia que l’es-

tat arribaria fins als extrems de barbàrie que vàrem 
veure l’1-O per evitar la celebració del referèndum. 
Volien imposar la por. Però es varen trobar amb un 
poble disposat a resistir fins al final, sense armes, 
però amb un convenciment i una decisió que poques 
vegades havíem vist a la nostra societat mateixa. En 
aquest sentit, és ben significatiu que les manifesta-
cions i concentracions d’aquests darrers dies hagin 
aplegat tanta i tanta gent. Diuen que a Madrid es-
tan sorpresos de la resposta del poble català i no 
saben com fer-hi front. No, el moviment no fa figa, 
no s’acovardeix i continua essent tan pacífic com al 
principi. És l’estat l’únic responsable de la violència, i 
més si estava disposat a anar a totes, fins i tot a pro-
vocar que hi hagués morts al carrer. El govern català 

JOSEP M. CARRERAS

Què passarà?
va fer molt bé de fer-se enrere en aquell moment.
Ara tenim ben clar que el govern espanyol només 
s’avindrà a negociar si li ve imposat per algú més fort 
que ell. Aquest algú només pot ser Europa. I Europa 
ja comença adonar-se que no pot continuar dient, 
com ha fet fins ara, que és un “afer intern d’Espanya”. 
El problema de Catalunya és ja un tema central de 
debat a la UE. Últimament fins i tot Rússia ha inter-
vingut en la polèmica i fa pocs dies una delegació 
de la Xina ha demanat formalment si la UE donava 
suport a la política de Rajoy i si aplicarien el mateix 
criteri a la Xina en relació al Tibet.
D’altra banda, tot i que oficialment continuï essent 
un “afer intern”, ningú nega que hi ha hagut contac-
tes entre la UE i el govern de Rajoy. Sembla cert que 
ha rebut una forta reprimenda per l’actuació de la 
policia el dia 1-O. Ara es posa en qüestió el fet de 
l’empresonament de membres de govern i dels Jor-
dis, que no han fet més que liderar moviments cívics 
i pacifistes. Empresonar-los sense fiança acusant-los 
de sedició i rebel·lió ha disparat les alarmes de juris-
tes de mig món. Cada cop són mes significatives i 
més nombroses les veus que posen en qüestió l’exer-

cici de la justícia espanyola.
És difícil predir què pot passar, però hi ha dues coses 
que hem de tenir en compte: en primer lloc la força i 
la unió de les entitats sobiranistes que no ha minvat i 
en segon lloc que avui ja no es poden fer lleis a mida i 
amb interpretacions aleatòries com passava en temps 
de Franco. Les referències al neofranquisme no fan 
cap bé al prestigi de l’estat espanyol i, en canvi, re-
forcen els arguments en favor d’una democràcia que 
sens dubte ha d’incloure la llibertat d’opinió i el dret 
dels pobles a decidir com volen governar-se. Potser 
no anirem tan ràpid com ens pensàvem, però estic 
segur que no hi ha marxa enrere; el procés iniciat 
és irreversible. Ara es tracta de resistir i no defallir. 
Som més forts del que ells volen i diuen... 

Segons Viquipèdia la Ras-
pútitsa és: “un fenomen 
d’infiltració d’aigua al sòl, 
que constitueix així un 

mar de fang en el moment de la 
fusió de les neus a la primavera i 
al moment de les pluges de tardor. 
És bastant típic en regions de Bie-

lorússia, de l’oest de Rússia i Ucraïna”. Va tenir un 
gran paper en la Segona Guerra Mundial i en les 
Guerres Napoleòniques. Abans del cru i gèlid Ge-
neral Hivern, la Raspútitsa feia impracticables els 
camins i carreteres. La comunicació i el transport 
quedaven entorpits o impossibilitats i tota xarxa 
d’informació i subministrament esdevenia inse-
gura i inestable. 
Napoleó que era un gran partidari d’acumular in-

Raspútitsa
formació i de bastir una xarxa de comunicacions 
abans de plantejar cap batalla va tenir en Rússia 
i Espanya, on no hi havia cap problema climàtic, 
però si la tenaç i ferotge resistència del poble espa-
nyol, els seus dos grans talons d’Aquil·les. Quan va 
arribar a Moscou el seu enemic, el Tsar Alexandre 
I, havia fugit oferint-li com a parany una aparent-
ment fàcil victòria sobre la capital russa. Però quan 
els primers flocs de neu van caure sobre el seu guant 
i va mirar al cel va comprendre que la derrota era 
l’opció més que probable després d’haver guanyat 
als russos en gairebé totes les grans batalles. 
Durant la Revolució Russa de 1917 va aparèixer el 
concepte de Kompromat, destinat a desestabilit-
zar i eliminar adversaris polítics. Rússia ha apor-
tat moltíssim a la política durant el segle XX: el 
cartellisme, l’agitació dels soviets, la imatge de les 

masses revoltades prenent el Palau dels Tsars, etc. 
Han passat cent anys de la Revolució Russa i ja no 
hi ha quadres de Stalin i Lenin als carrers de Ma-
drid com durant la Guerra Civil. Andreu Nin no 
passeja per Barcelona tranquil desconeixent que 
el volen executar. El PSUC ja és una antigalla. Del 
català Ramon Mercader que va assassinar Trotski 
a Mèxic amb un piolet no se’n recorda casi ningú... 
Però Rússia torna a estar de moda. I no només per 
les belleses d’Instagram o el mundial de futbol de 
2018. Als mitjans de comunicació la Raspútitsa i el 
Kompromat (materials comprometedors política 
o personalment per a la figura pública d’una au-
toritat) van a l’alça. Puigdemont espera ben a prop 
de Waterloo una possible extradició judicial. El 21 
de desembre el Sol passarà del dolç i lliure Sagitari 
al sever i fred Capricorni. Winter is coming. 

BERNAT ROCA, professor de Filosofia i Història
@crossroads1815

Ara tenim ben clar que el govern es-
panyol només s’avindrà a negociar si 

li ve imposat per algú més fort que ell. 
Aquest algú només pot ser Europa. 
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“Ningú està preparat per a una  
notícia com la mort d’un fill”

 Redacció.
“Quan arribava a l’es-

cola, l’Edgar sempre ens 
enviava un missatge que 
havia arribat bé. Aquell 
matí, el missatge no arri-
bava i ens vam començar 
a preocupar. El trucàvem 
repetidament al mòbil 
però no responia. Final-
ment, algú va despenjar, 
però no era l’Edgar; ens 
van dir que estava a l’hos-
pital i que hi anéssim de 
seguida. Un cop allà, ens 
van comunicar que havia 
tingut un accident i que 
no havia sobreviscut. 
Vam entrar a veure’l i 
estava com adormidet...” 
La Rosalía va perdre al 
seu fill, l’Edgar, de 20 
anys, el matí del 3 d’abril 
d’enguany quan la seva 
motocicleta va xocar con-
tra una furgoneta a la cru-
ïlla del passeig de la Zona 
Franca amb el carrer Alts 
Forns de Barcelona. El 
conductor de la furgoneta 
va donar positiu en el test 
de drogues. 

Viure la pèrdua d’un 
ésser estimat a conse-
qüència d’un accident de 
trànsit és una experiència 
tràgica i dolorosa. Les 
persones afectades per un 
sinistre viari viuen una 
experiència traumàtica, 
es troben desorientades 
i són altament vulnera-
bles. El Servei Català 
de Trànsit, coneixedor 
d’aquesta realitat i de la 
importància de comptar 
des del primer moment 
amb un suport professi-
onal, ha implementat un 
nou servei d’atenció psi-
cològica a les víctimes en 
els moments posteriors a 
l’accident, amb l’objectiu 
d’oferir suport presencial 
i immediat i atenció es-
pecialitzada als afectats 

La pèrdua d’un ésser 
estimat és per a les famí-
lies un procés molt dolo-
rós, i l’acompanyament 
i el suport psicològic per 
part d’un professional 
és fonamental per aju-
dar-los a transitar el camí 
que han de recórrer. “La 
gestió d’una notícia així 
per als familiars és molt 
dura”, assegura Begoña 
Odriozola. “Un cop noti-
ficada la mala notícia, la 
nostra comesa és ento-
mar la seva reacció d’es-
très agut, vigilar que no 
prenguin mal i ajudar-los 
a recuperar l’estabilitat i 
l’autocontrol, necessaris 
per afrontar el que està 
passant”, explica la psicò-

loga. “A més, en pocs dies, 
s’hauran d’enfrontar, se-
gons el cas, a un munt de 
gestions que han de fer: 
els serveis funeraris, l’au-
tòpsia, prestar testimoni a 
la policia, la identificació 
del cos...” 

A Catalunya, dife-
rents associacions que 
agrupen víctimes d’acci-
dents de trànsit que han 
viscut aquesta dramàtica 
experiència ofereixen su-
port emocional i atenció 
psicològica, tant indivi-
dual com grupal (grups 
de dol, grups d’ajuda mú-
tua...) al llarg del temps. 
Per recordar les víctimes 
d’accidents de trànsit, 
sensibilitzar i donar a co-
nèixer l’abast irreversible 
que pateixen les famílies 
quan algun familiar mor 
o té seqüeles per a tota la 
vida i quines són les seves 
necessitats,  Nacions Uni-
des va declarar l’any 2005 
cada tercer diumenge de 
novembre Dia Mundial 
en Memòria de les Vícti-
mes de Trànsit. Com cada 
any, les associacions de 
víctimes han commemo-
rat aquest dia i el Servei 
Català de Trànsit s’ha 
sumat a aquest record i 
reconeixement oferint 
també aquest nou servei 
d’atenció psicològica.

Premsa Comarcal

El Servei Català de Trànsit posa en marxa un nou servei d’atenció psicològica de resposta immediata a les víctimes d’accident

d’accidents de trànsit, en 
uns moments tan difícils 
com la pèrdua d’un ésser 
estimat o les greus lesions 
a conseqüència d’un acci-
dent de trànsit. 

La psicòloga del Sis-
tema d’Emergències Mè-
diques (SEM), Begoña 
Odriozola, en dona fe: “De 
sobte, en un moment, tot 
canvia. No saps què ha 
passat, estàs desorientat, 
no t’ho acabes de creure, 
el teu cos experimenta 
tota una sèrie de reacci-
ons i respostes que no en-
tens. El sinistre sempre és 
quelcom inesperat, abrup-
te, que desencadena una 
resposta d’estrès agut en 
les persones afectades.” 

AssimilAR  
lA pitjoR NotíciA

“Quan el teu fill agafa 
contínuament el cotxe o 
la moto, pateixes, pen-
ses que algun dia podria 
prendre mal, però t’asse-
guro que ningú està pre-
parat per a una notícia 
com la mort d’un fill. Em 
vaig quedar com atordida, 
grogui, les cames em por-
taven però la meva ment 
estava absent; penses 
que allò no t’està passant 
a tu”, recorda la Rosalía. 
“El meu Edgar era un noi 
molt alegre i molt res-
ponsable, tothom l’esti-
mava. Ara tota la família  
està destrossada”, es la-
menta. 

Rosalía Lama va perdre el seu fill de 20 anys en un accident 
de moto el passat mes d’abril

Begoña Odriozola, psicòloga del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM)

Imatges aèries d’un sinistre viari mortal

 L’accident 
sempre és 

quelcom inespe-
rat, abrupte, que 
desencadena una 
resposta d’estrès 
agut en les perso-
nes afectades”. 
Begoña Odriozola, 
psicòloga del SEM

 Em vaig 
quedar com 

atordida, grogui, 
les cames em 
portaven però la 
meva ment estava 
absent; penses 
que allò no  
t’està passant  
a tu”. Rosalía 
Lama, mare  
d’un motorista 
mort en accident 
de trànsit

“Ningú està preparat per a una  
notícia com la mort d’un fill”

 Redacció.
“Quan arribava a l’es-

cola, l’Edgar sempre ens 
enviava un missatge que 
havia arribat bé. Aquell 
matí, el missatge no arri-
bava i ens vam començar 
a preocupar. El trucàvem 
repetidament al mòbil 
però no responia. Final-
ment, algú va despenjar, 
però no era l’Edgar; ens 
van dir que estava a l’hos-
pital i que hi anéssim de 
seguida. Un cop allà, ens 
van comunicar que havia 
tingut un accident i que 
no havia sobreviscut. 
Vam entrar a veure’l i 
estava com adormidet...” 
La Rosalía va perdre al 
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E l 21 de desembre els 
catalans ens juguem 
el nostre futur més 
immediat a les urnes. 

El cos segurament que ens de-
mana no participar, doncs per 
primera vegada a la història, 

les eleccions no han estat convocades pel presi-
dent de la Generalitat, sinó pel president del 
govern d’Espanya, utilitzant unes atribucions 
que la Constitució no li atorga. Els catalans, 
que hem estat defensant les urnes del Referèn-
dum d’Autodeterminació, no podíem sortir ara 
públicament a rebutjar-les.
Ja que ens han convocat a eleccions –cessant al 
nostre govern legítim- el que hem de fer és fer 
campanya, votar i guanyar-les. Per què és im-
portant guanyar-les? Primer per refermar defi-
nitivament el resultat del referèndum. I segon 
per retornar al seu lloc, al legítim govern de la 
Generalitat de Catalunya. I com més clar sigui 
el resultat, molt millor.
Quin seria un resultat incontestable? Penso 
que necessitem el 51% de vots a les candidatu-
res sobiranistes: ERC, JuntsxCat. I CUP. Amb 
el 51% i 68 diputats tindrem dret a desenvolu-
par la República catalana aprovada pel Parla-
ment de Catalunya.

El 51% és justet, podeu dir-me. Ho accepto. 
Millor el 55 o el 60, però el 51 és suficient per 
decidir la separació d’Espanya.
No seria millor el 80% de vots favorables per 
obligar a Espanya a dialogar? No. A Espanya no 
podem obligar-la a dialogar ni amb el cent per 
cent dels vots. Perquè no volem dir-li a Espa-
nya què ha de fer, el que volem és separar-nos. 
I per separar-se només cal que un dels dos ho 
vulgui.
Hi ha un exemple que corre per les xarxes so-
cials. Imaginem que el CF Barcelona vol deixar 
de participar a la Lliga Espanyola. Amb el 51% 
de socis que ho aprovin ho pot fer. Però si el CF 
Barcelona pretén modificar les condicions de 
la competició, ni amb el 80% de vots dels socis 
ho pot fer, perquè no pot obligar els altres clubs 
de la Lliga a acceptar les seves condicions, pre-
cisament perquè cada club –i cada nació- té 
dret a decidir.
Si el que volem és sortir d’Espanya necessitem 
el 51% dels vots. Només això. Per divorciar-se, 
només cal que un dels dos cònjuges ho vulgui. 
En canvi per casar-se es necessita l’acord de 
tots dos.
Els que ens proposen modificar la Constitució 
Espanyola o un Referèndum acordat ens en-
ganyen. Per més vots que poguessin obtenir a 
Catalunya, no poden imposar la seva decisió al 
conjunt de la societat espanyola. Ells sí que de-
manen un impossible. Que no ens enganyin. 

No volem dir-li a Espanya què ha de 
fer, el que volem és separar-nos. I per 
separar-se només cal que un dels dos 

ho vulgui.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

Millor el 51% 
que el 80%

Rajoy també és independentista, però no ho sap

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

A lguns dirigents inde-
pendentistes catalans 
han començat a fer 
una mica d’autocríti-

ca pels errors comesos i, a partir 
d’aquest fet, ja sembla que s’hagi 
d’enfonsar el món. El món inde-

pendentista, vull dir. I no, almenys no és aquesta 
la meva percepció. No 
conec cap independen-
tista que hagi deixat de 
ser-ho pel fet d’haver 
sentit aquestes autocrí-
tiques. Al contrari, jo 
crec que ara, veient que 
les agressions de tota 
mena provinents de l’es-
tat no paren de créixer, 
hi ha més independen-
tistes que fa mig any. I 
és que els catalans que es 
plantegen fredament el 
debat de la independèn-
cia, sense apriorismes, 
es van adonant que se-
guir formant part d’Es-
panya és un mal negoci. 
Als catalans Espanya no 
els ofereix res més que 
un passaport, i això, 
sense deixar de tenir la 
seva importància, no és 
un argument. De passa-
ports, en una Catalunya 
independent, també en 
sabrem fer.
Rajoy és tant o més inde-
pendentista que qualse-
vol independentista català. Entre un independen-
tista espanyol com Rajoy i els independentistes 
catalans només els diferencia que els espanyols 
no reconeixen que en són. Com que sempre s’han 
dedicat a criminalitzar qualsevol nacionalisme 

que no sigui el seu, no admeten que ells també en 
són. Perquè, a veure, als que se senten espanyols i 
critiquen tant els nacionalismes perifèrics penin-
sulars, els agradaria ser governants des de la capi-
tal del país veí, posem per cas, Lisboa o París? De 
veritat, a un ciutadà que se senti espanyol, li agra-
daria ser governat des d’una capital que no fos la 
del seu país, és a dir, Madrid? Oi que fins aquí 

s’entén bé? Doncs als ca-
talans independentistes 
els passa més o menys 
el mateix. No volen ser 
governats des de la capi-
tal del país veí; pretenen 
ser governats des del seu 
país, Catalunya. Costa 
tant d’entendre? 
A partir d’aquests exem-
ples podem discutir si 
és legítim o no que un 
català consideri que el 
seu país és Catalunya 
i no Espanya, i aquí ja 
entraríem en un debat 
de sentiments. De sen-
timents cadascú té els 
seus, i tots són igual-
ment respectables. Però 
si la majoria de catalans 
considera que el seu país 
és Catalunya i pretén ser 
governada des del seu 
propi país i no des del 
país veí, quin argument 
tenen els veïns per re-
batre-ho? Cap. Es miri 
com es miri, finalment 
s’arribarà a la conclusió 

que s’ha de preguntar als catalans què volen. I si la 
majoria decideix que ja no volen ser espanyols, la 
minoria no podrà impedir-ho, per més constitu-
cions que exhibeixi. Una llei contrària a la volun-
tat de la majoria deixa de ser operativa. 
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L’altra ciutat. Amb aquest 
títol, l’admirat amic i es-
criptor Antoni Dalmau i 
Ribalta –mestre de la plo-

ma, i del pensament- desenvolupa-
va l’argumentari de la presentació 
de Cent obres modernistes d’Iguala-

da (Publicacions de l’Abadia de Montserrat), que he 
desempolsat en la meva biblioteca. Un llibre, edi-
tat el 2000, recomanable, prologat i impulsat per la 
salmantina / igualadina Maria Dolores del Castillo 
Álvarez-Cedrón. Uns paràgrafs d’ells dos m’ajuden 
a centrar i guiar l’article, que comença amb el mo-
dernisme però acaba amb l’actualitat política.
“L’autora d’aquest llibre –uns dels paràgrafs d’en 
Dalmau- ha sabut mirar amb ulls d’afecte i de sor-
presa la ciutat llunyana on va conduir-la un bon 
dia el sentiment de l’amor, que és sens dubte el mi-
llor portal d’entrada per estimar qualsevol racó del 
món. I allò que la majoria dels naturals de la ciutat 
mai no haurien sabut veure, ho va saber contem-
plar amb tot deteniment l’esguard d’una dona que 
tot ho mirava amb uns ulls nous i amatents. I així 
va fer-se evident, com una autèntica revelació per-

F a uns dies que vaig escriure 
sobre el 155 que havia vis-
cut. Avui  sobre el que actu-
alment vivim. És aquest un 

article de la Constitució que és més 
invocat que conegut. 
Està inclòs en el Títol VIII (De l’Or-
ganització Territorial de l’Estat, 

Capítol tercer). És un article que dota a l’Estat es-
panyol d’un mecanisme coactiu per obligar a les 
comunitats autònomes que incom-
pleixin les obligacions imposades per 
la Constitució, al compliment de les 
seves obligacions. Per això, en l’incís 
de la segona part de dit article,  no-
més, es fa constar que el Gobierno pot 
donar instruccions a les autoritats de 
dita comunitat autònoma, que sigui 
incomplidora dels seus deures.
José M. Portillo, en eldiario.es, del 
7/10/2017, escriu: 
“Traduït a termes concrets el que per-
met l’article 155 no és ni molt menys 
dissoldre el Govern de Puigdemont, ni 
tampoc la seva intervenció, sinó l’adop-
ció de mesures per obligar el Govern 
català a complir les seves obligacions 
legals, o sia - en aquest cas - bloquejar la declaració 
d’independència. Fins aquí arribaria la facultat extraor-
dinària atorgada per aquest article”.
“Cal afegir que -per evitar interpretacions abusives- la 
voluntat dels legisladors constituents fou, expressa-
ment, la de descartar, de manera conscient i deliberada, 
altres opcions més severes. Manuel Fraga Iribarne, un 
dels pares de la Constitució, presentà una esmena -o un 
vot particular- per tal d’introduir, precisament, la idea 
d’una intervenció de la comunitat autònoma. El juliol 
de 1978, declarà “Para este caso - el previsto en el 155 

JAUME FERRER PIÑOL, escriptor

JOSEP ELIAS FARRÉ

La dimensió desconeguda

El 155 que vivim

sonal, una arquitectura valuosa, ajustada a les pos-
sibilitats d’una ciutat de mitjanes dimensions, però 
tanmateix digne de ressaltar. Una arquitectura, per 
cert, que mereix ser més ben conservada i protegi-
da”.  L’Antoni s’havia referit, d’entrada, a analitzar 
les dues maneres de caminar per la ciutat. Una, la 
d’anar amb la vista baixa que redueix la visió “a l’as-
falt i les voreres, a les botigues i als portals”. I l’altra, 
la de “dipositar la mirada més amunt, a les capçades 
dels arbres i els ocells i, també, el regne dels qui han 
sabut fer de la construcció de les cases i les fàbri-
ques un art admirable”.
I la Maria Dolores del Castillo, enceta el seu pròleg, 
dient-nos: “Aquest llibre és producte de l’afecte, és 
conseqüència de la meva estimació conscient per 
Igualada, quelcom tan meu del qual sóc part i que 
és part de mi. Dic això com una declaració de prin-
cipis. Quan existeix aquest sentiment, implica de-
sig de coneixement, la mirada atenta passa per una 
carícia sobre tot, d’una manera selectiva, i s’atura 
en allò que, a cadascú li desperta emocions. Po-
dria haver-lo dedicat a la seva gent plena de valors, 
gent creativa, emprenedora, discreta, treballadora, 
tímida, entranyable, irònica, sentimental, tenaç, 

- nuestro voto particular contemplaba un derecho de in-
tervención”.  Aquesta proposta, fou refutada. El diputat 
d’UCD, José Pérez Llorca, declarà que: “No se introduce 
la tècnica de la suspensión de acto o de intervención di-
recta del gobierno”.
Cal recordar també, que la tramitació d’aquest famós 
155 no té cap llei orgànica que el desenvolupi, cosa 
que permet que hom el pugui executar, sigui com si-
gui, al seu aire i conveniència.
Encara, però, continua informant Portillo: “Per evitar 

interpretacions abusives, la voluntat dels legisladors 
constituents fou la que el 155 no signifiqués la inter-
venció, sinó l’adopció de mesures per obligar la comu-
nitat autònoma a complir la legalitat. Descartaren, de 
manera conscient i deliberada, altres interpretacions”.
És curiós que en la història d’aquest, ara cèlebre, article 
hi figura la intervenció catalana - segons continua Por-
tillo-. En el gener del 1978, Minoria Catalana, el grup 
de CDC, feu una esmena per tal que l’actuació del Go-
bierno pel que fa a aquest article, sempre fos després 
que el Senat ho aprovés per majoria absoluta. I, encara, 

Esquerra Republicana va introduir-hi la condició que, 
abans d’aplicar-lo, s’havia de fer un requeriment previ 
al  President de la comunitat a complir la llei. 
Tot això ve confirmat a “Viquipedia”, al parlar sobre 
“Article 155 de la Constitució espanyola de 1978”.
Llegim: “Els ponents de la Constitució neguen que  l’ar-
ticle 155 s’ inclogués a la Carta Magna pensant en situ-
acions que es donessin a Catalunya o al País Basc, però 
la veritat és que fou un article polèmic al llarg de la seva 
elaboració. Va rebre força crítiques a banda i banda de 

l’espectre polític, i en sentits força dife-
rents.  Francisco Letamendia, d’Euska-
diko Ezkerra, es negava a donar-li tal 
poder al Senat i que aquest pogués deci-
dir sobre una comunitat autònoma. Per 
contra, el grup parlamentari d’Alianza 
Popular, amb l’exministre Manuel Fra-
ga Iribarne al capdavant, va presentar 
una esmena per a la seva redacció. En 
aquest cas, la seva proposta era pel fet 
que l’article no permetia el dret del Go-
bierno a una intervenció directa i que, 
a més, requeria que fos el Congrés qui, 
amb majoria absoluta, ho aprovés”.
En el preàmbul de la Carta Magna, 
aprovada per les Corts el 31 d’octubre 
del 1978, i confirmada per Referèndum 

Nacional, el 6 de desembre d’aquell mateix any, hi cons-
ta: “La Nació espanyola, amb desig d’establir la justícia, 
la llibertat i la seguretat i de promoure el bé de tots els 
que la integren, en ús de la seva sobirania, proclama la 
voluntat de: (...) Consolidar un Estat de Dret  que asse-
guri l’imperi de la llei com a expressió de la voluntat 
popular. Protegir tots els espanyols i els pobles d’Es-
panya en l’exercici dels drets humans, les seves cultu-
res i tradicions, llengües i institucions”.
L’article 155 que vivim ha obviat aquesta voluntat 
i la formula benèvola d’aplicar-ho.   

solidària i mil aspectes més que m’encanten i que 
imprimeixen caràcter a la vida d’aquesta ciutat”.  I 
reserva una primera pàgina sencera a aquesta dedi-
catòria: “Al doctor Francisco Botet i Casadesús, el 
dulce amor de mi alma”.             
Una reflexió. Quan es parla tant de desafeccions en-
tre Catalunya i Espanya, recuperar paraules d’una 
persona d’arrels universitàries salmantines resi-
denciada de fa anys a Igualada, quan ens diu que 
la seva “mirada atenta passa per una carícia sobre 
tot”, conforta. Gràcies, Maria Dolores. Si uns deu 
anys enrere s’hagués acceptat per bo l’Estatut sense 
passar ribots, i haguessin seguit  paraules - diàleg! 
- i mirades com “carícies”, el distanciament amb 
l’Espanya política s’hauria neutralitzat. Ens haurí-
em entès. Però no vam trobar allà cap tímid intent 
de reconeixement a la nostra aportació, cap copet a 
l’espatlla que fos respectuós, amable, més just. I tot i 
que creiem que la majoria dels milers i milers d’im-
migrants que van venir des d’altres terres d’Espa-
nya, saben bé com som perquè van acabar trobant 
escalf i hi van arrelar, ens temem que som lluny de 
poder besllumar un punt d’esperança. En ple xoc 
de trens, hem entrat a la dimensió desconeguda. 
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El grup igualadí 
sòcioempresarial 

reforça l’apartat de 
cosmètica

Àuria Grup va organitzar una jornada sobre l’economia circular, 
amb la presència del meteoròleg Francesc Mauri.

Àuria Grup tanca el seu projecte 
Cuinara per manca de finançament
REDACCIÓ / LA VEU 

À uria Grup s’ha vist 
obligat a tancar el 
projecte de menjar 

saludable amb compromís so-
cial, Cuinara, que va néixer a 
finals del 2016 i donava feina 
a una quinzena de persones. 
Així ho ha explicat Miquel 
Canet, director general d’Àu-
ria Grup, que ha lamentat que 
“era un projecte de futur, però 
hem hagut de tancar-lo per-
què no teníem diners per fer-
hi front”. Amb tot, Canet ha 
dit que ara es focalitzaran en 
l’àrea de cosmètica i, per tant, 
les persones que s’han quedat 
sense feina es podran recol·lo-
car. En aquests moments Àu-
ria Cosmètics ja dona feina a 
un centenar de persones i, se-
gons Canet, ara s’està buscant 
finançament –uns 500.000 eu-
ros- per ampliar les instal·la-
cions. En global, l’entitat dona 
feina a unes 700 persones, de 
les quals 400 tenen especials 
dificultats, i factura uns 15 mi-
lions d’euros, esdevenint una 
de les primeres tres empreses 
de l’Anoia.
Després d’elaborar diversos 
estudis, Àuria Grup (amb seu 
central a Igualada) ha vist que 
hi ha un mercat interessant, 
tant a l’estat espanyol com a 
l’estranger, en el sector dels 
cosmètics. Davant d’això, Mi-
quel Canet, director general 
de l’entitat, ha explicat que han 
decidit centrar els esforços en 
aquesta àrea, que actualment 
ocupa un centenar de perso-
nes amb especials dificultats. 
De fet, la intenció d’Àuria 
Grup és ampliar les instal·la-
cions dedicades a la cosmèti-
ca i adaptar una nau de 1.000 
metres quadrats on fins ara hi 
havia la cuina central del pro-
jecte Cuinara. 
El potent grup socioempresa-
rial igualadí també ha iniciat 
l’expansió cap a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona en 
l‘àmbit dels serveis públics, 
assolint nous contractes amb 
l’administració, un d’ells a Es-
plugues de Llobregat. Àuria 
també vol avançar en la coo-
perativa de segon grau Mol-
tacte, en la que participa en un 
25% en cinc botigues reparti-
des per Catalunya amb una 
seixantena de treballadors que 
tenen una malaltia mental. 
D’altra banda, Àuria Grup va 
organitzar el passat 20 de no-
vembre la segona edició de la 
Jornada Àuria, sobre el repte 
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de l’economia circular. Aques-
tes jornades, que compten 
amb uns 150 inscrits, volen 
ser un espai de debat i inter-
canvi d’experiències i projec-
tes empresarials. 

En aquesta edició s’ha vol-
gut parlar de l’economia cir-
cular perquè des de l’entitat 
són conscients que “és un 
dels principals reptes que 
haurà d’emprendre la indús-
tria en un futur immediat”. 
Un dels atractius de la jor-
nada va ser la xerrada que 
va  anar a càrrec del presi-
dent de ferrer Corporate, 
Sergi Ferrer-Salat, amb el 
meteoròleg Francesc Mauri.  

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
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La finca, propietat de la 
fundació de l’Hospital 
Comarcal, es cedeix de 
franc a Apinas per un 

mínim de 15 anys

L’arquitecte Jaume Riba, el gerent d’Apinas Jordi Aymamí, el president Enric Fillat, 
l’alcalde Marc Castells i el regidor Fermí Vilaseca, davant la finca de Cal Salinas.

Apinas celebra demà dissabte l’acte central del seu 50è aniversari 
amb una gran festa a l’antic Escorxador
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A pinas celebrarà demà 
dissabte l’acte central 
del seu 50è aniversa-

ri amb una gran festa a l’antic 
Escorxador. Serà a partir de 
les 10.30 hores, amb l’obertu-
ra de portes i l’inici d’activitats 
variades per a totes les edats, 
des d’una exposició fotogràfi-
ca, tallers infantils i un vídeo 
de 360 graus. A les 11.30 ho-
res, hi ha previst un concert 
a càrrec d’exalumnes de l’Es-
cola Municipal de Música, i, 
a les 12.30 hores, la projecció 
del documental “Apinas 50 
anys”. A la una del migdia es 
farà un reconeixement a pro-
fessionals i col·laboradors de 
la institució, per acabar a les 
2 del migdia amb un pica-pi-
ca a peu dret per a tots els as-
sistents. Durant tot el matí es 
farà també el lliurament d’un 
petit detall commemoratiu del 
50è aniversari.

De 1967 a 2017
La Maria Antònia, la Isabel i 
la Maria Enriqueta, tres treba-
lladores socials, mai s’hagues-
sin imaginat el 1967 quan van 
convèncer a un grup de pares 
que calia fer alguna cosa per 
educar nens amb necessitats 
especials a Igualada -llavor del 
que seria l’Escola Àuria- que 
avui es complirien 50 anys 
d’Apinas, tota una institució 
que dóna servei a 1400 famí-
lies i compta amb 168 treba-
lladors. 
Durant aquests mesos ante-
riors, Apinas ha celebrat l’ani-
versari amb diverses activitats. 

Dimecres, es va signar el con-
veni que permetrà convertir 
properament l’antiga torre de 
Cal Salinas, entre l’avinguda 
Gaudí i el carrer Torras i Ba-
ges, en un centre d’educació 
especial d’Apinas.
La presentació de la iniciativa 
davant els mitjans de comu-
nicació ha anat a càrrec de 
l’alcalde d’Igualada i el tinent 
d’alcalde d’Entorn Comuni-
tari, Marc Castells i Fermí 
Capdevila, i del president i el 
gerent de l’entitat, Enric Fillat i 
Jordi Aymamí. Hi han assistit 
també diferents responsables 
dels àmbits de psicologia, do-
cència i treball social d’Apinas 
i l’arquitecte que durà a terme 
la reforma i adaptació de l’edi-
fici als seus nous usos, Jaume 
Riba. 
Cal Salinas és una finca de 
850 m2 ubicada a l’inici de 
l’Avinguda Gaudí, propietat 
de la Fundació Privada Hospi-
tal Comarcal d’Igualada i l’ús 
de la qual, segons va aprovar 
recentment el ple municipal, 
s’ha cedit a Apinas gratuïta-
ment per almenys 15 anys. 
En aquest edifici Apinas, un 
cop faci el projecte corres-

Cal Salinas serà un centre d’educació especial d’Apinas

ponent i executi les obres de 
reforma necessàries, obrirà 
una Aula Integral de Suport 
(AIS), un equipament educa-
tiu per alumnes amb trastorns 
del comportament i trastorns 
mentals. Donades les caracte-
rístiques de l’edifici, la inten-
ció és acabar ubicant-hi també 
en els propers anys els serveis 
administratius centrals, un 
auditori, espais polivalents i 
una llar residència. Les obres 
d’adequació, que seran exe-
cutades per la pròpia entitat, 
s’aniran executant per fases i 
en funció de les disponibilitats 
pressupostàries i els compro-
misos de concertació a les di-
ferents entitats implicades. 
Marc Castells ha posat en 
valor “la gran tasca que duu 
a terme Apinas a Igualada i 
l’Anoia” i ha afirmat que “la 
ciutat està d’enhorabona, per-
què no només es recuperarà 
l’ús d’un edifici emblemàtic, 

sinó que allotjarà al seu inte-
rior una activitat d’un immens 
valor integrador i de desenvo-
lupament personal per a uns 
infants i joves que necessiten 
el nostre màxim suport”. 

L’Aula Integral de Suport 
El programa AIS aplegarà 
a Cal Salinas un màxim de 
16 infants i joves, agrupats 
de manera diferenciada en 
grups d’entre 4 i 6 alum-
nes, d’acord amb les seves 
característiques educatives 
i clíniques. 
S’hi farà classe en horari de 
matí i tarda, sempre adap-
tant-se a les necessitats de 
cada alumne, i comptarà tam-
bé amb servei de menjador. 
Enric Fillat i Jordi Aymamí 
han posat en valor la suma 
de voluntats i esforços entre 
Apinas i l’Ajuntament i han 
apuntat que “la cessió de Cal 
Salinas és imprescindible per 
impulsar l’AIS, un projecte 
educatiu per alumnes que 
necessiten ser escolaritzats 
en un equipament especialit-
zat i que, sens dubte, contri-
buirà a millorar la seva qua-
litat de vida”. Celebració del 50è aniversari, fa uns dies, a l’Escola Àuria d’Apinas.

El juliol, va participar de for-
ma activa a l’European Ballo-
on Festival, amb un globus 
que lluïa el logotip de l’entitat, 
i per la Festa Major, també va 
ser portadora del Penó de la 
Ciutat. El mes d’octubre es va 
fer un cicle de conferències a 
la biblioteca de Cal Font, so-
bre temes com Família i Dis-
capacitat, l’Envelliment de les 
persones amb Discapacitat 
Intel·lectual, Albums, llibres 
i contes il.lustrats… A nivell 
intern, s’han fet diverses ac-
tivitats des del gener, com 
ara visites dels familiars dels 
alumnes a l’escola, un concurs 
de dibuix, una ruta pels tallers 
d’activitats de la residència de 
Prats de Rei, o una festa de 
final de curs de l’Escola i Es-
plai Àuria i de la residència, 
la construcció de la mascota 
de l’Esplai, i una festa amb els 
professionals.

Revista Solidària
Precisament La Veu de l’Ano-
ia dedicarà aquestes properes 
festes de Nadal la segona edi-
ció de la seva “Revista Soli-
dària” a Apinas, en ocasió del 
seu cinquantè aniversari. Els 
ingressos derivats de la publi-
citat inserida en aquest especi-
al seran lliurats a l’entitat. L’any 
passat, la revista es va dedicar 
a Càritas.

La Veu de l’Anoia de-
dicarà aquest Nadal la 

seva Revista Solidària a 
aquesta institució, molt 

estimada a Igualada

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
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senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
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ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA
Gratuïtament. T'informen de les clàusules 

abusives que segurament hi ha, i dels 
diners que pots recuperar.
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iuristrivium7@gmail.com



El líder del PSC Miquel Iceta vindrà dimarts a l’Anoia.

Els partits intensifiquen la campanya, amb Rufián (ERC) col·lapsant 
el teatre d’Òdena, i la visita, dimarts, de Miquel Iceta (PSC)

J. PUIGGRÒS/T. CASELLAS / LA VEU 

S ’acosta l’inici de la cam-
panya “oficial” per a les 
eleccions del 21D, però 

el cert és que els partits polítics 
ja fa dies que han intensificat la 
feina. Divendres passat, Gabri-
el Rufián va col·lapsar literal-
ment l’Ateneu Agrícola d’Òde-
na, on va intervenir al costat de 
la candidata Alba Vergés, nú-
mero 6 d’ERC. D’altra banda, 
el PSC ja ha anunciat la visita 
de Miquel Iceta a Masquefa, 
Igualada i Montbui el proper 
dimarts. 
A Òdena, El Teatre Unió Agrí-
cola d’Òdena es va quedar pe-
tit per veure de prop Vergés i 
Rufian. Desenes de persones 
es van haver de quedar a les 
portes i des de fora van seguir 
l’acte, desafiant el fred. L’acte, 
moderat per Maria Sayavera, 
va incloure un interessant torn 
de preguntes per part del pú-
blic assistent. Qüestions com 
què passarà si guanyem les 
eleccions del 21-D? Quina se-
guretat tenim que siguin unes 
eleccions netes? Per què van 
decidir els partits independen-
tistes anar en llistes separades? 
Estàvem o no preparats per la 
república?
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Vergés i Rufián van respondre 
totes aquestes preguntes i més, 
amb una gran expectació i amb 
un to distès, diferent al que ens 
té acostumats Rufián en els 
seus discursos al Congreso de 
los Diputados o en entrevistes 
televisives. Tots dos van dema-
nar omplir les urnes el pròxim 
21-D, al·legant que aquestes 
eleccions són el referèndum 
pactat encobert. 

Dimarts, Iceta a l’Anoia
El proper dimarts, 28 de no-
vembre Miquel Iceta visitarà 
Masquefa, Igualada i Santa 
Margarida de Montbui.
Els  socialistes de l’Anoia ini-
cien la pre-campanya per les 
eleccions del 21 de desembre al 
Parlament de Catalunya amb 
la visita de Miquel Iceta a dife-
rents municipis de la comarca. 
Tots els actes tindran també la 
presència dels candidats ano-
iencs Jordi Riba, Salus Montea-
gudo i Isis Abad.
La primera aturada serà a 
Masquefa, on els Socialistes 
masquefins han organitzat ‘Un 
Cafè amb Miquel Iceta’. Un acte 
informal on entre cafè i cafè el 
candidat socialista explicarà 
els eixos de la seva campanya 
i on conversarà amb els veïns. 
Aquest acte està previst a les 
10.45h a la Cafeteria del CTC. 
Després, i amb una passeja-
da pels carrers de Masquefa, 
els candidats arribaran fins el 
mercat setmanal.
Posteriorment Miquel Iceta i la 
resta de candidats es desplaça-
ran a Igualada, on està prevista, 
cap a les 12.30h una visita ins-
titucional a Apinas amb l’objec-
tiu de conèixer a fons l’entitat i 
felicitar els seu 50è aniversari.
En acabar la visita està pre-
vist realitzar un passeig pel 
barri de Fàtima i fer un petit 
vermut-tertúlia amb els seus 
veïns. Per acabar, cap a les 

Rufian, amb un 
exemplar de La Veu.

Gabriel Rufian i Alba Vergés, davant un auditori ple a Òdena. Foto: Joan Guasch.

14.30h dinar de germanor a 
Mont-Àgora de Santa Mar-
garida de Montbui. Militants 
i simpatitzants socialistes de 
tota la comarca dinaran junts 
entorn Miquel Iceta i la resta 
de candidats. Està previst un 
comentari del candidat en re-
lació a la situació actual i les 
eleccions del 21D al Parlament 
de Catalunya. L’acte finalitzarà 
amb un torn de preguntes per 

part dels assistents a tots els 
candidats. 

L’absència de PDeCAT a la 
llista de Junts per Catalunya 
afecta  a Maria Senserrich
Conegudes ja les candidatures 
al 21D, és pràcticament segur 
que l’Anoia tindrà només una 
representació: la d’Alba Ver-
gés (ERC). El seu bon lloc -el 
sisè- a la candidatura republi-
cana assegura  repetir escó a la 

igualadina. Pot no succeir el 
mateix amb Maria Senserrich, 
que ha estat situada al lloc 27 
de la llista de Junts per Catalu-
nya que encapçala el President 
Puigdemont. Un espai que ha 
causat sorpresa, com també 
l’absència de militància del 
PDeCAT en els llocs compro-
mesos de la candidatura, plena 
d’independents. L’Anoia, doncs, 
pot perdre un dels dos diputats 
que tenia al Parlament. 

