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Personal de neteja recollint brossa porta a porta en el municipi de Celrà (Girona), el mes passat.

La recollida de brossa porta a 
porta en 16 pobles, a punt
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La implantació del nou servei, que 
farà FCC, costarà 1,5 milions a l’any 

El sistema començarà a setze 
municipis com a molt tard, el maig

líders a l’Anoia
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de Tous
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Nou espai a 
La Veu: Cafè 
Debat

Diumenge, 
festa de l’Olla 
de Murri a la 
Torre
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Més d’una trentena d’autocars 
portaran demà anoiencs a la 
manifestació convocada a Bar-
celona. Mentrestant, dimecres 
es van bloquejar moltes carre-
teres en l’aturada de país, i les 
places de molts municipis es 
van omplir demanant la lliber-
tat del govern i els “Jordis”.
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• Av. Europa, 4  •  Tel. 938 048 230  •  www.toyotaigualada.toyota.es •



L’EDITORIAL

Setmana de la Llibertat
L ’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i 

Òmnium Cultural han convocat per demà 
dissabte una gran manifestació a Barcelona 
per protestar per l’empresonament de vuit 

consellers del govern i dels presidents de les dues 
entitats, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, respectiva-
ment. Es tracta de repetir, una vegada més, una 
concentració multitu-
dinària com la que s’ha 
viscut amb motiu de 
cada Diada Nacional. 
Les entitats sobiranistes, 
en el moment més de-
licat que viu Catalunya 
des de la recuperació de 
la democràcia, esperen 
que demà hi hagi més 
d’un milió de persones al 
carrer Marina de Barce-
lona.  Una nodrida re-
presentació d’anoiencs 
hi serà present. 
La manifestació serà el moment àlgid del que s’ha 
batejat com “Setmana de la Llibertat”, que també va 
viure dimecres una “aturada de país”, convocada per 
la Intersindical-CSC, amb desigual seguiment a la 
comarca. Cassolades i encartellades no han faltat 

aquests dies, al mateix temps que el sempitern dis-
curs preelectoral torna a ressorgir amb motiu de les 
eleccions del 21D, que gairebé tothom coincideix a 
reconèixer com un plebiscit de cara la independèn-
cia o la permanència a Espanya. Venen setmanes en 
les quals l’habitual clima prenadalenc haurà d’anar 
acompanyat, un temps més, d’un àlgid debat polític, 

però l’ocasió s’ho val.
Les mobilitzacions per 
una causa justa són 
sempre benvingudes, 
i malauradament ne-
cessàries quan a l’altra 
banda no existeix més 
que el silenci volgut, 
o la resposta despro-
porcionada, com hem 
pogut veure tots. Més 
enllà dels efectes que 
el seguiment de la 
manifestació de demà 

puguin tenir, el més important ara és l’alliberament 
del nostre Govern i dels “Jordis”, i el retorn a casa 
del Govern exiliat, de manera que les eleccions del 
21D es puguin afrontar amb igualtat de condicions, 
i amb els referents de totes les opcions polítiques en 
llibertat. Us volem a casa! 

Les mobilitzacions per una 
causa justa són sempre 

benvingudes, i necessàries 
quan a l’altra banda hi ha 
silenci volgut, o resposta 

desproporcionada.
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#latevaveu

Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat, va denunciar l’empresona-
ment de  vuit consellers del seu Govern 
“les eleccions del 21 de desembre es de-
senvoluparan en un clima de repressió 
llarga i ferotge”, per afegir “La llibertat de 
Catalunya no és possible si hi ha catalans 
que no són lliures de defensar les seves 
idees i complir els seus compromisos 
democràtics.”

José Manuel Maza, fiscal general de 
l’Estat,  va declarar que “prou paciència 
ha tingut l’estat de dret amb el Govern 
independentista de Carles Puigdemont 
perquè els fets arrenquen fa dos anys”. I 
va afegir que, “tot i no produir-me cap 
satisfacció que unes persones estiguin 
dormint sense la seva família en una 
presó, hi ha hagut uns fets tan evidents 

delictius que no hi ha hagut cap més 
remei que actuar. El dret penal sempre 
arriba tard perquè s’aplica quan el delic-
te ja s’ha comès.”

Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret 
Constitucional, Universitat de Sevilla 
va escriure “La querella del fiscal i la 
interlocutòria de la jutge passaran a la 
història com dos documents infames 
que no s’haurien d’haver produït mai. 
Cal esperar i desitjar que la sala de l’Au-
diència Nacional que hagi de resoldre 
els recursos que es presentaran contra 
la interlocutòria de la jutge posi fi a 
aquest incident vergonyós que qüesti-
ona l’exercici del dret a la tutela judici-
al efectiva. Si no és així, ens trobaríem 
davant d’un problema molt més greu, ja 
que seria el nostre sistema d’administra-
ció de justícia en la seva integritat el que 
es veuria compromès.”

Alfonso Dastis, ministre d’Afers Exte-
riors, ha explicat que “hi ha normalitat 
en les relacions. Nosaltres seguirem ex-
plicant la situació i sol·licitar el suport de 
tots els nostres socis i aliats. No s’aprecia 
un canvi qualitatiu en la situació política 
catalana malgrat la intenció del separa-
tisme d’internacionalitzar el conflicte”.

New York Times, en la seva editorial 
de divendres passat, va dir “Si els partits 
polítics catalans s’avenen a participar en 
unes eleccions regionals, el senyor Rajoy 
hauria de mostrar magnanimitat i dis-
culpar-se pel comportament de la policia 
l’1 d’octubre i prometre més respecte pels 
anhels nacionals catalans.” The Washing-
ton Post, també ho fa dient que “Espanya 
enfronta la pitjor crisi política des del re-
torn de la democràcia fa 40 anys gràcies a 
la inflexibilitat de Mariano Rajoy i Carles 
Puigdemont, dos líders clau” Le Monde 
afirma que “Espanya viu una tragèdia. 
El desafiament dels independentistes ha 
obligat el Govern central a aplicar el 155 
i suspendre l’autonomia de Catalunya.” 
Der Spiegel “Separatistes a Catalunya. 
Repressió o revolució”. BBC “Puigde-
mont no acceptarà el pla de Rajoy”.Tots 
els mitjans del món en parlen.

Carmen Lamela, jutgessa de l’Audiència 
espanyola, ha desestimat els recursos que 
han presentat el vice-president del go-
vern, Oriol Junqueras, i els altres set con-
sellers empresonats des de dijous de la 
setmana passada acusats de rebel·lió, se-
dició i malversació. Lamela no ha accep-
tat cap dels recursos i els manté tancats a 
la presó, una setmana després d’haver-ne 
ordenat l’empresonament.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

Albert Mateu
@almateu

Està bé això d’impulsar encartellades per la 
#LlibertatPresosPolitics i que al cap de quatre 
dies la neteja viària de l’@ajigualada els retiri.

David Sànchez Garcia
@davidsg

Avui més de 200 alcaldes hem vingut a 
dir “Freedom political prisoners” al cor 

d’Europa #mayorsforfreedom

Pau Ortínez Martí
@pauortinez

Assembleàriament, entre totes, amb propòsit 
comú i amb gran diversitat d’edats, ideologies... 

Tot el poder per la gent. Moltes gràcies per tant, i 
endavant @CdrIGD @CDRCatOficial!

    IGUALADA COMERÇ
@igualadacomerc

Vine a tastar els productes dels 16 cellers i 6 
gourmets de #laGranFestadelVi, dissabte 11-
Nov, a la Rambla d’ #Igualada  #enoturisme

Anoia Patrimoni
@anoiapatrimoni

Comença el @RECstores una vegada més. Però 
després de les compres, descobreix el #patrimo-
ni de l’#Anoia. Descobreix l’#IgualadaMedieval 

o l’#AnoiaTerradeCastells.

Igualada Hoquei Club
@IgualadaHC

El 4 a 1 d’Oriol Vives és el gol 4.000 de 
l’Igualada a l’#oklliga! Moltes felicitats per 

aquest gol tant especial, @urivives66!

Maristes Igualada
@igdmaristes

Ahir va tenir lloc l’acte d’inici del #curs201718 orga-
nitzat per l’@ajigualada i el Grup de Mestres de l ‘Anoia. 

Va començar amb el reconeixement dels docents que 
s’han jubilat als centres educatius d’Igualada, entre ells el 

nostre professor Ramon Domènech.

meteollac
@meteollac

La glaçada d’avui, és la segona glaçada més 
avançada de la temporada (a partir de l’inici de 

la tardor) de la sèrie de dades 2008-2017. La 
més avançada va ser el 29 d’octubre del 2012.

Cultura Igualada
@culturaigualada

Demà [avui] i dissabte a les 10 h tothom qui no va 
poder seguir la visita guiada gratuïta modernista de la 
Festa Major pot venir a passar-ho bé. Entrarem dins 
d’edificis emblemàtics d’Igualada. No us ho perdeu! 

Sortida de la plaça de l’Ajuntament

Magí Senserrich
@MagiSenserrich

Today, I have done my presentation in the 
JCI Vice President Candidates Caucus. @jci-
news @JCICatalonia #JCIWC #Amsterdam



Si la premsa espanyola expliqués la 
veritat, Rajoy no hauria arribat a 
Presidente. Si a Espanya hi hagués 
una justícia digna d’aquest  nom, 

Catalunya no tindria ara mateix -escric 
aquesta columna dijous a primera hora 
del matí- deu presos polítics.
Si la societat espanyola no estigués medi-
atitzada per unes televisions alienants, els 
ciutadans no acceptarien que personatges 
amb condemnes judicials fermes de més de 
sis anys de presó, visquessin a Suïssa amb 
càrrec als pressupostos de l’Estat, com està 
gaudint el cunyat del Rei, Iñaki Urdangarín.
Si el gobierno de España no violentés greu-
ment la Constitución Española de 1978 apli-
cant “manu militari” l’article 155, un perso-
natge fastigós i nefast com l’Enric Millo, no 
estaria governant les institucions catalanes, 
privades ara dels seus legítims representants.
Com poden justificar que un partit polític 
-el PP- que és l’única força que en quaran-
ta anys MAI ha guanyat una sola elecció a 

Catalunya, estigui ara governant sense opo-
sició i sense Parlament?. Els membres de la 
Gurtel són els que han d’administrar els nos-
tres recursos, les nostres finances i han de 
fer el recompte de vots del 21 de desembre? 
Aquesta gent ha de governar la Generalitat 
de Catalunya amb el 8% dels vots catalans?
Fa molts anys que l’Estat espanyol als cata-
lans ens castiga i perjudica, però mai havia 
arribat als nivells de perversió que ha arri-
bat ara. Tenim el president de la Generalitat 
a l’exili. El sotspresident i set consellers a la 
presó. Els presidents d’Òmnium Cultural 
i Assemblea Nacional Catalana a la presó 
des de fa un mes. No tenim Parlament, 
no està en vigor l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya i Mariano Rajoy -el sobre-
sueldos- ha convocat (sense cap base de 
legitimitat) unes noves eleccions al Parla-
ment de Catalunya. És inaudit.
Mentre vostè llegeix aquest article, les fa-
mílies dels nostres legítims governants, es-
tan sent embargades per valor de més de 

sis milions d’euros. Els estalvis de persones 
honorables com Oriol Junqueras, Raül Ro-
meva, Dolors Bassa, Meritxell Borràs... i tots 
els membres del govern Puigdemont, s’estan 
posant a disposició d’un sistema judicial que 
no ha fet res per recuperar ni un sol euro 
dels 200.000 milions que ens han robat 
els governants corruptes d’aquest Estat 
lamentable. Una corrupció que ens per-
judica les pensions, la sanitat, l’ensenya-
ment i, sobretot, el futur dels nostres fills.
Tal com va dir l’enyorat Jaume Perich: No 
sé si aquest país és una merda o aquesta 
merda és un país.  
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JAUME SINGLA, @jaumesingla En mans dels lladres

#L’enquesta de la setmana

Creus que el model del Rec.0 a Igualada té 
data de caducitat?

 Sí 54%  No 46%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Fa molts anys que l’Estat espanyol 
als catalans ens castiga i perjudica, 
però mai havia arribat als nivells 

de perversió que ha arribat ara

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
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
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LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL.
LECTUAL. EL DRET A 
SABER I DECIDIR
Carme Freixes

Fa uns dies, participant en una interes-
sant xerrada, que fia referència a l’enve-
lliment i la discapacitat intel·lectual, pro-
posta d’Apinas, en el seu 50é aniversari. 
Es parlà entre d’altres temes, de l’ACP 
(atenció centrada en la persona).
D’aqui en sorgí un altre introduït per la 
ponent si no recordo malament. L’acom-
panyament a la persona amb discapaci-
tat intel·lectual en el procés de malaltia 
cap al final de vida, el tractament de la 
informació en aquest punt. Un tema de 
vital importància, ja que forma part de 
tancament del cicle de la vida.
Personalment, sóc de l’opinió que totes 
les persones tenim dret a saber que ens 
està pasant, i així, en la mesura del pos-
sible, i amb tot el coneixement al nostre 
abast, podrem decidir amb llibertat. El 
fet que una persona tingui una discapa-

citat intel·lectual, no hauria de ser un 
impediment, tot i que abordar el tema 
de la forma més assequible possible i 
amb la sensiblilitat que requereix. Les 
persones amb discpacitat intel.lectu-
al, també tenen drets, i aquest n’ès un. 
Evidentment per tractar aquesta 
informació, cal estar preparat.
Amb aquesta afirmació em re-
fereixo, al fet, que sovint, es co-
menta: no cal que ho sàpiga, no 
ho entendrà... no cal que pateixi...
Aquestes benintencionades sentènci-
es, que ningú es senti culpable, fem 
el que millor podem i sabem, formen 
part, en la majoria de casos, de la 
pròpia por a la reacció de l’altre, com 
gestionem nosaltres mateixos la prò-
pia mort, que direm si ens diu.... quin 
dolor ens provoca a nosaltres el fet 
de la desafecció? Deixar anar a l’altre, 
donar-li permís perquè pugui marxar.
Amb aquesta manerta de fer, li estem 
negant a l’altre,l’oportunitat de poder 
compartir el seu dolor, la seva por, 
les incerteses i neguits.
Com poder sostenir tot això? Certament 

no és gens fàcil. No oblidem que els fa-
miliars, i esses més propers, també ne-
cessiten compartir el mateix, que no 
és una feblesa, sinó una fortalesa, 
i de vegades, pot ser molt sorpre-
nent el que tot aquest moviment 
genera, sorprenent en positiu.
En l’àmbit professional, també es fa 
extensible aquesta reflexió, doncs 
pensem que abans que qualsevol altra 
cosa som persones, i com a tals tenim 
punts forts i alhora mancances. És 
per això, que crec que la formació en 
aquest aspecte és fonamental. Com a 
bons professionals, hem de tenir eines 
per gestionar aquestes situacions tant 
a nivell personal com professional.
D’altra banda, no totes les coses, tot el que 
sentim, vivim, s’expressa amb paraules, 
perquè aquestes vivències també tenen 
el seu “espai” a altres llocs, el cor?, l’àni-
ma? la ment?... Es poden acompanyar, a 
través del tacte, donant la mà, la mira-
da, la calidesa del to amb què parlem, 
compartint una música significativa, 
contes, imatges, poemes, silencis..... En 
aquests moments, en els que la parau-

la potser no es pot copsar en tota 
la seva profunditat, cal recórrer al 
llenguatge no verbal, aquest, que 
tramet molt més que les paraules.
Des de la meva experiència, crec que, 
ens queda recorregut, encara, avui, 
en la nostra societat avançada, vers 
una societat més humanitzadora.

AGRAÏTS A LA CIUTA-
DANIA
A.L. / J.M.G.

El dissabte dia 21 al vespre ens van atro-
pellar al carrer d’Òdena a la meva dona i 
a mi, i ens van deixar al terra donant-se 
a la fuga. La sensació que vam tenir per 
qui se’ns va acostar i ens va voler ajudar, 
d’estar súper-atesos i súper-protegits 
per aquesta gent anònima va ser molt 
agradablement sorprenent.
Gent que no sabem d’on va sortir, uns 
instants abans no teníem pas la sensació 
que n’hi hagués tanta pel carrer.
Realment no reconeixeríem ningú, però 
sapigueu que us ho agraïm de tot cor.

4  |  CARTES DEL LECTOR Divendres, 10 de novembre de 2017

Per què hem 
dividit el 
país en 
bons i mals 

catalans? Per què em 
dividit el país en in-
dependentistes i no 

independentistes? Per què els que 
tenen la convicció de ser considerats 
patriotes, i propietaris de la veritat 
immutable, es miren amb menys-
preu els que no pensen com ells? Per 
què les colles, i a vegades famílies 
senceres, no parlen de política per 
no barallar-se? Tantes i tantes pre-
guntes podríem formular que es fa-
ria la llista molt llarga. Per primera 
vegada, la gent declarada unionista 
ha sortit al carrer a treure muscle i 
ho han fet amb dues manifestacions 
gegantines, mai haguessin pensat 
la gent de Societat Civil Catalana 
que poguessin arribar a congregar 
aquestes gentades, ells que normal-
ment només podien arribar a set o 
deu mil persones, i ara en mobilitza 
centenars de milers. Què ha passat? 
Doncs és ben senzill: els sobiranis-
tes,  tot i tenint una llei electoral 
que va al seu favor sobretot en les 
àrees no urbanes, han oblidat que 
els seu nombre de votants al parla-
ment català no arriba al 50%. Això 
és una mostra de què el sobiranisme 
a Catalunya no és majoritari com 
per poder  prendre una decisió com 

la famosa DUI. Si el sobiranisme fos 
abassegador no hi hauria ningú que 
pogués deturar-los. La pregunta és 
per què aquesta elit dirigent amb 
milers dels seus seguidors juguen 
una partida de cartes tan perillosa i 
posen la convivència a Catalunya  al 
costat d’un precipici ??. El dia de la 
proclamació de la DUI molta gent va 
tenir angoixa i por. Jo anava pel car-
rer i moltes persones em va fer partí-
cip de la seva preocupació, no només 
per la possible reacció de l’Estat, sinó 
perquè veien que les pos-
sibles conseqüències eren 
preocupants. Aleshores, 
per què s’ha generat il·lu-
sió en una part del poble 
de Catalunya i s’ha pintat 
de color de rosa el famós 
“procés”, quan el resultat, 
de moment, és un disba-
rat de proporcions bíbli-
ques. Les conseqüències 
de tota aquesta moguda 
és que l’economia d’Espa-
nya pot anar a fer punye-
tes, però la de Catalunya 
hi va al darrera per més 
que s’entossudeixin els 
nobles pròcers catalans en 
negar-ho. Però que no ve-
uen que estem jugant amb 
foc? Les empreses mar-
xen, els bancs també, però 
algú que tingui dos dits de 

front es pensava que això de la inde-
pendència seria bufar i fer ampolles? 
Si hi ha gent que realment pensava 
que no pagaríem una factura molt 
cara de tot això o és un innocentó o 
no viu en aquest món. I sobretot ha 
sortit un fet col·lateral que ningú es 
pensava i és la reacció fortíssima de 
l’espanyolisme més dur, aquell que 
estava somort amb el complex de 
ser assenyalats com a nostàlgics del 
franquisme,  ha ressuscitat  s’embo-
lica amb la bandera espanyola i surt 

GALO BALL RATÉS

Catalunya, un país, dues comunitats
per tot arreu. Estem ben arreglats, 
anàvem a buscar bolets i hem trobat 
una tamborinada de llamps i trons. 
Molts catalans han substituït el seny 
per la rauxa acompanyada d’intran-
sigència, i per això podem prendre 
mal tots. Amb aquestes reflexions no 
vull negar el dret dels catalans que se 
senten independentistes i treballen 
per aconseguir aquesta fita, però no 
poden oblidar que Catalunya no els 
pertany només a ells, i per tant han 
d’actuar en conseqüència. 

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

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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Fa pocs dies vaig llegir un 
article de Pere Cardús 
que intentava fer una 
anàlisi objectiva de la si-

tuació política de Catalunya.
Durant els darrers anys (i sobre-
tot del 2010 ençà) Catalunya ha 

mostrat la seva voluntat d’autogovern de manera 
prou clara i contundent. Cardús diu que hem fet 
“coses boniques” amb l’esperança que els deten-
tors del poder escoltarien el clam popular. Per 
això les manifestacions dels Onzes de Setembre, 
que han aplegat milions de persones. Hem traves-
sat el país de cap a peus donant-nos les mans, 
hem saturat els carrers de Barcelona en una V 
que –varen dir- era signe de victòria. Hem om-
plert la Meridiana, hem posat en marxa una 
“revolució dels somriures” (ara ja potser no). 
Ho hem fet de manera ordenada i disciplinada, 
sense  cap agressió personal i ni tan sols s’ha 
malmès una sola peça del mobiliari urbà.
On ens ha portat tot plegat? Estàvem convençuts 
que els països civilitzats del món ens escoltarien, 
aquells del “nord enllà” en paraules d’Espriu “on 
diuen que la gent és neta i noble / culta, rica, lliu-
re...”. Però no ha estat així. L’Europa que havia de 
donar suport als nostres anhels de llibertat ens 
ha girat l’esquena. Prevalen interessos econòmics 
més no pas la defensa dels drets fonamentals. 
Tanquen els ulls davant la barbàrie. Ignoren una 
violència que ha estat l’única resposta que ha re-
but el nostre poble, tossut però pacífic. Han callat 
quan l’estat ens ha enviat legions d’energúmens 
per agredir-nos sense que hi hagués provocació 
prèvia. En el súmmum del cinisme, han enviat 
mig govern a la presó i l’altre mig s’ha exiliat. I els 
governs d’Europa continuen callant. Com varen 
fer en la guerra dels Balcans, han continuat amb 
l’escàndol dels refugiats i ara amb Catalunya. 
Quina vergonya!

L’estat espanyol se sent recolzat per aquesta colla 
de bergants i farà ús de tota la seva força per im-
pedir que els catalans decidim el nostre futur. No-
més cedirà si s’hi veu obligat. És a dir, si algú més 
fort que ell ho imposa. Només ens respectaran si 
ens veuen forts. Per tant, el sobiranisme haurà de 
canviar de tàctica. Som gent ordenada i pacífica, 
però també tossuda. Tot el que ha passat no ens 
ha fet minvar la nostra fe en la victòria final. 
Ens hem cansat de ser l’ase dels cops; cornuts 
i haver de pagar el beure. No tenim armes, no 
tenim la força bruta. Només denunciem i resis-
tim; però potser no n’hi ha prou. Hem d’actuar. 
Sense violència, però atacant allà on sabem que 
els ha de doldre més. Paralitzar el país si convé.
Ha d’arribar un dia que el món s’adoni que te-
nim dret a ser lliures. Que “som molts més dels 
que ells volen i diuen”, en paraules de Raimon. I 
quan un poble lluita pels seus drets i persevera, 
al final aconsegueix el seu propòsit. Segurament 
ens tocarà lluitar encara, haurem de patir, però 
al final vencerem. I aleshores ens adonarem que 
tot plegat haurà valgut la pena. 

Aquestes eleccions neixen fortament 
contaminades. Contaminades 

perquè una part del govern legítim 
de Catalunya sorgit de les últimes 
eleccions es troba injustament a la 

presó. I l’altra meitat, a l’exili.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

JOSEP M. CARRERAS

Cornuts i pagar el 
beure Eleccions contaminades

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Avui complemento l’article 
de fa quinze dies expres-
sant els meus dubtes sobre 

la netedat dels resultats electorals 
que s’anunciïn el vespre del 21 de 
desembre. Aquestes eleccions nei-
xen fortament contaminades. Con-

taminades perquè qui les ha convocat no és qui les 
podia convocar, és a dir, el president de la Generali-
tat. Contaminades perquè el govern català, legalment 
constituït, ha estat cessat il·legalment. Contaminades 
perquè les competències de Catalunya han estat in-
tervingudes. Contaminades perquè no toquen; han 
passat poc més de dos anys des de les anteriors, que 
tenien un mandat de quatre anys. Contaminades per 
les amenaces de suspen-
dre determinats progra-
mes electorals i, potser 
també, declarar alguns 
partits fora de la llei i im-
pedir que s’hi presentin. 
Contaminades perquè 
una part del govern legí-
tim de Catalunya sorgit 
de les últimes eleccions 
es troba injustament a la 
presó. I l’altra meitat, a 
l’exili. En aquestes condi-
cions no es pot pretendre 
que els catalans accep-
tem aquesta situació amb 
normalitat. De normal no en té res.
No em manifesto sobre si els partits catalans s’han de 
presentar a les eleccions; ja decidiran què els convé. 
Però, si ens ho mirem fredament, els partits catalans 
(és a dir, els que decideixen a Catalunya i tenen Ca-
talunya com a objectiu dels seus interessos) hauri-
en de negar-se a participar-hi. El problema vindria, 
però, que llavors el Parlament quedaria configurat 
exclusivament per partits d’obediència espanyola, 
amb l’alt risc que això comportaria. Ara bé, partici-
pin o no a les eleccions, sí que es pot afirmar que els 
partits catalans es troben clarament en inferioritat 

de condicions respecte als partits d’obediència espa-
nyola (el PP i els seus escolanets del 155, PSOE i Cs), 
que controlaran els reglaments, els censos, el cens a 
l’estranger, el recompte de vots, etc. 
Tinc, per tant, motius més que sobrats per expressar 

els meus dubtes sobre el joc net que s’ha d’esperar en 
una democràcia. Veus autoritzades espanyoles, civils 
i militars, ens han donat algunes pistes. Així, ens han 
advertit que quan diuen “todo por la patria”, todo 
vol dir tot, fins i tot les il·legalitats i les trampes que 
convinguin per tal de mantenir unida la seva pàtria. 
I més encara. Ens amenacen que si, tot i aquestes ir-
regularitats, el 21 de desembre tornen a guanyar les 
forces independentistes, Espanya té a punt el remei 
que ens aplicarà. L’eina tornarà a ser l’article 155, 
amb l’objectiu d’impedir que els guanyadors puguin 
governar. Tenim mala peça al teler. 
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Som gent ordenada i pacífica, però 
també tossuda. Tot el que ha passat 

no ens ha fet minvar la nostra fe en la 
victòria final



L a no-violència es defineix 
des de la veritat del sub-
jecte. Gandhi deia “La ve-
ritat és una cosa que neix 

dins del cor, a cada moment, segons 
les circumstàncies”. Hi ha moltes 
formes de violència, la física, la po-

lítica, la jurídica, la cultural, la religiosa, la jeràrquica, 
de gènere, l’econòmica... i la violència estructural,  que 
forma part de l’estructura social i que impedeix co-
brir les necessitats bàsiques, com la generada per la 
desigualtat social, l’atur, la malnutrició, la 
manca de serveis sanitaris i educatius bà-
sics, etc. De vegades, sota d’un opressor 
hi ha un oprimit que es deixa oprimir, és 
la violència conscient; l’oprimit abando-
na la seva responsabilitat en mans de l’al-
tre per viure una vida més còmoda.  
La filosofia de la lluita no-violenta de 
Lluís Maria Xirinacs, que s’inspirava en 
Gandhi, esdevé una estratègia de trans-
formació social sense emprar cap mena 
de força, concretats en 5 nivells gradu-
als: Cooperació, Denúncia, no coopera-
ció (resistència passiva), desobediència 
civil i accions alternatives. Si veus que 
algunes coses no estan bé, doncs les has 
de millorar i fer-ho per la via directa, en-
cara que sigui il·legal. Així és com Xiri-
nacs va entrar en vaga de fam a primers 
de la dècada de 1970 per denunciar que 
als Països Catalans no hi havia eleccions 
lliures. Ho va pagar amb pena de presó. 
Dels cinc esglaons de la pràctica de la llui-
ta no-violenta, després de la cooperació, la 
denúncia i la no cooperació, la quarta és 
la desobediència civil amb totes les seves 
conseqüències i seqüeles.  L’any 1930 Gandhi encap-
çalà un dels moviments de desobediència civil més 
populars arreu del món, conegut com la marxa de 
la sal, una marxa fins a l’Índic per agafar sal amb les 
mans i convidar a violar l’impost de la sal que els 
britànics havien imposat als hindús. Milers i mi-
lers de persones van seguir el seu exemple i quan 
les presons estaven plenes—60.000 persones, ell 

Des de la Intersindical-CSC considerem 
important aportar tot un seguit de re-
flexions sobre la negativa afectació en 
el teixit productiu català i en el mer-

cat de treball que pot tenir el “Real Decreto Ley 
15/2017, de 6 de Octubre, de medidas urgentes en 
materia de movilidad de operadores económicos 
dentro del territorio nacional”.

Despullem el Decreto Ley
L’article 285 de la Ley de Sociedades de Capital ha 
estat modificat anteriorment en tres ocasions, però 
ara, mitjançant el Real Decreto Ley 15/2017, el 
Gobierno del Reino de España el modifica unila-
teralment -en mig d’un escenari polític de xoc de 
legitimitats i intervenció de l’autogovern del país- 
usant-lo com a eina de pressió política per perju-

FÈLIX SIMON
felix@troc.cat

INTERSINDICAL-CSC

La no-violència

Reflexions sobre el Real Decreto Ley 15/2017

inclòs, durant 9 mesos!— el virrei es va haver de 
donar i reconèixer el dret dels hindús a recollir la 
sal per ells mateixos sense pagar cap impost. 
 I finalment, el cinquè esglaó és l’acció alternativa, per 
exemple, si no ens agrada que els bancs inverteixin en 
armes o empreses poc sostenibles, o per altres raons, 
podem portar els nostres diners a bancs alternatius, 
socials, ètics o crear-ne de nous. Caldria incentivar 
actes polítics, amb la intenció de canviar les normes 
o lleis injustes; però tenir present que amb la desobe-
diència cívica no es va contra la llei en general, sinó 

contra una llei en particular i a favor de la legis-
lació general. Una de les maneres que fa servir 
el sistema per defensar-se del no-violent és ig-
norar-lo, no permetre-li de sortir a cap diari, a 
cap emissora de ràdio o TV, i generar informació 
falsa. la dispersió de rumors sense fonament
La no-violència no és només un conjunt de tècniques 
de lluita, és sobretot una manera d’entendre i de viure 

la vida i les relacions, de la qual se’n deriva aquella for-
ma de lluita. Gandhi no dissociava el canvi social de 
la transformació individual. Ell creia que no es podia 
canviar la societat si no es treballava també, a la vega-
da, per millorar l’individu, però aquesta millora havia 
de néixer de la voluntat de la pròpia persona, no pas 
imposada per l’Estat. Per això, ara que tenim la demo-
cràcia suspesa a Catalunya, cal enfortir la ciutadania 
activa, en les capacitats de l’estratègia i l’acció no-vio-
lenta, davant la retallada de drets i llibertats ciutadans. 
Al final no preval qui exerceix més violència, sinó qui 

té més resistència. El nostre compromís ha 
de ser estendre i promoure la resistència 
civil pacífica i no-violenta, conscients dels 
vents a favor i en contra, no hauríem de dei-
xar escapar aquesta oportunitat i no quedar 
atrapats en la nostra quotidianitat. Per això 
ens cal reconvertir les eleccions il·legals i il-
legítimes del 21D en unes eleccions de rati-
ficació de l’1-O, de defensa de la República i 
de la llibertat dels presos polítics, al servei 
de la societat i, alhora, una forma de con-
rear la qualitat humana. “Com a ciutadans 
hem de defensar les legítimes aspiracions 
mantenint la calma i la no-violència com 
hem fet fins ara, no sucumbint a tornar-
nos-hi davant les provocacions. Perquè, 
per dir-ho en una paraula: ens ho poden 
prendre tot, però mai no ens hem de dei-
xar prendre la pau, el civisme, la dignitat”. 
(Homilia del P. Bernabé Dalmau, monjo 
de Montserrat 29/10/17)
Hauríem de superar  la idea que té la gent 
que la no-violència és més aviat una mena 
de pacifisme passiu, doncs a vegades la dig-
nitat és més important que la pau. L’estat 
espanyol hauria d’entendre que la victòria 

obtinguda amb una derrota violenta de l’enemic no 
porta mai a la pau. Els catalans  no ens hem d’alienar, 
hem de superar l’ansietat, la impotència i la por, i hem 
de fer el nostre camí que permeti trobar una solució 
equitativa. I faig una proposta concreta, que els lec-
tors firmeu una petició per portar a l’estat espanyol al 
TRIBUNAL EUROPEU DELS DRETS HUMANS:  
http://chn.ge/2yp3UsI.  
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dicar la percepció social de l’economia catalana: 
sortint les empreses de Catalunya podran conti-
nuar operant dins el mercat europeu, amb euros 
i el paraigües del BCE…
A destacar pel què fa als accionistes, que se’ls subs-
trau poder de decisió -directament lligat amb l’em-
presa i els seus fins i objectius- per atorgar-lo a uns 
Consells d’administració que no tenien aquests atri-
buts. S’obre, doncs, un escenari d’opacitat corpora-
tiva. Això genera por i desconfiança als mercats, als 
treballadors, a les empreses, produint una mútua 
pèrdua de confiança que té ja un impacte negatiu so-
bre el teixit empresarial i productiu del país.
Un fet que ens ha cridat l’atenció és llegir com Fo-
ment del Treball assegura que el valor de les empre-
ses que surten de Catalunya equival al 50% del seu 
PIB. La gran patronal “alerta” de fuga de capitals i de 

centenars d’empreses que abandonen les seves seus, 
els seus assessors jurídics recomanen canviar el do-
micili social per protegir a la societat de qualsevol 
legalitat paral·lela que intenti imposar la Generali-
tat… discurs polític, palmàriament polític.
I nosaltres ens preguntem: quina és la causa del tras-
llat de les empreses? Seguretat jurídica? La resposta 
ens l’ofereixen els economistes quan asseguren què 
el perill no és pel canvi de seus socials i fiscals, sinó 
el risc que aquests moviments puguin escampar la 
por i, per tant, comportar una frenada del consum i 
de la inversió, que són claus pel creixement del PIB.
Des de la Intersindical-CSC, entenem que el context 
polític -clarament representat pel Real Decreto Ley 
15/2017- i social d’empobriment de la classe treba-
lladora en un marc de precarietat alarmant, han es-
tat determinants per convocar una vaga general.  



El sistema es farà, a 
partir de maig, a El 
Bruc, Castellolí, la 

Pobla, Carme, Cape-
llades, la Torre,  Tous, 
Jorba, Copons i Orpí, 
i amb Àrees tancades 

com a sistema exclusiu, 
a Bellprat, Santa Maria 
de Miralles, Argençola, 

Montmaneu, 
Rubió i Veciana.

El ple del Consell Comarcal va aprovar l’adjudicació del nou servei de recollida d’escombraries.

El Consell Comarcal adjudica també a FCC el sistema 
de recollida de brossa “porta a porta” en 16 municipis

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l sistema de recollida 
d’escombraries “porta 
a porta” serà una re-

alitat ben aviat. De moment, 
el Consell Comarcal de l’Ano-
ia ha adjudicat a Fomento de 
Construcciones y Contratas 
(FCC) aquest servei, que serà 
tota una novetat a la comar-
ca, però que s’implanta, i amb 
èxit, a molts municipis del 
país. En principi, la data màxi-
ma d’entrada en funcionament 
del “porta a porta” serà el mes 
de maig de l’any vinent.

Monopoli de FCC
El ple del Consell Comarcal 
de l’Anoia del passat mes d’oc-
tubre va aprovar l’adjudicació 
de la prestació del servei de 
recollida de residus porta a 
porta  a l’empresa FCC, curio-
sament la mateixa que ja feia 
la recollida amb contenidors 
fins a l’actualitat, i la matei-
xa que du a terme aquesta 
funció a Igualada i als mu-
nicipis de la Conca d’Òdena. 
FCC té, des de fa ja dècades, 
el “monopoli” de la recollida 
de brossa a tota la comarca.
El conseller de Medi Ambient 
del Consell, l’alcalde de Jorba 
David Sánchez, ha explicat a 
La Veu que “l’adjudicació s’ha 
fet amb la modalitat de con-
curs públic i obert. Van arri-
bar dues propostes, i al final, 
la que resultava més atractiva 
tant per les condicions eco-
nòmiques com pel servei, 
va resultar ser, quan es van 
obrir els sobres tancats, la 
de FCC. També és cert que 
aquesta empresa, pels anys 
que fa que presta el servei, 
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té un millor coneixement 
del nostre territori”. 
El servei tindrà un cost exac-
te de 1.529.910,54€ anuals, 
per un període de quatre anys 
amb la possibilitat de ser pror-
rogat durant dos anys més. El 
nou servei de recollida con-
templarà dos models de gestió 
diferents per tal d’adaptar-se a 
les necessitats i particularitats 
dels municipis: Porta a Por-
ta pels municipis de més de 
500 habitants i àrees tancades 
amb control d’accés per als de 
menys de 500 habitants i habi-
tatges disseminats.  

Dos anys d’estudis
L’ens comarcal fa dos anys que 
va iniciar els estudis per tal de 
cercar els models de gestió de 
residus més òptims per a la 
comarca, tant des d’un punt 
de vista de maximitzar la taxa 
de reciclatge com per afrontar 
l’escalada dels costos del trac-
tament dels residus que les po-
lítiques actuals defensen. Un 
cop proposats els models in-
dicats a tots els municipis que 
l’ens comarcal dona servei,    
són 16 els municipis de la co-
marca que s’hi han sumat;  el 
Bruc, Castellolí, la Pobla de 
Claramunt, Carme, Capella-
des, la Torre de Claramunt, 
Sant Martí de Tous, Jorba, 
Copons i Orpí, el d’Àrees tan-
cades com a sistema exclusiu, 
Bellprat, Santa Maria de Mi-
ralles, Argençola, Montma-
neu, Rubió i Veciana.
El sistema de recollida porta a 
porta té com a objectiu prin-
cipal assolir elevats índexs de 
recollida selectiva i millorar la 
qualitat de totes les fraccions. 
El dimarts vinent es realitzarà 

Avantatges i inconvenients del nou sistema, i un exemple del Port a Porta, a Sant Pol de Mar (Maresme).

A les grans ciutats l’agrupació de recipients on deixar la brossa 
pot deixar imatges com aquestes. No està encara prou resolt i 

per això no es farà, de moment, a l’Anoia.
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FRACCIÓ  FREQÜÈNCIA
FORM (orgànica, de menjar) 3-4 cops / setmana
Resta  1-2 cops / setmana
Paper i Cartró  1 cop / setmana
Envasos  2 cops / setmana
Vidre  1 cop / setmana
Bolquers  3-7 cops / setmana
FIRM (Resta i envasos)  3 cops / setmana
Multiproducte (envasos lleugers)  2 cops / setmana
Poda  1-2 cops / mes
Voluminosos  1-2 cops / mes

Freqüències habituals de recollida porta a porta

Font: Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Porta a Porta

En almenys 16 municipis, no es tornaran a veure imatges com aquesta.

La setmana vinent es 
farà un Consell 

d’Alcaldes per informar 
de com s’implantarà 
el servei, que com a 
màxim serà el maig

una roda de premsa com a tret 
de sortida de la campanya de 
comunicació ciutadana que 
tindrà per objectiu informar i 
difondre la necessitat de can-
vi de l’actual model de gestió 

de residus i explicar  a tots els 
ciutadans en què consistirà 
el nou sistema de recollida. 
També es farà un Consell 
d’Alcaldes per tal d’informar 
del sistema d’implantació i 

comunicació del servei. 
De moment, Igualada i els mu-
nicipis de la Conca d’Òdena, a 
més d’altres com Masquefa o 
Piera, no tindran aquest ser-
vei. Tampoc els de l’Alta Ano-
ia i alguns pobles de l’Anoia 
Sud, que tenen un servei mu-
nicipal o bé un altre contrac-
te, de manera que el “porta a 
porta” s’anirà aplicant en fun-
ció de les decisions de cadas-
cun dels ajuntaments.

