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Tomàs Pardo Caro, sortint del jutjat de Rubí dimecres al migdia, abans de tornar a la presó. Foto: EFE.    Pàgina 8

Vilanova 
i Montbui 
congelen els 
impostos

Deu anys de 
l’assassinat 
de Francina 
Castelltort

Ara fa 10 anys del crim de 
Francina Castelltort, l’exre-
gidora de l’Ajuntament 
d’Igualada que va aparèi-
xer morta en una casa de 
la seva propietat al carrer 
Òdena. Un jurat popular va 
declarar “no culpable” l’únic 
acusat del crim, un paleta de 
Montbui. Ara, la família de-
mana reobrir el cas. 

 Pàgines 9 a 12

Avui, 
Músiques de 
Butxaca a 
l’Ateneu   Pàgina 52

Clam a tot el país contra 
el violador “d’Igualada”

Tomàs Pardo Caro, el vi-
olador que va segrestar, 
violar i quasi matar una 
dona de 52 anys després 
d’abordar-la al carrer de la 
Caritat d’Igualada,  va ve-
nir dues vegades més a la 
ciutat, el juliol i el setem-
bre, per passar-hi el cap de 
setmana. 
La seva mare, un nebot 
i una germana viuen de 
lloguer a la ciutat, on van 
arribar en deixar el seu 
anterior domicili al Baix 
Llobregat. El cas ha tras-
balsat Igualada aquesta 
setmana, i el debat sobre 
la llibertat d’aquest sàdic 
violador és motiu de de-
bat a tot el país.
D’altra banda, s’ha detin-
gut a Igualada un avi de 
68 anys d’edat acusat d’in-
tentar abusar d’un nen.   Pàgines 19-20

Intensa 
setmana 
amb la 
Festa del 
Vi, l’Slow 
Shopping 
i el Rec.0
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Tomàs Pardo va venir en dues 
ocasions més a Igualada aquest any

La víctima va ser segrestada quan 
sortia de casa, al carrer Caritat



Albert Mateu
@almateu  

Igualadins, potser no és tan greu com el gegant o 
la pasacalle, però fa una setmana que hi ha hagut 
acord fiscal CiU+PSC+PP a l’Ajuntament.

L’EDITORIAL

Justícia
Aquesta setmana, la tremenda casualitat ens ha dut 
a l’actualitat el desè aniversari del crim de la igua-
ladina Francina Castelltort, que continua sense re-
soldre, i al mateix temps el segrest, violació i intent 
d’assassinat d’una dona vinculada a Igualada per 
un conegut delinqüent que tenia permís de sortida 
de la presó. Aquest darrer cas ha tingut una enorme 
repercussió a les xarxes 
socials de tot el país, i 
ha estat motiu de segui-
ment en molts mitjans 
de comunicació d’abast 
estatal, posant en dubte 
en molts casos els límits 
de la justícia en casos de 
violència extrema.
Malauradament, per bé 
que en condicions dife-
rents, estem parlant en 
ambdós casos d’errors 
en la justícia. En moltes ocasions es parla que una 
de les tres branques en les que s’aguanta el sistema 
democràtic a Espanya, el poder judicial, no s’acaba 
de definir bé el model que permeti no només una 
millor direcció i gestió, sinó també una aplicació 
de les lleis més encaminades al sentit comú. És cert, 
que, a voltes, apareixen casos com el d’aquesta set-

mana on es fa evident que alguna cosa grinyola, 
no funciona, en la justícia d’aquest país. Però el 
debat -recurrent- no sembla servir per res. Els jut-
jats continuen al llindar de la fallida tècnica amb 
milers d’expedients apilats, amb molt poc temps 
per ser estudiats i, en conseqüència, aplicar justa-
ment la llei. 

Res justifica, però, er-
rors majúsculs com 
el comès en el cas del 
violador Tomás Par-
do, però sí en el cas 
del crim no resolt de 
la benvolguda Fran-
cina Castelltort. És 
clar que, en aquest 
assumpte, va fallar el 
sistema, amb impor-
tants actors de la vis-
ta judicial substituïts 

tard i malament, proves importants no presenta-
des, un jurat popular amb sèries dificultats fins 
i tot per llegir o interpretar un document... Una 
situació certament impresentable que permet, deu 
anys després, tenir un assassí lliure. 
Només per això caldria reflexionar i adonar-nos ja 
que no anem en la bona direcció. 

A voltes, apareixen casos com 

el d’aquesta setmana on es 

fa evident que alguna cosa 

grinyola, no funciona, en la 

justícia d’aquest país. 
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CFR Anoia
@UCFR_ANOIA  

Condemnem i combatrem sempre la 
violència masclista i denunciem q 

@plataforma_cat utilitzi aquests fets per 
fer demagògia xenòfoba.

marta ribaudí
@martaribaudi 

 
Al final Dylan ha parlat i ha dit que sí al 
Noble, o sigui que el “meaning” del seu 

“silent” deuria ser un altre, però no aquest.

Anoia Turisme 
@Anoia_Turisme  

El bosc de les creus; història, misteri, cal-
ma, record, denúncia,... diferents interpre-
tacions per un mateix lloc #boscdelescreus

Pia Prat Jorba ©
@PiaPrat  

Extremadura y Andalucía (PSOE)  ofreciendo 
apoyo total a  #investidurarajoy Pedid respon-
sabilidades a dirigentes x el futuro que os espera

disseny=igualada 
@dissenyigualada 

Ens sumem a la iniciativa Movember per 
recollir fons per a la lluita contra el càncer 

de pròstata i de testicles. Te’l deixes?

Bombers Piera 
@bombersdePiera  

2 membres de @bombersdePiera  estan 
treballant des de les 06h al #IFGuingueta a 

Guingueta d’Àneu, al Pallars Sobirà.

Marta Pallarés
@martapal_igd 

No sé vosaltres  avui el meu rellotge intern 
va perdut en el espai temps entre que es 

dimarts i festiu i el punyetero canvi d’hora 
#gameover

Roger Casellas
@rcj41  

Dies com ahir queden gravats a la memòria! 
Gràcies a tots per ser-hi!  Visca el @CBIgualada!

#latevaveu

Imma González
@immagonnar  

Estamos tan saturados de las gilipolleces 
políticas que se convierte en tema de Estado 
si hubo o no #Cobra entre #ChenoaYBisbal.

Pablo Iglesias, líder de Podemos, va 
aixecar polseguera quan va etzibar al 
Congrés de Diputats “hi ha més de-
linqüents en aquesta cambra que fora 
al carrer”.

Jesús Maria Barrientos, president 
de TSJC, va dir al Parlament de Ca-
talunya “si el català és obligatori, Ca-
talunya serà un desert judicial”. Per 
afegir “Han de pensar si personar-se 
en causes com les de Serra no porta 
judicialitzar la política”.

Benet Salellas, portaveu de la CUP, 
li va respondre “denunciar el saqueig 
de Catalunya Caixa no és polititzar la 
justícia. I usem l’acció popular.”

Inés Arrimadas, líder de Ciutadans i 
cap de l’oposició al Parlament, va 

expressar les seves “esperances que 
la situació política a Catalunya es 
resolgui”, però va matisar “Sóc cons-
cient de la gravetat perquè visc a 
Catalunya, perquè porto escorta a 
Catalunya i perquè sabem què passa 
a Catalunya.” No sap que el cap de 
l’oposició del Parlament sempre ha 
tingut escorta?

Mariano Rajoy, encara candidat a 
president, va dir a la Cambra “no 
estic disposat a fer caure el que he 
construït. Es pot millorar, sens dub-
te, però no puc acceptar que es de-
moleixi. Que ningú no esperi que jo 
contribueixi a lesionar la recupera-
ció econòmica i la creació d’ocupa-
ció”.

Pablo Iglesias, líder de Podemos, 
li va dir “la seva actitud convertirà 
aquesta legislatura en un epíleg”.

Albert Rivera, líder de C’s, li va dir 
al candidat, “no es posi la bena abans 
de ferir-se. No tingui por”.

Antonio Hernando, portaveu del 
PSOE, encara tenia a la boca el gri-
pau que s’havia d’empassar. Des-
encaixat havia intentat dir que “ens 

abstenim perquè no es deslegitimi 
més la nostra democràcia, però ni 
vostè, ni el seu projecte compta amb 
la nostra confiança”. I només li va fal-
tar la fiblada de Rufiàn, que per molts 
socialistes a la cambra, fa va fer honor 
al seu nom. 

Gabriel Rufián, diputat d’ERC, va ser 
molt incisiu amb el PSOE en la seva 
intervenció en la sessió d’investidu-
ra. Els va titllar de traïdors i els va dir 
“vostès han passat del si no hi vas ells 
tornen al no hi vagis, que ja te’ls por-
tem nosaltres”.

Patxi López, diputat del PSOE, va 
anar més enllà que el seu portaveu, 
que desencaixat va demanar que el 
diputat d’Esquerra retirés les seves 
paraules i va dir “qualsevol militant 
socialista té infinita més dignitat que 
Rufián, que només sap insultar i des-
truir”.

Francesc Homs, portaveu del PDE-
Cat, adreçant-se al candidat, va dir 
“per vostès, el que vota la gent s’ha 
d’adaptar sempre a la seva interpreta-
ció de la llei. Per nosaltres, el que vota 
la gent serveix per canviar les lleis. El 
futur de Catalunya no el decidirà vos-
tè, sinó els catalans”.



E
l diputat d’ERC Gabriel Rufiàn s’ha convertit 
en el blanc de totes les ires -i no pas poques- 
de la política espanyola. La seva dura inter-
venció a la sessió d’investidura de Mariano 

Rajoy, és criticada per totes les capçaleres de la premsa 
espanyola i no diguem des de les xarxes socials. En can-
vi, d’Alfonso Guerra que ha dit coses molt més dures 
i, fins i tot, racistes i excloents, la premsa -i la classes 
política- sempre en diu meravelles “porque siempre es 
incisivo”.
Per què aquesta diferència de tracte? L’un és català i 
l’antre és andalús. Ja se sap que el tòpic espanyol diu 
que els andalusos són ocurrents, alegres i simpàtics i en 
canvi “los catalanes son sosos, antipáticos y siempre estan 
protestando”. Guerra ha dedicat els seus pitjors insults 
a Catalunya i això, a Espanya, sempre ven molt bé. Les 
intervencions parlamentàries d’Alfonso Guerra, eren 
més reminiscència de la literatura “picaresca” espanyola 
del segle XVII, que no pas d’un estat modern del segle 
XX. Tant a la dreta com a l’esquerra, a l’Espanya actual 
sembla que encara es continua vivint més dels tòpics 
que de la reflexió.
Als que ens agrada la política, escoltar un parlamen-
tari brillant, és sempre un plaer. El que va fer dissabte 
Rufiàn no va ser un exercici d’oratòria brillant, però va 
ser una intervenció notable, moderna i que posava a la 
direcció del PSOE davant del mirall de la seva baixesa 
moral. Com aquell qui diu, no ha començat la legisla-
tura, i el PSOE ja ha incomplert totes les seves promeses 
electorals.
Curiosament, el mateix dissabte al vespre, Gabriel Ru-
fián era convidat a una televisió generalista en horari de 
màxima audiència, per enfrontar-se -dialècticament- a 
representants dels altres grups parlamentaris. (Habitu-
alment només s’hi veuen als dirigents dels partits més 
anticatalans o, com a mínim, més unionistes. Ha-
bitualment si hi surt un català, és sempre algú de 
Ciudadanos).
En aquest programa Rufiàn va tenir ocasió de tornar a 
rebregar als diputats socialistes: “Jo he fet i dit al Con-
grés el que volen els meus electors que digui i faci. Vos-
altres heu complert amb el que us vàreu comprometre 
davant dels vostres electors?” li va etzibar el diputat ca-
talà al representant del PSOE que es va quedar mut. En 
Rufian no pronuncia discursos, els etziba.
No m’enganyo en absolut i sé que la notorietat de Ru-
fian ve donada també perquè en mostrar-se ultratjats, 
el PSOE no ha de parlar de la enorme traïció que ha fet 
als seus votants. 
Per una vegada em sento satisfet del vot dels 7 diputats 
del PSC en contra de la investidura de Mariano Rajoy. 
Satisfet i també -i vull dir-ho- agraït: Només 11 dels 
47 diputats catalans han donat suport a Rajoy.  

PERE PRAT, empresari
@pere_prat

JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

LA VEU de ...
JAUME SINGLA PERE PRAT LL. CAPDEVILA

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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L
’estat de dret és l’entramat social i jurídic que 
controla el poder, subordinant-lo a la llei i 
així garantir els drets individuals. Es mostra a 
través dels òrgans de govern, la divisió de po-

ders i la seva autonomia. Però no ho justifica tot. Quan 
els nomenaments dels càrrecs neixen de la mateixa 
font, el respecte pel ciutadà queda sovint condicionat 
pels conceptes d’interès i ordre públic. 
El poder no s’hauria de personalitzar. Hauria de re-
caure en institucions i no en autoritats específiques. 
Els càrrecs s’haurien d’ocupar temporalment, per in-
dividus que manessin només quan estan revestits de 
l’autoritat conferida. I haurien de exercir llur respon-
sabilitat legislant, aplicant i complint les normes jurí-
diques, per respectar, promoure i consagrar els drets 
essencials que emanen de la naturalesa de les persones, 
les institucions i els estaments que constituïxen l’en-
tramat social.
Però massa sovint el poder s’apropia de la voluntat del 
poble. La interpreta i la controla. Aleshores qui gover-
na mana sempre i a totes hores. I sols pensa en man-
tenir el càrrec. Tergiversa el significat de les paraules. 
Es serveix dels conceptes per reduir el debat. No busca 
el diàleg, sinó l’enfrontament. I la llei deixa de ser un 
marc d’actuació ètica, per convertir-se en un element 
coercitiu que comporta penes i càstigs en qualsevol 
dels àmbits d’actuació individual. 

No s’entén que el tribunal, que ha de tutelar les actu-
acions del govern, accepti unes funcions i competèn-
cies que aquest li atorga. O que els governs i partits 
incompleixin sistemàticament els seus acords i pro-
meses, empastifant-se amb la corrupció.  Que es tre-
guin diners d’un lloc per destinar-los a d’altres. Que 
es comprin suports polítics i es facin pactes jurídics 
penals. Avergonyeix el tracte amb els immigrants, o 
com es deixen decaure imputacions i es tapen delic-
tes. Com es conviu amb la corrupció o no s’investiga el 
lladronici de les més altes institucions de l’estat. Com 
es premia a delinqüents per haver servit el poder. I tot 
això, mentre hi ha massa gent que pateix privacions i 
no tenen altre futur que l’opressió o seguir en el llin-
dar de la pobresa.
És un sarcasme parlar de l’estat de dret quan s’incom-
pleixen les regles que interessen a qui mana, per impo-
sar una determinada opció política i mantenir-se en el 
poder. S’han de complir totes les lleis i no només les 
que convenen. L’estat no és una jou que lliga, ni una 
superestructura punitiva. És l’eina per canviar les nor-
mes injustes, promoure el bé comú i vetllar pels col-
lectius minoritaris. El seu primer objectiu ha de ser la 
justícia i la llibertat. I deixar que els individus puguin 
desenvolupar la seva vida, evitar les desigualtats, ge-
nerar oportunitats... i arbitrar mecanismes perquè es 
puguin defensar dels excessos dels seus governants.  

Complir la lleiGuerra a Rufián

Classes de repàs 
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes 
www.aula42.es

626082108
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LA VEU del lector

MOIXIGANGUERS D’IGUALADA

La temporada castellera ja s’acaba i els Moixiganguers d’Igualada 
van fer la seva millor actuació per la Diada de la colla, diumenge 
passat. Ja només queda l’actuació a Sant Martí de Tous.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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CF IGUALADA, UNA 
OPORTUNITAT 
HISTÒRICA
JAUME RODRÍGUEZ ENRICH

El CF Igualada té  en mans de la Jun-
ta actual una oportunitat històrica, 
m’explicaré.
El CF Igualada té dos equips princi-
pals el primer equip masculí i el pri-
mer equip femení. El primer milita 
a Primera Divisió catalana, situada 
darrere de la tercera divisió espanyo-
la, segona B,  segona A i Primera. I el 
femení en la   segona espanyola, so-
lament darrere de la Primera Divisió 
on hi militen Ath. de Madrid, Ath. de 

Bilbao, Real Sociedad, Levante, Rayo 
Vallecano, FC Barcelona, València, 
RCD Español, Betis i Albacete entre 
altres. Equips que des d’aquesta tem-
porada han decidit apostar decidida-
ment pel futbol femení, com el París 
Saint Germain, màxim exponent eu-
ropeu en l’actualitat.
La directiva destina el primer equip 
masculí el 95% dels recursos dispo-
nibles i al primer equip femení el 5%, 
més o menys aquesta és la proporció.
Amb el pressupost del masculí per al 
femení (ben gestionat) podria por-
tar-lo en tres temporades a Primera 
divisió, on segur es trobarien patro-
cinadors per consolidar la posició.
La pregunta és què considerem mi-

llor? I amb el respecta per tothom:  
un equip, a falta de patrocinis, amb 
uns jugadors sense més aspiració que 
passar-ho bé el diumenge, el masculí. 
O un equip ple de il·lusió, competi-
tiu, i amb el millor futur, el femení.
Què preferim: un Igualada-Alma-
celles o un Igualada-Atlètic de Bilbao, 
un Igualada-Suburense o un Igua-
lada-Atletico de Madrid, un Iguala-
da-Rapitense o un Igualada-Barça...? 
Què preferim un Igualada (que rep 
el nom i subvencions  de la ciutat) 
es presenti amb dificultat per les 
comarques catalanes(masculí) o un 
Igualada (femení) que es presenti 
amb respecte, estima i aspiracions 
per les principals capitals espanyoles. 

I més enllà d’Europa en un futur. 
Res és per sempre i contra l’immo-
bilisme cal entendre les oportunitats. 
Amb els dos grans tècnics, Ton Major 
i Jordi Torres i amb dues capitanes 
Elena Alert i Noelia Garcia i l’experi-
ència de Marta Cubí. Animo el Presi-
dent. Si vol pot, sols cal escollir el mi-
llor camí. L’oportunitat és històrica i 
no es pot deixar escapar. La tradició 
del CF Igualada i els suport del go-
vern municipal i Igualada ho mereix.
Fa 17 anys unes pioneres varen ende-
gar el futbol femení a Igualada i ara 
el CFIgualada té l’obligació posar en 
valor tota aquest treball difícil i anò-
nim Els temps canvien i les oportuni-
tats també. 

F
a anys que ens volen fer creure que el sis-
tema de pensions públiques en pocs anys 
no serà sostenible i ens estan convidant 
a que ens fem un pla de pensions privat. 

Cal recordar que a l’any 2011 ja es va fer una re-
forma de les pensions per anar adaptant i garan-
tint les pensions de jubilació de cara al futur.
Ens hem de creure a totes aquestes persones que 
la majoria han estat i segueixen estant al davant 
d’entitats financeres que el que volen es aconse-
guir el pastís que representa poder gestionar els 
estalvis dels treballadors i treballadores en forma 
de plans de pensions privades?
A CCOO tenim clar que l’estat ha de garantir i pot 
garantir unes pensions públiques que ens perme-
tin viure amb dignitat i amb tranquil·litat la dar-
rera etapa de la nostra vida.
Ens bombardegen per tot arreu amb programes de 

ALFONSA SANTIESTEBAN, Secretària comarcal Anoia de la Unió Intercomarcal de CCOO
 del Baix Llobragat-Alt Penedès-Anoia-Garraf

El nostre sistema de pensions públiques es viable

tv, públiques i privades, entre elles tv3 on per par-
lar de pensions ens treuen a directius de la banca 
privada i d’entitats asseguradores explicant-nos 
que d’aquí a uns anys no serà possible pagar les 
pensions. 
La realitat es que els governs de dretes i neolibe-
rals ho volen privatitzar tot i per això fan aquestes 
polítiques que el que pretenen  es carregar-se, en 
principi, el Fons de Reserva de la Seguretat Social 
que a l’any 2007 era de 70.000 milions d’euros i 
de mica en mica deixar-nos amb pensions assis-
tencials.
Amb les cotitzacions de les persones assalariades 
s’està subvencionant a les empreses pels contrac-
tes que fan, també es subvenciona la tarifa plana 
de la cotització del treball autònom, quan aquestes 
despeses haurien d’anar a càrrec dels pressupostos 
generals de l’Estat, i tampoc te cap sentit que els 

plans de pensions privats tinguin els beneficis fis-
cals que tenen i tot això son ingressos que deixa de 
tenir la Seguretat Social.
El que està passant  es que ens volen fer creure que 
amb les cotitzacions a la Seguretat Social no serà 
possible pagar pensions, i aquest missatge el repe-
teixen insistentment perquè al  final ens ho acabem 
creient, es el que l’activista Nord Americana Nao-
mi Klein va descriure en el seu llibre “La doctrina 
del Schok”, primer ens preparen per a la catàstrofe i 
quan han de prendre les mesures, la població ja està 
adoctrinada per acceptar el que vingui.
Ja sabem que ens tocarà defensar aquest dret i per 
tant, de la ciutadania en general i de la classe treba-
lladora en particular dependrà que siguem capaços 
de mantenir l’estat del benestar o deixar en mans 
del millor postor la gestió dels nostres impostos i 
cotitzacions.   