64185 MARCA—La Veu de l'Anoia-H 97,6x370—CAT_nov17_Djpg.indd   1 21/11/17   16:53
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Edu Llorens, el mecànic 
igualadí de la Fòrmula 1, 
al Rotary Club
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 16 de Novem-
bre, el Rotary Club 
d’Igualada va oferir un 

sopar amb posterior xerrada 
del jove igualadí Edu Llorens, 
que amb 24 anys és membre 
de l’equip de Formula 1, Scu-
deria Toro Rosso.
En una xerrada molt distesa, 
l’Edu Llorens, que acabava 
d’arribar del gran premi del 
Brasil, va explicar com amb 
la passió pel motor ha arribat, 
amb 24 anys, a ser el tècnic de 
rodes del cotxe pilotat per Pi-
erre Gasly, i anteriorment per 
Carlos Sainz.
Llorens, és el responsable de 
que el set de rodes estigui 
apunt i en perfectes condici-
ons, controlant en tot moment 
la pressió i la temperatura dels 
pneumàtics amb una precisió 
espectacular. Participa en l’es-
tratègia de l’elecció dels pneu-
màtics en els grans premis, i 
també col·labora en el pit stop, 

canviant ell mateix el morro 
del cotxe, quan així es reque-
reix. La Scuderia Toro Rosso, 
amb un pressupost de 140 mi-
lions d’euros, competeix en els 
grans premis de Fórmula 1, 
amb dos cotxes i un equip de 
80 professionals.
Al acabar la conferència Llo-
rens va respondre a les moltes 
preguntes formulades pels as-
sistents, explicant moltes curi-
ositats del mon de la F1.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comu-
nicació (AMIC), de la 

que en forma part Publicaci-
ons Anoia SL en la seva junta 
directiva, ha celebrat aquest 
dimarts les sisenes jornades 
internacionals de mitjans de 
proximitat. 
Més de 300 persones han se-
guit la trobada en què s’han 
mostrat experiències de mit-
jans de comunicació locals 
d’arreu del món per “preveu-
re” les tendències que poden 
arribar a Catalunya en un 
futur. Després d’haver viscut 
una crisi econòmica i una en 
el model de negoci, els asso-
ciats de l’entitat han conegut 
experiències “exitoses” de mit-
jans de proximitat americans, 
anglesos o dels països nòrdics 
per trobar “respostes” davant 
dels dubtes que generen els 
canvis tecnològics. “Tenim 
una força important amb el 
coneixement del territori i 
ara l’hem d’aprofitar per veure 

La Veu i Veuanoia.cat, presents a la 
Jornades Internacional de Mitjans

com es pot traslladar a les no-
ves tendències”, ha assegurat 
el president de l’AMIC i presi-
dent de Totmedia, Ramon 
Grau.
Segons Grau, el sector està 
“buscant sortides” a un negoci 
que es basava majoritàriament 
en el suport en paper i que ara 
ha passat al digital. “En aquest 
canvi hi estem buscant sorti-
des. Les respostes no han estat 
fàcils i hem de trobar els dife-
rents camins”, ha explicat.
La 6a Jornada Internacional 

de mitjans de proximitat s’ha 
centrat en conèixer models 
de negoci i realitats d’altres 
indrets del món, en preveure 
el futur i en donar respostes 
a problemàtiques dels associ-
ats catalans. Entre els ponents 
que participen de l’activitat hi 
havia l’analista digital anglès 
Damian Radcliffe, la directora 
de Relacions Internacionals de 
la Online Publishers Associa-
tion Europe o el director ge-
neral de l’agència digital Mor-
gan, Lars Rosenblad.
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Llorenç Palomas, Albert 
Pallarès, Albert Riba, 
David Garcia i Lídia 

Morcillo encapçalen el 
projecte

Una de les sessions realitzades per Futurmod.

Neix Futurmod, un nou projecte igualadí al servei 
dels emprenedors del sector tèxtil
REDACCIÓ / LA VEU 

U n grup d’igualadins 
ha creat Futurmod, 
un projecte al servei 

dels emprenedors del sector 
tèxtil/moda de Catalunya, en 
el marc de projectes innova-
dors i experimentals subvenci-
onats pel Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) i 
l’Ajuntament d’Igualada.
Entre les diferents accions 
previstes i en l’àmbit del teixit 
productiu Futurmod té com a 
objectiu donar suport a em-
prenedors i micropimes de 
nova creació en el sector de la 
moda per facilitar la seva con-
solidació i creixement.
El nou projecte vol establir 
col·laboracions estables entre 
emprenedors que comencen el 
seu negoci i empreses conso-
lidades del sector de la moda 
per contribuir a millorar la 
seva competitivitat i aportar 
beneficis per a les dues parts.
També pretén construir no-
ves cadenes de valor i xarxes 
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de relació entre emprenedors, 
empreses consolidades, admi-
nistracions, escoles de disseny 
i centres de recerca per impul-
sar la innovació en el sector de 
la moda.
Futurmod ha començat amb 
la recepció de les idees i pro-
jectes empresarials dels em-
prenedors i emprenedores de 
Catalunya amb l’objectiu de 
conèixer les propostes de va-
lor i dissenyar un itinerari per 
acompanyar el projecte em-
presarial.
Alguns experts en el negoci de 
la moda ajuden a impulsar el 
creixement d’aquests projec-
tes empresarials que els aju-
daran a confeccionar un full 
de ruta, establint xarxes entre 
ells mateixos i també amb les 

empreses consolidades.
Els fundadors de Futurmod 
són Llorenç Palomas, ex-
pert en màrqueting digital i 
e-commerce; Albert Pallarès 
expert en comerç internacio-
nal per a pimes; Albert Riba, 
dinamitzador de l’esperit em-
prenedor dins d’empreses i 
grans corporacions; David 
Garcia, Director executiu del 
Clúster Tèxtil Moda de Cata-

lunya i impulsor d’activitats 
de millora competitiva i Lídia 
Morcillo, Responsable d’In-
novació del Centre Tecnolò-
gic FITEX.
El mes de juliol i setembre re-
alitzaren dues sessions infor-
matives per a emprenedors/es 
que ja disposessin d’un pro-
jecte relacionat amb el món 
de la moda i s’han atès un to-
tal de 38 projectes.

Durant els dies 16, 17 i 18 
d’octubre, emprenedors i em-
prenedores participants al 
projecte han pogut accedir i 
participar als 6 seminaris for-
matius, tots ells enfocats a fa-
cilitar el creixement i conso-
lidació de negocis del sector 
tèxtil-moda. També, aquests 
seminaris han estat oberts a 
empreses consolidades que hi 
volguessin participar.
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Una de les botigues de la marca Sita Murt.

El cercle de Podem 
Igualada es desfà

Campanya municipal per reduir la 
publicitat a cases i comerços

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a marca Sita Murt, que 
gestiona l’empresa Es-
teve Aguilera SA, obre 

una etapa amb l’entrada de nou 
capital, han explicat a La Veu 
fonts de l’empresa. Es tracta 
d’un grup inversor  de Barcelo-
na, mitjançant la societat Knit 
Feelings, S.L., formada per 
capital europeu.  “Aquest nou 
operador injectarà el capital 
necessari per assegurar la via-
bilitat del pla d’expansió iniciat 
el 2016. El nou accionista con-
fia en l’equip directiu actual per 
a continuar aquest creixement”, 
han explicat les mateixes fonts. 
Aquesta operació és el resul-
tat de la recerca d’un inver-
sor realitzada aquests últims 
mesos “per assegurar la con-
tinuïtat de l’aplicació del pla 
estratègic traçat per als pro-
pers quatre anys”, afegeixen 
des d’Esteve Aguilera SA. 

Podem Igualada va comuni-
car ahir oficialment la seva 
dissolució. En un comunicat 
expliquen que “en assemblea, 
les persones presents prenen 
aquesta decisió per la poca 
participació que estava suc-
ceint últimament i s’hi afe-
geix, les últimes decisions des 
de Podemos estatal que han 
transformat un partit més cen-
tralista, menys assembleari fent 
que cada vegada les veus siguin 
menys plurals i menys partici-
patives, en exemple les últimes 
decisions que s’han fet des de 
Madrid amb Podem Catalunya”. 
Els igualadins de Podem diuen 
que aquestes decisions “han fet 
que no ens sentim representats 
pel nostre partit i han precipi-
tat la nostra propera sortida de 
Podemos, després de 3 anys”, 
agraeixen a tothom la seva par-
ticipacio i afegeixen que “molt 
probablement ens tornarem a 
trobar (...) en altres espais”. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’espai de debat i refle-
xió d’Igualada DdD 
(Dimarts de Diàlegs) 

centra aquest trimestre a res-
pondre la pregunta “Igualada, 
ciutat de què?”. Després de la 
sessió introductòria titulada 
“Enfoquem” i que es va fer fa 
dos dimarts, ara s’ha convocat 
la segona sessió amb el títol de 
“Debatem”. Serà aquest dis-
sabte, 25 de novembre, a les 
10 del matí, a l’edifici de Ado-
beria Bella, al barri del Rec, al 
costat del Museu de la Pell.
Durant tot el matí s’analitzarà 
amb diferents grups de treball 
quina pot ser la marca d’Igua-
lada. L’objectiu és analitzar 
quina marca té la ciutat, què 
identifica Igualada, com es 

DdD debat la 
 “marca d’Igualada”

projecta interiorment i exte-
riorment i escoltar les propos-
tes de tots els participants. La 
sessió està oberta a tothom i 
inclourà cafè i vermut. Es re-
comana inscriure’s abans al 
formulari que hi ha a la web 
dimartsdedialegs.cat per pre-
parar la logística de la matinal 
de treball.
La tercera sessió que tancarà 
aquest trimestre de DdD serà 
“Proposem” i es farà el di-
marts 12 de desembre a les 8 
del vespre, altre cop a l’Ateneu. 
S’hi presentaran les conclu-
sions i s’interpel·laran els ac-
tors locals vinculats a la marca 
d’Igualada perquè puguin opi-
nar públicament sobre el que 
es digui i fer el debat final so-
bre la marca de la ciutat.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres es va 
inaugurar el nou pro-
jecte per tornar a tirar 

endavant el Centre Social Au-
togestionat Delícies, un espai 
amb més de 100 anys d’histò-
ria a Igualada.
El col·lectiu Calma Tensa va 
ocupar l’estiu passat una anti-
ga sucursal bancària d’Igua-
lada per tal de crear un espai 

El col·lectiu Calma Tensa inaugura un nou projecte al carrer Delícies

autogestionat per donar veu 
als moviments socials, però 
van ser desallotjats. Després 
d’aquest intent, el col·lectiu no 
es va quedar de braços plegats 
i va buscar una alternativa. 
Aquesta alternativa és el CSA 
Delícies, un espai amb història 
de moviments socials i de llui-
ta pels drets fonamentals.
El col·lectiu vol restaurar 
aquest espai i tornar-lo a om-

plir de “vida, alegria, partici-
pació, autonomia, autogestió, 
apoderament juvenil, feminis-
me, cultura popular, respecte 
a les veïnes i enfortiment a la 
comunitat”. Per això, també 
fan una crida a la participació 
i a l’aportació de noves idees.
De moment, el CSA Delíci-
es estarà obert els divendres 
i dissabtes de 7 de la tarda i 
fins la mitjanit. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a distribució de la pu-
blicitat en paper –aque-
lla publicitat dinàmica 

i no nominal, no sol·licitada 
pels ciutadans i utilitzada com 
a element de màrqueting– és 
un dels factors que més ha 
contribuït a la generació de 
residus en els darrers anys. 
Des del departament de Medi 
Ambient, Energia i Sostenibi-
litat de l’Ajuntament d’Igua-
lada es considera que l’esta-
bliment de mecanismes que 
controlin l’activitat d’aquest 
sector permetria millorar els 
impactes negatius d’aquesta 
distribució al carrer i a les 
bústies en àmbits com la ne-
teja urbana, les molèsties a la 
ciutadania o la generació de 

volums importants de residus 
de paper, entre altres. 
Per això, aquest novembre 
s’engega la campanya Publi-
citat. No, gràcies. Estalvia’t el 
paper!, que pretén contribuir 
a reduir la publicitat no no-
minal i és una de les accions 
emmarcades en el Pla Local 
de Reducció de Residus Mu-
nicipals d’Igualada, que es 

desenvolupen al llarg d’aquest 
any 2017. 
La campanya Publicitat. No, 
gràcies. Estalvia’t el paper! ha 
produït adhesius amb aquest 
lema per posar en domicilis 
i establiments, impresos en 
diferents mides, formes i co-
lors, per tal d’adaptar-se a to-
tes les bústies. 
Aquells ciutadans que hi es-
tiguin interessats els poden 
passar a recollir, segons les 
seves necessitats, a l’edifici 
de l’Ajuntament (Pl. Ajunta-
ment, 1) o en poden sol·li-
citar l’enviament per correu 
prèvia petició d’unitats, mi-
des i colors. 
Es pot demanar més informa-
ció contactant amb el depar-
tament de Medi Ambient al 
telèfon 93 803 19 50. 

Nova etapa a Sita Murt amb un nou inversor

Finalment aquesta setma-
na s’ha concretat la entrada 
d’aquest nou grup inversor, que 
suposarà que la societat Esteve 
Aguilera, S.A. deixi d’operar i 
entri en liquidació.
Entre els nous projectes des-
taca el creixement en comerç 
electrònic i mercats internacio-
nals, la obertura de nous punts 
de venda propis i la creació de 
col·leccions continues de curta 

periodicitat per a satisfer mi-
llor la demanda actual. 
En l’actualitat, Sita Murt dis-
posa de 10 punts de venda 
propis i està present en els 
mercats internacionals més 
importants com són l’europeu, 
el nord-americà (EEUU i Ca-
nadà) o el japonès. 
Recentment ja es va portar a 
terme la liquidació del Grup 
Esteve Murt, un holding em-

presarial creat fa uns anys 
amb algunes de les compa-
nyies de la marca, sense tre-
balladors, amb l’objectiu de 
facilitar la gestió fiscal i con-
solidar els resultats. El Jutjat 
Mercantil 2 de Barcelona va 
iniciar expedient voluntari de 
concurs de creditors, sense 
cap efecte ni en els balanços 
econòmics ni en els treballa-
dors, clients o proveïdors.



La iniciativa de les “sabates vermelles” s’ha fet en molts indrets del país.

La Plataforma Feminista de l’Anoia vol omplir demà la plaça de 
l’Ajuntament de sabates vermelles, en ocasió del 25N
REDACCIÓ / LA VEU 

S eguint la petjada de la 
mexicana Elina Chau-
vet i l’obra artística i 

reivindicativa “Zapatos Ro-
jos” el 25N Dia Internacional 
contra les violències masclis-
tes, la Plataforma Feminista 
de l’Anoia donarà visibilitat 
als feminicidis, a la plaça 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
Aquesta setmana reforcen la 
comunicació de l’acte amb el 
cartell que convida a la ciuta-
dania a contribuir a l’exposició 
de sabates vermelles, a partir 
de les 12 del migdia de demà 
dissabte. 
“Mentre la violència cap a les 
dones no sigui un tema ur-
gent en els espais legislatius, 
Zapatos Rojos continuarà in-
definidament” així ho afirma 
Chauvet, l’autora d’aquesta 
exposició que trenca barreres 
geogràfiques i s’estén arreu del 
món entre els col·lectius de 
dones feministes per denun-
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ciar la violència masclista, una 
xacra social que té múltiples 
expressions i que en el pitjor 
dels escenaris acaba en l’assas-
sinat.
Aquest any 2017, 44 dones 
han estat assassinades. Aques-
ta és la xifra de feminicidis 
íntims oficials que fins el dia 
12 de novembre recull la pla-
taforma feminicidio.net que 
eleva la xifra fins a 90 casos 
amb xifres no oficials de femi-
nicidis no íntims, feminicidis 
infantils, familiars per conne-
xió, altres que encara estan en 

procés d’investigació oberta...
Des de la Plataforma Feminis-
ta de l’Anoia avançaven que el 
manifest d’aquest any tornarà 
a posar l’accent en totes les 
formes de violència masclis-
ta que “representen una greu 

i sistemàtica vulneració dels 
drets humans de més de la 
meitat de la població”.
Les sabates vermelles ro-
mandran exposades, aquest 
dissabte, durant una hora 
a la plaça de l’Ajuntament. 

REDACCIÓ / LA VEU 

D es de la Secretaria 
de Ciutadania i Do-
nes d’ERC Igualada, 

conjuntament amb l’Executiva 
d’Esquerra Anoia, es convoca 
el 1r Concurs de vídeos curts 
contra la violència envers les 
dones, en el marc del Dia In-
ternacional per l’eliminació de 
la violència envers les dones, 
que se celebra el proper 25 de 
novembre. 
Aquesta iniciativa té com a 
objectiu, implicar els mes 
joves en aquesta realitat de 
la nostra societat i donar a 
conèixer el seu punt de vista. 
En aquest sentit, la convoca-
tòria del concurs va dirigida 
a joves de 14 a 25 anys, a qui 
se’ls anima a enviar vídeos 
curts, de 30 segons a 3 minuts, 
parlant sobre la violència mas-
clista en qualsevol de les seves 
vessants. Els vídeos han de ser 
enviats a l’adreça: igualada@
esquerra.cat.
El termini per a participar 
en el concurs s’ha fixat per al 
proper 1 de març del 2018, 
per tal que el jurat –format 
per les executives d’Esquerra 

ERC convoca un Concurs 
de Vídeos Curts contra la 
violència de gènere

Anoia i Igualada i membres 
del Festival Zoom- deliberi el 
guanyador el proper 8 de març 
del 2018, Dia Internacional de 
la Dona. El premi per al gua-
nyador serà una caixa d’ex-
periències de “fentpaís.cat” i 
la projecció del curt al Festival 
Zoom 2018. 

Segon premi per 
votació popular
Posteriorment, també hi hau-
rà un període obert de votació 
popular que escollirà el segon 
millor curt d’entre tots els fi-
nalistes. Es poden consultar 
les bases del concurs a l’adreça 
web ercigualada.cat.   

A la una del migdia es farà 
la lectura del manifest de la 
Xarxa Feminista i a continu-
ació tothom qui hagi aportat 
algun parell de sabates a la 
mostra podrà endur-se-les 
novament a casa.

GAMBA
LLAGOSTINERA
capsa 2 kg núm. 2 (20/30 peces/kg)  

Vi blanc
BLANC PESCADOR
ampolla 750 ml

€/lot19’99
€/lot23’28

Del 27 de novembre
al 3 de desembre

Avança’t
al Nadal
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Igualada va acollir 
divendres al complex 

Mont-Àgora 
la IV Jornada 

d’Urgències d’Atenció 
Primària a l’Anoia

La Dra. Carme Riera, en el seu parlament als assistents.

Igualada acollirà 
dijous, per primera 
vegada, una donació 
de plasma

Els centres d’atenció primària de l’Anoia han atès 
52.000 urgències en un any

REDACCIÓ / LA VEU 

E m fa mal la panxa”, “Fa 
30 minuts que no hi 
veig bé”, “Tinc mal d’es-

quena”. Darrera d’afirmacions 
com aquestes que es donen a 
diari a les consultes urgents als 
equips d’atenció primària de 
l’Anoia hi poden haver malal-
ties greus que requereixen la 
màxima atenció i una gran 
formació per part dels profes-
sionals. Per compartir experi-
ències i assumir nous coneixe-
ment, s’ha celebrat al complex 
Mont-Àgora de Santa Marga-
rida de Montbui la IV Jornada 
d’Urgències d’Atenció Primà-
ria a l’Anoia que ha comptat 
amb la participació de més de 
120 persones. 
En els diferents punt d’atenció 
continuada i urgent de l’aten-
ció primària de l’Anoia, fora 
de l’horari habitual del centre, 
s’han atès més de 52.000 visi-
tes durant el 2016. I els prin-
cipals motius de consulta són 
problemes respiratoris, trau-
matismes i ferides i la pato-
logia osteomuscular. Habitu-

alment s’atenen urgències de 
baixa gravetat però també cal 
estar preparats per situacions 
d’emergència vital. 
A la jornada s’han presentat 
un total de 16 comunicacions 
que han sigut totes de gran in-
terès per als assistents i 3 po-
nències. Cal destacar que tots 
els equips d’atenció primària 
han fet alguna presentació. En 
les conclusions, a càrrec de la 
Dra. Carme Riera, directora 
del Servei d’Atenció Primària 
de l’Anoia, s’ha fet una reflexió 
de la importància de mantenir 
i, si cal, propiciar noves acci-
ons de treball en xarxa entre 
les diferents persones i orga-
nitzacions que intervenen en 
l’atenció urgent, garantint la 
continuïtat assistencial i vet-
llant per la seguretat dels pa- Premi a la millor Comunicació per a l’EAP Vilanova del Camí.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Col·legi de Metges de 
Barcelona (COMB) ha 
guardonat amb els Pre-

mis a l’Excel·lència Professio-
nal, atorgats aquest dimarts, 
tres metges de l’Anoia en el 
decurs d’un acte que ha presi-
dit Jaume Padrós, màxim res-
ponsable de l’entitat col·legial. 
Pel que fa a l’Anoia, els premis 
han estat per a les metgesses 
Magda Valladares, de l’EAP 
Igualada Urbà (CAP Anoia), 
Isabel Caballero, també di-
rectora de l’EAP Anoia Rural 
(Consultori Local Sant Martí 
de Tous), i Josep M. Bausili i 
Pons, igualadí que ha ocupat 
des del 1982 el càrrec de Cap 
de Servei d’Anestesiologia 
i Reanimació de l’Hospital 
d’Igualada.
En total, al conjunt de les co-
marques de Barcelona, s’han 
atorgat cinquanta reconeixe-
ments a metges o equips assis-
tencials. 
Els Premis a l’Excel·lència 
Professional es concedeixen 

Tres metges de l’Anoia, Premi a l’Excel·lència del 
Col·legi de Metges de Barcelona

anualment des de 2004 a cri-
teri dels jurats constituïts per 
metges i metgesses de recone-
gut prestigi, i són el reconei-
xement de la professió mèdica 
als professionals i equips assis-
tencials que han destacat per 
una trajectòria exemplar amb 
un exercici de la màxima qua-
litat i per l’enaltiment dels va-
lors que configuren el profes-
sionalisme mèdic. Els premis 
del COMB són un reconeixe-
ment a trajectòries basades en 
l’honestedat, el compromís, 
l’altruisme, la integritat, la fei-
na ben feta i l’excel·lència. 
El COMB guardona professi-
onals en els àmbits d’atenció 
hospitalària, atenció primària 

i en altres àmbits assistencials, 
i també en recerca biomèdi-
ca, educació mèdica i, per úl-
tim, humanitats, cooperació 
i gestió. Així mateix, es con-
cedeixen quatre premis per a 
equips  assistencials, per tal de 
reconèixer el lideratge i l’excel-
lència dels metges que treba-
llen en equip.  

Abans del lliurament dels 
premis, el director general 
de l’Hospital Clínic, Josep 
M. Campistol, va pronunci-
ar la conferència “Mig segle 
de transplantaments renals 
a Catalunya: un projecte 
d’èxit”. La periodista iguala-
dina de TV3 Montse Jené va 
presentar l’acte.  

Isabel Caballero, recollint el guardó.

cients. La mateixa Dra. Riera 
ha recordat la importància en 
l’atenció urgent de ser el mà-
xim de resolutius possibles i 
evitar anades i vingudes dels 
pacients per diferents disposi-
tius de l’atenció urgent. 
L’organització de la IV Jorna-
da ha anat a càrrec del Servei 
d’Atenció Primària Anoia amb 
la col·laboració del Consorci 
Sanitari de l’Anoia i Emergèn-
cies Mèdiques. Tant el comitè 
organitzador com el científic 
el formen professionals as-
sistencials de la comarca. El 
premi a la millor comunicació 
ha estat per a l’EAP Vilanova 
del Camí que ha presentat el 
cas d’una intoxicació per nou 
moscada. 
Destacar la presentació del 
protocol d’atenció a múltiples 
víctimes de l’Anoia a càrrec 
d’Olivia Rubio, directora del 
servei d’atenció continuada i 
urgent del SAP Anoia i del dr 
Josep Ma Soto, director terri-
torial del SEM a la Catalunya 
Central, que ha abordat també 
actualitzacions en situacions 
d’emergències. 

Els guardonats són 
Josep M. Bausili, anes-
tesista en cap de l’Hos-
pital; Isabel Caballero, 
metgessa de Tous i di-

rectora de l’EAP Anoia 
Rural, i Magda Valla-
dares, del CAP Anoia

El Banc de Sang busca 10.000 
donants de plasma, per això 
ha organitzat per primera ve-
gada una campanya especial 
de donació a Igualada el 30 de 
novembre  de 10-14 i 16-21h
Cada dia, malalts de tot Ca-
talunya necessiten aquest 
component de la sang per als 
seus tractaments. N’hi ha que 
pateixen grans cremades o ac-
cidents greus i la transfusió de 
plasma els ajuda a aturar les 
hemorràgies i recuperar el vo-
lum sanguini. 
Altres només precisen algu-
na de les proteïnes que conté 
el plasma. En aquests casos, 
s’extreuen i s’elaboren medi-
caments, anomenats hemo-
derivats, que només es poden 
obtenir de la sang d’altres per-
sones. Del plasma sanguini 
s’obtenen prop d’una vintena 
de medicaments diferents.
El plasma és un líquid transpa-
rent i lleugerament groguenc 
que és el 55% del volum total 
de sang. Dels 5 litres de sang 
que té de mitjana una persona, 
uns 3 litres són de plasma. 



Els responsables de “La Lenta”, amb els autors del llibre.

El proper diumenge, 
festa d’exalumnes de la 
“Divina Pastora”

Les cerveses artesanes anoienques “Golden Koeman” 
i “Dead Monk”, entre les millors de Catalunya
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres, re-
presentants de la mi-
crocerveseria iguala-

dina La Lenta van assistir a la 
presentació del llibre “Les 60 
millors cerveses artesanes de 
Catalunya”. Aquest exemplar, 
treballat per Cristina Nicolau 
i Roberto Pérez, realitza un 
breu viatge entre els diferents 
estils de cervesa artesana ca-
talana analitzant, sobretot, 
aquelles cerveses que conside-
ren les millors.
És de destacar, llavors, que la 
cervesa elaborada per La Len-
ta sigui considerada dins del 
llibre. En Pol i en Jose, funda-
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El diumenge, dia 26 de no-
vembre  es farà la festa 
d’exalumnes del col·legi Mare 
del Diví Pastor d’Igualada 
preparada per l’Associació 
d’exalumnes. 

Activitats durant 
tot el matí
A les 10 del matí, a la capella 
del col·legi, hi haurà la celebra-
ció de la Santa Missa, oficiada 
per Mn. Eduard Flores, rec-
tor de les parròquies de Santa 
Maria i de la Sagrada Família 
de la nostra ciutat, Missa que 
comptarà amb la col·laboració 
de la música del grup Laude. 
A les 11, a les dependències de 
l’escola, hi haurà el tradicional 
esmorzar de germanor, on es 
donarà un obsequi de record 
per a cada participant i també 
es farà un sorteig amb nom-
brosos premis.
És un acte obert a tots els 
exalumnes del col·legi, tant 
homes com dones. Per tal de 
facilitar-ne l’organització us 
preguem que totes les per-
sones interessades s’hi ins-
criguin abans, per mitjà del 
telèfon (93 803 17 31) o per 
correu electrònic a l’adreça 
info@mdpigualada.cat. Però, 
naturalment, la festa és ober-
ta també als que no s’hi hagin 
pogut inscriure prèviament.  

Grup de Facebook per tenir 
contacte durant tot l’any
Aquest acte que es fa cada 
any és sempre una bona oca-
sió de trobar-se i d’evocar les 
vivències que es van sentir a 
les aules i de record de tots els 
mestres i religioses que hi van 
treballar i que van inculcar als 
seus alumnes uns valors ètics, 
professionals i religiosos  molt 
importants per a la vida. 
Recordem que, d’acord amb 
les noves tecnologies hi ha 
una altra manera de relacio-
nar-se: el Facebook on hi ha el 
grup “Divina Pastora exalum-
nes”. Això permet mantenir 
el contacte durant tot l’any 
amb totes les aportacions dels 
exalumnes, repetim tant ho-
mes com dones. 
 

dors de La Lenta, afirmen que 
“estem molt contents de ser 
en aquest llibre, ja que creiem 
que és un reconeixement a la 
feina ben feta”. A més a més, 
asseguren que aquest fet “ens 
dona forces per seguir treba-
llant”. Actualment la família 
de La Lenta la componen dues 
cerveses; l’Optimista/Pessi-
mista i la Golden Koeman, tot 
i que molt aviat, ens asseguren 
que aquestes tindran una nova 
germana.
És important destacar el bon 
moment que viu el món cer-
veser anoienc, ja que no no-
més la Golden Koeman ha 
estat present en el llibre. La 
cerveseria vilanovina Espina 

de Ferro també ha estat re-
coneguda amb la seva Dead 

Monk com a una de les mi-
llors 60 cerveses catalanes.

Una de les sessions de tutoria del projecte.

La meitat de joves apuntats al projecte multicomarcal 
“Treball i Joves” ja ha trobat feina
REDACCIÓ / LA VEU 

E l projecte Treball i joves 
es dirigeix a joves de 
16 a 29 anys en recer-

ca de feina. Treball i joves es 
porta a terme a sis comarques 
de Catalunya: Anoia, Bages, 
Barcelonès, Pla d’Urgell, Se-
grià  i Tarragonès mitjançant 
una xarxa d’entitats  formada 
per Fundació Antonio Jimé-
nez, Ceina, Fundació Mercè 
Fontanilles, Fundació Perso-
na i Valors,  CERC@ SCCL i 
Fundació Casal l’Amic. Treball 
i joves està subvencionat pel 
Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya i el Fons Social Eu-
ropeu en el marc de la Iniciati-
va d’Ocupació Juvenil, d’acord 

amb els Programes Integrals 
de Garantia Juvenil, regulat 
per l’Ordre TSF/318/2016.
A la comarca de l’Anoia, 
l’atenció individualitzada del 
personal tècnic en tutoria, ori-
entació i acompanyament a la 
inserció es dirigeix a 34 joves 
que durant l’any 2017 reben 
suport per a millorar els seus 
perfils laborals i trobar feina. 
Actualment, d’aquest grup 
de joves, 18 han trobat feina. 
L’equip d’experts de l’àmbit 
d’empresa facilita la descripció 
del perfil laboral a cobrir, la 
selecció del/de la jove incor-
porant nou talent ajustat a les 
necessitats de la empresa, as-
sessora per aconseguir el mà-
xim aprofitament dels benefi-

cis existents en la contractació 
de personal i acompanya a la 

persona jove contractada al 
llarg de la relació laboral.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’empresa igualadina 
“Poolbiking Barcelona” 
ha participat a la fira 

Athletic Business Show 2017 
a Orlando (Florida), als Estats 
Units.  Aquest és l’esdeveni-
ment més important d’aquest 

Poolbiking, en una fira a Estats Units
país on estan presents compra-
dors del sector esportiu univer-
sitari, militar, recreatiu i privat.  
Per “Poolbiking Barcelona” el 
mercat americà és estratègica-
ment molt important. La base 
de la marca és un producte 
d’alta qualitat i durabilitat, fa-
bricat totalment a Catalunya.
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CONSULTA GRATUÏTA 

DIMECRES AL MATÍ 
Ctra. De Manresa, 45 / 08700 Igualada
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La UEA elaborarà un 
gran mapeig de residus 

que generen les 
empreses de l’Anoia 

per saber si d’altres els 
poden aprofitar

Projecte pioner de la UEA a Espanya 
per impulsar “l’economia circular”

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Casal Popular d’Igua-
lada ubicat a la Rambla 
Sant Isidre, 14, a l’em-

blemàtic edifici del Foment, 
va obrir portes el novembre 
del 2016 i va néixer fruit d’un 
procés de confluència entre 
les entitats Casino Foment 
d’Igualada i el Casal indepen-
dentista La Teixidora, amb la 
voluntat de continuar teixint 
complicitats entre col·lectius 
i persones de la ciutat per tre-
ballar per un país socialment 
just i nacionalment lliure. 
Per als gestors del Casal “era 
el moment de fer un pas en-
davant i seguir fent d’aquesta 
ciutat i aquest país, un lloc 
millor. Tenim un gran pro-
jecte entre mans, un projecte 
autogestionat que ara mateix 
compta amb el suport de més 
de 280 socis i sòcies”.

Després d’un any de Casal 
Popular a ple rendiment, ara 
obren novament el concurs 
per a la gestió de l’espai gas-
tronòmic del Casal fins al 12 
de desembre, “després d’al-
guns canvis que hem hagut 
d’anar fent al llarg d’aquest 
primer any per adaptar-nos a 
les noves situacions que se’ns 
han presentat. Si tens ganes 
d’obrir un negoci en el ram de 
l’hostaleria a Igualada però 
no pots fer front a la inversió 
inicial, t’animem a presen-
tar-t’hi perquè és una molt 
bona oportunitat”. Per al col-
lectiu del Casal “formar part 
d’un casal o ateneu popular 
és una experiència vital tan 
interessant i única que només 
poden entendre els que l’han 
viscuda. Poder ser pal de pa-
ller a la ciutat d’Igualada i del 
país no es pot veure des de 
fora; s’ha de viure”.

El Casal Popular obre 
concurs per gestionar 
l’espai gastronòmic

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’igualadí Salvador Ser-
ra, que du a terme el 
Camí Solidari fent la 

volta a Espanya a peu, ja és a 
Jerez de la Frontera, després 
de fer 203 kms. des d’Este-
pona en la darrera setmana, i 
acumular ja 1.450 kms. 
De moment, la iniciativa, en 
benefici de Càritas, porta re-
collits 1690 €. Serra ens diu 
que agraeix molt les apor-
tacions “a totes les persones 
que feu possible que aquesta 
xifra vagi creixent setmana 
rere setmana”. Es poden fer 
aportacions mínimes de 5€ 
fent constar “Camí Solidari” 
al compte ES47 2100 0001 
0702 0022 1597.

Salvador Serra ja és a Jerez

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) està de-
cidida a impulsar pro-

jectes que ajudin les empreses 
de la comarca a evolucionar 
cap a un model de producció 
circular i respectuós amb el 
medi. És amb aquest objectiu 
que la UEA ha creat un Grup 
de Treball sobre Economia 
Circular integrat per repre-
sentants d’empreses papereres, 
químiques, adoberes, tèxtils, 
consultories ambientals i l’Es-
cola Enginyeria Igualada (EEI). 
Després de celebrar una jorna-
da al mes de juny i de la poste-
rior constitució d’aquest grup 
de treball, ara es vol fer un pas 
més enllà, i engegar un ambici-
ós projecte pioner tant a Cata-
lunya com al conjunt de l’Estat. 
Aquest mes de novembre s’ini-
ciarà un estudi i s’elaborarà un 
mapeig dels residus que gene-
ren les principals indústries 
de la comarca. Una experta en 
Enginyeria Química de la EEI 
serà l’encarregada de visitar les 
indústries i n’extraurà les da-
des necessàries per al projecte. 
L’objectiu és analitzar aquesta 
informació, elaborar una gran 
base de dades dels residus 
-àcids, retalls de paper, ver-
nissos, cendres, polietilens...- i 
avaluar si d’altres empreses po-
den reaprofitar incorporant-los 
a la pròpia cadena productiva. 
Amb aquest pas, d’una banda 
s’aconseguiria que l’empresa A 
reduís la quantitat de residus 
que envia a l’abocador, men-
tre que de l’altra s’aconseguiria 
que l’empresa B reduís la quan-
titat de matèries primeres que 
necessita extreure de la natura 
per poder dur a terme els seus 

processos productius. Aquest 
exercici que també repercuti-
rà positivament en les comar-
ques limítrofs -el Bages, el Baix 
Llobregat Nord, l’Alt Penedès, 
l’Alt Camp, la Conca de Bar-
berà, la Segarra i el Solsonès-, 
en tant que el radi d’abast d’uti-
lització d’uns o altres recursos 
ambientals podrà ser tinguda 
en consideració per multitud 
d’empreses situades a escassos 
quilòmetres de l’Anoia. 
D’altra banda, el grup de treball 
anoienc també participarà en 
un projecte d’estratègia circu-
lar a escala catalana liderat pel 
departament de medi ambient 
de Foment del Treball, i format 
per diverses organitzacions 
empresarials territorials. 

Cap a una Anoia 
100% Circular 
La comarca de l’Anoia ja és, 
“per se”, un territori especial-
ment propici a la circularitat. 
Les empreses papereres i ado-
beres de la comarca, des de 
sempre, han utilitzat estratè-
gies per reaprofitar recursos i 
retornar-los a la natura amb el 
màxim respecte. Ara, aquesta 
consciència es vol potenciar, 
estenent- la al conjunt de sec-
tors productius de la comarca. 
I és que, si la globalització ha-
via comportat la deslocalitza-
ció d’empreses cap a d’altres 
zones del planeta, el necessari 
respecte al medi es presenta 

com una gran oportunitat per-
què els territoris tornin a aga-
far protagonisme. Perquè passa 
a ser clau la proximitat d’unes 
indústries amb d’altres perquè 
la circularitat sigui possible, 
valoritzant així comarques 
com l’Anoia. 
Fins a dia d’avui, el sistema 
productiu lineal es basa en l’ús 
de recursos finits i de grans 
quantitats d’energia, que s’usen 
una vegada i tot seguit es llen-
cen. Però són multitud els indi-
cadors que apunten que aquest 
model està arribant ja al límit 
de la seva capacitat física. Da-
vant d’aquesta realitat, l’econo-
mia circular és una alternativa 
viable que ja està donant resul-
tats econòmics d’allò més posi-
tius arreu. 
Davant d’aquesta constatació, i 
davant la necessitat empresari-
al de créixer constantment, es 
té clar que l’evolució cap a un 
model circular possibilita que 
es conciliï l’objectiu de créi-
xer i de mantenir els recursos 
dins el cicle el màxim de temps 
possible, tenint en compte el 
context global de limitació de 
recursos. L’economia circular, 
doncs, permet fusionar la vo-
luntat de creixement amb fer 
un ús més eficient dels recur-
sos i, per tant, el respecte al 
medi. 
De fet, segons dades del prin-
cipal “think-tank” especialitzat 
en la matèria, l’Ellen Macar-
thur Foundation, l’economia 
circular a Europa pot arribar 
a generar el doble de benefi-
cis que el model actual i es pot 
traduir en un augment del PIB 
de 7 punts percentuals. A més, 
permetria reduir un 32% el 
consum de matèries primeres i 
un 50% el nombre d’emissions. 



Les activitats es faran 
al  Parc Central, i s’hi 

podran trobar inflables, 
jumping, tallers i pro-
postes esportives, amb 

entrada gratuïta

Diumenge, matinal d’activitats en 
ocasió del Dia dels Drets dels Infants

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper diumenge, 
26 de novembre, el 
Parc Central d’Iguala-

da acollirà d’11 a 13:30h una 
jornada d’activitats familiars 
per a commemorar el Dia dels 
Drets dels Infants. 
L’accés serà gratuït i s’hi po-
dran trobar inflables, activitats 
esportives, jumping i diversos 
tallers, entre altres propostes, 
en una iniciativa del departa-
ment de Joventut de l’Ajunta-
ment que compta també amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona i la participació del 
Consell Municipal dels In-
fants d’Igualada. 
Aquest consell s’ha creat 
aquest mateix any 2017 com 
un nou ens enfocat a facilitar 
la participació dels infants en-
tre 9 i 12 anys, de manera que 
puguin fer sentir la seva veu i 
incidir en les polítiques muni-
cipals que els afectin. La cons-
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titució del nou Consell Muni-
cipal dels Infants es va aprovar 
en la sessió plenària del mes 
de gener. 
Cada 20 de novembre, l’Orga-
nització de les Nacions Unides 
(ONU) impulsa mundialment 
la celebració del Dia dels Drets 
dels Infants, commemorant 
que el 1959 es va aprovar la 
Declaració dels Drets del Nen 
i, trenta anys més tard, el 1989, 
la Convenció dels Drets dels 
Infants. Diumenge vinent, a 
les 12h, durant la celebració 
de la jornada commemora-
tiva, els infants del consell 
municipal llegiran els drets 
recollits en aquesta convenció 

que passen, per exemple, per 
créixer en llibertat, tenir ac-
cés a un bon ensenyament, a 
la protecció i l’auxili, o a tenir 
una pròpia identitat. 
La iniciativa de diumenge 
vinent s’emmarca també en 
l’aspiració d’Igualada d’assolir 
el segell de Ciutat Amiga de 
la Infància que atorga Uni-
cef. Actualment, la capital de 
l’Anoia n’és municipi aliat i tre-
balla per assolir uns objectius 
concrets que li acabin conce-
dint aquesta distinció. Es trac-
ta de projectes i accions que 
contribueixin a fomentar la 
participació de la ciutada-
nia, inclosos els infants, en 
les polítiques locals d’infàn-
cia i adolescència, construint 
d’aquesta manera aliances i 
xarxes de col·laboració amb 
diferents sectors de la soci-
etat a favor de la infància, 
d’acord amb els principis i 
normes de la Convenció so-
bre els Drets de l’Infant. 

 

 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l departament d’Es-
ports de l’Ajuntament 
torna a organitzar, a 

la piscina municipal de Les 
Comes i el proper diumenge, 
17 de desembre, una activitat 
solidària amb la Marató de 
TV3, que enguany es dedi-
ca a les malalties infeccioses. 
Està oberta a tothom i no cal 
ser abonat per a participar-hi. 
L’entrada serà gratuïta i es col-
locarà una guardiola perquè 
els assistents també hi facin les 
seves aportacions. 
Es proposa nedar cent sèri-
es de cent metres, que es po-
den fer individualment o per 
grups de màxim cinc persones 
que es podran repartir les sè-

La piscina de les Comes 
acollirà un repte solidari 
per la Marató de TV3

ries entre elles. Si una persona 
hi vol participar i no disposa 
d’equip, podrà indicar a la or-
ganització quants metres vol 
nedar i a quin ritme i l’orga-
nització li assignarà un equip 
adequat. 
Els participants nedaran se-
guint una taula de ritmes de 
pas definits, per tal que tot-
hom finalitzi al mateix temps 
i es faciliti així la màxima par-
ticipació. La finalitat és gaudir 
del repte sense haver de lluitar 
contra el cronòmetre, ja que 
l’objectiu és la distància i no el 
temps. S’admetrà la utilització 
d’aletes, pull boy i pales. 
Per participar de l’activitat cal 
omplir una butlleta d’inscrip-
ció gratuïta que es pot trobar 
al web esportigualada.cat.  

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dissabte, 25 
de novembre a les cinc 
de la tarda, la Capella 

Familiar Mare de Déu de la 
Candela de l’Església Parro-
quial de la Sagrada Família 
acollirà una trobada de Vida 
Creixent, un col.lectiu social 
igualadí de gent gran, on co-
mentaran el tema: 3 -“La Pau 
Interior depèn d’un mateix. 
(Pau)” del temari del present 

curs: “Primavera en la tardor 
de la Vida”. Animarà la reunió, 
Joan Ribalta i Vilaseca.
             

Reunió de Vida Creixent

Mercat la Masuca 85-88
08700 Igualada
T. 938 037 604 

 carnsduran@gmail.com

 Carn de qualitat 
Tracte de proximitat 

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
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Joana Amat.

La UEA Inquieta debat el lideratge, 
les dificultats i els reptes empresarials
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Comissió UEA In-
quieta organitza per 
el proper dijous 30 de 

novembre un gran acte com a 
cloenda del 2017. Es tracta del 
Meeting UEA Inquieta, una 
trobada entre empresaris i 
empresàries de la comarca que 
comptarà amb la presència de 
Joana Amat, presidenta de la 
Fundació Internacional de la 
Dona Emprenedora (Fidem) 
i co-directora d’Amat Immo-
biliaris.  Sota el títol “70 anys 
de lideratge, dificultats i reptes 
assolits”, Joana Amat parlarà 
de lideratge, de les dificultats 
i els reptes empresarials des 
de la seva pròpia experiència 
personal, com a dona, i tam-
bé professional, sobretot en el 
món del sector immobiliari. 
Observació, reacció austeritat 
i flexibilitat són els eixos d’un 

bon lideratge, i les pautes que 
han seguit les germanes Amat 
per superar els moments 
menys favorables i fer créixer 
el seu negoci. 
Joana Amat és un referent 
dins el seu àmbit i recentment 
ha estat guardonada, conjun-
tament amb la seva germana 
Immaculada, amb el Premi 
Personalitat que atorga la pa-
tronal CECOT, per la seva tra-
jectòria al món empresarial. 
Amat Immobiliaris és una 

empresa familiar que va co-
mençar el 1948, i el 1990, la di-
recció va passar a mans de les 
germanes Immaculada i Joana 
Amat. Al llarg d’aquests casi 
70 anys, l’empresa ha crescut 
tenint clars els valors que els 
identifiquen, sent un equip 
coherent, amb una cultura 
d’empresa honesta, innova-
dora i eficaç. 
El Meeting UEA Inquieta es 
celebrarà en format dinar i 
es reservarà un espai per a 
fer networking entre els as-
sistents, per ampliar l’agenda 
de contactes i conèixer futurs 
clients o proveïdors. L’acte, en 
format dinar, tindrà lloc dijous 
30 de novembre, a les 12:45h 
al Restaurant Sesoliveres. Les 
inscripcions s’han de realitzar 
trucant a la Unió Empresari-
al de l’Anoia al 938052292 o 
bé per correu electrònic a 
ueainquieta@uea.cat. 