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

Amb energia
es pot
construir un
món millor.

endesa.com

ACPC_LAVEU_LANOIA_97,60x370_Columna_S&S_Endesa2017_PRODUCTO_TR_AD_CAT_v6.indd   15/5/17   10:28

AL MILLOR
PREU

CUA DE RAP
FRESCA

Del 13 al 19 de novembre

14’99

CABRIT TALLAT
safata familiar

€/kg

Del 13 al 19 de novembre

Avança’t
al Nadal

Avança’t
al Nadal



10  |  IGUALADA Divendres, 10 de novembre de 2017

Els alcaldes de Tous, 
Jorba, Castellolí, Mas-
quefa, Calonge, Iguala-

da, Piera, Veciana i 
El Bruc van ser a la 

capital d’Europa

Els alcaldes de Tous, Jorba, Castellolí, Masquefa, Calonge, Igualada, Piera, Veciana i El Bruc, a Brusel.les.

Nou alcaldes de l’Anoia van ser a Brussel·les per donar suport 
al president Puigdemoment i als consellers exiliats

REDACCIÓ / LA VEU 

N ou alcaldes de l’Ano-
ia van ser dimarts a 
Brussel·les formant 

part de l’expedició promogu-
da per l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM) i l’Associa-
ció de Municipis per la Inde-
pendència (AMI). Hi eren els 
alcaldes d’Igualada, Masquefa, 
Piera, Sant Martí de Tous, Jor-
ba, Castellolí, Calonge de Se-
garra, el Bruc i Veciana. Eren 
alguns dels dos-cents alcaldes 
catalans que es van traslladar a 
la capital belga per tal de fer ex-
plícit el suport del món muni-
cipal al president Carles Puig-
demont i als exconsellers de la 
Generalitat que l’acompanyen, 
Toni Comín, Meritxell Serret, 
Clara Ponsatí i Lluís Puig. 

Internacionalització 
del procés
Alhora es vol internacionalit-
zar, tal com i afirmen les enti-
tats municipalistes, la “perse-
cució judicial i ideològica que 
pateixen els representants del 
Govern i el poble català”. 
A l’acte que es va fer a la sala 
Bozar del Palau de Belles Arts 

de la capital europea es va 
denunciar  la repressió que 
pateix Catalunya i les seves 
institucions per part de l’Es-
tat espanyol i van exigir la lli-
bertat pels presos polítics.  
En aquest acte, el president 
Puigdemont va apel·lar a l’Estat 
espanyol i a Europa que accep-
tin els resultats de les eleccions 
del 21 de desembre que van 
estar convocades per l’Estat 
espanyol “gràcies al cop d’Estat 

del 155”. El cap de l’executiu va 
demanar que es garanteixi un 
procés net sense presos polí-
tics i amb pluralitat d’opcions. 
El president va demanar a 
Europa que no sigui còmpli-
ce de la repressió: “Juncker, 
Tajani, és aquesta l’Europa 
que voleu, amb un govern 
empresonat?” i va dir que de-
nunciaran el mal tracte rebut 
als consellers empresonats. 
Totes les intervencions de l’acte 

van anar adreçades a demanar 
a la comunitat internacional 
que s’impliqui en el conflic-
te català. La presidenta de 
l’AMI, Neus Lloveras, va des-
tacar “la molta il·lusió” dels 
catalans per fer un nou país 
però també “la por per la re-
pressió de l’Estat espanyol» i 
la seva decepció “davant un 
projecte europeu que falla”.  

L’ANC organitza autobusos per anar a la gran manifestació 
de demà dissabte a Barcelona
REDACCIÓ / LA VEU 

L’ANC d’Igualada i les 
de l’Anoia organitzen 
autobusos per assistir, 

demà, a la gran manifestació 
de Barcelona, que posarà punt 
i final al que han anomenat 
“Setmana de la Llibertat”. 
Barcelona acollirà demà 
dissabte 11 de novembre 
una multitudinària ma-
nifestació en defensa de 
la República i per exigir 
l’alliberament dels presos 
polítics. “Volem fer una 
gran manifestació de país 
i convertir el proper 11-N 
en un 11-S perquè tothom 

vegi que som un poble de 
pau que l’únic que reclama 
és la llibertat dels presos 
polítics i que volem ser 
una república”, expliquen 
des de l’entitat sobiranista.
Amb aquest objectiu des 
d’ANC Igualada organitzem 
autocars, amb la venda de ti-
quets corresponent, fins avui 
divendres, a l’Ateneu Igua-
ladí, de 6 a 9 del vespre. El 
preu és de cinc euros. 
Els autocars sortiran a les 
15.30 hores de l’estació 
d’autobusos.
També s’han organitzat, 
amb força èxit de participa-
ció, autocars des de diversos 

punts de la comarca, en una 
organització similar a la de 
la Diada Nacional, amb una 
trentena llarga d’autobusos 
procedents de l’Anoia. Per tal 
de poder tenir plaça, potser 
encara és possible de tro-
bar-ne posant-se en contac-
te amb els comitès locals de 
l’ANC a cada població.
La manifestació de demà di-
sabte començarà a les 5 de 
la tarda, i en aquesta ocasió 
es farà al carrer Marina, des 
de la cantonada amb la Gran 
Via, a la plaça de braus de la 
Monumental, i fins el mar, a 
l’altura de les “torres besso-
nes” del port olímpic.

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES

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

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

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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El secretari general de 
Comissions Obreres a 

Catalunya va convocar 
una assemblea a Igua-
lada a la mateixa hora 

de la manifestació

La plaça de l’Ajuntament es va omplir dimecres demanant la llibertat del govern. Fotos: Joan Guasch.

Bloqueig de les principals carreteres i seguiment molt desigual 
de l’aturada de país del dimecres
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’aturada de país de di-
mecres va caracterit-
zar-se a l’Anoia per 

un bloqueig important de les 
principals vies de comunica-
ció, i alhora per un seguiment 
molt desigual en els centres de 
treball. Gairebé totes les fàbri-
ques grans de la comarca van 
treballar amb normalitat, així 
com les grans superfícies co-
mercials. El petit comerç va, 
en general, aixecar la persiana, 
si bé en els carrers més co-
mercials d’Igualada, Cape-
llades o Piera, molts establi-
ments van optar per tancar, 
almenys mig dia, però també 
n’hi havia funcionant com 
qualsevol dia laborable. 
On sí que es va notar l’aturada 
va ser als centres d’ensenya-
ment públics i la majoria de 
privats, així com ajuntaments. 
En alguns ambulatoris es van 
fer serveis mínims, i a l’Hos-
pital el clima va ser de norma-
litat. A primera hora del matí, 
es va tallar la circulació a 
l’autovia A2 a l’altura de l’ae-
ròdrom, situació que es va 
repetir prop del migdia, oca-
sionant un embús conside-
rable. També es van efectuar 
talls a la C37 cap a Manresa i 
a la C15 cap a Vilafranca.
La Unió Empresarial de l’Ano-
ia, no va sumar-se a l’aturada, 
si bé en un comunicat afirma-
va que “manifestem el nostre 
rebuig a les desproporcionades 
decisions judicials de l’Audi-
ència Nacional preses en els 
darrers dies”. A Igualada, el go-
vern municipal, va suspendre 
“la seva activitat ordinària i va 
fer costat a les convocatòries 
plantejades per rebutjar l’em-
presonament de membres del 
destituït Govern de Catalunya 

L’autovia A2, completament bloquejada a l’altura d’Òdena. Foto: Miquel Zenon.
El secretari general de CCOO a Catalunya, dimecres a Igualada, a la 

mateixa hora de la concentració a la plaça de l’Ajuntament.

i dels líders de les entitats so-
biranistes, d’Òmnium i l’ANC”.
Es dona el  curiós cas que el se-
cretari general de Comissions 
Obreres a Catalunya, Javier 
Pacheco, va assistir a Iguala-
da a una reunió amb  delegats 
d’empreses, just a les 6 de la 
tarda, la mateixa hora en què 
estava convocada la concentra-
ció a la plaça de l’Ajuntament 
en rebuig a l’empresonament 
del Govern, que va tenir una 
multitudinària assistència.



L’homenatge a Josep Ramon i Gumà, sincer, pròxim i molt emotiu. Fotos: Manel Marimon Gomis.

Mor l’àvia que neteja-
va el talús del barri de 
Montserrat, a la dècada 
dels vuitanta

Merescut homenatge a l’exregidor de Festes Josep Ramon i Gumà

REDACCIÓ / LA VEU 

U n grup de persones 
vinculades a entitats 
i societat civil d’Igua-

lada va retre diumenge al mig-
dia, al Pati del Museu de la 
Pell, un sincer i emotiu home-
natge a l’exregidor de Festes 
Josep Ramon i Gumà. 
Acompanyat de la seva famí-
lia, Ramon va escoltar unes 
paraules del regidor de Cul-
tura, Pere Camps, en nom 
del consistori i del nombrós 
grup d’amics que no van vo-
ler perdre’s l’acte, presentant 
per l’actor Joan Valentí. La 
filla de l’exregidor també va 
llegir un escrit. A l’homenat-
ge no hi van faltar els gegants 
i especialment els Capgrossos 
d’Igualada, que van néixer 
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L’àvia que netejava el talús 
del barri de Montserrat, i 
que durant molts anys es 
podia veure tots els dies de 
la setmana, en solitari, ne-
tejant aquesta entrada de la 
ciutat durant bona part de 
la dècada dels anys vuitanta 
i principis dels noranta, va 
morir dilluns a Igualada. 
Raquel Castelltort i Noguera 
va deixar-nos dilluns, a l’edat 
de 91 anys, després de passar 
els darrers anys de la seva vida 
a la residència Pare Vilaseca. 
Molta gent no la coneixia pel 
seu nom, però de seguida, en 
conèixer que era “la senyora 
gran que netejava el pendent 
del barri de Montserrat”, a tota 
una generació d’igualadins els 
ve el record de la seva imatge, i 
la tenacitat del seu treball.

quan Josep Ramon era regi-
dor de l’Ajuntament. L’home 
que va “portar la Festa Major 
al carrer”, era tan estimat que 
fins i tot va fer-se una rèplica 
de la seva imatge en u cap-
gròs, que es va poder també 
veure a l’homenatge. Amb 

Ramon va començar-se a fer 
el “ball de les cinc places”, 
encara vigent avui dia. Tam-
bé va iniciar la portada de la 
Flama del Canigó a la ciutat 
i, entre d’altres funcions, va 
ser president de l’Agrupació 
Sardanista d’Igualada.

Promoció vàlida fins al 12/11/2017. Bases de la promoció:
https://www.bonpreuesclat.cat

Per una primera
compra superior
a 500 € en gasoil
de calefacció en vals de compra

en alimentació.

REGAL

100 €

Servei a domicili de

Gasoil de
calefacció
Comandes i informació:

900 300 301
gasoil@esclatoil.cat
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16 cellers i establiments 
“gourmet” ompliran la 

rambla de 12 a 23 hores, 
i les botigues de la 

ciutat oferiran ofertes 
al pati del Museu de 

la Pell, al bell mig 
del Rec.0

Els promotors de la Gran Festa del Vi, durant la presentació.

Demà dissabte arriba la Gran Festa del Vi a la Rambla Sant Isidre
REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Comerç torna 
a promoure al bell mig 
de la Rambla Sant Isidre 

d’Igualada, La Gran Festa del 
Vi que enguany celebra la seva 
sisena edició demà dissabte 11 
de novembre, de 12 a 23 hores. 
La ciutat tornarà a gaudir dels 
millors productors de vins de 
proximitat i d’altres productes 
gastronòmics de la comarca 
com a protagonistes.

Setze cellers
Els 16 cellers que formaran 
part de la 6a edició de la Gran 
Festa del Vi d’Igualada seran 
Can Feixes-Huguet, Can Vich, 
Duran y Galan, Bohigas, El 
Cep, Muscàndia, Mas Codina, 
Urpina i Muntanyola d’Am-
pans, Bodegues Puiggròs, Pa-
rés Baltà, Celler Can Casals, 
Cellers Torroné, Rendé Mas-
déu, Casa Berger, Entrebosc i 
Caves Jaume Llopart.
Pel que fa als gourmets con-
firmats fins al moment són 
Xarcuteria Ibáñez, Pastisseria 
Targarona, Làctics La Tossa, 

Peixos Dueñas, De Bona Pasta 
i Fidel Serra.
El públic assistent a La Gran 
Festa del Vi també podrà gau-
dir d’actuacions musicals. A 
les 19 hores tindrà lloc el con-
cert del grup de versions jazz 
Brook i a les 21 hores l’actu-
ació del grup igualadí JoKB, 
que oferirà un espectacle en 
format acústic.

Degustacions  
L’organització vol seguir 
treballant per tal que La 
Gran Festa del Vi segueixi 
creixent en qualitat, apro-
fitant la seva consolidació 
a la ciutat d’Igualada.
Una de les iniciatives que se 

sumen a les degustacions a la 
Rambla serà el Tast’l Comerç, 
una proposta de dinamització 
comercial on diferents cellers 
ofereixen tastos de vins als 
comerços d’Igualada Co-
merç. Es tracta d’una acció 
que pretén apropar al con-
sumidor a les botigues, i fa-
miliaritzar-lo mentre degus-
ta un dels vins participants 
de La Gran Festa del Vi.
Dimecres va ser el torn del 
celler El Cep a la botiga de 

moda Asfalt, ahir dijous del 
Celler Puiggrós a Modes Llu-
cià i avui divendres 10 de no-
vembre, també a les 20 h., el 
celler Can Vich estarà a la lli-
breria l’Aqualata i la cava Du-
ran Galan a Valls Òptics.
 
Made.IGD Slowshopping
Com en altres edicions, la fes-
ta coincidirà amb altres inicia-
tives que potencien el petit co-
merç, com és l’Igualada Slow 
Shopping, on els establiments 

d’Igualada Comerç ofereixen 
aquesta setmana descomptes 
extres durant 4 dies que dura-
rà aquesta promoció.
Com a novetat d’enguany dis-
sabte 11 de novembre, de 10 a 
21 hores, tindrà lloc el Made.
IGD Slowshopping, de manera 
que l’slowshopping es despla-
çarà al pati del Museu de la 
Pell, en un espai efímer disse-
nyat per alumnes de l’ Escola 
d’Art Gaspar Camps i ambien-
tat amb música en viu. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Rec.0 d’hivern va ini-
ciar-se ahir dijous amb 
força, malgrat les bai-

xes temperatures. Aquest any, 
degut a l’aturada general con-
vocada pel dia 8 de novembre, 
el festival Rec.0 va obrir ahir, 
i es mantindrà fins demà dis-
sabte, cada dia de 10h a 22h.
Seran 100 les marques i disse-
nyadors de moda repartides 
en quatre grans zones del bar-
ri del Rec, en un circuit urbà i 
obert a tothom, on es combi-
na el patrimoni industrial de 
fa segles amb la creativitat dels 

El Rec.0 més curt arrenca amb força i continua atraient molta gent
espais i les marques de moda. 
Grans marques de moda com 
Levi’s, Adidas, Mango, Cam-
per o IKKS segueixen or-
ganitzant les seves botigues 
efímeres més especials, amb 
muntatges especials com el 
que durà a terme Lacoste, que 
evoluciona el seu model cap a 
un concepte premium. Noves 
incorporacions com Reebok, 
Quiksilver, Boboli, Furest, 
DC o Roxy, la moda de Ses-
sùn,  Samsoe Samsoe o Little 
Creative Factory i el retorn de 
Tsunami o Loreak Mendian, 
convertiran aquesta edició del 
Rec.0 en la més sòlida des que 

va començar.
L’apartat infantil incorpora 
importants novetats, com Bo-
boli, Little Creative Factory, 
My bags, Picnik i 1+ in the 
family que es sumaran a Tiny 
Cottons, Bean’s Barcelona, 
Cokoté, Anguè Anguè, ypor-
qué, Micu Micu, Mamadú, 
Mon Marcel o Piu et Nau, a 
més de les col·leccions infan-
tils d’IKKS o Nice Things.

música i menjar de carrer
L’oferta de moda, eix principal 
del Rec.0, es completa amb 
una programació cultural gra-

tuïta i un oferta gastronòmica 
completa. En l’apartat musi-
cal, hi haurà dos escenaris 
on hi passaran grups com 
Shadow Sessions, el concert 
Casa Nostra Casa Vostra a 
càrrec de Joan Queralt, Mi-
guel Díaz, Adriana Munta-
ner o Black Kiss Superstar. 
A més, presentacions de lli-
bres, projeccions audiovisu-
als i dansa en diferents espais 
del circuit, per tal que el vi-
sitant visqui una experiència 
que barregi la moda amb la 
cultura més emergent. 
La gastronomia torna amb 

el Rec Street Food, amb una 
oferta gastronòmica variada 
que pretén reflectir diverses 
cuines d’arreu del món, amb 
especialitats molt diferents: 
cuina cubana, oriental, italia-
na, americana, mediterrània... 
a més d’una oferta vegana i 
també per a celíacs.  
També hi haurà l’espai de Bo-
degues Torres, on es podran 
degustar les varietats més ex-
clusives d’aquests cellers, l’es-
pai Pastoret i els dos espais 
Estrella Damm, patrocinador 
oficial del Rec.0, present des 
dels seus inicis l’any 2009. 

L’edició d’hivern del Rec.0 va obrir portes ahir, i tancarà demà dissabte. Fotos: Marc Vila.



Des del 2016, en dues 
fases, s’han refet el seu 

entorn i la part interior 
i s’ha suprimit el 

trànsit de vehicles 
davant l’Escola Pia 

Diumenge s’inaugura la reforma integral de la Plaça Castells
REDACCIÓ / LA VEU 

A quest diumenge, 12 
de novembre, es re-
obrirà per al barri 

de Sant Agustí la Plaça Cas-
tells, un cop enllestida la seva 
reforma integral. A les 12h 
s’oferiran activitats d’anima-
ció per als veïns i les famílies 
i alumnes de l’Escola Pia que 
hi vulguin participar. Aques-
ta setmana s’estan enllestint 
els darrers detalls, com ara 
mobiliari urbà, enjardina-
ment i il·luminació, abans 
de l’obertura definitiva. 
Aquests treballs s’han dut a 
terme en dues fases. La pri-
mera, el passat any 2016, va 
reordenar la circulació al seu 
voltant, va eliminar el trànsit 
de vehicles de davant de l’Es-
cola Pia i va fer accessibles 
tant les voreres de la plaça 
com les del c/ Portal. 
La segona, que ara ha finalit-
zat, ha refet totalment el seu 
interior, reforçant l’arbrat, 
millorant el reg i l’enjardina-
ment, substituint el paviment 
existent, reorganitzant l’enllu-
menat i afegint-hi llums LED, 
millorant la il·luminació de la 
històrica façana de l’escola, eli-
minant una de les dues fonts 
actuals, renovant els bancs, 
construint una petita graderia 
de formigó i instal·lant-hi una 
nova zona de jocs infantils. 
També s’ha aprofitat aques-
ta actuació per a ampliar 
el clavegueram subterrani 
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existent i millorar el dre-
natge de la plaça els dies de 
pluja. La inversió total per 
reformar aquest històric es-
pai de la capital de l’Anoia 
ha estat d’uns 450.000 euros. 

Una plaça amb 
segles d’història 
La Plaça Castells es va formar 
a la confluència de l’edifici de 
l’antic convent dels Agustins 
amb la cruïlla de camins en-
tre el carrer de Sant Agustí i 
les rambles. Des d’aquest punt 
es podia prendre els camins 
en direcció a Lleida o Valls. 
Està dedicada a Narcís Cas-
tells i Comas, que va deixa 
importants llegats a la ciutat, 
destinats a la millora de la 
sanitat i de l’ensenyament. A 
la plaça hi havia l’antic con-
vent dels Agustins, fundat 
al segle XIV, amb un claus-
tre bona part del qual va ser 
destruït durant la guerra ci-
vil de Joan II, l’any 1465. 
L’any 1483 es va iniciar la 
construcció de la capella de 
la Mare de Deu de la Pietat. 
La façana actual de l’edifici de 
l’Escola Pia, influenciada per 
l’estil modernista, es va acabar 

de construir a l’any 1908. 
La plaça va ser remodelada 
amb la seva forma actual l’any 
1956 i va ser aleshores quan es 
va instal·lar l’escultura dedi-
cada a Antoni Franch i Esta-
lella, un dels organitzadors de 
la resistència contra les tropes 
napolèoniques. La figura de 
bronze va ser realitzada per 
l’escultor igualadí Ernest Mar-

co i Ferrer. En podeu veure 
una fotografia d’aquella refor-
maa a les nostres pàgines cen-
trals 32 i 33.
L’any 2006 es va preveure un 
primer projecte de remode-
lació que no va ser execu-
tat i que tenia un cost inicial 
de 1,6 milions d’euros. L’any 
2012 l’Ajuntament va acordar 
la modificació de l’àmbit del 

Projecte d’Intervenció Inte-
gral del Barri de Sant Agustí. 
En aquest nou context es va 
determinar no executar la 
totalitat de l’anterior pro-
jecte per a la urbanització 
de la plaça, però sí que es 
va estimar mantenir una 
inversió i fer una millora 
notable en l’accessibilitat, la 
mobilitat i la seguretat.

EMPRESA D’ASSEGURANCES NECESSITA 

COMERCIAL
Imprescindible vehicle propi.

Interessats/es enviar CV a l’adreça següent mail:

Classi�catsveuanoia@gmail.com indicant REF 11474

FESTA DEL VI
IGUALADA, 11 DE NOVEMBRE
D E  1 2 : 0 0  A  2 3 : 0 0  -  RAMBLA ST.  IS IDRE 
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Hi haurà exposicions, 
molts tallers per a joves 
sobre prevenció, defen-
sa personal, xerrades, 

cinema i moltes 
més propostes

Igualada Comerç 
ofereix a tots els seus 
establiments associats 
la distribució de 
“la Grossa”

La Mancomunitat torna a liderar els actes en ocasió 
del Dia per l’Eliminació de la Violència masclista
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Mancomunitat Inter-
municipal de la Con-
ca d’Òdena (MICOD) 

organitza i coordina, un any 
més, les activitats de comme-
moració del 25 de Novembre, 
Dia Internacional per l’Elimi-
nació de la Violència contra 
les Dones. Una xacra que, se-
gons la Organització Mundial 
de la Salut (OMS), és el major 
problema de salut de les do-
nes. Violence against women. 
Fact sheet diu que una de cada 
tres dones en el món han pa-
tit violència física o sexual i 
que el 30% de les dones han 
patit violència d’una parella 
masculina. També remarca 
que el 38% dels assassinats 
a dones, a nivell global, són 
ocasionats per les seves pa-
relles o exparelles. 
La Mancomunitat coordina 
les agendes d’actes que s’orga-
nitzen a la Conca d’Òdena des 
de diverses entitats i també els 
mateixos ajuntaments coinci-
dint amb aquesta data. L’agen-
da es distribuirà en diferents 
equipaments municipals 
i  es podrà consultar a la 
pàgina web de la manco-
munitat www.micod.cat 
o també als webs dels di-
versos ajuntaments. 
Entre les activitats hi ha expo-
sicions, molts tallers per a jo-
ves sobre prevenció de violèn-
cies masclistes, un taller per 
a dones de defensa personal, 
cinema, xerrades i tallers per a 
infants amb perspectiva de gè-
nere, entre altres. També s’ini-
ciarà el Procés Participatiu de 
Salut i Dones, que convida do-

Des de l’Àrea d’Igualtat de 
Gènere de la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Con-
ca d’Òdena (MICOD), con-
juntament amb la Diputació 
de Barcelona i l’Observatori 
Noctàmbul@s, s’ha iniciat 
un procés participatiu per 
a l’elaboració d’un Proto-
col i Pla d’Actuació davant 
l’Assetjament Sexual en 
espais públics d’oci. 
Aquest procés es va inici-
ar el passat mes d’octubre i 
tindrà la seva finalització a 
finals de maig del 2018. 
Té l’objectiu de detectar les 

nes de totes les edats a debatre 
sobre temes d’interès per a la 
població femenina. 

En aquesta ocasió es par-
larà de la violència mas-
clista des de perspectives 
com realitat, incidència, 
prevenció o atenció. 
La campanya d’aquest any 
gira entorn la necessitat 
d’identificar la violència 
masclista i és per això que 
s’ha editat un díptic amb 
l’explicació del cicle de la vi-
olència. Aquest es dóna en 

tres fases: acumulació 
de tensió, esclat de la vi-
olència i reconciliació. El 
material inclou aspectes i 
conductes que es donen en 
la persona agressora i en la 
persona agredida. El díptic 
es repartirà a tots els instituts 
de la Conca d’Òdena per tal 
que es treballi a classe. Tam-
bé inclou els serveis d’infor-
mació i atenció a dones.  

claus que articulen les dinà-
miques de l’oci actual i en par-
ticular el juvenil, i entendre 
com es relaciona amb actituds, 
comportaments i fonaments 
masclistes i sexistes i la relació 
d’aquests hàbits amb el consum 
d’alcohol i altres substàncies. El 
projecte ha d’acabar dotant els 
municipis de la Conca d’Òde-
na d’un protocol de prevenció, 
detecció, atenció i intervenció 
en situacions d’abusos sexuals 
en espais públics i capacitarà 
els i les professionals que en 
algun moment hagin d’in-
tervenir per donar resposta 

a les diferents violències. 
Totes aquelles persones 
que vulguin participar en 
el procés ho podran fer de 
diferents maneres: 
- Omplint un qüestionari 
sobre abusos, assetjament 
i violència sexual en espais 
d’oci. És totalment anònim 
i confidencial i es pot com-
partir lliurement. Es pot tro-
var a web www.micod.cat. 
- Formant part de la Comissió 
Participativa per elaborar el 
protocol. Aquesta es reunirà 
aproximadament tres vegades 
fins al final del procés. 

- Apuntant-se a una Marxa 
Exploratòria i de Reconei-
xement de l’Entorn sobre la 
percepció de la inseguretat 
associada als diferents espais 
públics pel municipi. Data en-
cara per confirmar. 
- Apuntant-se a alguna de 
les formacions o tallers que 
es faran per entendre què 
son les violències masclis-
tes en l’àmbit d’oci. Data 
encara per confirmar. 
Per a prendre part del procés, 
en qualsevol dels seus formats, 
els interessats poden escriure 
al correu igualtat@micod.cat. 

Procés participatiu obert a tothom i anònim per a fer un 
protocol d’actuació en cas d’assetjament en locals d’oci 

Igualada Comerç ofereix als 
seus associats i als establiments 
comercials la distribució de La 
Grossa, el sorteig de la qual tin-
drà lloc el 31 de desembre. Per 
ser distribuïdors de la loteria 
només cal demanar a l’entitat 
comercial igualadina la quan-
titat de llibrets per distribuir 
(cada llibret, en format acor-
dió, consta de 20 bitllets del 
mateix número, amb un preu 
de 5 euros cada bitllet i 100 eu-
ros cada llibret).
La Grossa de Cap d’Any ja 
està més que consolidada i per 
aquest motiu, Igualada Co-
merç anima a participar en la 
distribució d’aquesta Loteria 
de Catalunya. Des de l’entitat, 
es recomana als comerços in-
teressats que facin les seves co-
mandes com més aviat millor, 
per telèfon 938051419, o 
per correu electrònic info@
igualadacomerc.cat . Degut 
a diversos factors, es preveu 
que enguany les demandes 
és multipliquin molt.
Els comerços associats a Igua-
lada Comerç que vulguin dis-
tribuir la Loteria, rebran un 3% 
de comissió a deduir en el mo-
ment de fer la compra. A més a 
més, Igualada Comerç  posa a 
disposició dels establiments as-
sociats distribuïdors, sense cap 
cost, diferent material publici-
tari per identificar i promocio-
nar els punts de venda
Els bitllets es poden personalit-
zar al dors, on podeu posar el 
segell del vostre comerç.

La Cistelleria Farrés, 
un altre comerç 
històric que anuncia 
el tancament

Després de la xarcuteria Cal 
Piqué, o de la llibreria Cal 
Jordana, aquesta setmana 
s’ha conegut que un altre 
establiment històric, la Cis-
telleria Farrés de la plaça de 
la Creu, també abaixarà molt 
aviat la persiana, per sempre.
Després de 77 anys d’història, 
l’establiment, per on passat 
milers d’igualadins al llarg de 
diverses generacions, ha anun-
ciat ja que liquidarà les seves 
existències en els propers me-
sos. El conegut cisteller Jaume 
Farrés, vinculat també a enti-
tats solidàries de la ciutat, ha 
decidit plegar i el seu fill es de-
dicarà a un altre ofici. 
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La Generalitat ha 
adjudicat a Cardiosos 
en un concurs públic, 
la grstió del servei de 
cardioprotecció de 85 
escoles de Catalunya

L’empresa igualadina Cardiosos formarà 680 mestres de tot el 
país per saber utilitzar un desfribil.lador
REDACCIÓ / LA VEU 

C ardiosos, empresa de 
protecció de la salut, 
serà la nova responsa-

ble de vetllar pel servei de car-
dioprotecció i pel bon funci-
onament dels Desfibril·ladors 
Externs Automàtics (DEA) 
d’un gran nombre d’escoles 
públiques del territori cata-
là. El Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de 
Catalunya va dur a terme un 
concurs públic per a la gestió 
del servei de cardioprotecció 
de les escoles públiques de 
més de mil alumnes de Cata-
lunya, i Cardiosos en va ser 
l’empresa adjudicatària. 
Aquesta setmana Cardio-
sos començarà a instal·lar els 
aparells DEA en les diferents 
escoles, la majoria de secun-
dària. A part dels centres amb 
més de mil alumnes també 
s’instal·laran desfibril·ladors 
en aquelles escoles on cursin 
infants amb problemes cardí-
acs. En total, seran 85 les no-
ves escoles cardioprotegides. 

A més a més, encara que 
els aparells són de fàcil ús, 
Cardiosos formarà a 680 
professors i professores 
dels diferents centres. 
Les característiques dels apa-
rells DEA instal·lats per Car-
diosos permeten que qualse-
vol persona (estigui formada 
en el seu ús o no) pugui uti-
litzar-los. És una maquinària 
molt intuïtiva que al prémer el 

botó d’arrencada fa un guiat-
ge mitjançant instruccions de 
veu a l’usuari. L’aparell detecta 
l’estat del cor de la persona que 
està essent atesa i en programa 
les descàrregues automàtica-
ment. Per últim, una de les 
característiques destacades és 
que també incorpora pegats 
pediàtrics i permet ser utilit-
zada en infants. Els aparells 
que tenen una bateria de qua-

tre anys, poden ser revisats 
mitjançant telecontrol, el que 
permet conèixer-ne en qual-
sevol moment el seu estat. 
Per altra banda, Cardiosos 
incorporarà a la seva APP 
Cardiocity112 la totalitat 
d’aquests 85 nous desfibril·la-
dors per continuar sumant a 
l’aplicació la geolocalització 
dels DEA de Catalunya. 
Actualment, l’aplicació comp-

ta ja amb més de 2.500 des-
fibril·ladors registrats i més 
de 5.000 experts. També 
s’afegiran com a persones 
expertes i formades els pro-
fessors que rebin la forma-
ció, per tal que puguin ac-
tuar en cas de necessitat. 
Cardiosos té una àmplia tra-
jectòria en l’àmbit de la for-
mació sanitària, la cardiopro-
tecció i els serveis preventius 
mèdics. La companyia del 
grup Aquasos, presta el servei 
de cardioprotecció a més de 
300 municipis d’arreu de Ca-
talunya i actualment és el pro-
veïdor oficial en formació i 
desfibril·ladors de la Fe-
deració Catalana de Fut-
bol i de la Federació Ca-
talana de Bàsquet.  

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Anoia Tast-Tech va 
néixer amb l’objectiu 
d’apropar i promou-

re la tecnologia a la societat i 
molt especialment a la comu-
nitat educativa (pares i mares, 
mestres, educadors en lleure i 
alumnes).  En aquesta segona 
edició hi trobarem tallers, xer-
rades i activitats adreçades a 
infants, joves i adults.
L’Anoia, i en especial Iguala-
da, fa anys que arrossega un 

El proper 18 de novembre tornarà l’Anoia Tast-Tech, 
per apropar la tecnologia la societat

dèficit de professionals en 
el sector tecnològic i, més 
concretament, en el sector 
de les tecnologies de la in-
formació. Prova d’això la 
tenim en la recurrent apari-
ció de la problemàtica en els 
mitjans de comunicació.
Tres entitats (el Centre de Re-
cursos Pedagògics de l’Anoia, 
inQuiet i TICAnoia) van de-
cidir, el 2016, aplegar esfor-
ços per dur a terme l’Anoia 
Tast-Tech, una mostra tecno-
lògica amb un objectiu clar: 

inscripció), xerrades de 10 
minuts a càrrec dels centres 
educatius participants i una 
conferència adreçada a tots 
els públics i que porta per 
nom “Vull dedicar-me a fer 
videojocs, què faig?” a càr-
rec de Gina Tost, periodista 
i emprenedora, i que comen-
çarà a les 11:45h.
A més, durant tota la mati-
nal, tornarà a estar activa 
una app per Android desen-
volupada per estudiants de 
l’Institut Milà i Fontanals 
que permetrà als assistents 
acumular una sèrie de punts 
que es podran descanviar al  

final de la jornada en una 
subhasta de productes tecno-
lògics patrocinats per diver-
ses empreses del sector TIC.
En els darrers anys s’ha anat 
desenvolupant diverses acci-
ons per corregir aquest dèfi-
cit de professionals en el sec-
tor tecnològic. Entre d’altres, 
s’han fet activitats extraesco-
lars tecnològiques en centres 
docents i en entitats dedicades 
a la formació, així com també 
campanyes de sensibilització 
dirigides a joves estudiants.
Per a més informació i ins-
cripcions s’ha d’accedir al web 
www.anoiatasttech.cat.

promoure l’apropament de la 
tecnologia a tots els agents de 
la comunitat educativa i a la 
societat en general, donant a 
conèixer diferents dispositius 
i el seu funcionament.
La segona edició es durà a 
terme el proper dissabte 18 
de novembre de 10 a 14h al 
Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia, on s’hi 
podran trobar experiències ar-
tisticotecnològiques, projectes 
educatius, tallers tecnològics 
per a diverses edats (prèvia 



Altres iniciatives són el 
suport a l’emprenedu-

ria, la reedició de 2.500 
guies de comerços, unes 

jornades de moda i 
imatge, un vídeo a les 
xarxes socials, i una 

campanya de senyalit-
zació informativa 

Joan Gabarró i Susanna Maldonado, durant la roda de premsa.

Fagepi promocionarà la marca “Igualada Moda” amb diverses 
iniciatives, com una bossa de roba que es repartirà a les botigues
REDACCIÓ / LA VEU 

C om cada any, des de 
Fagepi, la patronal 
tèxtil de la ciutat, i 

amb la finalitat de promocio-
nar la marca “Igualada Moda”, 
s’han organitzat per aquest 
darrer semestre un conjunt 
d’accions, en col·laboració 
amb l’Ajuntament d’Igualada 
i el Consorci de Comerç, Ar-
tesania i Moda de la Genera-
litat de Catalunya, per tal de 
continuar dinamitzant el co-
merç de botigues/outlets de la 
capital de l’Anoia.
El president de Fagepi, Joan 
Gabarró, i l’estilista Susanna 
Maldonado, van presentar pú-
blicament un seguit d’iniciati-
ves que formen part d’aquesta 
campanya. Són les següents:
- Confecció d’una bossa de 
roba, que es repartiran en-
tre els establiments/botigues 
de fàbrica, coincidint amb 
l’època de Nadal. Amb la 
col·laboració del Grup Àu-
ria i Fitex, i el suport de 
l’Ajuntament d’Igualada
- Reedició de 2.500 guies 
(mapes), que es repartiran 
també a aquests comer-
ços i tots aquells punts que 
vulguin distribuir-los. En-
guany serà la 9a edició.
- Jornades de moda i imat-
ge (programada per demà 
dissabte, coincidint amb el 
REC), a càrrec de l’estilista 
Susanna Maldonado. Hi col-
labora Fitex i Igualada Leat-
her Cluster Barcelona.
- Campanya de Senyalitza-
ció informativa a la zona co-
mercial l’Av. Balmes d’Igua-
lada i rodalies: Instal·lació 
d’un Opi/Tòtem, a l’Av. Bal-
mes, amb el mapa de boti-
gues i altra informació.
- Realització d’un vídeo vi-
ral, de l’estil del que es va 
fer fa 3 anys: “Igualada et 
vesteix, qui et despulli és 
cosa teva”. També es realit-
zaran accions de difusió a 
través de les xarxes socials.

Suport a l’empreneduria
Una de les iniciatives de la 
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L’any 2016, el sector tèxtil a Es-
panya va facturar 18.012.000 
d’euros, un 1,52% més que 
l’any anterior, segons dades de 
l’informe El Comerç Tèxtil en 
Xifres presentat per l’Associa-
ció Empresarial del Comerç 
Tèxtil i complements.
El 2016, el sector tèxtil va fac-
turar 18.012.000, un 1,52% 
més que el 2015. No obstant 
això, aquesta xifra encara 
no supera el volum registrat 
abans de la crisi, situant-se 
prop de l’obtinguda en 2009 

campanya és l’acompanya-
ment a l’emprenedoria del 
sector. Els principals objectius 
d’aquesta acció són: 
- Formar i acompanyar a 
emprenedors, procedents 
de micropimes i pimes del 
sector tèxtil i moda de Ca-
talunya per tal de facilitar el 
seu creixement empresarial 
i la generació d’ocupació en 
aquests nous negocis. 
- Identificar projectes em-
presarials innovadors fona-
mentats en economia digital, 
l’e-commerce, retail, e-retail 
i economia circular aplicades 
al sector de la moda.
- Acompanyar als emprene-
dors del projecte mitjançant 
el consell / experiència d’ex-
perts en àrees de comercia-
lització dels seus productes 
per tal d’evitar decisions que 
puguin afectar o posar en 
risc el creixement del nou 
projecte empresarial.   
- Establir contactes amb re-
cursos clau del sector tèxtil i 
moda que ajudin als empre-
nedors a resoldre necessitats 
dels seus negocis i/o trobar 
possibles socis interessats en 
el seu model de negoci i en 
fer-ho progressar i créixer, 
mitjançant la comercialitza-
ció dels seus productes.  

Recordem que marques 
anoienques com Buff, Pun-
to Blanco, Sita Murt, Ingrid 
Munt, Messcalino, Punt 
Òdena... tenen botigues 
a Igualada i altres outlets 
com Lumberton, Grup 
Lula i Authentic disposen 

de primeres marques de 
dissenyadors i dissenya-
dores catalans i primeres 
marques internacionals. 
Com a novetat, cal destacar a 
les Jornades de Moda i Imat-
ge com a novetat d’enguany i 
sota el lema “La teva imatge 

és el teu èxit” es realitzaran 
dos workshops que es faran 
demà dissabte, 11 de novem-
bre, a l’Adoberia Bella, coin-
cidint amb el REC.016. Està 
oberta a tots els públics i es 
podran fer les inscripcions a 
www.igualadamoda.com.

El sector tèxtil torna a créixer
(18.300), segons Acotex.
En total, la despesa mitjana 
en roba de les famílies es-
panyoles durant 2016 va ser 
de 1.246 euros, enfront dels 
1.223 de 2015, una xifra crei-
xent en els últims tres anys.
Per províncies, Madrid lide-
ra la despesa mitjana en roba, 
amb un desemborsament anu-
al de 547,12 euros; seguit de 
les Balears, amb 535,66 euros; 
i Navarra, amb 528,28 euros de 
mitjana. A la banda contrària, 
extremenys i gallecs van ser els 

que menys despesa van realit-
zar en tèxtil, amb 354,38 euros 
i 390,1 euros respectivament, 
de mitjana. Per quotes de fac-
turació, Catalunya lidera el 
rànquing, amb el 17,66%.
Més d’un terç d’aquestes com-
pres es van realitzar en cade-
nes especialitzades, que copen 
el 32,3% del total, enfront dels 
hípers i supermercats, on es va 
realitzar el 24% del total, un 
19,7% en botigues multimar-
ca, davant del 15,3% que es va 
realitzar en centres outlet.