INFORMACIÓ  |  5
LA VEU
Divendres, 4 de novembre de 2016

La Diputació de Barcelo-
na, l’ajuntament de Roda 
de Ter i la Fundació Mi-
quel Martí i Pol han signat 
un conveni de col·laboració 
per impulsar la difusió de 
l’obra i la figura del poeta. 
L’acord permetrà la sufici-
ència financera de la Fun-
dació. 

Potenciar i divulgar l’obra 
de Miquel Martí i Pol i do-
nar un impuls a la Funda-
ció que porta el seu nom 
fins que tingui prou força 
per funcionar sola. Aques-
ta és l’essència del conveni 
de col·laboració que aquest 
mes d’octubre han signat 
la Diputació de Barcelona, 
l’ajuntament de Roda de 
Ter i la Fundació Miquel 
Martí i Pol. Segons aquest 
conveni, la Diputació -que 
és la propietària del llegat 
íntegre del poeta des del 
2003- en cedeix l’usdefruit 
a la Fundació per un perí-
ode de 20 anys. L’objectiu 
és que l’entitat pugui gesti-
onar-lo directament de ma-
nera que els ingressos que 
generi la seva explotació 

contribueixin gradualment 
a la suficiència financera de 
la institució. 
Segons la presidenta de 
la Diputació de Barcelo-
na, Mercè Conesa, l’acord 
«culmina la voluntat de 
la Diputació de preservar 
i difondre el llegat del po-
eta, perquè la Fundació 
comptarà amb més recur-
sos per professionalitzar-se 
i fixar-se objectius ambici-
osos». Així, segons el Con-
veni, la Diputació farà una 
aportació anual de 80.000 
euros a la Fundació Miquel 
Martí i Pol durant els exer-
cicis pressupostaris 2016, 
2017, 2018 i 2019. Aquesta 
aportació anirà disminuint 
a partir del 2020 i els dos 
exercicis posteriors, el 2021 
i el 2022, amb 60.00, 40.000 
i 20.000 euros respectiva-
ment. La voluntat és que a 
partir de 2023 la Fundació 
s’autofinanciï. 
D’altra banda, la Diputació 
de Barcelona contribuirà 
a la professionalització de 
la Fundació, facilitant que 
es doti d’una estructura de 
personal directiu i tècnic i 

Impuls a la difusió de l’obra 
de Miquel Martí i Pol

atenent les seves necessitats. 
Una comissió d’estudi i se-
guiment redactarà un pro-
grama pels pròxims anys 
que marqui les principals lí-
nies de treball de la Funda-
ció per al compliment dels 
objectius de col·laboració 
previstos al conveni.

La Fundació 

La Fundació Privada Mi-
quel Martí i Pol es va cons-
tituir a finals del 2006 per 
contribuir a la consolida-
ció del llegat cultural, edu-
catiu i social del poeta. En 
van ser fundadors l’Ajun-
tament de Roda de Ter, la 
Universitat de Vic, la ví-
dua del poeta i l’Associació 
d’Amics de Miquel Martí i 

Pol. La vinculació de la Di-
putació amb la Fundació 
ha estat decisiva des del seu 
origen.
En aquesta nova etapa, i 
amb el suport de la Corpo-
ració, la Fundació es plan-
teja com a principals ob-
jectius reunir, conservar i 
aprofitar científicament tot 
el llegat de Miquel Martí 
i Pol, així com l’estudi i la 
promoció de la seva obra.  
Des de la seva seu a Roda 
de Ter –el poble on va viure 
i va morir Martí i Pol i on 
se’n conserva el llegat- la 
Fundació vol impulsar el 
vincle entre la dinamitza-
ció local de la cultura i la 
dinamització comercial i 
turística. També es volen 
crear lligams amb la co-Bust de Miquel Martí i Pol a l’Espai dedicat a poeta.

 /Diputació de Barcelona

marca d’Osona i amb Ca-
talunya, i estendre després 
l’àrea d’influència a l’àmbit 
internacional. 

El llegat de 
Miquel Martí i Pol 

El llegat del poeta, propietat 
de la Diputació de Barcelo-
na, el formen, bàsicament, 
el seu arxiu personal –amb 
documentació de premsa i 
activitats culturals-, obres 
d’art originals dedicades A 
Martí i Pol, el fons d’art del 
poeta, manuscrits i corres-
pondència, primeres edici-
ons dels seus llibres, la seva 
biblioteca –amb més de 
5.000 volums-, i les llibretes 
de notes en què va escriure 
els seus poemes.

 Imatge del pont medieval de Roda de Ter. /iStock.com / KarSol



CaD’aquí a poc naixerà la Vegueria del Penedès. El 
tràmit parlamentari està gairebé enllestit i la nova 
llei està programat  portar properament al plenari. 
Els suports que la proposta ha anat sumant fa que el 
resultat en aquests moments només estigui condici-
onat per la continuïtat de la legislatura. La feina de 
la societat civil ja s’ha acabat. Toca ara la 
feina política. 
Una volta aprovada la inclusió del Pene-
dès en la llei de Vegueries, aquesta anirà 
de nou al calaix, a l’espera d’un desen-
volupament territorial que no estigui 
marcat per les províncies borbòniques. 
Però no ens cridem a engany, en molts 
camps la seva aplicació ja és immediata. 
Així l’Àmbit, el qual ja està aprovat i en 
desenvolupament, té una importància 
cabdal en el planejament urbanístic. I en 
l’estructuració de serveis el marc com-
petencial també ho té en compte.
Per tot això, es fan un munt de reunions 
per parlar-ne i prendre decisions, i de 
moment la presència dels representants 
anoiencs és molt minsa, comparada 
amb la d’altres comarques del Penedès. 
Els nostres polítics sembla que no esti-
guin interessats per aquest tema.
I desprès, quan es produeixen noves situacions - com 
va succeir en l’estructura de les agències tributàries -  
alguns s’escandalitzen preguntant-se per què no els 
han dit res. Segurament creient-se molt importants, 
obliden que hi ha molts interessos, d’uns i altres, i 

T
inc uns amics que varen 
tenir l’ocurrència de ca-
sar-se el Dia de Difunts. 
No podien esperar més 

perquè ella acabava d’arribar de 
París on vivia i ell li va enviar una 
única carta dient-li que tornés. Dit 

i fet. Un casament d’aquells “de xiruca” (un vell xalet 
de la Floresta), amb pà amb tomàquet i truites com a 
festí de noces. Però els ha anat prou bé, perquè ja he 
perdut el compte dels anys que porten junts. Amb els 
temps de corren, aviat els podran inscriure al Guin-
ness.
A vegades fem broma d’aquestes circumstàncies, i 
algú m’ho contradiurà però a vegades tinc la impres-
sió que en aquells inicis dels anys 70 els joves es casa-
ven més “enamorats”. M’explico. Estic segur que els 
joves que es posen a viure junts (ja no dic casar-se) 
ho fan perquè s’estimen. Però en el fons del fons pot-
ser no descarten d’entrada allò de “i si no funciona, 
cadascú per ell”. Amb la mateixa facilitat que es fa un 
compromís, pot  desfer-se i ja és molt si és de mutu 
acord.
No vull jutjar res ni ningú, però avui ja no compta 
la frase “fins que la mort us separi”: Cada època té 
la seva circumstància i precisament si avui es desfan 
les parelles amb molta més facilitat és precisament 
perquè els joves estan molt més preparats per afron-
tar la vida en solitari. Ja no serveix l’esquema tradi-

PLATAFORMA PER UNA VEGUERIA PRÒPIA (Anoia)

JOSEP M. CARRERAS
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Dia de Difunts

Vegueria Penedès: ara toca als polítics

que s’estan obrint nous horitzons de futur.
Per exemple, aviat es decidirà la capitalitat de la nova 
Vegueria. També el nomenament del Delegat. Pot-
ser els nostres representants ja estan fent contactes 
i participen dels cenacles on es prenen les decisions. 
Però molt ens temem que no és així. Només cal anar 

a veure què es fa en d’altres comarques. Com es cerca 
la complicitat de la societat civil per reforçar inici-
atives universitàries, sanitàries, culturals,  i compa-
rar-ho amb el que es fa a l’Anoia...
Arreu es veu una empenta que ací no es veu. Sembla 
talment com si els nostres representants tinguessin 

por de que els vagi sortint competència, que puguin 
posar-se en risc els seus càrrecs polítics. Esperem que 
sigui una apreciació equivocada, perquè seria d’una 
miopia impròpia dels temps de representativitat que 
s’acosten. És el gruix social conjuntament amb les 
institucions els qui fan la força. Avui les capacitats 

personals, que individualment es puguin 
tenir, són un actiu transitori.
Però tot això s’ha de dir, perquè la gent 
d’aquestes contrades sempre s’ha mirat 
les coses individualment. S’ha espavilat 
només per viure d’una terra difícil on 
calia més l’enginy i la intel·ligència que 
els fruits de la terra. Tradicionalment ha 
desenvolupat iniciatives personals, i han 
costat molt les col·lectives. Però hi ha 
moments on cal fer pinya. Ajuntar-se per 
aconseguir fites que cadascú, per sí ma-
teix, no pot assolir. I també se n’han fet. I 
algunes de molt remarcables. Ara n’hi ha 
una d’important.  
Demanem que els representants de 
l’Anoia es prenguin seriosament aquest 
tema. I si ja se l’han pres, que informin 
de què estan fent i dels objectius que es 
pretenen assolir. Volem saber amb quins 

col·lectius locals es compta, quines són les responsa-
bilitats de les persones i les comissions que s’hagin 
pogut endegar. A Vilafranca del Penedès, al Vendrell 
i a Vilanova i la Geltrú ja fa temps que s’hi treballa. I 
no ens agradaria quedar-nos enrere. No es pot per-
dre el tren.   

cional de l’home treballador 
i la dona mestressa de casa. 
Ara són molts els homes que 
freguen plats, escombren o 
cuinen; les dones treballen i 
algunes ocupen càrrecs im-
portants en les empreses; als 
anys de la meva adolescència 
era impensable. També en 
això la societat ha canviat va-
lors i rols. La vida s’expressa 
avui de moltes altres formes. 
Però si la unió de dues per-
sones és font de vida, la mort 
és la separació, més o menys 
acceptada però sempre trau-
màtica. Hi ha coses que pos-
siblement no canviaran mai, 
com el moment d’haver-se 
d’enfrontar al fet ineludible 
de la mort d’una persona estimada. Intentar esbri-
nar el perquè ens enfronta amb la transcendència, 
una gran pregunta sense resposta. Per això, des dels 
temps més remots, les diverses cultures han inten-
tat, ni que sigui esporàdicament, restablir aquesta 
unió. Cada any per aquestes dates els cementiris 
s’omplen de visitants i es converteixen en autèn-
tics jardins de flors i de records. Seria interessant 
saber si segueix sent vàlida la frase llatina: “fortis 

ut mors dilectio”, l’amor és més fort que la mort. 
Potser allò que cerquem sense saber-ho és el nostre 
propi consol, l’enyorança, la tristor de l’absència. 
Em va colpir una frase d’un home davant el nínxol 
de la persona estimada: “No és aquí. Aquí només hi 
ha els seus ossos. Viurà sempre en el meu cor fins 
que em mori”. Sant Agustí, quan parla de la mort 
de la seva mare, diu que possiblement allò que fem 
en memòria dels difunts en realitat ho fem per a la 
nostra pròpia consolació.  
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1. Promoció vàlida per a contractacions d’assegurances de Llar i Auto de SegurCaixa Adeslas, i en la quota de servei d’un sistema de seguretat contractat i finançat a través de CaixaBank, SA, fins al 31-10-2016. Informació subjecta 
a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, i també a les condicions de subscripció. Consulta les condicions i les assegurances en promoció en qualsevol oficina de CaixaBank. Assegurances d’automòbils i de 
llar de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA, amb NIF A08663619 i domicili 
a l’av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Oferta de Securitas Direct, SAU per a contractacions de sistemes de seguretat a través de Compra 
Estrella, de PromoCaixa, SA, finançats a través de CaixaBank, SA, fins al 31-10-2016. Requisit de permanència de 3 anys en la contractació d’un sistema de seguretat per a la llar. CaixaBank col·labora exclusivament en el finançament 
i el pagament d’aquests sistemes de seguretat. Finançament subjecte a aprovació segons les polítiques de risc de l’entitat. Més informació, a www.CompraEstrella.com. NRI: 1565-2016/09681

Quan una cosa ens agrada de debò, el que volem és protegir-la.

A CaixaBank, amb les assegurances i un sistema de seguretat de Securitas Direct protegiràs el que més 
t’importa i, a més, podràs aconseguir fins a 3 mesos gratuïts.1

M’agrada

que estiguin protegits 



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A fortunadament, To-
màs Pardo Caro ja és 
a la presó Model de 

Barcelona. El jutge va decretar 
dimecres presó sense fiança 
després que s’hagués negat a 
declarar. Aquesta és la quarta 
presó que visita des que el van 
condemnar l’any 2004 a 26 
anys de presó per violar una 
dona, Lucía, el 31 d’octubre 
del 2002. Desgraciadament, 
dissabte va tornar a fer el ma-
teix, i en el mateix lloc. I tot va 
començar al carrer de la Cari-
tat d’Igualada.
Tomàs Pardo, de 45 anys 
d’edat, conegut ja per tothom 
com “El violador d’Igualada” 
i abans com “El violador de 
Martorell”, complia condem-
na a la presó de Lleida. Diven-
dres passat va iniciar un per-
mís de tres dies i el van portar 
a la capital de l’Anoia, on des 
de fa un temps hi viu la seva 
mare, un nebot seu i una ger-
mana. La família, originària 
d’Olesa de Montserrat, s’ha 
anat movent de diverses po-
blacions a mesura que tenien 
“problemes”. Darrerament vi-
vien en un pis de lloguer del 
barri de Montserrat, segons 
han apuntat algunes fonts a 
La Veu de l’Anoia. Pardo hi 
va arribar divendres a la tar-
da. No era la primera vegada. 
Només aquest any, el violador  
més sàdic que ha tingut Cata-
lunya en dècades -que té una 
nena de 9 anys d’edat que viu 
amb la mare, separada d’ell-, 
havia arribat a Igualada per 
passar-hi tres dies un cap de 
setmana el juliol i un altre el 
setembre. La sortida de finals 
d’octubre va resultar fatal. 

Relat dels fets
La Maria -nom fictici- fa 
temps que té una relació esta-
ble  de parella amb un iguala-
dí, amb qui viu al carrer de la 
Caritat. Té 52 anys d’edat, i li 
agrada sortir a caminar amb 
els amics. Dissabte al matí ha-
via quedat per anar a fer una 
mica de senderisme. Cap a les 
7, va sortir de casa i va diri-
gir-se al seu automòbil.
En aquell moment, Pardo s’hi 
va abocar. Ganivet en mà, la va 
obligar a pujar dalt del cotxe 
i a enfilar l’autovia A-2. Meti-
culós, el violador va fer exac-
tament el mateix procediment 
i va anar al mateix lloc on va 
violar la Lucía, l’any 2004. 

El violador Tomàs Pardo Caro feia temps que venia 
a Igualada de permís, on viu la seva mare 

Els 40 minuts que va durar el 
trajecte fins a una zona bos-
cosa de Castellbisbal es van 
fer eterns. La va fer sortir del 
cotxe, sempre ganivet en mà, 
i la va violar repetidament. 
Després, li va dir -segons ha 
transcendit- que l’havia de 
matar “perquè tinc antece-
dents i se sabria que sóc jo”. 
Abans li va robar la targeta de 
crèdit i va forçar-la a dir-li el 
número secret. Acte seguit, li 
va clavar sis punyalades, algu-
nes d’elles al coll. Va arrosse-
gar el cos uns metres i el va 
abocar per un barranc. Des-
prés va fugir amb el vehicle 
per tornar a Igualada. Com si 
res hagués passat.

Trucada vital
Per una sort de la víctima que 
mai serà prou gran, el viola-
dor assassí es va oblidar del 
seu mòbil, que duia a sobre. 
Abans de perdre el coneixe-
ment va enviar per Whatsapp 
la seva localització. Sabia bé 
com fer-ho per si alguna ve-
gada es perdia caminant per 
les muntanyes. Això li va sal-
var la vida.
La seva parella, en veure-la, 
va trucar de seguida la Poli-
cia, que va activar la recerca 
de forma immediata. Ràpi-
dament va ser ingressada a la 
UCI de l’Hospital Mútua de 
Terrassa, on es recupera favo-
rablement.
Com que a més de violador 
i assassí Tomàs Pardo és un 
lladre, en tornar a Igualada va 
treure amb la targeta de crè-
dit 1.000€ d’un caixer. Amb 
aquests diners es va comprar 
alguns grams de cocaïna.
Els Mossos van saber de se-
guida que la targeta robada 
s’havia fet servir en l’esmen-
tat caixer, i van muntar guàr-
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Tomàs Pardo, el 2004, quan va ser comdenat a 26 anys de presó. Foto: Kim Manresa (La Vanguardia).

Detingut un avi de 68 
anys d’edat acusat 
d’intent d’abusos 
sexuals a un nen en 
un parc d’Igualada

Els Mossos d’Esquadra, en 
col.laboració amb la Policia 
Local, van detenir dimecres 
a les 11.30 hores a un igua-
ladí de 68 anys d’edat, sense 
antecedents, acusat d’in-
tent d’abusos sexuals a un 
nen. Els fets haurien tingut 
lloc dissabte de la setmana 
passada, al matí, als lavabos 
públics del parc urbà Garcia 
Fossas. L’avi, segons diverses 
fonts, hauria intentat abusar 
del nen, però aquest, en re-
sistir-se, ho va impedir i es va 
escapar. En cap moment va 
haver-hi agressió. La mare va 
interposar denúncia davant 
els Mossos.dia. Poc després va aparèixer 

un jove amb actitud sospito-
sa. La policia el va identificar 
i duia a sobre la targeta de la 
víctima. Era el nebot de To-
màs Pardo. Algú el va avisar, 
perquè quan els Mossos van 
arribar al pis on viu la família 
el violador ja no hi era.
La policia catalana va iniciar 
una operació molt important 
-amb la col·laboració de tots 
els cossos de seguretat- per 
localitzar l’agressor. Es van 
muntar nombrosos controls 
en diversos indrets de la Con-
ca d’Òdena la nit de dissabte 
i el matí de diumenge. Diver-
sos grups de Whatsapp i les 
xarxes socials van alertar du-
rant el dissabte de la situació, 
fins que a la tarda la notícia 
va saltar als portals digitals, 
entre ells Veuanoia.cat.
Pardo va ser trobat als volts 
del migdia de diumenge al 
voral de l’autovia A-2, prop 
de Castellolí. Anava mig nu, 
clarament drogat, i en veure 
la policia va intentar ama-
gar-se en uns matolls. Va 
ser traslladat a la comissaria 
d’Igualada, fins que dimecres, 
el jutge de Rubí -que s’encar-
rega del cas ja que el delicte 
es va cometre en terme de la 
propera Castellbisbal- va de-
cretar el seu reingrés a presó.

Permisos denegats 
fins 13 vegades des de 2013
Des de 2013 el jutge ha dene-
gat els permisos a Pardo fins 
a 13 vegades. Però Serveis Pe-
nitenciaris van donar pel seu 
compte al pres permisos per 
sortir de la presó durant 48 
o 72 hores per atendre qües-
tions familiars. Aquest any, 
Serveis Penitenciaris, que de-
penen del Departament de 
Justícia, van recórrer al jutge 

de l’Audiència de Barcelona 
la denegació dels permisos i 
finalment es va autoritzar la 
primera sortida de la presó el 
mes de juliol. Al setembre hi 
va haver una segona sortida. 
I l’última va ser la d’aquest 
passat cap de setmana, totes 
amb destinació a Igualada.
Fonts de Presons han explicat 

a alguns mitjans de comuni-
cació que no entenen com no 
van saltar les alarmes quan el 
reclús utilitzava els permisos 
per tornar al seu entorn ha-
bitual, ja que això suposa un 
risc de reincidència.