 

 

Creu Roja ja prepara una nova 
campanya de recollida de joguines
REDACCIÓ / LA VEU 

C reu Roja Anoia ja tor-
na a tenir en marxa la 
29 Edició de la Cam-

panya de Recollida de Jo-
guines de Creu Roja a l’Anoia 
amb la finalitat es que cap nen 
de la nostra comarca es quedi 
sense joguines la Nit de Reis 
i així cobrir les necessitats de 
les famílies que estan passant 
dificultats econòmiques i no 
poden assumir l’adquisició 
de joguines pels seus fills. Els 
criteris d’accés a la Campanya 
es marquen des dels equips 
de Serveis Socials de cada 
municipi.
Des de Creu Roja un any més, 
fan una crida per les donaci-
ons de joguines per infants de 
0 a 12 anys, esperant una res-
posta social de solidaritat en 
aquestes Festes de Nadal.  
Us recordem que demanen 
joguines noves, educatives, 
no bèl·liques i no sexistes. 
Perquè demanen una jogui-
na nova?, Des de Creu Roja 
apunten que “tot infant me-
reix jugar amb la mateixa 
qualitat. No volem infants de 
primera i de segona. Les jo-
guines de segona mà poden 
trobar-se en mal estat i no 
respondre a les expectatives”.
Enguany, l’acte central de la 
campanya culminarà el pro-

per 22 de desembre de les 
10 del matí a les 8 del ves-
pre, amb la Marató que es 
celebrarà de nou al vestíbul 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
Estarà obert durant tot el 
dia 22, per facilitar l’entrega 
de joguines als centres edu-
catius de la ciutat durant el 
matí, i per rebre els partici-
pants durant tota la Jornada. 

Més endavant us confirma-
rem la relació de punts de re-
collida d’arreu de la comarca.
Per a tota la gent que no 
pugui venir a les maratons 
o punts de recollida de jo-
guines, poden  portar les 
seves joguines a les oficines 
al carrer de Les Comes 34, 
Igualada de 09:00 a 14:00h i 
16:00 a 19:00 h. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l dissabte 18 de novem-
bre famílies senceres es 
van donar cita a la ma-

tinal de Nou Centre i van po-
der gaudir i participar de les 
diferents i variades activitats 
programades en plena Plaça 
de la Sardana i Carrer Pierola.
“La Matinal” Nou Centre de 
mercat, esport i cultura va 
despertar amb una xocolatada 
solidària per fer passar el fred 
als més matiners. A l’espai de 
la fira va reunir nombrosos 
estands on els establiments de 
la zona, entitats i un bon nom-
bre d’artesans d’altres llocs van 
poder oferir el seu ampli ven-
tall de productes i serveis.
A més, un gran nombre d’ac-
tivitats es van organitzar van 
animar l’assolellada i agrada-
ble jornada. “La Matinal” va 
convidar a grans i petits a par-
ticipar al circuit d’orientació, 
que van completar més de 70 
persones i que va organitzar 
l’Escola Esportiva d’Igualada 
(CERRR) al carrer Dr. Fle-
ming. Swing Anoia va oferir 
una classe de swing oberta a 
tots els assistents, el centre de 
salut Kine va organitzar una 
classe de ioga per nens, Natas-
ha Peterson i els seus dos fills 
van convidar a les famílies als 
tallers sensorials mentre l’es-
cola Monalco animava als més 
petits de la casa a participar en 
tallers i jocs diversos. Totes les 
activitats van tenir una gran 
acceptació.
No va faltar tampoc la músi-
ca que, aquest cop, va anar a 
càrrec de diferents artistes 
amateurs igualadins i de la 
comarca; uns concerts on la 
majoria de participants eren 
molt joves. El públic assistent 

La matinal de Nou Centre 
va omplir la zona comercial 
del nord d’Igualada

va poder gaudir del solista 
Cristian Pérez que va cantar 
amb un estil molt personal 
cançons que reivindiquen el 
respecte pel planeta. El duo 
format per Pol Sánchez i Al-
bert Panisello, de 12 i 13 anys, 
van delectar al públic amb les 
seves guitarres i el jove quin-
tet Contracorrent, la cantant 
amb 15 anys i el de més edat 
19 anys, van oferir versions 
de cançons conegudes en an-
glès i català, a més de dues 
de creació pròpia. Entre tots 
els musics participants es van 
sortejar 5 xecs regal per valor 
de 100 €. A més, els ritmes de 
batuka dels Konkatrons van 
animar els carrers més comer-
cials dels barris de Set Camins 
i del Poble Sec i van tenir una 
bona acollida per part de veïns 
i comerciants.

Exposició d’artistes locals
Els visitants de “la Matinal” 
van poder gaudir de les pintu-
res de Pilar Carballo, Assump-
ta Saumell, Didac Sanjosé i 
Roger Puig Codina; que van 
exposar els seus quadres en els 
diferents plafons habilitats a 
l’àrea del firamercat.
Ja encarant l’hora de dinar i 
per fer matar el cuc al públic 
assistent, el matí es tancava 
amb un vermut solidari amb 
una exquisida fideuà,  de la 
mà del Restaurant Canaletes i 
d’Opcinatura on la recaptació, 
juntament amb la de la xo-
colatada de primera hora del 
matí, va anar destinada a Càri-
tas i a Creu Roja. També va ser 
el moment de repartir els cinc 
xecs regal que es van endur els 
músics afortunats i els vals de 
descompte que es van sortejar 
entre els participants al circuit 
d’orientació.



XARXES  |  21Divendres, 24 de novembre de 2017

#latevaveu

Jordi Badia@BadiaJordi

Natàlia Mas Guix @nataliamasguix

Vilanova Informació @vilanovainforma 

Ajuntament d’Òdena @OdenaCat

Mancom. Conca Òdena @micod_cat

AnoiaActiva @ActivaAnoia

C.E. de l’Anoia @CEAnoia

Marta Pallarès@martapal_igd

Reis d’Igualada @reisdigualada 

Hospital d’Igualada @Hospitaligd

L’ocupació hotelera catalana 
obté la segona millor dada de la 

història durant l’octubre.

Viatgers i pernoctacions hoteleres 
(INE): millors xifres de la sèrie històri-
ca per CAT en l’acumulat 2017 (+4,1% 
i 3,7% fins octubre, per sobre mitjana 
espanyola. 3,5% i 2,8%). Variació in-
teranual negativa l’octubre: -4,4% en 

viatgers i -2,7% pernoctacions.

El Centre d’Innovació Anoia a 
#VilanovadelCami acull un taller 
pràctic per treure el màxim profit 

als aliments. Amb @Leitat

Diumenge el Fòrum de Dones 
d’Òdena i la Colla Excursionista 
d’Òdena organitzen la caminada 
VESTEIX-TE DE LILA I VINE A CA-
MINAR. Trobada: 9:00h al Parc de 

la Font #25N @micod_cat

Demà divendres 24 [avui], acte cen-
tral de la commemoració del Dia Inter-
nacional per l’eliminació de la violència 
contra les dones. Tallers per a infants i 
LECTURA DEL MANIFEST CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA a @ajigualada 

#igd25N #micod25N

Avui hem estat presents a la Tau-
la per a la Industria 4.0 i el Pacte 
Nacional per a la Industria orga-

nitzat per @ccoo_bll_apag, amb 
@JmRomero73 i @alfonsasan

Els Jocs Escolars col·laboren en el @
GranRecapte d’Aliments del proper 
dissabte 2 de desembre: http://bit.ly/
2BfkzQM  Vine a jugar el teu partit i 
aporta el teu granet. @UCECcat @BQI-
gualada @ajigualada #esportivalors @

esportcat

Espero que la meva comarca no 
sigui traduïda per “Achica” oi?

Demà [avui] a les 20:00 estrena-
rem “La Festa dels Reis d’Igua-
lada” realitzat per @Joan_Dome-
nech dins del @FestivalZoom a 
l’Ateneu Igualadí. Us hi esperem!

Molt satisfets d’haver estat pre-
miat una vegada més als Premis 
#Top20. Hem obtingut el premi a 
la millor Gestió Hospitalària Glo-
bal i en l’Àrea del Sistema Nerviós 

del centre hospitalari
Estigues atent a la nova secció  on descobrireu històries 
personals de gent de la nostra comarca @humansanoia 

L’acte d’Esquerra Anoia ce-
lebrat al Teatre Unió Agrí-
cola d’Òdena, amb la pre-
sència del diputat Gabriel 
Rufián i la diputada iguala-
dina Alba Vergés.

El xoc frontal entre un tu-
risme i un 4x4 a la C-37 al 
terme municipal d’Òdena, 
que va provocar la mort 
d’una veïna d’Igualada. 

La concentració a la plaça 
de l’Ajuntament d’Igualada 
a favor de la unitat d’Espa-
nya i per demanar que torni 
la bandera espanyola al bal-
có de l’ajuntament. 

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3

La Veu de l’Anoia i Veuanoia.
cat conjuntament amb el fo-
tògraf Cesc Elias crea aquesta 
nova secció -a Instagram i al 
paper- que servirà per conèi-
xer la vessant més humana de 
diversos personatges cone-
guts o anònims de l’Anoia. 
 
“Humans de l’Anoia” serà un es-
pai on a través de la fotografia i 
del text coneixerem els desitjos 
i anhels dels protagonistes. Ho 
farem sempre a través d’una òp-
tica de ciutat i de comarca, amb 
l’objectiu de donar veu a tothom 
qui ho vulgui. Les publicacions 
giraran, en un principi, al vol-

El diputat @esquerrarepublicana 
de Catalunya @gabrielrufian va fer 
ahir un acte amb la diputada igua-
ladina @albavergesbosch a Òde-
na. A l’acabar l’acte, el diputat va 
endur-se un exemplar del nostre 
diari, per llegir-lo amb calma.

#Anoia #Odena #politica #rufián 
#latevaVeu #periodisme

Humans de l’Anoia   @humansanoia

Instants de La Veu              @veuanoia

veuanoia · Follow

tant d’una mateixa pregunta: 
Quina notícia t’agradaria llegir 
al diari? Aquesta pregunta servi-
rà perquè el personatge expressi 
quina comarca ideal imagina. 
 
Les fotografies aniran a càrrec de 
Cesc Elias, creador de Retrats-
Bcn, un projecte dut a terme a 

la ciutat de Barcelona semblant 
al que esteu a punt de descobrir. 
 
Les publicacions seran peri-
òdiques i les podreu veure a 
l’Instagram de “Humans de 
l’Anoia” i també en l’edició en 
paper de La Veu de l’Anoia. Es-
tigueu ben atents.

Molt properament, una nova secció per 
descobrir històries personals



JORDI CUERVA  
Comerciant. 

JORDI VILARRÚBIAS
Comerciant. 

Propietari de la botiga d’esports 
Snowfun. Vicepresident 

d’Igualada Comerç. 

Propietari dels supermercats 
Supermas. President 
de Vilanova Comerç.

MIRA TOTA L’ENTREVISTA A:

Amb la col·laboració 

C/ la Torre, 7 - Igualada

d’ 
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   Avui parlem amb Jordi Cuerva i Jordi Vilar-
rúbias, dos comerciants prou coneguts. Tots 
dos són a l’equip de direcció de les associa-
cions de botiguers d’Igualada i Vilanova del 
Camí, respectivament. Amb ells parlem del 
comerç de proximitat, de la botiga de barri i 
de ciutat propera, la de tota la vida. De si val-
dran la pena els esforços que ha hagut de fer 
per adaptar-se, de com es veu el futur imme-
diat, de com afecten les grans superfícies, els 
nous hàbits de consum amb internet, les po-
lítiques de comerç en els nostres municipis... 
Els canvis en el sector dels Serveis han vingut 
per quedar-se. La liberalització està desmun-
tant el comerç de casa?

Jordi Vilarrúbias: Està clar que la societat ha 
canviat molt, les circumstàncies ja no són les 
de fa vint anys enrere. La liberalització del co-
merç ens ha portat gairebé a la “selva”. El que 
seria ideal és que poguéssim tenir uns hora-
ris comercials racionals, entre d’altres coses 
perquè tota la gent que treballa en el comerç 
pogués conciliar la seva vida laboral amb la fa-
miliar... I no parlo per un determinat sector del 
comerç, sinó per a tots, també les grans super-
fícies. Això ens permetria tenir un panorama 
comercial molt més ordenat, que en definitiva 
és el que fan la majoria de països europeus més 
avançats. Això repercutiria també en el benes-
tar dels comerciants, i podríem fins i tot donar 
un millor servei als nostres clients. Avui mol-
tes botigues tenen també un servei “online”, de 
manera que no cal esprémer als comerciants 
amb tantes hores.

Jordi Cuerva: En termes de legislació, encara 
anem una mica a cegues. És evident que els hà-
bits de consum han canviat i segueixen canvi-
ant, la gent troba noves maneres de comprar i 
de consumir... Realment estem en un moment 
de gran incertesa comercial. Potser tret de les 
grans empreses d’internet, o les grans marques 
que exploren nous nínxols de mercat, el petit 
comerç pateix aquests canvis d’una manera 
molt dura. Per això exigim als representants 
públics que legislin d’acord amb la velocitat 
que s’accelera aquest consum... Tenim un pro-
blema, i en general veiem que no arribarem 
tots. S’ha de trobar un equilibri. Si es fessin les 
polítiques de comerç amb un objectiu ben clar 
per arribar, potser tot estaria més endreçat. Per 
exemple, a Madrid alliberen els horaris, aquí 
en posem més.

   Sempre es parla de la necessitat del comerç 
de proximitat, però el cert és que molta gent, 
molta, opta per anar a comprar a fora, o en 
grans superfícies, o per Amazon. Aquí la 
culpa és del client, o, com diu la dita, el cli-
ent sempre té la raó? Per què passa, això?

Jordi Cuerva: Hem d’assumir que el consum 
va allí on la gent vol que hi vagi. És com un 
caramel que se li dona a la gent, i, si l’agafa... És 
clar, nosaltres com a comerciants, volem tenir 
un comerç local, de qualitat, amb uns horaris 
respectuosos per a tothom, sí, però la pregun-

ta és si la gent s’estima aquest tipus de comerç, 
una ciutat que tingui un comerç així. Si la gent 
demana un centre comercial, el tindrà. I si no 
és aquí, serà en un altre lloc. Aquesta manera 
de fer potser és una mica culpa de tots. Potser 
quan es parla tant de potenciar el comerç local 
“de sempre”, en realitat la gent no ho vol, això, 
i prefereix comprar els dissabtes en un centre 
comercial.. És allò que parlàvem dels hàbits de  
consum, per a tothom. Avui pots comprar amb 
el telèfon que tens a la mà! Les grans marques 
tenen un doble marge quan venen a les grans 
superfícies, perquè hi ha una gran competèn-
cia... Pensem que el final d’aquest camí és una 
“ciutat dormitori”. La gent ha de reflexionar 
quin tipus de ciutat vol. No es tracta dels co-
merciants, ni de l’Ajuntament, la ciutat serà 
com els ciutadans vulguin que sigui. Nosaltres 
hem d’intentar seduir-los.

Jordi Vilarrúbias: La presència de grans super-
fícies i el comerç local són perfectament com-
patibles. Avui ningú no s’imagina una ciutat 
mitjana sense aquest tipus de comerç. Nosal-
tres també li hem demanar al comerciant local 
un esforç de renovació, de posar el seu comerç 
al dia, fer-lo atractiu, allò que deia el Jordi de 
seduir al client. Els grans centres comercials 
hi seran, i nosaltres el que hem de fer és oferir 
qualitat i totes les demandes dels ciutadans per 
poder atendre’ls bé. Hem d’implicar-nos per 
aconseguir-ho.

   Creieu que la gent, en general, valora la 
qualitat del comerç local?

Jordi Vilarrúbias: El servei personalitzat que 
oferim en el comerç de proximitat és molt di-
fícil que te’l donin en una gran àrea. Conèixer 
el client quan t’entra a la botiga, dirigir-te a ell 
fins i tot en el seu nom, d’atendre’l en persona 
i amb temps suficient per buscar-li solucions a 
les seves demandes, això no t’ho faran en un 
centre comercial. Allí ets un número, algú que 
passeja i ja està. Segur que hi ha gent que li 
agrada, això, però penso que al final el que vo-
lem és un comerç de qualitat, que et tracti com 
a persona, que és el que busquem nosaltres. 

   Fa molts anys, que es parla de la necessitat 
de renovar el comerç, de canviar els apara-
dors, de promocionar la imatge, de ser pre-
sents a Internet, a les xarxes socials, en el co-
merç electrònic... Aquesta és una “pantalla” 
que encara no s’ha passat?

Jordi Vilarrúbias: S’està fent. El comerç que vol 
persistir i té un projecte de futur, que vol tenir 
una línia de llarg termini, ho ha de fer, sí o sí. 
No hi ha més sortida. El comerç ha d’estar al 
dia, que s’ha de renovar constantment, i mica 
en mica ha de ser present a totes les xarxes, i 
més endavant, facilitar la compra online. Sense 
això, el comerç de proximitat ho té difícil, per-
què si no, després et venen les grans cadenes, 
o les franquícies, i veus que ho tenen tot molt 
acotat, amb botigues modernes, seductores, 
ben equipades i molt ben preparades, i t’acaben 
prenent els clients. L’única manera d’evitar-ho 
és posar-se al dia, renovar-se, i tirar endavant 
amb les eines que tinguem.

   A Vilanova del Camí esteu per això? Fa un 
temps que hi ha una nova entitat, oi?

Jordi Vilarrúbias: Tenim una nova associació, 
que el que pretén és impulsar el comerç de Vi-

El comerç de 
proximitat té futur?

per Jordi Puiggròs

“No es tracta dels comer-
ciants, ni de l’Ajuntament, 
la ciutat serà com els ciu-
tadans vulguin que sigui. 
Nosaltres hem d’intentar 

seduir-los”

“Cal crear consciència 
que nosaltres, el comerç 

de proximitat, això de fer 
país forma part del nos-
tre ADN. El que hem de 
promocionar com a país 

és que les nostres botigues 
siguin respectades, admi-
rades, un punt de referèn-

cia en el consum” 
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lanova i fer-lo atractiu. Un dels problemes que 
tenim, des de fa temps, és una fuga de clients 
cap a Igualada i d’altres poblacions properes. 
Bé, la intenció és que a Vilanova el comerç si-
gui prou seductor com perquè la gent no mar-
xi. De fet, això també reverteix en el propi mu-
nicipi, perquè si hi ha una xarxa comercial hi 
ha més consum, més ocupació, es genera més 
recapta d’impostos...  

   A Igualada també?

Jordi Cuerva: Treballem en el mateix sentit. 
Tenim molt clar que la informatització, podrí-
em dir, de la botiga no ha de ser el futur, és el 
futur.  El que passa és que hauria d’existir un 
sistema pel qual tenir la teva botiga a les xarxes 
o en el  comerç electrònic no suposés tenir algú 
més a la plantilla que es dediqui a això. S’ha de 
fer, sí, però hauria de ser quelcom més senzill, 
de manera que el botiguer no se senti cohibit 

o agobiat, que se li posi al damunt l’obligació 
d’haver de fer una pàgina web o crear perfils 
a les xarxes socials... Crec que s’ha de facilitar 
més aquesta passa endavant. Nosaltres, a tra-
vés d’Igualada Comerç, hem trobat alguna via 
de subvenció per ajudar a digitalitzar la botiga, 
però això sempre requereix una inversió. Aquí 
és on es fa difícil per a alguns botiguers. No és 
el mateix que tinguis una botigueta petita de 
mocadors, que cinc mil referències en el teu 
comerç. Això requereix un plus de feina que 
acaba suposant algú més a la botiga. Estem 
d’acord en què s’ha de modernitzar, però és un 
problema. De quina manera pots convèncer tu 
ara a un client que li costa molt arribar a final 
de mes, que faci aquesta inversió, i a sobre, vegi 

després que haurà de competir amb el Senyor 
Amazon que ven molt més barat que ell?... 
Home, és una reflexió habitual, aquesta. Tot-
hom veu que això de modernitzar-se no és una 
utopia, que anem cap aquí, és clar. És compli-
cat. Hi ha moltes més coses abans, que arribar 
a tenir tot aquest control d’internet dins d’una 
botiga.

   Parlaves de l’administració pública. Fins a 
quin punt la considereu necessària, per al fu-
tur de les vostres botigues?

Jordi Cuerva: Va tot molt lent. T’arriba una 
aplicació que et diu que t’ajudarà molt en el 
teu establiment, però resulta que la gent ja està 
molt per davant, i aquesta aplicació ja la tro-
ba “passada de moda”. Des de l’administració 
s’han concedit ajuts per fer una pàgina web, 
però després veus que en aquesta pàgina no 
hi ha integrat el comerç electrònic. Ja és coix, 

matèria fiscal? Em refereixo a l’IBI, a la taxa 
d’escombraries...

Jordi Vilarrúbias: No, la veritat és que no. Els 
ajuntaments haurien de donar molt més suport 
al comerç local. Penso que el comerç crea una 
xarxa i una cohesió social molt important, que 
també és una manera de fer poble, o de fer ciu-
tat. Ens trobem que els consistoris ens collen 
molt en l’aspecte fiscal, i les subvencions també 
són molt escasses. Ens hem de buscar la vida 

per poder fer activitats pel nostre compte, o 
gràcies a la quota dels associats. La supervivèn-
cia de les associacions com les nostres també és 
molt complicada.

   De cop i volta nomenen Jordi Cuerva o Jor-
di Vilarrúbias ministre de Comerç de Cata-
lunya. Què és el primer que faria?

Jordi Cuerva: Fer país. Cal crear consciència 
que nosaltres, el comerç de proximitat, això 
de fer país forma part del nostre ADN. El que 
hem de promocionar com a país és que les nos-
tres botigues siguin respectades, admirades, 
un punt de referència en el consum. Caldria 
mirar-nos una mica el melic, i mirar qui ve de 

fora a lucrar-se aquí i a fer els seus grans nego-
cis. Cal posicionar de debò el nostre produc-
te, i sobretot cuidar el botiguer. S’ha fer vida 
al carrer, als centres de les ciutats, a millorar 
l’autoestima com a país. A vegades no ens ho 
creiem, això. El de fora sempre és millor.

Jordi Vilarrúbias: Faria el mateix que ell, però 
hi afegiria dues coses molt importants. Un pla 
estratègic comercial a nivell de Catalunya, i 
també a nivell de la Conca d’Òdena, de mane-
ra que ens poguéssim reorganitzar comercial-
ment, i després regularitzaria els horaris, però 
des del minut zero. 

   Veig que hi ha bon ambient, ara, entre els 
entitats comercials de la Conca?

Jordi Vilarrúbias: Sí. A la Conca ara trobem 
un ajuntament que té interès en una àrea 
comercial a Òdena. Això li repercutirà molt 

en impostos, però afectarà més a Vilanova 
o a Igualada.  A la Conca tots els munici-
pis estem molt entrellaçats, és una realitat 
uniforme, i per això caldria un pla directriu 
de comerç per a que quedés clar on i com 
es poden ubicar grans àrees comercials. 
Aquesta és una de les zones més saturades 
comercialment de Catalunya en el sector de 
l’alimentació, per exemple. Estaria bé regu-
lar-ho. Ja se que és difícil asseure als qua-
tre alcaldes i parlar de comerç, juntament 
amb les associacions de cada municipi, però 
s’hauria de fer. Es tracta de marcar que ne-
cessita el nostre territori per a conservar el 
comerç local i poder-lo fer competitiu da-
vant les àrees comercials. 

això. I una pàgina ben feta no és barata. Penseu 
que només per cobrar amb un terminal TPV ja 
et costa diners. Clar, si no factures a Internet, 
les despeses t’acabaran repercutint a la botiga 
física... S’ha de pensar molt, fer aquest pas, 
perquè la gent està tocada i sortir-se’n és molt, 
molt difícil.

Jordi Vilarrúbias: La digitalització del comerç 
no és una cosa a curt termini, sinó com una 
marató. Es tracta d’anar fent petites passes cada 
cert temps, per anar posant-nos al dia. Cal ser 
competitius. El comerç local té un lloc en les 
xarxes comercials dels nostres municipis.

   Us sentiu ben tractats pels ajuntaments, en 

“Cal un pla estratègic 
comercial de la Conca 
d’Òdena, de manera 
que ens poguéssim 

reorganitzar”



EL PROCÉS MÉS IMPORTANT D’UNA EMPRESA: L’ESTRATÈGIC
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Cualquier aproximación que no contemple la viabiidad 
de las actuales regiones y la sostenibilidad de las compe-
tencias transferidas pienso que está abocada al fracaso.
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Segons fDi Markets, Catalunya concentra entre 2013 i 2016 el 35% de 
la inversió estrangera productiva a Espanya, totalitzant 12.744 milions 
d’euros, seguida de la comunitat de Madrid (5.427 milions d’euros).

Situats ja a finals de novembre, 
és el moment de començar a pensar 
en el tancament de l’exercici...

No hem de pensar que no tenim 
temps per dedicar-lo a l’estratègia i 
que hi ha altres temes, del dia a dia, 
més importants. 

C om a consultors i enginyers de millora operativa empresarial que 
anem a moltes empreses catalanes, ens trobem força casos en que 
bona part de la problemàtica operativa ve donada per la manca 
de definició d’una bona posició estratègica. És cert que, segura-

ment serà un tema cultural i educatiu, ja que Catalunya està formada per 
gent molt “mans a l’obra”, o sigui, molt operativa i en canvi, generalment, 
poc estratègica. En canvi, en el món anglosaxó, es dóna més importància a 
l’estratègia que a l’operativa.
Què és important d’una bona estratègia?

1. En primer lloc, que estigui definida i compartida per tot l’equip directiu. 
El fet que tot l’equip d’una organització hagi dedicat una sèries de sessions 
de treball per tal d’establir, de forma conjunta i acordada, quina pot ser la 
millor posició estratègica pels propers 12, 24 o 36 mesos, fa que el projecte 
guanyi molta més força i augmenti el nivell d’implicació de les persones clau

2. L’estratègia ha d’estar molt ben comunicada a la resta de l’organització. 
Si volem que les decisions del dia a dia del personal ens ajudin a assolir els 
objectius empresarials, és condició necessària, tot i que segurament no sufi-
cient, que tota la tripulació tingui clar cap a on va el vaixell

3. I en darrer terme, assignació de recursos, seguiment i revisió periòdica 
de l’estratègia. Molts cops hem sentit que les estratègies erren en la seva 
execució i per tant, és evident que cal implicació de la direcció, assignació 
de recursos econòmics i humans, com també reunions de seguiment per tal 
d’assegurar-nos que anem assolint el camí traçat

 

En definitiva, cal dedicar temps i esforç per tal de marcar el rumb. No hem 
de pensar que no tenim temps per dedicar-lo a l’estratègia i que hi ha altres 
temes, del dia a dia, més importants. Tot el temps que dediquem a intentar 
posicionar-nos bé en el mercat, és temps que ens estalviarem de maldecaps 
en el nostre dia a dia. Una bona definició estratègia ens permet (tot i que cal 
ser valents i coherents) dir “no” a algunes peticions de clients i centrar-nos 
en allò que hem decidit volem ser bons i reconeguts en el mercat.  
 

Una de las economías más internacionalizadas de Europa: 
Las exportaciones catalanas rompen todos los récords en 
septiembre. En 2017 suman unas ventas de 52.677 millo-
nes de euros, un 8,4% más que el mismo periodo del 2016.

JORDI ARMENGOL
 Responsable de l’àrea fiscal-comptable de Grup Carles 
@jordiarmengolv

TANCAMENT DE L’EXERCICI DE LES EMPRESES DE REDUÏDA DIMENSIÓ

Situats ja a finals de novembre, és el moment de començar a pensar en el 
tancament de l’exercici, per tal de preveure els aspectes que poden tenir 
incidència fiscal a l’hora del tancament. En aquest sentit, em referiré a 
les empreses que són considerades de reduïda dimensió, que a efectes 

fiscals, són aquelles que a l’exercici anterior al del tancament la seva xifra de ne-
gocis no hagi superat els 10 milions d’euros i no tinguin la consideració d’entitat 
patrimonial. Aquestes empreses gaudeixen de certs avantatges fiscals respecte de 
les empreses que no tenen aquesta consideració, els més importants dels quals 
són els que es detallen a  continuació. En primer lloc, si es tracta d’una empresa 

de nova creació, en el primer període impositiu que la base imposable de l’Im-
post de societats sigui positiva i en el següent, tributaran al 15%, enlloc del 25%. 

Un altre dels avantatges fiscals de què disposen, és la possibilitat d’aplicar lli-
bertat d’amortització de 120.000 euros a les inversions noves en immobilitzat 
material i inversions immobiliàries per cada persona que s’hagi incrementat la 
plantilla mitjana. Cal tenir en compte però, que aquest increment de la plantilla 
mitjana s’ha de mantenir durant dos períodes de 24 mesos. 

Així mateix, també referit a l’amortització de l’immobilitzat, aquestes empreses 
poden multiplicar per 2 el coeficient lineal màxim d’amortització previst a les 
taules de l’impost de societats. Aquesta mesura només és aplicable si es tracta 
també de l’adquisició d’elements nous. En els contractes de lísing, la quantitat 
fiscalment deduïble s’augmenta en un 50% de la general aplicable a totes les em-
preses. En el cas dels saldos de clients, la llei permet la dotació per deteriorament 
de l’1% del total d’aquest saldo, excloent els saldos de clients dotats de forma 
individual. 

Finalment, quant a la reducció del 10% de la base imposable per increment 
dels fons propis aplicable a totes les societats que tributin al 25%, les empreses 
de reduïda dimensió gaudeixen d’una minoració addicional del 10% de la seva 
base imposable, que s’aplicarà a les possibles bases negatives dels 5 anys se-
güents. Caldrà, però, tributar al final d’aquests 5 anys per la part que no s’hagi 
pogut aplicar .  
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Nova edició de PaPerPaPer 0.2 a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

El mercat/outlet del 
paper i la impremta, 
organitzat pel Museu 

Molí Paperer de Capella-
des, l’Editorial Gustavo Gili 
i l’Ajuntament de Capella-
des viurà una nova edició 
aquests 25 i 26 de novembre.
PaPerPaPer 0.2 s’adreça a ar-
tistes, dissenyadors, enqua-
dernadors, amants del paper, 
així com particulars i famí-
lies que vulguin comprar pa-
pers artesanals de diferents 
llocs del món, paper fet a 
mà de gran format,  papers 
industrials de tipologia molt 
diversa; raimes de paper A4, 
paper tissú, paper bíblia, pa-
per secant, etc., així com l’es-
toc de paper procedent dels 
magatzems de l’Editorial 
Gustavo Gili, utilitzat a Las 
Estampas de la Cometa, edi-
cions d’obra gràfica original 
d’artistes com ara Joan Miró, 
Eduardo Chillida, Antoni 
Tàpies...
PaPerPaPer no és només un 
esdeveniment de venda; du-
rant tot el cap de setmana hi 
haurà portes obertes al Mu-
seu Molí Paperer, tallers fa-
miliars com ara el taller de 
fer paper a mà i pintar amb 
polpa de paper, el taller gyo-
taku d’impressió de peixos, 
taller de papiroflèxia, etc. 
En aquesta edició, es torna a 
oferir la visita a una fàbrica 
de paper actual i, com a no-
vetat, la visita al Molí Pape-
rer de Cal Munné.
En el marc del PaPerPaPer 
0.2, el divendres 24 a les 
19:30h, el Dr. Miquel Gutiér-
rez Poch pronunciarà la con-
ferència “La Modernitat de 
la tradició. Les arrels històri-

ques d’una història d’èxit: Mi-
quel y Costas & Miquel SA”.
El parc de la bassa, a l’exte-
rior del museu, serà l’escenari 
de diverses activitats, tallers, 
tastos gastronòmics, música, 
etc.
L’èxit de la primera edició, ce-
lebrada el maig de 2016, en 
què van participar-hi més de 

2.000 persones i amb una va-
loració molt positiva, ha pro-
piciat que es torni a celebrar 
en aquesta ocasió el mes de 
novembre.
El PaPerPaPer 0.2 compta 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i de la Generali-
tat de Catalunya (CCAM). 

Activitats
Divendres 24
- a 2/4 de 8 del vespre al Mu-
seu Molí Paperer
Conferència “La modernitat 
de la tradició. Les arrels his-
tòriques d’una història d’èxit: 
Miquel y Costas & Miquel 
SA” a càrrec del Dr. Miquel 

Gutierrez Poch.

Dissabte 25
Durant el matí
- Taller familiar: paper fet a 
mà i pintat en paper a càrrec 
de l’equip del Museu Molí Pa-
perer.
- Visita al Molí Paperer de Cal 
Munné
- Visita a una fàbrica de pa-
per.
Al Parc de la Bassa:
- Taller  “Construint paisatges 
de paper”
- Taller de collage de gran 
format a càrrec d’El Taller.
- Vermut musical PaperPaper 
0.2 amb DjBrown/Bodegues 
J. Torres.

Diumenge 26
Durant el matí
- Taller familiar: paper fet a 
mà i pintat en paper a càrrec 
de l’equip del Museu Molí Pa-
perer.
- Taller gyotaku d’impressió 
de peixos.
- Taller de papiroflèxia
- Demostració d’impressió 
tipogràfica a càrrec de l’Auto-
màtica
- Visita a una fàbrica de paper
Al Parc de la Bassa:
- Taller  “Construint paisatges 
de paper”
- Taller de collage de gran 
format a càrrec d’El Taller.
- Tastet d’arròs paperer a càr-
rec de Can Carol.

El Museu oferirà visites gra-
tuïtes durant tot el cap de set-
mana i el Parc Prehistòric de 
l’Abric Romaní oferirà 2x1 en 
visites guiades.
El Mercat restarà ofert el dis-
sabte de 10 del matí a 7 de la 
tarda i el diumenge de 10 del 
matí a 2/4 de 3 del migdia.

CAPELLADES / LA VEU 

La Diputació de Barcelona ha 
lliurat a l’Ajuntament de Ca-
pellades un pla d’acció que li 
permetrà avançar en el camí 
de la sostenibilitat i començar 
a treballar en la línia de donar 
compliment als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) que ha definit l’ONU 
per als propers anys. D’altra 
banda, la corporació també 
ha entregat un estudi que ha 
permès conèixer el nivell d’in-
tegració de la responsabilitat 
social en la gestió i estratègia 
municipal.
En el marc del Catàleg de Ser-
veis, la Diputació de Barce-
lona dona suport als governs 
locals en la identificació i 
posada en valor de l’actuació 
municipal en matèria de res-
ponsabilitat social. Això té 
l’objectiu d’integrar els valors 
de l’RSC a nivell organitzatiu i 
donar a conèixer les polítiques 
socialment responsables a la 
ciutadania.
Mitjançant aquest projecte, 
la Diputació treballa per pro-
moure un model de gestió 
que afavoreixi la relació ètica 
i responsable dels ajuntaments 
amb tots els públics amb els 
que es relaciona i, alhora, que 
s’estableixin objectius orien-
tats al desenvolupament sos-
tenible de la societat. 

Capellades rep 
un pla d’acció per 
donar compliment 
als ODS

PaPerPaPer no és 
només un mercat sinó 

que durant tot el cap de 
setmana hi huarà por-
tes obertes al Museu i 

diverses activitats
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MONTBUI / LA VEU 

L’equip de govern mu-
nicipal montbuienc va 
reunir-se dijous passat 

amb representants veïnals del 
barri del Pi per explicar i con-
sensuar en la mesura del pos-
sible un important projecte 
que permetrà reformar d’aquí 
a uns mesos la Plaça del Pi, 
un dels espais emblemàtics 
d’aquesta zona del municipi. 
La remodelació de la Plaça 
del Pi és necessària i urgent, 
arran del creixement dels 
vuit pins que presideixen 
aquest espai i que, en alguns 
casos, han fet malbé el carrer 
(a tocar de l’entrada a alguns 
domicilis propers) i el clave-
gueram. Des de l’Ajuntament 
de Montbui s’ha volgut pri-
oritzar aquesta actuació, per 
poder evitar les molèsties i 
possibles inconvenients pro-
duïts pel desenvolupament 
desorbitat de les arrels dels 
arbres per sota terra. 
La Plaça del Pi és un lloc em-
blemàtic del Barri del Pi, al 
qual dona nom, i que té un 
valor simbòlic per a molts 
veïns del barri. Per tot plegat, 
l’Ajuntament ha volgut fer pe-
dagogia amb aquest tema, or-
ganitzant diferents trobades 
amb els veïns de l’entorn de 
la plaça i del barri. L’objectiu 
és “prioritzar la seguretat dels 
veïns dels habitatges propers 
a la plaça. No és un caprici ni 

quelcom que fem perquè sí. 
Hi ha un problema evident 
amb el creixement d’aquests 
pins, que cal solucionar”, com 
explica el regidor d’Optimit-
zació i Desenvolupament Jo-
sep Lechuga.
L’equip de govern montbuienc 
disposa ja de l’avantprojec-
te, realitzat pels arquitectes 
Josep M. Villavieja i Alvar 
Montanyès, sota la supervisió 
de la Diputació de Barcelona. 
Es convertirà en el projecte 
definitiu a primers del 2018 
si es compleixen els terminis 
previstos. 
L’actuació de reforma de la 
plaça del Pi permetrà acon-
seguir una important millora 
de la mobilitat i l’accessibilitat 
d’aquest espai públic mont-

L’ajuntament tirarà endavant 
la reforma de la plaça del Pi

buienc. També es guanyarà 
una diferenciació dels espais 
per a diferents usos, es can-
viaran els 8 pins actuals per 
3 aurons blancs (“acer cam-
pestre”), uns arbres de fulla 
caduca que a l’estiu donaran 
ombra i a l’hivern afavori-
ran el pas de la llum del sol. 
El creixement de les arrels 
d’aquests arbres estarà limitat 
i no generarà els problemes 
actuals. El projecte també 
inclou que la il·luminació de 
la plaça es realitzi amb LEDS 
ajustables d’intensitat (més o 
menys llum segons l’estació 
de l’any). La reforma de la 
Plaça del Pi és un dels pro-
jectes destacats per a l’any 
2018 en l’àmbit d’espais pú-
blics, a Montbui.

MONTBUI / LA VEU 

El 15è Zoom Festi-
val  torna a portar a la 
Conca d’Òdena el bo i 

millor del cinema per a televi-
sió que es du a terme a nivell 
nacional i internacional. En-
guany, per tercer any conse-
cutiu, Mont-Àgora Cinemes 
hi participarà, acollint pro-
postes del programa d’activi-
tats oficial.
Així, aquest dimecres al matí 
s’ha dut a terme a la Sala Au-
ditori, i dintre de la secció 
“Zoom Kids” la projecció de 
la pel·lícula “El petit príncep”. 
Es tracta d’una projecció pen-
sada directament per als es-
colars del municipi (escoles 

Garcia Lorca i Antoni Gaudí), 
que han pogut gaudir amb un 
dels films d’animació més sor-
prenents. A “El petit príncep”, 
els protagonistes acaben apre-
nent a diferenciar el que és 
important d’allò que no ho és, 
a través de diferents històries. 
És una pel·lícula de dibuixos 
animats, una producció fran-
cesa basada  en l’obra d’An-
toine de Saint-Exupéry.
I ahir dijous a partir de dos 
quarts de vuit de la tarda, i 
dins la secció “Zoom Series” 
es va poder visualitzar a la 
Sala Gran de Mont-Àgora l’es-
perada preestrena de la sèrie 
de Movistar + “Vergüenza”. 
Aquesta producció és la pri-
mera íntegrament produïda 

per aquesta plataforma de pa-
gament. “Vergüenza” és una 
telecomèdia espanyola que fa 
humor d’un dels fets menys 
agradables per a determina-
des persones: el fet de patir 
vergonya en determinades si-
tuacions. El primer capítol de 
“Vergüenza”, que s’estrenava 
en primícia a Montbui (l’estre-
na oficial serà un dia després a 
Movistar+) explica la història 
de Jesús (Javier Gutiérrez) i 
Inés (Malena Alterio), una 
parella en crisi permanent i 
que tenen un gran problema 
que no poden solucionar: 
acostumen a fer el ridícul da-
vant de tothom, i acaben pro-
tagonitzant situacions on és 
molt difícil reaccionar bé. 

Doble activitat del Festival Zoom al 
Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU 

En el marc del nou pro-
grama BiblioLab del 
qual forma part la Bi-

blioteca Mont-Àgora, dijous 
i divendres de la setmana 
passada es va organitza una 
activitat formativa per ex-
perimentar amb el format 
“fanzine”. Exitosa proposta 
que va comptar amb una 
dotzena de participants, i 
que es va adreçar a joves i 
adults interessats en el món 
del còmic, la il·lustració, 
la narrativa, l, l’autoedició 
gràfica i/o la creativitat. 
L’activitat va anar a càrrec 
de “La Modesta”. 

Exposició: “Els Grimm a 
la catalana”, a la Biblioteca 
Mont-Àgora

Fins el dia 5 de desembre la 
Biblioteca Mont-Àgora acull 
l’exposició “Els Grimm a la 
catalana” on podreu redesco-
brir les rondalles prou cone-
gudes dels germans Grimm 
però poc o mal conegudes en 
la manera que van ser reco-
llides a casa nostra.
“Els Grimm a la catalana” no 
és una exposició pròpiament 
dita sino un suport expositiu 
format per la reproducció 
corpòria en cartró de les cinc 
lletres de la paraula Grimm 
il·lustrades pel dibuixant 
Joma on també s’han imprès 
quatre rondalles recollides 
en l’àmbit dels Països Ca-
talans i que tenen punts en 
comú amb certs contes de 
gran popularitat gràcies a la 
feina de recopilació dels dos 
lingüistes alemanys.

Èxit de la primera 
activitat del programa 
“Bibliolab” 

MONTBUI / LA VEU 

Des d’aquest dimecres 15 de 
novembre i fins el proper 14 
de desembre es podrà veu-
re a la Sala d’Exposicions de 
Mont-Àgora la mostra “Artis-
tes Catalanes del Dibuix i la 
Pintura”. Aquesta exposició, 
propietat de l’Institut Català 
de les Dones, està concebuda 
per difondre els noms d’al-
gunes de les dones, miniatu-
ristes, pintores, dibuixants i 
il·lustradores que amb la seva 
obra han contribuït a configu-
rar el patrimoni artístic de Ca-
talunya des de l’Edat Mitjana 
fins el segle XX.

Les artistes seleccionades (mi-
niaturistes, pintores, dibui-
xants i il·lustradores) són una 
mostra del creixement i l’evo-
lució de la creativitat artística 
de moltes dones que com elles, 
al llarg del temps, han treba-
llat amb diferents interessos: 
des de l’adopció dels llenguat-
ges acadèmics i establerts per 
a què es reconegués el seu 
treball, fins a la transformació 
i subversió d’aquests llenguat-
ges per construir altres for-
mes de pintar i representar el 
món. Elles, com moltes altres, 
formen part d’una genealogia 
oculta que aquesta exposició 
pretén començar a fer visible. 