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

S’han perdut dos Talonaris
Loteria de Nadal 

El talonaris són de l'Ampa INS Vallbona 
d'Anoia i el del Arcadi Manchón.

Els Numeros son de l'AMPA: 
12.907 i la serie del 00226 al 00250

I els d’Arcadi Manchón : 
87.551 i la serie del 0451-0500
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El curs es farà del 16 
de desembre al 27 de 

gener, amb la 
participació del 

Consell i 12 municipis 
de la comarca

Pràctiques d’un curs de monitors de lleure.

El Consell Comarcal farà per Nadal 
un curs intensiu de monitor de lleure

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia i els municipis 
del Bruc, Capellades, 

Carme, Castellolí, Copons, Els 
Hostalets de Pierola, Òdena, 
La Pobla de Claramunt, Sant 
Martí Sesgueioles, Sant Martí 
de Tous, Vallbona d’Anoia i 
Vilanova del Camí organitzen 
de forma mancomunada una 
edició semi intensiva del curs 
de Monitors/es del Lleure.
El curs de monitor/a d’acti-
vitats d’educació en el lleure 
infantil i juvenil és la forma-
ció que prepara l’alumnat per 
intervenir de manera educati-
va en activitats de lleure i que 
capacita per organitzar, dina-
mitzar i avaluar activitats del 
lleure amb infants i joves en 
el marc de la programació ge-
neral d’una organització, apli-
cant les tècniques específiques 
d’animació grupal, incidint 
explícitament en l’educació en 
valors i atenent les mesures 
bàsiques de seguretat i pre-
venció de riscos. 
El curs, segons la nova norma-
tiva, es divideix en tres etapes: 
una lectiva de 150 hores, una 
altra de pràctiques de 160 ho-
res i l’elaboració de la memò-
ria de pràctiques.  
Es tracta d’un curs subvenci-
onat pel Consell Comarcal de 
l’Anoia – Servei Comarcal de 

Joventut i la resta de municipis 
que participen del projecte, 
així doncs, els i les joves empa-
dronats als municipis en con-
veni podran realitzar el curs a 
un preu de 100€, podent gau-
dir d’una subvenció de més 
del 58% del cost real del curs. 
Els requisits mínims per a 
poder realitzar el curs són: te-
nir 18 anys complerts o com-
plir-los el mateix dia d’inici 
de la formació, disposar del 
títol de la ESO o bé haver 
superat les proves d’accés a 
CFGM o CFGS i, per a que 
el curs estigui subvencionat, 
estar empadronat/a en algun 
dels municipis en conveni. 
El curs consta de 30 places 
el repartiment de les quals 
serà de 2 joves mínim per 
municipi i la resta segons 
criteri demogràfic. 
La preinscripció és pot rea-
litzar omplint el següent for-
mulari: http://bit.ly/2y8oSj2 i 
fins al dia 20 de novembre. Els 
i les joves que facin la preins-
cripció hauran de complir els 

requisits mínims establerts i 
realitzar entrevista de selecció 
on es donarà la possibilitat de 
mostrar als interessats la seva 
motivació i compromís. 
El curs es durà a terme al 
Consell Comarcal de l’Anoia 
en horaris de cap de setma-
na i vacances de Nadal du-
rant els següents dies: 16, 23, 
27, 28, 29 i 30 de desembre i 
continuarà els dies 2, 3, 4, 13, 
14, 20 i 27 de gener en horari 
de 9h a 13h i de 14h a 18h. 
Per a més informació podeu 
contactar amb l’Oficina Jove 
de l’Anoia enviant un correu 
electrònic a anoia@oficinajo-
ve.cat, trucant al 93.805.15.85 
ext.4, enviant un missatge de 
Whatsapp al 679.964.669 o bé 
contactant amb els referents 
de joventut dels municipis 
que hi participen. 

La “marca Igualada” 
centrarà el proper
Dimarts de Diàlegs

REDACCIÓ / LA VEU 

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

punt la sessió d’aquest trimes-
tre amb la pregunta: “Igua-
lada, ciutat de què?”. Serà el 
proper dimarts 14 de novem-
bre, a les 8 del vespre, a la Sala 
de Socis de l’Ateneu Igualadí. 
L’objectiu és analitzar quina 
marca té la ciutat, què identi-
fica Igualada, com es projecta 
interioriment i exteriorment. 
També es vol analitzar si cal 
que les ciutats tinguin marca o 
no i què aporta disposar d’un 
posicionament específic.
El debat sobre la marca d’Igua-
lada encetarà la nova etapa de 
DdD en la qual es canvia el 
format i es tractarà un tema 
cada trimestre dividit en tres 
sessions diferents. La prime-
ra sessió serà “Enfoquem” i és 
la que es farà aquest dimarts 
dia 14 amb la presència de la 
professora de geografia de la 
Universitat de Barcelona Nú-
ria Benach i la investigadora 
en geografia de la UOC i la 
Universitat Rovira i Virgili 
Elsa Soro que contraposaran 
les seves opinions sobre les 

ciutats marca.
La segona sessió d’aquest pri-
mer trimestre de la nova etapa 
de DdD es dirà “Analitzem”, 
es farà el dissabte 25 de no-
vembre i consistirà en un de-
bat-vermut per acotar aquest 
tema al context d’Igualada en 
un format de sessió de treball 
en grups on tothom podrà 
dir-hi la seva. La tercera ses-
sió serà “Debatem” i és farà 
el dimarts 12 de desembre al 
vespre. S’hi presentaran les 
conclusions i s’interpel·laran 
els actors locals vinculats a la 
marca d’Igualada perquè pu-
guin opinar públicament so-
bre el que es digui.
Per aquesta nova etapa es 
tractaran tres temes cada curs 
però amb molta més profun-
ditat i participació a través de 
tres sessions diferents corres-
ponents als tres mesos de cada 
trimestre. Tots els continguts 
de DdD recordem que es po-
den consultar a la página web 
dimartsdedialegs.cat.

Torna la Festa de la Ratafia

REDACCIÓ / LA VEU 

U n any més, arriba la 
XIII Festa de la Ra-
tafia de l’Anoia, amb 

l’objectiu de compartir els li-
cors casolans i el procés d’ela-
boració, i animar tothom a 
participar d’aquesta tradició 
tan nostrada a la comarca.
Enguany, el programa s’ha vist 
modificat per la manifestació 
convocada demà dissabte 11 
de novembre a Barcelona.
Per participar del concurs al 
presentar les ratafies al Casal 
Popular d’Igualada, el Foment 
fins al divendres 10 de novem-
bre, on s’exposaran juntament 
amb els premis del concurs.
Dissabte 11 de novembre
23 h Concert de Paul Carter & 
Jam Jamaica, una formació inte-
grada per membres de diversos 
conjunts de l’escena jamaicana 
del país amb la col·laboració d’en 
Paul Carter, cantant de la banda 
britànica Intensified. (El Local 
d’Acció, Travessia Gomis).

Diumenge 12 de novembre, 
al local del barri de Xauxa, a la 
plaça Catarineu
12 h Vermut popular amb acti-
vitats infantils.
14 h Dinar popular: Amanida 
completa, paella mixta o vege-
tariana i gelat de torró amb ra-
tafia (10 € el tiquet anticipat al 
Casal Popular el Foment).
13a edició del concurs de 
ratafies. Hi haurà premis 
per als primers classificats, 
entre els quals destaca un 
quadre dels artistes iguala-
dins “Art de la terra”, pintat 
especialment per a l’ocasió.
16 h  El pastisser i el pastor, 
Antologia poètica d’autors 
dels Països Catalans
17 h Entrega de premis i tast 
popular de totes les ratafie.
Aquesta és una iniciativa dels 
Amics de la Ratafia de l’Anoia 
amb la col·laboració d’Art de la 
terra, Casal Popular el Foment, 
Artencava, El Local d’Acció, El 
Local del Barri i Cal Maginet.



El catàleg inclou activi-
tats adreçades a l’orien-
tació acadèmica, labo-
ral, formativa i tallers 

de garantia juvenil

Salvador Serra ja és a 
Calahonda en el seu 
Camí Solidari

L’Oficina Jove de l’Anoia publica el catàleg 
de xerrades i tallers per a l’any vinent

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Oficina Jove de l’Anoia, 
en el marc de la Xarxa 
Nacional d’Emancipa-

ció Juvenil (XNEJ), ofereix 
suport als municipis en ma-
tèria de joventut a través de 
diferents projectes i serveis.
Un d’aquests serveis és el 
Catàleg de Xerrades i Tallers 
2018 que es fa arribar a tots 
els municipis de la comarca 
anualment i que enguany ja 
presenta la seva quarta edi-
ció. Amb la finalitat de facili-
tar la realització del projecte 
de vida de les persones joves, 
es treballa per apropar la in-
formació juvenil i garantir 
que el col·lectiu jove pugui 
disposar de recursos especi-
alitzats al seu abast complint 
amb els criteris d’igualtat 
d’oportunitats, transforma-
ció, integralitat i qualitat. 
Es tracta d’un recull de xer-
rades i tallers vinculats a les 
assessories de l’Oficina Jove 
de l’Anoia que es poden dur 
a terme de forma descentra-
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L’igualadí Salvador Serra ja 
és a Calahonda, a Almería, 
després d’haver acumulat 
ja 1.030 kilòmetres del seu 
Camí Solidari per Càritas. De 
moment ja es porten recollits 
1.015€ en les aportacions re-
budes d’aquesta iniciativa. Si 
voleu col.laborar, cal que feu 
el vostre ingrès, a partir de 
cinc euros, al compte ES47 
2100 0001 0702 0022 1597, 
posant “Camí Solidari”. 

litzada als municipis que ho 
sol·licitin i sense cap tipus de 
cost pel sol·licitant.
Es tracta d’un recull de xer-
rades que els mateixos ajun-
taments poden sol·licitar de 
forma gratuïta per a dur a 
terme activitats per als i les 
joves dels seus municipis, 
tant als instituts com als Ser-
veis d’Informació Juvenil.

Q u a t r e  t e m à t i q u e s 
d i f e r e n t s
El Catàleg es divideix en 4 te-
màtiques diferents, coincidint 
amb les assessories que s’ofe-
reixen des de l’Oficina Jove:  
Xerrades i Tallers d’Orientació 
Acadèmica; Xerrades i Tallers 
d’Orientació Laboral i Forma-
tiva; Xerrades i Tallers de Mo-
bilitat Internacional; Xerrades 

incorporat noves xerrades i 
s’amplia l’abast dels tallers 
d’orientació laboral i forma-
tiva i de Garantia Juvenil. 
L’Oficina Jove de l’Anoia ha 
publicat el seu nou Catàleg 
de Xerrades i Tallers 2018 
dirigit a la resta de munici-
pis de la comarca.
Durant el 2017 s’han dut a 
terme 65 xerrades d’Orien-
tació Acadèmica, 22 tallers 
d’Orientació Laboral i 29 xer-
rades de Mobilitat Internaci-
onal a més de 15 municipis de 
la comarca amb una valoració 
molt positiva per part dels i 
les participants així com del 
municipi sol·licitant.
Des de l’Oficina Jove de 
l’Anoia es convida a tots els 
municipis de la comarca a 
fer ús del recurs i treballar 
conjuntament per a apropar 
a tots i totes les joves els re-
cursos juvenils existents.
Per a més informació po-
deu trucar a l’Oficina Jove de 
l’Anoia: 93.805.15.85 ext.4 o 
enviar un correu electrònic a 
anoia@oficinajove.cat. 

Venut el segon premi 
de la Loteria Nacional a 
Igualada

El segon premi del número 
12154 de la Loteria Nacional 
del sorteig de 2 de novembre, 
va ser venut a Igualada, con-
cretament al Punt de Venda 
núm. 11.990, situat a l’avingu-
da de Barcelona, 11, i regentat 
per Miquel Zenon. El premi 
va ser de 6.000€.

Nou punt de recàrrega 
de vehicles elèctrics, al 
pàrquing de l’Hospital

La Societat Igualadina Muni-
cipal d’Aparcaments (SIMA) 
ha posat en funcionament 
un nou punt de recàrrega per 
vehicles elèctrics a l’aparca-
ment Igualada Nord. 
A la primera planta de la ins-
tal·lació s’hi ha ubicat un apa-
rell Selba SL-1011, compati-
ble amb targetes tipus RFID i 
amb dues possibles connexi-
ons: una càrrega semiràpida 
a 22 Kw amb connector Men-
nekes i una càrrega lenta a 2,3 
Kw amb connector Shcucko. 
L’usuari que ho desitgi po-
drà sol·licitar a la cabina de 
l’aparcament, en horari de 7 a 
15h, la targeta que li perme-
trà activar el punt de càrrega i 
només haurà d’endollar el seu 
vehicle. Per aquest servei no 
s’aplica cap preu específic més 
enllà de les tarifes d’estada al 
propi aparcament.

i Tallers de Garantia Juvenil.
Cada àmbit temàtic ofereix 
diferents tipus de xerrades i 
tallers que han estat seleccio-
nats en funció de la demanda 
explícita per part de les per-
sones joves així com dels ma-
teixos professionals que estan 
en contacte amb elles i que, 
any rere any, es reformulen i 
adapten per tal de cobrir les 
necessitats detectades. Se-
guint aquesta línia, en la pre-
sent edició 2018, s’ha incre-
mentat el nombre de xerrades 
i tallers que s’ofereixen, s’han 

El Consell Comarcal aprova les ordenances fiscals
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Ple del Consell Co-
marcal de l’Anoia, en la 
sessió del 24 d’octubre, 

va aprovar les ordenances fis-
cals per a l’any 2018. 
Les taxes modificades afecten 
directament als ajuntaments 
pels serveis d’expedició d’al-
guns documents administra-
tius i per l’ús de la planta de 
compostatge. Una altre de les 
taxes modificades és la de cor-

respon a la prestació del servei 
integral i control d’activitats 
de l’administració comarcal 
que afecta a les empreses. 

Increment del 2%
Aquests reajustament s’han fet  
per millorar el finançament, 
ordenar les taxes i clarificar la 
seva gestió i incorporar nous 
preus d’activitats que es pres-
ten. A més, algunes de les ta-
xes s’ha aplicat un increment 
general del 2% però hi ha al-

gunes, que al tenir poca inci-
dència no s’han modificat. De 
les 7 que tenim vigents, s’han 
modificat tarifes a 3.
Segons l’equip de govern 
“hem de tenir present que 
el Consell no disposa de 
recursos generalistes i hem 
de traslladar en la mida del 
possible el cost de l’activitat 
al preu que es cobra”... 
El conseller d’hisenda Jau-
me Riba, argumentava que 
“s’ha intentat que els incre-

ments no fossin molt ele-
vats i el criteri general ha 
estat que tot quedés amb 
una cobertura del 95%”.
Per evitar ambigüitats s’han 
modificat els redactats de 
les taxes sobre la prestació 
del servei d’intervenció in-
tegral i control d’activitats 
de l’administració comarcal 
i el redactat de la taxa per la 
prestació de serveis d’ense-
nyament en l’Escola de Dan-
sa del Consell Comarcal.

Manteniment i Reparació

T. 93 805 20 96  M. 689 18 42 87
C/ Av. Madrid, 32    Òdena   totcamioodena@gmail.com

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.

Enviar C.V  i contacte a : spoch@hvc.cat



MARIONA SEGARRA  
Odontòloga. 

EVA MARCÈ  
Odontòloga. 

Parlem amb dentistes de la comarca 
C r e i e u  q u e  l a  p o b l a c i ó  d e  l a  c o -
m a r c a  t é  m o l t a  p a t o l o g i a  b u c a l ? 
 
E: Sí, sí que n’hi ha.   Cal tenir en compte 
que hi ha molta gent, molts grups d’edat i 
els grups d’edat més grans no tenen aques-
ta cultura de netejar-se les dents i per 
això amb els anys han anat fent una pa-
tologia que costa de solucionar. Els més 
petits com que ja insistim molt des de les 
escoles públiques sobretot, ja estan crei-
xent amb aquests hàbits més higiènics, 
amb aquesta cultura d’alimentació més 
sana, però tot i així costa i en veiem molta. 
 
I ara penseu que la gent va perdent 
la por al dentista i és  més  normal 
com anar al metge i s’instaura més 
l’hàbit de rentar  se  les dents a casa. 
 
E: Aquí és una mica una lluita diària, per-
què els nens estan a casa. Nosaltres els po-
dem ensenyar a rentar les dents però si a 
casa no hi ha un hàbit els nens actuen com 
els pares, són un mirall. Si els pares no 
es renten les dents és molt complicat que els 
nens ho facin. Des de la privada ja ho fem 
però des de la pública a més a més anem a 
les escoles i ja comencem. Però són els pa-
res els que han de donar aquesta educació a 
casa com qualsevol hàbit. Els pares són els 
que costa més educar els fills és una cosa 
que si ho fan des de petits ja és més fàcil. 
 
M: En general, també es fa cada vegada més 
a les escoles o almenys a l’escola privada 
ja ho he viscut. Com els nens petits, s’es-
tà intentant instaurar l’hàbit de rentar-se 
les dents després del dinar per exemple. A 
més a més de vigilar-ho des de casa tam-
bé sestà intentant treballar des de l’escola. 
 
E: Jo des de l’ambulatori, al CAP de Vila-
nova, ho veig cada any. Any rere any vaig 
a les revisions escolars. A vegades ho pre-
gunto, parlo moltes mares i em diuen que 
hi ha moltes coses que aquest hàbit encara 
no està instaurat per motius logístics or-
ganitzatius de menjadors. Hi ha d’haver 
petits canvis a l’escola. 

 

Bé, ara que parlem dels nens. Estem 
més acostumats a veure més nens amb 
“brackets”, això abans no ho veiem 
tant. Té a veure primer amb el tema ci-
entífic, que teniu més recursos per mi-
llorar les dents dels nens o com va? 
 
M: Tot una mica, des del moment en què 
es diagnostiquen més mal oclusions. Però 
nosaltres el privat, tant veiem nens petits i 
molts pares que són molt més conscients 

Fundadora i propietària del Centre 
Dental Marcè Segarra. Viu a Igualada.

Fundadora i propietària del Centre 
Dental Marcè Segarra. Viu a Tous.

“Si els pares no es 
renten les dents 
és complicat que 
els nens ho facin”

AFè DEBAT

Divendres 29 de setembre de 2017

Per: Ton Caselles

MIRA TOTA L’ENTREVISTA A:

QUÈ VOL DIR INNOVAR?

de millorar la funció de la boca però tam-
bé moltes exigències estètiques.  Avui  dia, 
cada vegada i no només nens, veiem adults 
que també recorren a tractaments d’orto-
dòncia. Aleshores això està molt motivat 
per l’estètica sobretot, a part de millorar 
la funció de gent que no va tenir aques-
ta oportunitat ja sigui econòmica, ja sigui 
perquè no tenia el dentista a la vora, perquè 
no hi havia aquesta filosofia a casa seva... 
Però en tot cas ara hi recorren i la veritat 
és que sí cada vegada hi ha més demanda. 
 
E: Hi ha molts punts aquí i això és un tema 
molt ampli. Però sobretot la gent adulta a 
part de millorar certs aspectes també ho 
fan molt per l’estètica. Els nens petits te-
nen mal oclusions que si s’agafen a temps 
són  corregibles totalment abans que pari 
el creixement. Perquè no totes les  males 
oclusions és que una dent està mal posada, 
sinó que hi ha malformacions òssies im-

Amb la col·laboració 

C/ La Torre,7 - Igualada

d’ 



de la part pública, evidentment entren 
tots els tractaments que no entren en la 
pública. Nosaltres estem oferint tecnolo-
gia punta, estem oferint innovacions cada 
vegada que podem. Ara volem introduir 
un escàner per fer  TACs, oferim un ser-
vei també de motricitat facial que consis-
teix  en que  hi ha un  especialista logope-
da  que s’ha format per fer tractaments ja 
sigui de dolors musculars, articulars, gent que 
ha patit ictus i altres traumatismes... Tot això 
doncs ho oferim com a extra. És veritat que 
tenim un bon sistema públic, però l’odonto-
logia té moltes mancances al sistema públic. 
 
E: Per últim volíem dir que també hem in-
corporat un desfibril·lador i això fa que la 
clínica sigui un lloc segur cardioprotegit. 
 

“Veiem com un 
comercial explica 
el tractament al 

pacient”

portants i aquestes mal oclusions si no es 
tracten de petits després si no és amb una 
operació no es soluciona. 

Com us afecten a les clíniques més pe-
tites aquestes grans cadenes que ofe-
reixen preus més barats perquè poden? 
 
E: Ens afecta i no ens afecta, és a dir, sí que 
ens afecta en alguns aspectes. Però estem 
molt tranquil·les perquè hi ha coses de les 
clíniques “low cost” que no compartim. 
Aquestes clíniques funcionen per objec-
tius. Què passa? Que quan una persona 
treballa per objectius has de vigilar, anar 
per objectius no és el millor que li cal amb 
el pacient. També estan regentades per un 
empresari que moltes vegades no té conei-
xement d’odontòleg, no ha fet una carrera. 
Totes les activitats són amb  una  vessant 

empresarial, no és sanitari. A vegades, a 
més a més, això és una cosa que ens escan-
dalitzem, que es crea la figura d’un comer-
cial que explica el tractament al pacient. I 
això és una cosa que és un per a nosaltres 
molt greu perquè l’odontòleg és el que ha 
de diagnosticar.  És  el que ha d’explicar el 
pacient què s’ha de fer i quines complica-

cions hi pot haver, quins beneficis... Tot 
això ho ha d’explicar un odontòleg, és que 
és impensable que un comercial que no té 
una carrera d’odontologia pugui explicar 
un tractament d’aquest tipus. 
A més a més, el pacient paga la totalitat del 
tractament fraccionat. Què vol dir? Que 
si tens un pressupost “x”, t’ho fraccionen 
amb tants mesos i tu vas pagant. Però tu 
no saps el que has pagat i el que no has 
pagat. Si tu a mig tractament vols canviar 
perquè no t’agrada o no estàs d’acord amb 
el que sigui, tu no saps el que has pagat. 
 
M: Et fan unes quotes, et fan un finança-
ment i pagues el tractament total. Aquí no 
hi ha peu a imprevistos, canvis de tracta-
ment, ja sigui per perquè no vols seguir 
amb el tractament, perquè hi ha necessi-
tats diferents. Les necessitats mentre tu fas 

un tractament llarg poden anar canviant. 
Tot això aquí no es contempla. I l’altra cosa 
que no ens agrada d’aquest tipus de clíni-
ques i que segur que n’heu sentit a parlar 
és tot aquest tema de la captació de clients, 
que en diem pacients. Però fem publicitat 
enganyosa dient que un implant, per exem-
ple, val 222 euros i això no és veritat. In-
clús aquestes clíniques no estan oferint un 
implant per 222 euros, aquestes clíniques 
t’estan dient que l’implant val allò, que des-
prés hi ha una cirurgia, hi ha un material 
extra... I t’acaba dient un preu molt més 
car que el nostre, però el pacient que això 
no ho sap ve a la nostra clínica i ens diu 
ostres que car, perquè allà diuen que sí i 
aleshores els has d’explicar molt bé. I aquí 
entra el fet que aquestes clíniques fan una 

primera visita gratuïta, que és una cosa que 
nosaltres no compartim, que l’hem hagut 
d’acabar acatant perquè la gent ho demana. 
 
Llavors també d’altra banda més enllà 
del servei que s’ofereix a l’atenció pri-
mària. Com oferiu el servei a la privada? 
 
E: Ara et diré quatre punts del que fem 
a  la  vessant  pública, perquè sembla com 
si  la  vessant  pública només fem extra-
ccions. I  si  que en fem però també fem 
formació, fem formacions a les emba-
rassades, faig revisions escolars, fem ob-
turacions amb nens de 6 a 14 anys amb 
dents definitives.... Hem fet una campa-
nya forta pels pacients diabètics. Tothom 
qui vulgui pot venir a fer una revisió. 
 
M: La veritat és que el que ens diferencia 



SI COMPRA UN PIS UNA FAMÍLIA NOMBROSA TÉ BENEFICIS FISCALS?

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

CAT: de hecho ya ha empezado la campaña para el 
21D y, de momento, nadie dice ni pío sobre el déficit 

fiscal interregional que CAT arrastra.

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

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra
Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL
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NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

JORDI TURU

S aps com recuperar el 12% de la despesa en la millora de productes 
o el desenvolupament d’un nou? Com realitzar les deduccions per 
Innovació Tecnològica?

En altres ocasions hem parlat del que suposa poder deduir-se i estalviar 
quantitats importants en el impost de societats. És molt important que les 
empreses puguin tenir aquesta informació de primera mà, ja que moltes ja 
ho estan fent i en conseqüència ja s’han beneficiat en els exercicis anteriors.

Recordem que les deduccions per R+D+i i IT (Innovació Tecnològica) van 
ser introduïdes pel Govern a Espanya per fomentar el canvi de model pro-
ductiu i la millora de la competitivitat a través de la innovació.

Les deduccions fiscals per activitats d’Investigació i Desenvolupament i In-
novació Tecnològica, reflectides en l’Article 35 del TRLIS, són les ajudes més 
potents en el marc fiscal de l’OCDE

JORDI TURU
Economista
PIME al DIA (PIMEC)

RECUPERA EL 12% DE LA INVERSIÓ REALITZADA EN INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

CARLOS JIMÉNEZ

CARLOS JIMÉNEZ

Para los “incrédulos”: AIReF publicó hace pocos días la esti-
mación del PIB 3T2017 por CCAA: 3,6% interanual para CAT

És important poder deduir-se i 
estalviar quantitats importants en 
l’impost de societats. 

És per això, que l’empresa després decideixi utilitzar-les o no aquestes deduc-
cions ja serà cosa seva, tanmateix, el més important és que les conegui per 
així poder prendre aquesta decisió.
Permeten recuperar fins al 59% de les despeses incorregudes en R+D+i (ho-
res de personal, prototips, subcontractacions, amortitzacions …) i un 12% de 
la inversió realitzada en Innovació Tecnològica
Aquest concepte d’innovació tecnològica és el que moltes empreses desconei-
xen que poden ser beneficiàries de les deduccions fiscals. Ja que tota empresa 
que fabrica un producte per defecte i quasi diria per obligació del mercat l’ha 
de millorar cada any. És aquí on aquesta millora realitzada i totes les hores 
aplicades a la millora, ja siguin pròpies o externes tenen el dret de ser dedu-
ïdes amb el 12%, recuperant aquest import en el pagament més reduït del 
impost de societats, o acumulat en crèdit fiscal en empreses sense beneficis.

Cal recordar, que La Llei d’Emprenedors 14/2013 estableix la possibilitat 
d’aplicar les deduccions per R + D + I sense limitació en la quota íntegra de 
l’impost de societats, i fins i tot, aquelles empreses sense benefici poden mo-
netitzar el 80% de les deduccions calculades en cash directe.

És per això, que la deducció fiscal en R+D+i és un element molt important a 
ser tractat per a les empreses, ja que entre d’altres ens permeten també:
Efecte financer immediat sobre el resultat net i els fons propis
Possibilitat de reduir l’Impost de Societats i acumular un crèdit fiscal fins a 
18 anys. I vosaltres? Teniu el 100% de garantia sobre els imports que us de-
duïu?  Moltes empreses sí que el tenen!  

Sent una família nombrosa tens 
dret a una reducció important en 
l’impost corresponent.

La setmana passada van venir a la notaria la Núria i en Jordi 
per comprar un pis, i no sabien que sent una família nombro-
sa tindrien una reducció important en l’impost corresponent. 
Els vaig explicar que només es té dret a aquest benefici fiscal 

en el cas de compra d’un habitatge d’un immoble de segona mà. En el 
cas d’un immoble de nova construcció, l’impost aplicable serà l’IVA 
que no conté aquesta reducció, així com Actes Jurídics Documentats 
que tampoc té reducció alguna en aquests supòsits.  

          S’aplicarà el 5% en comptes del 10% habitual, és a dir que en una compra-
venda d’un pis  de 110.000 euros, l’impost a pagar serà 5.500 euros en comp-
tes de 11.000 euros que sortiria aplicant l’habitual 10%.
Els requisits per poder aplicar-se aquest 5% són: 
a) Habitatge habitual de la família nombrosa. 
b) Qui compra és membre de la família nombrosa. 
c) La suma de les bases imposables totals, menys els mínims personals i fa-
miliars, corresponents als membres de la família nombrosa en l’última de-
claració de l’impost sobre la renda de les per sones físiques no ha d’excedir  
de 30.000 euros. Aquesta quantitat s’incrementa en 12.000 euros per cada 
fill que excedeixi del número de fills que la legislació vigent exigeix com a 
mínim per a que una família tingui la condició legal de nombrosa.  

Problemes freqüents: 
1) En el cas de una família nombrosa amb 5 fills quina seria la suma 
màxima de les bases imposables?  Al ser necessari un mínim de 3 fills 
per ser família nombrosa a efectes administratius, (amb algunes excep-
cions), els 30.000 euros, s’incrementen en 12.000 euros, més per cada 

fill que excedeixi de 3, és a dir, el màxim permès seria de 54.000 euros. 
2) Què succeeix en el cas de complir els requisits de família nombrosa el 
dia de la firma de l’escriptura però en canvi no es té físicament el títol? 
Encara que en principi és un requisit obligatori tenir aquest títol en el 
moment de la compra, podria interpretar-se que en el cas de complir-se 
de la mateixa manera els requisits encara que no es tingui el títol i s’aporti 
amb posterioritat podrà beneficiar-se de aquesta reducció.  
3) Què succeeix si es ven l’habitatge abans dels tres anys des de la com-
pra? Perquè l’habitatge sigui considerat com habitual un dels requisits 
és que els adquirents han de residir-hi durant un termini de tres anys. 
Per tant, si es produeix la transmissió d’aquest immoble abans d’aquest 
termini, s’estarà incomplint un dels requisits i per tant s’estarà obligat 
a tornar el benefici fiscal. Les excepcions al termini de tres anys són: 
defunció del contribuent, circumstàncies que exigeixin necessària-
ment el canvi d’habitatge, com la separació matrimonial o de parella 
de fet, obtenció d’un lloc de treball més beneficiós... 
4) Si s’adquireix un terreny per construir l’habitatge habitual es pot aplicar 
el tipus reduït del 5%? En principi no seria possible considerant de forma 
estricte la legislació catalana, però existeix jurisprudència del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya que ho accepta.  
5) Quan es considera habitatge habitual? És habitatge habitual a aquests efec-
tes la que s’ajusta a la definició i als requisits establerts per la normativa de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
6) En cas de finançar la compra amb un préstec hipotecari, existeix alguna 
reducció en l’Impost d’Actes Jurídics? No, a diferència dels casos de joves 
menors de 32 anys i persones amb minusvalidesa no existeix cap reducció.   

Aviso del Banco de España:
El crecimiento previsto se reduciría hasta un 60% 

por el conflicto catalán
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

E l proper diumenge 12 
de novembre, la Torre 
de Claramunt fa ho-

menatja les seves arrels amb 
la festa de l’Olla de Murri i 
de la Cassola de Vinya, àpats 
d’hivern dels pagesos de la 
zona que treballaven a les vi-
nyes de sol a sol.
La Festa de l’Olla de Murri i 
de la Cassola de Vinya arri-
ba enguany a la seva quarta 
edició. Es tracta d’una jor-
nada en la que s’organitzen 
activitats relacionades amb 
les vinyes, les barraques de 
pedra seca, el vi, el cava i la 
gastronomia que caracterit-
zen el territori torredà. 
La Festa de l’Olla de Murri 
i de la Cassola de Vinya es 
desenvolupa en el nucli de 
Vilanova d’Espoia, està or-
ganitzat per l’Ajuntament i 
compta amb la col·laboració 
de diferents entitats i associ-
acions locals. També compta 

amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona i el Consell 
Comarcal de l’Anoia.
Les olles i les cassolades són 
el centre de la festa. Des de 
primera hora del matí, i amb 
foc de llenya, es van cuinant 
les receptes que després els 
visitants podran degustar; 
l’olla de Murri i la cassola de 
Vinya. Els ingredients que 
es fan servir són produc-
tes de la terra de l’època i 
carns dels corrals de pagès 
tradicionals, tot fet amb 
productes de proximitat.
Així, mentre les olles i les 
cassoles van fent la xup-xup, 
la festa continua a la plaça. 

A les 9h del matí tindrà lloc 
una caminada familiar que 
seguirà algunes de les barra-
ques de pedra seca típiques 
de la zona, s’han organitzat 
tallers de dibuix i pintu-
ra, exhibicions de figures 
de fusta amb motoserra 
i  jocs clàssics. També es 
comptarà amb exhibicions 
dels falcons i gegants de 
Vilanova d’Espoia.
A més, durant tot el matí es 
podrà gaudir d’una mostra 
i degustació de vins i caves,  
parades gastronòmiques 
i d’una exposició d’una 
completa mostra sobre les 
bótes i l’ofici de boter.   
L’alcalde de la Torre, Jaume 
Riba, manifesta que és una 
festa jove, amb nomes 4 anys, 
però que des del municipi és 
vol seguir potenciant ja que 
posa en valor el nostre patri-
moni, en relleu alguns dels 
trets més característics del 
municipi i tot plegat ajuda a 
la promoció del territori.

La Torre celebra diumenge una nova edició 
de la festa de l’Olla de Murri i de la Cassola de Vinya

La Festa de l’Olla 
de Murri i de la 

Cassola de Vinya es 
desenvolupa en el nucli 
de Vilanova d’Espoia 

i està organitzat 
per l’Ajuntament 
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Els organitzadors del 
Rewind Festival, 
Raül Bocache i Javi-

er Pérez-Vico de l’associació 
+QueCine, han decidit no 
seguir endavant amb el cer-
tamen, que aquest 2017 havia 
arribat a la 3a edició. Tampoc 
continuarà el Rewind Horror 
Festival, que aquest any s’ha-
via de fusionar amb l’esdeve-
niment. El motiu principal ha 
estat la impossibilitat de tro-
bar el finançament necessari. 
“Hem intentat tot el possible 
per tirar endavant però hem 
vist que era molt difícil fer-ho 
sense una estructura econò-
mica més forta, com a asso-
ciació sense ànim de lucre i 
sense ingressos extra. Per això 
hem decidit descansar i dei-
xar el projecte”, expliquen.
El departament de Cultura de 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, que ha donat suport al 
festival des dels seus inicis no 
ha pogut aportar la quantitat 
econòmica que l’organització 
creia necessària per profes-
sionalitzar l’esdeveniment i 
per tirar endavant les grans 
millores a nivell organitzatiu 
que tenien planificades. A 
aquest fet cal sumar les limi-
tacions tècniques de l’espai 
ja que només és disposava 
del Centre Polivalent de Can 
Papasseit, una única sala que 
al llarg dels dies del festival 
també ha de donar cabuda a 
altres activitats del municipi.
L’associació reconeix que pot-
ser han estat massa ambici-
osos i que el creixement del 
festival pot ser que hagi anat 
massa ràpid. D’altra banda, 
assenyalen que un altre as-
pecte a millorar molt ha estat 
l’assistència de públic, que ha 
estat molt pobre en moltes de 

les sessions de curtmetrat-
ges durant aquests anys. Però 
la progressió del festival els 
portava a pensar en millorar 
aspectes any rere any, amb 
noves categories, incorporant 
més personal a l’apartat orga-
nitzatiu i ampliant seccions 
i activitats, junt a l’augment 
de dies de festival. Aquesta 
progressió lògica els ha fet 
adonar-se que ja no hi ha-
via possibilitat de fer mar-
xa enrere, deixant-los amb 
créixer com a única opció.
Bocache i Pérez-Vico agraei-
xen el suport a l’ajuntament 
de Vilanova del Camí i al seu 
departament de Cultura, a 
l’ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui i a l’ajunta-
ment d’Igualada, al Cineclub 
de l’Ateneu Igualadí, als col-
laboradors que han organitzat 
el festival i a tothom qui ha 
treballat per fer-lo possi-
ble, des dels ajudants dels 
dies del festival fins els 
membres del comité de va-
loració de curts finalistes. 
També extenen els seus agra-
ïments a col·laboradors i 
patrocinadors com Acustic 
Anoia, imprescindibles per 
les gales d’entrega de premis 
i les projeccions, ITT Anoia 
Informatica, Bodegas Gallar-
do, Informatica Sigrid, Peixos 
Dueñas, Seguros Bilbao, Riff 
Raff, Cuina de Can Papas-
seit, BL Paper, Diset, L’art de 
la llum, i les incorporacions 
de l’última edició Frankfurt 
Cal Nus, Un 9 Forn i Valentí. 
I per descomptat a l’Asocia-
ción Cultural Can del Rei per 
les seves decoracions i a Star 
Wars Catalunya per les seves 
rues. També recorden el 
suport de Jordi Comellas, 
mentor dels organitza-
dors i director del Festival 
Zoom d’Igualada, que els 

va aconsellar i ajudar a ti-
rar endavant el projecte.
L’Associació +QueCine agra-
eix de manera especial el su-
port de Ràdio Nova per ser 
mitjà oficial i per valorar la 
categoria amateur i de cen-
tres escolars i donar cober-
tura informativa al seu web i 
a la ràdio durant els dies de 
l’esdeveniment amb entre-
vistes als protagonistes. A tot 
l’equip capitanejat per Marisa 
Martínez, directora de comu-
nicació de Vilanova del Camí. 
També envien milers de grà-
cies a Imma Jubert per la seva 
tasca fantàstica amb el suport 
de premsa i protocol, i als 
mitjans de comunicació que 
han ajudat a difondre el fes-
tival com a mitjans col·labo-
radors, com Ràdio Igualada 
o mitjans digitals com Anoia 
magazin i Surtdecasa Centre.
Per últim també volen agrair 
la seva implicació a tots els 
membres dels jurats que han 
anat passant pel Rewind Fes-
tival en les seves tres edicions 

El Rewind Festival no continuarà per falta de finançament

i, per descomptat, a tots els 
nominats i nominades que 
s’han desplaçat fins a Vilano-
va del Camí per l’esdeveni-
ment, des de Javier Gutiérrez 
fins a Ingrid Rubio.

Set anys d’activitat rela-
cionades amb el cinema 
a Vilanova del Camí

Des de 2007 Javier Pérez-Vico 
realitza el programa de cine 
+QCine a Ràdio Nova al qual 
es va incorporar Raül Bocac-
he el 2010 per col·laborar-hi 
activament. Aquell mateix 
any van organitzar una Ma-
rató d’El Senyor dels Anells 
al Centre Polivalent de Can 
Papasseit, amb la projecció 
de les tres pel·lícules, a més 
d’una sèrie d’activitats. L’octu-
bre de 2011 van fer una prova 
pilot per portar a Vilanova del 
Camí per organitzar una pro-
gramació estable de cinema 
familiar, que es va consolidar 
a partir de març de 2012 amb 
projeccions de pel·lícules l’úl-

tim diumenge de cada mes.
L’any 2013 van orgnitzar les 
12 Hores del Terror a Can 
Papasseit, amb un gran èxit 
de públic. Al març de 2014 
van incorporar a la seva pro-
gramació de cinema les pro-
jeccions de cinema per a tots 
els públics, en vista de la gran 
afluència de públic als passis 
de cinema familiar. I el març 
de 2014 van començar a plan-
tejar-se l’opció de crear un es-
deveniment ambiciós, que fos 
diferent i interessants per als 
vilanovins i per als habitants 
de la resta de la comarca. Un 
mes després es van posar en 
contacte amb el Departament 
de Cultura de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, que els va 
donar el vistiplau per posar 
en marxa el projecte d’un fes-
tival de curtmetratges. Aquell 
mateix juny van començar 
a gestionar els contactes per 
arribar a acords amb col·la-
boradors i patrocinadors per 
engegar el que acabaria sent 
el Rewind Festival.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Als seus 102 anys, l’Isidre 
Castells continua tenint una 
memòria prodigiosa i unes 
grans dots d’oratòria. Així 
li  ho va demostrar a l’Al-
caldessa Noemí Truchar-
te i  al  regidor d’Esports, 
Camilo Grados, que el 
van visitar per felicitar-lo 
en aquest aniversari.
Durant una bona estona van 

estar conversant sobre temes 
ben diversos. La situació 
política actual va centrar 
bona part de la conversa 
però també van parlar de 
futbol i de temes locals.
Tot rememorant temps més 
antics, aquet vilanoví cente-
nari, va explicar a les autori-
tats locals que de jove, havia 
treballat al sector del gènere 
de punt, primer a Calaf, a Cal 
Gimferrer, i després a Iguala-

da, a Cal Font.  Els seus pares 
ja s’hi havia dedicat i també 
ho ha fet la seva filla, Mont-
serrat, ara ja jubilada.
Malgrat que es troba bé de 
salut i no li falla ni una mica 
la memòria, l’Isidre està con-
vençut que “passar dels 90 
anys, ja és viure massa”. Als 
seus fills, però, no els ho sem-
bla i el continuen mimant 
com han fet fins ara esperant 
que visqui molts anys més.