Un centenar de persones 
es va aplegar a la plaça de 
l’Ajuntament aquest dime-
cres al vespre, per a expres-
sar el rebuig de la ciutat da-
vant el segrest i la posterior 
agressió violenta. Hi eren 
la gran majoria de regidors 
del consistori, la diputada 
al Parlament de Catalunya, 
Alba Vergés, i l’alcalde de la 
ciutat, Marc Castells, que va 
llegir una declaració en què 
es condemnaven els fets, 
s’explicitava el màxim su-
port a la víctima i els seus 
familiars, s’agraïa la tasca de 
recerca dels Mossos d’Esqua-

Un centenar de persones 
en una concentració de 
rebuig a Igualada

dra que va dur a la detenció 
del presumpte agressor i, fi-
nalment, es demanava que 
fets com aquest no es tornin a 
reproduir. L’acte va finalitzar 
amb un aplaudiment espon-
tani per part de la ciutadania 
concentrada a la plaça.
Castells va declarar dimecres 
al matí que “caldria reflexio-
nar si, per a que aquest indi-
viduu tingui uns drets, els de-
més els hem de perdre”, frase 
que va tenir molt seguiment a 
les xarxes socials. Per a l’alcal-
de violadors com Tomàs Par-
do “han perdut la seva condi-
ció d’éssers humans”.



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’assassinat de Francina 
Castelltort continua, 
deu anys després, es-

sent un misteri. La justícia va 
ser incapaç de trobar un cul-
pable. Ara, coincidint amb el 
fatídic aniversari, la família 
ha fet saber als mitjans de 
comunicació de la ciutat que 
voldrien que es reobrís el cas. 
L’octubre del 2008, ara fa vuit 
anys, es va fer la vista judicial 
a l’Audiència de Barcelona. 
Només un dels vuit mem-
bres d’un tribunal popular 
va considerar culpable l’únic 
acusat, el paleta Ivan M., que 
va tenir un veredicte de “no 
culpable”.  Dos anys després, 
el Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) el 
va absoldre definitivament, 
i, malgrat que la família va 
interposar recurs, el Tribunal 
Suprem no el va admetre a 
tràmit. I aquí acaba el recor-
regut judicial a Espanya. A 
partir d’aquí, únicament el 
Tribunal Europeu d’Estras-
burg és una figura judicial 

Qui va matar la Francina Castelltort?

superior, però arribar-hi a 
nivell particular és pràctica-
ment impossible. 
En una entrevista amb 
l’ACN, el marit i fill gran de 
la víctima, Sebastià i Beren-
guer Múrcia, han explicat 
que després del judici en què 
es va absoldre l’únic acusat 
de l’assassinat, van quedar 
“molt desfets” i consideren 
que ara “és un bon moment 
per fer passos endavant i in-
tentar que es revisi el cas”.

El judici, un circ
El marit de Castelltort s’ha 
mostrat molt crític amb el 
judici que va tenir lloc a l’Au-
diència de Barcelona i que va 
estar composat per un jurat 
popular i considera que “va 
ser un gran muntatge, com 
un circ”. Segons ha relatat, la 
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La família voldria que 
es reobrís el cas, 

quelcom que només 
pot fer-se al Tribunal 

d’Estrasburg

Ivan M., únic acusat, va ser declarat “NO culpable”.

Hi havia proves 
de gran valor que 
no van aparèixer en 
el judici

Pocs dies després de la sen-
tència del cas Castelltort, un 
grapat de periodistes que ha-
víem seguit el procés vam ser 
citats voluntàriament per la 
policia. No estaven gens, gens 
contents per com s’estava ava-
luant la seva feina en la inves-
tigació. I, efectivament, tenien 
raó, a tenor del que vam veu-
re. Proves de gran valor. Jo di-
ria que quasi definitives. I, en 
canvi, mai van sortir al judici, 
malgrat la seva intenció. S’en-
tenia l’enuig dels Mossos.
La fiscal del cas que més co-
neixia tots els detalls va ser 
substituïda per baixa mater-
nal dies abans de la vista judi-
cial per un company que gai-
rebé no sabia res de res. Això 
va donar ales a l’advocat de-
fensor de l’acusat, un “gat vell” 
a Barcelona del dret penal, 
Jordi Claret. La seva estratègia 
li va anar com anell al dit, però 
malauradament el cas va que-
dar sense resoldre. Per què?
            Jordi Puiggròs

defensa de Mantas “va crear 
una cortina de fum per ju-
gar a despistar i tota la seva 
defensa es va centrar en què 
Mantas no es trobava a la 
casa en el moment dels fets”. 
Múrcia ha exposat que “ar-
ran d’aquest relat, el judici va 
donar la volta i el jurat popu-
lar ja no va entrar a valorar 
les proves pericials”.
La neboda de la víctima, 
Francina Gabarró, ha expli-
cat que “si algun jutge vol-

gués agafar aquest cas, seria 
una oportunitat per arribar 
a Estrasburg, perquè com ha 
família ja hem esgotat tots 
els recursos possibles. Som 
conscients que és molt com-
plicat. Es tractaria d’un pro-
cés judicial llarg i molt car”.
Podeu llegir en les tres pà-
gines següents un reportatge 
que resumeix de forma mi-
nuciosa els detalls que van 
envoltar aquest cas, ple de 
misteri i sense resoldre.

Passeig Pere III, 14-16, 4t 2n 08242 Manresa
Tel. 93 872 04 76

info@escamilla.cat        www.escamilla.cat
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             i empreses



JAUME SINGLA / LA VEU 

Dilluns passat, 31 d’oc-
tubre, es complien 
deu anys de l’assas-

sinat de Francesca de Paula 
Castelltort i Riba. 120 mesos 
i quatre dies després, amb 
milers d’hores d’investigació 
policial i un judici posterior, 
el seu assassí continua lliure i 
sense desemmascarar. 
Francina Castelltort, membre 
d’una nissaga familiar iguala-
dina que ha donat grans figu-
res socials i culturals a la ciu-
tat, va ser durant anys regidora 
i tinent d’alcalde de l’Ajunta-
ment d’Igualada i membre de 
l’agrupació local de CDC.
El seu assassinat va estremir 
aquell dia de Tots Sants, les 
consciències dels igualadins. 
Uns perquè la coneixien i 
apreciaven, i altres pel temor 
que genera una mort violenta 
i sense cap sentit, al bell mig 
de la ciutat d’Igualada. Fent 
el seguiment periodístic del 
desenvolupament de la notí-
cia, recordo perfectament la 
sensació que teníem tots, que 
un crim així no quedaria im-
pune i a mesura que s’anaven 
coneixent noves dades de la 
investigació, aquesta sensació 
s’anava confirmant. Encara 
més quan es va detenir i em-
presonar uns dels paletes que 
treballava a l’immoble del 
carrer Òdena on va ocórrer el 
crim. El pas del temps però, 
ens ha desmentit a tots, i a ho-
res d’ara, deu anys després, ni 
la llei ni la ciutat, han fet justí-
cia a Francina Castelltort. 
Les investigacions a càrrec 
dels Mossos d’Esquadra han 
revelat amb tota precisió els 
moviments que va fer el dia 
de la seva mort. Molt especial-
ment els darrers minuts de la 

Es compleixen deu anys de la mort de Francina Castelltort i Riba

seva vida.
Aquell dimarts, vigília de 
Tots Sants i jornada de refle-
xió d’una campanya electoral 
que com a membre de CDC 
hi participava activament, 
Francina Castelltort va sor-
tir del seu domicili al passeig 
Verdaguer, 14 a 3/4 de 5 de 
la tarda per a anar a fer dues 
compres. Una a l’establiment 
Natur House de la Rambla 
Sant Isidre i una altra a Cen-
tral Òptica del passeig Verda-
guer. Després tenia previst re-
unir-se amb els companys de 
coalició -CiU- per preparar la 
jornada electoral de l’endemà. 
El seu marit i el seu fill Llull, 
tenien previst assistir al partit 
de Champions League del CF 
Barcelona, a l’estadi del Nou 
Camp. Per això en sortir de 
casa es va acomiadar fins a la 
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La darrera fotografia que se li va fer a Francina Castelltort.

nit. “Vindré tard segurament, 
perquè avui tenim molta feina 
al partit” 
Segons el cronograma elabo-
rat pels Mossos d’Esquadra, 
avalat per les declaracions 
dels testimonis, efectivament 
Francina Castelltort va arribar 
una mica abans de les cinc de 
la tarda a Natur House on va 
fer un compra per valor de 42 
euros. A continuació va baixar 
per la Rambla Sant Isidre fins 
a la cantonada amb el carrer 
Òdena, amb la intenció de pu-
jar pel carrer Sant Josep fins 
al Passeig, on hi havia Cen-
tral Òptica. A la porta de la 
llibreria Jordana es va trobar 
amb una amiga amb qui va 
xerrar uns moments i quan 
s’acomiadaven es va trobar 
al també company de partit, 
Marc Castells, el qual després 

de fer migdiada es dirigia al 
Café de Silvano -carrer Òde-
na- per a prendre un cafè, com 
feia cada tarda.
En una decisió que acabaria 
costant-li la vida, Francina 
Castelltort va decidir vari-
ar el seu itinerari previst i en 
lloc d’anar cap al Passeig pel 
carrer de Sant Josep, va optar 
per pujar pel carrer d’Òdena 
tot parlant amb Marc Castells 
i avançant algunes de les pro-
postes que portarien a la reu-
nió preparatòria de la jornada 
electoral del dia següent, on 
tenien previst d’assistir-hi tots 
dos.
Marc Castells i Francina Cas-
telltort es varen separar a la 
porta del Cafè de Silvano -ella 
ja havia pres cafè a casa seva- a 
les 5 i sis minuts. Ella -segons 
tots els testimonis- va seguir 
per la mateixa vorera en di-
recció al passeig Verdaguer. 
Aquest itinerari la feia passar 
per davant de l’immoble de la 
seva propietat, situat al carrer 
d’Òdena número 39, on els 
paletes havien acabat la feina 
i ja només els quedava retor-
nar l’única clau existent de la 
finca.
Del que va passar només en 
podem fer hipòtesis, però ba-
sant-nos en les actes judicials 
i els informes pericials de la 
Policia, en podem aventurar 
algunes.
El que és segur és que Franci-
na Castelltort va veure la por-
ta de l’edifici oberta. També és 
segur que ella no en tenia la 
clau. L’única clau de l’edifici 
estava en poder de l’empresa 

de construcció i reformes de 
Pere Busqué, de Santa Mar-
garida de Montbui, que era 
precisament la que havia rea-
litzat les obres de restauració 
de l’antiga casa familiar dels 
Castelltort.
Per què va entrar a la casa 
quan no en tenia pas intenció 
de fer-ho? Queda clar que la 
porta del carrer estava oberta 
i no ho havia d’estar, doncs els 
paletes havien acabat la feina 
aquell mateix dia al matí. Està 
provat que entre la porta de la 
casa i la porta del carrer -un 
espai de 8 metres quadrats- hi 
havia a terra una pica de mar-
bre que en cap cas havia de 
ser-hi, ja que té un considera-
ble valor econòmic i familiar. 
Que fos al terra, a dos metres 
del carrer i amb les dues por-
tes de la casa obertes, només 
podia fer pensar que algú in-
tentava furtar la peça. Segu-
rament que això va fer que 
entrés decidida a veure què es-
tava passant a la casa de la seva 
propietat. 
No s’ha escatit què va passar 
exactament a partir d’aquell 
moment, però abans d’un 
quart de sis, Francina Castell-
tort va patir una agressió mor-
tal. El seu cos no va ser trobat 
fins a l’endemà a mig matí, 
quan els Mossos d’Esquadra 
varen entrar a regirar la casa.

Alarma per la desaparició
Sebastià Múrcia Figuerola, 
espòs de Francina Castelltort, 
al voltant de dos quarts de set 
de la tarda i tal com tenia pre-
vist, va marxar a Barcelona en 
companyia del seu fill Llull. 
Després del partit es varen 
quedar a sopar a Barcelona i 
al voltant de la una de la ma-
tinada eren a casa seva, al Pas-
seig Verdaguer 14. No es varen 

Deu anys després del 
crim, segueix 

sense resoldre i 
l’assassí campa lliure
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estranyar que Francina no ha-
gués tornat encara. Era habi-
tual que les reunions de partit 
es perllonguessin fins tard i en 
vigília d’eleccions encara més.
Múrcia es va despertar al vol-
tant de les sis del matí de l’u 
de novembre, i en veure que la 
seva dona no havia tornat en-
cara a casa, es va inquietar. La 
va trucar repetidament al tele-
fon mòbil però no va obtenir 
resposta. Va trucar a alguns 
companys de partit de la seva 
dona, però li varen dir que 
no havia assistit a la reunió. 
Va témer un segrest i abans 
d’anar a la Policia a denunciar 
la desaparició de la seva dona, 
va passar pels caixers de Cai-
xa Catalunya i La Caixa per 
veure si hi havia moviments 
de diners que poguessin fer 
pensar en una retenció contra 
la seva voluntat amb l’objec-
tiu d’obtenir-ne diners. De La 
Caixa al seu domicili havia de 
passar per davant de la casa 
del carrer Òdena 39. En fer-ho 
va veure la porta del carrer i la 
del cancell obertes i una pica 
de ceràmica antiga al terra. Va 
entrar, va cridar a la seva dona 
però es va trobar les portes 
dels pisos tancades amb clau i 
no hi va poder entrar.
Quan ja no sabia on buscar, va 

donar part de la desaparició 
als Mossos d’Esquadra que un 
cop descartat que hagués patit 
un accident o estigués ingres-
sada en un centre sanitari o 
registrada en algun hotel, va-
ren iniciar la recerca.
Un dels primers llocs on es va 
buscar, va ser a l’immoble del 
carrer Òdena, sempre acom-
panyats de Sebastià Múrcia. 
Varen anar obrint totes les 
habitacions de la casa fins que 
en una del primer pis, tancada 
des de fora i amb les finestres 

tancades per dins, va aparèixer 
el cos sense vida de Francina 
Castelltort. 
Estava estirada al terra, de bo-
caterrosa, vestida amb la ma-
teixa roba que duia en sortir 
de casa el dia anterior i amb 
diversos cops al cap, efectuats 
amb un objecte contundent. 
Un bassal de sang al voltant 
del cap corroborava la mort 
violenta. Al voltant del cadàver 
es veien dos jocs de petjades 
paral·leles: les de la mateixa 
Francina Castelltort i les que 

posteriorment serien identifi-
cades com les d’Ivan Mantas, 
un dels paletes que havia tre-
ballat a la casa i el mateix que 
-segons les seves declaracions 
als Mossos d’Esquadra- va te-
nir les claus en el seu poder 
fins a 3/4 de 6 del dia del crim. 
A partir de la troballa del ca-
dàver varen començar les in-
vestigacions que es perllonga-
rien al voltant de cinc mesos. 
El cas va passar al Jutjat d’Ins-
trucció número 5 d’Igualada. 
Els investigadors varen tro-
bar un petita taca de sang a la 
roba d’Ivan Mantas, tot i que 
la roba havia estat rentada el 
mateix dimarts per la mare del 
paleta, que havia fet una ma-
quinada expressa per rentar 
les quatre peces de roba que 
duia el seu fill aquell dia. Curi-
osament el dijous següent, no 
havia d’anar a treballar, ja que 
l’empresa Busqué no li tenia 
cap feina encomanada i Man-
tas hi treballava de forma oca-
sional. La taca de sang s’havia 

transferit també a la furgoneta 
de l’empresa, l’últim conduc-
tor de la qual va ser precisa-
ment Mantas.
Poques setmanes després del 
crim, el paleta va ser acusat 
formalment de la mort de 
Francina Castelltort Riba i, 
malgrat les reiterades petici-
ons de llibertat provisional del 
seu advocat, Jordi Claret, la 
jutgessa titular del jutjat nú-
mero 5 d’Igualada, Marta For-
cada, el va mantenir a la presó 
fins al judici que va tenir lloc 
dos anys després a l’Audiència 
de Barcelona, pel sistema de 
jurat popular.

Canvi de fiscal i d’advocats.
La família Múrcia-Castelltort 
va encarregar el seguiment 
del cas i l’acusació particular 
al gabinet igualadí Font que 
durant els dos anys d’instruc-
ció va demanar als Mossos to-
tes les proves pericials que va 
considerar oportunes.
Per part del departament de 
Justícia de Catalunya, es va en-
comanar el seguiment i l’acu-
sació a la fiscal titular, que 
durant dos anys es va oposar 
a la posada en llibertat provi-
sional de l’acusat, malgrat les 
reiterades peticions fetes per 
l’advocat, Jordi Claret, que de-

Aquesta pica de pedra podria tenir relació amb la causa de la mort.

L’únic acusat del crim, 
el paleta montbuienc 
Ivan Mantas, va ser 

declarat “no culpable” 
per un jurat popular
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fensava que les proves “contra 
el meu client, són circums-
tancials”. El Ministeri Fiscal 
i la Policia deien el contrari: 
només Mantas va tenir ocasió 
de causar la mort a Francina 
Castelltort.
Quan l’Audiència de Barcelo-
na, el juny del 2008, va citar a 
les parts per a la celebració del 
judici amb Jurat, previst per 
al mes d’octubre, els advocats 
igualadins varen recomanar a 
la família Múrcia Castelltort 
la contractació d’un altre ad-
vocat, especialitzat en judicis 
amb jurat popular ja que el 
consideraven més adient per 
a tirar endavant l’acusació. 
Es va elegir a Jordi Pina qui 
efectivament tenia molta ex-
periència, però que es va to-
par amb la dificultat d’haver 
d’entrar a estudiar tot l’expe-
dient en molt poc temps, un 
expedient que almenys tenia 
17.000 folis amb desenes de 
proves pericials, i moltíssims 
testimonis, d’una i altra part. 
A més, amb l’agost entremig i 
havent de portar altres casos.
Per acabar-ho d’adobar, just 
quinze dies abans de comen-
çar el judici, la fiscal titular va 
agafar la baixa per maternitat 
i el cas va quedar adscrit a un 
altre fiscal que, a tenor del que 
es va veure durant el judici, no 
havia tingut temps d’estudiar a 
fons el cas. 
La defensa, en canvi, la va por-
tar el mateix advocat -Jordi 
Claret- que havia estat present 
en les proves pericials i que ha-
via assessorat Mantas durant 
els interrogatoris als quals va 
estar sotmès.
Davant dels nou membres del 
jurat -cinc homes i quatre do-
nes- varen anar desfilant du-
rant cinc dies els diferents tes-
timonis de la causa contra Ivan 
Mantas, amb alguns canvis de 
declaració respecte el que havi-
en dit davant dels Mossos d’Es-
quadra, i que ningú no va de-
nunciar. Tot i això en el judici 
va quedar clar que les úniques 
claus existents de la finca havi-
en estat en poder d’Ivan Man-
tas fins a 3/4 de 6 de la tarda i 
que aquestes no van ser lliura-
des a Sebastià Murcia fins pas-
sat un quart de set. També va 
quedar clar que uns dies abans 
del crim, Mantas va convidar a 
la que aleshores era la seva no-
via, Jessica L.G. a veure l’interi-
or de la casa del carrer Òdena, 
amb totes les peces d’art que hi 
havia. Durant el judici Jessica 
L.G. va declarar que havia co-
mentat que li agrada molt una 
pica de ceràmica, molt antiga i 
artística. La mateixa pica d’uns 
set o vuit quilos de pes, que el 
dia del crim, algú havia deixat 

a la porta, a punt de carregar 
en un vehicle. Evidentment, 
Ivan Mantas no tenia cap dret 
a deixar entrar persones alienes 
a la finca on hi feia treballs es-
poràdics. Aquest extrem, no va 
inquietar ningú durant la vista 
del judici.
Un altre que va canviar d’opi-
nió, sense que se’n conegui els 
motius, va ser Francisco V. un 
company de treball de Mantas 
que durant les investigacions 
policials va declarar que el pa-
leta havia arribat a Montbui 
-amb la furgoneta de l’empresa 
i les claus del carrer Òdena- a 
3/4 de 6 o les 6, i que, en canvi, 
durant el judici va dir que ha-
via arribat a 1/4 de 6. L’hora és 
un aspecte crucial per situar o 
no a Mantas en el lloc del crim 
i a l’hora del crim.
A diferència del que passa 
en altres països on la justícia 
contempla el jurat, durant els 
cinc dies que va durar el ju-
dici qualsevol persona que hi 
tingués interès, podia abor-
dar directament als membres 
del jurat. Així, jo mateix, vaig 
dinar en el mateix bar on ells 
menjaven, sense cap mena de 
separació física. No em vaig 
dirigir a cap dels membres del 
jurat, però ho podia haver fet si 
hagués volgut fer-ho. 
Finalment el jurat va declarar 
Ivan Mantas No Culpable per 
manca de proves, i després de 
dos anys de presó preventiva, 
va sortir lliure.