Exposició “Artistes 
catalanes del dibuix i la 
pintura”, a Mont-Àgora
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ÒDENA / LA VEU 

Amb motiu de la Ma·
rató de TV3 que en·
guany es dedica a les 

malalties infeccioses greus, 
Òdena ha organitzat un gran 
grapat d’actes per tal de col·
laborar·hi. L’Ajuntament, les 
entitats, les associacions de 
veïns i veïnes, l’escola i les 
llars d’infants, tornen a mo·
bilitzar·se amb l’organització 
d’activitats per a recollir do·
natius per la Marató. Els actes 
comencen ja aquest cap de 
setmana.
Així el tret de sortida el dona·
ran el Grup d’Òdena Country 
amb una trobada aquest dis·
sabte a les sis de la tarda al 
Centre Cívic del Pla d’Òdena, 
on es recolliran donatius a 
partir de 3€ per assistent. El 
següent acte serà el dissabte 
2 de desembre al Teatre Unió 
Agrícola amb la tradicional 
Marató de Grups Musicals 
que començarà a les nou del 
vespre amb grups de pop, 
rock i heavy metal. Abans, a 
les cinc de la tarda, al Centre 
Cívic del Pla d’Òdena tindrà 
lloc una trobada i mostra de 
zumba oberta a la participa·

ció de tothom. L’endemà, diu·
menge 3 de desembre, al Cen·
tre Cívic del Pla d’Òdena a les 
dotze del migdia, hi haurà la 
Marató de dansa amb les ac·
tuacions de diferents entitats 
del municipi i d’altres pobles 
veïns que cada any organitza 
l’associació de veïns La Cora·
za. El mateix diumenge a les 
sis de la tarda al Teatre Centre 
Unió Agrícola tindrà lloc la 
Marató de cançó amb música 
de rondalla, cantada d’hava·
neres i cançó de taverna. El 
següent cap de setmana, el 
diumenge 10 de desembre hi 
haurà la caminada popular 
per pujar al Puig Aguilera a 
instal·lar·hi el pessebre amb 
sortida a dos quarts de nou al 
Parc de la Font i a les nou sor·
tida des del Raval d’Aguilera.
L’Escola Castell d’Òdena i 
les dues llars d’infants també 
organitzen actes per a col·la·
borar amb la Marató. Així, el 
dijous 14 de desembre, cada 
una de les llars farà una cursa 
de nadons; Els Vailets ho fa·
ran al carreró que hi ha entre 
l’Ajuntament i l’església i arri·
bada al poliesportiu i L’Avió 
de Paper ho farà a la pista po·
liesportiva del Pla d’Òdena. 

L’endemà, l’AMPA de l’Escola 
Castell d’Òdena organitza un 
mercat de la puça i zumba 
kids a l’escola a les cinc de la 
tarda.
El mateix cap de setmana de 
la Marató de TV3, el dissabte 
16 a les dotze del migdia, el 
Fòrum de Dones d’Òdena es 
donarà cita al Pavelló Mestre 
Vila Vell per a fer tallers dife·
renciats per edats. L’endemà, 
diumenge 16, al Mercat del 
Pla d’Òdena hi haurà mostra 
de dansa i al pavelló esportiu 
del nucli hi haurà zumba per 
a tothom. Una setmana des·
prés, el diumenge 29, també 
al Pavelló Mestre Vila Vell 
durant l’aplec sardanista tam·
bé hi haurà una guardiola per 
a col·laborar amb la Marató.

Òdena comença ja aquest cap de 
setmana els seus actes en suport a la 
Marató de TV3

MAIANS / LA VEU 

Aquest diumenge tindrà lloc 
el primer dels actes de la festa 
major de Maians d’enguany. 
Es tracta d’una caminada cap 
a Maians Vell i els Pous de 
glaç.
Se sortirà de la Plaça de l’Era 
cap a Maians Vell on s’esmor·
zarà (cadascú se l’ha de por·
tar) i es continuarà fins als 

Primers actes de la Festa 
Major de Maians

Pous de Glaç.
Ens acompanyarà en Josep 
Rius que amb els seus retalls 
d’història ens farà més amè 
el camí. El temps total de la 
caminada serà d’unes 4 hores, 
dependrà de les parades que 
anem fent. No hi falteu!
La resta d’actes que tindran 
lloc els dies 2 i 3 de desembre, 
n’informarem en la propera 
edició.

ÒDENA / LA VEU 

El proper diumenge 26 de 
novembre, a les 12:00h, es 
durà a terme l’habitual visita 
guiada al Castell d’Òdena on 
recorrerem el conjunt castral 
d’Òdena, un dels castells més 
rellevants de la Conca d’Òde·
na i documentat ja a mitjans 
del segle X, cosa que el fa dels 

més antics de la comarca. Així 
mateix en descobrirem l’evo·
lució històrica, fins ben entrat 
el segle XX, i descobrirem els 
personatges i moments més 
rellevants del Castell. 
El punt de trobada i inici de 
la visita, a càrrec d’Anoia Pa·
trimoni, serà el mateix Castell 
d’Òdena (carrer de la Torre, 
2). Visita gratuïta.

Diumenge, visites guiades 
al Castell d’Òdena

Òdena ha organitzat 
un gran grapat d’actes 

per tal de col·laborar-hi
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Associació de Defen-
sa Forestal de Vilano-
va del Camí ha rebut 

aquests dies una subvenció 
que ha permès arranjar el 
camí de Can Bernades i solu-
cionar el problema de recolli-
da d’aigües pluvials a la zona 
de Can Baldufes. Un conve-
ni a tres bandes entre l’ADF, 
la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, des de l’àrea de Medi 
Ambient, ha permès realitzar 
aquesta actuació, al costat del 
torrent del Cairó. A més, una 
part de la subvenció s’ha po-
gut dedicar a l’arranjament de 
la corba del camí ral, al costat 
de la depuradora vilanovina.
Francesc Sabaté, cap de l’ADF 

de Vilanova del Camí desta-
cava a Ràdio Nova la satis-
facció entre els pagesos per la 
principal actuació realitzada 
amb aquesta subvenció. “Era 
molt necessària per a una 
correcta conducció de les ai-
gües cap al torrent del Cairó 
i millorarà l’accés de moltes 
persones que fan ús del camí 
de Can Bernades”, assenyala. 
La zona en concret on s’han 
realitzat els treballs és la con-
fluència entre un tram de 
camí que baixa de Can Baldu-
fes i el camí de Can  Bernades 
que voreja Can Titó. En una 
mena de cruïlla que forma 
un embut en cas de pluges, el 
tram de Can Baldufes es co-
munica amb Can Bernades i 
ambdós conflueixen amb el 
torrent del Cairó que condu-
eix les aigües pluvials pel tor-
rent de Can Bernades fins al 
riu Anoia.
“Si l’aigua corre no hi ha pro-
blema”, explica Francesc Sa-
baté, però el cas és que aquí 
les aigües quedaven acumula-
des i “es produïa un veritable 
aiguamoll en el camí” per cul-
pa de l’espessa vegetació.

Francesc Sabaté: ““És una 
rasa que potser fa més de 50 
o 60 anys que no es netejava. 
S’havia anat cobrint d’esbar-
zers, matolls i també de bru-
tícia, és a dir que no permetia 
el curs natural de l’aigua”
Els treballs han consistit en 
recuperar una antiga rasa 
d’uns 200 metres que per-
metrà la recollida d’aigües de 
Can Baldufes. “És una rasa 
que potser fa més de 50 o 60 
anys que no es netejava” ex-
plica Sabaté i per tant s’havia 
anat cobrint d’esbarzers, ma-
tolls i també de brutícia, és a 
dir que no permetia el curs 
natural de l’aigua. A més, a 
l’altra banda del camí de Can 
Bernades (la que toca amb 
els camps de Can Titó) tam-
bé s’ha obert un canal –més 
petit i que s’ha cobert amb 
ciment- d’uns 180 metres, per 
reconduir la pluja fins al ma-
teix torrent. 
Tot plegat ha suposat una 
setmana d’actuacions que 
ha estat possible gràcies a la 
subvenció d’uns sis mil euros 
que en principi, com explica 
Sabaté, era previst dedicar a 
una altra actuació: la comu-
nicació d’un pas forestal entre 
Montbui i Vilanova del Camí 
pel camí de Collbàs. 
Francesc Sabaté: “És una ac-
tuació que està bloquejada 
perquè no s’ha arribat a un 
acord amb el propietari d’un 
terreny –i no serà perquè no 

L’arranjament del camí de Can 
Bernades permetrà el curs natural 
de les aigües pluvials

ho hem intentat- però final-
ment s’ha decidit destinar els 
diners cap a altres millores de 
camins que també són neces-
sàries” 
La Diputació de Barcelona 
assumirà com és habitual en 
el cas de millora de camins 
forestals, un 85% del pres-
supost, mentre que l’Ajunta-
ment, l’altre 15%. 
L’arranjament de la zona es ve 
a afegir a la neteja que també 
es va fer el mes de juliol del 
torrent del Cairó que estava 
ple de matolls i arbres caiguts 
pels efectes de l’esclafit que es 
va viure a la conca d’Òdena el 
novembre de 2016. 
Cal afegir que una part de la 
subvenció s’ha pogut dedi-
car també a una altra zona: 
els treballs de millora de la 
corba del camí ral, al costat 
de la depuradora vilanovina. 
En aquest cas, amb l’obertura 
d’una rasa al camí i una altra 
a la muntanya, també s’afavo-
reix la conducció efectiva de 
les aigües pluvials del camí 
ral fins a una canonada amb 
desguàs al riu Anoia.

La zona en concret 
on s’han realitzat 
els treballs és la 

confluència entre un 
tram de camí que baixa 

de Can Baldufes i el 
camí de Can  Bernades 

que voreja Can Titó

La Diputació 
de Barcelona 

assumirà un 85% del 
pressupost, mentre 

que l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, 

l’altre 15%. 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Inspirada en el Diwali, 
una de les festes més im-
portant a l’Índia, l’escola 

Sweet India ha preparat per 
aquest dissabte una jornada 
d’actes que tindran un caràc-
ter solidari. I és que tot i que 
la participació a totes les ac-
tivitats és gratuïta es demana 
als assistents aportar aliments 
que es destinaran al Banc de 
la Teca de Vilanova del Camí.
El festival es portarà a ter-
me a Can Papasseit. Al matí, 
a partir de les 11 h, es faran 
diferents tallers per als més 
petits; pintura de mandales 
i també maquillatge i tatuat-
ges d’henna. Cap a les 12 els 
tallers s’obriran a tots els pú-
blics amb propostes de ioga i 
de bollywood.  
A la tarda, a partir de les 6 ar-
ribarà el plat fort de la jorna-
da, amb les actuacions de di-
ferents artistes convidats que 
Silvia Bautista ens presentava 

remarcant la varietat d’estils: 
Anwar Oriental, Essències 
d’Orient, Las Lavanyavatis de 
Chani, Las Flamencas Sweet 
India, l’Associació de Dones 
de Masquefa i Bollywood 
Emi & Namaste.
És el segon any consecutiu 
que l’escola vilanovina Sweet 
India organitza aquest fes-
tival benèfic. L’any passat va 
tenir molt bona acollida i des 
del centre esperen que sigui 
igual de ben rebut aquest dis-
sabte. A més, hi haurà algu-
na novetat interessant, ja que 
l’escola estrenarà el seu pri-
mer musical.
Recordem que la participació 
a totes les activitats és lliure. 
L’únic que es demana és po-
der contribuir amb algun ali-
ment per al recapte, preferi-
blement llegums secs, oli, llet, 
llaunes de conserva de peix 
i aliments infantils. Aquests 
són aliments d’alt valor nu-
tritiu, bàsics en l’alimentació 
de les persones.

La festa del Diwali donarà 
llum al segon festival 
benèfic de Sweet India 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Conxita Casellas, l’àvia més 
gran de Vilanova, va fer el pas-
sat 18 de novembre 108 anys. 
Un aniversari especial que la 
família va voler compartir amb 
l’alcaldessa Noemí Trucharte i 
la regidora de Cultura, Imma 
González.  L’alcaldessa va lliu-
rar-li un ram de flors i va fer-li 

arribar la felicitació i l’estima del 
consistori, un homenatge que 
l’ajuntament vilanoví li fa des 
que va complir els 100 anys i 
que l’àvia agraeix sincerament.
Rodejada de la família, el seu 
fill Josep, els nets i els bes-
néts, aquesta vilanovina va 
conversar amb l’alcaldessa i 
la regidora sobre alguns as-
pectes de la seva vida. 

Conxita Casellas, l’àvia més gran 
del municipi, ja n’ha fet 108

 COMERÇ I SUBMINISTRAMENT D'EMPRESES
 

  Es necessita persona per feina d'atenció al públic i gestió i 
organització de tasques internes i administratives.

Habilitats comercials, iniciativa, esforç i capacitat de comunicació.
Formació professional o grau universitari.

Imprescindible Word i Excel

Tel. 607 69 38 03

PROFESOR HEREBA curandero vidente. 

Soluciona los problemas por difíciles que sean. 
Especialista en el amor, regreso de la pareja, negocio, 
mal de ojo, impotencia sexual, ansiedad, protección 
con la justicia y problemas familiares. Se hace trabajo a 
distancia. Resultados rápidos y garantizados al 100%.  

Teléfono: 665 150 410
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PIERA / LA VEU 

Els dies 19, 20 i 21 de novem-
bre s’ha celebrat a Girona el 
Fòrum Gastronòmic 2017.
En total hi ha hagut més de 
250 empreses i l’empresa pi-
erenca Dyneke no hi podia 
faltar.
Han estat presents per donar 
a conèixer la seva nova col.
lecció de vestuari pel sector 
Hostaleria. I, a més a més, 
han vestit al personal de Mo-
ner Catering, que han estat 
els encarregats de gestionar 
el Restaurant i el Buffet del 
Fòrum.
A Dyneke estan satisfets ja 
que tot i ser el primer any que 

hi han estat presents, han tin-
gut molt bons resultats. Molta 
gent es va apropar al seu es-
tand per interessar-se per les 
seves peces.
Van poder donar a conèixer 
el seu producte, la seva quali-
tat i el nom de Piera (i per ex-
tensió el de l’Anoia) en aquest 
esdeveniment tan important.
Un dels atractius del seu es-
tand va ser el xef David 
Andrés, imatge de la seva 
marca, a qui van entrevistar 
i demanar opinió sobre es-
deveniments com el Fòrum 
Gastronòmic.
En breu trobareu l’entrevista 
al seu blog.

L’empresa pierenca 
Dyneke, present al Fòrum 
Gastronòmic a Girona

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El dissabte 18 de novem-
bre, Els Hostalets de 
Pierola, sota l’organit-

zació de l’Esplai Pífies, va cele-
brar el Dia de la Infància
Una jornada plena d’activitats 
i conscienciació per comme-
morar el Dia Universal dels 
Drets dels Infants del 20 de 
novembre.
A primera hora de la tarda 
va tenir lloc a la placeta una 
concentració de gargot de bi-
cicletes amb una quarantena 
de jocs fets amb peces de bi-
cicletes o amb bicicletes que 
aguantaven els jocs. Una ini-
ciativa que va rebre molt bona 
resposta per part de les famí-
lies assistents i que ja havia 
assolit l’èxit en altres indrets 
d’Iraq, Noruega, Alemanya, 
Luxemburg o Eslovènia entre 

altres.
Més tard va tenir lloc la lectura 
del manifest a càrrec d’infants 
i joves de l’esplai i, tot seguit, 
es va crear un cor gegant entre 
els assistents que formava part 
de la iniciativa de Fundaespai 
en motiu de la proposta anual 
sota l’etiqueta #encoratjat per 

Els Hostalets de Pierola celebra el Dia 
Mundial de la Infància

a la igualtat de gènere i la vi-
olència 
Cal dir també que, al llarg de 
la tarda, els joves de l’Esplai 
Pífies van oferir berenar per 
tal de recaptar diners desti-
nats a la Marató de TV3 que 
enguany tractarà sobre les 
malalties infeccioses.  

JORBA/ LA VEU 

Diumenge tindrà lloc a Jor-
ba la 9 Trobada de col·lecci-
onistes.
L’activitat començarà a 2/4 
de 10 del matí i acabarà pels 

volts de 2/4 de 2 del migdia 
i es durà a terme a la Sala 
polivalent.
En la Trobada, organitzada 
per l’Associació de la gent 
gran de Jorba, es posarà a 
al venda cava Maset amb 

Diumenge, novena Trobada de 
col·leccionistes a Jorba

una xapa personalitzada a 
un preu de 7 euros l’am-
polla i per cada ampolla 
adquirida es farà l’obsequi 
d’una xapa commemora-
tiva i d’un número per al 
sorteig de tres lots.

DIRTY DANCING: Teatre POLIORAMA

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

Temporada 
2016 - 2017

Dia 15 Desembre 2017      Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 16.15h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran
espectacle, al teatre TÍVOLI. Entrades a platea
Un dels espectacles contemporanis de més èxit arriba a Barcelona de la mà del director Federico Bellone; un espectacle que aconsegueix 
transportar a l’escenari les emocions que van provocar Jennifer Grey i Patrick Swayze a la gran pantalla. La trama de Dirty Dancing planteja com 
en l’estiu del 1963, Frances “Baby” Houseman, una jove de disset anys, es troba atrapada en unes avorrides i monòtones vacances junt amb la 
seva família a Catskill, Nova York. La situació però, canvia quan coneix el famós professor de dansa Johnny Castle. La música en viu i la dansa 
plena de passió i romanticisme són sens dubte les protagonistes de Dirty Dancing que juntament amb els balls espectacularment sensuals creen 
una provocadora atmosfera que farà vibrar el públic cada nit.
Dirigit per Angel Llatzer

Anem al teatre! UN COP L’ANY: Teatre POLIORAMA
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
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L’Antoni Escudero i en 
Joan Pinyol tanquen el 
cicle que tots els dime-

cres de novembre ha apropat 
converses entorn la història 
de Catalunya
Així doncs, recuperant la xer-
rada amb l’Antoni Escudero 
que es va haver d’ajornar, el 
dimarts 28 a les 19h parla-
rem de Vallferosa i els cas-
tells romànics a Catalunya. 
Considerada l’obra mestra de 
l’arquitectura militar europea 
del segle X, fou construïda 
seguint l’estratègia militar de 
bastir torres de vigilància en 
els punt clau conquerits als 
sarraïns. L’objectiu era cons-
truir una línia de fortifica-
cions connectades entre si 
visualment. Cap a l’any 1000 
dC es construí una altra tor-
re circular envoltant l’antiga 
a partir de tapieres per re-
forçar-la. A la part superior 
encara manté els merlets. 
Declarada Bé cultural d’inte-
rès Nacional ha sobreviscut 
sense haver estat modificada 
des de la seva construcció. 
L’antiguitat, les dimensions 

i les característiques en fan 
una construcció única.
I l’endemà, dimecres 29 a la 
mateix hora serà el torn d’en 
Joan Pinyol qui amb el títol 
“Exhumant veritats. La rea-
litat amagada al Valle de los 
Caídos” farà un relat del cas 
de la lluita que des de fa anys 
tiren endavant diversos fami-
liars per treure’n els seus amb 
informació detallada del pro-
cés que duen a terme i totes 
les explicacions pertinents 
del que representa el mau-
soleu, com es va construir, 
els costos que va suposar i el 
trasllat allí, a la força, de mi-
lers de persones sense que ho 
sàpiguen encara llurs famílies
L’activitat és gratuïta i de par-
ticipació lliure. 

Finalitza el cicle “Assaig 
d’història” a la biblioteca 
de Piera

PIERA / LA VEU 

L’Associació de Dones de 
Piera i la regidoria d’Igual-
tat de Gènere de l’Ajunta-
ment de Piera han orga-
nitzat una sèrie d’actes per 
commemorar el Dia Inter-
nacional contra la Violèn-
cia de Gènere.

Divendres 24 de novembre
A les 18.30 h Projecció de la 
pel·lícula Figuras ocultas, a la 
Biblioteca de Piera
Dissabte 25 de novembre
A les 19 h Encesa d’espelmes, a 
la plaça Jove.
Amb la col·laboració de l’Aula 
Municipal de Música.
Lectura del manifest

PIERA / LA VEU 

El passat diumenge els 
participants van conèi-
xer el procés d’elabo-

ració d’aquest producte i van 
gaudir d’un esmorzar popular 
amb pa torrat. oli nou i boti-
farra
La Festa de l’Oli es va celebrar 
diumenge 19 de novembre 
i va comptar amb una bona 
acollida per part de la ciuta-
dania. La iniciativa es va ini-
ciar al molí de Cal Nasi, on es 
va fer una visita guiada per 
les instal·lacions i on profes-
sionals del sector van expli-
car als participants el procés 
d’elaboració de l’oli, des que 
les olives entren al molí fins 
que l’oli surt envasat i a punt 

per al consum. Posterior-
ment, es va visitar també 
el molí de Cal Sadurní per 
conèixer també les instal·la-
cions del trull.   

TEATRE / LA VEU 

Aquesta setmana s’han posat 
en marxa les obres de remo-
delació del parc Mar i Cel. 
Dilluns es va fer el tancament 
de la zona i es van treure els 
elements de joc que hi havia, 
amb la intenció que aquests 
es puguin utilitzar per repa-
rar o substituir els existents 
en altres parcs de la vila.
Els treballs consistiran en la 

instal·lació d’un terra de caut-
xú continu i de colors, que 
permetrà millorar la segure-
tat dels infants i minimitzar 
els danys causats per les cai-
gudes. També està previst col-
locar-hi nous elements de joc 
infantil.
La intenció, si les condicions 
climatològiques ho perme-
ten, és que les obres estiguin 
enllestides abans de l’inici de 
les festes de Nadal. 

Han començat les obres 
de remodelació del parc 
Mar i Cel

Visita guiada per conèixer el procés 
d’elaboració de l’oli

Un cop finalitzades les visites, 
els assistents van gaudir d’un 
esmorzar popular en el qual 
no hi van faltar el pa torrat 
amb oli nou i botifarra.

Diumenge 26 de novembre
A les 19 h Monòlegs de la vagina, 
d’Eve Ensler,dramaturga, femi-
nista i activista social als Estats 
Units. Autora de diverses pel·lí-
cules relacionades amb les dones.
Obra interpretada per Les Inco-
nyables. Auditori de l’Aula Mu-
nicipal de Música Maria Escolà i 
Cases

Actes del Dia Internacional contra la 
Violència de Gènere

PIERA / LA VEU 

Aquesta setmana, l’Au-
la Municipal de Mú-
sica Maria Escolà i 

Cases commemora la diada 
de Santa Cecília, patrona dels 
músics, amb tot un seguit 
de propostes. Aquest matí, 
alumnes de primària s’han 
apropat al Teatre Foment 
de Piera per gaudir d’un es-
pectacle pedagògic anome-
nat  metàl·licaMENT  que gi-
rava al voltant de la música 
que es pot fer amb objectes 
de metall. La iniciativa ha 
anat a càrrec dels professors 
de l’aula Aleix Colom, Daniel 
Morales i Juanma Pintor, i es 
repetirà per a la resta de cen-
tres educatius els dies 23 i 24 
de novembre. 
D’altra banda, els dies 27, 28 
i 29 de novembre els alumnes 

de 3r d’ESO participaran en 
un taller de  basquetbeat  que 
preparen docents de l’Aula de 
Música.    
Concert de guitarra clàssica
Més enllà de les activitats or-
ganitzades de forma conjunta 
amb els centres educatius de 
la vila, el dia 24 de novem-

L’Aula de Música commemora la diada 
de Santa Cecília

bre, a les 19.30 hores, l’audi-
tori de Ca la Mestra acolli-
rà un concert pedagògic de 
guitarra clàssica de la mà de 
l’exalumne de l’Aula Muni-
cipal de Música Miquel del 
Pozo. Aquesta serà una acti-
vitat comentada pel professor 
de guitarra Juanma Pintor.
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MIRALLES / LA VEU 

Diumenge tindrà lloc una 
nova caminada familiar a 
Santa Maria de Miralles. 
Aquesta serà la darrera cami-
nada d’aquest 2017.
És una caminada familiar  de 
dificultat molt baixa on a més 
a més de caminar i gaudir de 

la natura la contacontes Mò-
nica Torra ens oferirà un “Vi-
atge de contes” en un entorn 
incomparable com és el bosc 
del Rector.
Se sortira a les 9 del matí da-
vant de l’Ajuntament. El preu 
és de 3 euros (gratuït per als 
menors de 12 anys) i inclou 
l’esmorzar.

Diumenge, caminada 
familiar a Miralles

ORPÍ / LA VEU 

El passat mes d’octubre 
es va iniciar la 1ª fase 
de les obres d’urba-

nització del nucli de Santa 
Càndia al municipi d’Orpí.  
Actualment el nucli de santa 
càndia no està urbanitzat, les 
edificacions al centre del nu-
cli son antigues , i en desta-
quen els buits i les traces de 
les antigues edificacions. En 
aquest sentit, és voluntat de 
l’Ajuntament d’Orpí de revi-
talitzar el nucli i recuperar-ne 
l’activitat social i humana, 
així com el valor patrimonial 
del conjunt, realitzant dife-
rents treballs preliminars per 
avaluar les possibilitats tèc-
niques i econòmiques per a 
la possible intervenció. Fruit 
d’aquests treballs es presenta 
al setembre de 2014 el pro-
jecte d’urbanització del nucli 
de Santa Càndia que preveia 
la urbanització de la totalitat 
dels espais públics. De forma 
general s’ha previst abordar 
la urbanització del nucli de 
Santa Càndia en base a quatre 
fases d’urbanització, i pretén 
assolir els següents objectius: 
garantir l’accessibilitat a totes 
les finques existents, incor-
porar la renovació i actua-
lització de la totalitat de les 
xarxes de serveis, preveure 
una urbanització que realci 
el valor patrimonial i singular 
del conjunt del nucli, i prio-
ritzant la utilització peato-
nal de la urbanització, fer-la 
compatible amb l’accessibi-
litat dels vehicles i adequada 
a la utilització dels vehicles 
d’emergència, en especial al 
recorregut de seguretat en 
front d’incendis forestals que 
requereixen de l’accessibilitat 
al camí de les fonts.
Actualment l’Ajuntament 
d’Orpí està tramitant una 
modificació puntual del pla-
nejament al sector de Santa 
Càndia amb l’objectiu d’efec-
tuar diferents reajustaments 
en relació a l’ordenació vi-
gent tant pels espais públics 
com pel que fa a les edifica-
cions, i la redefinició d’un 
àmbit de polígon d’actuació 
urbanística en sòl urbà no 
consolidat, equilibrat entre 
beneficis i les càrregues as-
sociades. D’aquesta manera, 
es modifiquen les seves de-
terminacions considerades 
incongruents i de difícil ma-
terialització.

En el mes de maig el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar el 
Plec de Clàusules Adminis-
tratives que havia de regir 
la contractació de les obres 
corresponent a la primera 
fase, així com la licitació del 
contracte pel procediment 
obert, tramitació ordinària 
amb diversos criteris d’ad-
judicació. Obert el termini 
de presentació d’ofertes que 
finalitzava en el mes de juny 
es varen presentar 13 propo-
sicions, i després de ser va-
lorades per la mesa de con-
tractació, es va adjudicar el 
contracte d’obres a l’empresa 
Catalana d’Infraestructures 
i Serveis Associats,S.L. pel 
preu de 184.047,91€ més 
IVA, essent de tres mesos 
el termini d’execució de les 
obres.
Aquesta primera fase es tro-
ba finançada en part per una  
subvenció de la Diputació de 
Barcelona a través del instru-
ment de Meses de concerta-
ció del Pla de Xarxa de Go-

verns Locals per un import 
total de 190.000€. El import 
d’adjudicació de l’obra ascen-
deix a 222.697€ (IVA Inclòs). 
La resta (32.697€) es finança 
amb càrrec als fons propis 
de l’Ajuntament. En concret 
aquesta fase pretén assolir 
els següents objectius:
Afrontar la urbanització de 
l’espai principal del nucli, 
que garanteix l’accessibilitat 
a totes les finques existents, 
corresponent al vial perime-
tral que recorre tot el perí-
metre del nucli.
Incorporar la renovació i ac-
tualització de la totalitat de 
les xarxes de serveis.
Fer compatible la urbanitza-
ció de la primera fase amb 
les tres restants que són: Es-
pais públics, millora i arran-
jament camí d’accés al nucli 
i urbanització zona verda 
camp dels ametllers.
Preveure una urbanització 
que realci el valor patrimo-
nial i singular del conjunt 
del nucli.

Inici de la primera fase d’urbanització 
del nucli de Santa Càndia

LA TORRE DE C. / LA VEU 

El passat divendres 17 
de novembre, va tenir 
lloc al Centre Social 

Sant Joan Baptista de la Torre 
de Claramunt, una campanya 
per donar sang impulsada pel 
Banc de Sang i Teixits de Bar-
celona i que ha comptat amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment.
Les extraccions es varen rea-
litzar a la sala gran del centre 
social. Es van poder realitzar 
30 donacions però van acudir 
al centre més persones que per 
causes diferents no van poder 
fer la donació. Cal recordar 
que no assolir el pes mínim, 

de 50 quilos, haver viatjat re-
centment a determinats països 
o bé haver-se fet un tatuatge fa 
poc són motius que impedei-
xen les donacions. 
La necessitat de sang és cons-
tant i a Catalunya cada dia es 
necessiten tres donacions per 
poder atendre els malalts que 
en necessiten, ja que la majo-
ria d’intervencions quirúrgi-
ques i molts dels tractaments 
mèdics requereixen transfusi-
ons. Per això, els responsables 
del Banc de Sang i Teixits con-
viden a la ciutadania a donar 
sang més d’una vegada a l’any. 
En concret, les dones poden 
donar-ne tres vegades l’any i 
els homes, quatre.

La jornada de donació de 
sang recull 30 donacions 
a la Torre de Claramunt

CAPELLADES / LA VEU 

Un any més la Coral Noves 
Veus de Capellades organitza 
el tradicional concert de Santa 
Cecilia a Capellades des de l’any 
1977. Serà dissabte a 3/4 de 9 
del vespre a l’església de Santa 
Maria.
Enguany la coral convida-
da és l’Orfeó Renaixença 

de Mollerussa.
El concert l’iniciarà la Coral No-
ves Veus de Capellades, a conti-
nuació l’Orfeó Renaixença in-
terpretarà un repertori variat, 
amb musica popular catalana 
i d’altres indrets, de havane-
res, de Nadal i de rock Català.
Finalment les dues corals in-
terpretaran dos cants de cant 
comú.

Concert de Santa Cecília 
a Capellades

EL GRUP 
Hospital Veterinari de Catalunya

necessita incorporar veterinaris especialistes 
en clínica de petits animals pels seus centres 
de la comarca de l’Anoia, hospital i clíniques.

Condicions laborals i econòmiques a convenir.

Absoluta con�dencialitat en la selecció.

Enviar C.V  i contacte a : spoch@hvc.cat
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Cinema amateur 
a Igualada, 1961

Coincidint amb la celebració a la ciutat de la 15a edició 
del Festival Zoom de cinema a Igualada, us mostrem 
aquesta setmana aquesta fotografia d’autor desconegut, 
extreta del fons de Joan Mollà Parera, que correspon a 

la filmació de El Solitario, de la Unió Cinematogràfica Amateur 
d’Igualada, davant del Cinema Mundial, el 1961. El film va ser 
dirigit per Josep Graells i va rebre un destacat premi nacional. Arxiu 
Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada.  
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CAPELLADES / LA VEU 

La Setmana de la Música 
ha començat a Capella-
des amb l’orgue com a 

principal protagonista. Pri-
mer dissabte al matí es va fer 
un taller de descoberta per 
als alumnes de piano de l’Es-
cola de Música.
Diumenge al migdia, prop de 
200 persones van poder gau-
dir amb “Cornucòpia, música 
per a gralla  i orgue” amb Jor-
di Mestres a la gralla i Jonatan 
Carbó a l’orgue. 
L’originalitat de la combina-
ció proposada va sorprendre 
i agradar el nombrós públic 
assistent. A més, el concert 
va incloure l’estrena a Cape-
llades de Cornucòpia, obra 
original del compositor cape-
lladí Àlex Cassanyes, qui va 
fer-ne la presentació.
Dilluns al matí l’orgue encara 
ha estat l’element més desta-
cat. Les tres classes de sisè de 
la vila han anat passant per 
un taller on el mateix Jona-
tan Carbó els ha anat expli-
cant els secrets de l’orgue, des 
de de la seva creació fins a la 
seva sonoritat, passant per la 
història i acabant amb la in-
terpretació d’una peça.
Després de la bona acollida 
d’aquesta proposta, la setma-

na de la música continuava 
dilluns amb el 31è. Audicio-
na’t organitzat des de l’Esco-
la de Música de Capellades. 
Tocaven en directe un duet 
de flautes format per Fre-
deric Prat i Carla Sabaté, amb 
l’acompanyament al piano de 
la Montse Sabater.
Aquesta setmana encara que-
darà per viure el Concert de 
Santa Cecília amb els alum-

La Setmana de la Música comença 
amb energia a Capellades

nes de l’Escola de Música dels 
grups instrumentals Crescen-
do i Happy Band.
Finalment, dissabte a les 7 
a Paper de Música hi haurà 
el concert “20 anys després”, 
amb Enrique Begaría al pia-
no.
I a tres quarts de 9 la Coral 
Noves Veus començarà el seu 
concert de Santa Cecília a 
l’Església de Santa Maria.

CAPELLADES / LA VEU 

Les companyies TEC-
NOCOLOR TT Teleco-
municacions SL, MÁS 

MÓVIL TELECOM 3.0 Sam i  
IGUANA Comunicacions SL 
han presentat a l’Ajuntament 
de Capellades documentació 
tècnica informant sobre els 
seus respectius projectes de 
desplegament de xarxa de fibra 
òptica.
La tecnologia que utilitzaran 
permetrà a veïnes i veïns, em-
preses i comerços disposar 
d’una xarxa de comunicacions 
FTTH amb els avantatges de la 
banda ampla, que augmentarà 
la velocitat de connexió i tam-
bé facilitarà tot tipus de nous 
serveis telemàtics i audiovisu-
als.
El regidor d’infraestructures 
tecnològiques, Jaume Solé, 
que ha participat activament 
a les converses entre represen-
tants de les tres companyies i 

els serveis tècnics municipals, 
manifesta que “després d’anys 
de foscor tecnològica a Ca-
pellades, on sols disposàvem 
de la velocitat de connexió 
que ens marcava el operador 
dominant,  és una molt bona 
notícia que tres operadors es 
decideixen a invertir en infra-
estructures a la nostra vila. La 
competència entre ells serà bo 
per a tots. Cal dir, però, que la 
decisió sobre quins carrers i 
punts de connexió es prioritza-
ran, malauradament no depèn 
de l’Ajuntament,  si no de les 
decisions de cada operador”.

Els caps de desplegament de les 
diferents operadores informen 
que els operaris de les respec-
tives companyies,  en el cas en 
què els registres de connexió 
estiguin en el subsòl, actuaran 
amb l’autorització pertinent de 
l’Administració local, però si 
els registres estan als edifi-
cis o habitatges, sol·licitaran 
una autorització al president 
o a la propietat. Per això, es 
demana a les veïnes i veïns 
que facilitin el seu treball per 
tal que puguin actuar el més 
aviat possible i amb el menor 
impacte per al municipi.

S’inicia el desplegament de xarxa de 
fibra òptica a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

La Taula de Dones com-
memora el 25N amb 
un acte a la plaça Ver-

daguer. El 25N és el dia Mun-
dial per l’eliminació de la 
Violència Masclista. Per això 
des de la Taula de Dones de 
Capellades s’ha concentrat la 
commemoració de la jornada 
a la plaça Verdaguer, a l’arbre 
del costat de la font ja que és 
aquí on cada mes l’entitat es 
troba per retre homenatge a 
les persones assassinades per 
violència masclista. Els femi-
nicidis es basen en una situa-
ció de dominació dels homes 
sobre les dones, en l’existèn-
cia d’una societat patriarcal.
La celebració d’aquest 25N 
començarà amb la descober-

ta d’una placa a l’arbre, on 
s’explica l’homenatge que es 
ret mensualment a les vícti-
mes. A l’acte hi col·laboraran 
diferents entitats de Cape-
llades que llegiran el nom i 
l’edat de totes les persones 
que han perdut la vida en 
aquest 2017 a mans de la vi-
olència masclista. Aquesta 
celebració també comptarà 
amb un àudio-visual que re-
passarà les diferents accions 
que s’han dut a terme des de 
finals de l’any 2015, quan es 
va constituir la Taula de Do-
nes de Capellades. En la ma-
teixa línia, també es llegirà 
un Manifest.
Aquest dissabte, a les 7 de la 
tarda a la plaça Verdaguer, 
mostrem el rebuig a la vio-
lència masclista.

“Ens volem vives i amb 
vides dignes”, el 25N a 
Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Els infants de 2 a 3 anys, els 
Patufets i els Follets i els més 
petits de l’aula de nadons 
van participar aquest dijous 
16 de novembre del “Lab so-
bre rodes”, una iniciativa de 
la Universitat de Manresa 
que té com a objectiu atan-
sar la ciència als infants a 
través del joc. 
Aquest projecte es materialit-

za en una furgoneta carrega-
da de materials d’exploració i 
experimentació que els nens i 
nenes poden manipular lliu-
rement segons les seves in-
quietuds i interessos. 
El LAB 0-6 és una proposta 
que també està pensada per 
fer en família i que es pot vi-
sitar els caps de setmana. Més 
informació en aquest enllaç 
http://www.umanresa.cat/ca/
activitats-families

La Llar d’Infants Vailets 
participa a la Setmana de 
la Ciència amb el LAB 0-6
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CALAF / LA VEU 

Les Escoles Públiques 
Alta Segarra de Calaf, 
Font de l’Anoia de Sant 

Martí de Sesgueioles i Mare 
de Déu del Portal dels Prats 
de Rei, junt amb Els Pastorets 
Infantils de Calaf han orga·
nitzat un concurs de dibuix 
on els alumnes de l’escola han 
ofert la seva visió de l’obra d’en 
Josep M Folch i Torres que es 
representa al Casal de Calaf 
en la seva versió infantil.
El termini de  lliurament de 
les obres finalitzava el diven·
dres 10 de novembre i real·
ment, hi ha hagut una excel·
lent participació. Des de la 
mainada de P3 (3 anys) fins 
al jovent de 6è de primària 
han presentat 321 obres, de 
les quals el jurat ha fet una 
selecció de finalistes de 83 
dibuixos.

En les properes setmanes es 
farà públic el nom dels gua·
nyadors, les obres dels quals 
il·lustraran els cartells i els 
elements publicitaris de l’edi·

Els Pastorets Infantils de Calaf als ulls dels infants

ció enguany, obtindran tam·
bé com a premi una entrada 
infantil i dues d’adults per a 
qualsevol de les funcions que 
dels Pastorets Infantils de Ca·

PUJALT / LA VEU 

El primer aerogenera·
dor que es construeix 
a Catalunya després de 

molts anys i l’únic impulsat 
de manera participada per la 
ciutadania de tot el territo·
ri espanyol està molt a prop 
de començar a girar. Eolpop 
pretén, com Som Energia, 
demostrar que la ciutadania 
pot generar energia d’una 
altra manera, no només amb 
fonts renovables, sinó també 
de propietat compartida, en 
mans de la gent. 
El projecte del molí de vent 
de Viure de l’Aire del Cel 
(www.viuredelaire.cat), que 
s’instal·larà al terme munici·
pal de Pujalt (Alta Anoia), va 
ser endegat per Eolpop l’any 
2009. Les obres han arribat al 
punt en que estan ja prepa·
rades per que arribin en els 
propers dies els components 
de l’Enercon E·103. Ener·
con anomena als seus mo·

lins Wind Energy Converters 
(WEC), traduïble com a Con·
vertidor d’Energia Eòlica, 
un terme més científicament 
correcte que el més estès d’ae·
rogenerador. 
Aquesta setmana es dedicarà 
al muntatge i preparació de 
la grua que ha de fer l’aco·
blament del conjunt. La grua 
té una ploma de més de 100 

S’instal·la a Pujalt el primer molí d’iniciativa 
ciutadana de l’estat

ALTA ANOIA / LA VEU 

Obertes les inscripcions del 
curs de manipulador d’ali·
ments que tindrà lloc al 
Consorci per la Promoció de 
l’Alta Anoia el dimecres dia 
29 de novembre de 16.00h a 
19.00h. La formació és gratu·
ïta i compta amb la subvenció 
de Diputació de Barcelona.
Es tracta d’una formació molt 
sol·licitada, ja que atorga una 
certificació d’aprofitament 
amb el nombre d’hores rea·
litzades i que és requerida a 
les persones que manipulen 
aliments.
La formació i el certificat de 
manipulador d’aliments es 
converteix en una eina im·
prescindible en la inserció 
laboral. Els professionals de 
restaurants, bars, menjadors 
escolars, carnisseries, pei·
xateries, forns de pa, grans 
superfícies... estan obligats 
a disposar d’un document 
acreditatiu de formació en 
l’àmbit de la manipulació ali·
mentària.
En els darrers anys ha aug·
mentat la conscienciació de la 
població per la higiene i segu·
retat dels aliments així com de 
la demanda dels consumidors 
perquè se’ls garanteixi que els 
productes que adquireixen o 
ingereixin en restaurants i al·
tres establiments de càtering 
siguin segurs , salubres i que 
la tecnologia utilitzada en la 
seva elaboració compleixi les 
normes legals de qualitat.
D’altra banda, les autoritats 
sanitàries són exigents també 
en aquest sentit i obliguen a 
demostrar, en els continus 
controls de qualitat sanitària 
i alimentària a les empreses, 
la formació adequada de les 
persones que manipulen ali·
ments.
La formació impartida al 
Consorci per a Promoció de 
l’Alta Anoia mostrarà com 
identificar els perills relaci·
onats amb els aliments, com 
prevenir·los i les conductes i 
hàbits d’higiene personal.
Durant aquest 2017 s’han re·
alitzat al Consorci diferents 
cursos de manipulador d’ali·
ments, amb gran demanda 
d’assistència.
Les inscripcions ja estan ober·
tes trucant al 93.868.03.66 o 
bé a info@altaanoia.info.

Curs gratuït de 
manipulador d’ali-
ments al Consorci 
per la promoció de 
l’Alta Anoia

laf es representaran durant 
aquestes festes.
La  selecció de les obres fina·
listes s’exposaran al vestíbul 
del Casal de Calaf durant les 
funcions dels Pastorets Infan·
tils de Calaf, que tindran lloc 
els dies 30 de desembre de 
2017 a les 18:00 h, l’1 de gener 
de 2018 a les 19:00 h i el dia 6 
de gener a les 18:00 h.
Des del mes de maig des de 
l’equip de llum i de so, fins 
a la direcció, passant per les 
coreografies de l’espectacle, i 
també vestuari, perruqueria 
i maquillatge,  tècnics i d’es·
cenografia estan treballant en 
el nou espectacle; i els petits 
actors, que també treballen 
des dels mesos d’estiu estan 
assajant de valent des de fa 
setmanes per tal d’arribar a 
les festes de Nadal podent 
oferir uns magnífics Pasto·
rets infantils.

m, que permetrà aixecar les 
parts del molí adequadament.
La torre del molí, d’uns 80 m 
d’alçada, arribarà dividida en 
4 parts de diferent longitud, 4 
parts més formaran part de la 
góndola o “nacelle”, que són 
els noms amb que es coneix 
la part superior del molí que 
recull el generador i el rotor. 
Per últim, cadascuna de les 3 

pales, de més de 50 m de llarg 
arribaran per separat. D’altra 
manera les seves dimensions 
farien que no poguessin cir·
cular per les carreteres.
Un cop al lloc un equip espe·
cialitzat trigarà una setmana 
a muntar totes les parts i poc 
després, el molí podria estar 
fent les primeres proves de 
funcionament.