L’Isidre Castells va fer dissabte 4 de 
novembre 102 anys
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ÒDENA / LA VEU 

Òdena, en un ple ex-
traordinari el pas-
sat mes d’octubre, 

s’aprovava les modificacions 
de les ordenances pel prò-
xim exercici del 2018. Entre 
els canvis més destacats s’in-
cloïa la pujada de l’IBI, que 
ho fa d’acord a l’increment 
de l’IPC. Concretament, s’ha 
augmentat en un 1,6% que 
correspon a la inflació pas-
sant del 0,650 al 0,660.
El conjunt de les ordenances 
va quedar aprovat amb els 
vots a favor del PSC i els vots 
en contra de PDeCat i ERC. 
La regidora de Promoció 
Econòmica i Hisenda, Sandra 
Fernández explicava que “tot i 
la pujada, Òdena té els valors 
cadastrals més baixos que la 
resta de municipis i per tant, 
encara que s’apuja aquest 0,01 
el contribuent d’Òdena con-
tinua pagant un rebut d’IBI 
molt més baix que a la resta 
de pobles del voltant. Per po-
sar un exemple, aquell veí que 
pagava un rebut d’IBI de 500 
euros ara pagarà 508 euros. 
Per tant, aquesta pujada no és 
una pujada significativa sinó 
que correspon a l’adequació 
de l’impost a la inflació”.
Pel que fa a l’IAE, l’impost 
que paguen les empreses que 
generen uns beneficis de més 

d’un milió d’euros, aquest 
impost passa del 2,04 al 2,10 
quan estan en vies no urbanes 
i quan estan en vies urbanes 
passa del 2,17 al 2,50. Amb 
aquesta modificació la taxa se 
situa en un lloc mitjà en re-
lació amb Igualada, Vilanova 
del Camí, La Pobla de Clara-
munt i Montbui. 
Pel que fa a l’impost sobre 
construccions, instal·laci-
ons i obres es passa del 3,28 
al 3,36. Segons Fernández 
amb aquesta modificació  
“ens equiparem a Vilanova 
del Camí i només quedaria 
per sota la Pobla de Clara-
munt i Igualada. En el cas 
de Montbui el continuari-
en tenint més alt”.  
La taxa per a la celebració de 
matrimonis a l’Ajuntament 
ha inclòs una bonificació de 
30€ per a les persones empa-
dronades a Òdena. Aquest és 
el preu d’un casament sense 
música i en horari d’oficines, 
per tant en aquests casos, la 
celebració serà gratuïta.
PDeCat  considera que “el 
govern de Guisado comen-
ça a augmentar els impostos 
per fer front a les inversions 
no necessàries ni urgents que 
pagarem els propers 10 anys 
amb un augment de més del 
100% del deute. Augments 
d’impostos indiscriminats 
del 13% a les activitats eco-

nòmiques que generen llocs 
de treball, del 18% a l’IBI dels 
nostres pagesos i fins i tot fa-
ran pagar taxes als odenencs 
que es vulguin casar a Òdena 
i que nosaltres havíem eli-
minat”. D’altra banda afegi-
en que “per contra, de ma-
nera negligent i fugint de 
les seves responsabilitats 
deixen les escombraries 
sense augment quan el ma-
teix alcalde manifesta que 
ara són altament deficitàri-
es perquè no reciclem bé”.
Pel que fa a les escombraries, 

Òdena aprova la pujada de l’IBI d’acord amb l’IPC

la regidora Fernández expli-
cava que “el contracte de re-
collida de residus finalitza el 
2018. Si arribat el moment 
tenim una nova licitació del 
servei, aleshores calcularem 
la taxa en funció del preu de 
la nova licitació”.
Des d’ERC Òdena declaraven 
al respecte que “no podem 
donar suport a una pujada 
de l’IBI d’urbana i rústica pel 
2018. Quan vam tenir l’alcal-
dia vam treballar per acon-
seguir uns valors cadastrals 
justos per poder precisament 

pressionar fiscalment als ode-
nencs i odenenques i això és 
el que precisament ha fet i 
fa el govern Guisado des del 
2016: pujar-nos-en la contri-
bució cada any.”. “Continuen 
mantenint alta la taxa d’es-
combraries dels habitatges i 
pugen un 18% l’IAE de les 
empreses.” “No acceptem 
que l’Alcalde Guisado ens 
vulgui justificar que pugen 
els impostos als odenencs 
i odenenques per unifi-
car-los amb els de la resta 
de pobles de la Conca”.

ÒDENA / LA VEU 

En el marc del cicle de 
concerts de cada pri-
mers divendres de mes 

a les capelles de Sant Miquel 
i Santa Magdalena, arriba 
aquest divendres el concert 
del Duet Nuska Corrià (flau-
tes) i Santi Méndez (guitarra) 
amb la col·laboració del tenor 
Joan Eudald. La cita és a la 
capella de Santa Magdalena 

de l’Espelt, divendres 10 de 
novembre a les deu de la nit i, 
com sempre, l’entrada és gra-
tuïta. L’acte està organitzat per 
l’Ajuntament d’Òdena.amb la 
col·laboració de l’entitat Har-
monics in Caelum.
El duet format per Nuska Cor-
rià (flautes de bec) i Santi Mén-
dez (guitarra) ajunta dos ins-
truments que corresponen a 
estils i èpoques diferents, però 
que en realitat, sempre han 

avançat junts. Al Renaixement,  
la flauta de bec era acompanya-
da pel llaüt o la vihuela, mentre 
que la guitarra dels segles XIX 
i XX sovint ha fet parella amb 
la flauta travessera. Durant 
un breu període del s.XVIII 
però, ambdós instruments 
van coincidir i podem tro-
bar sonates originals per al 
duet. En l’actualitat, la flauta 
de bec i la guitarra s’han re-
trobat i els compositors els 

Divendres, concert a la capella de Santa 
Magdalena de l’Espelt

han tornat a dedicar obres. 
Sentirem, doncs, peces de 
totes aquestes èpoques.
Per a aquest concert el duet 
comptarà amb la col·labo-
ració del tenor Joan Eudald 

Castelltort, que posarà veu a 
les cançons del Renaixement. 
S’interpretaran peces de John 
Dowland, Jacob Van Eyck, Jean 
Françaix, Fernando Sor i Tho-
mas Campion, entre d’altres.

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

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

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

ametllers, paisatge excel·lent i bosc.

95.000€ - Sr.Lluís 696084129
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

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

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

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

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

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

75.000€ Sr.Lluís 696084129
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquesta setmana, s’ha 
començat a construir 
el primer de quatre 

passos elevats a diferents car-
rers del municipi amb l’objec-
tiu de millorar la seguretat 
dels vianants en zones prò-
ximes als centres escolars 
o de molta afluència de 
públic, segons assegura el 
regidor d’Urbanisme, Juan 
Manuel Cividanes.
El primer pas elevat s’està 
construint al carrer de la In-
dústria, davant l’Estació dels 
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya. Aquestes tas-
ques, que es poden allargar 
tota la setmana, han obligat 
a tallar el trànsit rodat en 
aquest sentit de la marxa, 
una restricció que es mantin-
drà mentre durin les obres.
A banda d’aquest pas elevat, 
explica Cividanes, està pre-

vist fer-ne un a l’altra lateral 
del carrer Indústria, just a la 
cruïlla amb el passatge de la 
plaça Picasso. També se n’ha 
previst un al carrer Frai Ju-
níper Serra, davant l’escola 
Pompeu Fabra i un altre al 

Vilanova construirà quatre passos 
elevats per seguretat dels vianants

carrer Verge de Montserrat, 
a l’alçada de la cruïlla amb 
Nostra Sra. del Roser.
Les obres van a càrrec de 
l’empresa local Obras Al-
gar i tenen un import de 
9.077 €, IVA inclòs.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El passatge del terror d’Ar-
tístic es farà aquest dissabte, 
després que l’organització 
acordés la suspensió, el passat 
cap de setmana per la pluja. 
Han decidit també canviar-lo 
d’hora i avançar-lo a les 8 del 
vespre. Una quarantena d’ac-
tors, una xifra superior a la 
primera que havien previst, 
participarà d’aquest especta-
cle que convertirà Can Mus-
cons en un geriàtric terrorífic. 
Per fer més agradable l’espera 
i davant l’arribada de l’onada 
de fred que aquesta setmana 
ha fet variar notablement la 
temperatura, Artístic ha de-

cidit col·locar algunes estufes 
a la cua i també ha anunciat 
que repartiran cafè calent per 
fer més lleugera l’espera.

Novetats en el Passatge 
del terror d’Artístic 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí prepara un nou home-
natge a les parelles vilano-
vines que celebren enguany 
les seves Noces d’Or. Aquesta 
és una de les celebracions tra-
dicionals que s’incorpo-
ren a l’agenda nadalenca i 
que enguany es celebrarà 
a Can Papasseit,  el  proper 
16 de desembre.
L’Ajuntament ofereix aquest 

reconeixement a les parelles 
empadronades al municipi 
que certifiquin 50 anys de ca-
sats. En cas de complir aquests 
requisits, cal fer la sol·licitud 
a l’Ajuntament, a Secretaria, 
abans del 30 de novembre.
Aquesta és una cerimònia 
amb molt bona acollida en-
tre la ciutadania. Bona mos-
tra d’això és que l’any passat 
van participar en aquest acte 
vuit matrimonis i enguany 
ja s’hi ha tres d’inscrits. 

S’homenatjarà els 
matrimonis que 
celebrin les Noces d’Or  

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Des de l’Equip d’Aten-
ció Primària de Vi-
lanova del Camí han 

fet una valoració positiva de 
la matinal d’activitat física 
que van organitzar el passat 
24 d’octubre, dins el cicle 
que porten a terme periòdi-
cament. Una vegada més, 
professionals del CAP van 
acompanyar aquelles per-
sones de la població que 
van voler gaudir dels be-
neficis de l’exercici físic a 
l’aire lliure, en aquest cas 
mitjançant una caminada. 
En aquesta ocasió, en la ca-
minada de tardor, el grup va 
estar acompanyat de tres in-
fermeres del CAP vilanoví: la 
Sandra, la Pilar i la Marisol. 
Abans d’iniciar la caminada 
es van fer una foto de record 
amb un “premi especial”: la 
placa de reconeixement que 
el centre va rebre en la pas-
sada Festa de l’Esport del 
municipi, precisament en 
relació a les “caminades salu-
dables” que des de fa mig any 
s’ofereixen als/a les usuaris/
usuàries de manera mensual.
Nombrosos estudis han de-
mostrat àmpliament els 

grans beneficis d’aquest tipus 
d’activitat tant en prevenció 
de malalties (físiques i men-
tals) com en tractament de 
malalties cròniques i també 
en la millora de supervivèn-
cia d’alguns càncers (especi-
alment el càncer de colon).
Des del CAP han agraït, com 
en altres ocasions, l’ajut in-
estimable de Francesc Viera 
en la programació de la ruta 
que, una vegada més, els va 
portar per racons molt inte-
ressants de l’espai natural del 
municipi. Segons subratllen 

Fem salut:  la caminada de tardor 
de l’EAP de Vilanova del Camí

passant per la vora del viu 
van observar “la gran quan-
titat d’horts i la salut que ge-
neren en les persones que en 
tenen cura”.
Les infermeres i l’equip di-
rectiu del CAP han agraït 
de nou a Esports de l’Ajun-
tament de Vilanova del 
Camí el reconeixement 
rebut, tot desitjant que la 
iniciativa pugui tenir con-
tinuïtat durant molts anys. 
A més afirmen que estan 
oberts a suggeriments, mi-
llores i altres propostes.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Un any, més, l’Agrupació Cul-
tural i Recreativa cerca col-
laboradors per ajudar a Ses 
Majestats els Reis de l’Orient. 
Totes les persones que vul-
guin participar en la prope-
ra cavalcada de Vilanova del 
Camí podran adreçar-se als 
membres de l’Agrupació que 
es reuniran cada dimecres, 
a partir d’aquesta setmana, 
al local de l’entitat, ubicat al 
Rovy. Els trobareu els dies 
8, 15, 22 i 29 de novembre 
i el 6,13 i 20 de desembre.

Les persones que faci tres anys 
o més que col·laboren amb la 
cavalcada, aquest any i com a 
novetat, podran inscriure’s a 
través de whatsapp al núme-
ro de telèfon: 682 874 480. 
Hauran d’indicar el seu nom i 
cognoms, DNI i un  número 
de telèfon de contacte.
Des de l’Agrupació posaran 
a disposició de SSMM les 
noves tecnologies i les xar-
xes socials, en especial Fa-
cebook, perquè puguin anar 
anunciant les novetats que 
han preparat per a l’edició de 
la cavalcada d’enguany. 

L’Agrupació Cultural 
i Recreativa ja es prepara 
per l’arribada dels Reis 
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament i l’EAP de 
Vilanova del Camí i 
l’Agència de Salut Pú-

blica van presentar les bases 
del Pla de Salut Comunità-
ria, COMNOVA, en el qual 
hi han treballant plegades 
des de fa sis mesos. 
La Dra. Maria José Garcia, di-
rectora de l’Equip d’Atenció 
Primària de Vilanova del Camí 
va encetar les intervencions po-
sant en valor la comunitat i el 
treball en xarxa. Una comuni-
tat, va dir la Dra. Garcia, que té 
talents, té habilitats, té interes-
sos que tots hauríem de conèi-
xer i compartir per empoderar 
la societat. Quan una comunitat 
guanya poder, va afirmar Gar-
cia, guanya en benestar i guanya 
en salut. I en aquest sentit va in-
troduir també el concepte de la 
salutogènesi, que cerca l’origen 
de la salut i no pas l’origen de la 
malaltia, i d’altres factors o fets 
provats, que també influeixen 
en la nostra salut com l’estrès, 
l’atur, l’alimentació, o altres com 
els factors socials o econòmics.
L’Ester Ibáñez, de l’Agència de 
Salut Pública a l’Anoia, va deta-
llar les fases d’elaboració del Pla 
de Salut Comunitària COM-
NOVA. En aquest sentit, va de-
manar a la ciutadania una mi-
rada més àmplia per parlar de 
salut, “cal canviar-se les ulleres”, 

va dir, perquè la salut la podem 
trobar més enllà del cap o dels 
hospitals, la podem trobar en 
les activitats que fem o els pro-
jectes que compartim. 

El projecte promou el tre-
ball en xarxa: Ajuntament, 
EAP, Agència de Salut Pú-
blica i ciutadania
En aquesta primera fase del 
procés que es va iniciar ara fa 
uns mesos, s’ha fet una recopi-
lació de dades sobre la comuni-
tat de Vilanova del Camí: dades 
sobre l’atur, obesitat, envelli-
ment... que s’han quantificat i 
que ara cal complementar amb 
la recollida d’informació ciu-
tadana. Per això s’han elaborat 
unes enquestes amb tres pre-

guntes molt senzilles on es de-
mana als veïns i veïnes que des-
taquin les fortaleses de Vilanova 
del Camí, les seves debilitats i 
també aquelles coses que, com 
a ciutadans, estem disposats a 
fer per la nostra comunitat.
Aquestes butlletes i unes bústi-
es que han confeccionat des del 
Casal de la Gent Gran i des de 
la residència AMMA, s’estan 
repartint per tot el municipi 
per facilitar la participació dels 
veïns. També s’ha habilitat un 
formulari online al web muni-
cipal www.vilanovadelcami.cat 
per aquells que ho vulguin fer 
des de casa o des d’un dispositiu  
mòbil. Podeu participar fins el 
proper 30 de novembre.
Les dades que s’obtinguin 

d’aquestes butlletes, es seleccio-
naran per temes i es prioritzaran 
segons la resposta ciutadana. I  
a partir d’aquí es dissenyaran 
les accions concretes.

La salut és cosa de tots
La regidora de Salut de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí, 
Sílvia Cáceres, es va mostrar 
agraïda i satisfeta del treball 
conjunt amb l’EAP i l’Agència 
de Salut Pública que ha permès 
posar les bases del Pla de Salut 
Comunitària. Un projecte va 
dir Cáceres, pioner a la comarca 
i un dels 15 que s’estan portant 
a terme a tot Catalunya. Durant 
la seva intervenció, la regidora 
també va tenir paraules de gra-
titud per a la gent gran de Vila-
nova que han estat els primers 
en implicar-se en el projecte.
L’alcaldessa Noemí Trucharte 
va ser l’encarregada de cloure 
la presentació i ho va fer tot 
recordant que “La salut és cosa 
de tots”. I en aquest sentit va 
convidar tothom a participar 
activament en aquest projecte 
responent les enquestes. “Tots 
i cadascun de vosaltres”, va dir 
l’alcaldessa, “sou una peça clau 
en aquest projecte, l’objectiu 
del qual és millorar la salut de 
la nostra comunitat”.
L’acte va acabar-se amb un 
torn obert de preguntes i la 
participació d’algunes perso-
nes del públic.

Vilanova posa en marxa un Pla de Salut 
Comunitària, un projecte pioner a la comarca

ÒDENA / LA VEU 

En el marc del cicle de 
concerts de cada pri-
mers divendres de mes 

a les capelles de Sant Miquel i 
Santa Magdalena, arriba aquest 
divendres el concert del Duet 
Nuska Corrià (flautes) i Santi 
Méndez (guitarra) amb la col-
laboració del tenor Joan Eu-
dald. La cita és a la capella de 
Santa Magdalena de l’Espelt, 
avui a les deu de la nit i, com 
sempre, l’entrada és gratuï-
ta. L’acte està organitzat per 
l’Ajuntament d’Òdena amb 
la col·laboració de l’entitat 
Harmonics in Caelum.
El duet format per Nuska Cor-
rià (flautes de bec) i Santi Mén-
dez (guitarra) ajunta dos ins-
truments que corresponen a 
estils i èpoques diferents, però 
que en realitat, sempre han 
avançat junts. Al Renaixement,  
la flauta de bec era acompanya-
da pel llaüt o la vihuela, mentre 
que la guitarra dels segles XIX 
i XX sovint ha fet parella amb 
la flauta travessera. Durant 
un breu període del s.XVIII 
però, ambdós instruments van 
coincidir i podem trobar sona-
tes originals per al duet. Per a 
aquest concert el duet comp-
tarà amb la col·laboració del 
tenor Joan Eudald Castell-
tort, que posarà veu a les 
cançons del Renaixement.  

Concert a la 
capella de Santa 
Magdalena de 
l’Espelt

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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MONTBUI / LA VEU 

Des de finals de la 
setmana passada es 
duen a terme tasques 

de desbrossat de vegetació i 
neteja dels antics horts situ-
ats a la llera montbuienca del 
riu Anoia, entre la zona del 
Molí Nou i el pont de Vis-
ta Alegre. Els treballs van a 
càrrec d’operaris de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, que tam-
bé han realitzat les mateixes 
tasques a la zona igualadina 
del riu. L’objectiu ha estat eli-
minar canyes, restes d’horts i 
materials abocats indiscrimi-
nadament, que estaven ubi-
cats majoritàriament en zona 
inundable. Els treballs inclo-
uen una petita replantació de 
vegetació autòctona.
Cal destacar que l’actuació 
contempla una neteja de qua-
si 800 metres lineals de llera, 
en una zona molt propera al 
que serà, en un futur proper, 
el parc fluvial montbuienc, un 
projecte d’integració del riu 
dins la ciutat i que és un dels 
projectes en els quals treballa 

intensament l’equip de govern 
municipal. Com explica l’al-
calde montbuienc Teo Rome-
ro “estem treballant per poder 
tenir en un futur un nou lloc 
de gaudi per a la ciutadania a 
l’entorn del riu Anoia. Aquest 
projecte inclourà la integra-
ció paisatgística del riu Anoia 
a la zona de Vista Alegre, i la 
creació i millora d’espais . El 

Tasques de desbrossament i neteja 
al marge montbuienc del riu Anoia

futur parc fluvial ens perme-
trà disposar d’un nou espai 
d’esbarjo, millorar els espais 
públics propers i guanyar no-
ves zones d’oci per als veïns i 
veïnes de Montbui. Els veïns 
del barri de Vista Alegre se-
ran un dels principals bene-
ficiats d’aquesta actuació, per 
a la qual estem buscant el fi-
nançament necessari”.

MONTBUI / LA VEU 

Des de divendres passat i du-
rant aquesta setmana s’estan 
realitzant a Montbui tasques 
de repàs de pintura viària a 
diversos carrers i vies de cir-
culació. L’objectiu és millorar 
la visibilitat tant de vianants 
com de conductors en aquells 
punts més utilitzats de la xar-
xa viària, sobresortint els pa-
sos de vianants. El repàs de 
la pintura vial és una de les 
tasques periòdiques que es 

realitza en l’àmbit del mante-
niment dels espais públics a 
Montbui. 
Les obres produeixen talls 
momentanis en aquells 
punts on treballen els ope-
raris, ja que s’ha de poder 
assecar la nova senyalitza-
ció. Els treballs s’han cen-
trat inicialment en el Bou-
levard i en aquelles zones 
adjacents amb més utilitza-
ció per part dels vianants. 
Les tasques van a càrrec 
d’operaris del TAC. 

Repàs de pintura a 
diversos carrers i vies

MONTBUI / LA VEU 

Aquest dimecres fina-
litzaven els cursos de 
formació ocupacio-

nal que s’han dut a terme 
durant el darrer mes i mig 
al Centre Cívic i Cultural 
La Vinícola. En concret, 
finalitzen els cursos d’in-
formàtica bàsica i el d’au-
xiliar de comerç.  Ambdós 
cursos han tingut una du-
rada lectiva de 100 hores. 
El d’informàtica bàsica 
s’adreçava a persones majors 
de 45 anys en situació d’atur. 
Ha tingut com a objectiu 
formar-les en l’àmbit de la 
informàtica bàsica, optimit-
zant els recursos de cada 
alumne per poder trobar 
una feina. El curs s’ha de-
senvolupat entre els dies 2 
d’octubre i 8 de novembre.
D’altra banda, el curs de 
formació ocupacional per a 
auxiliars de comerç també 
s’adreçava a persones en situ-
ació d’atur i inscrites al SOC. 
Aquest curs d’auxiliar de co-

merç incloïa també 30 hores 
de pràctiques en comerços 
de l’Anoia. En concret, els 
participants podran fer les 
pràctiques als següents es-
tabliments: Abacus, Super-
mercats Dia (Igualada), Forn 
Alemany, Esports Garcia, 

Finalitzen dos cursos de formació 
ocupacional

Cal Lluís, Sol Solet i Charter.
Ambdues accions de forma-
ció ocupacional han anat a 
càrrec del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC), el Ser-
vicio Público de Empleo Es-
tatal (SEPE), amb el suport 
de l’Ajuntament montbuienc.

MONTBUI / LA VEU 

Fins el proper dia 13 de no-
vembre es pot veure al ves-
tíbul de Mont-Àgora una 
mostra de pintures a l’oli re-
alitzades per Dolors Lampre-
ave. La Dolors va iniciar-se 
en la pintura a través de l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps d’Igualada. Ha parti-
cipat en diverses exposicions 
col·lectives dels alumnes de 

l’Escola Gaspar Camps i tam-
bé ha exposat individualment 
a diferents indrets de la co-
marca de l’Anoia. L’artista , 
que utilitza habitualment 
una gran varietat de tècni-
ques, mostra a Mont-Àgora 
els seus treballs en oli.
L’exposició es podrà veu-
re f ins el proper dil luns 
13, en els habituals hora-
ris de biblioteca i  cinema 
de Mont-Àgora.

Pintures de Dolors 
Lampreave al Mont-Àgora
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PIERA / LA VEU 

Pecats capitals de la 
història de Catalunya. 
Avarícia i luxúria

2a proposta del cicle “Assaig 
d’història” dimecres 15 de 
novembre a les 19h
La biblioteca de Piera conti-
nua ocupant les tardes dels 
dimecres de novembre amb el 
cicle Assaig d’Història. Refle-
xions, estudis i curiositats de 
la nostra història i geografia. 
Així, el proper dimecres 15 
de novembre a les 19h i de la 
mà d’Antoni Dalmau i Ribalta 
coneixerem els Pecats capitals 
de la història de Catalunya,  
fent incís especial en alguns 
dels episodis de la nostra his-
tòria recent a partir d’anècdo-
tes al voltant del pecat capital 
de l’avarícia. 
La tertúlia, que serà dirigida 
per en Jordi Parcerisas per 
donar veu a la participació 
dels assistents, girarà entorn 
els fets històrics al voltant de 

la possessió de riqueses, ro-
batoris, corrupció i xantatge 
econòmic, com les figures 
dels bandolers més famosos 
del segle XIX, la compra de 
volts durant la Restauració 
o la fortuna dels germans 
Muñoz a Barcelona. 
La participació és lliure i d’ac-

cés gratuït.

Taller de tots colors
Des del passat dilluns 6 de 
novembre resten obertes les 
inscripcions al taller infantil 
“Taller de tots colors” adreçat 
a nens i nenes de 6 a 12 anys i 
organitzat per la biblioteca de 
Piera pel pròxim dilluns 20 
de novembre a les 18h.
Quantes maneres existei-
xen d’estimar? Els prínceps 
blaus sempre volen rescatar 
princeses? Perquè els contes 
sempre acaben igual? Acom-
panyarem a l’Àlex i a la Berta 
en el seu viatge al món dels 
contes, on coneixeran altres 
protagonistes i finals, desco-

briran que existeixen milions 
de possibilitats i celebraran la 
diversitat.
A partir de la teatralització 
d’un conte interactiu els nens 
participaran de la història i 
interactuaran amb els perso-
natges que s’hi representen, 
amb Trama Serveis Culturals 
treballaran al voltant de la di-
versitat i la tolerància. 

MAR DA MORTE. Presenta-
ció del llibre d’en Santi Bor-
rell i Giró
Amb aquest títol el vilafran-
quí Santi Borrel i Giró pre-
senta a Piera el seu darrer 
llibre de poemes. La cita serà 
el dijous 16 de novembre a les 
19h a la biblioteca. 
Mar da Morte  està escrit se-
guint noves formes d’expres-
sió. És un collage, un text 
fragmentat que barreja gène-
res literaris, com la poesia, la 
poesia visual, teatre, perio-
disme...  És en el fons, un cant 
a l’ecologia, al medi ambient, 

Història, presentacions de llibres i tallers, properes 
activitats a la Biblioteca de Piera

a la bellesa del mar i de la ter-
ra, als valors humans de soli-
daritat i amor cap a la natura. 
El poeta busca nous camins 
d’expressió per qüestionar el 
model de consum i capitalis-
ta, un sistema que ha portat el 
món occidental a un consum 
d’energies i de matèries il·li-
mitades, provocant conflictes 
ambientals i climàtics de tot 
tipus a part de conflictes so-
cials i de crisi. 
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Plaça Castells 
d’Igualada, 1957

A quests dies, s’inaugura la remodelació de la plaça 
Castells d’Igualada, una de les més conegudes de la 
ciutat. En aquesta fotografia de 1957, fa 60 anys, en 
podeu veure una imatge panoràmica, amb l’Escola Pia 

a la dreta, i la plaça sense cap mobiliari públic ni jardí. La carretera 
de la dreta era llavors la N-II de Barcelona a Madrid, i just a l’inici 
de l’avinguda Balmes, començava la carretera de Manresa. Arxiu 
Comarcal de l’Anoia. AFMI 4657.  Autor: Procopi Llucià.
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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
Sant Martí de Tous 
encara els gruix d’acte 

de la seva Festa Major amb un 
programa preparat per satisfer 
les ganes de festa de tothom.

Divendres 10
- a partir de les 10 del matí, a 
la pista poliesportiva
Activitats i espectacle infan-
til. Jocs sense carpa amb els 
Pallassos Margarito i Nurula, 
de la companyia de teatre i 
pallassos Abril.
- a les 7 de la tarda, a la pista 
poliesportiva
Futbol infantil. UE Tous - 
Maristes.
- a les 7 de la tarda al local 
municipal
Espectacle infantil “Globus 
musicals” a càrrec de la Cia 
de Teatre i Pallassos Abril.
- a les 8 del vespre, al carrer 
de Sant Valentí
Xocolatada i coca per a 
qui en vulgui.
- a les 9 del vespre al Sindicat 
de Tous
Sopar popular.
- a les 11 de la nit a la plaça 
de Fàtima
Espectacle de foc i castell de 
focs amb els Diables del bari 
de Santa Caterina Mal Llamp
- a 2/4 de 12 de la nit
Cercabirres. Tibador de cer-
vesa i cercavila ambulant amb 
la Banda Bansonats.

- a 2/4 de 2 de la matinada, al 
local Municipal
Concert amb Karaoke’s Band.
Fi de festa amb DjTexas.

Dissabte 11
- a partir d’1/4 d’11 del matí
Cercavila musical pels car-
rers de Tous amb els Grallers 
d’Igualada.
- a les 11 del matí, a l’església
Missa en honor de Sant Martí.
- a les 12 del matí, a la plaça de 
l’Església
Ball de faixes. Cercavila fins 
la plaça de Fàtima.
- a la 1 del migdia, a la plaça 
de Fàtima
Sardanes amb la Cobla Catà-

nia i aperitiu popular.
- a partir de les 4 de la tarda, a 
la plaça de Fàtima
Inflables per a la mainada.
- a partir de les 5 de la tarda a 
la plaça de l’Ajuntament
Competició de bitlles de Tous 
i tradicionals.
- a 1/4 de 7 de la tarda al Casal

Sant Martí de Tous celebra la Festa Major

Cinema: Gru, el meu dolent 
preferit.
- a 3/4 de 8 del vespre al Casal
Cinema: La la land.
- a les 7 de la tarda al local mu-
nicipal
Concert de Festa Major a càr-
rec de l’Orquestra Parfils.
- a les 11 de la nit, al Casal

Cinema: Hasta el ultimo hom-
bre.
- a partir de les 10 de la nit al 
local municipal
Gran ball de Festa Major 
amb l’Orquestra Parfils.

Diumenge 12
- Concurs de dibuix jove pels 
carrers del poble.
- a les 12 del migdia a la plaça 
de l’Ajuntament
Castellers amb els Moixigan-
guers d’Igualada i el Castellers 
de la Sagrada Família.
- a les 5 de la tarda al camp 
municipal
Trofeu de futbol de Festa 
Major
UE Tous - La Paz CF.
- a les 7 de la tarda al Casal de 
Tous
Teatre: El meu princep blau, 
a càrrec de  la companyia El 
Ballet imperial de la reina Ro-
samunda.
- a les 7 de la tarda al local mu-
nicipal
Ball de cloenda de Festa Ma-
jor amb Xarlie Music.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

La Setmana de la Cièn-
cia és un esdeveniment 
organitzat per la Fun-

dació Catalana per la Recerca 
i la Innovació, conjuntament 
amb la Generalitat de Catalu-
nya i les institucions univer-
sitàries de Catalunya. Aquest 
any la Setmana està dedicada 
al turisme sostenible, amb 
motiu de la celebració de 
l’Any Internacional del Turis-
me Sostenible per al Desen-
volupament, promogut per 
Nacions Unides, que aspira a 
sensibilitzar els responsables 
de prendre decisions i el pú-
blic en general de la contri-
bució del turisme sostenible 
al desenvolupament.
El Centre de Restauració i 
Interpretació Paleontològica 
(CRIP) dels Hostalets de Pi-
erola s’ha sumat a aquest es-
deveniment i organitza una 
sèrie d’activitats especialitza-
des. Són les següents:
• Visites guiades gratuïtes: 
Entre els dies 10 i 19 de no-
vembre, tots els visitants po-
dran gaudir, a qualsevol hora, 
d’una visita guiada a l’exposi-

ció ‘Una mirada al Miocè’.
• Vine a conèixer la Laia!: El 
18 de novembre es presenta-
ran les restes fòssils trobades 
del Pliobates Calaloniae als 
Hostalets de Pierola, que han 
refet les teories de l’origen 

La Setmana de la Ciència també als 
Hostalets de Pierola

comú de tots els primats 
antropomorfs, entre ells 
els humans. Dissabte, 18 
hi haurà dos passis: A les 
11.00 i a les 17.00 hores.
Tria l’activitat que més t’agra-
di, agenda i participa!

4, 5, 10, 11 i 12 
de novembre 20174 5 10 11 i 12

TousSant 
Martí de

FESTA 
MAJOR Dissabte 4 de novembre Dissabte 11 de novembre

Dissabte 11 de novembre

Diumenge 5 de novembre

Divendres 10 de novembre

Teatre als jardins de Cal Frarés (plaça Sant Jordi - 12:00h)
Cinema (Al Casal de Tous 18:00h  “Estiu1993”  - 19:40h  “El hijo de Jean” )
Concert a l’església (a l’esglesia - 19:00h)
Futbol (al cap de futbol - 16:30h)

Cercavila (10:15)
Eucaristia (Esglesia de Tous - 11:00h)
Ball de faixes, gegants i capgrosos de Tous (Plaça de l’església - 12:00h)
Sardines i aperitiu popular (Plaça de Fàtima - 1:00h)
In�ables (Plaça de fàtima - 16:00h)
Bitlles de tous i federades (Plaça de l’ajuntament - 17:00h)
Cinema (Al casal de tous 18:15h “Gru 3” i  19:54h “La La Land”)
Concert (Al local municipal - 19:00h)
Cinema de nit (Casal de tous - 23:00h “Haste el último hombre”)
Gran ball de festa major (Local municipal a les 22:00h)

17a. Trobada de Puntaires de Tous (pl. de sota de l’ajuntament - 10:00 h - 13:00h)
4a hivernal PANNA el Bandoner (a les 9:00h)
Visites al castell (de 11:00h a 13:00h)
Cinema (cal casal de tous - 18:00h “Jacques” i 19:40h “Rosalie Blum”)
Ball (Al local municipal -19:00h)

Concurs de dibuix jove pels carrers del poble (cal ferrers a les - 9:30h)
Castellers (Plaça de l’ajuntament  -12:00h)
Super Panera 
Trofeu de futbol de Festa Major (Camp municipal de futbol  - 17:00h)
Teatre (Casal de tous - 19:00h)
Ball (Local Municipal 19:00h)

Activitats i espectacle infantil (Pista poliesportiva - 10:00h)
Campanades (Gran repic de campanes)
Futbol infantil de Festa Major (Pista poliesportiva - 19:00h)
Espectacle infantil (Local municipal - 19:00h)
Xocolatada (Carrer sant valentí - 20:00h)
Sopar popular (Sindicat de Tous - 21:00h)
Pluja i castell de focs (Plaça de Fàtima a les - 23:00h)
Cercabirres (23:30h)
Concert (Local Municipal - 1:30h) 4, 5, 10, 11 i 12 

de novembre 20174 5 10 11 i 12

TousSant 
Martí de

FESTA 
MAJOR



COMARCA  |  35Divendres, 10 de novembre de 2017

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU 

Dijous passat va tenir 
lloc el lliurament del 
premi Guillem Catà, 

que organitza la demarcació 
de la Catalunya Central del 
Col·legi d’Enginyers Indus-
trials de Catalunya i va de-
cidir atorgar la 38a edició 
del guardó a l’equip tècnic 
de l’empresa vallbonenca 
Saifor SL «pel disseny i fa-
bricació de sales de control 
i centres de processament 
de dades», ja que, segons el 
veredicte, «aporta modula-
ritat, funcionalitat i efici-
ència a cada projecte».
Saifor és una empresa amb 
una àmplia experiència de 
més de 30 anys en el disseny, 
fabricació i integració per 
a Centres de Processos de 
Dades i sales de Control. La 
seva seu central està ubicada 
a Vallbona d’Anoia i compta 
amb filials a Madrid, Palaiseau 
(França) i Kontich (Bèlgica), i 
una àmplia xarxa de distribu-
ïdors i partners a nivell mun-
dial, posicionant-se com una 
potència tecnològica amb pre-
sència en més de 40 països.

El Grup Saifor neix com a 
conseqüència d’un projecte 
empresarial desenvolupat 
el Sr. Josep Isart. El 1985 
va constituir la seva prime-
ra empresa, SAITEK, sobre 
la base d’una empresa fran-
cesa que fabricava sistemes 
mecànics per equips elec-
trònics, amb un acord ini-
cial per distribuir els seus 
productes al territori espa-
nyol i aconseguir un nota-
ble nínxol de mercat.
El 1991 crea la companyia 
Saifor per disposar d’un de-
partament d’R + D i fabrica-
ció pròpia, amb això es con-
solida el seu posicionament 
en el mercat espanyol.
Al voltant de l’any 2000, ja 
amb el seu posicionament 
objectiu estabilitzat en el 

L’empresa vallbonenca Saifor guanya 
el XXXVIIIè Premi Guillem Catà

Es tracta d’un premi 
que organitza la 
demarcació de la 

Catalunya Central del 
Col·legi d’enginyers 

Industrials de 
Catalunya

mercat espanyol, decideix 
treballar en una enginyeria 
global empresarial, amb una 
estratègia orientada al futur, 
la qual té com a base una 
expansió internacional, 
tenint sempre en compte 
que per garantir el futur 
de l’empresa es mantindria 
fidel a totes aquelles perso-
nes que des dels seus ini-
cis van contribuir a l’èxit 

aconseguit a Espanya.
En l’actualitat el Grup tre-
balla activament en dife-
rents mercats a través de la 
seva xarxa de partners i dis-
tribuïdors a nivell mundial, 
enfocant-se en mercats tan 
importants com l’Orient 
Mitjà, Àfrica, i Àsia.
Saifor se centra en el desen-
volupament de productes 

d’alta gamma que responen 
als requisits més exigents 
per a les infraestructures en 
centres de dades, instal·laci-
ons de cablejat estructurat, 
ISP centres de co-ubicació, 
entorns tècnics, sales de 
processos de dades, sales de 
seguretat, sales de control i 
centres de comandament.

LA LLACUNA / LA VEU 

La setmana passada 
van finalitzar els tre-
balls d’arranjament de 

part de la façana de l’Ajun-
tament de la Llacuna. 
Les obres han consistit en 
el repicat de l’arrebossat de 
la part de baix de la façana 
lateral i posterior de l’edifici 
consistorial per deixar i se-
guir el mateix estil de la fa-
çana principal, pedra vista. 
En total s’ha recuperat una 
longitud de 20 metres de la 
pedra del sòcol de la façana 
en el tram de l’edifici munici-
pal del carrer d’En Badorch.
Les millores han ajudat tam-
bé ha solucionar uns proble-
mes d’humitats que patia el 
sòcol d’aquest equipament. 
A més, també s’ha instal·lat 
una canal de recollida d’ai-
gua i 2 baixants a tota la fa-
çana de la plaça Major i del 
carrer d’En Badorch.
Les obres s’han pogut re-

alitzar gràcies a una sub-
venció de la Diputació de 

Millores a la façana de l’Ajuntament 
de la Llacuna 

Barcelona i han tingut un 
cost de 8000euros. 