Preguntes sense resposta
Entre els aspectes que deixa 
completament clars la sentèn-
cia hi ha:
1.- L’habitació on va aparèixer 
el cadàver de Francina Castell-
tort estava tancada per fora i les 
finestres tancades per dins. Les 

úniques petjades caminant en 
paral·lel que hi havia eren les 
d’Ivan Mantas i les de la matei-
xa Francina Castelltort. L’arma 
homicida -previsiblement una 
maceta de paleta- no era a l’in-
terior de l’habitació i mai s’ha 
trobat. La va matar un ens que 
surava a l’aire i no deixava pet-
jades al seu pas? Com s’ho va 
fer l’assassí per a tornar-li les 
claus de la casa a Ivan Mantas?
2.- Les claus varen estar en po-
der d’Ivan Mantas fins a 3/4 
de 6 o les 6 menys 10 minuts, 
moment en què les va lliurar 
a Construccions Busqué,  que 
va encarregar a Josep Busqué 
-germà del propietari- la seva 

devolució a la família Castell-
tort. Tenint en compte que 
l’home s’havia de desplaçar 
des de Montbui fins al Passeig 
Verdaguer d’Igualada, està clar 
que la devolució es va produir 
més tard de les 6 de la tarda. 
3.- La furgoneta on va aparèi-
xer la taca de sang de Francina 
Castelltort  havia estat conduï-
da únicament per Ivan Mantas,  
durant els tres dies anteriors al 
crim  La sang, un cop s’asseca, 
ja no és pot transferir per con-
tacte.
4.- L’hora de la mort està fixa-
da al voltant de les 5 i 10 mi-
nuts de la tarda,  a tot estirar a 
les 5 i 20 minuts, però no pas 

Mantas tenia problemes?
Ivan Mantas, nascut el 27 
d’agost del 1980, tenia 26 
anys en el moment dels 
fets. Els diferents testimo-
nis diuen que en aquella 
època tenia problemes amb 
el consum de drogues, fu-
mava i bevia. Havia sortit 
d’una depressió sentimen-
tal i tenia addició a les mà-
quines escurabutxaques. 
Els testimonis recollits pels 
Mossos d’Esquadra decla-
ren que Ivan Mantas, deia 
anar mancat de diners, 
manllevant-ne sempre que 
tenia ocasió als amics i al 
company sentimental de 
la seva mare. Poc després 
del crim, va trencar amb la 
seva nòvia, Jessica L.G.
En sortir de la presó, des-
prés del veredicte de no 
culpable per manca de pro-
ves, Mantas va ser entrevis-
tat a RAC-1 i també a La 
Veu, defensant sempre la 
seva innocència.

Una dona lliurada al servei 
de la comunitat
Francina Castelltort era la filla 
petita de l’empresari igualadí 
Josep Castelltort Ferrer “Tru-
co”, molt vinculat a activitats 
culturals, especialment cine-
ma, de la ciutat d’Igualada. 
Francina Castelltort va formar 
part del grup d’igualadins que 
va fundar Convergència De-
mocràtica de Catalunya. Va 
ser en dos mandats diferents 
regidora de l’ajuntament i 
del 1996 al 2000 assessora de 
l’alcalde Josep Maria Sussana. 
Mentre va ser a l’ajuntament 
el seu despatx va restar obert a 
qualsevol igualadí que tingués 
un problema.
A banda de la militància po-
lítica, estava vinculada als 
moviments veïnals. En el 
moment de la seva mort, for-
mava part de l’associació de 
Veïns dels carrers Santa Ca-
terina, Carme i Travessies. En 
el terreny cultural, seguint 
la petja del seu pare, Franci-

na Castelltort va col·laborar 
amb la Unió Cinematogràfi-
ca Igualadina, participant en 
diverses filmacions.
Era membre de Creu Roja 
Anoia i era una entusiasta de 
l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada, del qual, seguint 
la tradició familiar, n’era un 
membre actiu i va participar 
en molts edicions dels Tres 
Tombs d’Igualada.
Dotada d’un caràcter alegre i 
obert, era una persona molt 
apreciada a la ciutat, inclús 
pels seus adversaris polítics.
Podem concloure que si no 
hi ha un canvi en la decla-
ració dels testimonis, o una 
confessió de culpabilitat, o 
es troben noves proves, el 
crim de Francina Castelltort 
seguirà sense resoldre’s, per a 
vergonya de tots plegats, que 
no hem sabut exigir justícia 
per a una igualadina víctima 
d’un crim i que hem permès 
que l’assassí es mogui amb 
total llibertat entre nosaltres.

més tard.
5.- Ivan Mantas declarà que el 
dia del crim, havia estat treba-
llant a la casa del carrer Òde-
na fins a les 4 de la tarda, però 
no pot justificar on havia estat 
des d’aleshores i fins a 3/4 de 
6, quan va lliurar les claus a 
l’esposa de Pere Busqué. De-
clarà que havia anat a buscar 
unes peces per al seu Opel As-
tra, que havia pres un tallat al 
bar de davant de la finca dels 
Castelltort i que des de 1/4 de 
6 havia estat soldant uns tubs 
al taller. Però ningú el va veure 
al bar i, segons les declaracions 
del propietari i dels empleats, 
al taller tampoc hi havia res per 
soldar.
6.- Mentre el cas va estar en 
mans de professionals: jutges, 
fiscalia, Mossos d’Esquadra... 
Ivan Mantas va romandre a la 
presó. Quan el cas es va posar 
en mans d’un jurat popular, 
que havia de decidir si el con-
demnaven a vint anys de pre-
só pel crim, declaren a l’acusat  
No Culpable per manca de 
proves.
7.- Segons les actes de les vo-
tacions del jurat, aquest va 
desestimar algunes proves 
pericials acusatòries, en donar 
certesa al testimoni de la mare 
de l’acusat, quan va declarar 
que havia vist passar per da-
vant de l’escola de Montbui la 
furgoneta de l’Ivan, a un quart 
de 6, i també al testimoni de 
la tieta que en el judici va de-
clarar el que la mare de l’Ivan 
li havia dit, tot i que ella no 
l’havia vist.

L’advocat d’Ivan Mantas, Jordi Claret -a la dreta- durant el judici del crim Castelltort. Foto: Jordi Puiggròs
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A l cap de 2 anys de 
l’inici del projecte de 
memòria oral “Sota 

la pell del Rec”,  Amics del 
Rec i CERCA han fet una cri·
da “a tots els qui vulguin col·
laborar·hi, fent·nos a mans 
material documental relaci·
onat amb el barri del Rec ·ja 
siguin escrits, carnets, fac·

Crida per documentar el projecte “Sota la pell del rec”

tures,  papereria, filmacions 
o gravacions d’imatge, sons 
o veu, fotografies, cartes... 
· del que disposin”. Aques·
tes aportacions ampliaran la 
documentació ja existent i 
de ben segur mostraran as·
pectes oblidats, potser encara 
inèdits o poc coneguts i aju·
daran a anar tancant el cercle 
de la tasca impulsada per les 
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Castanyada de 
l’Hospitalitat de la 
Mare de Déu 
de Lourdes

entitats Amics del Rec i CER·
CA, duta a terme fins ara per 
les persones que s’han anat 
implicant en el projecte des 
del voluntariat.
El material s’escanejarà al 
moment i serà retornat als 
seus propietaris amb un do·
cument de cessió de drets per 
a poder·lo utilitzar pel pro·
jecte.

La recollida serà els propers 
dies del REC014.stores  · 
9,10,11 i 12 de novembre ·,  
des de les 11 del matí i fins 
les 7 de la tarda a l’adoberia 
Bella, situada a la confluèn·
cia del carrer del Rec amb el 
carrer Dr. Joan Mercader, al 
costat  del Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia. També es poden fer 

arribar comunicacions via  
l’email, per tal de passar a 
buscar el material en un altre 
moment. Per a tothom qui hi 
estigui interessat, s’informarà 
sobre el punt en que es troba 
el projecte, es podrà visionar 
part de la documentació re·
copilada fins ara, així com les 
fotografies del barri fetes per 
Joan Solé i Rosa Sáez.

Font:  FDI Markets, Financial Times Ldt , any 2015.

Catalunya és la
4a regió d’Europa
que ha captat
més volum
d’inversions
estrangeres. 

#granpaís

La força d’un 
gran país
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L ’Hospitalitat de Lour·
des de la Comarca de 
l’Anoia va celebrar la 

seva primera Castanyada el 
passat 30 d’octubre, al local 
de l’entitat. 
La trobada tot i ser la prime·
ra ocasió que es celebrava va 
ser tot un èxit d’assistents, 
superant la setantena d’as·
sistents, on es va poder gau·
dir de panellets, castanyes i 
moniatos. La valoració de la 
primera castanyada de l’en·
titat va ser molt positiva fet 
que “ens motiva a continuar 
preparant activitats per totes 
les persones que ens acom·
panyen i participen amb 
l’Hospitalitat. Vam acabar 
la celebració tot agraint al 
Joan i al nebot de Fra. Jordi 
per l’estàndard de l’entitat i 
animant a la gent a participar 
al proper 50º Pelegrinatge a 
Lourdes del 17 al 21 de Juny 
de 2017”, expliquen des de 
l’entitat. 
Recordar que l’Hospitalitat 
té a la venda el número de la 
rifa de Nadal. L’Hospitalitat 
està preparant la Torronada 
d’ enguany. Us animen que 
pugueu participar a les acti·
vitats de l’Hospitalitat. 
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Demà dissabte, 5 de 
novembre, Igualada 
Comerç organitza La 

Gran Festa del Vi a la Rambla 
Sant Isidre, un esdeveniment 
que combina la degustació de 
vins i caves amb tastets gastro-
nòmics de productes de qua-
litat i proximitat. I la setmana 
següent, entre el 9 i el 12 de 
novembre, Rec Stores organit-
za una nova edició del Rec.0 al 
barri del Rec. I aprofitant l’im-
portant factor d’atracció que 
suposen aquests dos esdeveni-
ments, els sectors del comerç 
i la restauració locals, amb el 
suport de l’Ajuntament, duran 
a terme diferents iniciatives 
per atreure nous clients amb 
l’Igualada Slow Shopping.

80 establiments 
a l’Slow Shopping
L’Slow Shopping presenta, en 
aquesta edició, un directo-
ri d’establiments comercials 
i de restauració que es podrà 
consultar a través del web del 
servei de Comerç de l’Ajunta-
ment, www.comerçigualada.
cat. Cada establiment –a dia 
d’avui ja hi ha 81 inscrits– 
compta en aquest portal amb 
un espai propi incloent les da-
des bàsiques de geolocalització 
i l’enllaç a les xarxes socials, 
amb el detall de la promo-
ció que ofereix dins d’aques-
ta gran setmana del comerç. 
També s’hi poden trobar acti-
vitats paral·leles per a tots els 
públics. 
 
Moltes activitats a 
la Festa del Vi
Vins, música i gastronomia de 
proximitat ompliran aquest 

Comença una setmana de fort impacte comercial 
amb La Festa del Vi, l’Slow Shopping i el Rec.0

dissabte la Rambla Sant Isidre, 
amb la cinquena edició de La 
Gran Festa del Vi i la presència 
de 18 cellers vinguts de l’Anoia, 
Pla de Bages, Penedès, Conca 
de Barberà i Terra Alta. També 
hi seran presents 11 establi-
ments igualadins que oferiran 
degustacions pensades especi-
alment per a l’ocasió.
La jornada s’inaugurarà a les 
12 del migdia amb la presèn-
cia de l’expresident Artur Mas, 
així com del director general 
de l’INCAVI, Salvador Puig.
Com cada any Igualada Co-
merç prepara una activitat 
solidària dins La Gran Festa 
del Vi. A l’hora de l’aperitiu es 
podrà fer el vermut amb pro-
ductes de la casa Espinaler. Els 
diners recollits aniran desti-
nats a La Marató de TV3, que 
enguany està dedicada als ictus 
i les lesions medul·lars i cere-
brals traumàtiques.
Coincidint amb el vermut soli-
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El Rec.0 començarà la seva 14a edició el proper dimecres. / MARC VILA

L’expresident de la 
Generalitat Artur Mas 

inaugurarà demà a 
les 12 del migdia La 

Gran Festa del Vi, a la 
rambla St. Isidre

dari, a partir de les 13:00h Red 
Pèrill us farà gaudir de bona 
música i bon ambient a l’esce-
nari situat a la part central de 
la Rambla Sant Isidre.

Final de festa amb JoKB
El grup igualadí JoKB inicia 
una nova aventura, es tracta 
de la gira “Nits per recordar”. 
Ho fan des de casa, des de La 
Gran Festa del Vi, on oferiran 
un espectacle completament 
diferent: en format acústic i 
un ambient més íntim. Serà a 
partir de les 23:00h a l’escenari 
de la festa.
Com a prèvia especial, s’ha 
programat per avui un con-
cert acústic en petit format de 
David Carabén, veu principal 
del grup Mishima. El concert 
tindrà lloc a la Sala de les En-
cavallades del Museu de la Pell 
d’Igualada a les 22:00h i les en-
trades són limitades.
Cada entrada es podrà acon-

seguir a la seu de l’entitat (c/
La Torre, 5) bescanviant-la per 
dos tiquets de compra de les 
botigues d’Igualada Comerç 
per un valor total de 25€. Cada 
entrada inclourà una copa de 
vi gentilesa de Bohigas.
A partir de divendres al vespre 
es podrà participar al concurs 
fotogràfic d’Instagram per 
guanyar una visita al Celler 
Heretat Oller del Mas (DO Pla 
de Bages), fent servir l’etiqueta 
#igualadafestavi i seguint els 
comptes de @igualadacomerc 
i @lagranfestadelvi. El guanya-
dor, amb la millor fotografia, 
s’anunciarà el dilluns 7 de No-
vembre. 

Dimecres obre el Rec.0... 
Del 9 al 12 de novembre, torna 
el Rec.0 el festival de pop up 
stores de moda, música i gas-
tronomia.
En aquesta edició d’hivern 
creix la moda independent, 

amb més de vint-i-cinc disse-
nyadors que vendran les seves 
col.leccions a preus rec; s’hi 
incorpora per primera vegada 
un espai 080 els quatre dies 
que dura el festival, amb dis-
senyadors com Carlota Oms, 
Pau Esteve o Ssic and Paul. De 
les grans marques de moda 
que seran novetat aquest Rec, 
destaquen Med winds, IKKS, 
Humanoid o Marie Sixtine.
A més de la gran oferta de 
menjar de carrer i food 
trucks, el festival gastronò-
mic Rec Street Food presenta 
una novetat: un innovador 
pop up bar amb propostes 
de cuiners locals. El Rec.0 és 
també un festival de cultura: 
el Rec Music Festival, amb dos 
escenaris, on hi tocaran grups 
com Xarim Aresté, Inspira, 
Museless o Cantagiró. Com a 
novetat, un recital de poesia, 
Poesia al Rec, amb Enric Ca-
sasses i Josep Pedrals.

Es necessita

 per a residència 
a l’Anoia

Enviar CV a:
info@talentiagestió.com

o:
c. Retir núm. 40 1r pis

INFERMER/A
LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

ES NECESSITA:

PASTISSER /A
DE DIMARTS A DIUMENGE

AMB EXPERIÈNCIA
LLOC DE TREBALL

A IGUALADA

Interessats enviar CV a:
classi�catsveuanoia@gmail.com

indicar com assumpte ref. 10150



PUBLICITAT  | 15
LA VEU
Divendres, 4 de novembre de 2016



REDACCIÓ / LA VEU 

D ivendres passat, 28 
d’octubre, van fi-
nalitzar els treballs 

d’asfaltatge que l’Ajuntament 
ha executat els darrers dies en 
diferents carrers d’Igualada, 
fonamentalment al polígon 
industrial de Les Comes i al 
barri Montserrat. 
En concret, s’ha millorat el 
ferm, pel que fa a la zona Nord 
de la ciutat, a l’Avinguda Eu-
ropa entre el carrer Portugal i 
l’accés 555 de l’autovia A-2, al 
c/ França entre l’Avinguda Eu-

Acaba l’asfaltat de varis 
carrers de la ciutat

Es reordenaran les zones 
d’aparcament a les Comes

ropa i el carrer Alemanya, a la 
rotonda del carrer Alemanya 
amb el carrer Itàlia i, pel que 
fa a la zona de Llevant, en un 
tram del carrer Mossèn Josep 
Forn i un tram del carrer del 
Repòs. 
S’estan duent a terme també 
les obres d’ampliació de vo-
reres al carrer Portal i, en les 
properes setmanes, es preveu 
iniciar els treballs de millora 
dels xamfrans al carrer Cape-
llades, dues accions orientades 
a la millora de l’accessibilitat 
i la comoditat pel que fa al 
trànsit dels vianants.
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E ls Serveis d’Infraestruc-
tures Viàries i Mobilitat 
de la Diputació de Bar-

celona van lliurar recentment 
a l’Ajuntament d’Igualada 
l’Estudi de Mobilitat del Polí-
gon Industrial de Les Comes, 
l’elaboració del qual li havia 
estat encarregada pel consis-
tori. Segons ha explicat aquest 
dimecres el tinent d’alcalde de 
Qualitat Urbana, Jordi Pont, 
el document inclou una anà-
lisi detallada de l’oferta i la 
demanda d’aparcament en 
aquesta zona i un pla d’acció 
amb propostes de millora. 
El polígon de Les Comes té un 
milió i mig de metres quadrats 
de superfície total, dels quals 
poc més d’un milió correspo-
nen a sòl industrial i la resta a 
sòl d’ús públic. Les prop de 400 
empreses que hi estan establer-
tes pertanyen a sectors molt 
diversos.
 
Demanda desigual 
Actualment Les Comes ofe-
reix pràcticament 1.300 places 
d’aparcament. La majoria són 
d’estacionament lliure, tot i 
que també hi ha zones regu-
lades a l’Hospital i els centres 
comercials.  
L’informe destaca una distri-
bució força desigual de la de-
manda de places que, mentre 
en alguns carrers és molt ele-
vada, en carrers adjacents és 
molt baixa. Destaca també que 
és força habitual la demanda 
il·legal d’aparcament, amb ve-
hicles aparcats sobre la vorera 
en aquelles vies que concen-
tren més indústries i activitats 
comercials, com són els d’Ale-
manya i França. En canvi, en 
vies com Països Baixos, Gran 
Bretanya o Itàlia aquesta pràc-
tica és força esporàdica. 
L’estudi conclou, entre altres 
aspectes, que la rotació de les 
places d’aparcament és baixa, 
especialment als trams amb ac-
tivitats industrials, i també que 
que l’elevat nombre de cotxes a 
les voreres es deu al fet que tant 

Jordi Pont, amb un dels plànols de l’Estudi de Mobilitat.

L’ANC organitza 
busos per la manifesta-
ció del diumenge 13

ENRIC SENSERRICH / LA VEU 

E l dia 28 d’octubre l’As-
sociació de gent gran 
d’Igualada, vam orga-

nitzar la III Festa del Soci a la 
Sala Polivalent del Casal del 
Passeig, en que vàrem fer Ball 
a càrrec del músic Santané, i a 
la mitja part lliurarem uns di-
plomes al soci senyor Antoni 
Camps i la sòcia senyora Con-
xita Palau, els dos més grans, 
així com l’obsequi d’un xec de 
100€ per cadascú, per la com-
prar en el Supermercat Sebas-
tian, col·laborador habitual.
També vàrem fer un bon be-
renar per tots els assistents, 

Festa del Soci al Casal 
de la Gent Gran

i gaudirem de la companyia 
mútua dels que formem part 
de l’Associació, que ja som 
una gran colla i que any dar-
rera any va augmentant, fet 
que ens satisfà molt i al ma-
teix temps farà que puguem 
fer més activitats.
Lògicament només i van ser-
hi una representació del total 
de socis, però algun any hau-
rem de fer-ho en un dia i lloc, 
que puguem celebrar-ho 
tots els que som.
Agraïm  la col·laboració de 
tothom i esperem poder 
anar fent el mateix i aug-
mentar-ho.

L’Assemblea Territorial de 
l’ANC d’Igualada organitza 
autocars per anar a Barcelona 
a participar en la Manifesta-
ció del dia 13 de novembre a 
les 12 del migdia  en defensa 
de la democràcia i les nostres 
institucions. “Cal tornar a de-
mostrar que som un país unit 
i a punt per defensar amb fer-
mesa la democràcia i les nos-
tres institucions. Fem-ho!”, 
diuen des de l’ANC.  
Venda de bitllets per als au-
tocars a l’Ateneu:  dissabte, 5  
(11h  a  13 h); dimarts, 8 i di-
mecres, 9 (19h a 21h).