MERCEDES 220 CDI CGV2873
diesel, 3 portes, color plata, automàtic, sostre 

practicable. 80.000 km. 
Perfecte estat, sempre garatge. ITV 

7.500€. Propietari 91 anys

Lliurar resposta a:
aguiler@coac.net       616 822 325

de 30 hectàrees (300.00m2), 2 pous de 95m d’aigua cadascun, 
gran plantació d’oliveres i ametllers, caseta de pedra antiga 
restaurada, cova natural per bestiar o xampinyons. Zona de 
caça i bolets. Boscos de pins, valls centrals de regadiu per 
plantar milers d’oliveres, vinyes, arbres fruiters o hortalisses. 
Ideal per tenir cavalls. Alçada 650m.

Preu: 100.000€       Sr. Lluís,  tel:  696 08 41 29

GRAN FINCA
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CALAF / LA VEU 

El mercat d’intercanvi 
finalment es farà el dis-
sabte, 2 de desembre, a 

la plaça dels Arbres, per reu-
tilitzar els objectes i reduir la 
quantitat de residus que es ge-
neren. En concret, s’intercan-
viaran llibres, joguines i roba 
que els calafins entregaran, de 
manera voluntària a l’Ajunta-
ment i als diferents punts de 
recollida durant els pròxims 
dies.
A l’Ajuntament i als diferents 
punts de recollida, es podrà 
portar roba, joguines i llibres 
que es tinguin a casa. Per cada 
objecte que es lliuri, els cala-
fins rebran d’1 a 5 “Calapunts”, 
que serviran com a moneda 
per aconseguir nous objectes 
el dia del mercat.
Els materials han de complir 
uns requisits mínims per ser 
acceptats, com per exemple, 

que estiguin en bon estat. En 
el cas dels llibres, han de ser 
en català, castellà o anglès i no 
superar els 30 anys d’antigui-
tat. Tampoc s’admetran llibres 
acadèmics, manuals, guies o 
llibres de text.
Es pot lliurar roba de diverses 
talles, de nadons a adults, però 
no s’admetrà ni roba interior o 
de la llar ni sabates. Cada per-
sona podrà portar un màxim 
de 10 peces de roba, que haurà 
d’estar sense taques ni forats, a 
més d’estar ben cosida.
Les joguines poden ser diver-
ses, des de nines o puzles fins a 
jocs de construcció o tricicles. 
En cap cas s’admetran joguines 
de caràcter bèl·lic, ni tampoc 
peluixos ni publicitàries. En el 
cas que funcionin amb piles, 
l’usuari haurà de portar-les per 
comprovar que funcionen, tot 
i que se les podrà endur un cop 
la comprovació s’hagi fet. Les 
joguines han de dur la marca 

El mercat d’intercanvi de Calaf serà 
el 2 de desembre

CE, que acredita la normativa 
europea de seguretat. El nom-
bre de joguines per persona 
també es limita a 10.
El dia del mercat es podran ad-
quirir objectes de segona mà 
amb els “Calapunts”. El materi-
al sobrant es destinarà a causes 
socials i benèfiques.

Punts de recollida de mate-
rial 
- 17 de novembres i fins al 1 de 
desembre - Ajuntament de Ca-
laf de 8.30 a 14 hores 
- 25 de novembre - Oficina de 
turisme de Calaf de 10 a 14 ho-
res
- 27 de novembre - CEIP Alta 
Segarra a les 9 hores i a les 13 
hores 
- 28 de novembre - Llar d’in-
fants La Boireta a les 9 hores i 
a les 12 hores 
- 30 de novembre - IES Ale-
xandre de Riquer a les 08.50 
hores i a les 14 hores 

ALTA ANOIA / LA VEU 

L’Alta Anoia acollirà 
diumenge 26 de no-
vembre a un grup de 

bloggers de viatges gràcies al 
suport de Diputació de Bar-
celona i fruit de l’acord de 
col·laboració entre la Gerèn-
cia de Serveis de Turisme de 
la corporació i l’associació 
Barcelona Travel Bloggers. La 
visita ha estat organitzada pel 
Consorci de la Promoció de 
l’Alta Anoia amb la col·labo-
ració d’Anoia Turisme.
L’Alta Anoia ofereix moltes 
possibilitats de ser visitada, ja 
sigui pels seus recursos pai-
satgístics, culturals, gastro-
nòmics.... Per aquest motiu el 
diumenge dia 26 de novem-
bre un grup de bloggers es-
criuran en els seus diaris els 
atractius d’aquest territori.
Els bloggers visitaran dife-
rents indrets de l’Alta Anoia 
com ara el Parc Eòlic de Ru-
bió format per una cinquan-
tena d’aerogeneradors que 
abasteixen d’electricitat a més 
de 50.000 famílies , el Memo-
rial Democràtic de Pujalt, on 
recorreran les instal·lacions 
museïtzades del que va ser 
el Camp d’Entrenament del 
XVIII Cos de l’Exèrcit Po-
pular de la República o bé 
el poble de Castellfollit de 
Riubregós, d’origen medieval 
i nascut en terres de frontera 
a redós d’un castell que enca-
ra avui s’alça majestuós entre 
les seves pròpies ruïnes.
Els bloggers també faran un 
experiment científic a l’Ob-
servatori de Pujalt i pujaran 
a la Torre Manresana de Els 

Prats de Rei, torre de guaita 
de 20 metres d’altura que va 
ser observatori d’una impor-
tant batalla l’any 1711.
A més, coneixeran de prime-
ra mà els productes agroa-
limentaris de la zona com el 
cigronet de l’Alta Anoia, els 
seus formatges i els seu em-
botits. A la trobada, no hi fal-
tarà tampoc, una visita a una 
de les moltes cases rurals ben 
equipades que hi ha a la zona.
Des del Consorci de la Pro-
moció de l’Alta Anoia, grà-
cies al suport de Diputació 
de Barcelona, s’ha tornat a 
apostar per la dinamització i 
promoció del territori com a 
destinació turística sostenible 
i de qualitat. Conscients que 
les tradicionals guies de vi-
atge en paper tenen ara una 
espectacular competència a 
internet s’ha volgut reunir el 
grup de blogguers que difon-
dran les seves visites al seu 
blog .
Els hastags que s’utilitzaran 
seran :
#altaanoia
#BCNmoltmes
#anoiaturisme

Bloggers de tot Catalunya 
visiten aquest cap de 
setmana l’Alta Anoia

CALAF / LA VEU 

D’entre la programació, 
destaca l’aposta per la 
música en directe amb 

els concerts adreçats als joves 
com Txarango o la Principal 
de la Bisbal amb una partida 
de gairebé 50.000 euros. 
També han tingut un pes 
important els espectacles 
adreçats al públic infantil i 
familiar, amb una assigna-
ció d’uns 9.100 euros un 30% 
més que l’any anterior.

D’altra banda, la no externalit-
zació dels serveis de programa-
ció, contractació, comunicació 
i publicitat ha permès reduir 
algunes de les partides i garan-
tir ingressos de gairebé 6.000 
euros. 
Jordi Fitó, regidor de cultura, 
es mostra satisfet amb aquest 
nou model de Festa Major ja 
que l’aposta per una progra-
mació de qualitat també la po-
siciona al territori. “L’afluència 
de públic d’aquest any, on els 
concerts de dissabte van aco-

llir més de 10.000 persones, va 
incentivar l’activitat econòmica 
de bars i comerços de la vil·la”, 
afirma.
Finalment, s’ha consolidat el 
protagonisme de les entitats 
a la Festa Major amb l’orga-
nització de les barraques i el 
sopar popular. Això ha ga-
rantit la participació popular 
i ha permès recaptar fons a les 
entitats calafines que després 
retornaran a la vil·la a través 
de les activitats que organit-
zen la resta de l’any.

L’Ajuntament de Calaf tanca el pressupost 
de la Festa Major en 99.376,01€

.

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

Regal equipació d'hivern 

en bicicletes d'import 

superior a 500€

* possibilitat de finançament gratuït a 36 mesos.



Dos gols del CE Vendrell condemnen l’Igualada Hoquei Club
en un partit molt defensiu
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HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

Les cròniques i resultats 
dels partits de l’Igualada 
Hoquei Línia:

Sènior Masculí:  Tsunamis 8 
– HLI 4
Complicat partit que comen-
çava malament, ja que rebem 
un gol quan portem minut i 
mig de joc. Passem uns mi-
nuts controlant al rival i po-
sem a prova el seu porter que 
està molt encertat. Però si hem 
començat malament, la mala 
sort no ens abandona i en ju-
gada desafortunada es forma 
un embroll a la nostra àrea 
que acaba amb el puck a dins 
i nova configuració de partit; 
ara ja amb 2-0, es complica. 
Però els igualadins sabem so-
breposar-nos a les dificultats 
i retallem distancies amb un 
fort xut des de la frontal de 
l’àrea, 2-1. Moment màgic on 
el partit brilla, els dos equips 
es llencen a aconseguir avan-
tatge en el marcador, contra-
atac i ens marquen, 3-1, però 
resposta ràpida i efectiva, 3-2. 

Mals resultats per als equips de l’Igualada Hoquei Línia a Barcelona

HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Hoquei Club 
va perdre per 0 a 2 da-
vant el CE Vendrell, que 

va aconseguir la primera victò-
ria fora de casa del curs a Les 
Comes. Sobre la pista, es va 
veure un partit molt igualat i 
amb unes defenses gairebé in-
expugnables, com va indicar el 
marcador final. L’Igualada va 
jugar amb tres jugadors ‘tocats’: 
César Vives amb un procés fe-
bril, Sergi Pla amb problemes 
estomacals i Roger Bars, que va 
rebre un cop de pilota a la cara 
durant l’escalfament que li va 
provocar una fissura nasal.
Durant els primers minuts de 
joc van ser el preludi del que 
passaria al llarg del partit. Un 
Igualada molt ben col·locat en 
defensa estàtica anul·lava les 
ocasions de perill dels del Baix 
Penedès. A l’altra àrea, un guió 
calcat: un Vendrell molt ben 
tancat evitava que els atacs dels 
homes de Ferran López fossin 
incisius.
El partit va tenir un moment 
clau al minut 9, amb el gol de 
Cristian Rodríguez, que va ser 
com una galleda d’aigua freda 
per l’Igualada. El 0 a 1 va im-
perar fins al minut 49, deixant 

La tornada de la CERS
El tècnic de Sant Sadurní tam-
bé va parlar del pròxim com-
promís de l’Igualada, el partit 
de tornada dels 1/16 de final 
de la Copa de la CERS, amb 
el Sarzana. López va qualifi-
car-lo de partit “emocionant” 
però va tornar a deixar clar 
que “l’eliminatòria no està 
tancada. Vindrà un equip 
italià, amb tot el que això sig-
nifica, i amb un bon porter i 
jugadors perillosos”.

40 minuts de joc amb un ritme 
pausat i pocs contraatacs. La 
primera part es va jugar molt 
ràpid, amb poc més de 30 mi-
nuts, amb només un temps 
mort i poques faltes.
A la segona part, i a mesura que 
avançava el marcador, l’Iguala-
da es va mostrar més ofensiu 
i va generar més perill que els 
homes de Gonzalo Medina, 
que es van estavellar a la tera-
nyina arlequinada. Tot i això, 
l’Igualada tampoc va trobar 

efectivitat davant d’un Gerard 
Camps molt atent i una defen-
sa amb experiència i ofici que 
va desfer diverses ocasions.
Els arlequinats, bolcats a l’atac, 
van deixar més espais en de-
fensa. Això ho va aprofitar l’ex 
igualadí Eduard Fernández, en 
una jugada aïllada, per fer el 0 
a 2 al minut 49. A falta de 20 
segons pel final, Roger Roca-
salbas va veure la targeta bla-
va i l’Igualada va disposar una 
falta directa a favor, que Oriol 

Vives no va poder transformar. 
S’allargava així, una setmana 
més, la mala sort amb la pilota 
aturada.
En declaracions post partit, 
Ferran López va dir que “el 
Vendrell és un gran rival que 
defensa molt bé”. De cara als 
seus jugadors, va considerar 
que “hem estat molt bé en de-
fensa estàtica. Ens han generat 
poc perill. La diferència és que 
ells han fet un gol i han jugat 
més còmodes”. 

OK Lliga
Jornada 8 
Reus   3 · 2   FC Barcelona
Vic   4 · 3   Palafrugell
CP Voltregà   6 · 2   Noia
PAS Alcoy   1 · 1   CH Caldes
Igualada   0 · 2   Vendrell
Lloret   4 · 1   CE Arenys
Lleida   6 · 2   AsturHockey
Liceo   1 · 0   Girona

Jornada 9 (dia 2)
Girona  -  Noia
AsturHockey   -  CP Voltregà
Palafrugell   -  Lleida
Vendrell  -  Vic
CE Arenys  -  Igualada
CH Caldes  -  CH Lloret
FC Barcelona  -  PAS Alcoy
HC Liceo  -  Reus

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Liceo 21 8 7 0 1 36 12 24
2  FC Barcelona 21 8 7 0 1 33 9 24
3  Reus 18 8 6 0 2 34 22 12
4  Lleida 14 8 4 2 2 28 23 5
5  PAS Alcoy 14 8 4 2 2 22 17 5
6  Noia 14 8 4 2 2 22 18 4
7  Vendrell 13 8 4 1 3 15 20 -5
8  Igualada 11 8 3 2 3 18 15 3
9  Girona 11 8 3 2 3 18 16 2
10  Vic 11 8 3 2 3 16 18 -2
11  CP Voltregà 11 8 3 2 3 22 26 -4
12  CH Lloret 10 8 3 1 4 18 20 -2
13  CH Caldes 8 8 2 2 4 20 22 -2
14  Palafrugell 3 8 1 0 7 15 30 -15
15  AsturHockey 3 8 1 0 7 19 46 -27
16  CE Arenys 0 8 0 0 8 9 31 -22

Manquen 4 minuts per arri-
bar al descans i notem l’esforç 
fet, ens tanquem a defensar i 
el partit que es posa difícil, ja 
que encaixem dos gols més 
abans de la mitja part, 5-2. 
La segona meitat la plantegem 
diferent, amb més control i 
menys pèrdues de puck, però 
l’encert del rival és superior al 
nostre i no aconseguim igua-
lar el partit. Rebem dos gols 
que posen un 7-2 que ja es veu 
impossible de remuntar, a la fi 
assolim una derrota 8-4, una 
mica exagerada pel que s’ha 
vist a la pista. 
Porters. Joan Carles Santano i 
Sergi Pèrez
Jugadors: Toni Marcet, Car-
les Tudela, Manel Moya, Ori-
ol Morera, Albert Mudarra, 
Marc Valls, Marc Cano, Eric 
Gamboa, Albert Muntadas

Juvenils: Tsunamis 7 – HLI 1
Partit amb resultat clar, on 
s’ha notat que l’equip està for-
mat majoritàriament per ju-

gadors infantils, però cal des-
tacar els nombrosos aspectes 
positius que hi ha hagut. Una 
constància en el joc i un ritme 
molt fluid durant tot el par-
tit, un bon control del puck 
i bona coordinació de les lí-
nies. Porters: Oriol Sanchez i 
Martí Sabaté. Jugadors: Adam 
Gràcia, Samuel Piquer, Marc 
Cano, Ian Lopez, Jan Gamboa, 
Alex Cano, Biel Segura, Ser-
gi Gelabert, Julian Carrasco, 
Erik Lorenzo. 

Resultats del base
Infantils: Tsunamis 8 - HLI 4 
Porters: Martí Sabaté i Unai 
Gracia. Jugadors: Àlex Cano 
(2), Erik Lorenzo, Jan Gam-
boa, Julián Carrasco, Ian 
López, Biel Segura, Sergi Ge-
labert, Lluís Torras (1), Àlex 
Sánchez (1), Laia Xin Merca-
der.

Alevins: Tsunamis 3 - HLI 3
Porter: Yeray Lorenzo. Juga-
dors: Laia Xin, Alex Sanchez, 

Arnau Santano, Marc Cama-
rero(1), Lluís Torras(1), Marc 
Fusté, Biel Gelabert, Martí 
Roig, Unai Guerrero(1).

Benjamins: Tsunamis 0 – 
HLI 4
Porter: Yeray Lorenzo. Juga-
dors: Iker Jiménez (1), Marc 
Hueva, Ot Sànchez, Biel Guer-
rero, Toni Bandé (2), Joan 

Roig (1), Oriol Parera, Judith 
López.

Prebenjamins: Tsunamis 5 – 
HLI 4 
Porter: Albert Solano. Juga-
dors: Toni Bande(4), Jan Agui-
lera, Enoc Soler, Roger Mar-
cos, Nahya Gil, Oriol Marcos, 
Marc Roig, Santi Solano, Jan 
Gil, Adrià Búrria.

Els alevins també van caure derrotats a la pista del Tsunami. 



El CF Igualada tomba el Martinenc en un gran partit
P. SANTANO / LA VEU 

I mportant victòria en el 
debut de Josep Vicenç 
Mestre a la banqueta 

igualadina. Ens uns primers 
quaranta cinc minuts espec-
taculars, els blaus van acon-
seguir superar al líder de la 
categoria.
Partit de gran dificultat el que 
es va disputar a Les Comes.
Els igualadins sabien que ha-
vien de donar-ho tot al camp 
per a poder competir davant 
un grandíssim rival, que sols 
havia perdut un partit front 
l’Efac. I així ho van fer. Des-
prés d’un primers cinc minuts 
en què els visitants inquie-
taven la porteria local, una 
gran jugada col·lectiva dels 
blaus, lluitada fins al final per 
Doblas, va acabar als peus de 
Martí, que posava l’un a zero 
al marcador, al minut set. El 
partit començava de la millor 
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futbol 3A CATALANA G7
Jornada 12 
CE Puigreig   2 · 2   CF Santpedor
CE Navás  3 · 1   Ignasi Puig
UE Aviá B   2 · 1   UD Calaf
CE Manresa B   1 · 2   CF Cardona
FC Fruitosenc   0 · 1   Juan XIII
Can Parellada   0 · 2   CE Marganell
Viladecavalls    4 · 2   CE Moiá
CE Suria  4 · 1   CCF Puigcerdá
Sant Pere Nord  1 · 2   FC Pirinaica

Jornada 13
FC Pirinaica  -  CF Santpedor
Ignasi Puig  -  CE Puigreig
UD Calaf  -  CE Navás
CF Cardona  -  UE Aviá B
Juan XIII  -  CE Manresa B
CE Marganell  -  FC Fruitosenc
CE Moiá  -  Can Parellada
CCF Puigcerdá  -  Viladecavalls
Sant Pere Nord  -  CE Suria

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 12 
Sant Esteve   6 · 3   Castelldefels B
CF Pallejá   4 · 1   SV Horts
CF Olesa   1 · 4   Sant Andreu B
Levante Planas   4 · 1   Can Roca 74
CD Cervelló   1 · 5   CF Corbera
AE Abrera   0 · 2   Martorell CF
UE Torrelles   2 · 1   PR Sant Feliu
UD Málaga   3 · 2   San Mauro B
Viladecans B   2 · 2   Vallirana CF

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 12 
Vista Alegre   1 · 2   Viladecans UD
Valls UE   1 · 2   UE Sants
Sant Ildefons   1 · 2   Efac Almacelles
UE Rapitenca   1 · 0   CF Balaguer
CF Igualada   3 · 1   FC Martinenc
FC Andorra   2 · 1   San Cristóbal
AC Alpicat   1 · 1   U. Bellvitge
Lleida ECF B   1 · 1   Vilaseca CF
CD Tortosa   3 · 0   B Blanques

Jornada 13
B Blanques  -  Viladecans UD
UE Sants  -  Vista Alegre
Efac Almacelles  -  Valls UE
CF Balaguer  -  Sant Ildefons
FC Martinenc  -  UE Rapitenca
San Cristóbal  -  CF Igualada
U. Bellvitge  -  FC Andorra
Vilaseca CF  -  AC Alpicat
CD Tortosa  -  Lleida ECF B

Jornada 13
Vallirana CF  -  Castelldefels B
SV Horts  -  Sant Esteve
Sant Andreu B  -  CF Pallejá
Can Roca 74  -  CF Olesa
CF Corbera  -  Levante Planas
Martorell CF  -  CD Cervelló
PR Sant Feliu  -  AE Abrera
San Mauro B  -  UE Torrelles
Viladecans B  -  UD Málaga

manera, però no valia badar.
L’equip va créixer en confian-
ça, i a mesura que passaven 
els minuts, els de Josep Vicenç 
dominaven més el joc. A con-
seqüència d’aquest domini, al 
minut vint, Morillas va apro-
fitar un error de la defensa 
barcelonina per entrar dins 
l’àrea i, quan anava a xutar, va 
ser objecte de penal. Èric no 
el va fallar i els anoiencs am-
pliaven distàncies, dos a zero. 
En aquell moment, el partit 
va baixar revolucions, fet que 
va provocar una superioritat 
molt més clara dels locals.

Festa a les Comes
El partit semblava que arriba-
ria al descans sense cap més 
canvi, però una gran passada 
interior de Doblas a Martí va 
fer pujar el tercer al lluminós, 
al minut quaranta quatre. Les 
Comes era una autèntica fes-
ta, però no es podia baixar el 

pistó.
A la represa, semblava que la 
dinàmica de joc seria la matei-
xa, 3-0 al marcador i domini 
dels blaus. Martí va tenir a les 
seves botes el quart, però el 
porter la va desviar a corner. 
Els minuts passaven sense ha-
ver moltes ocasions per part 
de cap equip.
No obstant, al minut 65, un 
jugada aïllada va ser refusa-
da per Lledó i el rebuig el va 
aprofitar el Martinenc per a 
posar el 3-1. Quedava molt 
per treballar.
Els visitants van pujar la in-
tensitat i van ser molt més 
directes en el joc, el que va 
fer que hi haguessin diferents 
ocasions pels de Sant Martí. 
Afortunadament, el gran en-
cert del porter blau i els pals 
van fer que no es mogués el 
marcador.
Els igualadins van tenir algu-
na ocasió més al contracop 

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 12 
San Mauro   5 · 0   CE Anoia
AE Munia   0 · 2   CF Mediona
UE Martinenca   1 · 4   Sant Pere
CE Ódena   2 · 1   CD Ribes
AE Piera   3 · 4   CE Olivella
Riudebitlles   1 · 4   AE Moja
UE Sitges   1 · 0   CF La Pobla
CF Cubelles   3 · 0   J Ribetana
FC Hortonenc   0 · 1   Montserrat

Jornada 13
Montserrat  -  CE Anoia
CF Mediona  -  UD San Mauro
Sant Pere  -  AE Munia
CD Ribes  -  UE Martinenca
CE Olivella  -  CE Ódena
AE Moja  -  AE Piera
CF La Pobla  -  Riudebitlles
J Ribetana    -  UE Sitges
FC Hortonenc  -  CF Cubelles

   PT. j g e p gf gc df
1  Barcelona B 25 10 8 1 1 28 7 21
2  UD Collerense 24 10 8 0 2 27 10 17
3  Espanyol B 23 10 7 2 1 17 7 10
4  CE Seagull 20 10 6 2 2 27 7 20
5  SE AEM 20 10 6 2 2 20 9 11
6  CE Europa 17 10 5 2 3 22 16 6
7  Son Sardina 16 10 4 4 2 13 13 0
8  CF Igualada 14 10 4 2 4 17 16 1
9  Pardinyes CF 9 10 2 3 5 14 19 -5
10  Sant Gabriel 8 10 2 2 6 15 18 -3
11  CF Pallejá 7 10 2 1 7 16 26 -10
12  Levante Planas 5 10 0 5 5 10 29 -19
13  Sp Mahón 5 10 1 2 7 4 28 -24
14  P Ferranca 3 10 1 0 9 14 39 -25

futbol 2A NACIONAL F.

Jornada 10  
FC Barcelona B   1 · 2   RCD Espanyol B
CE Europa   2 · 0   Levante Planas
UD Collerense   1 · 0   CE Seagull
P Ferranca   2 · 6   Sant Gabriel
AEM Lleida  5 · 0   Sp Mahón
Pardinyes   3 · 1   CF Igualada
CF Pallejá   1 · 2   Son Sardina

Jornada 11
CF Igualada  -  RCD Espanyol B
Son Sardina  -  FC Barcelona B
Levante Planas  -  CF Pallejá
Sant Gabriel  -  CE Europa
CE Seagull  -  P Ferranca  
Sp Mahón  -  UD Collerense
Pardinyes CF  -  AEM Lleida

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  CF Cubelles 36 12 12 0 0 40 9 31
2  UD San Mauro 31 12 10 1 1 50 16 34
3  UE Sitges 27 12 8 3 1 32 11 21
4  AE Moja 24 12 7 3 2 38 19 19
5  J Ribetana 22 11 7 1 3 30 16 14
6  CE Anoia 22 12 7 1 4 33 25 8
7  CE Ódena 21 12 6 3 3 36 20 16
8  CF Mediona 19 12 6 1 5 25 31 -6
9  CE Olivella 15 12 4 3 5 23 30 -7
10  CD Ribes 14 12 4 2 6 19 23 -4
11  AE Piera 12 12 4 0 8 35 36 -1
12  Sant Pere 12 12 3 3 6 18 30 -12
13  FC Hortonenc 11 12 3 2 7 24 36 -12
14  CF La Pobla 11 12 3 2 7 19 33 -14
15  Montserrat 10 11 3 1 7 18 25 -7
16  Riudebitlles 9 12 3 0 9 20 36 -16
17  AE Munia 7 12 2 1 9 18 51 -33
18  UE Martinenca 4 12 1 1 10 14 45 -31

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Martorell CF 28 12 8 4 0 29 9 20
2  SV Horts 24 12 7 3 2 29 18 11
3  CF Pallejá 24 12 8 0 4 25 16 9
4  Vallirana CF 23 12 7 2 3 25 16 9
5  UD Málaga 22 12 6 4 2 27 19 8
6  PR Sant Feliu 21 12 6 3 3 29 18 11
7  Levante Planas 20 12 5 5 2 22 14 8
8  Castelldefels B 19 12 5 4 3 21 17 4
9  Viladecans B 18 12 5 3 4 30 21 9
10  CF Olesa 17 12 5 2 5 23 33 -10
11  Sant Andreu B 16 12 5 1 6 26 31 -5
12  CF Corbera 14 11 4 2 5 25 23 2
13  Can Roca 74 12 12 3 3 6 19 31 -12
14  Sant Esteve 11 12 3 2 7 27 31 -4
15  AE Abrera 8 12 2 2 8 13 22 -9
16  UE Torrelles 8 11 2 2 7 10 21 -11
17  San Mauro B 7 12 2 1 9 17 32 -15
18  CD Cervelló 6 12 1 3 8 17 42 -25

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Pirinaica 28 12 9 1 2 29 16 13
2  CE Suria 24 12 7 3 2 24 16 8
3  Viladecavalls 23 11 7 2 2 26 15 11
4  Juan XIII 22 12 6 4 2 18 13 5
5  CF Cardona 22 12 6 4 2 18 14 4
6  Sant Pere Nord 21 12 6 3 3 27 21 6
7  Can Parellada 19 12 5 4 3 20 19 1
8  UD Calaf 17 11 5 2 4 27 24 3
9  CE Manresa B 17 12 5 2 5 25 27 -2
10  CE Marganell 14 12 4 2 6 19 18 1
11  UE Aviá B 14 12 4 2 6 20 20 0
12  CE Navás 14 12 4 2 6 12 17 -5
13  CCF Puigcerdá 14 11 4 2 5 12 17 -5
14  CE Puigreig 12 11 3 3 5 17 17 0
15  CF Santpedor 12 12 3 3 6 20 30 -10
16  Ignasi Puig 11 12 1 8 3 23 25 -2
17  FC Fruitosenc 5 12 1 2 9 14 27 -13
18  CE Moiá 3 12 0 3 9 10 25 -15

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  UE Sants 26 12 8 2 2 14 11 3
2  FC Martinenc 23 12 7 2 3 28 12 16
3  Viladecans 23 12 7 2 3 16 9 7
4  San Cristóbal 22 12 7 1 4 26 15 11
5  CE Efac 22 12 7 1 4 22 13 9
6  AC Alpicat 19 12 4 7 1 12 11 1
7  CF Igualada 18 12 5 3 4 16 15 1
8  Lleida ECF B 18 12 5 3 4 21 22 -1
9  B Blanques 18 11 5 3 3 15 17 -2
10  UE Rapitenca 17 12 5 2 5 10 12 -2
11  FC Andorra 16 10 4 4 2 11 8 3
12  CF Balaguer 15 12 4 3 5 16 18 -2
13  Sant Ildefons 14 12 4 2 6 17 14 3
14  Vista Alegre 13 12 3 4 5 18 18 0
15  CD Tortosa 10 12 2 4 6 14 28 -14
16  Vilaseca CF 9 12 2 3 7 10 19 -9
17  U. Bellvitge 5 12 0 5 7 11 23 -12
18  Valls UE 3 11 0 3 8 8 20 -12

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 13
CE Carme  -  CF Capellades
FC Masquefa  -  CF Montbui
Cabrera  -  FC Fátima
UD Rebrot  -  CF La Llacuna
UD La Torre  -  Vilanova Camí
Host Pierola  -  CF Vallbona
UE Tous  -  Ateneu
CF La Paz  -  Masquefa CE

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Masquefa 28 10 9 1 0 47 9 38
2  CF Capellades 28 10 9 1 0 41 9 32
3  CE Carme 23 10 7 2 1 28 12 16
4  Host Pierola 19 10 6 1 3 29 15 14
5  FC Fátima 17 10 5 2 3 33 14 19
6  UD Rebrot 17 10 5 2 3 32 25 7
7  Vilanova Camí 17 10 5 2 3 26 20 6
8  UE Tous 17 10 5 2 3 21 19 2
9  UD La Torre 14 10 4 2 4 20 27 -7
10  Masquefa CE 11 10 3 2 5 11 23 -12
11  Ateneu 9 10 3 0 7 13 35 -22
12  Cabrera CE 7 10 1 4 5 19 31 -12
13  CF Montbui 6 10 1 3 6 12 26 -14
14  CF La Llacuna 4 10 0 4 6 10 28 -18
15  CF Vallbona 4 10 0 4 6 11 35 -24
16  CF La Paz 2 10 0 2 8 14 39 -25

Jornada 9 
CF Montbui     0 · 2   CF Capellades
FC Fátima   2 · 2   FC Masquefa
CF La Llacuna     2 · 2   Cabrera
Vilanova Camí     3 · 3   UD Rebrot
CF Vallbona     1 · 1   UD La Torre
Ateneu   0 · 5   Host Pierola
Masquefa CE  2 · 2   UE Tous
CF La Paz   1 · 3   CE Carme

per a poder sentenciar el par-
tit, però no es van poder ma-
terialitzar i el matx va acabar 
3-1.
Amb aquests tres punts, el CF 
Igualada escala fins a la setena 
posició, amb divuit punts. El 
pròxim diumenge, els blaus es 
desplacen fins a Terrassa per a 
jugar contra el San Cristobal, 
a les 12 del migdia. Un rival 
molt intents, que de ben segur 
farà suar als blaus per a retor-
nar amb resultat positiu.
CFI: Lledó; Eloi, Thomas, 
Juan, Bernat; Moragas, Güell 
(Iloie 88’), Eric, Morillas (Ab-
del 73’), Martí (Joel 80’); Do-
blas (Fran 60’)

El femení perd a Lleida
Per la seva banda, el CFI va 
caure al camp del Pardinyes 
de Lleida per 3-1 en partit de 
la desena jornada. Les iguala-
dines ocupen la 8a posició del 
grup tercer de la Segona Divi-

sió Estatal, una situació molt 
còmoda dins de la classifica-
ció. Aquest cap de setmana, 
reben la visita a les Comes de 
l’Espanyol B, tercer classificat 
amb només una derrota. 

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

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ



Contundent victòria del CB Igualada contra el CB Valls (99-70), 
un dels rivals més forts de la lliga

Els igualadins jugaran la pròxima jornada a la pista del cuer de la lliga, l’Andorra. /JOAN GUASCH

BÀSQUET / LA VEU 

El Club Bàsquet Iguala-
da s’enfrontava al Club 
Bàsquet Valls en el que 

era un duel directe, els dos ri-
vals se situaven a la part alta 
de la classificació amb el ma-
teix balanç de victòries i der-
rotes.
El partit va començar amb 
un ritme marcat pel Valls i 
amb petits avantatges per ells, 
l’Igualada no podia córrer al 
contraatac i això afavoria als 
visitants, el primer quart va 
acabar amb un resultat de 21-
17. En el 2n quart els locals 
van posar una marxa més i 
això es va començar a notar 
en més transicions i més in-
tensitat, els atacs guanyaven 
a les defenses. Amb això es va 
arribar a la mitja part amb un 
favorable 49-41.
A la represa es van poder veure 
dels millors minuts de l’Igua-
lada en el que portem de la 
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temporada: defensa agressiva, 
moltes ajudes i joc ràpid i això 
es va traduir en un contun-
dent 76-56. En l’últim quart 
els locals van seguir igual i 
no trobaven resposta per part 
dels visitants, que en un gran 

desplegament i ambició com a 
equip no obtenien resposta. Al 
final 99-70 contra un dels rivals 
més difícils de la categoria.

5 inicial: Burgués E, Fons C, 
Gual A, Tejero, E, Camí P.

   j g p gf gc df
1  Vic 9 7 2 787 636 151
2  Pardinyes 9 7 2 666 581 85
3  CB Mollet 9 7 2 687 640 47
4  CB Igualada 9 6 3 752 654 98
5  Bahía Palma 9 6 3 710 666 44
6  Valls UE 9 6 3 679 639 40
7  Mataró 9 5 4 640 639 1
8  El Olivar 9 4 5 706 708 -2
9  CB Cornellá 9 4 5 625 639 -14
10  CB Salt 9 3 6 618 690 -72
11  Castellbisbal 9 3 6 607 693 -86
12  Cerdanyola 9 3 6 557 666 -109
13  JAC Sants 9 2 7 612 651 -39
14  Andorra 9 0 9 595 739 -144

Lliga EBA

Jornada 9 
Vic     90 · 57   Andorra
Castellbisbal   65 · 79   JAC Sants
CB Mollet     78 · 71   Mataró
El Olivar   84 · 79   Bahía Palma
Cerdanyola   52 · 69   CB Cornellá
Pardinyes   75 · 56   CB Salt
CB Igualada     99 · 70   Valls

Jornada 10
Valls UE  -  Pardinyes
CB Salt    -  Cerdanyola
CB Cornellá  -  El Olivar
Bahía Palma  -  CB Mollet
Mataró  -  Castellbisbal
JAC Sants  -  Vic
Andorra  -  CB Igualada

CB Igualada: Riu R (9), Bur-
gués E (18), Carrión S (8), Tor-
res J (4), Benito M (7),
Fons C (14), Garcia M.A. (13), 
Gual A (6), Farrés S (0), Tejero 
E (18), Camí P (2).

CB Valls: Llagostera J (18), 
Baiget A (5), Andreu J (11), 
Fontanet P (2), Gallart F (2), 
Mejias A (0), Navarro M -, Bo-
ada F (0), Miguel JJ (9), Ngo-
mo O (10), Freeman RJ (13), 
Giménez M -.

BÀSQUET / LA VEU 

Les cròniques dels par-
tits del passat cap de 
setmana de l’Òdena 

Club Bàsquet:

CB SAPS 67 – 59 ÒCB Sè-
nior «A»
L’equip sènior va patir una 
derrota a Barcelona amb un 
marcador final que no re-
flecteix la igualat existent 
durant tot el partit. A només 
1 minut pel final del partit, 
el desavantatge era de només 
2 punts (59 a 57) però un 
parcial final de 8 a 2, amb un 
triple i una jugada de 2+1 in-
closes, va sentenciar definiti-
vament el partit.
Abans d’arribar a aquest de-
senllaç els odenencs havien 
dominat el 1er. quart (12 a 
18), mentre els locals reac-
cionaven en el 2on. aconse-
guint l’avantatge més ampli 
de tot el partit amb 12 punts 
(37 a 25). La reacció dels 
odenencs va propiciar que 
s’aconseguís arribar al final 
del 3er. quart amb un avan-
tatge mínim (50 a 49).
La igualtat va ser la prota-
gonista durant tot el darrer 
quart fins al darrer minut, on 
els barcelonins van distanci-

Derrotes dels dos sèniors i victòria del 
sots-21 de l’Òdena Club Bàsquet

ar-se amb el parcial comen-
tat anteriorment.
Van jugar: Máximo (7), Es-
tany (10), Vives (6), Ma-
rimón (10), Lorente (7), 
Mercadé (11), Soriano (2), 
Tarrida (6) i Santiago.

CB Castellet 54 – 49 ÒCB 
Sènior «B»
Igualtat total en el partit que 
va disputar el Sènior “B” a la 
pista del C. B. Castellet: 11 a 
10 al final del 1er. quart, 25 
a 25 al final del 2on., 38 a 38  
al final del 3er. i 45 a 45 a 4 
minuts del final del partit.
Amb empat al marcador, dos 
tirs lliures fallats de manera 
consecutiva i un posterior 
triple dels locals, va propici-
ar un parcial de 8 a 0 (53 a 
45) a només 1 minut del fi-
nal, totalment insalvable.
Van jugar: Martí (15), Mari-
món (6), Sánchez (14), Piera 
(8), Fajas (3) i Vidal (3).

CB Manyanet Les Corts 42 
– 43 ÒCB Sots-21
Nova victòria de l’equip Sots-
21, aquesta vegada per no-
més un punt de diferència. 
El resultat demostra la igual-
tat durant tot el partit. Un 

primer període força igualat 
no feia pensar que durant el 
segon període les coses can-
viarien però la falta de con-
centració, tant en la defensa 
com en l’atac per part dels ju-
gadors odenencs, va provo-
car que es marxés al descans 
amb un resultat desfavora-
ble de 9 punts. Un canvi de 
defensa i una millor actitud 
va provocar la remuntada i 
començar el quart període 
amb 2 punts de diferència a 
favor. Durant aquest període 
les errades per part dels dos 
equips va fer que es decidís 
el partit gràcies a l’encert en 
dos tirs lliures quan restaven 
10 segons.
Van jugar: Torrellardona (2), 
Torrens (21), Fuentes, Porre-
dón, Calle, Poncell (7), Vidal 
(2) i Rosich (11) i Palomas.

BÀSQUET / LA VEU 

L’Escola de Bàsquet va 
néixer l’any 2011 com a 
EEO, Escola Esportiva 

d’Òdena. 
Durant les tres primeres tem-
porades la gestió de la matei-
xa va anar a càrrec de l’àrea 
d’Esports de l’Ajuntament 
d’Òdena i la gestió esportiva, 
des del club.
Va ser a l’inici de la tempo-
rada 2013-2014, quan l’Ajun-
tament d’Òdena va cedir el 
100% de la direcció de l’Esco-
la al club.
Per tant, dues temporades 
com a EEO i cinc temporades 
més com a Escola de Bàsquet, 
un total de 7 temporades i 
l’Escola segueix creixent.

Aquesta tasca des del club pel 
foment de l’esport del bàsquet 
de formació va estar recone-
guda per l’Ajuntament d’Òde-
na l’any 2015 i un any des-
prés per la prestigiosa revista 
d’àmbit nacional “Gigantes 
del Basket”. 
Des de la temporada passada, 
la direcció de l’Escola recau 
en la Marta Raja Balaguer, 
una odenenca de 32 anys i 
Diplomada en Educació Fí-
sica. 
Al web de La Veu de l’Anoia 
(www.veuanoia.cat) hi troba-
reu una entrevista amb la di-
rectora, que ens parla de com 
està sent aquest inici de curs i 
de com evoluciona l’escola.

L’Escola de Bàsquet de 
l’ÒCB, 7 temporades 
d’un projecte de formació 



Bon cap de setmana del Vilanova 
Bàsquet Endavant amb dues 
victòries i una derrota

BÀSQUET / LA VEU 

L’equip cadet femení va 
caure derrotat davant el 
Col·legi Monalco per el 

resultat total de 30-43 i 6-10 
en el sistema de puntuació del 
consell esportiu.
Els dos primers quarts van 
caure clarament del costat vi-
sitant i es va arribar al descans 
amb el marcador de 9-24. El 
tercer quart va ser el millor de 
les locals i es van imposar per 
13 a 5, però no van poder cul-
minar la remuntada.
Parcials 7-12, 2-12, 13-5 i 8-14
Van jugar, Carla Bocache, 
Carla García, Irene Leno (8), 
Lucía Moreno (2), Clàudia 
Nuncio, Anna Palacios (9), 
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VÒLEI / LA VEU 

El passat dissabte el Jor-
ba Solà Sènior Masculí 
de l’Igualada Vòlei Club 

es va desplaçar a la pista de la 
Torre de Claramunt CV per 
disputar una nova jornada, els 
igualadins es van emportar els 
tres punts. El partit va acabar 
amb un marcador de 0 sets a 
3 (12-25/22-25/20-25). Els vi-
sitants no van fer un bon par-
tit, però van poder guanyar el 
partit sense gaires problemes. 
El pròxim dissabte a les 16 ho-
res l’ IVC rebrà al ‘fortí’ de les 
Comes al CV Reus per dispu-
tar una nova jornada.
El Sènior Femení A perd per 
0-3 davant el Sant Pere I Sant 
Pau, deixant a les igualadines 
a la cua de la classificació, la 
setmana que ve es desplacen a 
la pista del Vall d’Hebron.
Pel que fa al Sènior Femení B 
es va desplaçar a Castellar del 
Vallés per disputar un partit 
fins el “Tie Break”. El 1r set ha 
estat ràpid, però la mala coor-
dinació de les jugadores i và-
ries errades no forçades va fer 
que es perdés el 2n i 3r set. En 
el 4t se l’han endut les d’Igua-
lada amb un joc més encer-
tat i destacant un canvi més 
positiu i agressiu. Així les de 
l’IVC han sentenciat el partit 
amb un contundent 8-15 , la 
propera setmana es desplacen 
Sant fruitós.

Equips Base
En la seva visita al Terrassa el 

Derrota injusta de l’AVI a Badalona

María Palacios (9), Sofía Sanc-
ho i María Vega (2). Entrena-
dor, Carlos Fratila.
L’equip cadet masculí  va su-
mar la segona victòria con-
secutiva a casa del EEM Sant 
Quintí per 24-43.
Molt bon partit dels nois amb 
un joc molt consistent tant en 
defensa com en atac.
L’equip va sortit molt endollat 
i des de el primer moment va 
anar agafant diferències al 
marcador. Amb una bona re-
gularitat en l’anotació quart 
a quart, el resultat no va es-
tar mai en perill. El treball de 
tot l’equip en defensa va fer 
la resta.