L’empresa Saifor guardonada. / ARXIU

Planta de Saifor a Vallbona. /
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CAPELLADES / LA VEU 

El darrer dimarts d’octu-
bre a la tarda es va fer 
la celebració de la Cas-

tanyada a la plaça Verdaguer. 
Primer es va començar amb 
un berenar de coca i xocolata 
per als nens i nenes que sor-
tien de l’escola i volien passar 
una tarda de celebració.
Seguidament el grup “Pen-
tina el gat” va fer ballar tota 
la plaça amb l’espectacle 

“Balambambú” amb músics 
i una animadora a ritme de 
Rock&Roll, ska, rumba cata-
lana, salsa, samba i molt més.
També hi hagué temps per 
fer una desfilada amb els 
nens i nenes que es van ves-
tir de petites castanyeres i 
homes del bosc. Entre totes 
les persones participants es 
va fer un sorteig d’una plata 
de panellets, gentilesa de Ca-
pellades Comerç.

Bona participació a la 
Castanyada capelladina

CAPELLADES / LA VEU 

Fins al 20 de novembre són 
obertes les inscripcions per 
un curs de monitor del lleu-
re que es farà de manera semi 
intensiva al Nadal.
La proposta consisteix en fer 
classes des del dissabte 16 de 
desembre fins al 27 de gener 
i també durant les vacances 

de Nadal. Serà al Consell Co-
marcal de l’Anoia, a la plaça 
Sant Miquel, 5 d’Igualada.
Tindrà un cost de 100 euros, 
per als empadronats a mu-
nicipis que com Capellades 
participen del conveni.
Cal tenir 18 anys complerts i 
disposar com a mínim del tí-
tol de l’ESO o bé de les proves 
d’accés a CFGM o CFGS.

Aquest Nadal, Curs de 
monitors del lleure

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dimarts comença 
l’agenda d’activitats del mes 
de novembre amb l’Hora 
del Conte “El Ratolí Pérez” 
amb Montse Panero. Dime-
cres era previst que es fes el 
Club de Lectura amb “Tam-
bé això passarà” de Mile-

na Busquets, però com que 
s’ha convocat una vaga, s’ha 
decidit canviar la trobada 
a l’endemà dijous, 9 de no-
vembre a les set de la tarda.
Cal també recordar el Labo-
ratori de Lectura “Els mons-
tres de la biblioteca que es fa 
el dimarts 14, però que neces-
sita inscripció prèvia.

Activitats de la 
Biblioteca El Safareig

CAPELLADES / LA VEU 

La Diputació de Barcelo-
na ha lliurat a l’Ajunta-
ment de Capellades, el 

projecte executiu de la Casa 
de la Vila, un edifici integrat 
per una part històrica catalo-
gada com a Bé Cultural d’in-
terès Local (BCIL) i la seva 
ampliació. El projecte, plani-
ficat en fases per facilitar la 
inversió municipal, té com a 
objectiu la reforma de l’edifici 
per solucionar els problemes 
estructurals que pateix, així 
com per millorar el seu fun-
cionament d’ús públic.
L’avantprojecte de la inter-
venció, lliurat el juny de 2016, 
contemplava l’adequació glo-
bal dels espais dels dos edifi-
cis. El projecte executiu que 
es lliura ara aborda la prime-
ra fase de la reforma, consis-
tent en la resolució de les pa-
tologies existents, l’adequació 
estructural de l’edifici històric 
als nous espais i a les norma-
tives actuals i l’adequació de 
la seva envolupant.

Amb aquesta actuació, que 
està pressupostada amb 
480.000 euros, es consolida 
un edifici patrimonial del 

municipi, evitant la seva de-
gradació progressiva i s’avan-
ça en el camí de la seva re-
obertura al públic. 

La Diputació lliura el projecte executiu 
de la Casa de la Vila de Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest divendres, tal i com 
és habitual de cada curs, a la 
Llar d’Infants Vailets han fet 
un simulacre d’evacuació.
Hi ha participat tots els 
alumnes i professores de 
l’escola, que han dut a ter-
me les actuacions establer-
tes en el protocol habitual, 
sense cap incidència.

Simulacre evacuació de la llar 
d’infants Vailets

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana s’està fent 
una formació per als treba-
lladors  de l’Ajuntament de 
Capellades per aprendre a 
utilitzar l’ABSYS, un pro-
grama de gestió adminis-
trativa i documental que 
millorarà l’atenció a l’usua-
ri combinant l’aplicació de 

les noves tecnologies amb 
noves prestacions.
Al llarg de la setmana s’ha 
fet diverses jornades de for-
mació al personal de les di-
ferents àrees de l’administra-
ció capelladina. Les jornades 
han combinat el desenvolu-
pament teòric amb la pràc-
tica davant la nova aplicació 
del programa.

El personal de l’Ajuntament de 
Capellades, a l’aula de formació
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MASQUEFA / LA VEU 

El Ple de l’Ajuntament de 
Masquefa ha aprovat 
provisionalment les Or-

denances Fiscals Reguladores 
dels Tributs Municipals per al 
2018. Els comptes, que han es-
tat aprovats amb els vots a favor 
dels grups municipals de CiU i 
PP i els vots en contra de PSC, 
ERC i CUP, són, segons l’alcal-
de Xavier Boquete, “un reflex 
dels valors d’aquest equip de 
govern: equitat, justícia social i 
igualtat d’oportunitats”. 

Congelació de tots els 
impostos i taxes 
Entre les novetats més destaca-
des de les Ordenances Fiscals 
per a l’any vinent hi ha la con-
gelació de tots els tributs i taxes 
municipals. En aquest sentit, 
Xavier Boquete avança que “tot 
i que l’economia local i del país 
apunta una millora respecte 
els darrers anys, seguim apos-
tant per no gravar els nostres 
veïns amb quotes més elevades 
en aquelles taxes que conside-
rem primordials”. En termes 
generals, les ordenances resten 
congelades i s’incorporen bo-
nificacions i alguns canvis de 
caire normatiu i/o lingüístic per 
adaptar-los a la normativa vi-
gent i al redactat de l’Organisme 
de Gestió Tributària (ORGT), 
que es detallen a continuació:
Ampliació de la bonificació per 
a famílies nombroses. Per segon 
any consecutius, s’incrementa 
el llindar del valor cadastral -es 
passa de 165.000 a 181.500€- per 
tal que més famílies nombroses 
puguin acollir a la bonificació 
del 50%. En paral·lel, s’elimina la 
bonificació per energia solar.

Taxa per a la retirada de vehi-
cles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusivament 
a la via pública. La quota tribu-
tària per la retirada i transport 
d’automòbils, camions i similars 
fins a 3.5000 kg. passa dels 100€ 
als 150€ amb l’objectiu de donar 
un aspecte més cuidat del poble 
i, alhora, augmentar les places 
d’aparcament i garantir la segu-
retat i la salubritat dels vianants 
davant dels possibles desper-
fectes que poden presentar els 
vehicles abandonats, com ara 
vidres trencats o components 
metàl·lics rovellats.Impost so-
bre construccions, instal·laci-
ons i obres. Es dóna prioritat al 
pressupost com a dada a partir 
de la qual es calcula el pagament 
a compte inicial. A més, es con-
creta de manera més precisa la 
part del text legal en què es basa 
per calcular la base imposable 
en obres inacabades a les quals 
es renuncia a continuar-les.
Taxa per aprofitament espe-
cial del domini públic local, a 
favor d’empreses explotadores 
de serveis de subministra-
ments d’interès general. L’or-
denança deixa de ser aplicable 
als operadors de telefonia fixa 
que no facin servir una xarxa 
pròpia per a prestar el servei, 
arran de les sentències del TSJ 
de Catalunya que equiparen 
la telefonia fixa a la telefonia 
mòbil als efectes d’aquesta 
taxa i estableixen que no es 
pot exigir a aquestes empre-
ses si és el cas. L’exclusió es fa 
en clau subjectiva per poden 
continuar exigint la taxa als 
operadors del mercat de l’elec-
tricitat i del gas i als de telefo-
nia fixa i altres serveis TIC que 
sí disposin de xarxa.

Masquefa congela tots 
els impostos i taxes 
per al 2018

PIERA / LA VEU 

Amb la voluntat de mi-
llorar la neteja viària 
que es realitza de for-

ma periòdica al municipi, 
l’Ajuntament ha adquirit 
un nou vehicle de petites 
dimensions, equipat amb 
una hidronetejadora que 
funciona amb aigua a pres-
sió. Aquest s’utilitzarà en 
la neteja de la via pública i 
del mobiliari urbà, com ara 
bancs, papereres, fanals o 
bústies dels contenidors so-
terrats. Així, doncs, el nou 
camió suposa una impor-
tant millora del sistema de 
neteja i una ampliació dels 

recursos actuals. El nou 
vehicle és molt versàtil i té 
també altres funcionalitats: 
incorpora un sistema d’ai-
gua sense pressió que es farà 

L’Ajuntament farà un reforç de la 
neteja a la via pública a Piera

servir per al reg en els parcs 
i jardins públics, i se li pot 
extreure la hidronetejado-
ra i col·locar-hi unes alces 
que faciliten la recollida de 
les restes de poda i de volu-
minosos. 
L’adquisició d’aquest nou ve-
hicle ve acompanyada per un 
reforç del personal de la briga-
da municipal amb tres noves 
incorporacions que es fan a 
través d’un pla d’ocupació. Els 
contractes s’inicien aquest mes 
de novembre i tindran una du-
rada de 12 mesos. Dos d’aquests 
treballadors reforçaran la neteja 
viària al nucli amb els vehicles 
existents i el tercer ho farà amb 
una unitat de neteja manual.

PIERA / LA VEU 

Pierencs i pierenques de 
totes les edats es van 
concentrar divendres 

a la tarda davant l’Ajunta-
ment per mostrar el seu re-
buig a l’empresonament dels 
membres cessats del govern 
de la Generalitat, així com 
dels presidents de l’Assem-
blea Nacional Catalana i 
Òmnium Cultural.   
Sota el lema ‘Llibertat per als 
presos polítics’, es van penjar 
dues pancartes a la façana de 
l’Ajuntament que es preveu que 
es mantinguin fins que el seu 
alliberament es faci efectiu. La 
mobilització va servir també 
per condemnar la intervenció 
de l’autogovern català que el 
govern de l’Estat està aplicant 
a través de l’article 155 de la 
Constitució espanyola.
El dia abans, dijous 2 de no-

vembre, també es va convo-
car una aturada al migdia 
davant l’Ajuntament de Piera 
en suport als membres ces-
sats del govern de la Gene-

Piera demana la llibertat dels presos polítics

ralitat i de la Mesa del Parla-
ment que havien estat cridats 
a declarar a Madrid davant la 
jutge de l’Audiència Nacional 
i del Tribunal Suprem.  

.
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Centenars de persones 
van gaudir ahir a la 3a 
Fira de la Carbassa 

de Calaf, en un ambient fes-
tiu i distès i un clima propi-
ci que va permetre que totes 
les activitats es desenvolu-
pessin amb normalitat.
El concurs de carbasses va 
batre, per segon any consecu-
tiu un rècord. Àngel Sòria, de 
Calaf, va guanyar la categoria 
de l’Alta Segarra del 5è Con-
curs de Carbasses Gegants de 
Calaf amb una carbassa de 272 
kg, que a més a més és rècord 
a la comarca de l’Anoia. En la 
categoria general, el vencedor 
va ser Raul Gascón, de Lalu-
eza (Osca), amb una carbassa 
de 441 kg. L’any passat es va 
superar el rècord d’Espanya a 
la categoria general, amb una 
carbassa de 631,6 kg.
Enguany els encarregats de 
donar els premis a les carbas-
ses gegants en la categoria Alta 
Segarra van ser en Jordi Fitó, 
regidor de cultura i festes de 
Calaf, i en Salvador Mogas, 

President de l’Associació Es-
panyola de Carbasses i Hor-
talisses Gegants, “Giganteras”, 
com a convidat especial. En 
la categoria general van ser 
l’alcalde de Calaf, Jordi Ba-
dia, i novament en Salva-
dor Mogas els encarregats 
de donar els premis.
Els Jocs de la Fira gratuïts i sos-
tenibles van ser un gran atrac-
tiu pel públic familiar, que van 
estar actius al llarg de tot el 
matí. Amb els tallers de tre-
balls manuals i gastronòmics, 
també dirigit al públic infantil, 
els visitants més petits van tro-
bar el seu espai a una fira cada 
cop més diversa i destacada a 
la Catalunya Central.
La gran aposta per la gastro-
nomia va obtenir uns resultats 
molt positius, i és que el “Tasta 
Carbassa” va tenir gran èxit 
entre els visitants de la Fira, 
que van optar per esmorzar 
i també dinar amb els tas-
tos elaborats amb carbassa 
que van preparar diversos 
restaurants de Calaf.
Fins a cinc artistes locals van 
fer gaudir als assistents de la 

Calaf celebra amb èxit la III edició de la Fira de la Carbassa

Molta gent va participar de la Fira de la Carbassa. / MANEL MARIMON

fira amb les seves obres i dis-
senys relacionats amb carbas-
ses a bales de palla al llarg 
de tot el matí en diferents 
punts de la fira. Aques-
tes obres s’exposaran l’any 
2018 com a reclam de la 
fira les entrades de la vila. 
Els gairebé quaranta paradistes 

de la Fira de la Carbassa tam-
bé van gaudir d’afluència del 
públic al llarg de tot el matí, 
certificant així, la bona re-
buda que ha tingut enguany 
la Fira de la Carbassa, de la 
qual ja n’està confirmada la 
quarta edició per l’any 2018.
En finalitzar la fira, com és 

costum, es van repartir fins a 
1200 kg de carbassa entre els 
visitants i llavors de carbasses 
gegants. Donant així l’oportu-
nitat als visitants de plantar les 
seves pròpies carbasses i po-
der-se presentar al 6è concurs 
de carbasses gegants de la vila 
de Calaf per l’any 2018.

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Del 10 al 12 de novem-
bre, Sant Martí Ses-
gueioles acollirà la 

seva Festa Major d’Hivern. 
Les activitats començaran 
divendres a les 20 hores, 
amb la inauguració de 
l’exposició “1 d’octubre. La 
força d’un poble”.
L’exposició constarà d’un re-
cull de fotografies fetes pels 
fotògrafs Xavier Calvet i Stan 
De Zoysa, i un audiovisual 
narrat amb les persones que 
van viure la repressió de l’1 
d’octubre, durant el Refe-
rèndum per a l’Autodeter-
minació de Catalunya. Es 
tracta d’un recull de vivèn-
cies que s’exposarà com a 
record al municipi. 
Acabada la inauguració de 
l’exposició, a les 21.30 hores, 
tindrà lloc el monòleg “Els 
4 barres”, amb Jordi Carner, 
Toni Cruz, David Sas i Àn-
gel Miralles. Aquests quatre 
còmics catalans, de llarga ex-
periència, ens oferiran un es-

pectacle d’humor irònic tal 
com diuen ells “fet 100% a 
Catalunya amb productes 
de la terra”. Al finalitzar 
l’espectacle se celebrarà el 
sopar popular.
Per acabar, diumenge tin-
drà la missa solemne en 
honor al patró del muni-
cipi, Sant Martí. 

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

CALAF / LA VEU 

Divendres 18 de no-
vembre començarà 
La Col·lectiva, un 

espai creat com a labora-
tori teatral per crear con-
juntament, per destapar la 
mateixa creativitat i experi-
mentar des del treball en 
grup. Un espai obert a tot-
hom on l’experiència prè-
via no és necessària; només 
ganes d’auto descobrir-te a 
través del treball corporal, 
mental i emocional.
Un cop al trimestre, un 
dissabte d’11 a 13 hores, les 
portes de La Plana s’obri-
ran a la investigació.
De 12 a 13 hores l’espai es-
tarà únicament reservar per 
adolescents i adults.
Cal confirmar la vostra assis-
tència fins al 13 de novembre 
a laplanateatre@gmail.com, 
les classes seran impartides 
per la Cristina Martí i la Bet 
Miquel. L’entrada serà lliure 
amb taquilla inversa.
Més informació a https://
w w w. l ap l anate at re . c om /
la-col-lectiva

La segona Màster Class amb 
l’artista Albert Baldomà
L’Escola de Teatre La Plana 
ha organitzar la seva segona 
Màster Class, aquest cop de 
la mà de l’Albert Baldomà. 
L’artista oferirà als alum-
nes de La Plana una Màster 

La col·lectiva arriba a Calaf de la ma 
de Escola de Teatre La Plana

Class anomenada del paper 
a l’escena al Casal de Calaf 
el dia 10 de novembre.
Es convida a tots els assistents 
que toquin instruments a 
portar-los a la classe i formar 
part activa d’aquesta donant 
ambientació musical.



COMARCA  |  39Divendres, 10 de novembre de 2017

CALAF / LA VEU 

En un acte solemne, 
aquest passat dijous 
a la tarda va quedar 

constituït el 7è Consell Muni-
cipal d’Infants de Calaf per al 
curs 2017-2018. Durant l’acte, 
que va tenir lloc a la Sala de 
plens municipal, es va donar 
la benvinguda als quatre nous 
membres del consell, al mateix 
temps que es va fer un reconei-
xement als infants que han dei-
xat de ser-ne membres.
La regidora d’Ensenyament 
del consistori calafí, Mont-
serrat Isern, va encetar l’acte 
donant la benvinguda als pre-
sents i destacant la importàn-
cia del Consell d’Infants com a 
òrgan de participació. Va po-
sar de manifest que “és neces-
sari que doneu la vostra opi-
nió, per ajudar-nos a complir 
aquelles coses que de vegades 
passen per alt. Per què el Con-
sell Municipal d’Infants sou 
importants al nostre poble”.
Seguidament, va donar la pa-
raula al Cap d’Estudis de l’Es-
cola Alta Segarra de Calaf, 
Marc Galceran, que va explicar 
com són escollits els alumnes 

que formen part d’aquest Con-
sell, tots ells del centre d’educa-
ció primària. Enguany, els tres 
participants que han deixat el 
Consell, perquè han començat 
a estudiar a l’institut, són Sergi 
Catalan Bejarano, Abu Bakar 
Barry, Berta Molina Olvera, 
Eric Camaposada Moreno. En 
el seu lloc, han entrat a for-
mar-ne part quatre alumnes 
de cinquè de primària: Paula 
Ripoll Salsench, Marta Agulló 
Ferrer, Nil Solà Martí, Aranxa 
Barbero Cerro.
Durant la sessió, els quatre jo-
ves que finalitzaven el mandat 
al Consell van llegir un discurs. 
Després, agraint la tasca duta a 
terme, l’alcalde de Calaf, Jordi 
Badia, els va entregar un diplo-
ma de reconeixement. També 
van llegir un discurs els quatre 
membres entrants i, en acabat, 
la regidora d’Ensenyament va 
anar nomenant, un per un, tots 
els membres del nou Consell, 
mentre l’alcalde els imposava la 
medalla acreditativa.
Jordi Badia va cloure l’acte des-
tacant la solemnitat de la cons-
titució del Consell d’Infants, 
ja que, com va dir, “des del 
govern municipal volem que 

aquest sigui un òrgan actiu, 
que estigui implicat en la mi-
llora constant de la vila”. Així, 
l’alcalde va transmetre la idea 
que des de l’Ajuntament es vol 
que el Consell vaig més enllà 
de participacions puntuals i 
va demanar als nous membres 
que “ ens feu arribar tot allò 
que al vostre parer no acabem 
de fer del tot bé o que podríem 
millorar i incorporar a l’acció 
de govern”. L’objectiu final és, 
segons Badia, que els infants 
ajudin “a tenir el poble en què 
tots volem viure”.

Consell d’Infants Municipal
La seva tasca principal és 
recollir, a través de les dife-
rents classes, opinions i pro-
postes sobre com millorar 
Calaf. A partir de la infor-
mació obtinguda, s’elabora 
un document on es detallen 
aquestes mesures. Aquest 
document es converteix en 
la carta als reis que els in-
fants llegeixen el dia 5 de 
gener en acabar la cavalca-
da. Posteriorment, l’Ajun-
tament de Calaf estudia les 
propostes i, en la mesura del 
possible, les duu a terme.

Constituït el Consell d’Infants 
de Calaf per al curs 2017-2018

CALAF / LA VEU 

Del 18 al 26 de novem-
bre es celebra la Set-
mana Europea de la 

Prevenció de Residus i Calaf 
ho celebrarà amb un mercat 
d’intercanvi que es farà el 18 
de novembre per reutilitzar 
els objectes i reduir la quanti-
tat de residus que es generen. 
En concret, s’intercanviaran 
llibres, joguines i roba que els 
calafins entregaran, de mane-
ra voluntària a l’Ajuntament 
durant els propers dies.
A partir d’ara, es podran por-
tar a l’Ajuntament roba, jo-
guines i llibres que es tinguin 
a casa. L’horari serà de 11 a 
14h del matí. El dimecres 
dia 8 s’amplia de 16 a 18h 
de la tarda i dijous de 17h a 
19.30 hores. Per cada objec-
te que es lliuri, els calafins 
rebran de 1 a 5 “Calapunts”, 
que serviran com a moneda 
per aconseguir nous objec-
tes 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’anti-
guitat. 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 puzzles fins 
a jocs de construcció o trici-
cles. En cap cas s’admetran jo-
guines de caire bèl·lic, ni tam-
poc peluixos ni publicitàries. 
El nombre de joguines per 
persona també es limita a 10.
El dia del mercat es podran 
adquirir objectes de segona 
mà amb els “Calapunts”. El 
material sobrant es destinarà a 
causes socials i benèfiques.

Calaf organitza un 
mercat d’intercanvi

Amb el títol Gelós de vida (Di-
etari 2013-2014), en Celdoni 
Fonoll ens presentarà el segon 
volum dels seus dietaris.
Després d’El caminant del 
parc (Dietari 2011-2012), 
continua passejant pel parc 
Güell tot fent la crònica del 
que passa i del que li passa, 
sempre amb la natura per 
teló de fons. Explica que per 
ell, l’any 2014, va ser realment 
important en plantar cara 
a un càncer i, amb realisme 

però sense dramatisme, ens 
explica l’experiència.
La presentació del nou llibre 
d’en Fonoll tindrà lloc diu-
menge 12 de novembre, a les 6 
del vespre, a l’Escola de Muni-
cipal de Música de Calaf (car-
rer del Mestre Manel Giralt, 
6). L’acte es clourà amb un re-
cital a càrrec de Lloll Bertran i 
Celdoni Fonoll, acompanyats 
per Issac Fonoll al teclat, amb 
la participació dels infants 
Elna, Gerber i Pui.

Presentació del llibre “Gelós de vida 
(Dietari 2013-2014)” de Celdoni Fonoll



Setmana rodona de l’Igualada HC amb doble victòria a l’OK 
Lliga i a la Copa CERS

40  | ESPORTS Divendres, 10 de novembre de 2017

Els jugadors arlequinats just abans de començar el matx. / JOAN GUASCH

Oriol Vives va anotar el 
gol 4.000 de l’Igualada 

HC a l’OK Lliga

HOQUEI / LA VEU 

L’equip de l’Igualada Ho-
quei Club ha començat 
amb bon peu a la CERS, 

amb un triomf per 1 a 3 a la 
complicada pista del Hockey 
Sarzana, que té unes dimensi-
ons de 34×17, lluny de l’habitu-
al 40×20. Els homes de Ferran 
López es van haver d’adaptar a 
una pista que també condicio-
nava el joc, que va ser frenè-
tic. L’Igualada va mostrar-se 
molt resolutiu, sòlid en de-
fensa i encertat de cara el gol. 
Sergi Pla i Jordi Méndez, una 
setmana més, van ser els go-
lejadors de l’Igualada.
Les dimensions reduïdes de la 
pista es van notar des del pri-
mer minut. Amb poques pas-
ses de patí, qualsevol dels dos 
equips es podia plantar a l’àrea 
contrària. L’Igualada sabia fer 
mal al contraatac, però la fa-
miliaritat del Sarzana amb la 
seva pròpia pista va donar-los 
un minuts de superioritat on 
van merèixer el gol, però va ser 
l’Igualada, qui en termes gene-
rals, va dominar tot el partit.
Elagi Deitg va ser una peça 
clau en la victòria de l’Igualada. 
El primer gol va arribar al mi-
nut 13, quan una rematada de 
Sergi pla (que tenia la intenció 
de ser una assistència) la va 
desviar la defensa rival al fons 
de la xarxa. El gol va anar-li 
molt bé a l’Igualada, i tot i que 
el ritme del partit va continu-
ar sent altament revolucionat, 
l’Igualada va començar a mos-
trar el seu domini.
Jordi Méndez tampoc va faltar 
a la cita amb el gol el dia del seu 
debut a la Copa de la CERS. Al 
minut 22, una gran jugada de 
César ‘Tety’ Vives va culminar 
en una gran assistència per 
Jordi Méndez, que venint amb 
velocitat des del darrere, va en-
viar la pilota al fons de la xarxa. 
A la represa, els italians van 
disposar ràpidament d’un pe-
nal a favor, que Elagi Deitg va 
aturar. Al minut 36, van dispo-
sar d’un segon penal, després 
d’uns bons minuts de l’Igua-
lada que va marcar Francesco 
Borsi. El gol no va enfonsar a 
l’Igualada, a pesar que a falta 
de deu minuts del final l’equip 
italià va començar a creu-
re-s’ho, no es va deixar doble-
gar i va continuar en el seu bon 
treball en defensa. També en 

Victòria a Sarzana i pas 
important a la CERS

atac, ja que Sergi Pla va tenir 
una nova ocasió que va trans-
formar al minut 44, amb una 
bola que li ha aixecat lleugera-
ment al porter italià S.Corona. 
Tot i que el Sarzana no hi va 
deixar de creure, l’Igualada va 
tancar la seva àrea i va man-
tenir l’1-3 fins al xiulet final, 
convertint-lo no en un resultat 
definitiu – queda disputar el 
partit a Les Comes – però si en 
una eliminatòria encarrilada, 
on s’ha fet un pas important.
En declaracions post par-
tit, Ferran López va dir que 
“L’Igualada ha fet un partidàs. 
És una de les pistes més difí-
cils, per les dimensions petites. 
Hem estat brillants.” Tot i això, 
va subratllar en més d’una oca-
sió que “l’eliminatòria està en-
carrilada, però no tancada”. 

Sarzana (1): Corona, Rubio, 
Borsi (1), De Rinaldis, Cesta – 
equip inicial – Deinite i Dolce.
Igualada HC (3): Elagi, Met 
Molas, Bars, Vives i Sergi Pla 
(2) – equip inicial – Tety Vives, 
Gerard Miquel i Jordi Méndez 
(1).

Plàcida victòria i 4.000 
gols a l’OK Lliga
L’Igualada va aconseguir una 
nova victòria per 5 a 2 en el par-
tit intersetmanal de dimarts 
davant l’Asturhockey, un dels 
tres equips que ha ascendit a 
OK Lliga aquest any. 
A més, el partit davant els as-
turians guardarà una dada his-
tòrica: amb el 4 a 1, anotat per 
Oriol Vives, l’Igualada va assolir 
4.000 gols a l’OK Lliga.
El principi del matx va ser espès 
pels locals, amb un Asturhockey 
que va avisar amb un xut al pal 

al minut 3. Tot i que l’Igualada 
generava joc, li costava crear 
perill a l’àrea defensada pels 
asturians. Els visitants ho in-
tentaven amb xuts exteriors, 
ja que la proposta del seu 
entrenador, David Miranda, 
per jugar a Les Comes va ser 
més aviat defensiva.
Al minut 14 de joc l’Asturhockey 
es va avançar amb un gol de 
Nicolás Carmona, amb un xut 
llunyà que va agafar desprevin-
guda a la defensa igualadina i al 
seu porter, Elagi Deitg. L’Iguala-
da hv continuar amb problemes 
per crear ocasions amb perill, a 
pesar de dominar més a l’àrea 

mediatament Met Molas va en-
viar una pilota al pal i només 5 
minuts més tard arribava el ter-
cer gol, obra de Sergi Pla. Els ar-
lequinats no havien donat treva 
a l’Astuthockey, amb un joc on 
feien rodar més la bola i eren 
més incisius de cara a porteria.
El quart gol va ser al minut 43 
i anotat per Oriol Vives, va ar-
ribar amb una dada històrica: 
era el gol 4.000 del club a l’OK 
Lliga. Per Vives, va ser el primer 
gol oficial en aquesta segona 
etapa al club igualadí. L’As-
turhockey, mitjançant ‘Curro’, 
va aconseguir el 4 a 2 a la jugada 
següent, en una errada defensi-
va de l’Igualada. Amb el partit 
ja sentenciat, un Asturhockey 
poc concentrat en defensa, 
va brindar una oportunitat 
perfecta que l’olfacte go-
lejador de Sergi Pla no va 
desaprofitar, posant així, el 
5 a 2 definitiu al marcador.

En declaracions post-partit, 
Ferran López va reconèixer que 
“era un partit trampa i perillós. 
Hem patit per la fatiga acumu-
lada. Una de les coses a fer era 
saber gestionar-la”. El tècnic va 
destacar la dificultat del calen-
dari “és molt difícil competir 
amb aquest calendari, però no 
és excusa”, sentenciava. L’Igua-
lada tornarà a jugar dissabte el 
cinquè partit en 15 dies a la pis-
ta del Palafrugell, a les 20 h. 

Igualada HC (5): Elagi Deitg, 
Oriol Vives, Sergi Pla, Met Mo-
las i Tety Vives – equip inicial 
– Jordi Méndez, Roger Bars i 
Gerard Miquel.
Asturhockey (2): Aarón Can-
danedo, Alejandro López Fan-
dos, Pedro González, Nicolás 
Carmona i ‘Curro’ Fernández 
– equip inicial – David Gon-
zález, Javier González, Pelayo 
Aspra i Carlos López.

contrària, sobretot, a partir de 
l’equador de la primera meitat. 
L’Asturhockey va fet valdre la 
seva rocosa defensa i ha difi-
cultat a l’Igualada la possibilitat 
de marcar. En defensa, els de 
Ferran López també ho van 
posat difícil al rival, més en-
llà de la jugada del gol.
A la recta final de la primera 
meitat, Roger Bars caçava una 
pilota a l’àrea per posar l’empat 
al marcador (1-1) i enfilar 
camí de vestuaris amb aquest 
resultat, que reflectia l’igual-
tat que s’havia vist a la pista.
El descans va ser un punt d’in-
flexió per l’Igualada, ja que ha la 
segona part va desplegar un joc 
millor i va gestionar de manera 
òptima la fatiga que arrossega-
va. Només tres minuts més tard 
d’haver començat, Roger Bars 
marcava un altre gol per posar 
el seu equip per davant per pri-
mer cop en tot el partit. El gol 
li ha donat ales a l’Igualada: im-

L’Igualada HC tornarà a jugar 
aquest dissabte a les 20:00 ho-
res de la tarda al Pavelló Mu-
nicipal de Patinatge de Pala-
frugell. El partit serà inèdit a 
l’OK Lliga, ja que els palafru-
gellencs és la primera vegada 
que militen a la màxima cate-
goria. Serà el cinquè encontre 
de l’Igualada HC en només 
quinze dies. 
Els arlequinats arriben a 
aquest partit com a vuitens 
classificats amb vuit punts; 
mentre que el seu rival ocu-
pa un lloc de la zona descens, 
a la 14ª posició amb 3 punts 
L’Igualada, de fet, arriba amb 
dues victòries consecutives – 

L’Igualada buscarà una nova victòria a la pista 
del Palafrugell enmig d’un calendari frenètic

una a la lliga i una a la CERS – 
mentre que els del Palafrugell 
no guanyen des del seu debut a 
l’OK Lliga, el 7 d’octubre. Fer-
ran López defineix els empor-
danesos com “un equip com-
plicat en una pista complicada, 
però nosaltres hi arribarem 
preparats”. 
L’home amb més gol del CH 
Palafrugell és Gerard Pujol, 
amb 4 gols en 6 partits, els ma-
teixos números que l’igualadí 
Jordi Méndez. Ferran López 
no compta amb cap jugador 
lesionat i si no hi ha cap baixa 
d’última hora, la convocatòria 
la completaran els deu juga-
dors habituals.

OK Lliga
Jornada 6 
Lloret   1 · 0   Palafrugell
Lleida   3 · 4   Voltregà
Vic   0 · 2   Noia
Igualada   5 · 2   AsturHockey
Alcoy   2 · 2   Vendrell
Reus   5 · 1   Arenys
Liceo   7 · 3   Caldes
FC Barcelona   4 · 3   Girona

Jornada 7
Vendrell  - CH Lloret 
FC Barcelona  - HC Liceo  
Noia  - Lleida  
Girona  - CP Voltregà  
Palafrugell   - Igualada  
AsturHockey   - Vic  
CH Caldes  - Reus  
CE Arenys   -PAS Alcoy

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  HC Liceo 18 6 6 0 0 34 9 25
2  FC Barcelona 18 6 6 0 0 28 5 23
3  Noia 13 6 4 1 1 17 9 8
4  Reus 12 6 4 0 2 27 18 9
5  PAS Alcoy 10 6 3 1 2 18 15 3
6  Girona 10 6 3 1 2 16 13 3
7  Lleida 10 6 3 1 2 19 18 1
8  Igualada 8 6 2 2 2 14 12 2
9  CH Caldes 7 6 2 1 3 17 17 0
10  CH Lloret 7 6 2 1 3 12 16 -4
11  CP Voltregà 7 6 2 1 3 14 22 -8
12  Vendrell 7 6 2 1 3 10 18 -8
13  Vic 5 6 1 2 3 8 12 -4
14  Palafrugell 3 6 1 0 5 11 22 -11
15  AsturHockey 3 6 1 0 5 14 36 -22
16  CE Arenys 0 6 0 0 6 7 24 -17



El C.B. Igualada s’imposa 
al C.B. Salt i segueix amb 
la bona dinàmica...
BÀSQUET / LA VEU 

El primer equip mas-
culí del Club Bàsquet 
Igualada va guanyar 

al Club Bàsquet Salt amb 
un resultat ajustat de 72 a 
67. Aquesta victòria col·loca 
l’equip igualadí a la tercera 
posició de la Lliga EBA.
La primera part va ser bas-
tant justa per part del con-
junt igualadí i es va arribar al 
descans 4 punts per sota (36-
40). Durant el tercer quart 
els igualadins van millorar 
el joc respecte a la primera 
meitat però encara no es re-
flectia en el marcador aquest 
canvi. Va ser a partir de l’úl-
tim quart quan els igualadins 
van començar a jugar a un 
alt nivell i van aconseguir un 
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contundent parcial de 9 a 0 
que va sentenciar el partit. 
Als minuts finals el Salt es 
va acostar en el marcador 
però ja no va poder fer res 
per evitar la derrota. 
Aquest dissabte el Club Bàs-
quet Igualada jugarà a la pista 
del Club Bàsquet Vic, impor-
tant aconseguir la victòria da-
vant d’un rival directe. 

... i el primer equip femení 
del C. B. Igualada allarga 
la mala ratxa de resultats

   j g p gf gc df
1  Pardinyes 7 6 1 526 456 70
2  Vic 7 5 2 611 496 115
3  CB Igualada 7 5 2 570 498 72
4  CB Mollet 7 5 2 543 505 38
5  Valls UE 7 5 2 518 485 33
6  Bahía Palma 7 5 2 543 516 27
7  Mataró 7 4 3 487 482 5
8  El Olivar 7 3 4 543 547 -4
9  CB Salt 7 3 4 507 524 -17
10  Cerdanyola  7 3 4 439 509 -70
11  CB Cornellá 7 2 5 487 522 -35
12  Castellbisbal 7 2 5 474 557 -83
13  JAC Sants 7 1 6 469 520 -51
14  Andorra 7 0 7 481 581 -100

Lliga EBA
Jornada 7 
Castellbisbal   76 · 87   Vic
CB Mollet     89 · 60  Andorra
El Olivar   86 · 71   JAC Sants
Cerdanyola AE   62 · 47   Mataró
Pardinyes   74 · 61   Bahía Palma
Valls UE   79 · 65   CB Cornellá
CB Igualada     72 · 67   CB Salt 

Jornada 8
Salt    -  Valls UE
Cornellá  -  Pardinyes
Bahía Palma  -  Cerdanyola AE
Mataró  -  El Olivar
JAC Sants  -  CB Mollet
Andorra  -  Castellbisbal
Vic    -  CB Igualada

BÀSQUET / LA VEU 

Molt bon partit de 
l’equip Igualadí que 
va jugar de tu a tu al 

potent equip maresmenc. Un 
partit on les defenses van su-
perar clarament als atacs i on 
cada cistella valia el seu pes en 
or. Un primer i segon quarts 
igualats donant pas al descans 
amb -9 de diferencia per l’equip 
local. A la represa un tercer 

quart molt encertat per part de 
l’ Igualada amb un parcial de 
13-0 dona una lleugera avan-
tatja i obre pas  a un últim quart 
on el físic i la potencia d’equip 
de Boet Mataró va permetre a 
l’equip visitant portar-se la vic-
tòria tot i entrar a l’últim minut 
un punt per sota. A destacar 
els 19 punts de Magda Jané, els 
14 rebots de Carlota Carner i 
el joc coral defensiu, i el debut 
a Copa de la junior de primer 
any Aina Yáñez. 
Parcials: (9-13) (10-15 (17-3) (6-14)
Anotadores: Carner (5), Aldo-
mà (-), Soler (6), Amatllé (-), 
Jané (19), Lamolla (7), Figue-
ras (-), Carrasco (-), Fernández 
(-), Roda (5) Calafell (-) Yáñez.

BÀSQUET / LA VEU 

Les noies del club por-
ten les bones notícies 
d’aquest cap de setmana.

El cadet femení s’endú la pri-
mera victòria
L’equip cadet femení va assolir 
la primera victòria de la tempo-
rada davant el Badia i Margarit 
masc. per el resultat de 29-53.
Amb un parcial de sortida de 
2-11 van deixar clara la seva 
superioritat guanyant els qua-
tre quarts del partit, amb totes 
les jugadores aportant coses 
positives. Partit sense pati-
ments amb avantatges clares 
des del primer moment. 
Van jugar, Carla Bocache, 
Carla García (3), Irene Leno 
(6), Lucía Moreno (3), Clàu-
dia Nuncio (5), Anna Palacios 
(16), María Palacios (10), Sofía 
Sancho (8) i María Vega (2). 
Entrenador, Carlos Fratila. 

Derrota ajustada del cadet masculí
Aquesta jornada va debutar 
l’equip cadet masculí amb una 

ajustada derrota davant el Bàs-
quet Ribes per 54 a 51.
En els dos primers quarts, 
l’equip local va gaudir d’una 
diferència  còmoda fins al des-
cans amb un resultat de 30-20. 
Però un perfecte tercer quart 
dels vilanovins que va fer 
que es posessin per davant al 
marcador 39-41. Finalment, 
la sort es va decantar cap a 
l’equip contrari i es va arribar 
al final del partit amb el resul-
tat ja esmentat de 54-51. 
Van jugar, M. García, A. Sala 
(2), P. Pons, C. Martínez (4), 
A. Cano (6), M. Valero (3), 
C. Palacio (2), M. Hammich 
(6), E. Vives, C.Lorenzo (18) 
i G. Paoli (10). Entrenador, 
Òscar Borrega.

Derrota del sènior masculí
L’equip sènior masculí va ju-
gar i perdre davant d’uns dels 
equips punters del grup, el Bar 
Maikel Pujolet per 55 a 79.
El partit va estar igualat fins 
al descans al que es va arribar 
amb el marcador de 28-32, 
però a la segona part, l’equip 

visitant va agafar diferències 
importants que van mantenir 
fins al final del partit.
Van jugar Francis Rodríguez 
(11), Miguel Angel García (9), 
Antonio García (4), Stalin Ro-
dríguez (5), Aniol Palome-
ras, Jan Palomeras, Fernan-
do Leno, Sergi Brugués (8), 
Alexey Domenech (8), Òscar 
Borrega (10) i Johnny Goya. 
Entrenador, Pep Ferrer. 