Ginecòlegs de l’Hospital 
en una trobada amb 
experts d’Espanya

Els passats dies 21 i 22 d’octu-
bre el Dr. Pere Brescó, Cap del 
Servei de Ginecologia i Obste-
trícia de l’Hospital d’Iguala-
da i impulsor d’aquest Grup 
d’Experts, juntament amb 
el Dr. Joan Carles Mateu i la 
Dra. Maria Degollada, met-
ges adjunts del mateix Servei 
de Ginecologia, es van reunir 
a Castelldefels amb una qua-
rantena de ginecòlegs de tot 
l’estat espanyol experts en 
ginecologia endoscòpica.
Aquest Grup d’Experts, coor-
dinat i supervisat per la Secció 
d’Endoscòpia de la SEGO (So-
cietat Espanyola de Ginecolo-
gia i Obstetrícia) va néixer fa 
tres anys amb la finalitat d’im-
pulsar noves idees i projecte 
científics en comú.  

els treballadors com les visites 
tendeixen a aparcar el més a 
prop possible del lloc de treball 
o de visita. Tot i que en aquests 
trams específics la demanda 
supera l’oferta, l’anàlisi desta-
ca que, en conjunt, Les Comes 
té un superàvit d’aparcament 
d’unes 350 o 400 places.  
Jordi Pont argumenta, en con-
seqüència, que “l’estaciona-
ment a la vorera és un fet que 
hem d’intentar corregir pro-
gressivament”
 
Propostes de millora 
La Diputació suggereix en 
aquest informe algunes me-
sures que podrien ajudar a 
endreçar aquesta situació. Per 
exemple, proposa convertir en 
carrers de sentit únic alguns 
carrers secundaris del polígon, 
com Alemanya i la Gran Breta-
nya i, d’aquesta manera, poder 
habilitar un cordó d’aparca-
ment legal als seus dos costats 
i ampliar l’oferta.  
Proposa també regular l’apar-
cament en alguns trams pre-
veient places d’alta rotació 
per visitants ocasionals i, d’al-
tra banda, crear noves bosses 
d’aparcament en parcel·les 
desocupades, quelcom que el 
consistori ja ha fet en altres in-
drets de la ciutat amb les Zo-
nes Blanques.  Des del govern 
municipal, segons Pont, es va-
lora com a positiva aquesta di-
agnosi i els seus suggeriments 
i s’avança que properament es 
compartiran les seves conclu-
sions amb l’associació d’em-
presaris de la zona i s’avaluarà 
conjuntament la idoneïtat de 
dur-les a la pràctica. 
 
Bicicletes i altres ginys 
Juntament amb aquest estu-
di de Les Comes, la Diputació 
n’ha lliurat un altre. En aquest 
cas, es tracta d’una anàlisi al 
voltant de les normatives en 
diferents municipis regulado-
res de la circulació de bicicletes 
i altres ginys, com el segway, el 
patinet elèctric, el monocicle 
elèctric, la cadira elèctrica o 
l’escúter elèctric.  

Dues furgonetes 
elèctriques per a la 
Brigada Municipal

Atesa la necessitat de nous ve-
hicles per part de la Brigada 
Municipal de l’Ajuntament i 
tenint en compte el compro-
mís adquirit pel consistori, 
aquesta tardor s’han adquirit 
dues noves furgonetes 100% 
elèctriques de marca Nissan 
per a la renovació de la flota 
de vehicles.  Per a la seva ad-
quisició, l’Ajuntament s’ha 
acollit al pla MOVEA, les aju-
des promogudes pel Ministeri 
d’Indústria.



REDACCIÓ / LA VEU 

A quest cap de setmana 
de 5 i 6 de novembre 
torna la Festa de la 

Ratafia, enguany la 12a edició 
amb un programa molt com-
plet amb activitats per a tots 
els gustos i totes les edats.
Els actes començaran dissabte 
amb el 12è Concurs de Ra-
tafies de l’Anoia. Les ratafies 
s’han de presentar a l’Ateneu 
Igualadí abans del divendres 
4 de novembre i al llarg de la 
tarda de dissabte, durant de la 
deliveració del jurat, hi haurà 
diversos actes. 
A les 19h tindrà lloc la xerrada 
“Un viatge al assat i un som-
ni de futur vers els aperitius, 
dolços I begudes dels nostres 
avis”, a càrrec de Marc Tala-
vera. A les 20h tast popular 
de les ratafies concursants i 
entrega dels premis. A les 21h 
“Cercatapes”, ruta de pinxos 
de receptes amb ratafia pel 
centre d’Igualada. Preu 3€ go-
tet + tapa. A les 24h Concert 
al Hot Blues amb Jam Jamai-

Cap de setmana amb la 
12a Festa de la Ratafia

cana Catalonia All-Stars.
Diumenge, al llarg del matí, 
a Cal Tabola (C/St Antoni de 
Baix 106), activitats infantils i 
familiars. De 10.30 a 12h Ta-
ller familiar “Fem panellets” 
amb la col.laboració de l’In-
quiet. Preu 3 euros per nen. 
Durant tot el matí maquillat-
ge infantil i taller de pintar la 
tardor. Seguidament vermut.
A les 14h Dinar popular ra-
tafiaire: amanida variada, fri-
candó de vedella amb ratafia i 
bolets de temporada i monia-
to amb mel. Pa, aigua i vi. Preu 
10€ anticipada, 12€ el mateix 
diumenge. Podeu comprar les 
entrades a l’Ou com balla i al 
Racó dels Miquelets.
Actes organitzats pels Amics 
de la Ratafia de l’Anoia amb 
la col.laboració de l’Ateneu 
Igualadí, Art de la Terra, la 
Teixidora, Èric Enguita (Ar-
tencava), Marc Talavera, 
Celler Can Figueres, Iguala-
vins, Inquiet, Cal Maginet, 
Tres Unces, Hot Blues, l’Ou 
com balla, el Racó dels Mi-
quelets i Vinnart. 
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UEA Inquieta debat 
sobre la conciliació laboral
REDACCIÓ / LA VEU 

La Comissió UEA In-
quieta va tancar el seu 
primer any d’existència 

amb un acte sobre la “Conci-
liació laboral, una oportunitat 
per a la societat” es va realit-
zar en format de taula rodona, 
moderada per Neus Navarro, 
cap de redacció de VIA em-
presa. La taula va comptar 
amb la presència de Cristi-
na Sánchez Miret, sociòloga, 
Gemma Cernuda, especialista 
en branding i comunicació 
en femení, Annabel Nicolàs, 
agent d’igualtat d’Abacus Co-
operativa i Raül Martínez, di-
rector financer de Sofamel. 
La temàtica va provocar un 
debat molt enriquidor entre 
els components de la taula ro-
dona i el públic assistent. Cris-
tina Sánchez Miret, va desta-
car que la conciliació no és un 
tema únicament femení i que 
els horaris existents afecten a 
tothom sense tenir en compte 
el gènere, per tant, una nor-
mativa que regulés aquests 

horaris beneficiaria a tothom.
Gemma Cernuda va explicar 
la seva experiència com a pro-
fessional i dona emprenedora; 
ella va destacar els beneficis 
que poden aportar les noves 
tecnologies a l’hora de conci-
liar, però també va posar espe-
cial atenció en els límits a l’ho-
ra d’aprofitar les oportunitats 
que ens ofereixen sense haver 
de retallar molt temps de la 
nostra vida fora de l’empresa.
Raül Martínez va exposar 
l’evolució de Sofamel des de 
l’any 2006 en que van aplicar 
la primera petita mesura per 
a conciliar, facilitant que els 
pares i mares poguessin por-

tar els nens a escola amb un 
horari d’entrada i sortida fle-
xible, fins a l’any 2014 on van 
establir un únic torn de 8 a 17 
h. per tothom.  
En el cas d’Abacus, Annabel 
Nicolàs, va destacar l’aposta 
per la conciliació dins d’un 
sector molt complicat com 
és el comerç. En el seu cas, 
aposten pels horaris flexibles 
i per la borsa d’hores, que els 
treballadors transformen en 
temps lliure.
L’acte, amb gran èxit de par-
ticipació, va finalitzar amb 
un debat oberts entre els par-
ticipants de la taula rodona i 
el públic.

Em complau convidar-vos al CÒCTEL-PRESENTACIÓ exclusiu:
“ELS ULTIMS AVENÇOS EN TÈCNIQUES ANTI-AGE”

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

De la mà de:

DR.ORIOL VERNETTA, especialista en cirurga plàstica , reparadora i estètica.
DAVID GASOL, Nutricionista Macrobiòtic i Vegà. 
VENUS CONCEPT,.Companyia puntera en tecnologies Anti-age.
NOELIA JIMENEZ, Especialista en tecnologies medicoestètiques. 

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

GERARD I RICARD MONTALBAN, models internacionals de publicitat (Londres i NYC)
JORDI BLANCAFORT, fotògraf Freelance. 2n millor fotògraf mundial (Vogue, Mango…)
XAVIER VALLS, periodista esportiu, Gol a Gol i Sport Club Esport3
NADIA RODRÍGUEZ,Directora Tècnica. Personal Trainer & Coach de famosos.     
ALICIA MIRALPEIX, Bloguera, editora de moda, periodista i locutora de ràdio.
RESTI VALVERDE, relacions públiques nacional. Entre altres… 

Presentat per: 

ELISABET CARNICÉ, comunicadora audiovisual, presentadora de TV (Quarts de Nou, Tvist TV3)

PREGUEM CONFIRMAR ASSISTÈNCIA, ABANS DEL 21 DE NOVEMBRE.

INSTITUT ESTÈTICA

Institut Yvette Pons  
 C/ Sant Martí de Tous, 37 08700 Igualada,  

Barcelona.Tel. 93 804 62 02
 info@yvettepons.com   

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



de finançament Empresarial, que estableix que un inversor no 
acreditat no pot prestar mes de 3000 euros per projecte ni mes 
de 10.000 euros / any per al conjunt de les plataformes
Tot això ha fet que actualment ja siguem el cinquè país euro-
peu per volum tot i que encara estiguem lluny, per exemple, 
del Regne Unit que ha finançat projectes per valor de 4.400, 
per tant, a aquestes plataformes de finançament tenen al nos-
tre país molt recorregut a la alça.

Per tot l’exposat s’augura un futur prometedor a aquestes 
plataformes de finançament (crowlending), però tinguem en 
compte que l’èxit d’aquestes plataformes és degut gràcies al fet 
que la banca, fins i tot en l’època actual d’excedent de liquidi-
tat, ha restringit el crèdit a molts projectes empresarials.
‘GRÀCIES BANCA’

F
a molts anys que treballo en el món 
digital. Mai m’hauria imaginat veure 
com un simple disseny podria can-
viar tant en el temps. No ho creus? 

Llavors estàs perdent diners.

Tinc la percepció que moltes vegades en l’úl-
tim que pensa l’empresari o qualsevol start-
up a l’hora d’obrir el seu negoci és en la cre-
ació de la seva imatge corporativa. Segons la 
wikipèdia i en termes propis d’un màrque-
ting digital, “una imatge corporativa es dis-
senya per ser atractiva al públic, de manera 
que la companyia pugui provocar un inte-
rès entre els consumidors, generi riquesa de 
marca i faciliti així les vendes del producte.”
Totes les empreses disposen d’una identitat 
gràfica i el logo és l’identificador bàsic de la 
marca. Està format per una combinació d’un 
isotip (símbol gràfic o imatge) i un logotip 
(part escrita) i segons el context hi pot haver 
un tercer element, un lema. El seu disseny 
ja fa uns anys que no només és visible en el 
món offline (targetes de visita, cartes, revis-
tes, premsa, … ) si no que en aquest món 
tecnològic en què vivim ja parlem de logos que 
funcionen de manera online, a través de pàgi-
nes web, butlletins digitals i xarxes socials.

És habitual sentir que l’empresa no disposa 
del material gràfic original o que els hi ha 
fet un familiar o amic… Potser perquè es té 
la tendència a creure que allò costarà molts 
diners però és necessari canviar aquest mite 
i conscienciar a l’empresari que una bona 
imatge i la seva digitalització, creada per un 
bon professional, és la clau per donar un va-
lor afegit al seu negoci.
Com va dir Paul Rand, dissenyador del lo-
gotip d’IBM “El dissenyador crea la marca, 
però l’empresa la fa”.
Aleshores encara penses que la teva imatge 
la pot fer un “conegut” perquè te la farà bé 
de preu? Aquesta és la pitjor decisió que pots 
prendre ara mateix.

PIA PRAT JORBA

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra 
Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

Bones perspectives econòmiques per al 2017: Més activitat, 
inversió, ocupació, salaris i beneficis via @MonTerrassa
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INÉS LUMBRERASJOSEP JUNYENT

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Ayer el Sr. Presidente del Gobierno en funciones habló del empleo 
creado, pero nada dijo de su calidad y de sus condiciones. 

Muy mal.
Más inversión de Amazon en Catalunya. 

Nuevo centro logístico en Castellbisbal para su supermercado online.

M. ROSA DEL RIO TORRENTS 
UI Developer & UX Designer Instint 
@rosadrt

P. JIMENEZ J.Mª ESCAMILLAM ROSA DEL RIO

Descomptar un pagaré és sempre 
una opció avantatjosa per a em-
presaris i autònoms que necessiten 
liquiditat amb urgència.

J.Mª ESCAMILLAPASCUAL JIMENEZ

LA MANERA ÀGIL D’ACONSEGUIR LIQUIDITAT PER A EMPRESES I AUTÒNOMS.

JOSEP Mª ESCAMILLA Assesor Financer Director Executiu de ESCAMILLA & ASSOCIATS, S.A
info@escamilla.cat

L
’altre dia en una revista econòmica 
s’esmentava que l’crowdlending en 
els últims 3 anys a Espanya havien 
gestionat 103 MM d’euros i que un 

43% s’havia destinat a finançar projectes 
empresarials (15 MM ANUALS)
Les pròpies plataformes de finançament al-
ternativa (crowdlending) són les primeres 
interessades en l’èxit del finançament, ja que 
d’una banda no els interessa una alta taxa de 
morositat ja que llavors perdrien la confian-
ça dels inversors per aquesta font de finan-
çament i, per altra banda, han d’aconseguir 
que els projectes aprovats siguin gairebé tots 
finançats per que es transmet una imatge, 
davant els possibles inversors, de fiabilitat, 
és a dir, les plataformes només presenten a 
subhasta projectes empresarials viables.
D’altra banda, un dels principals obstacles 
en què incorrien aquestes plataformes per 
al seu futur creixement era la manca de re-
gulació en matèria de com poder limitar el 
risc per a l’inversor al qual se li ofereix una 
rendibilitat molt alta però que a la vegada 
incorre en una sobreexposició al risc al po-
der perdre els seus diners.
Això es va aconseguir amb La Llei de foment 

CROWDLENDING: Alternativa REAL O NO al finançament bancari.

És habitual sentir que 
l’empresa no disposa del 
material gràfic original 
o que els hi ha fet un 

familiar o amic…

PASCUAL JIMENEZ
Resp.financer

LA TEVA IMATGE A DIAGNÒSTIC 

‘GRÀCIES 
BANCA’

E
xisteixen moltes raons per les quals una 
empresa, independentment de la seva 
mida, pugui necessitar liquiditat. 
Les tensions de tresoreria que de vegades 

produeixen els llargs terminis de pagament dels 
proveïdors o clients poden posar-nos en una si-
tuació difícil, però no sense solució. D’una ban-
da, podem considerar la possibilitat de sol·licitar 
un crèdit a una entitat bancària que ens permeti 
disposar de la quantitat que necessitem i retor-
nar-ho segons l’estipulat amb el banc. Una altra 
opció, molt més àgil, és sol·licitar un descompte 
de pagarés, cedint els títols de crèdit a favor pen-
dents que ens han emès per al cobrament d’un 
servei.
Sempre que tinguem una part de la nostra fac-
turació pendent d’abonar, podem transformar 
aquest deute en diners en efectiu per poder fer 

front a les nostres despeses i inversions diàries. Mit-
jançant la figura del descompte de pagarés, donem 
a una altra persona o entitat el dret a cobrar al ven-
ciment els documents de pagament pendents, men-
tre aquesta ens avança l’abonament de la quantitat 
menys un petit percentatge per facilitar-nos la liqui-
ditat anticipadament. L’accés a aquest servei s’ha de 
fer a través d’una empresa financera especialitzada 
que pugui oferir-nos les condicions personals i ex-
clusives per al nostre cas.
Quins avantatges té un descompte de pagarés ?
Descomptar un pagaré és sempre una opció avantat-
josa per a empresaris i autònoms que necessiten li-
quiditat amb urgència. Però a més de la rapidesa amb 
la qual poden disposar dels diners, també és benefi-
ciós perquè: És un mètode segur. Les empreses es-
pecialitzades en aquest servei garanteixen la legalitat 
de l’operació, evitant riscos econòmics innecessaris. 
Podreu disposar dels diners el mateix dia que signeu 
la transacció.
Sense CIRBE. Aquestes operacions no augmenten 
l’import del risc bancari recollit en els balanços. 
L’import a liquidar de pagarés és il.limitat. Però sem-
pre va en funció de la qualitat de l’emisor del do-
cument. Només s’estudia l’emisor del pagaré, per la 
qual cosa la vostra empresa pot sol.licitar un des-
compte de pagarés sempre que vulgui.

M. R. DEL RIO

SERGI SABORIT VILÀ @ssaborit 
Periodista. Cap de secció d’Expansión.
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FESTA DEL VI
IGUALADA, 5 DE NOVEMBRE

D E  1 2 : 0 0  A  2 3 : 0 0   
RAMBLA ST.  IS IDRE / RAMBLA GENERAL V IVES

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova del Camí va 
aprovar divendres les 
Ordenances Fiscals per 

al 2017. La proposta del govern 
de congelar les taxes i els preus 
públics va comptar amb els vots 
favorables de tots els grups po-
lítics excepte de Veïns amb Veu, 
que novament van reclamar al 
govern una baixada de l’IBI. El 
punt es va aprovar per 15 vots a 
favor i 2 en contra. 
Les Ordenances Fiscals del 2017 
incorporen noves bonificacions 
en l’impost de circulació i en 
les taxes per la utilització de les 
sales municipals. En el primer 
cas es bonifiquen els vehicles 
menys contaminats i respec-
tuosos amb el medi ambient 
com puguin ser els elèctrics o 
híbrids. Mentre que a la segona, 
preveu bonificar les taxes per 
utilitzar els espais municipals 
per a les cerimònies com les 
noces. Les bonificacions poden 
oscil·lar entre el 25 i el 100 %. 
El govern va defensar la conge-
lació de les Ordenances Fiscals 
per al proper exercici  així com 
l’augment de les bonificacions 
i el manteniment de la tarifa-
ció social. Aquestes mesures, ha 
explicat el regidor Jordi Barón, 
beneficien sobretot a les famí-
lies més vulnerables. 
Pel que fa a l’IBI, el regidor 
d’Hisenda i Promoció Econò-
mica va defensar al Ple la con-
gelació de l’impost. Durant el 
2017, va dir Barón, el 99,22% 
dels rebuts, és a dir 7.780 dels 
7942 rebuts que es giren al mu-
nicipi, es congelaran i només 
un 0,78% (162) s’augmentaran 
lleugerament, la majoria per-
què també han incrementat la 
superfície declarada. 

Els grups municipals agraei-
xen el diàleg i la cerca de con-
sens del govern
Tant Noemí Trucharte del PSC 
com Imma González de DE-
CIDE van agrair al govern la 
incorporació de mesures com 
l’ampliació de les bonificacions 
a les Ordenances. Trucharte va 
anunciar el vot favorable del seu 
grup tot “sense complexos” va 
dir, perquè “som oposició però 
amb vocació de govern”. La re-
gidora socialista va reconèixer 
que hagués preferit una reduc-
ció dels impostos, però és cons-
cient que taxes com la recollida 
d’escombraries, per exemple, 
“han d’adequar-se al cost real 
del servei i no poden suposar 

una càrrega econòmica per a 
l’Ajuntament”. 
La portaveu de DECIDE, Imma 
González, també va agrair, com 
la resta dels grups, la predispo-
sició del govern i concretament 
del regidor Jordi Barón per cer-
car un ampli consens en aquest 
tema però va reconèixer que “hi 
ha punts que no encaixen en el 
nostre programa electoral”.
Des de VA!, Francisco Palacios, 
també va mostrar la seva sa-
tisfacció per l’ampliació de les 
bonificacions i per la tarifació 
social “que afavoreix a la ciu-
tadania” va dir. De cara l’any 
vinent, va dir Palacios, li agra-
daria treballar amb el govern 
amb temes d’IAE.
El portaveu d’IPV-VV, va argu-
mentar el vot en contra del seu 
grup a les Ordenances Fiscals 
perquè “sempre hem defensat la 
rebaixa de l’IBI”. Malgrat el vot 
en contra, Cividanes va mostrar 
la predisposició del seu grup 
per treballar en el pressupost 
del 2017.