Parcials 5-10, 9-10, 5-13 i 5-10
Van jugar, M. García (8), A. 
Sala (8), P. Pons, C. Martínez 
(6), A. Cano, M. Valero (2), 
C. Palacio, M. Hammich (2), 
E. Vives, C.Lorenzo (6), Cobo 
(8), Chacón (3) i G. Paoli. En-
trenador, Òscar Borrega.
L’equip sènior femení de nou 
va fer un magnífic partit  da-
vant de l’Escola Pia amb el re-
sultat de 76-40
Partit més plàcid que els jugats 
fins ara. Una sortida brillant 
de les vilanovines, amb una 
defensa perfecte i un atac ple 
d’encerts, va deixar el partit 
quasi resolt, amb el resultat de 
24  6. Al segon quart hi va ha-
ver una tímida reacció de les 
visitants, però de nou al tercer 
i quart les noies van mostrar 
el seu caràcter guanyador i es 
van emportar el partit.
Parcials 24-6, 13-17, 18-9 i 21-
8.
Van jugar Marina Espejo (11), 
Clara Bargalló (25), Clàudia 
Oller (7), Clàudia Miramunt 
(19), Marina Palmés (2), Ma-
riona Barral, Clara Roca, 
Anna Palacios, Núria Torrens 
(6) Irene Leno (2)  i Alexandra 
Vives (4). Entrenador Alexey 
Domènech.

Juvenil Masculí perd per un 
3-2, en un partit d’alta inten-
sitat amb un conjunt del seu 
nivell, que ja es pronosticava 
així. Petits detalls van fer que 
al final caigués pels de l’equip 
egarenc. Esperant ja la tor-
nada, la setmana que ve es 
desplacen a la pista del Vall 
d’Hebron.
El diumenge el Juvenil Fe-
mení va enfrontar-se amb el 
Vilafranca, el 1r set van jugar 
amb ganes i esforç, en el 2n la 
típica relaxació van fer pujar 
las del Penedes que també es 
van emportar el 3r. El quart 
va ser per les del IVC en un 
set final d’infart que acabar 
17-15 a favor del les iguala-
dines. Descansen la setmana 
que ve.
El Cadet Femení també gua-
nya davant el Vilafranca per 
3-1. la setmana que ve des-
cansen.
L’Infantil Femení perd davant 
el Barça per 0-3, la setmana 
que ve rebrem el Sant Cugat a 
les 18 al Fortí. 
L’Aleví, en el 3r partit de la 
temporada ha acabat amb 
victòria clara de l’Igualada 
per 4 jocs a 0 contra el Vi-
lobí del Penedes. Tot i un 
fluix rival, cal felicitar a tot 
l’equip pel bon treball que 
han fet, la concentració i el 
joc d’equip que comença a 
desplegar. La setmana que 
ve rebran l’Hortons a les 12 
a la pista polivalent.

Les cròniques de 
l’Igualada Vòlei Club

FUTBOL / JOAN TORT 

Bon partit dels blaus en el 
seu desplaçament a Ba-
dalona, un dels equips 

capdavanters del campionat. 
A mesura que avança el cam-
pionat l’equip blau va agafant 
millor ritme, tenint en compte 
que pràcticament a cada jorna-
da es configura un equip nou, 
ja que, les lesions i compro-
misos, fa que els jugadors dis-
ponibles rendeixin a un nivell 
més que acceptable.

          Partit de tu a tu dels iguala-
dins, que amb les circumstàn-
cies mencionades van haver 
d’afrontar el matx contra un 
Badalona amb dotze, ja que 
s’avançaren els locals amb un 

gol en clar fora de joc i respon-
gueren els blaus amb magnífica 
jugada de Xavi Cantarell que 
empatà el partit i incompren-
siblement, el jugador número 
dotze anul·là un gol legal. Des-
concertats els igualadins en rà-

pida contra, tornen a prendre 
avantatge els locals, que rema-
taren la feina ara sí, amb un go-
làs de voleia des de la mitja dis-
tància. Al final del partit, 3 a 0.
La propera jornada els blaus 
rebran al Júpiter a Les Comes. 

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

L p
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a la teva hipoteca?
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Per més informació, truca’ns al: 
629 77 31 01

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
 Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es 
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L’igualadí Bernat Jaume guanya el seu 
primer títol professional a Romania
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ESQUAIX / LA VEU 

Després de 3 finals 
perdudes a Bratisla-
va 2016, Iran i Mel-

bourne 2017, per fi l’igualadí 
Bernat Jaume va poder sumar 
el seu primer títol professio-
nal PSA guanyant el Romania 
Open Squash.
L’igualadí no va tenir un tor-

Arrenca la cinquena edició del 
programa Futbol i Valors

neig gens fàcil. A primera 
ronda va tenir molt problemes 
davant el campió de Brasil Vi-
nicius Rodrigues necessitant 5 
jocs i guanyant per un ajustat 
11-8 en el cinquè set. A mesu-
ra que va avançar el campio-
nat, el jove igualadí és va anar 
entonant clarament, guanyant 

primer a quarts al txec Ondrej 
Uherka per 11-6, 11-6, 9-11, 
11-3 i a semis a l’anglès Lyell 
Fuller per 13-11, 11-6, 11-3. A 
la gran final, el Bernat va ju-
gar el seu millor partit domi-
nant l’austríac Aqel Rehman 
per 13-11, 11-6, 8-11, 11-3. 
Propera estació, mundials per 
equips a Marsella.

Victòria de l’equip 
RS-PLASTNET de 3a davant 
el CN Mediterrani
Victòria de crèdit 3-1 de 
l’equip de 3a categoria federa-
da davant els del barri de Sants 
de Barcelona.
Sergi Rivero va sumar el pri-
mer punt guanyant 11-2, 11-8, 
11-5 a Alejandro Inocencio, 
Javi Fajardo sènior va cedir en 
6-11, 11-8, 6-11, 5-11 amb Al-
bert Falcó, però Dani Saragos-
sà va donar el segon punt gua-
nyant 9-11, 11-0, 11-7, 11-5 
davant Ricard Manguiron i fi-
nalment Javi Fajardo junior va 
donar el tercer dominant 11-8, 
11-3, 11-5 a Michael Greer.

HANDBOL / LA VEU 

Partit en què el Fin-
ques Argent Handbol 
Igualada, segon en la 

classificació, s’ha enfrontat a 
l’Handbol Ègara, el tercer de 
la taula.
Es preveia un partit molt com-
plicat per l’Igualada, ja que 
l’Ègara és un equip molt fort 
dins aquest grup de la Sego-
na Catalana, per això el partit 
s’ha estat preparant tota la set-
mana per part del cos tècnic 
de l’Handbol Igualada. 
Tota la primera part ha estat 
dominada pel Finques Argent 
Handbol Igualada, acabant 
aquests primers 30 minuts 
amb un clar 15 a 11 i amb molt 
bones sensacions pel jocde 
l’equip igualadí.
La segona part ha estat un 
reflex de la primera, l’Iguala-
da ha jugat el seu partit molt 
concentrat, amb jugades de 
pissarra i amb la tranquil·litat 
del coixí de gols que reflectia 
el marcador. I molt important, 
l’excel·lent actuació del porter 
Eric Plaza en aquest partit. 
Amb un resultat de 26 a 20, 
ben merescut per l’equip igua-
ladí que ha jugat un dels seus 
millors partits de la tempora-
da, ha acabat el partit.
Partit que ha estat dels que 
fan afició i en el que el nom-
brós públic assistent ha gaudit 
d’handbol del bo. Un equip 
molt cohesionat i amb una 
molt bona forma física, molt 
ben dirigit pel seu cos tècnic. 
Encara és molt d’hora per so-
miar, però de continuar amb 
aquests registres pujar a Pri-
mera Catalana és possible.
Entrenats per Pol Cantero, 
han jugat:
Porters: Jordi Bermejo (1 atu-
rada), Eric Plaza (22 atura-
des).
Jugadors: Oscar Visa (5), Jordi 
Vilarrubias, Esteban Lezama 
(2), Rubén Àlvarez (1), David 
Cubí (4), Josep Lluis Àlvarez 
(1), Manel Muñoz (2), Sergi 
Garcia (3), Marc Vilches, Jordi 
Grado (5), Roger Calzada (3) i 
Arnau Capitàn.

Equips base
Segona Catalana Juvenil 
Masculí
C.H. Igualada 44–28 CE 
Handbol BCN Sants
Jugadors: Max Segura, Fer-
nando Almendro, Arnau Ca-
pitán, Joel Santaeulària, David 
Malpartida, Xavi Oliva, Biel 
Hornas, Marc Espinagosa, 

Arnau Torner, Xavier Reina, 
Toni Puig, Marc Andreu i a la 
porteria Joel Solanelles. Entre-
nador Josep Garcia.

Cadet Masculí. Grup E. Se-
gona Catalana
CH Igualada Blau 42 – 35 
Handbol BCN Sants
Entrenats per: David i Eric, 
Cèsar i Dani a la part de de-
legats 
Jugadors: Dani, Edgar ,Pol, 
Isaac, Manel, Sergi, Carlos , 
Biel i Raúl Ànims i a seguir. 
Dani Leon.

Primera Catalana Infantil 
Masculí. 
Acadèmia Igualada - Handbol 
Igualada 30 – 23 CH Sant Es-
teve Sesrovires  
Dirigits per Roger Calzada 
i Arnau Capitán, van jugar: 
Hugo Cazorla, Àlex Pajuelo, 
Raül Cáceres, Noel Badia, Pol 
Solís, Arnau Vargas, Xavier 
Malpartida, Oriol Pou, Jan 
Tardà, Aitor Doncel, Aniol 
Gumà, Guerau Llansana, San-
ti Cuevas i Roger Trull.

Primera Catalana. Infantil 
Femení.
Acadèmia Igualada - Hand-
bol Igualada 30 – 18 Handbol 
Cardedeu 
Jugadores: Aroa, Rebeca, Nú-
ria Checa, Alba, Judit, Erika, 
Mèlat, Núria Garriga, Aina  i 
Júlia.
Entrenadors: Sergio i Olga.
                    
Campionat Aleví Femení. 
Jocs Escolars Baix Llobregat.
Acadèmia Igualada CHI – CH 
Costerets Negre
Jugadors:Emma, Miriam, Ari-
adna,Claudia, Iona, Julia
Entrenadors: Nico,Monica.

Victòria de prestigi de 
l’Handbol Igualada

FUTBOL  / LA VEU 

Aquest mes de no-
vembre ha arrencat 
a Igualada la cinque-

na edició del programa Fut-
bol i Valors, una iniciativa 
del departament d’Esports 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
amb la participació de vint-
i-dos joves entre 12 i 16 anys 
i el suport de tres educadors. 
Al Parc del Xipreret, els joves 
participaran en dues sessions 
cada setmana, fins al mes de 
maig de l’any vinent, treba-
llant l’adquisició de valors a 
través de l’esport en equip.
Aquest programa ofereix a 
aquests nois i noies la possi-
bilitat de participar gratuïta-
ment en activitats esportives 
extraescolars a les quals, per 
raons familiars o econòmi-
ques, no hi tindrien accés. La 
iniciativa utilitza el futbol com 
a eina d’educació i reflexió 
al voltant dels valors, trans-
metent-los hàbits saludables, 
promovent la igualtat i esti-
mulant la integració social i la 
cohesió.
S’hi utilitza la filosofia dels 
Tres Temps: al primer temps 
els jugadors dialoguen i acor-
den les regles del joc d’aque-

lla sessió, al segon disputen 
el partit i, al tercer i últim, 
n’extreuen les conclusions. Els 
acords i els temes de diàleg 
varien en cada jornada però 
les normes del fair play hi són 
sempre presents.

L’esport com a eina d’inte-
gració i creixement
Futbol i Valors va néixer ara 
fa quatre anys, donant conti-
nuïtat al programa FutbolNet, 
que havia iniciat la Fundació 
FC Barcelona en nombro-
sos municipis del país al curs 
2012/2013. A partir de la 

valoració positiva d’aquella 
experiència, el departament 
d’Esports de l’Ajuntament va 
apostar per seguir treballant 
amb els joves amb una meto-
dologia similar.
L’objectiu de Futbol i Valors 
és, fonamentalment, afavo-
rir la integració social a tra-
vés de l’esport, estimulant en 
aquells que hi prenen part la 
incorporació de valors com 
la superació, l’esforç, les re-
lacions interpersonals, la 
participació, la igualtat de 
gènere, el treball en equip o 
el respecte als companys.



Sergi Solé i Marta Rey, guanyadors 
de la 45a Pujada a la Tossa

ATLETISME / LA VEU 

Els atletes Sergi Solé (C.E. 
Roger Roca Running)  
i Marta Rey (CAI Pe-

tromiralles), es van  imposar 
diumenge passat al matí en la 
45a edició de la Pujada Iguala-
da - La Tossa de Montbui, en-
guany amb el nou recorregut 
per camins i rierols forestals, 
de 6.700 m. amb sortida des de 
l’Estadi Atlètic Municipal igua-
ladí, i amb l’arribada situada al 
cim de la muntanya de La Tos-
sa de Montbui, a l’esplanada del 
Castell. Hi van participar un 
total de 50 atletes en la cursa 
atlètica, als que acompanyaren 
els 82 participants en la 1a Ca-

ESPORTS  |  43Divendres, 24 de novembre de 2017

Dues victòries i una derrota pels 
equips de l’Òdena Club Bàsquet

minada Popular, amb un total 
de 132 participants globals en 
aquesta edició.
La cursa comptava amb l’orga-
nització del CAI Petromiralles, 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament d’Igualada.  Aquesta va 
ser la 7a edició del Memorial 
LLuís Torrescasana, en memò-
ria del que havia estat jutge de 
la prova en la majoria d’edici-
ons de la mateixa, i que ens va 
deixar l’any 2010.  
L’atleta del CE. Roger Roca R. 
Sergi Solé, es va imposar amb 
un  registre de 28’56”, seguit 
de l’atleta i triatleta del CAI 
Petromiralles Marc Moreno, 

2n. amb 29’29”, i era 3r Hèctor 
Colom (CAI Triatló Petromi-
ralles) amb 29’36”, seguit de 
Daniel Baraldés (CAI Triatló 
Petromiralles) 4t amb 29’48”,  
entrant 5è Carles Torrents (In-
dependent) amb 30’45”, i 6è  
Oriol Castells (CAI Petromi-
ralles) amb 32’30”.
En femenines es va imposar 
Marta Rey (CAI Popular) 27a 
general amb 41’39”, seguida 
d’Ariadna Izcara (CAI Popu-
lar), 2a i 29a gral. amb 42’44”, 
i era 3a i 31a gral. Clara Casa-
res (CAI Popular) amb 44’00”, 
entrant 4a i 32a gral. Sònia 
Magallón (CAI Popular) amb 
44’05”, 5a i 39a gral. Frances-
ca Cabré (CAI Popular) amb 
44’49”, i 6ª i 46ª gral. Amalia 
Morente (CAI Popula) amb 
49’09”.
L’acte de repartiment de pre-
mis als atletes classificats,  es 
va efectuar davant de l’ermita 
de La Tossa amb la partici-
pació dels regidors d’Esports 
dels Ajuntaments d’Igualada, 
Rosa Mª Plassa i de Sta. Mar-
garida de Montbui, Josep Pa-
lacios, acompanyats de Carles 
María Balsells, en representa-
ció de la Fundació La Tossa, i 
del president del C.A. Iguala-
da, Lluís Cañamares.

Foto: Josep Rovira.

ATLETISME / LA VEU 

Els  22 atletes del Club 
Atlètic Igualada que 
participaren diumenge 

al matí en el 20è Cros Ciutat 
de Girona protagonitzaren 
una brillant  actuació davant 
d’una considerable participa-
ció d’atletes del Cros català, 
en ser la 3a prova puntuable 
per al G.P. Català de Cros de 
la FCA, en les categ. Cadet, 
Juvenil i Junior. 
Pel que fa als representants 
del CAI Petromiralles, cal 
ressaltar la victòria de Mari-
na Suria en categoria Junior 
fem., i el 3r lloc de  Marta 
Llagostera en Promesa fem., 
mentre Ayoub Ait Addi era 4t 
en Juvenils masc., i el debu-
tant amb el CAI Ayoub Ouc-
hbab era 5è en Promesa masc.
Marina Suria era la guanya-
dora en Junior fem. amb 
14’17”,  seguida d’Elia Ibarra, 
7ª amb 15’02”, sobre un re-
corregut de 4.120 m. conjunt 
amb les Promesa, Sènior i Ve-
teranes fem. 
Marta Llagostera era 3a en 
categ. Promesa, amb 14’51”, 
per completar els 4.120 m. de 
la prova gran femenina, do-
minada per Marina Guerrero 
(Avinent Manresa).
Ayoub Ait Addi era 4t en ca-
tegoria Juvenil masc. amb 
9’05”,  seguit de Riduan Boul-
bayem, 9è amb 9’15”, i de Ser-
gi Santamaría, 10è amb 9’18”, 
sobre 3.000 m.
Ayoub Ouchbab era5è en 
Promesa masc., amb 25’01” 
per cobrir els 8.150 m. de 
cursa conjunta amb els Sèni-
or, imposant-se Abdelmou-
nim El Jouk (Lleida U.A).
En categoria Juvenil fem. 
Carla Alemany era 8a amb  

3 podis per als atletes del CAI al 
G.P. de Marxa Ciutat de Manresa
ATLETISME / LA VEU 

Diumenge passat es va 
disputar al Passeig Pere 
III de Manresa el G.P. 

de Marxa Ciutat de Manresa, 
11è Memorial Enric Villaplana, 
amb organització de l’Avinent 
Manresa, amb una considerable 
participació.
Hi van participar cinc atletes del 
CAI Petromiralles, sobresortint 
el 2n lloc en Sènior fem. de Silvia 

González - 5a global en la prova 
absoluta fem -., amb 26’40”  per 
cobrir els 5 Km. d’aquesta cate-
goria, dominada per Mar Juárez 
(Avinent Manresa).
Van sobresortir també les 
3eres posicions del Veterà Ru-
bén Piñol en categ. M-45, amb 
26’39” sobre 5 Km. en el seu 
debut amb el CAI, i de Laura 
Giménez, 3a en Cadets fem. 

9’19”, entrant 19a Judit Ibar-
ra amb 9’51”,  sobre 2.620 m. 
Pel que fa a les categories de 
promoció, els atletes del CAI  
Petromiralles/Dental Igua-
lada brillaren també en dife-
rents curses. Així en Infantils 
masc. Nil Gómez era  7è  amb  
9’08”, seguit de Nil Cabello, 
11è amb 10’01”, de Ham-
za Zeroual, 13è amb 10’03”, 
i d’Oriol Alonso, 14è amb 
10’04”, sobre 2.620 m.
Aya Boulbayem era 10a en In-
fantil fem. amb 6’10”, seguida 
de Martina Zunino,  20a amb 
6’25”, sobre un recorregut de 
1.770 m. 
En categoria Cadet fem. Júlia 
Solé era 13a  amb  7’40”, Fran-
cina Massagué 17a amb 7’56”,  
Mar Planas 21a amb 8’14”,  
Judit Navarro 25a amb 8’29”, i 
Marcel·la Solé 34a amb 8’53”, 
sobre 2.240 m. de cursa.
Xavier Nogales era 15è en 
Benjamins masc., amb 4’40” 
sobre  1.120 m. de cursa.
Pel que fa als Alevins masc. 
Guim Gabarró era 35è amb 
6’46”, sobre 1.770 m. de cursa.

Marina Suria (CAI), 
guanyadora en Júnior 
al Cros de Girona

Abdessamad Oukhelfen, 
guanyador absolut del Cros 
de Valls  
Diumenge passat, l’atleta 
Promesa (Sub-23) del CAI 
Petromiralles Abdessamad 
Oukhelfen,  es va proclamar 
guanyador absolut del 29è 
Cros de Valls, memorial Jú-
lia Celma, amb un temps de 
28’10” per cobrir els  8.500 
m. de  recorregut conjunt 
amb els Sènior masc.
En categ. absoluta fem. es va 
imposar Paula Hritiuc (F.C. 
Barcelona) amb 15’54” per 
cobrir els 4.200 m. de cursa.

amb 16’53” sobre 3 Km. de re-
corregut.
Marc Aguila era 6è en Infantils 
masc., amb 19’16” sobre 3 km. 
i Ares Giménez era 11a en Ale-
vins fem. amb 14’04”, sobre 2 
km. de recorregut de la categ.
El guanyador absolut masc. va 
ser Kevin Cerro (Cornellà Atl.), 
amb 22’09”  per cobrir els 5 Km. 
de la cursa absoluta masc.                                                                                                        
                                                     

Inici del circuit català de duatlons 
de muntanya

L’equip cadet del CAI Petromiralles al Cros de Valls.

ATLETISME / LA VEU 

El diumenge 12 de novem-
bre, es va inaugurar la 
temporada de duatlons 

de muntanya amb el VIII duat-
ló BTT de Tavèrnoles.
La prova va comptar amb un 
total de 220  participants. El re-
corregut consistia en un primer 

tram de 6 km de córrer, seguit 
de 20 km amb BTT i per aca-
bar 3 km més de córrer. El re-
corregut, es va caracteritzar per 
la seva duresa tant el en córrer, 
com ens els exigents desnivells 
en  la secció de BTT.
Els guanyadors absoluts foren 
Francesc Freixer (Grup Espor-
tiu Esteve) i Noemí Moreno  

(CAI), ja habituals en l’esglaó 
més alt del podi.
Per part del CAI triatló Petro-
miralles destacar la 7a posició 
en clubs de l’equip masculí, el 
debut de Carlos Larios i Josep 
Ramon Montaner, aconseguint 
una 3a i 5a posició en el grup 
d’edat 25-29 i la victòria general 
de Noemí Moreno.



Els Jocs Escolars de l’Anoia 
segueixen sumant esport 
a la comarca

44 |  ESPORTS Divendres, 24 de novembre de 2017

ATLETISME / LA VEU 

El passat diumenge al 
matí, 203 participants 
van córrer en l’11è Cros 

Escolar dels Hostalets de Piero-
la dels quals 71 eren locals.
Les diferents categories es van 
adaptar en recorreguts adients 
per a cada edat amb trams al 
voltant del parc de Cal Ponsa, 
el centre del municipi a Cal 
Figueres i coincidint amb un 
diumenge de tardor protago-
nitzat per la bona temperatura 
i el sol, la qual cosa no era ha-
bitual en altres anys on, sobre-
tot el vent acostumava a fer la 
guitza.
Pel que fa a les dades de com-
petició, cal destacar el bon 
ritme dels atletes participants 
i els pòdiums amb una gran 
presència hostaletenca i un 
esment també als primers cor-
redors del poble fora dels gua-
nyadors.
El cros coincideix amb els 
66ns Jocs Escolars de l’Anoia 

JOCS ESCOLARS / LA VEU 

Disputada una nova 
jornada dels JEEA, els 
equips van escalant 

posicions i les taules de classifi-
cació agafen forma. Recordem 
que aquest any, la classificació 
de resultats està integrada amb 
la puntuació aconseguida en 
els valors en joc. El tutor de joc 
i els entrenadors de cada equip 
valoren el comportament en la 
participació de tots els agents 
per treure’n una puntuació.
Aquesta setmana fem una re-
passada a les competicions de 
Futbol 7. El Consell Esportiu 
de l’Anoia directament no or-
ganitza la competició sinó que 
col·labora amb Consells Es-
portius veïns perquè els equips 
de la comarca puguin competir 
en aquesta modalitat. 

Futbol 7 Femení - Classifica-
ció Primera Fase Grup A:
C.E. Lliçà d’Amunt - 9 / U.E. 
Sant Fost - 3 / UDU Bellvitge 
A - 3 / Fundació Terrasa F.C. 
1906 - 3 / U.D. Gornal - 3 / C.E. 
Masquefa 2013 - 0 / UDU Bell-
vitge B - 0. 

Futbol 7 Infantil Mixt Grup A 
1a Fase
Infantil futbol 7 UET - 21,25 
/ C.D. Almeda Infantil - 17,75 
/ Masquefa C.E. - 13,00 / C.F. 
Atlètic Incresa - 9,25 / C.F. Sant 
Just Infantil - 6,50 / Club de 
Futbol Quintinenc - 4,75 / The 
American School of Barcelona 
Infantil - 0,75

A part dels partits del cap de 
setmana, el dimarts passat al 
Col·legi Maristes s’impartia la 
2a sessió del programa Forma-
ció Multiesportiva. Professors 
d’educació física i tècnics es-
portius van aprendre a aplicar 
les TIC a l’aula d’Educació Fí-
sica de la mà d’Àngel Blanco, 
professor de la UB i formador 
de mestres del Departament 

PÀDEL / LA VEU 

Les cròniques dels partits 
de pàdel de l’Esquaix 
Igualada:

PàdelCat 3a Masculí.
Poques opcions per l’equip de 
3a Subaru cient 0-3 contra un 
potent La Torre.
Marc Rabell/Josep Buron van 
cedir 3-6, 0-6 amb José Mar-
tín/Manolo García, J.M. Pino/
Pepe Ferrer van caure amb 
David Gordillo/José Fernàn-
dez 1-6, 2-6 i finalment Juanjo 
De Miguel/Josep Ma Méndez 
també van perdre 1-6, 2-6 
amb Francisco Fonseca/David 
Ríos.
 
Lliga Pàdel +45 Oxford
Nova derrota dels de ‘Oxford’ 
aquest cop jugant a casa i con-
tra Les Moreres.
L’equip Subaru Oxford no aca-
ba de trobar sensacions i de 
moment ja ha encaixat 2 der-
rotes
Isidre Marimón/Ramón Ga-
barró van caure 4-6, 5-7 amb 
Lluís Piqué/Jaume Mallart, els 
dos germans Homs, Jordi i Al-
bert va empatar a 1 gracies a 
un 6-1, 7-6 davant Jaume Bas-
compte/Manel Vilarrubies, 
però en el  decisiu Àngel Solé/
Lluís Fernàndez van tenir po-
ques opcions caient amb Xavi 

d’Ensenyament. Els assistents 
van aprendre a dinamitzar una 
sessió d’esport aprofitant les 
noves tecnologies.
La propera sessió de la Forma-
ció Multiesportiva està previs-
ta pel 12 de desembre a l’Emili 
Vallès. La sessió es titula  ‘Be 
cool: PE Classes are fun!’, l’ob-
jectiu és conèixer la metodo-
logia Aprenentatge Integrat de 
Continguts i Llengua Estran-
gera (AICLE) aplicada a l’aula 
d’Educació Física. Us convi-
dem a consultar la informació 
del programa de Formació 
Multiesportiva.
Seguint el calendari esportiu, 
aquest cap de setmana els Jocs 
Esportius Escolars segueixen 
amb el seu calendari normal. 
Dissabte les competicions d’as-
sociació tenen una nova cita 
amb el seu esport. Els Preben-
jamins del Campionat de Polis-
portiu, aquest cap de setmana 
tenen jornada de minibàsquet 
la competició femenina i fut-
bol sala els masculins. La resta 
de categories de Polisportiu, 
benjamí i aleví, aprofitaran la 
jornada per recuperar partits 
ajornats abans de fer el canvi 
d’esport.
Diumenge, el circuit de Cros 
de l’Anoia ens porta fins a San-
ta Margarida de Montbui on es 
disputarà el 25è Cros del Gar-
cia Lorca. El circuit proposat es 
dibuixarà pel barri de Vistale-
gre i l’encetaran els alevins a les 
10:00 del matí.
Durant tot el cap de setmana 
es fan jornades de reciclatge 
i seminaris per a tutors/es de 
joc de patinatge artístic a Vi-
lafranca del Penedès. Aquests 
programes estan impulsats per 
la Unió de Consells Esportius 
de Catalunya.
Podeu consultar tota la infor-
mació sobre els Jocs Esportius 
Escolars de l’Anoia a www.ce-
anoia.cat

Un Cros Escolar radiant en temps i 
participants als Hostalets de Pierola

i forma part del Campionat 
Escolar. La cursa popular fi-
nal on es comptabilitzaven els 
adults va elevar el nombre de 
participants a 240.
Un any més cal destacar la 
gran feina de l’organització a 
càrrec de la Comissió d’Es-
ports dels Hostalets qui es va 
encarregar de traçar els recor-
reguts des de primera hora del 
matí i de l’avituallament amb 

aigües i fruita. La trobada va 
acabar amb l’entrega de tro-
feus de mà de l’alcalde Daniel 
Vendrell i membres de l’orga-
nització i el sorteig d’una bici-
cleta de muntanya.
Amb el cros escolar es dona 
per tancada la temporada 
esportiva als Hostalets de 
Pierola d’aquest any i es co-
mença a estudiar les propos-
tes de cara el 2018.

Mala jornada pels 6 dels 8 equips Subaru

Valls/Toni Esteve per 2-6, 3-6.

Lliga Pàdel +45 Cambridge
L’equip Subaru Cambridge va 
ensopegar en la seva visita al 
C.T. Piera, tot i anar molt frec 
a frec el resultat final ha estat 
de 2-1 per els Pierencs.
Xavi Linares/Xavi Balp va do-
nar un punt molt important 
guanyant J.M Triavell/R. Cos-
ta 4-6, 6-3, 6-4, però primer 
Josep Anton Colom/Jordi Fer-
rer i desprès Jordi Soler/Joan 
Corcelles van cedir davant J. 
Alcon/Xavi Gil els primers i A 
Pascual/A. Garcia els segons.
 
 
PàdelCat 2a Femení 
Un puntet molt important 
aconseguit en la visita de les 
noies Subaru al Pàdel Center 
Penedès. Alineació molt jove, 
on les noves incorporacions, 
les dues Lauras, han guanyat 
el seu punt.
Resultats del parcials:
Eva Jose / Laia Aguilera van 
cedir 0-6, 2-6
Rosa Calvet / Joana Calvet van 
perdre 1-6, 2-6
Laura Molina / Laura Barco 
van guanyar 6-2, 6-3
  
PadelCat 3a Femení 
Les noies Subaru de 3a van 

jugar un partit de molta lluita 
davant l’Espadel de Esparra-
guera. El resultat final ha estat 
1-2
Trini Pacheco/Encarna Del-
gado van perdre per un igua-
lat 7-6, 3-6, 6-6 amb Sònia 
García/Ingrid Vilella, Rosa 
Mas/Sílvia Farrés van empa-
tar desprès d’una convincent 
victòria 6-3, 6-2 amb Jasmina 
Montserrat/Ascensió Blanco 
i finalment en un partit igua-
ladíssim, Joanna Dalmases/
Imma Llopart van perdre per 
la mínima 6-7, 6-3, 6-7 amb la 
parella Julia Blanco/N. Selles.
 
PàdelCat 4a Femení 
Desplaçament a Santpedor on 
les noies Subaru vàrem perdre 
per 3-0, amb un rendiment 
molt digne tenint en compte 
que parlem d’un equip molt 
nou i amb molt poca experi-
ència.
Joanna Bisbal/Marta Pujol 
van caure en 2 sets amb Àn-
gels Sierra/A. García, Cristina 
Hernández/Antònia Camac-
ho van cedir en un renyit 4-6, 
5-7 amb Isabel Lanza/Sònia 
Marquez i finalment també en 
un igualat partit Gemma Ba-
sols/Raquel Alonso van també 
perdre 4-6, 5-7 amb Engràcia 
Costa/Marta Gannau.



Diumenge, 29a edició de 
la Cursa de l’Esquiador

CURSES / LA VEU 

Aquest proper diumen-
ge arriba la 29a edició 
de la Cursa de l’Es-

quiador, organitzada per la 
UEC Anoia.
Com ja és habitual en els úl-
tims anys, la cursa ofereix tres 
modalitats: trail, caminada - 
no competitiva - i BTT. 
Enguany la cursa es disputa-
rà pels voltants del municipi 
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d’Òdena i passarà pels boscos 
encara visiblement afectats per 
l’incendi de fa dos anys. 
Recordem que l’entrega de dor-
sals pels caminadors serà a les 
7h del matí i la sortida a les 8h. 
Els ciclistes hauran de recollir 
el seu dorsal a les 8h i sortiran a 
les 9h. Pels corredors, l’hora de 
recollida de dorsals serà a les 
9h i la sortida a les 10h.

Els equips del Moto Club Igualada 
protagonistes al Ral.li 2000 Viratges

Jornada regular de 
l’equip “A” de bitlles

BITLLES CATALANES / LA VEU 

El darrer cap de setmana 
l’equip de bitlles Igua-
lada “A” va rebre a Les 

Comes l’equip Ametllers per 
disputar la cinquena jornada 
de lliga. Van guanyar el pri-

mer partit i perdre el segon 
amb els següents resultats: 
Igualada “A” 369 - 354 Amet-
llersi Igualada “A” 342 - 353  
Ametllers. L’equip “B” va 
ajornar el seu partit.

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

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Organitzat pel Biela 
Club Manresa es va 
disputar el 57è Ral·li 

2000 Viratges puntuable pel 
Campionat de Catalunya d’as-
falt i per campionats de pro-
moció.
Nou van ser els equips de 
Moto Club Igualada que hi 
van participar en aquest ral·li 
que constava de cinc trams 
cronometrats: Vilaredes, Tau-
rons, Castellfolit, Talamanca i 
Roquefort. Tots ells es dispu-
taven dues vegades, excepte el 
de Castellfollit que es feia tres 
cops. Tram aquest de Castell-
follit que anava de Sant Sal-

vador de Guardiola fins poc 
abans de l’encreuament de la 
carretera que porta a Castellfo-
llit del Boix.
Cal qualificar de bones les 
classificacions aconseguides 
dels equips del MCI, Angel 
Bonavida/Ramon Segarra(Cit-
roën Saxo) es clasificaren en el 
10è bloc absolut, i en el tercer 
de grup N i tercer de classe 2. 
Joan Morros/Carles Planell(-
VW Golf GTI) en el lloc 16è 
i segons a C4 i classe 12. Da-
vid Abad/Marcel Abad(BMW 
M3) en el 20è i tercers a C4 i 
classe 12. Miguel Serral/David 
Cendra amb VW Golf abando-

naren.
A la categoria de Ral.li Sprint, 
Jonatan Gonzalez/Mario Acos-
ta(Citroën Saxo) tercers abso-
luts i primers de grup A i pri-
mers de classe 1. Sergio Garcia/
Ariadna Martínez(Citroën 
AX) vuitens absoluts segons a 
C4 i quarts a classe 1. Marcel 
Castells/Miriam Corominas(-
Citroën Saxo) en la posició 
17ena sisens a grup N i onzens 
de classe1. A la categoria de 
Regularitat, Joan Miquel Sanc-
hez/Joan Font (BMW 325) gu-
nyaren a RSS 2 i tercer lloc per 
Jaume Mas/Jordi Ibarra amb 
Porsche 911.

Primera victòria dels Aigualits a casa
WATERPOLO / LA VEU 

El passat dissabte 18 de 
novembre els water-
polistes de la categoria 

absoluta masculina del Club 
Natació Igualada van jugar a 
la piscina de Les Comes con-
tra el Sant Adrià B amb un re-
sultat final de 12-8 . 
Va ser un partit on l’ Igualada 
va dominar el joc durant tot 
el partit pràcticament, cosa 
que va afavorir a l’equip local. 
Des d’un primer moment, els 
igualadins es van posar per 
davant en el marcador  fins a 
arribar a un de 9-2, gràcies a 
l’encert dels jugadors locals de 
cara a porteria.
En el tercer període els igua-
ladins van afluixar i l’equip 
del Sant Adrià va aprofitar 
per ajustar  al marcador amb 
un 11-7. Però al quart període 
l’equip local va tornar a mar-
car la superioritat en joc i va 

guanyar el partit recolzat per 
la força afició assistent.  
Va ser el debut de P.Perez com 
a jugador de l’equip absolut. 
Cal esmentar la retirada tem-
poral d’Albert Torras com a 
entrenador,   agraint-li de  part 
de tot l’equip  la seva implica-
ció amb el waterpolo i el Club 
durant tants anys . 
Aquesta setmana es  dóna la 
benvinguda al nou entrenador 
de l’equip absolut Marc Tolosa 
que anys enrere ja havia for-
mat part del Club, i s’incorpo-

ra a l’equip amb il·lusió i ganes 
de progrés. 
Parcials: 5-1, 4-1, 2-5, 1-1
Alineació CNI:  R. Sarlè(por-
ter), E. Noguera(3), D.Pelejà, 
J.Burgues, R.Calaf(2), J.Soler, 
Q. Vilarrubias, T. Mallofré(1), 
D. Sánchez, M. Badia(1), P. 
Perez(1), X. Palomo(4), P .Gó-
mez(porter) i com a entrena-
dor D. Ramis
El proper desplaçament serà 
dissabte 25 de novembre a 
Olot a les 19:00h contra el 
C.N. Olot.



Els benjamins del Club Natació 
Igualada competeixen a Les Comes
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Bons resultats del centre 
Gui als Campionats de 
Catalunya de taekwondo

NATACIÓ / LA VEU 

Aquest dissabte dia 18 
de novembre, s’ha ne-
dat la 2a jornada de 

lliga benjamina a la piscina de 
Les Comes, on han participat 
el C.N. Sitges,  C.N. Vallirana, 
C.N. Vilafranca, C.N. Sant Sa-
durní, C.N. Esplugues, C.N. 

TAEKWONDO / LA VEU 

E l passat diumenge es 
va celebrar al polies-
portiu de la Mar Bella 

(Barcelona) el Campionat de 
Catalunya Infantil. 
10 esportistes igualadins de 
l’T.K.D Gui, van obtenir dos 
ors, cinc bronzes i tres quarts 
llocs.
Medalla d’Or per Ana Alon-
so i Nizar Hasa. Medalla de 
Bronze per Pol Gorge Ca-
mus, Dennis Sant Joan, Al-

Molins de Rei i el Club Nata-
ció Igualada.
L’equip del CNI va estar for-
mat per: Nadia Benito, Laia 
Carné, Olivia Guzowska, 
Martina Llorach, Ariadna 
Navarro, Itziar Valenzuela, 
Albert Cano, Guiu Egea, Joan 

Enrich, Jan Jardí, Jan Navarro 
i Pavel Odainic.
A l’inici de la sessió han par-
ticipat els més petits de cada 
club, els pre-benjamins, nas-
cuts al 2009-2010 i han nedat 
les proves de 25m. lliures i 
25m. Papallona. Tot seguit els 
benjamins han disputat la 2a 
jornada on han nedat les pro-
ves de 100m. esquena i 50m. 
Papallona, els nedadors del 
2008 i els 100m. papallona els 
del 2007.
Per finalitzar la competi-
ció, s’han nedat els relleus de 
4x50m. lliures. femení i mas-
culí.
Bons resultats dels esportistes 
del CNI. Un equip benjamí 
amb potencial i ganes de fer-
ho molt bé aquesta tempora-
da.

fonso Alonso, Iker Gomez 
i Ainhoa Leiva. Els 4ts llocs 
van ser per Carles Gonzalez, 
Unai Gomez i Lina Azza.
Cal agrair als pares i als en-
trenadors, Judith Fei, Jordi 
Posada i a Maribel Garcia, 
per la seva gran col·labora-
ció, i felicitar els nostres es-
portistes per fer-nos disfru-
tar, per el seu gran esforç i 
entrega en aquest Campionat 
de Catalunya.

Gimnastes de l’Igualada GC Aula són 
a Alacant, al Campionat d’Espanya
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA / LA 
VEU 

Les gimnastes de l’Igua-
lada Club Gimnàstic 
Aula, van viatjar ahir 

cap Alacant per participar 
en el que serà el seu primer 
Campionat d’Espanya.
El conjunt Benjamí Base Na-
cional modalitat 5 pilotes, 
format per: Martina Espi-
nalt, Gina Castelltort, Laia 
Sànchez, Arlet Oliva i Mar 
Vázquez, van aconseguir 

classificar-se per al Campi-
onat Nacional Base de con-
junts el passat 8 d’octubre a 
Figueres. 
Aquestes joveníssimes gim-
nastes de 8 i 9 anys, que no-
més fa 3 mesos que estan 
treballant amb aparell, han 
demostrat estar a l’alçada de 
gimnastes més experimenta-
des i defensar a gran nivell el 
nom del club igualadí. 
Les igualadines competiran 
avui divendres a les 19:40h i 
l’exercici es podrà seguir en 

directe via internet. 
Les seves entrenadores Mai-
te Sànchez i Laura Martínez, 
manifestaven el gran repte 
que ha suposat per a elles 
portar a aquestes petites grans 
gimnastes a tant alt nivell.
Sens dubte gran fita per a 
aquestes joveníssimes gim-
nastes que debuten a nivell 
nacional.
Desitjar-los-hi molta sort i 
a seguir treballant de valent 
com està fent sens dubte el 
club igualadí.

Èxit del Club Patinatge 
Artístic Igualada a les 
proves de nivell
PATINATGE / LA VEU 

D issabte passat a 
Cubelles, dues pa-
tinadores del Club 

Patinatge Artístic Igualada 
van superar les proves de ni-
vell de la Federació Catalana 
de Patinatge.
Van ser l’Anna Domènech 
que va superar el nivell B i 
que a partir d’ara competi-
rà al nivell A, i la Natasha 
Iglesias que va superar el ni-
vell C i a partir d’ara compe-
tirà al B.
Amb aquest èxit, el Club 
Patinatge Artístic Igualada 
continua elevant el nivell de 
les seves patinadores, gràcies 
a l’esforç realitzat constant-
ment als entrenaments.

Important victòria del CPP Igualada 
CTAI davant un rival complicat
TENNIS TAULA / LA VEU 

El passat cap de setmana 
nou desplaçament a Sa-
ragossa per disputar un 

encontre contra un rival molt 
complicat per la seva classifi-
cació.
El partit va anar molt ajustat, 
decantant-se les partides pels 
nostres palistes en finals molt 
ajustats. L’Stadium Casablanca 
Saragossa va guanyar 2 parti-
des per les 4 del CPP Igualada 
CTAI.
Van jugar: Daniel Luco (2), 
Francesc Masip (2) i Carles 

Contreras.
Després d’aquesta victòria el 
balanç de la temporada és de 
tres victòries i tres derrotes.