Magnífica victòria del 
sènior femení
Magnífic partit un altre 
cop, aquesta vegada da-
vant del C.B Vilatorrada 
invicte f ins al moment, 
amb un resultat de 62-57. 
El primer quart va ser una 
exhibició dels atacs d’ambdós 
equips amb el resultat de 24-
22. A partir d’aquest moment, 
les defenses es van intensifi-
car i s’havia de lluitar al mà-
xim per cada cistella.
Amb un triple inicial al tercer 
quart, l’equip local va agafar 
una avantatge màxima de 7 
punts que semblava definiti-

va, però, l’equip rival va 
reaccionar i  amb un par-
cial de 0-13, es va posar 
per davant al marcador. 
Però, les vilanovines, no 
es van rendir i  amb una 
l luita constant per cada 
pilota, es van acabar em-
portant la victòria davant 
d’un duríssim rival.  Amb 

aquest resultat,  són líders 
de la classif icació.
Van jugar Marina Espejo (6), 
Clara Bargalló (24), Clàudia 
Oller (6), Clàudia Miramunt 
(8), Mariona Barrals (2), 
Èlia Díez (13), María Palaci-
os, Irene Leno  i Alexandra 
Vives i Clara Roca (3). En-
trenador Alexey Domènech.

El Bàsquet Vilanova Endavant salva la jornada gràcies a les noies

Òdena, 14
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L’Igualada Vòlei Club presenta els seus equips per a la nova 
temporada 2017/18
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Fotografia de família de l’Igualada Vòlei Club, aquest diumenge. / JOAN GUASCH

L’Igualada “A” perd i el 
“B” aconsegueix la 
victòria a domicili

VÒLEI / LA VEU 

Aquest diumenge 
l’Igualada Volei Club 
va fer la presentació 

dels equips que competeixen 
a diferents categories, amb la 
presència de la regidora d’Es-
ports Rosa Maria Plassa i Soler. 
També vam comptar amb la 
presència dels diferents patro-
cinadors, familiars i aficionats 
del vòlei de la comarca. Volem 
donar les gràcies a tots per la 
seva assistència un dia tant im-
portant per tots els jugadors.
Aquest  any comptem amb 
quatre equips sènior :  dos 
femenins,  un masculí  i  el 
veterans del  Xp.
De la base cinc equips: tres fe-
menins, un masculí i els mix-
ta aleví, a més de dues escoles 
de vòlei, una sènior i una al-
tra de base. Resumint, tenim 
onze equips i una clara pro-
gressió de fitxes federatives, 
que fan que el vèlei vagi crei-
xent mica en mica a la comar-
ca i vagi agafant pes entre les 
preferències a l’hora d’es-
collir esport. Per acabar, 
des de la direcció del club 
estem molt il·lusionats en 
el futur del club i esperem 
que el treball de base aviat 
donarà els seus fruits.

Les cròniques de l’Igualada Vòlei club en la jornada 
de la presentació
VÒLEI / LA VEU 

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

va rebre al pavelló de les Co-
mes al CV Vilafranca Negre. 
El partit va acabar amb un 
marcador de 3 sets a 1 (25-
16/23-25/25-21/25-14) favo-
rable als locals. Els de casa van 
dominar el partit amb la seva 
defensa i contra-atac, tot i que 
en el segon set els visitants van 
aprofitar els errors no forçats 
dels locals per endur-se’l, la 
resta de sets els igualadins van 
reaccionar i es van adjudicar 
el partit sense més problemes. 
El pròxim partit serà el dis-
sabte a les 18.30 hores, els de 
l’IVC   es desplacen a la pista 
del CV Cometa Bellvei.

El sènior Femení al seu des-
plaçament a SD Espanyol. 
Perd per 3-2, traient 1 punt 
i sensacions de que poden 
competir més els partits. 
La setmana que s’enfron-
ten davant el Balafia diu-
menge a les 17:00 al Fortí
El Sènior Femení B sí que 
s’emporta el tres punts davant 
el cuer, el CV Santpedor, en 
un partit molt seriós, dos sets 
molt concentrades minimit-
zant errors, en el 3r set s’han 
contagiat del joc del contra-
ri i han hagut de remuntar 
acabant el set a 25-17. La 
setmana que ve descansen.

Equips Base
El Juvenil Masculí va rebre 
el CV Mataró al Fortí amb el 
resultat de 0-3, amb un equip 
superior els igualadins, que 
van anar de menys a més en 
cada set, però no va ser sufici-
ent per poder disputar de tu a 
tu amb un equip molt treballat 
tant ofensivament com defen-

sivament. La setmana que ve 
rebran al FC Barça al Fortí 
diumenge a les 12:30.
Pel que fa al Juvenil Femení, 
perd contra el Roquetes 3-0, 
després d’un partit en el que 
han jugat amb poca intensitat, 
les igualadines a excepció de 
la col·locadora Aina Sevilla 
no han mostrat actitud en el 
partit, motiu pel qual al rival 
no li ha suposat cap esforç 
endur-se’l. partit. La setma-
na que ve dissabte  a les 20:00 
rebran el Vilanova groc.
El Cadet Femení sí que van 
poder tornar amb la victòria 
davant el Roquetes per un 
1-3, en un partit en que les 
jugadores de l‘Igualada van 
saber patir per la exigència i 
tensió que va durar els quatre 
sets. Això fa que se situïn en 
la part mitja del grup, també 
el dissabte s’enfrontaran amb 
el Vilanova a les 18:15.
L’Infantil Femení va disputar 
diumenge el partit a casa del 
lider el CV Gavà, que va gua-

nyar per un 3-0. Un equip on 
totes les jugadores eren un any 
més grans i molta experièn-
cia, això sí les igualadines van 
donar-ho tot i van mantenir 
una gran actitud tot el partit 
i van donar grans punts. Fa-
rem menció a la jugadora Jana 
Pujol que va patir una lesió i li 
desitgem que ben aviat estigui 
a la pista. Dissabte a les 16:00 
rebran al CV Begues.
Per fi ja arribat el debut dels 
alevins, amb un resultat de Vi-
lafranca 2 -IVC 2, partit molt 
igualat i emocionant on l’Igua-
lada ha demostrat el potencial 
que té. El resultat d’empat és 
possible en aquesta lliga alevi-
na ja que es juguem 4 sets a 15 
punts. El 1r i 3r han caigut al 
costat dels del Penedès, però 
les igualadines no s’han ren-
dit i han guanyat el 2n i 4rt. 
Acaben el partit amb sensació 
de victòria. Bon inici contra 
un gran rival. La setmana que 
s’enfrontaran als Monjos a les 
12 a les Comes.

BITLLES CATALANES / LA VEU 

Aquest últim cap de 
setmana, l’equip “A” es 
va desplaçar a Tàrrega 

per jugar amb el Seat Tàrrega 
els partits de la tercera jorna-
da de lliga i va perdre els dos 
partits amb els resultats de_ 
Tàrrega 358 - 339 Igualada “A” 
i el segon 376 -334. 

I l’equip de l’Igualada “B2 va 
anar a jugar amb el L’Albagés i 
va guanyar els dos partits.



El CF Igualada torna al camí de la victòria davant l’Almacelles 
PERE SANTANO / LA VEU 

E ls igualadins tornen 
al camí de la victòria 
contra un Almacelles, 

segon classificat, que ho ha do-
nat tot fins l’últim minut. Sens 
dubte el millor equip que ha 
passat, fins a dia d’avui, per Les 
Comes. Sent coneixedors de la 
importància del partit i del ni-
vell del rival, els anoiencs han 
sortir d’allò més endollats. Tot i 
el bon posicionament dels llei-
datans, ben aviat, mitjançant 
una gran jugada col·lectiva, 
Doblas ha rematat i el rebuig 
l’ha aprofitar Güell per a avan-
çar els #blaus en el marcador 
(minut 14). El matx es posava 
allà on volien els jugadors de 
Dani Gimeno, ja que el rival no 
podia endarrerir línies.
No obstant, la qualitat de l’Al-
macelles es va deixar veure per 
Les Comes, generant moltes 
situacions incòmodes pels lo-
cals. Tot i això, en una situació 
molt poc habitual, en que el 
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futbol 3A CATALANA G7
Jornada 10 
Navás   0 · 1   Puigreig
Aviá B   6 · 1   Santpedor
Manresa B   2 · 2   Ignasi Puig
Fruitosenc   2 · 1   Calaf
Can Parellada   2 · 2   Cardona
Viladecavalls    0 · 0   Juan XIII
Suria   2 · 0   Marganell
Sant Pere Nord   2 · 1   Moiá
Puigcerdá   3 · 1   Pirinaica

Jornada 11
Pirinaica  -  Puigreig
Santpedor  -  Navás
Ignasi Puig  -  Aviá B
Calaf  -  Manresa B
Cardona  -  Fruitosenc
Juan XIII  -  Can Parellada
Marganell  -  Viladecavalls
Moiá  -  Suria
Puigcerdá  -  Sant Pere Nord

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 10 
Pallejá   4 · 0   Sant Esteve
Olesa   2 · 2   Castelldefels B
Levante Planas   0 · 1   SV Horts
Cervelló   4 · 3   Sant Andreu B
Abrera   2 · 2   Can Roca 74
Torrelles   Ajr.    Corbera
P. Málaga   2 · 2   Martorell 
Viladecans B   1 · 1   PR Sant Feliu
San Mauro B   1 · 2   Vallirana 

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 10 
Valls UE   1 · 3   Vista Alegre
Sant Ildefons   0 · 1   Viladecans UD
Rapitenca   0 · 1   UE Sants
CF Igualada   3 · 2   Efac Almacelles
Andorra   1 · 1   CF Balaguer
Alpicat   1 · 1   FC Martinenc
Lleida B   1 · 5   San Cristóbal
Tortosa   1 · 1   U. Bellvitge
Vilaseca CF   1 · 2   B Blanques

Jornada 11
B Blanques  -  Vista Alegre
Viladecans UD  -  Valls UE
Sants  -  Sant Ildefons
Efac Almacelles  -  UE Rapitenca
CF Igualada  -  Balaguer
Martinenc  -  FC Andorra
San Cristóbal  -  AC Alpicat
U. Bellvitge  -  Lleida B
Vilaseca CF  -  CD Tortosa

Jornada 11
Vallirana CF  -  Sant Esteve
Castelldefels B  -  Pallejá
SV Horts  -  Olesa
Sant Andreu B  -  Levante Planas
Can Roca 74  -  Cervelló
Corbera  -  AE Abrera
Martorell CF  -  Torrelles
PR Sant Feliu  -  P. Málaga
San Mauro B  -  Viladecans B

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 10 
Munia   1 · 6   San Mauro
Martinenca   2 · 4   Anoia
Ódena   7 · 1   Mediona
Piera   5 · 1  Sant Pere
Riudebitlles   1 · 2   Ribes
Sitges   Ajr.   Olivella
Cubelles   3 · 2   Moja
Hortonenc   3 · 2   La Pobla
J Ribetana     Ajr.   Montserrat

Jornada 11
Montserrat  -  San Mauro
Anoia  -  Munia
Mediona  -  Martinenca
Sant Pere  -  Ódena
Ribes  -  Piera
Olivella  -  Riudebitlles
Moja  -  Sitges
La Pobla  -  Cubelles
J Ribetana    -  Hortonenc

   PT. j g e p gf gc df
1  FC Barcelona B 22 8 7 1 0 24 5 19
2  UD Collerense 18 8 6 0 2 24 9 15
3  CE Seagull 17 8 5 2 1 23 6 17
4  AEM Lleida 17 8 5 2 1 15 5 10
5  Espanyol B 17 8 5 2 1 13 5 8
6  CF Igualada 14 8 4 2 2 16 10 6
7  CE Europa 13 8 4 1 3 17 13 4
8  Son Sardina 12 8 3 3 2 8 9 -1
9  CF Pallejá 7 8 2 1 5 14 22 -8
10  Pardinyes CF 6 8 1 3 4 10 16 -6
11  Sant Gabriel 5 8 1 2 5 8 14 -6
12  Levante Planas 5 8 0 5 3 9 22 -13
13  Sp Mahón 2 8 0 2 6 2 22 -20
14  P Ferranca 0 8 0 0 8 7 32 -25

futbol 2A NACIONAL F.

Jornada 8  
CE Europa   0 · 1   RCD Espanyol B
UD Collerense   4 · 0   Levante Planas
P Ferranca   1 · 4   Son Sardina
Sp Mahón   1 · 3   CF Igualada
AEM Lleida   3 · 1   Sant Gabriel
Pardinyes CF   0 · 1   CE Seagull
CF Pallejá   0 · 4   FC Barcelona B

Jornada 9
CF Igualada  -  FC Barcelona B
Espanyol B  -  CF Pallejá
Son Sardina  -  CE Europa
Levante Planas  -  P Ferranca
Sant Gabriel  -  UD Collerense
CE Seagull  -  SE AEM Lleida
Sp Mahón  -  Pardinyes CF

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  CF Cubelles 30 10 10 0 0 33 8 25
2  UD San Mauro 25 10 8 1 1 40 14 26
3  UE Sitges 20 9 6 2 1 25 8 17
4  AE Moja 20 10 6 2 2 31 15 16
5  J Ribetana 19 9 6 1 2 25 13 12
6  CE Anoia 19 10 6 1 3 28 18 10
7  CE Ódena 17 10 5 2 3 32 17 15
8  CF Mediona 13 10 4 1 5 19 30 -11
9  AE Piera 12 10 4 0 6 30 28 2
10  CD Ribes 11 10 3 2 5 14 19 -5
11  FC Hortonenc 11 10 3 2 5 24 30 -6
12  CF La Pobla 11 10 3 2 5 18 28 -10
13  CE Olivella 9 9 2 3 4 16 23 -7
14  Riudebitlles 9 10 3 0 7 18 29 -11
15  Sant Pere 8 10 2 2 6 12 27 -15
16  Montserrat 7 9 2 1 6 15 20 -5
17  AE Munia 7 10 2 1 7 16 44 -28
18  UE Martinenca 4 10 1 1 8 12 37 -25

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Martorell CF 22 10 6 4 0 23 9 14
2  PR Sant Feliu 21 10 6 3 1 27 11 16
3  SV Horts 21 10 6 3 1 21 13 8
4  CF Pallejá 21 10 7 0 3 21 14 7
5  Vallirana CF 19 10 6 1 3 20 12 8
6  Levante Planas 17 10 4 5 1 17 11 6
7  CF Olesa 17 10 5 2 3 21 22 -1
8  Castelldefels B 16 10 4 4 2 17 11 6
9  UD Málaga 16 10 4 4 2 19 16 3
10  Viladecans B 14 10 4 2 4 23 18 5
11  Sant Andreu B 10 10 3 1 6 20 29 -9
12  Can Roca 74 9 10 2 3 5 15 27 -12
13  CF Corbera 8 9 2 2 5 17 21 -4
14  AE Abrera 8 10 2 2 6 12 17 -5
15  Sant Esteve 8 10 2 2 6 19 25 -6
16  San Mauro B 7 10 2 1 7 14 24 -10
17  CD Cervelló 6 10 1 3 6 16 34 -18
18  UE Torrelles 5 9 1 2 6 8 16 -8

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

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Martinenc 20 10 6 2 2 24 9 15
2  UE Sants 20 10 6 2 2 11 10 1
3  San Cristóbal 19 10 6 1 3 22 13 9
4  CE Efac 19 10 6 1 3 20 11 9
5  AC Alpicat 18 10 4 6 0 11 7 4
6  Viladecans UD 17 10 5 2 3 12 8 4
7  CF Igualada 15 10 4 3 3 13 13 0
8  B Blanques 15 9 4 3 2 12 13 -1
9  Sant Ildefons 14 10 4 2 4 16 11 5
10  Lleida ECF B 14 10 4 2 4 18 20 -2
11  FC Andorra 13 8 3 4 1 9 4 5
12  Vista Alegre 13 10 3 4 3 16 13 3
13  CF Balaguer 12 10 3 3 4 15 17 -2
14  UE Rapitenca 11 10 3 2 5 8 12 -4
15  Vilaseca CF 7 10 2 1 7 8 17 -9
16  CD Tortosa 6 10 1 3 6 10 27 -17
17  UDU Bellvitge 4 10 0 4 6 9 20 -11
18  Valls UE 3 9 0 3 6 7 16 -9

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 8
Carme  -  Montbui
Capellades  -  Fátima
Masquefa  -  La Llacuna
Cabrera  -  Vilanova Camí
Rebrot  -  Vallbona
La Torre  -  Ateneu
Host Pierola  -  Masquefa CE
Tous  -  La Paz

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Masquefa 24 8 8 0 0 39 5 34
2  CF Capellades 22 8 7 1 0 36 7 29
3  CE Carme 19 8 6 1 1 23 9 14
4  FC Fátima 16 8 5 1 2 29 9 20
5  UE Tous 15 8 5 0 3 17 15 2
6  Host Pierola 13 8 4 1 3 19 15 4
7  Vilanova Camí 13 8 4 1 3 18 17 1
8  UD Rebrot 13 8 4 1 3 19 19 0
9  Masquefa CE 10 8 3 1 4 9 16 -7
10  UD La Torre 10 8 3 1 4 17 26 -9
11  Ateneu 9 8 3 0 5 13 28 -15
12  Cabrera CE 6 8 1 3 4 17 24 -7
13  CF Montbui 5 8 1 2 5 10 22 -12
14  CF La Llacuna 3 8 0 3 5 6 20 -14
15  CF Vallbona 3 8 0 3 5 7 24 -17
16  CF La Paz 1 8 0 1 7 11 34 -23

Jornada 7 
Fátima   8 · 0   Montbui
La Llacuna    1 · 4   Capellades
Vilanova Camí     1 · 4   Masquefa
Vallbona     1 · 1   Cabrera
Ateneu   1 · 2   Rebrot
Masquefa CE   0 · 1   La Torre
La Paz   0 · 4   Host Pierola
Tous   2 · 1   Carme

defensa lleidatà es va precipitar 
alhora de servir una falta, va 
ser aprofitada per Doblas que 
sol, davant del porter, va donar 
el segon gol a Èric, (minut 36). 
Els blaus tenien una distància 
còmode i l’enfrontament estava 
en la situació idònia pels ano-
iencs. El partit es va dormir i 
quan tot feia pensar que el re-
sultat al descans seria de 2-0, 
una falta a la frontal de l’àrea 
va significar el 2-1. El matx 
arribava a l’equador amb un 
resultat molt ajustat, i amb 
un gol psicològic, d’aquells 
que poden fer mal.
A la represa, l’Almacelles va 
sortir molt més intens i l’Igua-
lada va tenir moments de sofri-
ment, en defensa, que va saber 
resoldre. Els blaus sabien que 
era hora de fer mal a l’esquena 
avançada dels lleidatans, i van 
poder sentenciar el partit, 
però la falta de contundència 
va fer que el partit seguís viu 
fins als minuts finals.
Cal dir que el CFI ha jugat qua-

si tota la segona part amb 10 
jugadors per doble amonesta-
ció a Anderson. Fet que ha po-
sat el partit molt difícil, i on els 
#blaus han hagut de mostrar la 
seva cara més “treballadora” .
Els moments decisius es van 
convertir en un conjunts de 
tensions que van fer que Les 
Comes gaudís d’allò més . Al 
minut 85, en un córner, l’Alma-
celles va aconseguir empatar el 
partit. Però a Igualada els par-
tits no s’acaben fins que xiula 
l’àrbitre, i al minut 89, des-
prés d’un seguit de rebots, el 
capità Baraldés va culminar 
un nou triomf èpic.
Sens dubte un triomf davant 
d’un gran equip, que de ben 
segur serà un dels que lluitarà 
per llocs de privilegi, on espe-
rem que també hi sigui el CFI. 
Un equip, fins ara irregular, 
que en les dues properes 
jornades ha de mostrar les 
seves clares aspiracions ( 
Balaguer i Martinenc) .
Amb aquests tres punts, els 

blaus es situen a la setena plaça, 
amb quinze punts. Diumenge 
vinent, els anoiencs tornaran a 
jugar a casa contra el Balaguer, 
si bé el partit s’havia de jugar 
allí, però hi ha obres al camp de 
futbol. Per tant, el partit es ju-
garà a les 18.30 hores, després 
de la presentació dels equiups 
base.
CFI: Lledó; Bernat, Cano, 
Anderson, Baraldés; Mora-
gas (Peña 89’), Güell (Iloie 
86’), Juanjo (Morillas 55’), 
Èric (Martí 75’), Eloi; Do-
blas (Fran 67’). 

Victòria del femení a Maó
El CFI femení va assolir la vic-
tòria al camp de l’Sporting de 
Maó per 1-3. Les locals van 
incomodar el joc de les blaves 
durant la primera part. No 
obstant, abans d’acabar la pri-
mera part, al minut 42, Marina 
va fer el 0-1. A la represa, Ma-
riona va ser l’autora del 0-2.  En 
els últims minuts cal destacar 
el gol d’Aroney, del nostre ca-

det-juvenil. Diumenge, les bla-
ves jugaran a les Comes, amb 
la presentació del futbol base i 
davant del Barça ‘’B’’ a les 10h.
CFI: Sheila; Elena, Júlia, 
Cubí, Aina; Míriam, Mar-
cet, Bernadí, Laura Ribas 
Marina i Mariona. També 
Núria, Jana, Pilar i Aroney.



Victòries de Carla Bisbal i Xavier Nogales (CAI) 
al Cros de Santa Coloma de Farners 
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ATLETISME / LA VEU 

Diumenge passat al 
matí, es disputava a la 
població gironina de 

Sta. Coloma de Farners la 44a 
edició del Cros de la població, 
amb organització conjunta de 
l’Ajuntament, del Consell Esp. 
de la Selva, i del C.A.LLoret/
La Selva. Les proves, que obri-
en la temporada catalana de 
Cros, comptaren amb una 
important participació en les 
diferents curses, en ser puntu-
ables per al Gran Premi Català 
de Cros FCA de les categories 
Cadet, Juvenil i Junior.   
Hi participaren un grup de 22 
atletes del C.A.Igualada Petro-
miralles, sobresortint les vic-
tòries de Carla Bisbal en In-
fantils fem., de Xavier Nogales 

L’equip femení del CAI Petromiralles, 
guardonat amb el Trofeu Campions 
de “Mundo Deportivo”

en Benjamí masc., i diversos 
llocs de podi (6 primers) com 
el 2n lloc del debutant Ayoub 
Ait Addi en Juvenil masc., 
el 3r lloc de Marina Suria en 
Junior fem., i el 5è de Berta 
López en Juvenils fem., entre 
altres brillants classificacions 
assolides pels atletes del CAI. 
Carla Bisbal s’imposava en 
Infantils fem. amb 3’34” so-
bre 1.220 m. de cursa, segui-
da d’Aya Boulbayem 16a amb  
4’04”, de Mar Buchaca, 17a 
amb 4’05”, i de Júlia Oliveras, 
42a amb 4’30”.   
Xavier Nogales era el guanya-
dor en Benjamins masc.  amb 
4’15” sobre 1.220 m. de cursa. 
El debutant amb el CAI Ayoub 
Ait Addi era 2n en categ. Ju-

venil masc., amb 10’57”, seguit 
de Riduan Boulbayem, 7è amb 
11’09”, i de Sergi Santamaria, 
10è amb 11’16” sobre 3.650 m. 
de cursa.
Marina Suria era 3a en Junior 
fem. amb 15’03”, seguida de 
Paula Blasco, 7a amb 15’26”, 
entrant 8a la debutant amb el 
CAI Iman Beloua amb 15’38”, 
i 13a Naima Ait Alibou amb 
16’13”, sobre els 4.210 m. de 
cursa conjunta amb les categ. 
Juvenil, Promesa, Sènior i Ve-
teranes fem., dominada per 
Zoia Naumov - A.A. Catalu-
nya -.
Berta López era 5a en Juvenils 
fem. amb 9’09”, seguida de 
Carla Alemany, 16a amb 9’23”, 
sobre 2.560 m. de cursa. 

Martina Llorach era 7a en 
Alevins fem., amb 4’17” per 
cobrir els 1.220 m. de cursa.
Nil Cabello era 11è en categ. 
Infantil masc., amb 5’59”, se-
guit d’Oriol Alonso, 16è amb 
6’05”,  sobre 1.750 m.
Júlia Solé era 16a en categ. Ca-
det fem. amb 5’49”, seguida de 
Francina Massagué, 26a amb 
6’03”, entrant 32a Judit Na-
varro, amb  6’09”, i  41a Avril 
Duran amb 6’18”, sobre 1.750 
m. de cursa.     
Jan Bisbal era 23è en Cadets 
masc. amb 8’33”, sobre 2.560 
m. de cursa. 
Jonathan Romeo, del C.A. Llo-
ret/La Selva, era el guanyador 
absolut masc. amb 26’49” so-
bre 8.820 m. de cursa.      

ATLETISME / LA VEU 

El passat divendres 27 
d’octubre al vespre, es 
va celebrar al Saló Mare 

Nostrum de l’Hotel Rei Joan 
Carles I de Barcelona la 34ª 
edició del Trofeu Campions, 
que amb organització del diari 
esportiu Mundo Deportivo i 
el patrocini de El Corte Inglés, 
va comptar amb la participa-
ció de més de 500 assistents, 
representant a 271 clubs ca-
talans, novament amb una 
multitudinària participació i 
que rebien l’homenatge per 
haver assolit en la temporada 
2016/17 l’ascens de categoria o 
proclamar-se Campions en la 
categoria més alta del seu es-
port respectiu, entre 30 disci-
plines esportives.
Enguany hi va haver nova-
ment representació anoien-
ca, amb la presència del Club 
Atlètic Igualada Petromiralles 
pel seu ascens a 1ª Categoria 
Catalana d’Atletisme “indoor”, 
en proclamar-se Campiones 
de Catalunya “B” les atletes 
femenines del CAI, el passat 
mes de gener a Sabadell. Va 
recollir el guardó correspo-
nent Noemí Carreras, mem-
bre de Junta del CAI.
L’acte, que va esser presentat 
pel periodista Xavi Andreu, 
va ser presidit per diverses 
personalitats, encapçalades 
pel Secretari General de l’Es-

port de la Generalitat sr. Ge-
rard Figueras, per la sra. Maite 
Fandos, Diputada d’Esports 
de la Diputació de Barcelona, 
pel sr. David Escudé, comisio-
nat d’Esports de l’Ajuntament 
de Barcelona, i pel sr. Gerard 
Esteva, president de la Unió 
de Federacions Esportives de 
Catalunya, acompanyats del 
director de relacions externes 
d’El Corte Inglés Catalunya, 
sr. Jordi Romañac i del di-
rector i Conseller Delegat de 
Mundo Deportivo, sr. Santi 
Nolla.

Van sobresortir entre els guar-
donats de la nit les distincions 
especials “Trofeu Extraordi-
nari Campions” atorgades a 
Jordi Villacampa, exjugador 
i expresident del Joventut 
de Badalona de basquet, i al 
muntanyenc Ferràn Latorre, 
primer català en coronar els 
14 vuitmils del planeta.  
Van intervenir en el tram final 
de l’acte els humoristes Jordi 
Ríos i Mònica Pérez,  que van 
divertir als assistents a l’acte 
amb els seus acudits i comen-
taris.

ATLETISME / LA VEU 

El C.A. Igualada Petro-
miralles, amb la col·la-
boració de l’Ajuntament 

d’Igualada, tenen previst orga-
nitzar el proper 19 de novem-
bre, diumenge, amb sortida a 
les 10 h. del matí (Cursa atlè-
tica)  la 45ª edició de la Pujada 
Igualada – La Tossa de Mont-
bui, 7è Memorial Lluís Tor-
rescasana. Enguany es durà a 
terme també la 1a Caminada 
Popular, no competitiva, amb 
sortida a les 9 h. del matí.
La sortida d’ambdues modali-
tats es donarà des de l’Estadi 
Atlètic Municipal, enguany 
novament amb el recorregut 
per camins i corriols fores-
tals, amb l’arribada al cim de 
la muntanya de La Tossa, amb 
un recorregut aproximat de 
7.500 m.  La cursa atlètica es 
oberta  a atletes federats i no 
federats majors de 14 anys.
Hi haurà Trofeus per als  3 
classificats capdavanters de 
la general masc. i fem. de la 
cursa, i també per al primer/
primera de cada categoria, 
que van de la 1m.-7f. fins a la 
6m.-12f., i rebent també els 
atletes classificats una bossa 
d’avituallament final, una gor-
ra  al·legòrica i un ticket per a 
la botifarrada.
Les inscripcions, al preu de 
5 €. poden efectuar-se anti-

El 19 de novembre, 45a 
Pujada a la Tossa i 1a 
Caminada Popular

cipadament fins el dia 17 de 
novembre a la pàg. Web www.
clubatleticigualada.com , i el 
mateix diumenge  des d’una 
hora abans de la sortida, al 
lloc d’inici de la prova, si no 
s’ha arribat al límit de 200 
participants.  El pagament es 
farà el dia de la cursa, al reco-
llir el pitral. Es recomana fer 
la inscripció anticipadament, 
a efectes de la previsió per a 
la botifarrada.  Hi haurà Bus 
per a la tornada, després de la 
cursa.



UECANOIA: 36 anys de cursets d’esquí

BÀSQUET / LA VEU 

El Curset d’Esquí Alpí de UE-
CANOIA, tot un referent a 
Igualada i comarca quan es 
parla d’esquí, arriba enguany 
a la seva 36 edició. Els nens 
i joves que hi participen, es-
peren amb il·lusió el retroba-
ment amb els seus companys 
i companyes i també amb els 
monitors que any rere any els 
porten per les pistes del domi-
ni esquiable més gran del Pi-
rineu: Grandvalira (Andorra). 
Al llarg d’aquests 36 anys han 
estat molts els anoiencs que 
han après a esquiar en el nos-
tre curset i que en guarden un 
bon record. El tarannà que s’hi 
respira i el bon fer dels nostres 
monitors fan que la majoria 
dels cursetistes repeteixi l’ex-
periència, any rere any. 
Aquest curset està pensat per 
ensenyar a esquiar o millo-
rar el nivell d’esquí, als nens i 
nenes a partir de 7 anys que 
s’hi inscriuen. Talment com 
hem fet en els últims anys, 
no establim edat màxima per 
participar-hi amb l’intent de 
deixar seguir en el curset als 
joves que ens ho demanen i 
volen romandre-hi; als quals 
oferirem un curset perso-
nalitzat a la seva edat. Es fan 
cinc grups diferents, amb dos 

Josep Basols, primer, i 
Miquel Prat, segon, al 
Ral.li de Torrefeta 
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Per camins lleidatans es 
va disputar la penúltima 
prova pel campionat de 

Catalunya de ral.lis de terra 
amb una important partici-
pació de pilots i copilots de 
Moto Club Igualada.
En aquest ral.li de Torrefe-
ta-Florejacs hi havia dos trams 
cronometrats, Bellveí que es 
tenia que fer quatre vegades i 
El Llor tres vegades. I diem 
tenia, doncs a la l’hora de la 
veritat del total de set trams 
tant sols es van fer dos.
Si al primer tram la pols va ser 
destacada protagonista, en cosa 
de pocs minuts la protagonista 
va ser la forta tempesta amb 
una gran quantitat de plu-
ja, la qual cosa va provocar 
l’anul·lació dels cinc trams 
que faltaven per disputar.
Amb tot això però les coses van 
anar molt bé pels pilots i copi-
lots de Moto Club Igualada que 
des de l’inici sortien com a clars 
favorits, tal com ho van demos-
trar a la classificació final.
Així, l’equip de Moto Club 
Igualada format per l’igualadí 
Josep Basols i el barceloní Xa-
vier Amigó amb Citroën DS3 
R5 van ser els guanyadors ab-
soluts, ocupant la segona po-
sició també de MCI Miquel 
Prat de Maians i l’odenenc 
Dani Montaner amb Mini.
Aquesta era primera vegada 
que Prat participava amb el po-
tent Mini de PCR Sport i tot 
i així va fer el millor crono 
en un tram, a l’altre tram el 
millor va ser Basols.
Per la seva banda el sabade-
llenc Eduard Forès copilotat per 
l’igualadí David Usón de MCI 

monitors del club en cada un 
d’ells, repartits segons el nivell 
d’esquí de cada cursetista. La 
ràtio és de 4/5 cursetistes per 
monitor. Per complementar la 
tasca dels nostres monitors, el 
club també contracta moni-
tors professionals de l’estació 
de Grandvalira. Les classes es 
duen a terme durant tot el dia, 
parant 45 minuts per dinar. 
L’allotjament el tenim reservat, 
com cada any, al refugi Aina 
de Canillo. És un equipament 
que s’ajusta perfectament a les 
nostres necessitats i on ens 
sentim com a casa. La sortida 
es farà el dia 26 de desem-
bre a les 19.00 h de l’estació 
d’autobusos d’Igualada i la 
tornada serà el dia 31 a les 
19.30 h en el mateix indret.
El preu és força ajustat (per-
què els 12 monitors del nostre 
club hi participen de manera 
totalment altruista) i inclou 
les classes d’esquí (de les 10.00 
h. a les 17.00 h. cada dia) el 
transport fins a Andorra i els 
de cada dia per pujar i baixar al 
telecabina de Soldeu, el forfet 
pels cinc dies, el guarda esquís 
a la mateixa estació, la pensió 
completa al refugi, la cursa 
cronometrada, etc. En acabar 
les classes d’esquí, després de 
la sessió de dutxes, els nens i 
nenes participants poden op-

tar per les diferents possibili-
tats que ofereix el refugi AINA 
on estem allotjats: cinema en 
una sala especialment habili-
tada, jocs de taula diversos, te-
nis de taula, lectura… També 
fem alguna visita al poble de 
Canillo i al seu Palau de Gel. 
Per tal de facilitar l’organitza-
ció, tots els participants tenen 
reservat el guarda esquís al Pla 
dels Espiolets (Soldeu) de tal 
manera que només han de dur 
els seus esquís el primer dia i 
l’últim. La resta queden guar-
dats a l’estació. El dinar també 
el fem a les pistes amb pícnic 
i els remuntadors per recollir 
els esquís cada dia els fem des 
del telecabina de Soldeu. Tam-
bé fem un eslàlom cronome-
trat en una pista tancada per a 
l’ocasió. Les places són limita-
des. El dimecres 15 de novem-
bre obrim les inscripcions. Els 
participants del curset de l’any 
passat, com és costum, tenen 
la plaça garantida (sempre que 
formalitzin la inscripció dins 
del mes de novembre). Tota 
la informació referida al cur-
set es pot consultar al comp-
te obert de facebook: Curset 
d’esquí alpí uecanoia / arxius.
Si voleu més informació, tru-
queu al Club Excursionista 
UECANOIA: Tel: 938032047 
de 19:00 h a 21:00 h qualse-
vol dia laborable o bé perso-
neu-vos-hi al carrer Sant Magí 
28 amb el mateix horari. Si 
preferiu contactar amb no-
saltres per correu electrònic, 
l’adreça on cal que us dirigiu 
és: uecanoia@uecanoia.cat. 
Els nous participants tenen la 
possibilitat de concertar una 
entrevista amb els directors 
del curset per ampliar-ne els 
detalls. En cas de voler utilitzar 
aquesta opció, indiqueu-ho en 
el moment de contactar amb 
la secretaria de l’entitat.

amb Citroën DS3 R5 es classifi-
caren en un bon quart lloc abso-
lut. En aquest ral.li lleidatà tam-
bé hi participaren dos equips de 
MCI a la challenge de promoció 
Focuxtrem, Miquel Pons i Marc 
Que-Ford Focus- que aconse-
guien el sisè lloc i Joan Cañiz i 
Jordi Ibarra-Ford Focus- que es 
classificaren novens en aquesta 
Focuxtrem.

Marc Alibau, quart al circuit 
de Canadell

Continua la participació del jove 
pilot Marc Alibau de Moto Club 
Igualada en proves de motocròs 
i també carreres anomenades a 
l’americana. Aquesta vegada va 
participar a la cinquena carre-
ra del Campionat ACCEMA al 
circuit del Canadell a la vora de 
Calders a la Categoria de 50c.c.
Marc va fer el cinquè millor 
temps en els entrenaments. A 
la primera màniga de carrera 
va quedar quart fent una mala 
sortida i sortint penúltim va re-
muntar fins a la quarta posició
A la segona màniga va fer una 
bona sortida, sortint quart i 
aguantant aquest lloc fins a la 
tercera volta, posant-se ter-
cer a la quarta volta i man-
tenint aquesta posició fins a 
la ultima volta fins que una 
caiguda abans de la línea de 
meta el va fer baixar fins a 
la quarta posició final.

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



Els aigualits (CNI) perden contra 
el Banyoles
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WATERPOLO / LA VEU 

El passat dissabte 4 de no-
vembre els waterpolistes 
de la categoria absoluta 

masculina del CNI van jugar 
a casa a la piscina de Les Co-
mes contra l’equip de Banyoles 
amb un resultat final de 7-8. 
En aquest partit l’equip iguala-
dí va tenir a la grada l’especial 
suport de l’alcalde de la ciutat 
Marc Castells, de la Regidora 
d’Esports Rosa Maria Plassa 
, del President del Club Nata-
ció Igualada David Ramis i de 
Montse Torrecilla, vocal del 
Club Natació Igualada. 

VÒLEI / LA VEU 

El dissabte 4 de novem-
bre passarà a ser un dia 
històric per les perso-

nes que formem el Club Can 
Busqué Igualada, per ser el 
primer club d’Igualada en te-
nir un equip a Divisió d’honor  
a La Lliga Catalana de pàdel.
L’equip femení federat s’en-
frontava al TOT PÀDEL B, 
amb la possibilitat de certifi-
car el campionat de Lliga Ca-
talana i assolir l’ascens a Di-
visió d’honor, necessitàvem 2 

El CNI participa al 
Circuit Català de Trofeus                          

Va ser un partit intens i amb 
diverses incidències per part 
dels dos equips. Al 1r quart del 
partit els igualadins no van ser 
gaire encertats de cara a por-
teria la qual cosa l’equip de Ba-
nyoles va aprofitar per posar-se 
per davant en el marcador 
acabant així el període amb 
un 1-3.  Durant el segon quart, 
l’equip visitant seguí aprofi-
tant les oportunitats que tenia 
i l’equip igualadí jugava amb 
la desavantatge de tenir vàries 
expulsions en contra. En el 3r 
i quart període l’equip local va 

jugar amb les idees més clares 
i va poder remuntar al marca-
dor, tot i així no van poder   
Parcials: 1-3, 1-1, 2-4, 3-0. 
Alineació CNI: D.Hontoria 
(porter), E.Noguera(1), D.Pe-
lejà, J.Burgues, R.Calaf(1), 
J.Soler(1), Q.Vilarrubias, 
T.Mallofré, D.Sánchez(2), 
M.Badia, X.Palomo(2), P.
Gómez (porter) i com a en-
trenador A.Torras.
El pròxim partit serà dis-
sabte 11 de novembre a les 
16.00h contra el Club Es-
portiu Picornell.

NATACIÓ / LA VEU 

El passat 28 d’octubre es 
va celebrar el Trofeu 
Alejandro Lopez a les 

instal·lacions del Club Natació 
Sant Andreu, dins el circuit ca-
talà de trofeus que organitza 
la FCN en categoria Abso-
luta. El CNI va estar repre-
sentat per Janna Blaya, Laura 
Rodríguez i Alex Varea.
Janna i Laura van nedar la 
prova de 400m lliures i Alex 
va nedar les proves de 100m 
papallona,   100m braça i 100m 
lliures, classificant-se per ne-
dar a la tarda a les finals de 100 
papallona i 100 m braça on va 
aconseguir la 3a posició.
Aquest 4 de novembre es va ce-
lebrar la segona prova del cir-
cuit a les instal·lacions del Club 
Natació Minorisa, el trofeu 
Felix Serra on van participar 
la Laura i Alex. Laura va nedar 
les proves de 200m lliures i els 

800m lliures on es va alçar amb 
la 7a posició i Alex va nedar les 
proves de 50m braça, 50m lliu-
res, 50m papallona,   200m estils 
i 200m braça, aconseguint la 3a 
posició en els 50m braça i la 5a 
posició en els 200m braça.
Bon inici de temporada per 
aquests nedadors, que tenen 
molt clar els seus objectius. 