Relació directa entre les Or-
denances aprovades i els Pres-
supostos que es debatran al 
gener
L’Alcaldessa Vanesa González 
també va parlar del Pressupost 
de l’exercici vinent que amb 
tota seguretat es debatrà al Ple 
Ordinari de gener. L’Alcaldessa 
va recordar als grups munici-
pals que la congelació en les 
taxes, impostos i preus públics 
de l’any vinent repercutiran 
directament en els propers 
pressupostos. Avui, el regidor 
d’Hisenda, també ha destacat 
aquesta relació directa entre 
les Ordenances Fiscals aprova-
des que representen una de les 
principals fonts d’ingressos per 
l’Ajuntament vilanoví i els Pres-
supostos que hauran s’apro-
var-se al gener. 
“Haurem d’anar amb cura amb 
els projectes que proposem”, 
va dir Vanesa González, que va 
aprofitar per agrair el vot favo-
rable dels grups. “El tarannà del 
govern és consensuar i pactar”, 
va dir l’Alcaldessa, divendres al 
Ple, tot convidant als grups a 
adoptar aquesta mateixa postu-
ra dialogant i constructiva de 
cara al debat de pressupostos. 
Reconeixement als matrimonis 
vilanovins que celebrin 50 anys 
de casats
L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí prepara l’homenatge a 
les parelles vilanovines que ce-
lebren enguany les seves Noces 

d’Or. Una de les celebracions 
tradicionals que s’incorporen 
a l’agenda nadalenca i que en-
guany es celebrarà a Can Papas-
seit, el proper 17 de desembre.
L’Ajuntament ofereix aquest 
reconeixement a les parelles 
empadronades al municipi que 
certifiquin  50 anys de casats. En 

El ple municipal de Vilanova del Camí aprova la congelació 
de les Ordenances Fiscals per al 2017 per àmplia majoria

cas de complir aquests requisits, 
cal fer la sol·licitud a l’Ajunta-
ment, a Secretaria, abans del 30 
de novembre.
L’any passat no es va poder ce-
lebrar aquest acte perquè no hi 
va haver sol·licituds suficients 
però enguany tot apunta a que 
serà una festa molt participada. 

A hores d’ara ja hi ha sis matri-
monis inscrits.
En cas de complir els requisits 
que es demanen: estar empa-
dronats a Vilanova del Camí 
i portar 50 anys casats, podeu 
inscriure-us a la Secretaria de 
l’Ajuntament. El termini s’aca-
ba el 30 de novembre.

Sessió plenària vilanovina. 
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MONTBUI / LA VEU 

L ’Ajuntament de Mont-
bui va aprovar aquest 
dimecres 2 de novem-

bre en Ple Extraordinari la 
congelació dels principals 
impostos, taxes i preus pú-
blics de cara al proper exer-
cici. En aquest apartat s’en-
globen l’Impost sobre Béns 
Immobles (IBI), l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques 
(IAE), l’impost sobre Vehi-
cles de Tracció mecànica, la 
plusvàlua i l’Impost de Cons-
trucció, Instal·lacions i Obres 
(ICIO), entre d’altres. Només 
s’han inclòs petits canvis i 
actualitzacions normatives a 
ordenances fiscals relatives a 
la retirada de vehicles de la 
via pública, l’aprofitament 
especial de la via pública 
(guals i reserves d’espai a la 
via pública)  i també a la taxa 
per servei de tallers i cursets, 
adequant-la a les diferents 

necessitats del servei. 
En el proper any, 2017, es 
mantindran bonificacions de 
fins a un 50 per cent per a de-
terminats col·lectius (jubilats, 
pensionistes, aturats i perso-
nes amb discapacitat), també 
diferents descomptes a tallers 
i cursets, a la realització d’ac-
tivitats esportives, etc.
Com explica l’Alcalde Teo 
Romero, “l’Ajuntament de 
Montbui torna a pensar en 
la butxaca dels ciutadans, i 
congelem de cara al 2017 
els impostos principals. A 
més, mantenim els benefi-
cis socials per a les persones 
que més ho necessiten. A 
l’Ajuntament fem una ges-
tió acurada dels recursos, 
i això repercuteix també a 
la butxaca dels ciutadans. 
Sempre hem ajudat a totes 
aquelles persones o famílies 
que tinguin més problemes 
i dificultats per fer front a 
aquests pagaments”

L’ajuntament torna a 
congelar impostos, taxes 
i preus públics

MONTBUI / LA VEU 

D ivendres passat tenia 
lloc a la Sala de Jun-
tes de l’Ajuntament 

de Montbui l’acte de lliura-
ment formal per part de la 
Diputació de Barcelona d’un 
estudi diagnòstic sobre el ser-
vei municipal d’abastament 
d’aigua potable. El treball va 
lliurar-lo el diputat d’Urba-
nisme i Habitatge i regidor 
de l’Ajuntament de Cervelló, 
Josep Ramon Mut, a l’alcalde, 
Teo Romero.
El treball presentat ha consis-
tit en la realització de l’inven-
tari de les instal·lacions afectes 
d’aquest servei que, des de fa 
més de cent anys, realitza l’em-
presa Aigües Artés S.L. L’estu-
di determina l’estat de conser-
vació i la idoneïtat del sistema 
general de funcionament, així 
com l’avaluació dels costos i 
els ingressos generals amb la 
finalitat de dotar els serveis 

tècnics municipals d’una eina 
que permeti un millor segui-
ment d’aquest servei.
La redacció d’aquest docu-
ment ha permès, a més, ar-
ribar a diverses conclusions, 
entre les quals s’assenyala que 
el servei actual és adequat i 
compleix amb la normativa 
sanitària correctament, que 
les tarifes actuals perme-

La Diputació lliura a l’ajuntament 
una diagnosi sobre el servei municipal 
d’abastament d’aigua potable

ten l’equilibri econòmic del 
servei i són adequades, que 
la xarxa es comparteix amb 
municipis veïns, fet que en 
dificulta la gestió. Finalment, 
l’estudi remarca que cal fer 
certes inversions a la xarxa 
per mantenir la qualitat del 
servei, i que aquestes inver-
sions es poden finançar mit-
jançant les tarifes actuals.

MONTBUI / LA VEU 

E l 10è Passatge del Ter-
ror de Montbui va 
continuar un any més 

la tradició de celebrar una ter-
rorífica “Nit de Halloween”. 
Els més joves s’han fet seva 
aquesta tradició “importada” 
de terres anglosaxones que, 
any rerae any, guanya adep-
tes. Ni el Pont de Tots Sants 
va evitar que 1.300 persones 
visitessin un Passatge nou, di-
ferent, amb un llistó que havia 
quedat molt alt pels anteriors 
organitzadors, l’Associació de 
Jov@s de Montbui, però que 
enguany també va satisfer a 
la gran majoria dels visitants 
d’enguany. 
El llistó estava molt alt i des 

de l’Ajuntament de Montbui, 
a través de la regidoria de Jo-
ventut que encapçala Abel 
Fanega, i especialment amb el 
suport d’un important grup 
de col·laboradors, molts d’ells 
joves i també alguns voluntaris 
d’anteriors edicions, es va tre-
ballar de valent durant els dies 
previs per convertir el Pavelló 
Can Passanals en un territo-
ri tenebrós i “minat” d’éssers 
monstruosos i de por. Certa-
ment tant la creació d’espais 
lúgubres, com també els efec-
tes sonors i lluminosos, i la ca-
racterització dels personatges 
van estar a l’alçada d’anteriors 
edicions. En un espai obert i 
sense racons com el pavelló es 
van crear espais molt sorpre-
nents. Pallassos, nines diabò-

liques, zombies, enterradors...
Els visitants podien veure en 
un recorregut d’entre 12-15 
minuts fins a vuit espais dife-
rents, tots ells amb caracterit-
zacions fresques i juvenils.  
L’ambient festiu i una clima-
tologia molt benigna va pre-
sidir en tot moment una ac-
tivitat intergeneracional, amb 
grans i petits i amb visitants 
d’arreu de la Conca d’Òdena. 
El 10è Passatge del Terror va 
començar a dos quarts de 10 
del vespre, va tornar a deparar 
llargues cues entre els assis-
tents i va tornar a ser un èxit 
d’organització i participació.
Montbui va celebrar la Casta-
nyada amb activitats per a la 
mainada a la Plaça de l’Ajun-
tament

El 10è passatge del terror aplega 1300 visitants al pavelló de can 
passanals i supera amb nota el canvi d’organització

També dilluns, però entre les 
10 del matí i la 1 de la tarda, 
i aprofitant que era jornada 
sense escola per a la maina-
da del municipi, va tenir lloc 

a la Plaça de l’Ajuntament 
de Montbui la celebració de 
la Festa de la Castanyada, 
amb activitats infantils i di-
ferents tallers. 

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades
93 804 24 51

671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES
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EMPRESA TÈXTIL UBICADA A IGUALADA
Necessita o�cial de 1a owerlok 

a jornada partida.
Interessats trucar al:

93 804 02 57 
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MONTBUI / LA VEU 

L ’Ajuntament de Mont-
bui i el Casal de la Gent 
Gran van realitzar di-

lluns el lliurament de dife-
rents plaques de reconeixe-
ment i distinció als avis i àvies 
del municipi –als de més edad 
dels diferents nuclis de Mont-
bui- que no van poder assistir 
per diferents motius al 25è Di-
nar de la Gent Gran del passat 
2 d’octubre. L’acte va anar a 
càrrec de la Regidora de Ben-
estar Social i Ciutadania Au-
rora Fernández i del president 
del Casal de la Gent Gran de 
Montbui, Joan Compte.
El lliurament de les plaques 
commemoratives i dels cor-
responents obsequis es va rea-
litzar en el domicili de les tres 
àvies i l’avi que tenien pen-
dent aquest homenatge. Així, 
es va reconèixer a Àngela Ro-
vira Carol, com a àvia de més 
edat del Nucli Antic (a punt 
de fer 103 anys). També a Ma-
ria Molins (l’àvia de més edat 
del Saió, també centenària), a 
Francisca Oliva Tristany, l’àvia 
de més edat del Coll del Guix 
i a Francesc Vila Miquel, l’avi 
de més edat de la urbanització 
La Mallola.

L’Ajuntament de Montbui i el Casal de la gent gran lliuren els 
reconeixements a les àvies i a l’avi de més edat dels nuclis

Homenatge a Maria Molins, del Saió. Homenatge a Francesc Vila de la Mallola

Homenatge a Francisca Oliva, del Coll del Guix Homenatge a Àngela Rovira, del nucli antic

MONTBUI / LA VEU 

L a Sala d’Exposicions de 
Mont-Àgora acollirà 
durant aquest mes de 

novembre la mostra educa-
tiva “Escoles d’Altres Móns”. 
Aquesta exposició fotogràfi-
ca arriba a Montbui de la mà 
de la Diputació de Barcelona, 
i s’inaugurarà aquest dijous 3 
de novembre, a partir de dos 
quarts de vuit del vespre. A 
l’acte hi assistiran les autori-
tats locals encapçalades per 
l’alcalde Teo Romero i també 
hi assistirà el Diputat-Delegat 

d’Educació de la Diputació de 
Barcelona, i regidor de Caste-
llar del Vallés, Rafael Homet.
L’exposició “Escoles d’altres 
móns” és un projecte educatiu 
de sensibilització sobre el dret 
a l’educació i les desigualtats 
socials. A partir d’un recull de 
50 fotografies en blanc i negre 
fetes a escoles, mestres i alum-
nes de més de 30 països, el seu 
autor (Kim Manresa) pretén 
generar emocions i reflexions. 
Es podrà visitar a la sala d’ac-
tes de la Biblioteca Municipal 
fins al 30 de novembre.
La mostra està adreçada a to-

tes les escoles del municipi, i 
especialment per a totes les 
persones de l’entorn educatiu 
(pares, mares, mestres, pro-
fessors, educadors, nens i ne-
nes)…
A “Escoles d’altres Móns”  les 
fotografies porten a valorar, 
d’una banda, com són les pos-
sibilitats socials i educatives 
de les que gaudim en el pri-
mer món, però per contra, la 
necessitat que l’educació sigui 
una prioritat de les adminis-
tracions públiques i dels or-
ganismes internacionals, per 
tal que totes les persones -in-
fants, joves i persones adul-
tes- puguin gaudir del dret a 
l’educació, al llarg i ample de 
la vida, i que aquesta educació 
pugui desenvolupar tot el seu 
potencial de transformació, 
perquè puguem viure en un 
món més just i solidari.
El projecte compta amb el 
suport de l’Àrea d’Educació 

de la Diputació de Barcelona, 
que és qui assumeix el cost to-
tal de l’exposició.
 
L’autor: Kim Manresa
L’autor de les fotografies, en 
Kim Manresa, ha exposat la 
seva obra a la seu de les Na-
cions Unides (Nova York), 
al museu George Pompi-
dou (Paris), al Cercle de Be-
lles Arts (Madrid), al Museu 
d’Art Nacional de Catalunya 

(Barcelona), i a moltes altres. 
En total ha exposat a més de 
mil sales.
Kim Manresa ha estat guar-
donat amb nombrosos dis-
tintius com a fotoperiodista: 
el Fotopress en set ocasions, 
el Godó de Fotoperiodisme, 
l’Agustí Centelles, finalista a 
l’Ortega Gasset, entre altres. 
La revista francesa Photo l’ha 
escollit com a un dels grans 
fotògrafs europeus.

A Mont-Àgora es pot veure l’exposició fotogràfica 
“Escoles d’altres mons”, de Kim Manresa
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 INFANTS 	VAMBES, ROBA INTERIOR NOVA NEN / NENA, ABRICS HIVERN 
 DONES 	VAMBES, ROBA INTERIOR NOVA, ABRICS HIVERN
 HOMES 	SABATES NÚMERO 42 (I DE 40 A 45), ROBA INTERIOR NOVA   
   (BOXERS, SAMARRETES TIRANTS), PANTALONS,  
   JAQUETES HIVERN

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

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

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

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

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

PER A MÉS INFORMACIÓ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IBAN CH62 8074 7000 0021 0305 8   SWIFT RAIFCH22747

TEATRE / C. MUNTANER 

D issabte passat es va 
representar tot un 
clàssic del teatre ca-

talà, la coneguda obra Angel 
Guimerà Terra Baixa a càrrec 
de la Trapa Agrupació Congrés 
de Barcelona.
Demà dissabte estarem a la 
meitat del concurs, ens visi-

ta la companyia Tequatre de 
Figueres, i posaran en escena,  
una comèdia de l’autor Oscar 
Wilde Un marit Ideal.
Tequatre és una companyia 
jove consolidada en el pano-
rama teatral de les comarques 
gironines. Des de l’any 2006, 
en què van estrenar la seva 
primera obra de teatre, Retalls. 
La seva filosofia ha estat oferir 
espectacles de qualitat.

Equador del Concurs de Teatre de Piera

FOTOESTUDI ROSELL

Sinopsi de l’obra 
Un marit ideal és una comè-
dia escrita el 1895 per Oscar 
Wilde, mestre de la ironia 
i l’humor. En aquesta obra 
Wilde presenta l’alta societat 
londinenca de finals del segle 
XIX i explora la hipocresia 
social. Res no és el que sem-
bla i el passat sempre torna.
El subsecretari d’Estat, Ro-
bert Chiltern és un marit 
ideal per a la seva dona, Eli-
sabeth, un polític brillant i 
un perfecte cavaller. Davant 
de la resta de la societat, 
ambdós es mostren com un 
matrimoni ideal. 
Aquesta harmonia es veurà 
amenaçada per la malèvola 
i seductora senyora Cheve-
ley, que fa xantatge a Robert 
Chiltern amenaçant-lo de 
revelar un obscur secret del 
seu passat...

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt ja 

ha realitzat les primeres reuni-
ons per a l’elaboració de la di-
agnosi del Pla Local de Joventut 
2017-2020. Aquest treball l’està 
realitzant la Fundació Pia Insti-
tut Pere Tarrés i compta amb el 
suport de la Diputació.
La primera trobada va tenir lloc 
el dijous 27 d’octubre a l’Ate-
neu Gumersind Bisbal. Hi es-
taven convocats representants 
polítics i joves del municipi. 
Ahir dijous 3 de novembre tèc-
nics de la Fundació Pia Institut 
Pere Tarrés es reunien amb els 

tècnics municipals de joventut i 
després amb dos grups de joves, 
de 12 a 18 anys i de 18 a 29 anys.
L’objectiu d’aquestes trobades 
és confeccionar una diagnosi, 
els treballs de la qual es pre-
veu que s’acabin a principi de 

Continuen els treballs per a l’elaboració 
del Pla Local de Joventut 2017-2020

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt or-

ganitzarà, el dijous 10 de no-
vembre, un taller per a famí-
lies amb joves de 12 a 18 anys. 
L’activitat porta per títol “Qui 
t’entengui que et compri!” i 
tindrà lloc a les 7 de la tarda 
al Local Social de l’Ateneu 
Gumersind Bisbal. 
El taller és gratuït i anirà a 
càrrec de David Codina, mes-
tre, pare, formador d’educa-
dors i president d’Educant 
en Colors. Per participar en 

aquest taller caldrà inscriu-
re’s, prèviament, al Cau Jove 
(plaça de la Vila, 1 - Tel. 93 
808 71 27). El termini per 
apuntar-se finalitzarà el di-
lluns 7 de novembre.
Alguns dels temes que es trac-
taran en aquesta activitat se-
ran: tens la sensació que, com 
a mare, parles amb les parets? 
Què les teves paraules de pare 
cauen en un sac trencat? Po-
dem tenir una comunicació 
més fluïda amb els nostres 
fills més enllà de tres monosí-
l·labs? L’activitat compta amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona. 

La regidoria de Joventut 
organitza un taller per a
famílies amb joves

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Una quinzena de per-
sones van participar, 
el dissabte 29 d’octu-

bre, al taller de nòrdic walking, 
organitzat per la regidoria de 
Sanitat de l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt i el Club 
Nòrdic Walking Cat Central. 
L’activitat va incloure una part 
teòrica, que es va fer al Teatre 
Jardí, i una de pràctica.
El nòrdic walking consisteix en 
caminar amb l’ajut d’uns bas-
tons similars als utilitzats per 
esquiar. El taller es va iniciar 

cap a les 9 del matí amb una 
explicació d’aquesta manera 
de caminar, després es va oferir 
un esmorzar per a tots els as-
sistents i, a continuació, es va 

Una quinzena de persones participen 
al taller de nòrdic walking

l’any vinent. A partir d’aquí es 
redactarà el pla, que inclourà les 
accions previstes en matèria de 
joventut per als propers quatre 
anys. I en una darrera fase, es 
farà una avaluació de com s’ha 
portat a terme el pla. 

fer una sortida per posar en 
pràctica el que s’havia explicat. 
L’activitat va finalitzar al mig-
dia i va tenir molt èxit entre els 
participants. 
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

C ap de setmana llarg 
coincidint amb el 
pont de l’1 de novem-

bre i amb un grapat de pro-
postes per a tots els públics. 
Tradició, cultura, creativitat 
i diversió han estat els ingre-
dients d’una celebració que 
combina la Castanyada i el 
Halloween que, com s’ha vist, 
cada cop està més implantat.
Divendres 28 d’octubre a la 
tarda,  el taller de panellets di-
rigit pel prestigiós xef Xavier 
Grau donava el tret de sorti-
da amb l’elaboració d’aquest 
producte tan típic i represen-
tatiu d’aquestes dates i que va 
acabar amb un vermut degus-
tació l’endemà al migdia.
El mateix divendres al vespre, 
bona entrada en el teatre del 
Casal Català per veure el Grup 
de Teatre de Ca n’Aguilera 
amb la  representació de l’obra 
«Agost», original de Tracy 
Letts. Una comèdia dramà-
tica ben interpretada per ac-
tors vinculats i molt coneguts 
pel públic hostaletenc que va 
seguir les relacions personals 
dels Weston, una família de-
sestructurada que es retroba 
després de la desaparició del 
seu patriarca i on acaben sur-
tin les misèries de tots els seus 
membres.
Dissabte destacava la propos-
ta familiar a l’auditori de Cal 
Figueres amb la representació 
teatral de «Monsieur Croche» 
de la companyia Príncep To-

tilau. Un molt bon espectacle 
amb música en directe i una 
interpretació amb actors, tite-
lles i un fons audiovisual que 
va captivar del tot a grans i 
petits.
A la nit, l’ambient del cafè del 
Casal amb la Halloween par-
ty es va anar transformant en 
terrorífic gràcies a les disfres-
ses i la decoració del recinte. 
Va ser la primera nit temàtica 
que comptava amb photocall, 
xarrups de por i la primera 
consumició gratuïta per als 
qui anaven caracteritzats.
Diumenge, mentre se celebra-
va el MotoTerra, la 5a Cami-
nada Intergeneracional dels 
Hostalets de Pierola organit-
zada per l’Ajuntament, l’As-
sociació de la Gent Gran i la 
Comissió d’Esports va reunir 
veïns de totes les edats per 
recórrer els 5 quilòmetres de 
recorregut amb un desnivell 
de 190 metres i una aturada 
a mig camí on es va servir un 
esmorzar per recuperar forces.
I dilluns, últim dia d’octubre, 
amb la Castanyada i ball de la 
Gent Gran al Casal d’avis, ta-
llers i jocs per als més menuts 
i Túnel del Terror en una gran 
feina portada a terme pels jo-
ves de  Can Fosalba i que van 
deixar el Casal Montserrat i 
entorn amb una decoració 
molt treballada. Castanyada a 
Serra Alta i la missa solemne 
de Tots Sants, ja aquest di-
marts, posaven el punt final al 
programa previst per aquest 
any.