El pròxim partit es disputarà 
el proper 2 de desembre a Tar-
ragona, contra el  Club Nata-
ció Tarraco.    
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Diumenge, 19 de no-
vembre, el Teatre 
Municipal l’Ateneu ha 

acollit la vint-i-dosena edició 
dels Premis Ciutat d’Igualada, 
els guardons que reconeixen 
el treball de creadors de dife-
rents disciplines dels àmbits 
cultural, artístic, de recerca 
o social. L’acte ha comptat 
amb la presència, entre altres 
autoritats, de l’alcalde, Marc 
Castells, del regidor de Cul-
tura, Pere Camps, de regidors 
del consistori, de la directora 
general d’Indústria, Àngels 
Chacón, i del director dels 
Serveis Territorials del depar-
tament de Cultura de la Gene-
ralitat a la Catalunya Central, 
Lluís Cerarols. Al teatre hi ha 
hagut també una butaca buida 
amb un llaç groc, recordant 
que el destituït conseller de 
Cultura de la Generalitat, Llu-
ís Puig, es troba actualment a 
Brussel·les.
Durant l’acte s’han lliurat el 
premi Paquita Madriguera de 
Composició Musical, el Jaume 
Graells d’Art Digital, el Gaspar 
Camps de Disseny, el Procopi 
Llucià de Fotografia, el Joan 
Llacuna de Poesia, el Jaume 
Caresmar d’Investigació –
declarat desert–, el Mossèn 
Còdol de Compromís Social 
i Cívic, i el recentment creat 
Premi d’Honor Ciutat d’Igua-
lada.
El Premi de Composició Mu-
sical Paquita Madriguera, con-
vocat per l’Ajuntament d’Igua-
lada i l’Escola Municipal de 
Música, amb la col·laboració 
de l’Associació Catalana d’Es-
coles de Música, premia el 

guanyador amb 1.350 euros 
i la posterior edició de l’obra 
que servirà de base pedagò-
gica per a joves intèrprets en 
formació. El guardó ha estat 
per la composició La ciutat 
d’Ivori, de l’igualadí Carles 
Prat. L’autor ha obtingut qua-
tre guardons d’aquesta convo-
catòria, esdevenint el compo-
sitor local més premiat de la 
història dels premis.
Al Premi Gaspar Camps, cre-
at amb l’objectiu de reconèi-
xer el talent dins el món del 
Disseny, hi optaven diferents 
obres de disseny industrial i 
interiorisme. El jurat del pre-
mi, convocat per l’Ajuntament 
d’Igualada amb la col·labora-
ció de l’entitat Disseny=Igua-
lada i l’Escola Municipal d’Art 
i Disseny Gaspar Camps, l’ha 
concedit a l’obra de disseny 
d’interiors de les noves ofi-
cines de La Renda Urbana, fet 
per l’estudi 99espais i realitzat 
per Xavier Pelfort.
El Premi d’Art Digital Jaume 

Graells, impulsat per l’Ajunta-
ment d’Igualada amb el patro-
cini del Centre d’Estudis In-
formàtics de l’Anoia CEINA, 
ha estat per les obres Florecer, 
Hogar i Skydive, de l’autor xilè 
resident a Barcelona, Sebas-
tián Felipe Becerra. Ha rebut 
el guardó Ciutat d’Igualada, 
una llicència original Corel 
i 1.800 euros atorgats per La 
Renda Urbana, Trilogi i CEI-
NA. També hi ha hagut un ac-
cèssit, dotat amb una llicència 
original Corel i un diploma 
acreditatiu, per El zoo del dr. 
Blau del tarragoní Robert Sir-
vent.
El Premi de Poesia Joan Lla-
cuna, organitzat per l’Ajun-
tament amb el suport de 
l’Ateneu Igualadí i el Centre 
d’Estudis Comarcals d’Iguala-
da (CECI), dota el premi amb 
1.350 euros i la publicació de 
l’obra a Viena Edicions. L’es-
criptor guanyador ha estat el 
manacorí Jaume Mesquida 
amb l’obra Resplendor de foc. 

Un llibre que es presentarà 
properament al cicle poètic i 
musical De Pell Sensible.
La convocatòria del Premi 
de Fotografia Procopi Llu-
cià compta amb el suport 
de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada (AFI) i el primer 
premi, dotat amb 1.000 euros 
i la participació en el proper 
festival FineArt, ha recaigut 
en José Beut, de València, per 
la col·lecció Los Surma. El se-
gon premi, amb 350 euros i un 
diploma acreditatiu, és per
Yolanda Luque, de Castellbis-
bal, per la col·lecció Dones de 
França al segle XVIII.
El lliurament del Premi d’In-
vestigació que porta el nom de 
Jaume Caresmar, ha viscut
un moment d’homenatge amb 
la projecció d’un audiovisu-
al coincidint amb el 300 anys 
del seu naixement. El premi el 
convoquen l’Ajuntament i el 
Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada (CECI) amb la col-
laboració del Centre d’Estudis 
Antoni de Campmany de la 
Universitat de Barcelona però, 
en aquesta edició, ha estat de-
clarat desert.
El Premi Mossèn Còdol al 
Compromís Social i Cívic, or-
ganitzat per l’Ajuntament i la
Fundació Sant Crist d’Iguala-
da, té l’objectiu de promoure i 
reconèixer la feina realitzada 
per persones, entitats i orga-
nitzacions compromeses amb 
els valors socials.
En aquesta edició, l’entitat 
guardonada amb els 2.000 eu-
ros que aporten a parts iguals 
l’Ajuntament i la Fundació 
del Sant Crist, ha estat l’ONG 
Mans Unides d’Igualada, 
membre d’Igualada Solidària i 

Igualada reconeix el talent cultural i la creació artística 
en la 22a edició dels Premis Ciutat d’Igualada

que treballa per ajudar a pal-
liar les situacions de pobresa 
dels pobles del Sud. La pre-
sència a la ciutat es remunta 
a l’any 1983, quan un grup de 
joves de la parròquia de San-
ta Maria, juntament amb al-
tres persones motivades per 
un esperit missioner s’hi van 
adherir i van començar a tre-
ballar per aquesta entitat. La 
col·laboració es manté viva 
encara avui.
Finalment i per primer cop, 
enguany s’ha lliurat el Premi 
d’Honor Ciutat d’Igualada 
a una persona, de qualsevol 
dels àmbits culturals, de pen-
sament, social, intel·lectual o 
educatiu, que hagi destacat 
per una llarga i significada 
trajectòria. Els guanyadors 
han estat ex aequo Magí Puig, 
destacat membre del CECI 
i organitzador durant molts 
anys de les sessions de l’Aula 
Universitària de la Gent Gran 
(AUGA) i Jaume Farrés, tam-
bé històric membre del CECI 
i incansable investigador i 
difusor de la història d’Igua-
lada. A banda, aquest any el 
record a títol pòstum ha estat 
per Esteve Corbella, un home 
d’un currículum extraordina-
ri, amb gran bagatge cultural 
–en música, composició i cant 
coral– que va deixar una pro-
funda petja a la ciutat d’Igua-
lada i que va morir el novem-
bre de 2016.
L’alcalde, Marc Castells, ha 
tancat l’esdeveniment fent un 
esment al conseller Lluís Puig 
i traslladant l’agraïment, en 
nom de l’Ajuntament, a totes 
les entitats, empreses i profes-
sionals que han fet possible la 
22a edició d’aquests guardons.Jaume Farrés i Magí Puig, premis d’Honor

Foto de família de tots els  guardonats als Premis Ciutat d’Igualada 2017
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Aquest cap de setmana 
Igualada es converteix, 
per vuitè any consecu-

tiu, en un dels escenaris d’El 
Més Petit de Tots, el festival 
d’arts escèniques per als més 
petits (0-5 anys) més gran 
d’Europa, que enguany arriba a 
la seva tretzena edició. El festi-
val, que va arrencar l’11 de no-
vembre i que s’allargarà fins el 
26 de novembre, amb un ampli 
programa d’espectacles que es 
representaran a catorze teatres 
d’onze municipis dels Països 
Catalans, arriba aquest cap de 
setmana al Teatre de l’Aurora 
d’Igualada, on es podran veu-
re dues propostes recomana-
des per a infants de 2 a 5 anys: 
l’espectacle Bojos per les pomes 
(Besat af aebler) de la compa-
nyia danesa Teater Nordkraf; i 
Blink Flash Duncan, del Mercat 
de les Flors i l’Associació Blink 
Flash. La celebració del festival 
a Igualada compta, per quart 
any consecutiu, amb el suport 
de la clínica dental juvenil i fa-
miliar Boca a boca, d’Igualada.
 
El festival per als més petits 
més gran d’Europa
El festival El Més Petit de Tots 
va néixer el 2005 en una ini-
ciativa de la LaSala Miguel 
Hernández (Sabadell) amb 
una clara vocació internaci-
onal i d’expansió al territori. 
En aquest sentit, uns anys més 
tard, s’hi va sumar el Teatre 
de l’Aurora i, més endavant, 
s’hi van afegir el Mercat de 
les Flors (Barcelona), el Teatre 
Municipal (Benicàssim), el Te-
atre Principal (Olot), el Teatre 
de l’Escorxador (Lleida), el Te-
atre-Auditori (Sant Cugat), i el 
Teatre Clavé (Tordera), Teatres 

de Tarragona (Tarragona), el 
Teatre-Auditori (Granollers), 
la sala Àtrium de Viladecans i 
el SAT! De Barcelona.
El festival El Més Petit de Tots 
que es fa per vuitè any conse-
cutiu al Teatre de l’Aurora ha 
comptat enguany amb la visita 
d’una quarantena de progra-
madors, 20 dels quals interna-
cionals, que han valorat molt 
positivament el festival i han 
reflexionat sobre l’estat de les 
arts escèniques per a infants 
de 0 a 3 anys, explicava en roda 
de premsa Eulàlia Ribera, di-
rectora del Festival. Per la seva 
banda, el director del Teatre de 
l’Aurora, Òscar Balcells, valo-
ra positivament el fet de po-
der acollir a la sala igualadina 
una proposta internacional i la 
coproducció que ha fet el Festi-
val amb el Mercat de les Flors. 
Balcells també destaca el tre-
ball conjunt que fan els artis-
tes amb altres professionals de 
disciplines vinculades a la pri-
mera infància com pedagogs 
o mestres perquè l’espectacle 
“estigui molt cuidat i sigui una 
experiència enriquidora tant 
pels més menuts com per als 
seus acompanyants”. 

El festival ha tingut, des dels 
seus inicis, una clara vocació 
internacional. De fet, un dels 
espectacles que es podrà veu-
re al Teatre de l’Aurora aquest 
cap de setmana és de la pres-
tigiosa companyia danesa Te-
ater Nordkraft. Bojos per les 
pomes és un espectacle on “el 
so, el moviment i els objectes 
quotidians són els grans pro-
tagonistes” ha explicat Ribe-
ra. D’altra banda, Blink Flash 
Duncan que es podrà veure 
diumenge “és una de les grans 
sorpreses d’aquest festival” ha 
apuntat Ribera que ha qualifi-
cat el muntatge de “preciós” i 
li ha augurat “un gran èxit”. Es 
tracta d’un espectacle dirigit 
per Montserrat Roig que tam-
bé n’és la ballarina. Roig és es-
pecialista en treball d’arts escè-
niques a escoles bressol i amb 
la primera infància.
 
Bojos per les pomes (Besat af 
aebler): Les coses ordinàries 
poden ser extraordinàries
El so i el moviment són els pro-
tagonistes absoluts en aquests 
meravellós espectacle visual de 
la reconeguda companyia da-
nesa Teater Nordkrfat. A Bojos 
per les pomes el públic desco-
brirà que les coses ordinàries 
poden ser extraordinàries: una 
xarxa de pescar serà un atra-
pasomnis, una bossa de plàstic 
pot ser un sospir, i les sensaci-
ons canviaran amb els colors i 
la llum. L’edat recomanada per 
a aquest espectacle, de 35 mi-
nuts de durada, és de 2 a 5 anys.
 
Blink Flash Duncan: Un es-
pectacle que desperta l’imagi-
nari emocional
L’Isa, una noia valenta i curi-
osa, descobreix objectes ama-
gats a l’escenari. Cada objecte 

guarda una experiència vital 
en relació amb una emoció, un 
color i una música. Blink Flash 
Duncan, produït pel Mercat de 
les Flors, vol despertar l’imagi-
nari emocional dels més petits 
a través d’un magnífic espec-
tacle de dansa ple de formes, 
ritmes, qualitats i dinàmiques. 
L’edat recomanada per a aquest 
espectacle, de 40 minuts de du-
rada, és de 2 a 5 anys
 
La clínica dental juvenil 
Boca a boca, patrocinadors 
del festival a Igualada, sorte-
gen quatre vals per l’atenció 
odontològica entre el públic 
del festival
La celebració del festival El 
Més Petit de Tots al Teatre de 
l’Aurora compta, per quart any 
consecutiu, amb el suport de 
la clínica dental juvenil Boca 
a boca, situada al Passeig Ver-
daguer, 55, d’Igualada. “La pre-
venció és, per al nostre equip 
de professionals, la principal 
eina per evitar tractaments 
complicats en malalties bu-
codentals en els nens. Amb la 
voluntat d’oferir tractaments 
integrals, hem ampliat el nos-
tre equip amb una podòloga 
i posturòloga i una logopeda. 
Per fer arribar als pares i mares 
la importància de la prevenció, 
que és el nostre gran lema, en 
el marc del festival farem un 
sorteig de quatre tractaments 
odontològics per a quatre nens 
o nenes, fins que compleixin 
cinc anys” explica Margarida 
Ferrer, responsable de la clíni-
ca dental juvenil Boca a boca. 
Els assistents als espectacles 
podran omplir, durant els dos 
dies del festival, unes butlletes 
del sorteig que trobaran al Tea-
tre de l’Aurora.
Margarida Ferrer remet a la 

“responsabilitat social corpo-
rativa” per explicar els motius 
del suport de la clínica a aquest 
projecte cultural. “Des de la clí-
nica Boca a boca apostem per 
una odontologia des de la in-
fància, per poder gaudir d’una 
bona salut bucodental tota la 
vida. Això també és cultura. I 
és feina de tots, com clíniques 
i teatres, crear tàndems per po-
der enriquir els nostres infants 
en la millor salut, tant oral com 
intel·lectual. La cultura dóna a 
les noves generacions una base 
formativa molt important, els 
dona sensibilitat artística, els 
cultiva l’ànima, els ensenya a 
tenir esperit crític, a conèixer 
les nostres tradicions i a impli-
car-se en la nostra societat.  És 
missió del nostre centre pro-
jectar els nostres coneixements 
i experiència cap a la societat, 
amb xerrades, col·laboraci-
ons amb la premsa o patroci-
nant iniciatives culturals com 
aquesta, essent conscients de 
les enormes dificultats del mo-
ment per dur-les a terme” ha 
explicat Ferrer.
 
Horaris i venda d’entrades
Les representacions de Bojos 
per les pomes es faran dissabte 
25 de novembre en dues sessi-
ons, a les 12 h. i a les 17.30 h.;  
mentre que les de Blink Flash 
Duncan es faran el diumenge 
26 de novembre, a les 12 h i a 
les 17:30 h. Les entrades, a 8€ 
(adults)  i 6€  (nens) es poden 
adquirir per Internet i a la ta-
quilla del Teatre de l’Aurora 
(a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. 
També es poden reservar prè-
viament trucant al 938050075 
exclusivament el dijous de 
19 a 20 h. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.  

El Festival El Més Petit de Tots torna, aquest cap de 
setmana, al Teatre de l’Aurora
A Igualada es podran veure els espectacles Bojos per les pomes (Besat af aebler) de la companyia danesa Teater Nordkraft  i 
Blink Flash Duncan, del Mercat de les Flors i l’Associació Blink Flash

Presentació del Festival a la Clínica dental Boca a Boca
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La mostra arriba a Igua-
lada organitzada per 
Òmnium Anoia en 

col·laboració amb el festival 
de ficció televisiva Zoom. Les 
projeccions de curtmetratges 
i websèries s’emetran en el se-
güent horari:
Divendres dia 24:
- 9.30h Premis VOC d’Òm-
nium Cultural –Zoom Class- 
al Teatre municipal L’Ateneu.
Dissabte dia 25:
- 11:30h Premis VOC d’Òm-
nium Cultural + Vermut 
VOC- al Cinema Ateneu. 

La Mostra VOC (Versió Origi-
nal en Català), impulsada per 
Òmnium Cultural, va comen-
çar el dijous 16 de novembre 
als Cinemes Texas de Barce-
lona i farà arribar, de manera 
simultània a 27 poblacions, 
el talent audiovisual català en 
uns guardons oberts al públic 
a través d’un premi popu-
lar, que se sumarà als Premis 
VOC, atorgats per un jurat.
En total s’han presentat 342 
obres, de les quals, 331 curt-
metratges i 11 de nous for-
mats.
D’aquestes propostes, 9 curt-
metratges i 3 websèries, vide-

oblogs i nous formats audio-
visuals presentades, formen 
part de la selecció final que 
podrà veure’s a 31 ubicacions 
diferents.
El resultat dels premis es do-
narà a conèixer dijous 1 de 
desembre en una festa a la 
Sala Luz de Gas de Barcelona 
i inclouen diverses dotacions 
econòmiques de fins a 4.000 
euros. El jurat, format per Ra-
mon Térmens, Gina Tost, Ca-
rol López, Jaume Martí, Alba 
Cros i Judith Colell atorgarà 
un premi al Millor Curtme-
tratge (creació de durada mà-
xima de 20’ si és ficció i 30’ 

si té caràcter documental. Per 
cadascuna de les dues catego-
ries hi haurà també el premi 
del públic a través de les vo-
tacions populars recollides al 
llarg de la Mostra VOC. Els 
curtmetratges es podran vo-
tar en el transcurs de la Mos-
tra i les websèries, videoblogs 
i altres produccions audiovi-
suals a través del web www.
voc.cat.
La Mostra VOC té lloc a 31 
espais diferents de 27 del ter-
ritori: Girona ciutat, Figueres, 
Roses, la Garriga, Cardedeu, 
Sant Celoni, St Feliu del Llo-
bregat, St Just, Molins de Rei,

Esplugues, Ribes de Freser, 
Olot, Mataró, El Masnou, 
Igualada, Vic, La Seu d’Urgell, 
Berga, Sabadell, Cerdanyola, 
Terrassa, Rubí, St Cugat del 
Vallès, Tarragona, Reus, Bar-
celona (4 espais) Móra d’Ebre 
i Palafrugell.
El projecte VOC, premis i 
mostra d’audiovisuals en ca-
talà, impulsat per Òmnium 
Cultural, té com a objectiu 
potenciar la producció en 
llengua catalana així com la 
creació nous públics per a l’au-
diovisual i el cinema català, 
fomentant el coneixement de 
l’oferta en aquest idioma, ja 
sigui en versió original, sub-
titulada o doblada.
Òmnium Cultural, que actu-
alment té 40 seus territorials 
arreu del país i 68.000 socis i 
sòcies, segueix apostant, amb 
aquest nou projecte vinculat 
amb el món del cinema i els 
audiovisuals per protegir i 
impulsar la llengua i la cultu-
ra catalanes. Els premis VOC 
se sumen a altres guardons 
que impulsa l’entitat: La Nit 
de Santa Llúcia, on s’entre-
guen els premis més relle-
vants de les lletres catalanes 
com per exemple el premi 
Sant Jordi de novel·la a o el 
premi Carles Riba de poesia; 
el Premi d’Honor de les Lle-
tres Catalanes, instituït l’any 
1969, que reconeix la trajec-
tòria d’una persona que hagi 
contribuït de manera notable 
i continuada a la vida cultural 
dels Països Catalans; el Premi 
Sambori, guardó de narrativa 
en català dirigit a alumnes de 
primària, secundària i batxi-
llerat o el concurs La Llança, 
on lectors voten el llibre més 
susceptible de ser regalat la 
diada de Sant Jordi.

Igualada acull la Mostra VOC 
d’audiovisual en català dins el Zoom

CINEMA / LA VEU 

El Zoom Festival Inter-
nacional de Ficció i For-
mats Televisius compta 

un any més amb el suport de 
Servisimó. Aquest 2017, per 
segona vegada, l’empresa pa-
trocina el Premi Servisimó a 
la Millor Sèrie Espanyola que 
es lliurarà durant la Gala de 
Cloenda el proper dissabte 25 
de novembre al Teatre Ateneu 
d’Igualada a la popular sèrie 
Nit i Dia, produïda per TV3 i 
Mediapro.
El certamen, que té lloc del 21 
al 26 de novembre a Igualada 
i Barcelona, torna per quin-
zena vegada per fer gaudir de 
les millors produccions tele-
visives de Catalunya, l’Estat 
Espanyol i d’arreu del món. 
I com en les passades edici-
ons torna a tenir el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
la Diputació de Barcelona, 
la Generalitat de Catalunya i 
Catalunya Film Festivals. A 
més de la col·laboració d’un 

conjunt d’institucions priva-
des que recolzen l’esdeveni-
ment cultural com Servisimó. 
L’any passat l’empresa auto-
mobilística va decidir apadri-
nar el Premi a la Millor Sèrie
Espanyola de l’Any, un guar-
dó que el jurat de la crítica 
entregarà durant el festival i 
que ja ha dictaminat que serà 
per Nit i Dia.
A més de Nit i Dia, en aquesta 
15a edició, el Zoom reconei-
xerà amb el Premi d’Honor 
la trajectòria del periodista 
Àngel Casas i el Premi Tu ets 
la tele al programa de televi-
sió Saber y ganar. El Premi 
Auguri Sita Murt, patrocinat 
per la marca igualadina, està 
dedicat a les joves prome-
ses de l’ofici, el rebrà l’actriu 
catalana Bruna Cusí, recent 
coprotagonista del premiat 
film de Carla Simón Estiu 
1993. Cusí ha treballat tam-
bé al film d’Agustí Villaronga 
Incerta Glòria o a les sèries 
Polseres Vermelles, Cites, 
entre d’altres.

Servisimó, patrocina el 
Premi Zoom a la millor 
sèrie espanyola

Tots els dilluns, «dia  de l’espectador preferent»

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros*

ateneucinema.cat

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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MÚSICA / LA VEU 

Aquest diumenge, com ve sent 
tradicional des de molts anys, 
la Schola Cantorum celebrarà 
el dia de la patrona de la mú-
sica, Santa Cecília,  amb una 
solemne eucaristia, en aquesta 
ocasió a l’església de la Sagra-
da Família, a les 12 del migdia.
Iniciarà aquesta missa el cant 
Crist venç, de Mn. Lluís Ro-
meu al coincidir enguany en 
el dia de la Festivitat de Crist 
Rei. Entre altres cants, finalit-
zarà aquesta celebració amb 

l’Himne en honor a Santa Ce-
cília del mateix compositor.
La coral estarà dirigida per 
Oriol Plans, actual nou di-
rector que procedeix de l’es-
cola montserratina i l’acom-
panyament a l’orgue de Josep 
Xaubet.
Aprofitem també per anunciar 
que el proper dia 8 de desem-
bre, festivitat de la Immacula-
da Concepció, la coral solem-
nitzarà la missa de l’església 
dels Frares Caputxins a 2/4 de 
12 del matí, interpretant un 
programa marià.

La Schola Cantorum en la 
festivitat de Santa Cecília

MÚSICA / LA VEU 

El pianista i compositor 
igualadí Carles Viarnès 
presenta temes del seu 

darrer treball Schematismus 
(2016) i ho fa envoltat d’una 
de les veus influents de l’art au-
diovisual actual: Alba G. Cor-
ral. Una proposta que sedueix 
els sentits de l’espectador i els 
atrapa des de la primera nota, 
des del primer traç. Es tracta 
d’un espectacle únic i irrepeti-
ble per deixar-se emportar.
Viarnès centra el seu treball 
en la música contemporània 
amb tocs subtils de l’estèti-
ca electrònica i experimental 
actuals. Al seu últim treball 
discogràfic, el pianista aposta, 
encara més, pel minimalisme, 
per la reducció màxima de les 
notes, al límit més tènue en-
tre el so i el silenci. Per la seva 
banda, Alba G. Corral, explo-
ra les narratives abstractes, 
amb actuacions audiovisuals 
en viu en les quals integra la 
codificació i l’elaboració, en 
col·laboració amb el músic, i 
en temps real.
El Teatre de l’Aurora i l’Esco-
la/Conservatori Municipal de 

Música d’Igualada organitzen 
aquest divendres el segon en 
col·laboració que s’emmarca 
dins del Cicle Música de Pri-
mera Fila que programa el Te-
atre de l’Aurora. Aquesta col-
laboració entre l’equipament 
cultural de la plaça de Cal 
Font i l’Escola té com a objec-
tiu incrementar la repercussió 
del Cicle de Concerts de Pro-
fessorat de l’ECMMI.
 
Horari i venda d’entrades
El concert Carles Viarnès i 
Alba G. Corral tindrà lloc di-
vendres 24 de novembre a les 
21 h al Teatre de l’Aurora. Les 
entrades tenen un preu de 10 
€ i 8 € (amb els descomptes 
habituals) i 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.  

“Schematismus”, 
excel·lent treball musical 
al Teatre de l’Aurora

El pianista Carles 
Viarnès i l’artista Alba 

G. Corral s’alien per 
crear un espectacle únic 

i irrepetible

MÚSICA / LA VEU 

Al voltant de 800 alum-
nes de primària d’es-
coles d’Igualada i la 

resta de la comarca van parti-
cipar el passat 14 de novem-
bre de l’audició que va oferir, 
al Teatre Municipal l’Ateneu, 
la Jove Orquestra Simfònica 
de l’Anoia (JOSA) Aleví, amb 
l’espectacle La flor de Molihuà. 
El concert, organitzat des del 
departament d’Ensenyament 

de l’Ajuntament d’Igualada, 
estava inclòs en el programa 
AIRE, que aglutina l’oferta 
d’activitats educatives adreça-
des a les escoles del municipi, 
i que en aquesta edició comp-
tat amb la participació d’Emi-
li Vallès, Ramon Castelltort, 
Escolàpies, Escola Pia, Escola 
Mowgli, Garcia Fossas, Dolors 
Martí, Jesús Maria, Monalco, 
Escoles de l’Ateneu Igualadí 
i Gabriel Castellà. La JOSA 
Aleví està formada per uns 60 

músics, entre 5è de primària i 
2n d’ESO, que assagen un cop 
al mes. La plantilla de l’orques-
tra és simfònica i inclou cor-
da, vent, metalls i percussió. 
La Flor de Molihuà narra les 
aventures d’un noi i una noia a 
la recerca del remei que podrà 
salvar l’estranya malaltia que 
afecta tots els habitants del seu 
poble, Ganxailing. Escrita i di-
rigida per Albert Gumí, comp-
ta amb textos d’Anna Marsal i 
narració de Mònica Torra.

800 escolars participen en una audició 
de la JOSA Aleví

El Zoom estrena un capítol inèdit 
de la sèrie “Merlí” 
CINEMA / LA VEU 

Dissabte a la tarda, in-
clòs dins de les diver-
ses projeccions del 

Festival Zoom, es projectarà 
en exclusiva el capítol de la sè-
rie “Merlí” que es podrà veure 
el dilluns 27.
Abans de l’acte hi haurà una 
xerrada amb els protagonistes 
i creadors de la sèrie i poste-
riorment es farà el visionat del 
capítol. S’espera la presència 
dels directors de la sèrie així 
com alguns dels seus prota-
gonistes: la Berta (Candela 
Anton), el Gerard (Marcos 
Franz), l’Oksana (Laia Manza-
nares),  l’Ivan (Pau Poch), l’Oli-
ver (Iñaki Mur), el professor de 
literatura Gabi (Pau Vinyals).
Posteriorment tindrà lloc la 
gala de lliurament dels premis 
d’aquest any, a les 9 del vespre 
al Teatre Municipal.
Enguany el Zoom Festival in-
ternacional de ficció i formats 
televisius reconeixerà amb el 
Premi d’Honor la trajectòria 
del periodista Àngel Casas i el 
Premi Tu ets la tele al progra-
ma de televisió Saber y ganar, 

el concurs en antena més vete-
rà de la televisió, presentat per 
Jordi Hurtado que des de fa 20 
anys s’emet diàriament i que ja 
compta amb més de 5.000 epi-
sodis. 
El Premi Auguri Sita Murt, de-
dicat a les joves promeses de 
l’ofici, el rebrà l’actriu catalana 
Bruna Cusí, recent coprotago-
nista del premiat film de Carla 

Simón Estiu 1993. Cusí ha tre-
ballat també al film d’Agustí 
Villaronga Incerta Glòria o a les 
sèries Polseres Vermelles, Cites, El 
cor de la ciutat, entre d’altres. El 
Premi a la Millor Sèrie Espa-
nyola és per a la producció de 
TV3 i Mediapro Nit i Dia, cre-
ada per Lluís Arcarazo i Jordi 
Galceran i protagonitzada per 
Clara Segura.
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TEATRE / LA VEU 

La reconeguda narra-
dora Noemí Caballer 
pujarà dijous 30 de 

novembre (21 hores) a Les 
Golfes del Teatre de l’Auro-
ra per oferir una nova sessió 
de Contes per adults dins del 
Cicle Les Golfes. 
Noemí Caballer Balust, filla 
de Maria Josep Balust Muru-
gó, néta d’Elies Balust Jové, 
campaner i pregoner a Salàs 
de Pallars, un poble minús-
cul del prepirineu de Llei-
da… Així comença una ses-
sió de contes tribut al món 
rural i oral d’on prové aques-
ta reconeguda narradora.
Noemí Caballer ens sorprèn 
amb contes i xafarderies 
d’àvies i veïnes, i històri-

es plenes d’un surrealisme 
quotidià: històries de festa 
major, d’emigració per fer les 
Amèriques, del mandongo, 
de la quotidianitat de la gent 
de muntanya... i ens presenta 
les peripècies d’uns perso-
natges entranyables.

Horari i venda d’entrades
La sessió de contes per a 
adults Pasadizos secretos (es-

Contes per a adults a les Golfes de 
l’Aurora amb Noemí Caballer

Noemí Caballer 
converteix les 

històries quotidianes i 
surrealistes d’un poble 
de muntanya en contes

pectacle en castellà) tindrà 
lloc dijous 23 de març a les 
21 h. a la sala Les Golfes del 
Teatre de l’Aurora. Les en-
trades   7 € i 5,50 € (amb els 
descomptes habituals) es po-
den adquirir per Internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. Més informació a www.
teatreaurora.cat.  

EXPOSICIONS / LA VEU 

El dimecres 29 de no-
vembre, a les 7 de la 
tarda, es clourà l’ex-

posició itinerant “Patrimoni 
oblidat, memòria literària” a 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada. Aquesta exposició de 
la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catala-
na (CCEPC) s’ha fet amb 
la col·laboració de l’Institut 
Ramon Muntaner, l’Ajunta-
ment d’Igualada, la Biblio-
teca Central d’Igualada i el 
Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada (CECI)..
L’acte el presentaran: el regi-
dor de Promoció Cultural i 
Comerç, Pere Camps; el con-
ferenciant, Josep Santasma-
ses, i la presidenta del CECI, 
Rosa M. Parés.
Es farà una visita comentada 
per en Josep Santasmases i 
una recitació de textos a càr-
rec de na Margarida Barnús 
i Mañé. 
L’exposició consisteix en 14 

plafons. Dotze que represen-
ten el territori català, el seu 
patrimoni i la seva literatu-
ra. I dos, representatius de 
l’Anoia, dissenyats pel CECI.
L’exposició Patrimoni obli-
dat, memòria literària vol 
posar en relació elements 
patrimonials (entenent el 
patrimoni en un sentit molt 
ampli), ja desapareguts o bé 
abandonats o ruïnosos –o 
que en un determinat perío-
de històric ho van ser–, amb 
textos literaris que s’hi han 
referit.

Cloenda de l’exposició 
“Patrimoni oblidat, 
memòria literària”

LLIBRES / LA VEU 

Dijous dia 30 de novembre, a 
la 7 de la tarda, a l’auditori de 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada, tindrà lloc la presenta-
ció del nou llibre de l’escrip-
tor igualadí Pep Elias, “Amb 
sense tu”, editat per Voliana 
Edicions. Es tracta d’un nou 
llibre de relats que té com a fil 

conductor principal la con-
tradicció, tal com expressa el 
títol amb aquesta expressió 
tant comú però alhora tant 
contradictòria. Elias, que ja 
ens va sorprendre amb “Olor 
de gas” i amb “Literalment 
incapaç de matar una mos-
ca” ara ens presenta unes 
històries que tenen un final 
però que són narrades de tal 

manera que ens permet ima-
ginar-nos-en un altre de ben 
diferent. Així en el llibre hi 
desfilen un partit de tennis 
amb sense final, un ligüista 
amb sense sort, un escriptor 
amb sense coartada, un joc 
de màgia amb sense truc, un 
accident amb sense totes les 
víctimes previstes, París amb 
sense glamur,  un dia amb 

sense precedents, etc. 
És un acte organitzat per la 
mateixa Biblioteca Central 
dins el cicle de noves publi-
cacions “Va de llibres!” amb 
la col·laboració de Llegim…? 
i Llibreria i l’Aplec, entitat 
promotora de la llengua, on 
comptarem amb la presència 
de l’autor i del filòleg Jaume 
Farrés que presentarà l’acte. 

Presentació del llibre “Amb sense tu” de l’escriptor 
igualadí Pep Elias

L’Angeleta 
de Montbui Poble
 ha fet 104 anys.

Moltes 
felicitats

Jordi Rabascall  
‘Sinatra at the apartment’
Divendres 1 de desembre, a les 23 h, 
al Teatre Municipal l’Ateneu

Ho organitza:

www.musiquesdebutxaca.cat
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EXPOSICIONS / LA VEU 

El dimecres dia 29 de 
novembre, a les 7 de la 
tarda, es farà la visita 

guiada a l’exposició «Patri-
moni oblidat, memòria lite-
rària», que es pot visitar fins 
a finals de mes a la Biblioteca 
Central d’Igualada. Aquesta 
visita anirà a càrrec de Josep 
Santesmases i després es farà 
un petit recital de textos lite-
raris a càrrec de Margarida 
Bernús. La visita s’havia de 
fer inicialment el divendres 3 
de novembre però finalment 
es va ajornar.
De Canejan a Mequinensa, de 
la Guingueta d’Àneu a Arenys 
de Mar i de Vic a Dénia, «Pa-
trimoni oblidat, memòria li-
terària» mostra l’estret lligam 
que hi ha entre territori i lite-
ratura, en lligar elements pa-
trimonials ja desapareguts o 
ruïnosos amb textos literaris 
que s’hi han referit, d’autors 
de tots els temps. Aquesta ex-
posició està organitzada pel 
Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada, la Coordinadora 
de Centres d’Estudi de Parla 
Catalana i l’Institut Ramon 
Muntaner. 
La quantitat de restes patri-

monials que hi ha als Països 
Catalans és extraordinària i 
es vol posar en valor la potèn-
cia evocadora de les pedres.  
Segons els organitzadors, 
«ens ajuda a conèixer, enten-
dre i valorar els testimonis 
del passat dels nostres pobles 
i ciutats». A la mostra també 
hi ha referències a la comarca 
de l’Anoia. Aquesta exposició 
s’emmarca dins un projecte 
molt més ampli que inclou 
també el portal a Internet 
www.patrimonioblidat.cat. 
Tot plegat per contribuir a 
fer conèixer millor els nostres 
territoris, el seu patrimoni i la 
seva literatura, promoure lo-
calment la lectura, l’estudi i la 
divulgació i estimular la crea-
ció de noves obres literàries.

Visita guiada a 
l’exposició “Patrimoni 
oblidat, memòria 
literària”, a la Biblioteca

MÚSICA / LA VEU 

Després d’un any d’ab-
sència tornarà diu-
menge vinent dia 26, 

la commemoració de la festa de 
santa Cecília, a la basílica, coin-
cidint amb la diada de Crist Rei. 
Aquesta vegada serà la Coral 
de Santa Maria l’encarregada de 
solemnitzar aquest ofici amb els 
cants. La celebració serà presidi-
da per Mn. Josep Massana, rec-
tor de la parròquia de la Soledat.. 
La Coral dirigida per Coni Tor-
rents comptarà amb l’acompa-
nyament a l’orgue de Lluís Victo-
ri, organista titular de la basílica. 
En acabar s’interpretarà l’Himne 
a la santa de Mn. Josep Romeu.

Festa de les onomàstiques
El dimarts dia 14 de novembre, 
la Coral de Santa Maria va cele-
brar amb un sopar en el seu local 
d’assaig, la festa de les onomàs-
tiques que es desenvolupà amb 
l’habitual companyonia i recrea-
ció. Durant l’àpat es projectaren 
les fotografies realitzades en la 
36a.Trobada General d’Anima-

dors de Cants de Montserrat, 
celebrada fa poques setmanes a 
Igualada.

IV vetllada poètica
El dissabte dia 18, tingué lloc la 
IV Trobada Poètica en el domi-
cili de la família Del Rio-Tor-
rents. L’acte presentat per Rosa 
Vilanova, comptà amb la par-
ticipació activa dels mateixos 
cantaires de la Coral. Hi in-
tervingueren en dues rondes: 
Pepita Abril, Dolors Buchaca, 
Tofi Calvache, Encarna Càno-
vas, Concepció Cuadras, Eusè-
bia Fanega, Alfons Ferrer, Josep 
Garcia, Jaume Puig, Elisabet 
Puñal, Ma. Àngels Riba, Lleo-
nard del Rio, Isidre Solé C., Isi-

Diumenge, solemne ofici a santa Cecília

dre Solé S., Milagros Sucarrats, 
Coni Torrents, Maite Torrents, 
Mercè Travesset, Rosa Valero, 
Roser Viadiu, Narcís Viarnés, 
Rosa Vilanova i Josep M. Vilar-
rubias.
Es llegiren treballs d’Antònia 
Abante, Josep Ma. Borràs, An-
toni Canals, Teresa Castellà, 
Daniel Clemente, Alfons Ferrer, 
Josep Forn, M. Aurora Enrich, 
Imma Fuster, Marià Manent, 
Joan Maragall, M. Martí-Pol, 
Mercè Mititieri, M. Àngels Oli-
va, Higinio Puñal, Lleonard del 
Rio, Berta Torres, Amadeu Vila 
i Jacint Verdaguer.
En acabar se serví un bere-
nar-sopar per gentilesa de la 
família amfitriona.

RESTAURANTS

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

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

www.restaurantexquisit.com

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

Copes dels 
millors vins i 

caves. 

Pinxos i vermuts.

Esmorzars, 
berenars, sopars...

Fes la teva 
reserva!!

(Estem al costat de 
Cal Font)
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TEATRE / C. MUNTANER 

Demà dissabte l’Agru·
pació teatral Toar 
ens torna a visitar al 

Concurs de teatre i presenta·
ran l’obra Un cor normal.
Breu història de la compa·
nyia:
L’Agrupació Teatral TOAR va 
néixer al 1955. Hi han passat 
ja unes quantes generacions 
de lleidatans.
A part de fer al llarg de 62 
anys una bona pila d’obres 
teatrals, han mantingut vi·
ves les tradicions any rere 
any fent Els Pastorets de Lluís 
Millà, La Passió de Lleida, la 
Llegenda de Sant Jaume, que 
explica a grans i petits perquè 
a Lleida cada any es fa la Pro·
cessó dels Fanalets de Sant 
Jaume, on hi van tot els nens i 
nenes de Lleida amb un fana·
let encès, cada 1 de novembre 
segueixen  amb la tradició de 
representar el Don Juan Teno-
rio de Zorrilla

Sinopsi de l’obra:
Un cor normal de Larry Kra·
mer ens mostra un problema 
social, situat als anys 80, des 

d’una perspectiva publica i 
privada. Els personatges de 
l’obra viuen l’epidèmia de la 
Sida a Nova York i ens con·
viden a viure el dia a dia de 
l’infern que aquest esdeveni·
ment va suposar per al col·
lectiu gai. Tot i ser una obra 
política, on els personatges 
principals lluiten per una hu·
manitat que els ha estat ne·
gada pel mateix govern, Un 
Cor Normal tracta de l’amor. 
Un amor que es manté ferm 
davant la malaltia, la mort i 
la incredulitat d’una societat. 
Encara que es centra a Man·
hattan durant els anys 80 i es 
tracta de la Sida, Un Cor Nor-
mal és una obra a temporal 
que va més enllà del que ens 
explica. És una obra que ens 
mostra temes que s’han re·
petit durant la història de la 
humanitat; com la lluita per 
la igualtat, l’opressió de les 
minories i les injustícies co·
meses per entitats oficials. 
La obra està basada en fets re·
als. El protagonista Ned We·
eks és el propi escriptor Larry 
Kramer.
Durada del obra 2h15m. 
L’obra es fa en un sol acte.

“Un cor normal”, propera 
obra al Concurs de 
Teatre de Piera

EXPOSICIONS / LA VEU 

Coincidint amb el lliu·
rament, diumenge 
vinent, dels Premis 

Ciutat d’Igualada, aquesta set·
mana s’obre a La Sala Munici·
pal d’Exposicions de la capital 
de l’Anoia una mostra dels tre·
balls presentats a la categoria 
de Fotografia Procopi Llucià 
d’aquests guardons. S’inaugu·
rarà aquest divendres, dia 17, 
i es podrà visitar fins el 10 de 
desembre en aquest espai, si·
tuat al c/ Garcia Fossas 2, els 
divendres de 18 a 21h, els dis·
sabtes d’11 a 14h i de 18 a 21h, 
els diumenges d’11 a 14h i de 
18:30 a 20:30h, i de dimarts a 
dijous de 18:30 a 20:30h.
 

Exposició dels treballs fotogràfics 
presentats als Premis Ciutat d’Igualada

MÚSICA / LA VEU 

El proper dimecres 29 de 
novembre tindrà lloc 
un concert de veu so·

prano, Sandra Roset; piano, 
Lali Solà i comentaris/projec·
cions  amb Mònica Pagès. 
Interpretaran l’Ocell profeta 
de Granados, un passeig per 
l’obra i la vida d’Enric Grana·
dos en el centenari de la seva 
mort . Amb aquest programa 
presentaran un recull de l’obra 
més característica del com·
positor lleidatà, com és l’obra 
per a piano sol i l’obra vocal, 
acompanyada dels comentaris 
de Mònica Pagès sobre la seva 
personalitat, que ens con·
textualitzaran la vida i obra 

del compositor català més 
internacional. El recorregut 
comprèn des de la influència 
modernista de la Barcelona 
del tombant de segle fins a la 
influència que va exercir l’obra 
de Goya fins el seu tràgic final: 
el naufragi del vaixell de tor·
nada de l’estrena de Goyescas 
a Nova York. 
El concert és a les 20h a l’Audi·
tori de  l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música d’Igua·

Concert amb Sandra Roset, Lali Solà i 
Mònica Pagès a l’ECMMI

El concert està inclòs 
dins el XXIII cicle de 

concerts de professorat 
de l’Escola de Música 

d’Igualada 

lada, Passeig Verdaguer 84, 86.
Preu entrada: 6 €

Esmorzars, dinars (menú diari i festius) 
sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups 

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada93 806 65 96

Especialistes en Tapes - Carrer del Clos Nº 53
Telèfon de reserves: 629 149 923

Horari: De dijous a diumenge de 20:00 a 23:00

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64



Més que un capellà

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Va ser-ho Mn. Josep Còdol 
Margarit, quin nom porta 
el Premi Ciutat d’Igualada 

de Compromís Social i Cívic que, 
diumenge passat es lliurà a “Mans 
Unides”.
Nasqué el 22 de setembre de 1916. 
Estudià als Escolapis i cursà batxille-
rat, per lliure. Milità a la Federació 
de Joves Cristians (FJC). Treballà 
de blanquer en el negoci dels seus 
pares. Va haver d’anar a la guerra 
i fer el servei militar (44 mesos de 
“mili”). Era terciari franciscà.
En el 1946 decidí ser sacerdot i entrà 
al seminari de Vic. El 12 d’octubre 

de 1950 cantà Missa a Sta. Maria. 
Fou Vicari de la Soledat i, durant 15 
anys, fou el capellà de Fàtima, amb 
tasques espirituals i socials. Fou 
Consiliari d’A.C., del CAU (escol-
tes), de Convivència, de l’HOAC, de 
l’Escola Nocturna, de l’Associació de 
Vídues, de l’OAR, de la Federació de 
Cristians, de Vida Creixent i d’Ecu-
menisme.
Promocionà estatges socials a Igua-
lada, a Montbui i a Òdena. (“Els 
pisos de Mn. Còdol”). Endegà les 
campanyes contra la fam, i la de la 
compra del nou Casal d’A.C., on de-
senvolupà una gran tasca (Cursets 
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de Cristianitat, Centre cultural Tor-
res i Bages, Taller Jesús Obrer). Du-
rant 35 anys dirigí la revista “Vida...” 
Col·laborà en el Full Dominical i a 
“La Veu de l’Anoia”. Creà la Funda-
ció Sant Crist d’Igualada, del qual 
n’era molt devot.
Va retirar-se a la residència P. Vilase-
ca, que ajudà a promoure. Morí el 6 
de gener de 1994. Dos anys abans, la 
Generalitat li havia atorgat la “Creu 
de Sant Jordi”. El 1994, l’Ajuntament 
el declarà Fill Il.lustre d’Igualada i el 
seu nom ha estat donat a un carrer 
igualadí.  