2a jornada de Lliga Ale-
vina i Trofeu Igualada In-
fantil-Júnior
Aquest dissabte dia 4 de no-
vembre a la tarda, va tenir lloc 
a “Les Comes” la 2ª Jornada de 
lliga Alevina i el Trofeu Igua-
lada al qual hi van participar 
els nedadors del Club Natació 
Igualada pertanyents a les cate-
gories Aleví, Infantil i Júnior.
El CNI va acollir també a 
l’esdeveniment,  als neda-
dors dels clubs:  CNSant 
Boi, CNEsplugues, CNSant 
Sadurní i CNSant Feliu.

PADEL / LA VEU 

Resultats dels equips de 
pàdel de l’Esquaix:

PÀDEL – Lliga Pàdel +45 
Segona jornada de la la Lliga 
+45, i tornem a festejar dues 
victòries dels dos equips del 
Esquaix, ‘Oxford’ i ‘Cambridge’. 
Aquest cop eren els de ‘Oxford’ 
que jugaven a casa i contra els 
campions la edició anterior de 
la Lliga, els del Infinit. Victòria 
per 2-1 que fan que estiguem 
en 2a posició del campionat. 
Els ‘Cambridge’ aquest cop 
van fer el desplaçament a La 
Llacuna. Després de l’esmor-
zar de rigor, a nivell esportiu 
van tornar a estar a l’altura, 
en uns partit molt disputats, 
sabent al final guanyar per un 
resultat de 1-2. Això també fa, 
que ‘Cambridge estigui clas-
sificat molt amunt en la Lliga. 
 
PÀDEL – Esquaix Igualada - Pà-
delCat 2ª categoria masculina 
Tercera jornada de Lliga 
i seguim fent bons resul-
tats. Desplaçament a Piera i 
nova victòria aquest cop per 
1-2 contra el C.T. Piera. Se-
guim líders de la categoria. 

Resultats dels equips de pàdel de l’Esquaix

 
PÀDEL – Esquaix Igualada - Fede-
racio Catalana Pàdel 1era.Masc. 
Gran victòria del nostres juga-
dors a casa contra el sempre pe-
rillós Slampadel, per 2-1, en la 
que era la penúltima jornada 
de la Lliga Federada. Resul-
tat important que ens dona 
tranquil·litat de cara a fina-
litzar la lliga sense pressió. 

 
PÀDEL – Esquaix Igualada - 
PàdelCat 2ª categoria femenina 
Gran victòria per 0-3 de les 
noies del primer equip del 
Esquaix jugant a fora, a les 
instal·lacions del C.T. Olesa. 
Aquest resultat ens dona con-
fiança per afrontar els reptes 
d’aquesta complicada categoria. 
 

PÀDEL – Esquaix Igualada - 
PàdelCat 3ª categoria femenina 
Aquesta vegada, no ha pogut 
ser, hem perdut a casa per 0-3 
contra un dels equips més forts 
de la categoria les noies de Vi-
lafranca del CP Casino 5Ponts. 

 
PÀDEL – Esquaix Igualada - 
PàdelCat 4ª categoria femenina 
Les de 4a han aconseguit la seva 
primera victòria aquesta tem-
porada. Hi ho han fet a fora a 
casa dels nostres rivals del In-
finit. El resultat final ha estat 
de 1-2 a domicili. Ara sí que 
les tenim súper contentes. 
Això ens donarà força per 
continuar millorant. 

El femení de Can Busqué, 
ascens a Divisió d’Honor

punts per aconseguir-ho i van 
fer, culminant un 2ª volta es-
pectacular sumant els 3 punts.
Aquestes noies són les que 
ho han fet possible: Meritxell 
Garcia, Francina Olaria, Berta 
Carles, Florencia Stössleina, 
Anna Claramunt, Glòria Fer-
ré, Glòria Santamaria, Maria 
José Santamaria, Margarida 
Pino, Elisabet Serrano, Emma 
Pérez, Fanny Blánquez, Olivia 
Valls, Noelia Blánquez, Clàu-
dia Miramunt i Diana Susin.
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TEATRE / LA VEU 

El proper diumenge, 12 
de novembre, a les 19h, 
el Teatre Municipal 

l’Ateneu d’Igualada acollirà 
L’electe, de Ramon Madaula. 
En aquesta singular proposta, 
aclamada pel públic i la críti-
ca, un jove polític que acaba 
de ser escollit president haurà 
de pronunciar el seu discurs 
d’investidura, desafiant els 
terribles tics que deformen 
la seva cara de manera tan ri-
dícula com hilarant. Després 
del seu èxit a Barcelona, en 
aquesta gira per Catalunya 
Jordi Casanovas dirigeix 
Roger Coma, que es torna 
a posar a la pell del jove 
polític, i Abel Folk, que 
s’incorpora al repartiment. 
El text de Madaula és una 
comèdia dramàtica sobre 
els efectes de la política i 
les teràpies psiquiàtriques.
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cul-
tural i Turística d’Igualada (c/ 
Garcia Fossas, 2) de dimarts a 
divendres de 18:30 a 20:30h, 
dissabte d’11 a 14h i de 18 a 
21h i diumenge d’11 a 14h. 
També des d’una hora abans a 
la taquilla del Passatge Vives. 
Les entrades tenen un preu de 
18 i 15 euros, amb descomp-
tes per a diversos col·lectius. 
Es poden adquirir en línia al 
web www.ticketea.com. 

L’electe, un text brillant i divertit 
Després de quedar finalista al 
cinquè Torneig de Dramatúr-
gia Catalana del Temporada 
Alta 2015 amb aquest text, 
Ramon Madaula va decidir 
portar-lo als escenaris amb la 
complicitat de Roger Coma. 
L’autor afirma que “sempre 

m’ha inquietat saber quines 
són les motivacions reals que 
mouen algú a ser president 
del seu país, una responsa-
bilitat que la majoria de ciu-
tadans defugiríem, i sospito 
que, a banda de l’ambició de 
poder o de les ànsies legíti-
mes de millorar el món, hi ha 
altres motius que potser ni el 
mateix candidat coneix”.
En L’electe el protagonista és 
un jove polític que acaba de 
ser escollit president de la 
Generalitat. En poques ho-
res ha de pronunciar el seu 
discurs d’investidura però, 
cada vegada que l’assaja, un 
terrible tic deforma la seva 
cara. El psiquiatra només té 
unes poques hores per resol-
dre aquest aparent trastorn i 
evitar que el president electe 
faci un ridícul espantós en la 
seva primera compareixen-
ça. L’Electe es converteix en 
una batalla entre el president 

i el psiquiatra. Què ama-
ga cadascú? Quines són les 
veritables intencions d’un i 
altre? Quins fets de la vida 
marquen el futur i, sobretot, 
la vocació de cadascú?

L’autor
L’autor de L’electe i també 
actor, Ramon Madaula, es 
va formar en interpretació a 
l’Institut del Teatre de Bar-
celona. Ha interpretat tea-
tre, cinema i televisió, fent 
també de productor teatral. 
En la seva extensa carrera, 
ha estat guardonat amb el 
Premi Butaca 2004 al Mi-
llor Actor Protagonista per 
Calígula, el Premi Ciutat de 
Barcelona 2008 per El lliber-
tí, el Premi Gaudí 2014 al 
Millor Actor Secundari per 
la pel·lícula La por i el Premi 
Butaca i el Premi de la Crí-
tica 2016 al Millor Actor de 
Repartiment per El rei

Lear.
Dels seus darrers treballs 
destaquen La Treva, amb 
direcció de Julio Manrique, 
El Preu, dirigida per Sílvia 
Munt, A teatro con Eduardo, 
d’Eduardo di Filippo, i El rei 
Lear, sota les ordres de Lluís 
Pasqual. Ha treballat, a més, 
amb directors com Josep Ma-
ria Flotats, Lluís Homar i Ari-
el García Valdés, entre altres.

El director i el repartiment
El director, Jordi Casanovas, 
és dramaturg i director te-
atral. Ha obtingut el Premi 
Tendències 2013 del diari El 
Mundo al Creador Emergent, 
el Premi Ciutat de Barcelona 
de Teatre 2012 per Pàtria, el 
Premi Butaca 2011 al Millor 
Text Teatral per Una història 
catalana, el Premi Time Out 
Barcelona 2011 a la Millor 
Obra per Un home amb ulle-
res de pasta, el Premi Butaca 

2009 al Millor Text Teatral 
per La revolució o el Premi 
de la Crítica de Barcelona a 
la Revelació de la Tempo-
rada 2006/07 per la trilogia 
Wolfenstein, Tetris i City/
Simcity, entre altres.
Pel que fa als intèrprets, Ro-
ger Coma és actor, director 
i escriptor. En teatre l’avalen 
les seves intervencions a Dalí 
versus Picasso, El mercader 
de Venècia, En cualquier otra 
parte, Somriure d’elefant, Fe-
dra+Hipòlit, Ferdinando, 
Bodas de sangre, La vida es 
sueño o Troilus i Cressida. 
En cinema destaquen els 
seus treballs amb directors 
com Ventura Pons, Judith 
Colell., Enrique Gabriel 
Lipschutz, Manuel Huerga, 
Patricia Ferreiro, Ramón 
Térmens o David Pastor.
Abel Folk, de la seva banda, 
és actor i director teatral i 
cinematogràfic. Com a actor 
teatral ha treballat, a 73 raons 
per deixar-te, L’última troba-
da, La Bête, Els 39 esglaons, 
Desclassificats, Agost i Osage 
County. A més, ha treballat 
amb directors com Sergi 
Belbel, Ricard Salvat, Mario 
Gas, Jose Tamayo, Joan Ollé, 
Josep Maria Mestres, Mau-
rizzio Scaparro, Alexander 
Herold, John Malkovich o 
Josep Maria Flotats.
Ha participat també com a 
actor en sèries i programes de 
Televisió de Catalunya com 
ara Ventdelplà, Laura, Mi-
rall trencat, Estació d’enllaç, 
Secrets de família o Arnau i 
ha fet cinema amb directors 
com Terry George, Brian 
Goers, John Malkovich, Wo-
ody Allen, Bigas Luna, Josep 
Mª Forn, Ventura Pons i Ber-
langa, entre altres.

“L’electe” de Ramon Madaula, amb Roger Coma 
i Abel Folk, al Teatre Municipal l’Ateneu

HISTÒRIA / LA VEU 

Atesa la bona acollida de les 
visites guiades i gratuïtes a 
la Igualada Modernista que 
es van dur a terme durant la 
passada Festa Major a ini-
ciativa del departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-

tament, aquesta tardor se’n 
farà una reedició. Així doncs, 
tots aquells que no en van 
poder gaudir el passat estiu, 
tindran una nova oportu-
nitat tant divendres, dia 10, 
com dissabte, 11 de novem-
bre, a partir de les 10h. Els 
dos dies aquesta ruta, per la 

Aquest novembre, noves visites 
guiades i gratuïtes per la Igualada 
Modernista

qual no cal inscripció prèvia 
i que serà conduïda per l’his-
toriador David Martínez, ar-
rencarà a la Plaça de l’Ajun-
tament i recorrerà espais tan 
emblemàtics com Cal Mo-
nets, Cal Ratés, Ca la Mami-
ta, la pastisseria Targarona i 
la pastisseria Pla.
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HISTÒRIA / LA VEU 

Unicoop Cultural, 
cooperativa hereva 
de la Unió de Coo-

peradors d’Igualada i actu-
al propietària i gestora del 
Teatre de l’Aurora, ha pogut 
recuperar, gràcies a la llei de 
21/2005 de restitució a la Ge-
neralitat de Catalunya dels 
document confiscats amb 
motiu de la Guerra Civil,  els 
documents propietat de 
la cooperativa que es tro-
baven a l’Arxiu General 
de la Guerra Civil  Espa-
nyola, a Salamanca.
Després d’un llarg procés 
administratiu, el president 
d’Unicoop Cultural, Lluís 
Segura, i el secretari de la 
mateixa entitat, Pere Pelfort, 
van poder recollir a l’Ar-
xiu Nacional de Catalunya 
la documentació propietat 
de la Cooperativa Unió de 
Cooperadors que ha sigut 
retornada a Igualada d’on 
mai hauria d’haver sortit. Es 
tracta d’una relació d’afiliats 
amb expressió del número de 
familiars de la Unió de Co-
operadors d’Igualada datada 
de l’any 1938. El document 
original i amb bon estat de 
conservació compta amb 63 
pàgines on s’hi relacionen 
tots els socis de la cooperati-
va, un total de 1.692, i inclou 
el detall dels seus familiars.

Segons la directora de l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia, Marta 
Vives, “es tracta d’una docu-
mentació molt interessant ja 
que mostra la relació de per-
sones que en aquell moment 
es van cohesionar per poder 
tirar endavant les seves fa-
mílies en uns moments de 
guerra i per tant, de mol-
tes dificultats econòmi-
ques i socials”.
La Unió de Cooperadors va 
néixer l’any 1936 de la fusió 
de La Econòmica i La Igua-
ladina. Aquestes dues coo-
peratives que havien intentat 
un apropament i diverses 
col·laboracions des de finals 
dels anys vint. L’any 1930 ja 
havien arribat a un acord 
per utilitzar conjuntament 
el forn de La Econòmica i en 
plena guerra civil, el mes d’oc-
tubre de 1936, van optar per 
integrar-se en una nova coo-
perativa, que va arribar a tenir 
més de mil associats. L’acord 
oficial de la fusió de les dues 
cooperatives igualadines es va 
fer públic en el Butlletí de la 
Unió de Cooperadors d’Igua-
lada del mes de febrer de 1937.

El document recuperat s’ha 
incorporat a l’Arxiu Comar-
cal de l’Anoia, al fons Co-
operatives d’Igualada que 
va ser dipositat a l’Arxiu 
Comarcal a principis d’any 
després que Unicoop Cul-
tural fes la donació del seu 
arxiu històric a l’Ajuntament 
el mes de gener d’aquest any.

Unicoop Cultural recupera els seus Papers de Salamanca
Es tracta d’una relació 
d’afiliats de la Unió de 

Cooperadors d’Igualada 
que va ser confiscada 

durant al Guerra Civil

La documentació 
s’ha lliurat a l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia 

per completar el 
fons Cooperatives 

d’Igualada que es va 
donar a l’Ajuntament a 
principis d’aquest any

Lluís Segura i Pere Pelfort a l’Arxiu Nacional. / 

MÚSICA / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora i 
l’Escola/Conservatori 
Municipal de Música 

d’Igualada han arribat a un 
acord perquè l’espai cultural 
de la plaça de Cal Font esde-
vingui un dels escenaris del 
Cicle de Concerts de Profes-
sorat de l’ECMMI. Aquesta 
relació permet al Teatre de 
l’Aurora incloure concerts de 
gran qualitat musical dins dels 
seu Cicle Música de Primera 
Fila i a l’equipament musical 
incrementar la repercussió del 
seu cicle de concerts.
El primer d’aquests concerts 
es durà a terme aquest proper 
divendres 10 de novembre 
(21 hores) i porta per títol 
Tocar modern amb toc clàssic 
i anirà a càrrec de David Riba 

Horari i venda d’entrades
El concert Tocar modern amb 
toc clàssic tindrà lloc diven-
dres 10 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.  
El proper concert del Cicle 
de Concerts de Professo-
rat de l’Escola/Conserva-
tori Municipal de Música 
d’Igualada que es farà al 
Teatre de l’Aurora tindrà 
lloc el proper divendres 24 
de novembre (21 hores) i 
serà a càrrec de Carles Vi-
arnès i amb projeccions vi-
suals de Alba G. Corral.

Cicle de Concerts del Professorat de 
l’Escola de Música al Teatre de l’Aurora

Sopar d’onomàstiques
Dimarts vinent dia 14 de 
novembre, la Coral de San-
ta Maria celebrarà la festa 
de l’onomàstica, amb un 
sopar de germanor, en el 
seu local d’assaig. Aquesta 
commemoració se cele-
bra anualment en dues 
tandes però enguany, de-
gut a les moltes activitats 
portades a terme s’ha 
concentrat en una sola.

IV Vetllada poètica
El proper dissabte dia 18 
a la tarda, tindrà lloc la IV 
Vetllada Poètica. Presentats 
i coordinats per la compa-
nya Rosa Vilanova, hi pren-

dran part vint-i-cinc cantai-
res que recitaran un parell 
de poesies cadascú. L’ob-
jectiu d’aquesta activitat, 
és descobrir la sensibilitat 
de la rapsòdia per afavorir 
una lectura atenta i apro-
fundida, la comprensió del 
text i una dicció més clara 
i entenedora, atès l’agerma-
nament que existeix entre la 
poesia i el cant coral.

Participacions de loteria
La Coral informa que té a 
la venda participacions de 
la tradicional Rifa de Na-
dal, en el número 34.184. 
Hom pot adquirir-les a 
qualsevol cantaire.

Properes activitats de la 
Coral de Santa Maria

Document de la Unió de Cooperadors. /

(flauta), Txema Riera (pia-
no), Josep Buch (baix) i Al-
cides Rodrigues (percussió), 
amb direcció de David Riba.
La música popular i la 
clàssica són dues actituds 
musicals, teòricament en-
frontades, que fusionades 
ofereixen un nou punt de 
vista d’ambdues. El concert 
oferirà repertori de dues 
èpoques diferents: un “cho-
rinho” de principis del segle 
XX, que uneix la polca eu-
ropea amb ritmes afro-bra-
silers, i la fusió del jazz i la 
suite clàssica de finals dels 
70 que combinen l’elegància 
barroca amb el swing.
El programa comptarà amb 
dos temes i alguna sorpresa 
fora programa: Picnic Suite 
(Claude Bolling) i Chorin-
hos (Pixinguinha).
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MÓN CASTELLER / LA VEU 

Xifra rècord dels Moi·
xiganguers d’Iguala·
da, que amb l’actua·

ció d’aquest cap de setmana a 
Terrassa han superat els 100 
castells de 8 del seu histori·
al. Els igualadins han arri·
bat a aquest registre després 
d’una nova tripleta, la sisena 
d’aquest 2017, i a falta d’una 
diada per acabar arrodonei·
xen una temporada excel·
lent, amb l’estrena de la ca·
tedral, més castells de 8 que 
mai i ni una sola caiguda.
Amb la ressaca del 5 de 8 
assolit la setmana passada a 
Igualada, els Moixiganguers 
es plantaven aquest diumen·
ge a la diada dels Castellers 
de Terrassa amb l’objectiu de 
fer, com a mínim, dos cas·
tells de 8; però el bon nom·
bre de camises que es van 
desplaçar a la cocapital del 
Vallès van convèncer la colla 
per mantenir la línia de les 
últimes actuacions i fer·hi 
tres castells de 8. L’objectiu 
de sortida va ser la torre de 

8 amb folre, un valor segur 
aquesta temporada i que han 
descarregat en 8 ocasions. 
La torre, que comptava amb 
algunes novetats al folre, la 
van completar amb solvència 
i es convertia en la 99a aleta 
de 8 pisos que aconseguien 
els morats. En segona ronda 
els igualadins van optar pel 
3 de 8, un castell molt sòlid 
al llarg del 2017 però espe·
cialment celebrat en aquesta 
ocasió, perquè es convertia 
en la construcció de 8 pisos 
número 100 d’ençà que la 
colla va estrenar·se a la cate·
goria per la Festa Major del 
2010. En concret, i entre la 
torre, el 3, el 4 i el 5 de 8, du·
rant aquests 7 anys els Moi·
xiganguers han descarregat 
92 castells de 8 pisos; en 8 
ocasions han quedat només 
carregats i han fet 5 intents i 
29 intents desmuntats.
A Terrassa, els Moixigan·
guers van tancar la diada 
amb el 4 de 8 (el castell de 8 
número 101) i un vano de 5. 
Els amfitrions, els Castellers 
de Terrassa, van descarregar 

el 3 i el 4 de 8 i la torre de 7, 
els Castellers d’Esplugues la 
torre i el 5 de 7 i el 4 de 8 i els 
Castellers de Berga el 3 i el 4 
de 7, a més del 5 de 6.

Assaig de dimecres suspès 
per sumar-se a l’aturada
Els igualadins tancaran la 
temporada aquest diumenge 
a Sant Martí de Tous, amb 
l’actuació de Festa Major i 
al costat dels Castellers de 
la Sagrada Família de Barce·
lona; a falta d’una diada, els 
morats estan a punt d’acabar 
un 2017 per emmarcar, i és 
que a banda de descarregar a 
la primera el 5 de 8, sumen 
un total de 29 castells de 8 
en només un any i no han 
tingut ni una sola caiguda 
en cap castell. Després d’ha·
ver dedicat alguns dels seus 
castells als representants so·
cials i polítics catalans em·
presonats els darrers dies, 
la colla també ha decidit 
suspendre l’assaig d’aquest 
dimecres per sumar·se a 
l’aturada general convocada 
en suport als presos polítics.

Els Moixiganguers superen els 100 castells de 8
Els morats completen a Terrassa la sisena tripleta de 8 de la temporada

MUSEUS / LA VEU 

Aquest dissabte, 11 de 
novembre, entre les 
11 i les 14h, el Museu 

de la Pell d’Igualada proposa 
un tast de la truita de murri 
per tancar les activitats cele·
brades dins de la segona Set·
mana del Turisme Industrial 
de Catalunya. La proposta 
forma part d’una acció terri·
torial i transversal, La cuina 
de la nostra memòria, amb 
l’objectiu de promoure i do·
nar a conèixer el patrimo·
ni gastronòmic vinculat a 
la tradició industrial i en la 
qual hi participen diversos 
equipaments culturals del 
país, a iniciativa de la Xarxa 
de Turisme Industrial de Ca·
talunya (XATIC).
La truita de murri fa refe·
rència a la forma de truita, 
sense ser·ho realment, que 
acabaven adoptant els seus 
ingredients principals quan 
es trinxaven i es passaven 

per la paella. Aquesta de·
nominació s’havia utilitzat 
antigament en algun indret 
de la comarca per referir·se 

a aquest senzill però deliciós 
àpat i, tot i que no ha acabat 
sent una denominació massa 
generalitzada, ara s’ha adop·

Aquest cap de setmana, per la Setmana del Turisme Industrial,
tast a Igualada de la truita de murri i de l’olla ferroviària

El Museu de la Pell i el 
museu Railhome BCN 

proposen recuperar 
dues receptes 

històriques coincidint 
amb la Setmana del 
Turisme Industrial

tat per designar una recepta, 
modernitzada i atrevida, del 
que havia estat el menjar tí·
pic dels treballadors de la 
pell: l’aixafat de col i patata 
fregit a la paella, acompa·
nyat d’un tall d’arengada o 
de cansalada. La nova truita 
de murri, que conserva els 
ingredients originals i n’afe·
geix un de nou, l’ou, és una 
recepta del Grup Jardí · Res·
taurant Sesoliveres.
El Museu n’oferirà un tast al 
pati, el dissabte, 11 de no·
vembre, a un preu de 2 eu·
ros la tapa i a 1 euro el got de 

vi o aigua. La proposta es va 
posar a disposició dels res·
taurants que ho volguessin 
incorporar als seus menús i 
cartes com una activitat dins 
de la Setmana del Turisme 
Industrial i el passat dissabte, 
dia 5, la van oferir El Jardí, El 
Racó del Traginer, Singular i 
Ramon Cuadras.

Diumenge, tastet de l’olla 
ferroviària
També dins de la Setmana del 
Turisme Industrial, el diu·
menge dia 12 el Museu del 
Tren en Miniatura Railhome 
BCN proposa un tastet de 
la famosa olla ferroviària, 
plat popular entre els tre·
balladors del ferrocarril a 
l’era del vapor. El plat ani·
rà a càrrec del cuiner igua·
ladí Oriol Càlichs.
El tastet serà de franc amb 
l’entrada d’adult al Museu. 
Sense l’entrada, el tastet cos·
tarà 2 euros, 1 euro més si 
s’acompanya de vi o aigua.
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MÚSICA / PEP TORT 

La veu de Veil -Txell 
Prada- és com un gat 
movent-se sense esforç 

entre peces de porcellana de-
licada. Saps que no hi haurà 
trencadissa. Elegant, gràcil, 
rica en matisos, sofisticada i 
seductora, t’atrapa i et porta 
suaument per un camí on tot 
(la veu, la lleu elegància de 
la instrumentació...) sem-
bla fluir sense esforç, llis-
cant amb guant de setí pels 
racons íntims de la calma, 
asserenant ànims i assolint 
aquell punt de pausa tan ne-
cessari en la voràgine dels 
dies que estem vivint.
Aquesta és la Veil que vaig 
descobrir en la (més o menys) 
primera par del concert de 
divendres a les Músiques de 
Butxaca.  La Txell i el músics 
que l’acompanyen (Sergi Es-
tella, Albert Solà i Dani Cam-
pos) van entrar en el concert 
amb total suavitat i elegància 
i ens ho encomanaven sense 
esforç (a mi m’ho van enco-
manar sense esforç...). Ver-
sions i temes propis delicats, 
elegants, per ser dits a mitja 
llum, en la intimitat, amb 
l’intangible aquell que no 
saps con definir però que hi 
és. Com tampoc no sé definir 
l’aroma lleu del cafè o la tre-

molor hipnòtica de l’espelma...
I a mida que anava desenvo-
lupant-se el concert, en més o 
menys una segona part teòri-
ca, van anar apareixent temes 
més moguts, més alegres, més 
rítmics. No és que canviés es-
pecialment res, però la nit ana-
va agafant llum, entusiasme i 
més participació de la gent.
En definitiva un concert rodó, 
que molts dirien que va anar 
de menys a més. No pas per 
mi, però. Valoro molt més la 
part més íntima, més pausada, 
més delicada, més elegant de 
la nit. No renego pas de l’ale-
gria final, no, que bona falta 

Veil, elegància a mitja llum
Músiques de Butxaca

que ens fa en temps tant 
convulsos com els actuals. 
Però a cadascú li agrada el 
que li agrada, i a mi la mit-
ja llum i la suavitat de l’ini-
ci em van captivar molt.
Tot i això, em va quedar la 
sensació que la Veil i com-
panyia, son una realitat fer-
ma i clara, però que tenen 
encara camí de millora, 
capacitat de superar-se en-
cara, nous registres per ex-
plorar, nous reptes que els 
donin maduresa i solidesa. 
Maduresa i solidesa que 
els diferenciïn i els facin 
més remarcables encara.

LLIBRES / LA VEU 

Fer un tastet de les nove-
tats en llibres infantils 
que arriben cada mes 

a la Biblioteca i donar eines 
a les famílies i mestres per 
aprendre a llegir i compartir 
amb els nens des de contes 
a àlbums il·lustrats i còmics. 
Aquest és l’objectiu del nou 
Club de lectura de literatu-
ra infantil que la Biblioteca 
Central d’Igualada estrenarà 
el dimarts 14 de novembre a 
les 6 de la tarda. Aquest espai 
és obert als pares i mares, avis 
i àvies i als mestres i professi-
onals de l’educació en general 
que vulguin conèixer, comen-
tar i recomanar les novetats 
editorials en l’àmbit de la lite-
ratura infantil: des de llibres 
de tapa dura per als petits 
lectors a àlbums il·lustrats, 
passant per reculls de contes, 
còmics i molts altres mate-
rials. Així, en cada trobada 
es presentaran i comentaran 

breument les novetats que 
acaben d’arribar a la Bibliote-
ca per als lectors infantils i els 
assistents es podran emportar 
en préstec un parell de llibres 
que comentaran a la trobada 
següent. «La idea és que ells 
mateixos siguin els protago-
nistes de la tertúlia, ja que és 
molt enriquidor compartir i 
intercanviar gustos i opini-
ons», explica la responsable 
del club, Francina Bacardit.
Les trobades del nou club, que 
és totalment gratuït, es faran 
els dimarts a les 6 de la tarda i 
s’han organitzat cinc sessions 
per aquest curs escolar: 14 de 
novembre, 12 de desembre, 
23 de gener, 20 de març i 15 
de maig. Es pot participar 
en una o diverses sessions 
i per fer-ho només cal ins-
criure’s abans a la Biblioteca, 
personalment o enviant un 
correu electrònic a b.igua-
lada.c@diba.cat. Aquesta 
activitat està moderada per 
Francina Bacardit.

La Biblioteca estrena un 
nou Club de lectura

HISTÒRIA / LA VEU 

El dijous dia 16 de no-
vembre, a les 6 de la 
tarda, a l’Adoberia Be-

lla d’Igualada, es presentarà 
la recerca sobre les adoberi-
es i els processos de la pell 
a Igualada. Aquesta recerca 
ha estat realitzada per l’an-
tropòloga Maite Hernández 
i que forma part de l’Inven-
tari del Patrimoni Cultural 
Immaterial del Penedès. 
A la presentació també hi 
participaran l’exblanquer 
Miquel Vila, el director del 
Clúster de la Pell, Jordi Vi-
dal i la vicepresidenta de 
l’Institut d’Estudis Pene-
desencs, Àngels Travé.
Aquesta presentació i Tro-
bada d’Etnologia i Recerca 

s’emmarca en el programa de 
“Cultura Viva” i a Igualada 
compta amb la col·laboració 
del Clúster de la Pell i el Mu-
seu de la Pell d’Igualada.
L’Institut d’Estudis Pene-
desencs està realitzant l’In-
ventari del Patrimoni Cultu-
ral Immaterial del Penedès, 
a l’àmbit territorial de la Ve-
gueria Penedès (comarques 
de l’Alt Penedès, el Baix Pe-
nedès, el Garraf i part meri-
dional de l’Anoia). Abans de 
publicar les fitxes d’elements 
patrimonials al web: http://
immaterialpenedes.cat/, al-
gunes recerques abans de ser 
publicades es presenten a les 
comunitats perquè puguin 
fer les seves aportacions.  
Les Institucions i entitats 
que donen suport al projec-

te d’Inventari del Patrimoni 
Cultural Immaterial del Pe-
nedès són el Departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, l’Institut Ramon 
Muntaner, la Diputació de 
Barcelona, la Diputació de 
Tarragona, l’Obra Social “La 
Caixa” i els Consells Comar-
cals de la Vegueria Penedès.

Dijous es presenta la recerca sobre el patrimoni cultural 
immaterial de les adoberies 

Aquesta recerca forma 
part de l’Inventari del 
Patrimoni CUltural 

Immaterial del Penedès 
i s’emmarca en el pro-
grama “Cultura Viva”, 
comptant amb la col·la-
boració del Clúster de 

la Pell i del Museu
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NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

Un Molière sàviament actualitzat

Les dones sàvies. Autor: Molière. Dramatúrgia: Llu-
ís Hansen i Ricard Farré. Assessoria escènica: Júlia 
Barceló. Ajudant de direcció: Júlia Bonjoch. Amb: 
Ricard Farré i Enric Cambray. Producció: El Maldà. 
Teatre de l’Aurora. Divendres, 3 de novembre 2017 

Enorme expectativa davant de Les dones sàvies 
que, amb poc més d’un any de vida, ha ex-
haurit localitats –reposant al Maldà i a l’Au-

rora– amb una #GiraSàvia de bolos per Catalunya, 
s’ha adaptat al castellà (es va estrenar el passat ju-
liol al Festival de teatre clàssic d’Almagro) i ha ob-
tingut nominacions, premis i el clam de la crítica, 
que ja l’ha considerat “un dels espectacles de petit 
format amb més èxit de la darrera temporada”. Fins 
que arribés el dia D calia mirar de no llegir-ne res 
per restar neutre, defugint així l’exponencial perill 
de decepció... I??? Doncs que l’excel·lent acollida és 
ben merescuda per múltiples motius.

DISSENY / LA VEU 

El passat dimarts, 31 
d’octubre, el jurat 
de l’ajut Igual’ART 

2017/2018 format per Es-
ter Comenge, professora de 
l’Escola Municipal d’Art, 
Disseny i Artesania Gaspar 
Camps; Xavier Vives Sabaté, 
en representació del col·lec-
tiu Disseny=Igualada; Marta 
Viscarro, interiorista; Mar-
ta Lucas Serra, interiorista i 
arquitecta; Pere Camps, re-
gidor de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament, i Joan Sala, 
com a secretari, van acordar 
atorgar el guardó al projecte 
Instants, de la pintora Núria 
Riba i el tècnic audiovisual 
Jordi Torrecillas.
La idea planteja treballar en 
dos espais de la ciutat. D’una 
banda, elaborant un seguit 
d’obres de tela sobre bastidor 
amb la tècnica pictòrica de 
l’oli, on s’hi reflecteixin ins-
tants representats pels Moi-
xiganguers d’Igualada i que 
s’exposaran a La Sala Munici-
pal d’Exposicions en un for-
mat de 120 x 60 cm. De l’altra, 
es realitzarà una obra mural 
de gran format en una faça-
na de la ciutat, a la vista de la 

gent. Durant la consecució 
del mural s’enregistrarà tot 
el procés en forma de time-
lapse, i del resultat final se’n 
farà una projecció a la ma-
teixa sala d’exposicions, jun-
tament amb les altres obres. 
El projecte es difondrà per 
les xarxes socials i altres àm-
bits, convidant altres ciutats 
a sumar-se al projecte i fent 
que les seves colles castelle-
res estiguin també immor-
talitzades pictòricament.

Els autors del projecte
Núria Riba forma part del 
grup de pintors més reco-
neguts del món de la pin-
tura ràpida a Catalunya. 
Fa poc més de tres anys 
que hi participa i ja hi ha 
guanyat el seu prestigi.
Ara, sense deixar de banda 
les classes com a professo-
ra de dibuix i pintura, vol 
començar a posar el peu en 
l’àmbit estatal. No es vol de-
finir en un estil concret però, 
sense voler-ho ja té la seva 
pròpia composició, pinzella-
da i color, fent la seva obra 
reconeixible. Llicenciada en 
Belles Arts per la Universitat 
de Barcelona, va ser alumna 
de dibuix i pintura a l’EMA 

Gaspar Camps i professo-
ra de dibuix i pintura a jo-
ves i adults a l’escola Pèl & 
Ploma, entre altres.
Jordi Torrecillas, tècnic au-
diovisual, complementarà 
el projecte amb la gravació 
del timelapse del mural i 
documentarà tot el procés 
en imatges. Els objectius del 
projecte pretenen fomentar 
les arts plàstiques a la ciutat 
en el vessant de la pintura i 

donar a conèixer artistes lo-
cals. Abastar més espectadors 
no vinculats al món de l’art a 
través d’obra pública, un mu-
ral, essent un benefici mutu; 
l’artista per prestigi i reconei-
xement, i el ciutadà per gau-
dir d’una obra d’art inespera-
dament sense haver entrat en 
una sala d’exposicions.
També es vol potenciar els 
Moixiganguers d’Igualada, 
aprofitant l’embranzida de la 

El projecte artístic “Instants”, de Núria Riba 
i Jordi Torrecillas, mereixedor de l’Igual’ART 2017
Els Moixiganguers d’Igualada seran protagonistes d’aquesta proposta, que constarà d’una exposició a La Sala Municipal i un 
mural de gran format a l’exterior

colla de la ciutat en els últims 
anys, i fer-ho d’una manera 
artística, mostrant instants de 
les actuacions on s’hi desper-
ten molts sentiments i emoci-
ons, en un moment en què es-
tan a punt d’entrar en un nivell 
més alt que mai, amb la mira-
da a les construccions de 9.

L’ajut Igual’ART
El departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada convoca periòdi-
cament l’ajut per a projectes 
d’arts visuals Igual’ART amb 
l’objectiu de promoure i es-
timular la creació artística 
en l’àmbit local. És un con-
curs de projectes inèdits en 
qualsevol de les seves dis-
ciplines: pintura, escultura, 
dibuix o gravat, fotografia, 
videoart o la combinació de 
qualsevol d’elles.
No s’accepten projectes que 
ja estiguin executats comple-
tament, però tampoc idees 
sense cap element realitzat 
prèviament. La dotació de 
l’ajut és de 2.000 euros, que 
es fan efectius en dues parts 
iguals: una en la proclamació 
del projecte guanyador i la 
resta en el moment de dur a 
terme l’exposició.

Per començar, perquè els tres propòsits que Ricard 
Farré i Enric Cambray van explicar en la postfun-
ció habitual dels divendres a l’Aurora es compleixen 
impecablement: reivindiquen la comèdia feta amb 
rigor, posen en valor Molière recuperant el clàssic 
amb una dramatúrgia contemporània (amb la par-
ticipació de Lluís Hansen) i defensen l’ofici d’actor 
exhibint tècnica teatral. Tres objectius que dig-
nifiquen als nostres dies una obra costumista 
amb embolics familiars que fa burla de la hi-
pocresia i que ha estat força oblidada –per sota 
d’altres títols com L’avar, Tartuf, El misantrop o 
El malalt imaginari– malgrat el seu alt potencial 
crític i còmic, més que vigent gairebé tres segles 
i mig després (data del 1672).
L’aproximació s’aconsegueix amb una doble esqui-
lada de text i personatges per anar al gra i els símils 
entre l’original i l’actualitat, com ara els literats de 
l’època amb els opinadors que trobem avui als mit-
jans de comunicació o els barbarismes i altres in-

correccions lingüístiques que posarien molt i molt 
nerviós Pompeu Fabra. Tot plegat amb aportacions 
pròpies, un llenguatge sorneguer que pica l’ullet a 
les grans sentències buides de contingut (encer-
tadíssim el 5x10) i una brillant escenografia 
d’Enric Romaní composta de mampara amb 
portes giratòries que contribueix al joc del fre-
golisme. Sens dubte, l’atractiu més gran de l’es-
pectacle. Farré i Cambray llueixen la capacitat 
de transformar-se o evocar vertiginosament els 
diferents personatges –ja siguin homes o do-
nes– amb un simple objecte, gest o modulació 
de la veu. Hi ha un meticulós treball al darrere.
Produccions com Les dones sàvies demostren com 
amb talent, imaginació i empenta es poden gestar 
grans èxits. Cal, això sí, que les companyies re-
bin el suport per tirar endavant els seus projectes 
(residències artístiques, coproduccions, etc.). Si 
el Maldà –com d’altres, no és pas l’únic– ho ha 
pogut fer, #ésdesàvies seguir-ne l’exemple.
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LLENGUA / LA VEU 

Vint-i-cinc noves pa-
relles lingüístiques es 
van conèixer diven-

dres passat, 3 de novembre, a 
la capital de l’Anoia.
L’acte va tenir lloc a la Bibli-
oteca Central d’Igualada i va 
servir per presentar els parti-
cipants d’aquesta nova edició. 
En total, 25 parelles lingüísti-

ques noves formades per un 
voluntari catalanoparlant 
disposat a compartir una 
hora de conversa setmanal 
amb un aprenent de català 
durant deu setmanes.
La majoria de les parelles 
lingüístiques es trobaran a 
Igualada, tot i que en aques-
ta edició també hi ha partici-
pants de Vilanova del Camí, 
Santa Margarida de Montbui, 

Nova edició del Voluntariat 
per la llengua a Igualada

El Bruc i Castellolí. Pel que 
fa als aprenents, cal remarcar 
que procedeixen de països di-
versos que engloben territoris 
de parla hispana, àrab, russa, 
portuguesa i taiwanesa.
Totes aquelles persones in-
teressades a inscriure’s en 
aquesta activitat ho poden 
fer a través del portal del 
Voluntariat per la llengua 
(www.vxl.cat).

EXPOSICIONS / LA VEU 

El pintor odenenc, en Jo-
sep Francès exposa els seus 
treballs a la Pastisseria Pla 
d’Igualada. 
Es tracta de dibuixos a la plo-
ma puntillistes sobre paper 
fet a mà, del Molí Paperer de 
Capellades, i de pintures a 
l’oli molt detallistes que rat-

llen l’hiperrealisme, la majo-
ria dels seus treballs son de 
temàtica Igualadina, tot i que 
també hi ha algun tema de la 
comarca i també del Bages... 
Una petita exposició que es 
pot gaudir en un dels establi-
ments més acollidors d’Igua-
lada com és la Pastisseria Pla 
de la Av. Barcelona fins a mit-
jans de desembre.