Els Hostalets de Pierola 
viu la Castanyada i Tots 
Sants intensament

CAPELLADES / LA VEU 

D emà dissabte, a les 9 
del vespre al Teatre la 
Lliga es podrà veure 

l’espectacle  Houdini, l’art de 
la fugida, de Teatre Imatge.
Houdini, l’art de la fugida, és 
un monòleg de Teatre Imatge 
de tall gestual que, a través de 
l’ús de la pantomima, màsca-
res i marionetes corporals, in-
daga en la infància i mort del 
famós escapista. Està interpre-
tat per Felipe Cabezas, actor i 
director i dirigit per Berty To-
vìas. 
Pot l’home escapar a la mort, 
fins i tot després de la mort? 
Harry Houdini, famós per les 
seves fugides i espectacles es 
fa aquesta pregunta al llarg 
de tot l’espectacle. Des de la 
mort, aquest espai i temps 
infinit, busca la resposta en-

tre els seus records d’infància 
escapant del temps que l’opri-
meix. Houdini, que va néixer 
Hongarès i jueu, delinqüent 
prematur, pobre i contra tot, 
que va escapar de si mateix 
per ser el que ell mateix vo-
lia ser, s’endinsa a realitzar la 
seva ultima fugida. Fora ja no 
li espera el públic, sinó la vida, 

“Houdini, l’art de la fugida”, demà 
dissabte a la Lliga de Capellades

l’amor i l’única persona que 
va confiar en aquest gran truc: 
Bess, la seva dona i amiga més 
enllà del sepulcre. 
No hi ha cel·la que sigui capaç 
de retenir una ànima lliure.
Venda anticipada, una hora 
abans de la representació. 
Tel. d’informació 683172087 

CAPELLADES / LA VEU 

Amb motiu del 50è 
aniversari de la inau-
guració del Casal de 

Vila-rodona (Alt Camp), el 
Centre d’Estudis del Gaià ha 
organitzat unes jornades de 
debat per posar marcs his-
tòrics i debatre perspectives 
de futur relacionades amb el 
context de l’associacionisme 
recreatiu i cultural.  
Des de l’1 d’octubre i fins el 19 
de novembre, han estat diver-
sos els actes organitzats. 
El passat divendres 28 d’octu-
bre es dugué a terme una Taula 
rodona amb el títol: Experi-

ències i reptes del futur de les 
societats culturals i recreatives, 
els ateneus i els casals.  
El director dels Serveis Territo-
rials de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya a Tarragona, 
Jordi Agràs va moderar l’acte. 
A la taula hi foren convidats en 
Salvador Casals Romagosa, ge-
rent del Casal Societat La Prin-
cipal de Vilafranca dels Pene-
dès i president de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya. En 
Josep M. Vallès Martí que fou 
alcalde de l’Espluga i president 
del Casal.  
I per part de Capellades hi fou 
convidat en Pep Vallès i San-
martí actual president de la 
Societat La Lliga. 

Pep Vallès, de la Societat la Lliga, 
convidat a les jornades de debat sobre 
l’associacionisme recreatiu i cultural

El nombrós públic assistent 
va escoltar amb atenció les ex-
periències i opinions dels tres 
ponents acabant l’acte  amb 
un torn molt participat de pre-
guntes. 
El president de la Coordinado-
ra de Centres d’Estudi de Par-
la Catalana Josep Santesmases 
i Ollé ha escrit: Us transmeto 
la bona impressió que va ge-
nerar la taula rodona. Perso-
nalment de seguida vaig anar 
veient que la cosa anava bé, 
molt bé. Però tant al finalitzar 
com aquests darrers dies hi ha 
hahut molta gent que ens ha 
manifestat el mateix. Penso 
que a més a més el que vareu 
dir serà de molta utilitat. 

CAPELLADES / LA VEU 

El proper dimarts tindrà lloc 
un nou Audiciona’t de l’Es-
cola de Música de Capella-
des.
Es tracta de trobades musi-
cals escoltant música en di-
recte amb comentaris de les 
obres, dels estils i dels autors. 
En aquesta ocasió es po-

drà escoltar l’Smirnoff Trio, 
compost per Jaume Angelès 
al violí, Blai Bosser al violon-
cel i Joan Ramon Salamó al 
piano, alumnes de l’Escola 
Superior de Música de Cata-
lunya. Interpretaran obres de 
Beethoven i Brahms.
El concert començarà a les 9 
del vespre i serà a la sala d’ac-
tes de l’Escola de Música.

Dimarts, nou Audiciona’t
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A quest mes de novem-
bre hi haurà dos re-
citals dins el Festival 

d’Orgue de Capellades.
El primer, el Concert de tar-
dor, serà aquest diumenge, a 
les sis de la tarda, de la mà de 
Jonatan Carbó i Casanellas. El 
segon, el Concert de Santa Ce-
cília, serà el diumenge 20 a la 
mateixa hora amb Joan Casals 
i Clotet.
Diumenge, a l’església de San-
ta Maria i amb entrada lliure, 
es podrà escoltar temes de J. 
Alain, J.S. Bach, C. Franck, A. 
Pärt i M. Duruflé.
Jonatan Carbó, professor 
d’orgue al Conservatori de 
Grau Mitjà “Mestre Joan Just i 
Bertran” d’Igualada i a l’Esco-
la Municipal de Música “Pau 
Casals” del Vendrell, ha ofert 
recitals en orgues d’arreu de 
Catalunya, d’Espanya i de 
França, destacant els orgues 
del Palau de la Música Cata-
lana, la Catedral de Barcelona, 
la Catedral de Girona, la Basí-
lica de Montserrat o l’Església 
de Los Venerables de Sevilla. 
Ha realitzat un doble CD amb 

l’obra “El Llibre d’orgue de 
Santa Maria de Vilafranca del 
Penedès”, del compositor Jo-
sep Soler Sardà, enregistrat al 
mateix orgue de Vilafranca.
Aquest Concert de Tardor 
serà el segon recital del Fes-
tival d’Orgue de Capellades, 
organitzat per l’Ajuntament 
de Capellades i els Amics de 
l’Orgue. El primer va ser el 
dissabte 1 d’octubre, amb un 
concert inaugural a càrrec de 
la Coral Cantiga, acompanya-
da a l’orgue pel mestre David 
Malet, amb la Polifonia sacra 
de M. Duruflé i J.S. Bach, que 
va tenir molt bona acollida 
per part del nombrós públic 
que hi va assistir.

Aquest diumenge segon 
concert del Festival 
d’Orgue de Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

D imecres passat Ca-
pellades va acollir la 
tercera edició de la 

Jornada “Compartim tot co-
neixent-nos”.
Es tracta d’una trobada on es 
donen cita els diversos casals 
de persones grans de les agru-
pacions Penedès–Anoia, que 
formen part del Programa 
Envelliment Actiu de la Di-
putació de Barcelona. L’objec-
tiu principal, com el seu nom 
indica, és compartir experi-
ències, conèixer les persones 
i municipis que hi ha darre-
re de cada entitat, fer xarxa en 
persona.
Enguany, Capellades ha estat 
el municipi acollidor, amb 
més de 120 persones, a Cal 
Ponet, acompanyades per l’al-
calde, Aleix Auber; el regidor 
d’Acció Social, Salvador Vives 
i Yolanda Moragues, Cap dels 
Serveis de Suport als Progra-
mes Socials de la Diputació de 
Barcelona. 
L’activitat va començar des-
prés d’un esplèndid esmorzar, 
deferència de l’Ajuntament de 
Capellades. Al llarg de la jor-
nada es van dur a terme dife-
rents activitats, organitzades 

per l’equip de Tècniques dina-
mitzadores de les agrupacions 
acollides. En primer lloc, es va 
fer donació d’un obsequi, gen-
tilesa del Museu Molí Paperer 
de Capellades, al guanyador 
del concurs de logos del Pro-
jecte Dinamoxarxa. Seguida-
ment, es va realitzar una visita 
comentada al nou orgue de 
l’Església de Santa Maria, con-
duïda pel músic Jonatan Car-
bó, que deixà als oients molt 
satisfets. D’altra banda, es va 
fer una gimcana, on els par-
ticipants havien de trobar di-
ferents curiositats dels indrets 
de Capellades, amb la finalitat 
de conèixer el municipi acolli-
dor.  Finalment es va explicar 
les diferents destinacions de 

Capellades acull la tercera edició de la 
jornada “Compartim tot coneixent-nos

les gairebé 60 “mantes solidà-
ries”, teixides per les senyores 
dels diferents casals, amb la 
finalitat de ser donades a en-
titats socials on puguin tenir 
una utilitat, com Fundació 
Amàlia Soler (Penedès, Mans 
Unides (Penedès) Fundació 
Àuria (Anoia) Càritas (Anoia)
Després d’un fantàstic dinar, 
es va fer una mostra partici-
pativa d’activitats que es duen 
a terme en les entitats partici-
pants en la Jornada. 
Un programa atapeït d’ac-
tivitats, gràcies al suport de 
l’Ajuntament de Capellades, 
Cal Ponet i Diputació de Bar-
celona, on els protagonistes 
foren les persones grans amb 
el seu entusiasme.

CAPELLADES / LA VEU 

L ’escriptora i periodista 
Montserrat Roig és la 
principal protagonista 

d’aquest mes de novembre a la 
Biblioteca El Safareig de Cape-
llades.
Enguany es compleixen 25 
anys de la seva mort i per 
això la Biblioteca proposa 
una exposició que recull els 
trets més destacats de la seva 
vida i obra. En aquest sentit, 
també es farà la presentació 
del llibre “Montserrat Roig”, 
de l’escriptora Aina Torres, 
que inclou declaracions d’au-
tors i periodistes actuals que 
reivindiquen el seu llegat, el 
17 de novembre. Des de la 
Biblioteca també es farà un 
centre d’interès amb les obres 
d’aquesta autora, per recor-

dar la seva prosa caracterís-
tica.
Però aquest mes de novembre 
no tot serà Montserrat Roig. 
El dimecres 2 de novembre 
el Club de Lectura es reunirà 
per parlar sobre “Olor de co-
lònia” de la Sílvia Alcantara. 
El dimarts 8, amb inscripció 
prèvia, es farà una nova edi-
ció del taller de joies per a 
adults, que va tenir molt èxit. 
L’Hora del Conte serà el di-
marts 15, amb  “Les princeses 
també es tiren pets”, de la mà 
de la Clara Gavaldà.
Finalment aquest mes de no-
vembre també cal destacar 
l’exposició “Mira que són 
bèsties!”, que es podrà visitar 
del 8 al 29. A través d’uns pla-
fons es mostra com els ani-
mals han estat protagonistes 
de molts dels contes infantils.

Surt l’agenda del mes 
de novembre de la 
Biblioteca El Safareig

CAPELLADES / LA VEU 

A quest any la Casta-
nyada a Capellades 
ha tingut els més pe-

tits com a protagonistes, amb 
una festa per a ells a la plaça 
Sant Jaume, ahir dimarts.
Actua Produccions va repre-
sentar un espectacle prota-
gonitzat per la Quimeta, la 
neta de la Maria la Casta-
nyera, qui explicava com la 
seva àvia va començar a anar 
al bosc a collir castanyes, les 
torrava i les venia. L’anima-
ció va continuar amb l’apari-
ció d’un capgrós amb forma 
de castanya i, especialment, 
amb els balls i cançons tra-
dicionals que van fer moure 
tant a la quitxalla com als 
seus pares i mares.
A més a més també es obse-
quiar a totes les nenes que 
van venir vestides de casta-

Més de 200 persones celebren 
la Castanyada a Capellades

nyeres i als nens que anaven 
d’home del bosc, amb un 

conte sobre les tradicions ca-
talanes, de la Pilarín Bayés.
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E l passat dilluns dia 31 
d’octubre, la nau de 
Cal Sanahuja va acollir 

la 13a edició del Castanyada 
Rock que, com en anys ante-
riors, va tornar a ser un èxit. El 
festival pretenia reivindicar la 
festivitat catalana de la casta-
nyada davant altres celebraci-
ons de caire més internacional 
i, al mateix temps, promocio-
nar grups musicals del terri-
tori. La iniciativa va comptar 
amb l’actuació de set artistes 
d’estils diversos que van fer 
ballar els assistents fins ben 
entrada la matinada.
En aquesta ocasió, el Casta-
nyada Rock va estar organitzat 
de forma conjunta per l’Asso-
ciació Juvenil l’Espurna, que 
porta nou anys al capdavant 
del festival, i per l’entitat Ei-
xam de Piera que, d’aquesta 
manera, agafa el relleu de cara 
a properes edicions.
El concert va començar amb 
l’actuació dels grups novells 
Remolke i Antipàtiks d’estil 
punk, que recordaven a grups 
consolidats d’aquest estil mu-

sical. Seguidament, va ser el 
torn dels barcelonins Ojo de 
Buen Cubero, que van fer gau-
dir a tots els assistents amb el 
seu estil mestís. Els valencians 
Auxili van aconseguir omplir 
la nau amb més d’un miler de 
persones amb la seva música 
reggae i, a continuació, va ser 
la formació bagenca Strom-
bers la que va oferir els seus 
ritmes trepidants en la que va 
ser la seva setena participació 
en el festival. El concert del 

La 13a edició del Castanyada Rock 
torna a ser un èxit

Castanyada Rock va ser l’últi-
ma ocasió en la quals tots els 
membres del grup de Cardo-
na van tocar junts, atès que el 
cantant i el baixista deixen els 
escenaris. La darrera actuació 
va ser la de la formació pene-
desenca Cor Fort, amb un im-
portant component de crítica 
social. La nit va acabar amb la 
música del dj igualadí PD-Efa, 
que va acompanyar el públic 
assistents fins que va sortir el 
sol.

PIERA / LA VEU 

C oincidint amb la pro-
ximitat de Tots Sants 
i de la festivitat de 

Halloween, el passat dissab-
te es va organitzar el primer 
passatge del terror de Piera. 
Molts ciutadans i veïns de po-
blacions properes van optar 
per passar una nit de dissab-
te terroríficament divertida i 
participar en aquesta activitat, 
que va comptar amb la col·la-
boració dels Diables de Piera.
Durant tota la tarda, i fins gai-
rebé la mitjanit, van haver-hi 
cues per entrar-hi que van 

arribar fins a la plaça de Joan 
Orpí. Els visitants s’hi endin-
saven pel carrer Canigó, just 
davant de l’Escola de Música, 
i feien un recorregut que els 
portava per l’interior de l’Es-
corxador fins a la sortida que 
es va fer coincidir amb la por-
ta principal.
Una gran caracterització i la 
reproducció d’escenes i per-
sonatges de les pel·lícules de 
terror més conegudes, van fer 
possible l’èxit d’aquest passat-
ge del terror, que els organit-
zadors esperen poder repetir 
l’any vinent. 

Bona acollida del primer 
passatge del terror

PIERA / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ha actualitzat la 
cartografia urbana di-

gital 3D escala 1.1000 de Vi-
lanova del Camí i Piera. 
Aquesta cartografia, que su-
posa una eina essencial pels 
municipis i que serveix com 
a base per a cartografies te-
màtiques com ara el plane-
jament urbanístic, la carto-
grafia de cadastre, les xarxes 
de serveis i els equipaments, 
ha estat lliurada pel diputat 
d’Urbanisme i Habitatge, Jo-
sep Ramon Mut, a l’alcaldes-
sa de Vilanova del Camí, Va-
nessa González, i a l’alcalde 
de Piera, Jordi Madrid.
Per al municipi de Vilanova 
del Camí s’han cartografiat 
88 ha i 2.070 ha pel de Piera, 
i recullen les hectàrees de sòl 
urbà i urbanitzable de cada 
municipi, així com les hectà-
rees del sòl no urbanitzable 
necessàries per a la planifica-
ció urbanística dels seus àm-

bits territorials.
La cartografia, realitzada a 
partir de fotografies aèries 
que utilitzen tècniques foto-
gramètriques i del treball de 
camp, està estructurada en sis 
fitxers que inclouen l’altime-

Actualitzada la cartografia topogràfica 
urbana de Piera i Vilanova del Camí

tria, planimetria, toponímia, 
polígons, toponímia, vialer  
i model digital del terreny, 
segons plec d’especificaci-
ons tècniques aprovades per 
la Comissió de Coordinació 
Cartogràfica de Catalunya.  

Josep Ramon Mut i l’alcalde de Piera, Jordi Madrid. / 

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

L ’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous ha rebut 
dos treballs realitzats 

per la Diputació de Barce-
lona, concretament el Pla 
d’enllumenat del municipi 
i l’Estudi de tarifes del ser-
vei municipal d’abastament 
d’aigua potable integrat a la 
Mancomunitat Intermunici-
pal de Serveis Anoia Ponent. 
Aquesta documents han estat 
lliurat avui pel diputat d’Ur-
banisme i Habitatge, Josep 
Ramon Mut, a l’alcalde, Da-
vid Alquézar.
El Pla director d’enllumenat 
ha servit per elaborar un in-
ventari de tots els punts de 
llum i dels quadres de mani-
obra, amb una descripció de 
les seves característiques i el 
seu estat de conservació. A 
partir d’aquí s’ha estudiat els 
nivells d’il·luminació, el com-
pliment del REBT, l’eficiència 
energètica i la contaminació 
al medi nocturn.
El document preveu una sè-
rie d’actuacions que han de 
permetre millorar l’eficiència 
energètica, i amb els estalvis 
econòmics generats poder 
amortitzar les actuacions 
previstes pel treball en un 
període de deu anys. El pro-
jecte contempla la instal·lació 
en dues zones no urbanes de 
quatre fanals fotovoltaics a 

cadascun que permeten l’eli-
minació de dos quadres de 
maniobra i l’estalvi del man-
teniment associat. El cost 
d’aquestes actuacions pre-
vistes en el Pla és de 260.960 
euros.
Els plans directors de xarxes 
de serveis són una eina de su-
port a la presa de decisions 
d’inversió en la millora de les 
xarxes de serveis com són lai-
gua potable, enllumenat pú-
blic i clavegueram. Els docu-
ments inclouen l’inventari de 
la xarxa, una diagnosi sobre 
el seu estat, propostes de mi-
llora, amb les característiques 
tècniques i un pla d’etapes 
d’inversió.

Estudi sobre tarifes d’aigua 
potable

L’Estudi de tarifes del servei 
de subministrament d’aigua 
potable té com a objectiu 
conèixer els ingressos i cos-
tos reals del servei i establir 
diferents escenaris de tarifes 
d’aquest servei que presta 
l’ajuntament, integrat a la 
Mancomunitat Intermunici-
pal de Serveis Anoia Ponent.
El treball conclou que cal 
ajustar les tarifes actuals 
per permetre l’equilibri 
econòmic del servei alhora 
que fixa diferents escenaris 
tarifes per tal d’aconseguir 
aquest equilibri.

La Diputació lliura a 
Tous el Pla director 
d’enllumenat i l’Estudi 
de tarifes d’aigua potable
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PORS: LA  SÍNDROME DE 
PRIVACIÓ SENSORIAL

L
a Síndrome de Privació sensorial esdevé en gossos 
que entre les tres setmanes de vida i fins els tres o 
quatre mesos (període crucial de socialització)  han 
estat d’alguna manera aïllats, i no han tingut una 

exposició adient a estímuls ambientals ni una adequada so-
cialització amb altres gossos ni persones, per això no saben adaptar-se a l’en-
torn i presenten pors en moltes situacions de la vida quotidiana. Aquesta falta 
d’experiències fa que les connexions interneuronals es desenvolupin de forma 
defectuosa provocant els símptomes que defineixen aquest trastorn.
El símptomes més característics són les pors excessives davant moltes situacions 
de la vida quotidiana, davant altres gossos i persones. Incapacitat de passejar pel 
carrer tranquil·lament, a vegades inclòs no volen sortir de casa. Poden mostrar 
agressivitat a persones que visitin casa seva, o que se’ls hi acosti, causada per la 
por extrema. Tenen una dependència excessiva amb els seus amos. Els canvis els 
hi són molt traumàtics, inclòs poden deixar de menjar. Acostumen a tenir una 
timidesa extrema. Presenten fòbies a sorolls, petards i turmentes. 
La teràpia de modificació de conducta per a superar aquest síndrome ha d’estar 
sempre programada per un professional de l’educació canina. És imprescindible 
avaluar cada cas en particular. El treball anirà enfocat a ajudar al gos a supe-
rar les seves pors de forma natural, sense pressió i que de manera gradual sigui 
capaç d’enfrontar-se a totes aquelles situacions de la vida diària d’una forma que 
no li provoqui un excessiu estrès. L’habituació a passejar per llocs desconeguts 
tranquil·lament, a conviure amb altres gossos i a interactuar amb persones des-
conegudes, seran situacions que formaran principalment part del tractament. 