CINEMA / LA VEU 

La pel·lícula MARE NOS-
TRUM, Un Concert, Un Viat-
ge, ha estat guardonada amb 
el primer premi al millor do-
cumental estranger en el ART 
& TUR 2017- Festival Inter-
nacional de Cinema de Vila-
nova de Gaia (Portugal).
La pel·lícula és una producció 
suïssa i està patrocinada per 
la UNESCO.
Miquel Segura, director del 
Centre UNESCO d’Igualada 
va recollir el premi en nom 
dels realitzadors suïssos.

La pel·lícula “Mare Nostrum” 
guardonada a Portugal

MÚSICA / LA VEU 

El passat dissabte 18 de 
novembre la nova for-
mació de flautes traves-

seres A Tempo van actuar a la 
Residència Pare Vilaseca de la 
nostra ciutat.
A Tempo és un quartet de 
flautes format pels igualadins 
Xavier Cañamares, Glòria 
Mestre, Ita Oliva i Carla Saba-
té, sorgit ara fa aproximada-
ment un any i presentat públi-
cament el 30 de setembre de 
2017 a la Capella de la Mare 
de Déu de Montserrat. Poste-
riorment ha actuat també per 
al 4t. Stage de la Banda Simfò-
nica de l’Anoia.
El concert que oferiren a la 
residència, dins del marc de 
la festa de la música de Santa 
Cecília, es presentà com a un 
petit tast de música clàssica i, 
alhora, tradicional, destacant 
sobretot la peça “A Igualada 

en el Centenari del Sant Crist”, 
que ha estat adaptat expressa-
ment per a les quatre flautes 
d’A Tempo per part de qui en 
el seu moment en féu la com-
posició original, Daniel Mes-
tre i Dalmau.
Així mateix, dins del reper-
tori ofert, es va poder gaudir 
amb peces com “Greensleves” 
(tradicional anglesa del segle 
XVI); “Miniaturen”, de Ca-
millo Wanausek; “Notturno”, 
d’August Carl Ditters von Dit-
tersdorf; “Ragtimes”;  “Ros-
sinyol”; “Ton pare no té nas”; 
“La Pastoreta”; etc. Melodies 
que més d’un resident va ani-
mar-se a cantar. 
El quartet A Tempo, ovacionat 
pel públic assistent que omplia 
la sala d’actes de la residència, 
demostrà una gran qualitat 
musical. Com a formació mu-
sical de flautes travesseres, fa 
ser-la pionera en aquestes ca-
racterístiques a Igualada. 

El quartet de flautes A 
Tempo a la residència 
Pare Vilaseca

LLENGUA / LA VEU 

La Unitat de Ciutada-
nia i Convivència i el 
Servei Comarcal de 

Català organitzen la IX Jor-
nada de Llengua i Migració 
de l’Anoia, que tindrà lloc al 
Casal del Passeig d’Igualada 
el divendres 1 de desembre. 
La Jornada pretén esdevenir 
un intercanvi d’experiències, 
materials i reflexions entre 
els professionals dels organis-
mes i entitats que treballen en 
l’àmbit de l’ensenyament del 
català a persones nouvingu-
des. La inscripció és gratuïta 

i el termini finalitza el 28 de 
novembre.
En aquesta ocasió el progr-
ma inclou una xerrada sobre 

Novena edició de la Jornada 
de Llengua i Migració de l’Anoia

la incidència de les emocions 
en el procés d’aprenentatge, a 
càrrec de Laia Casas, experta 
en innovació educativa. Tam-
bé s’exposaran les experièn-
cies de la versió virtual del 
Voluntariat per la Llengua i 
del concurs d’autobiografies 
lingüístiques “Les llengües 
de la meva vida”, organitzat 
pel Centre de Normalització 
Lingüística Montserrat. Fi-
nalment, la Jornada es clourà 
amb una taula rodona prota-
gonitzada per alumnes dels 
cursos de català que explica-
ran les dificultats i els benefi-
cis d’aprendre català.



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.

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 Cen-
tral.

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

ARBRES I FLORS
Rosa Montal
Mostra de pintures.
Del 12 al 26 de novembre a la sala 
d’exposicions de la Pobla de Clara-
munt.

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

PREMI CIUTAT 
D’IGUALADA PROCOPI 
LLUCIÀ
Es presentarà una selecció dels tre-
balls presentats en la modalitat de 
fotografia del premi de creació artís-
tica Procopi Llucià.
Del 17 de novembre al 10 de desem-
bre a la Sala Municipal d’Exposici-
ons.

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.

15è CONCURS 
FOTOGRÀFIC 
EUROPEAN BALLON 
FESTIVAL
La mostra recull imatges que re-
flecteixen l’habilitat dels pilots i el 
seu esforç, així com la bellesa i els 
colors dels globus i dels paisatges..
Del 17 de novembre al 8 de de-
sembre al Museu de la Pell.

MÓN RURAL, MÓN 
NATURAL
Montserrat Oliva Segura
Exposició de gravats.
Fins a mitjans de gener a la Tossa 
de Montbui.

EXPOSICIONS

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Arquitectures i Animals”, de Josep Mª Baltà 
i Martí Baltà, entre unes il·lusòries arquitectures 
i unes fantasioses figuracions animals

L a galeria d’art Artèria acull una fantasiosa 
però reflexiva producció de ceràmiques dels 
escultors   Josep Mª Baltà i Martí Baltà, aple-

gades sota el reclam “Arquitectures i Animals”.
Majoritàriament ocupen aquest espai d’art les obres 
d’en Josep Mª Baltà que, presentades a partir d’un 
modelatge de maquetes, apunten a concedir una ca-
tegòrica vàlua estètica a tot una successió d’imagi-
nàries i il·lusòries arquitectures. Això és, des d’una 
atenta observació no se t’escapa que aquestes pe-
tites miniatures siguin el resultat d’una profunda 
introspecció sobre l’univers íntim d’una infantesa 
presumiblement molt somniadora. Des de diferents 
angles, peça a peça va apropant-te a unes singulars 
i oníriques construccions –molt generoses en sen-
sibles detalls- que prou podrien acompanyar tantes 
pàgines de vells relats i llegendes d’aquell temps de 
càlides lectures, previ a la invasió de l’audiovisual. 
Al capdavall, tot plegat et transporta per un univers 
sensible de belles, solitàries i silenciades siluetes que 
evoquen memorables escenaris (propers i llunyans) 
de serenes lluïssors; de fet, la pròpia trajectòria vital 
de l’artista.
En un altre sentit, a cavall de la concepció del món 
verídic i del món suposat, les figuracions d’en Martí 
Baltà, aconsegueixen ser una declarada manifestació 
lírica i si cap bucòlica d’una bella miscel·lània ani-
malística, objecte de la seva admiració per la natu-
ra i d’una puntual capacitat de tallar i recrear noves 
formes de vida. Presentats amb un sensual i càlid 
refinament, al costat d’un ric cromatisme; des d’un 
minuciós treball escultòric, els seus animals imagi-
naris conformen unes fantàstiques composicions 
per a una delicada i simpàtica ceràmica, escenificada 
en format de natures mortes o peces individuals.
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TEATRE INFANTIL 
Igualada 

Festival El més petit de tots. “Blink Flash 
Duncan”. Una proposta artística per als 
més menuts, produïda pel Mercat de les 
Flors, que busca despertar la dansa com a 
llenguatge d’expressió.  
Diumenge a les 12 del migdia i a 2/4 de 6 
de la tarda al Teatre de l’Aurora.

GALA DE PIERA TV 
Piera 

Gala prèvia a la Marató de Piera TV, amb 
les actuacions de diversos grups amb una 
finalitat solidària.  
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda al Teatre 
Foment.

CINEMA FAMILIAR 
Vilanova del Camí 

Projecció de la pel.licula per a tots els pú-
blics “Mascotas”.  
Diumenge a les 12 del migdia al centre 
Polivalent de Can Papasseit.

MÚSICA 
Calaf 

Fadunito presenta l’espectacle familiar 
Music Box, clown, humor gestual, teatre 
d’objectes...  
Diumenge a les 6 de la tarda a la Sala de 
Fusta del Casal.

DILLUNS 27 

CONFERÈNCIA
Igualada 

Rafael Bosch. Gossos amb ofici, salvament 
i seguretat. És a les situacions crítiques que 
l’home necessita ajuda,. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 28 

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Igualada 

Trobada de persones amb un nivell mitjà 
d’anglès, que han llegit el mateix llibre. En 
aquesta ocasió “Little women”, de Louisa 
May Alcott.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

DIMECRES 29 

MÚSICA
Igualada 

Cicle de concerts de professorat. Grana-
dos: L’Ocell profeta. A càrrec de: Sandra 
Roset, soprano; Lali Solà, piano; Mònica 
Pagès, comentaris i projeccions.
Dimecres a les 8 del vespre a l’auditori de 
l’ECMMI.

HISTÒRIA
Igualada 

Cloenda de l’exposició “Patrimoni oblidat, 
memòria literària”. Es farà una visita co-
mentada per en Josep Santasmases i una 
recitació de textos a càrrec de na Margari-

da Barnús i Mañé.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

MÚSICA
Igualada 

JAM SWING Bojos del Swing!. Classe 
oberta i gratuïta
Dimecres a les 9 del vespre al Cafè de 
l’Ateneu.

HISTÒRIA
Piera 

Assaig d’història. Reflexions, estudis i cu-
riositats de la nostra història i geografia: 
“Exhumant veritats. La realitat amagada al 
Valle de los Caídos”, amb Joan Pinyol.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca de Piera.

DIJOUS 30 

TALLER
Igualada 

eBiblio, el préstec de llibres electrònics
Les biblioteques de Catalunya ofereixen 
el servei de préstec de llibres electrònics. 
Vols saber com descarregar llibres?.
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central.

CONTES PER A ADULTS
Igualada 

Es fa saber... (Cicle Les Golfes)
Una sessió de contes tribut a l’oralitat que 
la coneguda narradora Noemí Caballer 
porta a la sang..
Dijous a les 9 del vespre a les Golfes del 
Teatre de l’Aurora.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

El periodista igualadí Pep Elias presenta 
nou llibre, “Amb sense tu”, editat per Vo-
liana Edicions.  
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Capellades 

Presentació del llibre “Llàgrimes de tar-
dor” de l’autor igualadí Eduard Creus.  
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Saló Rosa 
de la Lliga.

DIVENDRES 24  

FESTIVAL ZOOM 
Igualada 

Continua el Zoom Festival Internacional  
de ficció televisiva i formats. Projecció de 
pel.lícules.  
Divendres  durant tot el dia a l’Ateneu 
Cinema i al Teatre Ateneu.

CLUB DE LITERATURA I CINEMA 
Igualada 

“El gran Gastby”, Projecció de l’adaptació 
de l’obra de F. Scott Fitzgerald dirigida per 
Baz Luhrmann (2013) i tertúlia posterior 
sobre l’obra. Els participants hauran d’ha-
ver llegit el llibre.  
Divendres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central d’Igualada.

CLUB TERRITORI FANTÀSTIC 
Igualada 

Club crossover per a persones majors de 
14 anys, interessades en la literatura fan-
tàstica i la ciència ficció. En aquesta oca-
sió es parlarà sobre “Vampira”, de Gemma 
Pasqual Escrivà.  
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central d’Igualada

MÚSICA 
Igualada 

Cicle de concerts de professorat
Composicions pròpies amb projecció de 
visuals a càrrec de Carles Viarnés i Alba 
G. Corral.  
Divendres a les 8 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA 
Piera 

Concert de guitarra clàssica. Concert pe-
dagògic de guitarra, a càrrec del guitarris-
ta Miquel del Pozo.  
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a l’aula 
Municipal de música.

ZOOM KIDS 
Vilanova del Camí 

Projecció de la pel.licula per a nens i nenes 
“El petit príncep” inclosa dins el Festival 
Zoom.  
Divendres a les 3 de la tarda al centre po-
livalent de Can Papasseit .

MÚSICA 
El Bruc 

Musicalbruc. Concert a càrrec de la Cobla 
Catalana dels Sons essencials.  
Divendres a les 10 del vespre a la sala 
d’actes de Can Casas.

CONFERÈNCIA 
Capellades 

Conferència de l’historiador capelladí Mi-
quel Gutierrez sobre “La modernitat de la 
tradició. Les arrels històriques d’una his-
tòria d’èxit: Miquel y Costas & Miquel SA”.  
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Museu 
Molí Paperer.

DISSABTE 25 

FESTIVAL ZOOM 
Igualada 

Gala de cloenda i lliurament de premis del 
Fesival Zoom. .  
Dissabte a partir de les 9 del vespre al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CLUB DE FILOSOFIA 
Igualada 

Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn de la 
lectura d’un text filosòfic. En aquesta oca-
sió “La utilitat de l’inútil”, de Nuccio Or-
dine.  
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

TALLER BIBLIOLAB 
Igualada 

Fem Makey - Makey. A què sona un plà-
tan?
Converteix el teu cos i altres objectes quo-
tidians en instruments a través de l’electrò-
nica i la programació.  
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

TEATRE INFANTIL 
Igualada 

Festival El més petit de tots. “Bojos per les 
pomes”. La companyia Teater Nordkraft 
(Dinamarca) presenta un extraordinari 
espectacle on el so i el moviment són els 
protagonistes.  
Dissabte a les 12 del migdia i a 2/4 de 6 de 
la tarda al Teatre de l’Aurora.

CONCURS DE TEATRE 
Piera 

L’Agrupació teatral Toar de Lleida presenta 
“Un cor normal”   
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

CLUB DE LECTURA I CINEMA 
Els Hostalets de Pierola 

“El gran Gastby”, Projecció de l’adaptació 
de l’obra de F. Scott Fitzgerald dirigida per 
Baz Luhrmann (2013) i tertúlia posterior 
sobre l’obra. Els participants hauran d’ha-
ver llegit el llibre.     
Dissabte a les 6 de la tarda a la Torre del 
Sr. Enric.

MÚSICA 
Capellades 

Concert. 20 anys després, recital de piano 
a càrrec de José Enrique Bagaria.  
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper 
de Música.

MÚSICA 
Capellades 

Concert de Santa Cecília de la Coral Noves 
Veus.  
Dissabte a 3/4 de 9 del vespre a l’església 
de Santa Maria.

DIUMENGE 26  

FESTIVAL ZOOM 
Igualada 

Projecció de la pel.lícula guanyadora del 
festival d’enguany.  
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda a l’Ate-
neu Cinema.
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PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Mena d’estratègia que transforma el Nadal en una tanca / 2. Deixa anar 
la mica de pa. Fotent-se del mort que hi ha a l’orient / 3. De cul al tobogan. Mare sedimentària 
de les Dolomites. Limiten el queix / 4. Dos a punt de ser només un. No cal que resituï, produeixi 
rèdit i prou / 5. Una altra mare, però més santificària. Al cor de la Quima / 6. Reunits en Última 
Unció. A l’hora de recular és eficaç, no falla / 7. Tota la regió alterada per aquest ventijol. Si li 
fas rodar el cap t’escup / 8. Mineral de formes estranyament bastes. Faig estirar a la manera d’en 
Costeau / 9. No falten a dinar ni a sopar. La que fa no sé quantes. Col isolada / 10. En vols tan 
habituals no hi falten rotatius. Fal·lera per anar fins al fons de la praderia / 11. Zero a l’esquerra. 
Volten pel món amb un ganivet amagat. Extrems del Nothingam / 12. Sona com esquerdat, un 
cotxe com aquest. Fugida d’estudi sense moure’s de lloc / 13. Els francesos encara la parlen, però 
en veu baixa. No falta de res, aquí.

VERTICALS: 1. Aquests dies ens el deixen tocar, però la resta de l’any només es pot mirar. So-
lucions de cultiu / 2. Al fons de l’embalum. Del préstec que escanya l’usuari. Traç sense vores / 3. 
Tavernes amb vel·leitats etiquetals. Cap al nord neva / 4. Prou camaleònica per semblar en Llull 
i anticipar-se a en Bertran. Embotits a la taula / 5. El pacient anglès, al cor de la filla. La Jenny, la 
ben nascuda. Primer de la classificació / 6. Occità resident entre Caen i Llavorsí. Recipient sota 
l’aixeta de la bóta sempre fent la migdiada / 7. Parenta d’en Bufa. Per tenir una unitat en calen 
dues. Un GTI amb vàlvula en lloc de turbo / 8. Extret de lletuga fet amb el suc de la tija. Inventat 
per revolucionar la dieta / 9. L’àvia enfiladissa. Malsons al campuns al juny i al setembre / 10. 
La cosa pública. Començar a fer pudoreta. El mig de la meitat / 11. Si és petita és un belluguet, 
si és grandeta és inconformista. Vehicle ple de marcians aixecant el vol / 12. Banda sonora de 
l’esternut. Ovacionat per tot el camp.

 

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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PREPARI LA SEVA LLAR PER AQUEST HIVERN  
 

Facilitats de pagament : 
finançament al 0% interès

Canvieu la caldera i estalvieu 

un 30 % del consum

 

El laberint
ENTRADA

SORTIDA
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DILLUNS
20.00 
Info Taronja 
20.15 
Targeta Taronja 
21.00
De tot i més. 
Magazín sobre la 
vida.
22.00
Info Taronja. 
Totes les notícies 
d’Igualada i 
l’Anoia.
22.15 
Targeta Taronja. 
Anàlisi de 
l’actualitat 
esportiva 
d’Igualada i 
l’Anoia.
23.00
De tot i més 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIMARTS
20.00
Info Taronja 
20.15 
La Plaça. 
Entrevistes a 
persones rellevants 
d’Igualada i 
l’Anoia.
21.00 
Batecs de Piera.  
(Piera TV).
21.45 
Montbui Actiu
22.00 
Info Taronja 
22.15 
La Plaça
23.00
Batecs de Piera 

23.45
Montbui Actiu 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIMECRES
20.00 
Info Taronja
20.15 
El Termòmetre. / 
Anem per feina 
21.00 
La motxilla 
Taronja.  / 
La meva Anoia 
21.30 
Obert 24h
22.00 
Info Taronja 
22.15 
El Termòmetre. / 
Anem per feina 

23.00 
La motxilla 
Taronja.  / 
La meva Anoia 
21.30 
Obert 24h 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIJOUS
20.00 
Info Taronja 
20.15 
La motxilla 
Taronja.  / 
La meva Anoia 
20.45
Montbui Actiu 

21.00
La Plaça 

22.00 
Info Taronja 

22.15 
La motxilla 
Taronja.  / 
La meva Anoia 
22.45 
Montbui Actiu 

23.00
La Plaça 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIVENDRES
20.00 
Info Taronja. 
Resum setmanal 
de les notícies 
d’Igualada i l’Anoia.
20.45 
Batecs de Piera. 
Repàs a l’actualitat 
cultural de Piera 
(Piera TV).
21.45 
En imatges. 
Reportatges dels 
actes culturals més 
destacats de la 
comarca.
22.00 
Info Taronja 

22.45 
Batecs de Piera 

23.45
En imatges 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al matí.

DISSABTE
10.00 
Info Taronja 

10.45 
Repeticions
16.00
1món.cat 
18.00
Repeticions
20.00 
Info Taronja
20.45 
Targeta Taronja 
21.30
La motxilla Taronja. 
/ La meva Anoia 
22.00 
La Plaça
22.45
Info Taronja
23.30
El Termòmetre. / 
Anem per feina 

00.15
En imatges 

00.45
Montbui Actiu 

DIUMENGE
11.00 
Missa de Montserrat 
12.30
Repeticions
16.00
1món.cat 
18.00 
Repeticions
20.00 
Info Taronja 

20.45 
Targeta Taronja 
21.30 
La motxilla Taronja. 
/ La meva Anoia
22.00 
La Plaça 

22.45 
Info Taronja
23.30 
El Termòmetre. / 
Anem per feina 

00.15 
En imatges 

00.45 
Montbui Actiu 

La tele que ens uneix
canaltaronja.cat/anoiaPROGRAMACIÓ

PROGRAMACIÓ TEMPORADA 2017-2018 · DE DILLUNS A DIVENDRES

0800 
1000

1000 
1300

1300 
1330

1330 
1400

1400 
1500

1500 
1700

1700 
1800

1800 
2000

2000 
2030

2030 
2100

2100 
2200

2200 
0000

0000 
0700

0700 
0800
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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

676 959 431

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

info@caminsdevent.com www.planxisteriagelabert.com

www.igualadahc.com
93 804 42 57

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

93 803 07 63

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

93 805 00 75
www.teatreaurora.cat

677 51 96 25
93 805 08 63
www.teatrenu.com

93 131 35 58
93 749 57 79

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar 

i omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Concert dels Hostalets de Pierola

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Entrades Teatre de l’Aurora

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Entrades Música de Butxaca Teatre Nu

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a Ingravita a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 
seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis d’Ingravita, així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que Ingravita 
pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email



Misteri a l’Exprés d’Orient
Estrena •  Asesinato en el Orient Express

RAMON ROBERT / 

L ’Exprés d’Orient (en anglès i 
francès: Orient Express) és el 
nom del servei de tren de llar-

ga distància que, en l’època de major 
auge, unia París amb Constantinoble 
(avui Istanbul). Des de la seva inau-
guració el 1883 fins als nostres dies, la 
seva ruta va ser alterada diverses vega-
des, sigui per logística o per assumptes 
polítics. Era considerat un dels trens 
més luxosos del món, amb passatgers 

que incloïen des de milionaris burge-
sos fins a membres de l’aristocràcia 
europea. En un dels viatges d’aquest 
ferrocarril va ubicar l’escriptora brità-
nica Agatha Christie una de les seves 
novel·les més populars: Assassinat a 
l’Orient Express.  Com ja se sap, és una 
novel·la de misteri protagonitzada pel 
detectiu belga Hèrcules Poirot. Va ser 
publicada pel Collins Crimaz Club l’1 
de gener de 1934. Al The New York 
Times Book Review el periodista lite-
rari Isaac Anderson va acabar la seva 

MARQUES
EXCLUSIVES

  CENTRE VISIÓ GRUP
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La fugida
El racó del Cinceclub •  Goodbye Berlin

RAMON ROBERT / 

El dijous 30 de novembre, a l’Ate-
neu Cinema, el Cineclub pre-
senta la producció alemanya del 

2016 Goodbye Berlin, dirigida per Fatih 
Akin, a les 20 hores en versió doblada 
i a les 22 hores en versió original  amb 
subtítols.
Fatih Akin és un cineasta alemany 
d’origen turc, vell conegut dels nostres 
espectadors gràcies a títols tan cele-
brats com Contra la pared o Soul Kitchen. 
Per la seva ascendència, el discurs so-
bre la immigració i la integració de les 
minories és consubstancial al seu cine-
ma; però mai no s’imposa a la trama 
o als personatges, habitualment des-

encantats i enfrontats al sistema però 
més per qüestions de classe social que 
d’origen ètnic, sense oblidar el pes de 
les circumstàncies familiars.
En qualsevol cas, totes aquestes qües-
tions conflueixen a Goodbye Berlin, 
film sobre l’amistat entre el fill d’una 
família rica però disfuncional, margi-
nat pels seus companys d’institut, i un 
altre outsider adolescent, en Tschick, 
immigrant d’origen rus. Es fan amics 
i, durant les vacances d’estiu, amb un 
cotxe robat, emprenen un viatge que 
els permetrà buscar i pot ser trobar el 
seu lloc al món.
Una història d’amistat i descobriment, 
tan complexa en el fons com divertida 
i lluminosa en la superfície. 

crítica dient que “Els encerts del gran 
detectiu belga són més que astuts; són 
positivament miraculosos. Encara que 
si bé l’argument de l’assassinat i la seva 
intrigant resolució semblen impossi-
bles, Agatha Christie ha contribuït per 
fer-los interessants i convincents”.
De la novel.la d’Agatha Christie se 
n’han rodat distintes versions cine-
matogràfiques i televisives. La darre-
ra, produïda amb molts mitjans per 
la Fox, s’estrena aquests dies. Ha estat 
dirigida per Kenneth Branagh, que a 

més fa el paper del detectiu belga Her-
cules Poirot. Durant un viatge en el lle-
gendari tren, Poirot investiga un assas-
sinat comès en el trajecte, i a resultes 
del qual tots els passatgers de l’Orient 
Exprés són sospitosos del crim. Entre 
el passatgers trobem un repartiment 
de luxe: Michelle Pfeiffer, Penélope 
Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Jo-
hnny Depp, Daisy Ridley, Josh Gad i 
Derek Jacobi, d’entre altres. Tots ple-
gats contribueixen decisivament en els 
girs i enrenous del misteri criminal.



GOODBYE, BERLIN
Alemanya. Comèdia dramàtica. De Fatih Akin. Tristan 
Göbel, Anand Batbileg, Nicole Mercedes Müller.  
Maik, un noi de 14 anys marginat per la seva classe, creix en 
el si d’una família rica i disfuncional a Berlín. Durant les va-
cances estiuenques, els seus pares s’absenten. Maik està sol 
a casa, a la seva piscina, fins que un nou company de classe 
anomenat Tschick, jove immigrant rus, apareix amb un cot-
xe robat. Junts es llancen a la carretera sense pla aparent.

ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS
Estats Units. Intriga. De Kenneth Branagh. Amb Kenneth 
Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Jo-
hnny Depp, Michelle Pfeiffer, Derek Jacob. 
Durant un viatge en el llegendari tren Orient Express, el de-
tectiu belga Hèrcules Poirot investiga un assassinat comès 
en el trajecte, i de resultes del qual tots els passatgers del tren 
són sospitosos del crim. Basada en una novel.la d´Agatha 
Christie.

  
LIGA DE JUSTICIA

Estats Units. Aventures i fantasia. De Zak Snider. Amb Ben 
Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher. 
. Batman i Wonder Woman es mouen ràpidament per tro-
bar i reclutar un equip de metahumans per combatre una 
nova amenaça que pesa sobre la humanitat. Però tot i la for-
mació d’aquesta lliga d’herois sense precedents - Batman, 
Wonder Woman, Aquaman, Cyborg i The Flash, pot ser que 
sigui massa tard per salvar el planeta d’un perill de propor-
cions catastròfiques

PADDINGTON 2
Regne Unit. Cinema familiar. De Paul King. Amb Hugh 
Grant, Hugh Bonneville, Sally Hawkins 
L’ós Paddington ja està feliçment integrat a casa de la família 
Brown. S’ha convertit més en un membre molt popular de 
la comunitat de Windsor Gardens.Per poder comprar un 
llibre per la seva tia Lucy, Paddington decidirà realitzar una 
sèrie d’estranys treballs. Però tot es complica quan el llibre 
és robat.

HANDIA
Espanya. Drama, basat en fets reals. De Jon Garaño, Ai-
tor Arregi. Amb Joseba Usabiaga, Eneko Sagardoy, Ramon 
Agirre. 
Després d’haver lluitat en la Primera Guerra Carlina, Martín 
torna al seu caseriu familiar a Guipúscoa i allà descobreix 
amb sorpresa que el seu germà menor, Joaquin, és molt més 
alt del normal. Convençut que tothom voldrà pagar per 
veure l’home més gran sobre la Terra, els dos germans s’em-
barquen en un llarg viatge per Europa. Produïda a Euskadi.. 

ORO
Espanya. Aventures. D’ Agustín Díaz Yanes. Amb Raúl 
Arévalo, José Coronado, Bárbara Lennie, Óscar Jaenada
Al segle XVI, els conqueridors espanyols Lope d’Aguirre i 
Núñez de Balboa emprenen una èpica expedició composta 
per 30 homes i 2 dones, per la selva amazònica, a la recerca 
d’una mítica ciutat que, segons es diu, està feta completa-
ment d’or.

CHURCHILL
Regne Unit. Biografia. De Jonathan Teplitzky. Amb Brian 
Cox, Miranda Richardson, John Slattery
El 1944 les forces aliades -un milió de soldats reunits a la 
costa sud anglesa- estan preparades per al desembarcament. 
48 hores abans de l’operació, Winston Churchill s’enfronta 
amb els seus generals i aliats nord-americans per decidir 
com afrontar el que va esdevenir el punt d’inflexió de la Se-
gona Guerra Mundial.
 

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) 

LA LIGA DE LA JUSTICIA
Dc: 18:00/20:30
Dj: 17:30

CASABLANCA
Dll: 19:30

GOODBYE BERLIN (Cineclub)
Dj: 20:00/ 22:00(VOSE)

1/ PADDINGTON 2 (TP)
Dv Dll Dc i Dj: 18:00/20:15/22:30
Ds i Dg:12:00/15:45/17:50/20.10
/22:30
Dm: 20:15/22:30
1/ PADDINGTON 2 (VOSE)
Dm: 18:00

2/ LIGA DE LA JUSTICIA 
Dv Dll Dc Dj: 18:15/20:45
Ds i Dg: 15.30/18:15/20:45
Dm: 18:15
2/ LIGA DE LA JUSTICIA 3D 
Ds i Dg: 13:00
2/ LIGA DE LA JUSTICIA (VOSE) 
Dm: 20:45

3/ TOC TOC (7A)  
Dv Dll a Dj: 17:45
Ds i Dg: 17.40
3/ EL SECRETO DE MARROWBONE  
(16A)  
Dv a Dj: 20:00/22:20
3/ TADEO JONES 2 (TP)  
Ds i Dg: 12:30
3/ EL PEQUEÑO VAMPIRO (TP)  
Ds i Dg: 15:50

4/ LA LIGA DE LA JUSTICIA
Dv Dll a Dj: 17:00/19:30/22:00
Ds i Dg: 12:15/17:00/19:30/22:00
4/ YO KAI WATCH (TP)
Ds i Dg: 15:10

5/ ASESINATO EN EL ORIENT EX-
PRES (12A)
Dv Dll Dc Dj: 17:15/19:45/22:15
Ds i Dg: 
13:00/15:40/17:15/19:45/22:15
Dm: 17:15/22:15
5/ ASESINATO EN EL ORIENT EX-
PRES (12A) VOSE
Dm: 19:45

6/ SAW VIII  (16A)
Dv Dll Dc i Dj: 18:30/20:30/22:30
Ds  i Dg: 12:30/14:30/16:30/18:30/20:
40/22:35
Dm: 20:30/22:30
6/ SAW VIII  (16A) VOSE
Dm: 18:30

7/ THOR (7A)
Dv Dll a Dj: 17.10/19:50
Ds i Dg: 12:00/10:10/19:50
7/ ORO (16A) 
Dv Dll a Dj: 22:45
Ds i Dg: 22:50

8/ FELIZ DIA DE TU MUERTE (12A)
Dv Dll a Dj: 18:45/20:50/22:50
Ds: 18:25/20:25/22:45
Dg: 12:45/14:45/16:35
8/ DEEP (TP)
Ds i Dg: 12:45/14:45/16:35

SALA AUDITORI
PADDINGTON 2
Dv: 18:15/20:30
Ds: 16:15/18:30/20:30
Dg: 16:15/18:30/20:30

SALA PETITA
ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS
Dv: 18:30/20:40 
Ds: 16:30/18:40/20:45
Dg: 16:30/18:40/20:45

HANDIA (12A)  
Dg: 18:00
CHURCHILL  (7A)
Dg: 19:50

MARQUES
EXCLUSIVES
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Novembre
24: Andreu Dung-Lac; Crisògon; Fermina; Flora i Maria.

25: Caterina; Erasme, o Erm, o Elm; Gonçal. 
26: Silvestre; Lleonard de Porto Maurizio; Sirici; Conrad.

27: Mare de Déu de la Medalla Miraculosa; Basileu  
28: Ruf; Mansuet; Jaume de Màrchia;  Caterina Labouré.

29: Sadurní; Demetri; Il.luminada. 
30: Andreu; Justina.  

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

ANTONI COCA SERRA

La família volem agrair les mostres de condol rebudes abans i en l’acte de comiat que 
tingué lloc el passat dijous 23 de novembre a l’església de la Sagrada Família

Ha mort cristianament el passat dimecres dia 22 de novembre de 2017

Igualada, novembre de 2017

Sempre estaràs entre nosaltres

En record de:

PILAR AGRAMUNT SISQUER
Modista

Vídua de Jaume Salat Vallès

Ens ha dit adéu  el passat dilluns dia 20 de novembre  a l´edat de 92 anys.

 A.C.S.

Els teus estimats: fills, Maria Pilar i Manel, Marcel·la i Alberto, Francesc i Marlene; nets, 
Marc, Bernat, Arnau, Cèlia, Manel, Ariadna, Albert, Jaume, Mariona i Helena; nebots, 

Jaume, Francina i Eva  i demés familiars ho fem saber a llurs amics i coneguts. 
La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc 
el passat dimarts  dia 21 de novembre a l'Arxiprestal Basílica de Santa Maria d'Igualada.

En record de

Igualada, Novembre de 2017Funerària Anoia, S.L.
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Una poetessa ens ha deixat
que directament del cor escrivia,

avui vers l’Eternitat ha volat,
car el Senyor amb Ell la volia.

Les seves poesies no tindrem,
tan plenes de sentiments i tendresa,

la seva presència enyorarem,
i se’ns omplirà el cor de tristesa,

recordant aquells temps no molt llunyans,
que ja pertanyen al nostre abans,

de les sessions de Poesia Viva;

mes ara endavant ens cal mirar,
que des del Cel puguis continuar,
els teus poemes de forma activa.

Silver

A la mort de la Teresa 
Senserrich

Cada visita feta des d’una òp-
tica de cada bisbe que han 
marcat l’esdevenir de l’edifici:
Les visites tindran una durada 
de 75 minuts, i seran gratuï-
tes. Cal una inscripció prèvia. 
Les places són limitades a 35 
persones. Inscripcions: via te-
lefònica al 93 883 26 55 o per 
correu electrònic a l’adreça: 
coordinacio-episcopus@bis-
batvic.com

-Oliba i la gran catedral ro-
mànica. 
Dissabte, 25 de novembre. 
11.30 h
La Catedral olibana i els tes-
timonis que ens han arribat. 

Cripta i campanar.
Ponent: Joan Arimany. Gestor 
cultural. Especialista en religi-
ositat popular.
Visita guiada a la “Catedral 
d’Oliba”. La visita comptarà 
amb una introducció biogràfi-
ca de la figura del bisbe, i dels 
criteris que impulsà des de la 
mitra. Es visitaran els espais 
que conservem de la catedral 
Olibana: fonaments de Santa 
Maria de la Rodona, Cripta de 
la Catedral, Campanar romà-
nic, i restes escultòriques de 
la portalada que es guarden al 
Museu Episcopal de Vic.

- Veyan i la “nova” catedral 

El Bisbat de Vic engega un cicle de tres visites guiades dins el 
marc d’Episcopus a la Catedral de Vic

de Sant Pere de Vic.
Dissabte, 2 de desembre. 11.30 
h
Biografia del bisbe, crieris de 
govern. La consagració de la 
catedral actual.
Ponent: Dani Font. Secretari 
de la Comissió Diocesana del 
Patrimoni Cultural del bisbat 
de Vic.
Visita guiada a la “Catedral 
de Veyan”. La visita comptarà 
amb una introducció biogràfi-
ca de la figura del bisbe, i dels 
criteris que impulsà des de la 
mitra. Es visitaran els espais 
de la “Nova Catedral”: façana, 
capella del Pilar, voltes de la 
Catedral,  i la Sala de Sínodes 

del Palau Episcopal.

- Torras i Bages i la decoració 
de Josep Maria Sert.
Dissabte, 16 de desembre. 
11.30h
Ponent: Miquel Illa-Català. 
Especialista en la pintura de 
Sert.
Visita guiada a la “Catedral 
de Torras i Bages”. La visita 

comptarà amb una introduc-
ció biogràfica de la figura del 
bisbe i dels criteris que impul-
sà des de la mitra, així com del 
procés de creació de les pintu-
res murals de Sert i les seves 
diferents etapes. Es visitaran i 
comentaran en detall les pin-
tures murals i la capella de la 
Mare de Déu de Montserrat 
de la Catedral.



              

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes20,72€
la millor Assistència Sanitària

·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 24: CASAS V
Soledat, 119

Dia 25: PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

Dia 26: ESTEVE/ROSA 
VALLÈS

Av. Països Catalans, 101

Dia 27:  PAGÈS
Pau Muntadas 58

Dia 28: LA CREU
P. de la Creu, 7

Dia 29: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 30: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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                 de JAUME FARRÉS /  Cisteller

Divendres, 24 de novembre de 2017

“He intentat contribuir al 
coneixement de la història 

social de la ciutat”
El Jaume Farrés i Vidal -de la Cistelleria Farrés- és molt més que 
una representativa icona d’un ofici i una botiga que ens diuen adéu; 
és i ha estat de sempre una persona summament compromesa amb 
la quotidianitat igualadina 

Tot un computable comunicador em convida, des 
de l’interior de la seva botiga, a una estimable 
conversa en la qual va trenant i entrellaçant el 
seu ofici de cisteller amb una testimonial parti-

cipació de la vida de la ciutat. 

Jaume, si bé ets el darrer cisteller d’Igualada i comarca; Cal 
Farrés va ser la primera cistelleria de la nostra ciutat?

No! Aquesta botiga i taller són una mostra més d’un ofici 
històric del centre d’Igualada que, després de l’anomenada 
Cistellera de la plaça del Pilar, on hi havia fet d’aprenent el 
meu avi, Jaume Farrés i Castellà, va veure un nou establiment 
quan es va voler plantar per ell creant la primera cistelleria 
Farrés, al número 7 del carrer de l’Argent, cap al 1900. Al cap 
de vint anys, però, va traslladar-la als baixos de casa seva, 
al passeig Verdaguer, 10. I, acabada la guerra, es va obrir -a 
l’antic número 14 del carrer Nou, que, després d’enderrocar el 
gran edifici municipal, es va convertir en el numero 28 de la 
plaça de la Creu- la cistelleria que ha arribat als nostres dies, 
Cal Farrés.

Com van ser els teus inicis en aquest ofici?

Tot i que vaig gaudir del privilegi d’anar als Maristes fins als 
14 anys, mentrestant anava aprenent l’ofici. Ben aviat, sense 
altres opcions, em vaig dedicar a fer de cisteller i d’encanyis-
sador; aquest darrer era un treball força dur ja que estava 
lligat al ram de la construcció i t’obligava a treballar habitual-
ment a la intempèrie.

Ser encanyissador a principis del XX era un ofici d’espe-
cialistes. Com es vivia la dualitat cisteller-encanyissador? 

Doncs, sense problemes! Si bé, el meu avi mai va deixar de 
ser cisteller; el pare, Jaume Farrés i Abadal, ja es va especialit-
zar com a encanyissador, en un temps en què el Modernisme 
imposava que els sostres es cobrissin amb teixit de canyís tot 
dibuixant la trama dels nous cels rasos. Després, vaig seguir 
jo al llarg d’uns anys de molta demanda fins arribar a l’inici 
dels 70, quan el món de la construcció va substituir el canyís 
pel formigó. Això em va tocar ben fort, en veure’m obligat a 
viure dels productes de la cistelleria que no donaven tant. De 
retruc, una dècada més tard, vaig haver d’assumir que, amb 
el gruix de les importacions asiàtiques, l’ofici d’artesà poc hi 
podia competir.

En un altre sentit, em consta que pel teu compte vas endin-
sar-te en el coneixement de la nostra llengua, oi?

Sí, vaig ensenyar català quan estava prohibit! Durant la Dic-
tadura, l’escassetat d’ensenyants va propiciar que jo -amb els 
meus coneixements- pogués fer classes al Centre Catòlic, al 
Catequístic i més tard –amb certificat a la mà- a la Rectoria. 
L’Església es pronunciava en la salvaguarda del català.

Què et va portar a estar vinculat amb el Patronat Garcia 
Fossas?

Tot ve de quan la meva senyora, l’Aurora Cobeta i Soler, i jo 
vam ingressar a la Junta de l’APA, al 1969, arran de l’escola-

rització del primer fill. Seguidament se’m va convidar a ser 
el secretari; i, considerant aquell valuós llegat dels germans 
Garcia Fossas per a un ensenyament  igualitari de tots els 
infants, mai no he desistit de fer extensiu l’esperit d’aquesta 
institució, de 1935. 

I, la teva col·laboració amb Igualada Solidària?

Per raons d’apostolat, em vaig fer de Justícia i Pau en pro de 
les causes humanitàries; i, essent-ne membre, a propòsit de la 
creació d’Igualada solidària, el 1994, vaig voler implicar-me 
de ple a treballar amb aquesta comissió. 

Què et va portar a ser del CECI?

La vinculació amb el CECI em ve d’una invitació de la Rita 
Marimon, de fa uns set anys. Aquí, he intentat contribuir amb 
el meu modest saber a ampliar les recerques sobre la història 
social de la ciutat.

Amb el teu adéu, Igualada es queda òrfena de cistelleries. 
Cal Farrés enterra una manera de ser i d’entendre el comerç 
de barri, com ho veus?

- Què et diré... S’ha de ser realista! Cal Farrés tancarà portes, 
no sols per l’increment del lloguer i els impostos, sinó per l’es-
cassa rendibilitat d’aquest tipus de negoci: un futur no gens 
desitjable per al meu fill, Xavier, que l’ha regentat fins ara. Cal 
reconèixer que “Els temps estan canviant” i, jo ja he tingut els 
meus grans moments. 

Carmel·la Planell

 

 

23.200Km28.600 Km
Audi A1 Sportback 1.6 TDI Attraction 85 kW (116 CV)

PVP: 27.819€ - Oferta: 15.500€
Audi A4 Avant 2.0 TDI Sport Edition 110 kW (150 CV)

PVP: 44,285€ - Oferta: 25.400€ 

 14.800 Km
Audi A3 Sportback 1.6 TDI sport edition S-tronic  81kW (110CV)

PVP: 33.120€ - Oferta: 22.300€

Audi A4 2.0 TDI Ambition 110kW (150CV)
PVP: 35.115€ - Oferta: 21.900€ 

Audi A4 Allroad 2.0 TDI Quattro 130kW (177CV)
PVP: 48.418€ - Oferta:  26.800€ 

Audi Q5 2.0 TDI Quattro Advance 130 kW (177 CV)
PVP: 44.831€ - Oferta: 30.300€  

45.700Km 82.500 Km  50.846 km

La UEA i Ajuntament de Montbui, gestor del centre cultural Mont-Àgora, han signat un conveni “per facilitar les eines i habilitats per 
créixer organitzant formacions, conferències, actes de networking i d’altres accions similars”. I això que a Vilanova, també gestionat per 
un ajuntament del mateix color polític, hi ha el Centre d’Innovació de la Conca d’Òdena, que precisament es va fer per això. Va costar una 
milionada, pagada amb fons de la Diputació i apadrinat per l’actual alcalde montbuienc, aleshores responsable de l’àrea econòmica de l’en-
titat provincial. Paradoxes incomprensibles de la col·laboració entre institucions, que diuen és tan necessària per dinamitzar l’economia. 
Com es veu, tothom rema, però cadascú pel seu cantó. I els resultats són pobres. Llàstima que així s’hagi de donar sentit a tantes inversions 
fetes amb diner públic. Uns signant acords amb la UEA i altres amb Pimec. Tots movent la cua per fer veure que treballen. Dos ajuntaments 
– que troben bé l’article 155 – que diuen que “els altres” no fan res bé, perquè s’entretenen amb IgNova, Futurmod i el cuir de qualitat... I 
és que de resultats no se’n veuen enlloc, però de despesa pública i de protagonismes n’hi ha molts. 