Josep Francès exposa a la 
Pastisseria Pla

Durant els dos primers caps 
de setmana de desembre, 
en el marc la Fira de Nadal, 
el Nadal Marked tornarà 
omplirà de nou l’espai de 
l’Empremta de Gràfiques 
Vilanova amb regals extra-
ordinaris de diferents cre-
adors, seleccionats per la 
seva qualitat i originalitat.
El Nadal Marked va néixer el 
2016 amb la finalitat de donar 
a conèixer nous dissenyadors 
i artesans de qualitat, i per 
apropar una oferta de pro-
ductes de disseny original a 
Igualada. Després de l’èxit de 
la primera edició, l’organitza-
ció vol consolidar aquest es-
pai de disseny al Nadal.
La convocatòria de nous 
expositors romandrà ober-
ta fins el dia 5 de novembre. 
Els dissenyadors i artesans 
interessats poden entrar en 
el procés de selecció envi-
ant les seves propostes a 
hola@dissenymarked.com.

Aquest desembre 
torna el Nadal 
Marked, el mercat 
de disseny per 
Nadal al centre 
d’Igualada

· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

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

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

RESTAURANTS
Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)

Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39
www.hotel-rober t.com  -  info@ hotel-rober t.com

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

 E IEE,
XURROS AMB XOCOLATA!

(DE 9:30h A 11:30h)
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Avui divendres, 10 de 
novembre, a les 12h, 
el Museu de la Pell 

d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia celebra la Setmana de 
la Ciència amb una conferèn-
cia per donar a conèixer tots 
els detalls sobre el procés de 
creació dels nous recursos 
interpretatius de la Vil·la Ro-
mana de l’Espelt. Xavier Ber-
múdez, arqueòleg assessor, 
Pere Sendra, artista de Com-
puter Generated Image (CGI) 
i Aureli Sendra, dissenyador i 
director de producció, expli-
caran a tots els públics el tre-
ball d’equip dut a terme. Des 
de l’aplicació a l’espai de nous 
elements físics de senyalística 
i comunicació fins al disseny 
i la realització de nous recur-
sos de tecnologia audiovisual. 
Al llarg de la xerrada es des-
granaran els coneixements 
que es tenen del jaciment, 
quins han estat els criteris 
per a la proposta d’alçats vir-
tuals, les tècniques emprades 
tant de modelat de volum 

com de generació de materi-
als, textures, il·luminacions 
o càmeres. També s’explicarà 
quines aplicacions CGI i de 
retoc d’imatge s’han utilitzat 
per crear representacions de 
visualització a 360º.
El resultat d’aquest treball 
sobre la Vil·la s’emmarquen 
dins d’una actuació global 
d’adequació dels accessos 
al jaciment, de la millora de 
la senyalització externa, del 
reforç del recorregut intern 
amb nous plafons informa-
tius, i d’un esforç per fer més 
comprensible el significat de 
la Vil·la Romana de l’Espelt a 
tots els públics. L’aixecament 
de nous plànols topogràfics 
o l’elaboració de planimetria 
georeferenciada ha estat in-

Conferència “La reconstrucció virtual 
de la Vil·la Romana de l’Espelt”

TEATRE / C. MUNTANER 

Demà dissabte ens vi-
sita l’Associació artís-
tica Kakaiba de Sa-

badell per primera vegada al 
concurs de teatre de Piera.
L’Associació Artística Kakaiba 
va néixer el 2009 gràcies a cinc 
amics amb ganes de gaudir i 
fer gaudir del teatre i s’ha anat 
consolidant en el panorama te-
atral de Sabadell. 
Actualment, el grup ja conta amb 
una quarantena de persones.
Aquest són els muntatges que han 
representat fins l’actualitat:
2009-2010 Dakota, de Jordi Gal-
ceran, dirigida per David Cortés
2010-2011 Refugiats, de Sergi 
Pompermayer, dirigida per 
Marçal Bayona 
2011-2012 Demà coneixeràs en 
Klein, de Toni Cabré, dirigida per 
Pere Campoy
2011-2012 Plet per a l’ombra d’un 
ruc, de FriedrichDürrenmatt,
2012-2014 Terra baixa, d’Àngel 
Guimerà, dirigida per M. 
Rosa Olivé, 
2013-2014 Plastilina, de Marta 
Buchaca, dirigida per Ricard Salvà
2014-2015 Carpediem, basada 
en la pel·licula El club dels poetes 
morts. Dirigida per Cristina Tiana.
2015-2017 Passat el riu, de Joe 
Dipietro. Dirigida per Vicenç Peig.
2016-Actualitat Fulmonti, de 
creació pròpia i dirigida per 
Vicenç Peig.

A més a més de crear 
aquests muntatges, Kakai-
ba ha participat activa-
ment en l’organització del 
“Dia internacional del Te-
atre” durant 3 anys, des-
prés de molts anys de no 
celebrar-se, per poder fer 
arribar el teatre a tothom. 
A més, ha col·laborat amb 
el Centre de Normalització 
Lingüística de Sabadell, a 
través del seu voluntariat, 
fent un taller que acosta el 
català a immigrants a Ca-
talunya a través del teatre 
i, també, amb l’Acadèmia 
de Belles Arts de Sabadell, 
amb un taller de teatre. 

Sinopsi: 
En plena crisi econòmica, 
el tancament de les fàbri-
ques d’acer de Yorkshire 
deixa sense feina a la ma-
joria de la població mas-
culina. Gaz, un dels obrers 
afectats, perdrà el dret a 
veure el seu fill si no troba 
els diners per poder pagar 
la pensió de manutenció. 
Enmig de la desesperació 
i amb l’ajuda del seu amic 
Dave, se li acut la absurda 
idea de muntar un espec-
tacle d’strip-tease.
L a  d u r a d a  d e  l ’o b r a  é s 
d ’u n a  h o r a  i  m i t j a  e n 
u n  s o l  a c t e .

“Fulmonti” al Concurs 
de Teatre de Piera

dispensable per dur a ter-
me totes les intervencions i 
per a crear el model 3D de 
l’entorn actual. Tots els nous 
recursos generats estan en-
llaçats al web www.museu-
pelligualada.cat/villa-roma-
na-espelt i són accessibles 
amb dispositius mòbils des 
del mateix jaciment.
La Setmana de la Ciència 
se celebra des de fa més de 
vint anys, impulsada per la 
Fundació Catalana per a la 
Recerca i la Innovació, amb 
l’objectiu d’apropar a la ciu-
tadania l’esperit científic i 
els resultats de les recerques 
que es fan en els àmbits més 
diversos de la Ciència i de la 
Tècnica. Més informació a 
www.fundaciorecerca.cat.

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

Copes dels 
millors vins i 

caves. 

Pinxos i vermuts.

Esmorzars, 
berenars, sopars...

Fes la teva 
reserva!!

(Estem al costat de 
Cal Font)

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



Rajoles i mosaics

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Les rajoles són un objecte 
premsat i fabricat per ser tre-
pitjat, per això, hom els ha 

qualificat de “catifes de ciment”.
En el programa de Fires i Festes, del 
1922, llegim l’anunci: “Gabarró & 
Tarrida i Cia, Fàbrica de mosaics hi-
dràulics, granit, pedra artificial i ci-
ment armat. Únic dipòsit a Igualada  
de ciment Asland. Gran existència 
i immens assortiment en mosaics. 
Despatx, Rbla. Canalejas, 25. Obra-
dor, carrer de Sant Magí, 42”.
I, en el mateix programa, apareix 
una guia comercial on hi consta l’es-
tabliment del ram de, Julià Gimeno, 
carrer Amnistia. Solien fer, també, 

“panots”, les rajoles que, amb dibui-
xos quadriculats o amb semicercles, 
es fan servir per les voreres.
Havíem vist a fer mosaics. Uns mot-
lles metàl·lics, normalment de 20 x 
20 cms., amb uns compartiments per 
als diferents ciments de colors, i com  
una premsa hidràulica comprimia les 
peces, amb dibuixos geomètrics o ar-
tístics. Els mosaics es venen a metres 
quadrats i no pas d’un en un.
En el 1950, els fabricants de mo-
saics eren: Jordi Albareda, Galícia, 
15; Josep Casanovas, Carme, 17; 
Manuel Colom, Òdena, 41; Fran-
cesc Gabarró, Sant Magí, 40 i Llo-
renç Tarrida, P. Espanya, 4. 
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Unes cent cinquanta 
persones vingudes 
d’arreu de Catalunya 

han participat en la 36a. Tro-
bada d’Animadors de Cants 
per a la Litúrgia de Montser-
rat que se celebrà els passats 
dissabte i diumenge, dies 28 i 
29 d’octubre a Igualada, orga-
nitzada per la Coral de Santa 
Maria d’aquesta localitat.
El diumenge es comptà amb 
la presència de monsenyor 
Romà Casanova, bisbe de 
Vic que va presidir l’ofici 
solemne a la basílica, i tam-
bé el dinar de comiat.
Tot el programa es desenvolu-
pà amb rigorosa puntualitat.
Els actes s’iniciaren el dis-
sabte al matí amb la visita als 
Museus de la ciutat i a l’ado-
beria de cal Granotes. A pri-
mera hora de la tarda hi ha-
gué el dinar de retrobament 
al Restaurant Canaletes i a la 
tarda, desprès de la salutació 
als expedicionaris per part 
del rector de Santa Maria 
Mn. Eduard Flores hi hagué 
una ràpida visita a la basílica. 
Al vespre, desprès d’un ami-
cal sopar a l’Ateneu, s’oferí un 
concert de música religiosa a 
l’església del Roser. La Coral 
amfitriona va interpretar sota 
la direcció de Coni Torrents i 
amb l’acompanyament a l’or-
gue de Lluís Victori, la missa 
“In honorem sancti Hierony-
mi” de Maria del Rio, i dos 

motets, un de Valentí Mise-
rachs i l’altra de Joan Mar-
tínez Colàs. A la segona part 
s’oferí una audició partici-
pativa amb els assistents a la 
Trobada de Cants que cons-
tà de set motets, dirigits per 
Andreu Martínez, Manuel 
Raventós, Cinta Ollé, Mercé 
Cano i Albert Pàmies, el qual 
també actuà d’organista.
El diumenge al matí, hi ha-
gué una visita guiada a la 
Llar del Sant Crist, on es re-
corregueren la capella i les 
principals instal·lacions. 
A les 12 del migdia a la basí-
lica de Santa Maria, s’inicià 
una solemne missa en la que 
concelebraren diversos sacer-
dots i presidí el bisbe de Vic. 
Aquest, en l’homilia, comentà 

el bon servei que desenvolu-
pen els animadors de cants, 
als quals agraí la seva dispo-
nibilitat, remarcant el caràcter 
d’unitat que suposa la músi-
ca coral pròpia de la litúrgia. 
L’ofici adquirí una singular 
solemnitat amb els cants de 
la gran massa coral, dirigida 
per la Comissió de Trobades 
acompanyada pels organistes 
Lluis Victori i Albert Pàmies.
Desprès mossèn Josep 
Massana va atendre una 
interessant visita guiada a 
l’exposició Fulgentia.
A primera hora de la tarda, 
hom es reuní al Restaurant 
Sesoliveres en el dinar de 
cloenda, que presidí Mons. 
Romà Casanova, acompanyat 
de Maribel Cuadras, regidora 

La coral de Santa Maria d’Igualada acollí 
una participada trobada d’animadors de cants

de Govern Obert i Ensenya-
ments Artístics de l’Ajunta-
ment d’Igualada, Jordi Barón, 
responsable de Cultura i Es-
ports del Consell Comarcal 
de l’Anoia i altres representa-
cions, A l’hora del cafè, Lleo-
nard del Rio, president de la 
Coral de Santa Maria lliurà 
sengles figures-recordatori 
a les autoritats que presidi-
ren l’àpat i es lliurà a tots els 
assistents, una foto postal 
del concert de la vigília.
Desprès s’anuncià que la pro-
pera Trobada General se cele-
braria a Lloret de Mar.
Amb els cants dels adéus i el 
dels “Els segadors” es donà 
per acabada la 36 ena. Tro-
bada d’Animadors de Cants 
celebrada a Igualada.

Audició participativa en el concert del Roser. / JOAN SOLÉ

CULTURA / LA VEU 

Marta Palacín, una jove pro-
fessora de Filosofia de la 
Universitat de Barcelona es 
va posar el públic de l’AUGA 
a la butxaca tot explicant la 
rebel·lió de Martí Luter de fa 
exactament cinc-cents anys.
La proposta de Luter va cap-
girar la moral, la política i 
la economia des de llavors i 
fins als dies d’avui. I Palacín 
explicà tot plegat de manera 
entenedora i amena.
I el proper dilluns, l’his-
toriador Bernat Roca ens 
parlarà dels particulars 
efectes de la Primera Guer-
ra mundial sobre Igualada.

Cinc-cents anys 
de la rebel·lió de 
Martí Luter a 
l’AUGA



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 27 d’octubre al 12 de novem-
bre a la Sala Municipal d’Exposi-
cions.

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 ru-
ïnosos amb textos literaris que s’hi 
han referit, amb referències a la co-
marca 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.

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

DIBUIXOS I OLIS

Josep Frances Camps
Dibuixos a la ploma puntillistes 
sobre paper fet a mà, del Molí Pa-
perer 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.

EXPOSICIONS

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

De quan la paraula viva ressuscita la veu de les pedres; 
exemplar mostra de “Patrimoni oblidat, memòria literària”

S eguint una iniciativa molt àmplia que vol 
contribuir a un exhaustiu coneixement de la 
nostra terra, del seu patrimoni i de la seva li-

teratura, des d’una perspectiva de promoure la lectu-
ra, l’estudi i la divulgació així com la motivació per 
a fomentar noves produccions literàries, capaces de 
refermar el pes del saber, de la bellesa patrimonial i 
sobretot d’una considerada reflexió cara al present i 
al futur; aquests dies, la Biblioteca Central, conjunta-
ment amb la Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner, i amb 
la col·laboració de nombroses institucions, entitats i 
persones, amb el reclam de “Patrimoni oblidat, me-
mòria literària”, ens convida a un pròdig recorregut 
per diferents racons patrimonials de Casa Nostra 
-llargament silenciats- que, prodigiosament, retor-
nen al present gràcies als textos literaris que en com-
plementen la seva història.
Així mateix, prenent com a referent tot el territori 
català i amb una especial mirada a la Comarca de 
L’Anoia, aquesta exposició apunta i evidencia el pes 
de la història, la veu de les pedres, la importància 
simbòlica de les ruïnes permanents i el viu protago-
nisme social d’aquells qui han contribuït a què tot se-
gueixi igual, malgrat haver canviat segons les pròpies 
dinàmiques del fet històric. Tots aquests indrets res-

susciten amb la literatura, alhora que 
esquiven retractar-se a la seva claudi-
cació i no veure’s vençuts per les exi-
gències de remissió de part d’algunes 
tendencioses amenaces del present.
La literatura, doncs, s’annexa al passat 
de tot aquest patrimoni –certament 
debilitat- i concedeix la paraula a la 
seva veritable, testimonial i a voltes 
controvertida història. Els textos fan 
memorable tant la nostàlgia del no 
retorn com el potencial d’acomodar 
aquests elements patrimonials als im-
peratius actuals sense perdre de vista 
una percepció recurrent a la periodi-
citat de la història. En aquest sentit, les 
visions literàries aporten unes renovades descripció 
i interpretació, com en una mena de complicitats en-
tre imatge i paraula.
Tot plegat, doncs, respon a la línia que vénen assu-
mint les habituals tasques dels Centres i Instituts 
d’estudis locals i comarcals; en la mesura en què fi-
xen l’atenció en llocs concrets amb el propòsit d’en-
llaçar la geografia i la història amb la memòria i el 
saber. I, és, al capdavall, aquesta, una altra contribu-
ció per a sumar coneixement i cultura com a resultat 

dels esforços per a establir un veritable lligam entre 
paisatge, patrimoni, gent i paraula escrita; de la mà 
d’escriptors i escriptores d’una certificada producció. 
A tall d’exemple, un dels elements exposats és el Con-
vent de “Les Llagues de Sant Francesc”, del barri de 
l’Estació de Calaf; fundat a l’any 1696. Aquesta obra 
arquitectònica veu restituïda aquí  la seva importàn-
cia amb les paraules edificants del 1906, de Gaietà 
Barraquer I Roviralta, extretes de l’obra “Las cases de 
religiosos en Cataluña durante el primer tercio del 
siglo XIX”, Barcelona. 
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nes. Homentatge a Lola Anglada.  
Diumenge a les 5 de la tarda a la plaça de 
les Escoles Velles.

TEATRE FAMILIAR 
Capellades 

Xarxa Capellades presenta “De què fan 
olor els pets” o la Història d’en Jonàs que 
ho hi sentia de Nas.  
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

FESTIVAL BENÈFIC 
Vilanova del Camí 

Festival benèfic Memorial Juani Cruz. Or-
ganitza Artistic.  
Diumenge a les 7 de la tarda al Centre Po-
livalent de Can Papasseit.

BALLADA DE SARDANES 
Vilanova del Camí 

Ballada de sardanes amb Quintet de Cobla 
Terres de Marca per celebrar els 10 anys de 
sardanes al nostre municipi.  
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça 
del Mercat.

VISITA GUIADA 
Santa Margarida de Montbui 

VIsita guiada al Castell de Montbui d’en-
guany. Aquesta visita, consisteix en un re-
corregut pel cim de la Tossa.  
Diumenge a les 12 del migdia a la Tossa 
de Montbui.

DILLUNS 13 

CONFERÈNCIA
Igualada 

Bernat Roca. “La I Guerra Mundial: Una 
guerra per acabar amb totes les guerres”.
El creixement econòmic, demogràfic i ter-
ritorial d’Igualada al primer quart de segle 
XX. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 14 

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Club de lectura de literatura infantil. Nou 
club de lectura adreçat a pares, mares, avis, 
àvies, mestres i professionals de l’educació, 
per conèixer, comentar i recomanar les no-
vetats infantils
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

LABORATORI DE LECTURA
Capellades 

Nova sessió del Laboratori de lectura amb 
“Els monstres de la Biblioteca”.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
el Safareig.

DIMECRES 15 

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ

Igualada 
Club per practicar la lectura en la nostra 
llengua i conèixer l’obra d’autors catalans. 
“Trena de cendra”, de Carme Guasch.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca.

MÚSICA
Igualada 

Cicle de concerts de professorat. Mono-
gràfic Telemann. A càrrec de: Juan Manu-
el Granda, flauta; Miquel Cordoba, violí; 
Romain Boyer, violoncel; Jonatan Carbó, 
clavicèmbal..
Dimecres a les 8 del vespre a l’auditori de 
l’Escola de Música.

DIJOUS 16 

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Trobada de persones que han llegit el ma-
teix llibre per comentar-lo. En aquesta 
ocasió “Si menges una llimona sense fer 
ganyotes”, de Sergi Pàmies.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

PRESENTACIÓ
Igualada 

Presentació del patrimoni cultural imma-
terial de les adoberies i els processos de la 
pell a Igualada..
Dijous a les 6 de la tarda a l’adoberia Be-
lla.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Piera 

El poeta Santi Borrel Giró presenta el seu 
darrer llibre de poemes “Mar da morte”, 
un cant a l’ecologia, al medi ambient, a la 
bellesa del mar i de la terra.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca.

CONFERÈNCIA
Capellades 

Conferència “La investigació pot canviar 
la història” per a la Marató de TV3.
Dijous 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca 
El Safareig..

DIVENDRES 10  

CONFERÈNCIA 
Igualada 

“Reconstrucció virtual de la vil·la roma-
na de l’Espelt”. Xavier Bermúdez, Aureli 
i Pere Sendra explicaran el treball d’equip 
dut a terme en el procés per acostar la vil-
la romana de l’Espelt a tots els públics amb 
diversos recursos de tecnologia audiovi-
sual.  
Divendres  a les 12 del migdia al Museu 
de la Pell.  

MÚSICA 
Igualada 

“Cicle de concerts de professorat”. Entre el 
classic i el Jazz -Claude Bolling- A càrrec 
de: David Riba, flauta trav; Públio Del-
gado,guitarra; Txema Riera, piano: Josep 
Buch, baix elèctric; Alcides Rodrigues, 
batería.  
Divendres a les 8 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació del llibre “21 maneras de her-
vir una rana”, de Rafa Moya. Vint-i-un re-
lats que tracten sobre el món de l’empresa.  
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central d’Igualada.

MÚSICA 
Òdena 

Concert a càrrec del duet Nuska Corrià 
I Santi Méndez flautes de bec i guitarra, 
amb la col·laboració del tenor Joan Eudald 
Castelltort, un duet de flautes de bec i gui-
tarra amb obres del s.XVIII al s.XX.  
Divendres a les 9 del vespre a l’església de 
Santa Magdalena de l’Espelt.

POESIA 
Capellades 

Trobada “Poesia al cafè”, oberta a totes les 
edats.  
Divendres a les 7 de la tarda al Saló Rosa 
de la Lliga.

DISSABTE 11 

HORA DEL CONTE I TALLER 
CIENTÍFIC
Igualada 

Mad Scientist: the crazy world of Science 
 by Kids&Us
Experimentem junts en anglès. Per a in-
fants a partir de 4 anys.
Dissabte  a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central.

SETMANA DEL TURISME 
INDUSTRIAL

Igualada 
Tast de la “Truita de murri”
Cultura adobera i gastronomiaAmb motiu 
de la Setmana del Turisme Industrial, ve-
niu a tastar el menjar típic d’adober.
Dissabte de les 11 del matí a les 2 del mig-
dia al pati del Museu de la Pell.

CONCURS DE TEATRE
Piera 

L’Associació Artística Kakaiba de Sabadell 
presentarà l’obra “Fulmonti”. En plena crisi 
econòmica, el tancament de les fabriques 
d’acer de Yorkshire deixa sense feina la 
majoria de la població masculina.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

DANSA 
Vilanova del Camí 

Festival flamenco. Commemorant el 16 de 
novembre de 2010, data en què la UNES-
CO va declarar el flamenc Patrimoni Cul-
tural Immaterial de la Humanitat.
Amb les actuacions de  Sheila Grados i el 
guitarrista, Javier Gavara..  
Dissabte a les 8 del vespre al centre poli-
valent de Can Papasseit.

TEATRE 
Capellades 

Nit de teatre amb “La Quarta Via” de la 
Companyia T-Atraco Teatre.  
Diumenge a les 9 del vespre al Teatre la 
Lliga.

VISITA GUIADA 
Sant Martí de Tous 

Visita guiada al Tous medieval a càrrec 
d’Anoia Patrimoni. Aquesta ruta inclou la 
visita al «poblet», el Castell de Tous i l’es-
glésia parroquial de Sant Martí.  
Dissabte a les 11 del matí des de l’AE-
COM.

DIUMENGE 12  

SETMANA DEL TURISME 
INDUSTRIAL 

Igualada 
Tastet de l’olla ferroviària al museu del tren 
miniatura d’Igualada
És cuinarà a l’equipament Museu del Tren 
RAILHOME BCN, la famosa olla ferrovi-
ària, plat popular entre els treballadors del 
ferrocarril.  
Diumenge de les 11 del matí a les 2 del 
migdia al pati del Museu Raihome.

TEATRE 
Igualada 

“L’electe” de Ramon Madaula
Un jove polític acaba de ser escollit presi-
dent. Ha de pronunciar el seu discurs d’in-
vestidura i cada vegada que l’assaja, un tic 
deforma la seva cara.  
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

CINEMA FAMILIAR 
Piera 

Projecció de la pel.lícula apta per a tots els 
públics “El nadó en cap”.  
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Foment.

CORRELLENGUA 
Castellolí 

Gimcana per la llengua i la cultura catala-
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PASSATEMPS

Sudokus
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6 8 7

3 8 6 2 7
3 4

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

Dificultat: alta

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Són com bicis escapçades, però amb eleccions. No és un africà model 
però modelat sí / 2. Xarboto consciències i xarops. Cridar a capítol a la memòria / 3. La 
malmesa. Quantiosa com una família amb carnet. Para la mà / 4. Amuntegat en un pot a 
mesura que avança el concurs. Al mocador d’en Norbert Feliu Soteres / 5. Honorable com-
pulsió. Pèssims com solen ser els balanços econòmics dels fastos / 6. Té dificultats de relació 
amb els altres nucleòsids. La cosa llatina / 7. Carota deformada a l’hora de pronunciar la 
llengua balcànica. Els eixelebrats al cap i els espavilats, a la tele, jugant / 8. Gebri durant el 
natural procés d’erosió. Trones en mal estat però de pròpia propietat / 9. Sol anar per da-
vant de l’altre. Els mitjans americans que ens han dut de cap a la massificació. Es comporta 
com un veritable Escrivà de Balaguer / 10. Una pila d’ocells a l’estola. Son cosí veneçolà pas-
sa per ser un gran ofidi / 11. Migdia de divendres. Prohibició de parlar molt fàcil de posar. I 
encara de divendres, punta de dia / 12. Un de la Llitera amb fama de molt samarità. Es perd 
a mesura que es corre / 13. Ni abans ni després. O munta l’aparell o para casa.

VERTICALS: 1. Sol acabar-hi el caçador de les faules amb moral. Sense coure, a lo bèstia, 
com tota guerra que s’ho valgui / 2. ONG que sí. Ravenisses de flor groga i color de llimó. 
Centre al Park / 3. Tan detall que no s’està ni un sol minut ociós. El gran argument del sis-
tema / 4. Revolta de mariners per fer posar rumb nord. De cançonera i trigaire sí que n’és, 
però de bufona gens / 5. Advertit que la comunitat encara no s’ha completat. Els qui practi-
quen la modalitat més rara de trial, que no som ni tu ni jo / 6. Pilar prim. Tan ufanosos que 
se’ls posa cara de bleda. Flueix per Europa i per Corint / 7. Fàries esmicolades per fer-ne un 
àngel. Per ser antics soviètics avui estan calavèrics / 8. Fa poc més d’una setmana la meitat 
no es van recordar que n’eren. Molt antiga, la del temps de l’antedata / 9. Desfet com un 
ésser en la imperfecció subjuntiva. Múscul que uneix en Nicolás a la Isabel. Al capdavall / 
10. Planta amb fulles dignes de capitell. De l’estació que gira al voltant de l’ull / 11. Cua de 
balena. Li devem el pa de cada dia. A l’agulla i al paller / 12. Aquestes plantes, en canvi, són 
més aviat dignes de dieta. Llogaret molt apartat, concretament a l’extrem sud.

 

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:
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Dificultat: mitjana

 
 

 
 

PREPARI LA SEVA LLAR PER AQUEST HIVERN  
 

Facilitats de pagament : 
finançament al 0% interès

Canvieu la caldera i estalvieu 

un 30 % del consum

 

7 Diferencies per Nadia Giménez



   58 | TELEVISIÓ I RÀDIO Divendres, 10 de novembre de 2017

08 00  
10 00

10 00  
13 00

13 00  
13 30

13 30  
14 00

14 00  
15 00

15 00  
17 00

17 00  
18 00

18 00  
20 00

20 00  
20 30

20 30  
21 00

21 00  
22 00

22 00  
00 00

00 00  
07 00

07 00  
08 00



Laura Romero Corbella
Jan Marimon Valls

Armand Brunet Muñoz
Ramon Ribas Sans

Rosa Maria Morros Guma
Guim Marimon Valls

Mari Palmes Sala

Elvira Torres Sole

Anna Biscari Torres

Evelin Chillón Velasco

Angela Riba Torrents

Maribel Casanova Lopez

Ana Vaques Mora

Mari Palmes Sala

SORTEIG
ENTRADES 

MUSEU DEL TREN

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Bicicleta

Entrades Yelmo Cines

Teatre de l’Aurora

Abonament Amics de la Música

Entrades Museu del tren

Escalada

Entrades Teatre Nu

Val de xapa i pintura

www.yelmocines.es
902 22 09 22

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684
www.ateneuigualadi.cat

93.803.07.63

amicsdelamusica@gmail.com
931 31 35 58

www.igualadahc.com
93 804 42 57

www.ingravita.cat
937 495 779

www.museudeltraginer.com

938 048 852

www.planxisteriagelabert.com

938 032 198

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

railhome.com

676 959 431
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Fins a inici de la nova 
temporada no hi haurà sorteig

*Si has guanyat el premi, contacta directa-
ment a l’empresa que fa el regal. 
Has de presentar el teu DNI + el full 
d’aquest diari que acredita ser-ne el 
guanyador.

Moltes gràcies i sort!

Elvira Torres Sole

Josep Mari i Llacuna
Esteve Camps Oviedo
Teresa Segura
Joan Vidal Nicolas

Pep Marsal
Anna Biscarri Torres
Rafel Domenech Mas
Merce Almenara

Cels Llorens Munné

Rosa Pujado

M Teresa VilarrubiasClara Sanchez Singla

Angela Riba Torrents

Esteve Camps Oviedo

Albert Rossell Farré 

David Borrega 

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA



Winston Churchill, dia D
Ateneu Cinema •  Churchill

RAMON ROBERT / 

C om ja se sap, Winston Churc-
hill, va ser un polític i estadista 
britànic, conegut pel seu lide-

ratge del Regne Unit durant la Segona 
Guerra Mundial. És considerat un dels 
grans líders de temps de guerra i va 
ser primer ministre del Regne Unit en 
dos períodes. Notable estadista i ora-
dor, Churchill va ser també oficial de 
l’Exèrcit Britànic, periodista, historia-
dor, escriptor i artista. És l’únic primer 
ministre britànic guardonat amb el 
Premi Nobel de Literatura, i va ser 
nomenat ciutadà honorari dels Es-
tats Units d’Amèrica. Sobre Churc-
hill ja s’han fet algunes pel·lícules, 
i ara s’estrena la darrera, en la que 
l’actor escocès Brian Cox carac-
teritza a Winston Churchill. 

Churchill no és exactament una pel·lí-
cula biogràfica sobre el molt notable 
personatge històric, sinó que preferi-
blement es concentra en el lideratge de 
Churchill en la II Guerra Mundial. A 
l’any 1944 les forces aliades -un milió 
de soldats reunits a la costa sud an-
glesa- estan preparades per al desem-
barcament. 48 hores abans de l’opera-
ció, Winston Churchill s’enfronta amb 
els seus generals i aliats nord-ameri-
cans per decidir com afrontar el que 
va esdevenir el punt d’inflexió de la 
guerra. En l’anomenat Dia D, els 
aliats s’hi juguen la victòria o la 
derrota. Amb aquest argument, el 
realitzador Jonathan Teplizky esce-
nifica un relat sobri i decorós, en 
el qual destaca especialment el citat 
Brian Cox, que interpreta Winston 
Churchill amb molta convicció.

Av. Barcelona, 188 – 08700  –  IGUALADA    
Tel. 93 803 29 65  –   www.vitermik.es  –  info@vitermik.es

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix
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L’objector va a la guerra
A Tous •  Hasta el último hombre

RAMON ROBERT / 

Qüestionat per algunes de les 
seves idees polítiques i socials, 
i molt conegut en la seva face-

ta d’actor, Mel Gibson també ha diri-
git algunes pel·lícules prou estimables, 
cas d’El hombre sin rostro, Braveheart 
o Apocalypto. Ara ens arriba la seva 
cinquena pel·lícula com a realitzador, 
Hasta el último hombre, en la relata la 
història de Desmond Doss, un jove 
metge militar que va participar en la 
batalla d’Okinawa, al Pacífic durant la 
II Guerra Mundial, i es va convertir en 

el primer objector de consciència en la 
història nord-americana a rebre la Me-
dalla d’Honor del Congrés.
Amb fascinants visualitzacions i molt 
ben interpretada per Andrew Garfield 
(excel.lent, i possible candidat a l´Os-
car), Sam Worthington, Hugo Wea-
ving, Vince Vaughn i Teresa Palmer, 
Hasta el último hombre combina l’es-
perit benefactor i pacificador del pro-
tagonista (el jove Desmond vol anar a 
la guerra, però es nega a fer ús de cap 
arma) amb les més cruentes i salvatges 
seqüències de combat. De tot plegat en 
un surt una pel·lícula excel·lent

Una catarsi
El racó del Cineclub •  Brava

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 16 de novembre a 
les vuit del vespre, a l’Ate-
neu Cinema i dintre del Ci-

cle Gaudí, el Cineclub presenta la 
producció catalana del 2017 Brava, 
dirigida per Roser Aguilar.
Després de  Lo mejor de mí (2007), Bra-
va és el segon llargmetratge d’aquesta 
directora sorgida de l’ESCAC. Explica 
el drama de la Janine, una executiva 

amb la vida aparentment solucionada 
que un mal dia pateix una agressió se-
xual al metro. Amb la intenció de 
superar el trauma, torna al poble 
on  viu el seu pare; però la por no 
desapareix i comença a qüestio-
nar-se tota la seva vida.
Esplèndida interpretació de Laia Ma-
rull, acompanyada de Bruno To-
deschini, Sergio Caballero, Fran-
cesc Orella (“Merlí”) i el veterà 
Emilio Gutiérrez Caba. 



CHURCHILL
Regne Unit. Biografia. De Jonathan Teplitzky. Amb Brian 
Cox, Miranda Richardson, John Slattery.  
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 Segona 
Guerra Mundial.

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

EL SECRETO DE MARROWBONE
Espanya. Drama de terror. De Sergio G. Sánchez. Amb Ge-
orge MacKay, Mia Goth, Charlie Heaton. 
Quatre germans, tement que els separin després de la mort 
de la seva mare, s’amaguen del món en una abandonada 
granja, un lloc les velles parets amaguen un terrible secret. 
Del guionista d´El orfanato

LA LA LAND
Estats Units. Musical. De Damien Chazelle. Amb Emma 
Stone i Ryan Gosling. 
Mia és una de les moltes aspirants a actriu que viuen a Los 
Angeles a la recerca del somni hollywoodià. Sebastian és un 
pianista que viu de les actuacions de segona que li surten, i 
el seu somni és regentar el seu propi club de jazz.
El destí de Mia i Sebastian es creuarà i la parella descobrirà 
l’amor, un vincle segurament secundari, o fins i tot un obs-
tacle, quan el que de veritat importa es assolir el somni de 
cadascú d´ells

BRAVA
Espanya. Drama. De Roser Aguilar. Amb Laia Marull, 
Bruno Todeschini, Sergio Caballero, Francesc Orella, Emi-
lio Gutiérrez Caba. 
La vida de Janine sembla anar bé fins que pateix un assalt al 
metro i tot s’ensorra. Tractant de fugir del seu turment inte-
rior, escapa al poble on ara viu el seu pare intentant ocultar 
les seves ferides. No obstant això, allà, lluny de trobar la pau, 
s’acostarà al seu costat més fosc. 

HASTA EL ULTIMO HOMBRE
Estats Units. Bèl·lica. De Mel Gilbson. Amb Andrew Garfi-
eld, Teresa Palmer, Sam Worthington
Narra la història de Desmond Doss, un jove metge mili-
tar que va participar en la Batalla d’Okinawa a la II Guerra 
Mundial i es va convertir en el primer objector de conscièn-
cia en la història nord-americana a rebre la Medalla d’Ho-
nor del Congrés.

GRU 3
Estats Units, Animació. De Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric 
Guillon. 
Balthazar Pratt, un antic nen estrella obsessionat amb el 
personatge que va encarnar en els anys vuitanta, demostra 
ser el pitjor enemic al qual Gru ha hagut d’enfrontar fins ara.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

EL SECRETO DE MARROWBONE
Dv: 18:30/21:00
Ds: 16:30/21:30
Dg: 16:00/21:00
Dll: 17:00
Dc:20:30
Dj: 17:30 (VOSE)

CHURCHILL
Ds: 19:00
Dg: 18:30
Dll: 19:30

BRAVA (Sessió Cineclub)
Dj: 20:00

1/ FELIZ DIA DE TU MUERTE (12A)
Dv Dll a Dj: 18:20/20:20/22:30
Ds i Dg:12:20/14:20/16:20/18:20/22:
20
/22:30

2/ MUSA (16A) 
Dv Dll a Dj: 17:40/19:55/22:20
Ds i Dg: 
13:15/15:30/17:40/19:55/22:20

3/ YO KAI WATCH (TP)  
Dv a Dj: 17:15
Ds i Dg: 12:05/14:00/16:00/18:00
3/ ANABELLE (16A)  
Dv i Dc: 19:25/21:45
Ds i Dg: 20:10/22:50
Dll Dm i Dj: 19:25
3/ BLADE RUNNER (12A)  
Dll Dm i Dj: 21:45

4/ EL SECRETO DE MARROWBONE 
(16A)
Dv a Dj: 18:15/20:30/22:45
Ds i Dg: 
13:30/15:50/18:10/20:30/22:45

5/ THOR
Dv a Dj: 18:30/21:15
Ds i Dg: 12:30/15:45/18:30/21:15

6/ ORO  (16A)
Dv a Dj: 17:30/19:45/22:00
Ds  i Dg: 
13:00/15:15/17:30/19:45/22:00

7/ TOC TOC (7A)
Dv a Dj: 17:50/19:50
7/ TADEO JONES 2 (TP) 
Ds i Dg: 12:00
7/ OPERACION CACAHUETE (TP) 
Ds i Dg: 13:55
7/ EL PEQUEÑO VAMPIRO (TP) 
Ds i Dg: 16:05
7/ GEOSTORM (7A) 
Dv a Dj: 21:55

8/ DEEP (TP)
Dv Dll a Dj: 18:05
Ds i Dg: 12:30/14:30/16:30/18:30
8/ AMERICAN ASSASSIN (16A)
Dv Dll a Dj: 20:00/22:15
Ds i Dg: 20:25/22:35

SALA AUDITORI
ORO
Dv: 18:30/20:30
Ds i Dg: 16:30/18:40/20:40

SALA PETITA
DEEP
Dv: 18:30 
Ds i Dg: 16:30
BATALLA DE SEXOS
Dv: 20:30
Ds i Dg: 18:30/20:40

GRU 3 (TP)  
Ds: 18:15
LA LA LAND (7A)  
Ds: 19.45
HASTA EL ULTIMO HOMBRE  
Dg: 23:00
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10: Lleó el Gran; Andreu Avel·lí; Tiberi; 
11: Martí de Tours; Menna. 

12: Josafat; Emilià (Millán) de la Cogolla.
13: Leandre; Dídac; Estanislau de Kostka; 

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

14: Serapi; Josep Pignatelli; Veneranda.
15: Albert el Gran; Eugeni; Leopold. 

16: Margarida d’Escòcia; Gertrudis; Edmon

Novembre

ANTONI RAJA ENRICH
Fa tres anys que vas marxar, 

però les persones que t’estimem 
et portem al nostre cor i pensaments.

Toni la teva família no t’oblida

Igualada, Novembre de 2017

En record del 3r aniversari d’en

Igualada, Novembre de 2017

ISABEL ROMEU I SOLÉ

Que morí el dia 14 de nivembre de 2002
Es prega una oració per la seva ànima

15è Aniversari

FÈLIX LLORACH SOLÉ

Ens va deixar el passat 24 de juliol a l’edat 
de 85 anys

La seva esposa: Joana Segura; fills: 
Carme i Gennaro, Joan i Gemma; nets: 
Martina i Guillem. La família agraeix les 

mostres de condol rebudes.

Es farà una missa en el seu record 
dissabte. 11 de novembre a les 20h. a 

l’església de la Sagrada Família d’Igualada.

Igualada, Novembre de 2017

EnESTEVE CORBELLA MORERA

La seva esposa Montserrat Ollé. Fills Esteve i Rosa Mª. Néts Roger i Marcel·la i 
família tota, us fem saber que es tindrà un record especial per ella la missa que 

es celebrerá el proper diumenge 12 de novembre a les 12h. a l’església de la 
Sagrada Família d’Igualada

Que ens va deixar el 6 de novembre de 2016

Igualada, Novembre de 2017

Primer aniversari del traspàs d’

Igualada, Novembre de 2017

MARIA ÀNGELS CASTELLS COMPTE

Els teus estimats: espòs, Joan Torra i Colom; fills, Joan i Núria, Josep; Nets, 
Adrià, Carla i la resta de familiars ho fem saber a llurs amics i coneguts. La 

cerimònia de comiat tindrà lloc avui divendres dia 10 de novembre a les 10 del 
matí a la parròquia de la Sagrada Família.

ha mort cristianament el passat dimecres dia 8 de novembre a l´edat de 64 anys.

A.C.S.

Funerària Anoia, S.L.

En record de
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