Una part molt important de la teràpia serà l’educació dels amos del gos, com 
actuar davant de cada situació i assegurar que la teràpia sigui efectiva. Per part 
dels propietaris és imprescindible tenir paciència i fer al peu de la lletra tot el 
què ve marcat durant el procés de recuperació, la impaciència dels humans i/o 
no seguir adequadament la teràpia que l’educador ha marcat portarà a que el 
gos vagi constantment retrocedint i fins i tot farà fracassar la teràpia i en alguns 
casos poden provocar una la situació més greu. 
Els primers mesos de vida del cadell són imprescindibles per a la seva vida adul-
ta, però en cas que hagi estat privat de les experiències vitals que li donaran la 
base per a una maduresa equilibrada, podem solucionar-ho amb una bona terà-
pia, tenint en compte que requereix de molta paciència. .   

LLUÍS LUQUE

MARÍA INÉS VIDAL
Llicenciada en Psicologia

Adolescència i Consciència

E
n l’Adolescència es produeixen canvis profunds, ve-
loços i desconcertants.
Un dels més impactants ocorre a nivell cerebral. En 
aquesta etapa L’escorça prefrontal (zona de la cons-

ciència) sofreix una reorganització, es retallen connexions 
sinàptiques que ja no compleixen amb la utilitat requerida 

per als nous desafiaments creant-se noves sinapsis. 
Al seu torn el sistema límbic, lloc de les emocions, és bombardejat per hor-
mones de testosterona en els nois i d’estrogen en les noies fent que les emoci-
ons estiguin en la seva màxima 
intensitat produint inestabilitat 
emocional.
Aquesta condició de la consci-
ència fa que la mateixa estigui 
fràgil en les seves capacitats i a 
poder gestionar de forma cor-
recta la intensitat emocional, tot 
això col·loca els/les adolescents 
en un estat de vulnerabilitat on 
les emocions solen prevaler de 
manera discordant propiciant 
sentiments, actituds i conductes 
equivocades.
La reorganització cerebral és 
necessària per accedir a proces-
sos psicològics i mentals propis 
de l’adultesa.
La consciència humana evoluci-
ona, Lawrence Kohlberg explica 
que la maduració passa per tres 
nivells de consciència, els quals 
impliquen sis estadis.
El 5è i el 6è són el de “Crec en els meus valors”. En els quals es busca la definició i 
identificació dels propis valors. És el moment de “jo vull fer això així d’acord als 
meus punts de vista.” Estem en plena adolescència.
Segons Kohlberg, no tots els subjectes arriben a aconseguir les etapes superiors 
d’aquest desenvolupament i això estaria relacionat amb la interacció social, en la 

qual estan compresos el com eduquem i en què eduquem.
Amb això estem dient que el nostre paper com a adults en aquesta etapa és el 
de propiciar una relació que promogui en els/les adolescents la capacitat de re-
flexionar sobre els seus sentiments, actituds, accions i les conseqüències que els 
mateixos tenen sobre si mateixos i el seu entorn. La capacitat de connectar amb 
els valors que els són importants i la responsabilitat de portar-los avanci als di-
ferents moments del seu esdevenir.
Per a això és necessari mostrar respecte cap a ells/elles: demostrar-los amb una 
escolta activa i sense prejudicis degradants, el valuosos que són com a perso-

nes. Orientar-los cap a  la re-
flexió, amb preguntes, no amb 
discursos, que ells/elles no estan 
en condicions d’escoltar ínte-
grament i que a més atempten 
contra la capacitat de produir 
les seves pròpies respostes. Han 
d’interessar-nos les seves pròpi-
es respostes, en lloc dels nostres 
sabers, una resposta pròpia és la 
prova d’una experiència de refle-
xió.
Cal ser sincers en el nostre in-
terès per conèixer què els passa, 
oferir un espai de paciència i 
tranquil·litat, orientar-los al fet 
que aprenguin dels seus errors, 
no fer-los sentir fracassats o 
males persones davant les seves 
fallades.
Orientar els nostres fills i filles 
cap a la reflexió sobre el seu esde-

venir i circumstàncies significa ajudar-los al fet que prenguin les regnes d’aques-
ta vida que posseeixen i que és única. És amb la reflexió que podran sentir que 
són responsables del que viuen i que són capaços de realitzar canvis quan siguin 
necessaris, tant per ajustar o canviar el rumb o per superar situacions que els són 
desagradables, la reflexió els permetrà prendre contacte ple amb el seu poder 
allunyant-los de sentiments inhabilitants de victimisme o dependència.  
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L
a societat en què vivim està canviant con-
tínuament i és per això que aquells que 
formem part de la comunitat educativa 
tenim el compromís d’obrir els ulls a la re-

alitat que ens envolta. Tenir una mirada més oberta 
implica  que tots els alumnes tinguin l’oportunitat 
d’aprendre, sense que la seva discapacitat, ètnia, 
llengua, sexe, estatus social o qualsevol altra dife-
rència sigui un motiu d’exclusió.
Així doncs des de la nostra escola intentem trobar 
noves vies per atendre les diferències individuals i 
donar cabuda a tot l’alumnat. Una de les maneres 
per aconseguir-ho és a partir de la Unitat de Suport 
a l’Educació Especial (USEE) que permet fomentar 
la inclusió. Per això els alumnes que reben aquest 
suport poden ser presents i participar el màxim 
possible a dins de l’aula.
La presència d’aquests alumnes dins l’aula els per-
met observar models normalitzats i imitar com-
portaments positius entre iguals. Aquesta imitació 
de comportaments els aportarà un ampli bagatge 
d’experiències que els serà de gran utilitat en el seu 
dia a dia a la societat.
La convivència comporta un benefici recíproc, ja 
que tots els alumnes aprenen a ser tolerants vers 
les diferències i respectar-les, a ajudar i ser soli-
daris amb aquells que ho necessiten; formant-los 
per créixer amb uns valors que els faran ser millors 
persones.
La USEE és un recurs de l’escola que esdevé un su-
port a dins l’aula ordinària adaptant els materials 
per a cada alumne segons les seves necessitats i ni-
vell maduratiu o bé un espai més on poden anar 
aquests alumnes per tal de ser atesos d’una forma 
més individualitzada.
Des de la nostra escola vetllarem per una nova edu-
cació on tothom tingui cabuda i que no només si-
gui un somni sinó una realitat.   

L
’educació és molt important en el futur de 
la societat. És necessari dur a terme un tre-
ball conjunt escola-família i un dels canals 
que també hi pot ajudar és promoure i fa-

cilitar la participació de les famílies a l’AMPA.
A l’escola, la relació amb l’AMPA ajudi molt a mi-
llorar molts aspectes de l’educació del nostre alum-
nat. Sempre ens dóna recolzament en totes les ac-
tivitats puntuals i projectes de l’escola que volem 
tirar endavant (el projecte de reutilització de llibres 
de text, Projecte Camí Segur, el jardí botànic, les 
festes de l’escola, la millora de les instal·lacions i del 
mobiliari, activitats internes de cada nivell, etc.).
Tot això fa que la participació de les famílies dins 
l’ambient escolar sigui cada dia més present.
Sovint, per necessitats laborals, familiars o altres, 
els pares es veuen obligats a deixar els nens a dinar 
a l’escola. Des de l’AMPA i de l’escola creiem que 
aquest servei ha de ser de qualitat. La cuina del Ra-
mon Castelltort és catalana, saludable, ecològica i 

de proximitat.
L’AMPA del Ramon Castelltort, ja fa 15 anys, va 
decidir gestionar la cuina de l’escola i no contrac-
tar un servei extern, així pot oferir un millor preu 
i servei a les famílies, seguint els protocols i con-
sells del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, tant en l’elaboració dels menús, com 
en l’actuació dels monitors de menjador en el mo-
ment de servir els plats. 
Disposar de cuiners propis permet un diàleg pro-
per i plantejar-se reptes nous, segons els suggeri-
ments de les famílies. Això ha permès comptar amb 
uns proveïdors de proximitat que ens serveixen un 
producte de temporada i de qualitat. Creiem que 
el producte ecològic té un valor afegit, per això 
comptem amb la col·laboració de l’Horta Lliure, 
que ens proveeixen hortalisses i verdures de la co-
marca com també comptem amb Valentina Fruits 
(kubkis) el qual ens proveeixen de mandarines, ta-
ronges i carxofes, dels camps de Castelló de la Plana 

(País Valencià).
No s’entén el menjador com un espai que consis-
teix només en bons àpats, sinó que es vetllen as-
pectes d’higiene personal, comportament a taula, 
compartir moment amb altres infants i ampliar el 
procés de socialització amb els companys a través 
del joc o de les activitats que preparen els monitors. 
Cal destacar que, per transmetre cal dedicació, una 
actitud positiva i respectar el ritme de cadascú.
Així neix el projecte: “Tastem Catalunya” que uneix 
la cuina i el lleure i on dues vegades al mes, es co-
neix i es tasta un plat o producte típic del nostre 
país. Els nens treballen la fitxa tècnica, situen el plat 
al mapa de comarques, parlen del seu origen, i de 
les curiositats històriques del producte o del plat.
La finalitat del servei de menjador, és que l’alumnat 
mengi i jugui com si estigués a casa.
Des de l’escola agraïm la col·laboració de l’AMPA i 
de les famílies per vetllar que l’educació dels nens i 
nenes sigui el més integral possible..   

EMMA RUMÍ  
MARIA ROSA TRULLÀS 
Mestra de P3 i TEI 
Escola P. Ramon Castelltort

Equip directiu i AMPA
Escola P. Ramon Castelltort

Que no sigui un somni sinó 
una realitat

La importància de la  relació família-escola 
i del bon funcionament del menjador escolar

E
ls temps van canviant; i el món davant nos-
tra es va transformant a una velocitat que 
molts cops no em som conscients. No té res 
a veure la manera de viure; de moure’ns; de 

menjar;  les aficions; els treballs; les relacions; la so-
cietat de fa 20 o 30 anys enrere amb l’actual. El món 
canvia a una gran velocitat i es per això que pensem 
que el món de l’educació també ha d’ evolucionar; 
canviar i transformar-se.  No podem aïllar l’escola 
del context d’on vivim.
Com podem educar les 
nostres alumnes perquè 
estiguin preparats pel 
món del segle XXI? És 
una pregunta que ens 
hem d’anar fent cada 
dia. Tenim que donar 
als nostres alumnes les 
eines necessàries que els 
permetran ser persones 
autònomes; que puguin 
aconseguir el seu projec-
te de vida i contribuir a 
la seva societat on viuen.
I és per tot això que a la nostra escola volem crea 
poc a poc nous camins educatius on es  projecti una 
escola viva i activa.
Un nou camí que em començat al cicle d’educació 
infantil són els ambients. On durant tres tardes a 
la setmana barrejarem els alumnes de P3; P4 i P5. 
Aquests ambients volem que siguin espais molts ben 
pensats i estructurats perquè cada nen pugui apren-
dre segons el seu ritme natural de desenvolupament, 
i sempre a partir d’activitat reals d’un món real.
Els ambient que em creat són uns espais temàtics per 
investigar; experimentar i aprendre. Cada ambient 
es configura amb una estètica; uns materials i unes 
accions concretes. I l’organització és fa amb grups 

El treball per ambients a educació infantil

heterogenis en quan edat; nivell d’aprenentatge; in-
teressos i necessitats especials, afavorint la interac-
ció; cooperació i col·laboració. 

Hem creat vuit ambients: 
- Psicomotricitat fina i transvasaments: enfilem, en-
rosquem, construïm...
- De llum: Retroprojector, llenç i canó, taula de llum, 
llum negra, pintura fluorescent, contes, blocs i om-

bres, activitats lluminoses...
- Psicomotricitat: fem caba-
nyes, construïm, ens desco-
brim...
- Art: Pintura (pinzell, aqua-
rel·les; estampació), col·lage, 
modelatge (fang, plastilina)
“Jo vull ser”: caseta, hospital, 
botiga, animals, castell...
- Llenguatge: escoltem, pen-
sem, parlem, titelles, juguem 
amb les lletres...
- Ciència: els sentits, imants, 
lupes, flotabilitat i aigua, me-
surem, entorn, rampes i tubs, 

barreges...
Matemàtiques: geometria, numeració, lògica i càlcul.

En cada un dels ambients em buscat materials i ac-
tivitats; tot creant micro-espais on se sentint prota-
gonistes del que estan fent. les rutines i hàbits dins 
dels ambients seran un pilar important; ja que des 
de l’ordre i la tranquil·litat podrem aconseguir l’au-
tonomia i l’aprenentatge.
Volem que el nen sigui el protagonista dels seus apre-
nentatges. I el mestra sigui l’acompanyant d’aquests 
nous aprenentatges. Volem conèixer bé tots els nos-
tres alumnes i així podrem extreure el màxim de ca-
dascun d’ells. .  

RAQUEL RODRÍGUEZ, EVA VALLS, 
NEUS BORRÀS   
Mestres de Cicle Inicial i mestra de 
la USEE 
Escola P. Ramon Castelltort
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Com cada any a l’Escola de 
l’Ateneu hem celebrat la Cas-
tanyada.
Tots els alumnes de l’escola 
amb la col·laboració de les fa-
mílies hem elaborat els tradi-
cionals panellets: de pinyons, 
de coco, de xocolata, d’amet-
lla, de cirera,...
Aquest any com a novetat 
l’elaboració de la pasta per fer 
els panellets ha anat a càrrec 
dels infants d’educació infan-
til amb l’ajuda dels nens i ne-
nes de la classe de les Gavines
(9-10 anys) i de les mares vo-
luntàries.
El divendres 28 d’octubre a la 

tarda, grans i petits vam gau-
dir d’una tarda de festa.
L’acte es va iniciar amb la pre-
sentació dels pastissers i les 
castanyeres de cada cicle.
Seguidament els nens i nenes 
de Cicle Inicial ens van oferir 
una mostra de danses tradi-
cionals catalanes. La classe 
de Castors, els alumnes més 
grans, van representar el conte 
“Les castanyes torrades”.
Finalment, els pastissers i les 
castanyeres van repartir pane-
llets, moniatos i les castanyes 
que els pares de l’AMPA havia 
estat torrant al migdia.
Fa ser una festa molt gustosa.

Celebrem la Castanyada 
a l’Escola Ateneu

A l’Acadèmia ja hem triat els 
guanyadors del concurs de 
carbasses de Halloween. Des-
prés d’una tria molt difícil 
entre més d’una cinquantena 
de carbasses, elaborades per 
nens i nenes de 1er fins a 6è de 
primària, el resultat ha estat el 
següent: 
El primer premi ha estat per 
l’Elba March, de 1r A. Ens ha 
sorprès a tots i totes amb un 
conte molt original.

El segon premi per l’Anna 
Riba, de 1r A. La seva carbassa 
feta amb reixes i tubs de plàs-
tic ens ha agradat molt.
El tercer premi per l’Abel Ber-
naus, de 3r A. Ha fet una car-
bassa amb una bruixa damunt 
molt simpàtica.
Felicitats als guanyadors i a 
tots els participants!
Happy Halloween i molt bona 
Castanyada!!!

Guanyadors del concurs 
de carbasses a 
l’Acadèmia Igualada

L’Escola Anoia forma part de 
la xarxa de centres de Catalu-
nya amb el distintiu d’Escola 
Verda, que ens identifica com 
a centres que treballem per 
millorar la nostra relació amb 
el medi i que avancem cap a la 
sostenibilitat. És dins el marc 
d’Escola Verda que nosaltres 
també participem en el Pro-
jecte Rius, que és un projecte 
d’educació ambiental destinat 
a la preservació dels nostres 
rius: es tracta de conèixer quin 
és l’estat de salut de l’aigua del 
riu i de la ribera, detectar pos-
sibles problemàtiques i què 
podem fer per millorar-los.
Aquest mes d’octubre, amb 
alguns alumnes de 1r d’ESO, 
hem fet la primera inspecció 
del curs del tram de la riera 
d’Òdena que l’Escola Anoia 

té adjudicat dins el Projecte 
Rius. Hem fet la recollida de 
dades que presentem a la co-
ordinació del projecte, com 

L’Escola Anoia i el medi ambient

per exemple proves químiques 
i físiques, així com l’observa-
ció de macroinvertebrats pre-
sents al tram de la riera. 

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

Xerrada sobre optometria a 1r d’ESO 
del Monalco

Els nens i nenes més petits 
de l’escola, els de la Llar d’In-
fants, estem treballant la tar-
dor. A les classes de les Llunes 
(P2) tenim el racó de la tardor 
i els nens  i nenes  han col·la-
borat molt portant pinyes, 
fulles, bolets i fruits de la tar-
dor,… D’aquesta manera hem 
pogut crear un bon racó per 
poder experimentar, manipu-
lar i familiaritzar-nos amb les 
coses típiques d’aquesta época 
de l’any.  També hem pintat 
un mural amb els colors de la 
tardor. Amb la taula de llum 
hem observat pinyes, fulles, 
magranes...
A la classe dels Solets (P1) 

també hem treballat la tardor. 
Hem pintat  un bolet i també 
hem jugat amb fulles de la tar-

La tardor a la Llar d’Infants 
de les Escolàpies

dor. Aquesta setmana hem fet 
uns panellets boníssims.



  |  5
LA VEU
Divendres, 4 de novembre de 2016 Pa amb Oli i Xocolata!

El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a “Les deus aventura” a incorporar les 
dades que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la �nalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis de “Les deus aventura”, així com de les activitats 
publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” o LA VEU puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD). 
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Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

SORTEGEN:

UN FORFAIT 
CIRCUIT PER  

A 2 PERSONES
Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

El guanyador 
d’aquest mes és:

ROGER BOIXADÉ, d’IGUALADA

Al tornar de les vacances 
d’estiu, després d’haver 
compartit llargues estones 
amb les famílies i els amics, 
necessitem un temps per 
adaptar-nos al ritme de 
l’escola i a l’horari labo-
ral. Tant pels més petits 
com per aquells que es van 
fent grans, aquesta situ-
ació comporta un esforç 
i el canvi provoca inqui-
etuds, dubtes, angoixes... 
Totes aquestes sensacions 
les hem d’entendre com un 
procés natural, que ajuden 
a l’infant o a l’adult a créi-
xer, a enriquir-se i ampliar 
les seves experiències, que 
a llarg plaç seran els fona-

ments per a sentir-se se-
gurs tant a l’escola com en 
el seu entorn més proper.
Perquè adaptar-se signi-
fica aprendre a trobar-se 
segur en un espai descone-
gut, on la gent que en for-
ma part cada vegada serà 
més propera i les necessi-
tats tant individuals com 
col·lectives seran cobertes. 
D’aquesta manera arriba-
rem a trobar-nos en un es-
pai de confort.
El període d’adaptació és 
diferent per a cada infant. 
Les pors o neguits que ma-
nifesten els més petits po-
den ser a través dels plors, 
les alteracions de la son o 
l’alimentació. I en els que 
ja no ho són tant, es poden 
entreveure aquests efectes 
amb nervis, mals de panxa 
o petits moments d’angoi-
xa. Aquestes situacions que 
es generen són del tot nor-
mals, ja que cada nen ne-
cessitarà el seu temps per 
adaptar-se al ritme de l’es-
cola i anar superant pors 
i dependències. Hem de 

tenir clar que l’adaptació 
ha de ser valorada quali-
tativament i no quantitati-
vament. No es pot mesurar 
en el temps o imposar una 
data límit per afirmar que 
els infants ja estan adap-
tats. 
El paper de les famílies és 
clau en aquest procés. Pri-
mer de tot, és important 
confiar en l’equip de mes-
tres que a partir d’aquest 

moment serem els que 
educarem i ajudarem a 
créixer els vostres fills. És 
imprescindible no actuar 
amb inseguretats, dubtes 
o culpabilitats, ja que en 
aquest moment és quan 
es crearan vincles afectius 
tant amb l’adult com amb 
la resta d’infants.
Tothom ho viu d’una ma-
nera molt personal, ningú 
té la veritat absoluta, i ca-
dascú ho expressa com pot. 
I perquè aquest procés si-
gui el més planer possible, 
és interessant que els adults 
que els acompanyem els 
ajudem donant-los segu-
retat, empatia i escoltant 
aquelles necessitats indi-
viduals que van sorgint. 
Quan els infants se sentin 
segurs, sens dubte supera-
ran positivament aquest 
procés que els ha generat 
neguit i, a l’Escola, s’hi tro-
baran com a casa.

Cristina, Laura i Clara, 
mestres de l’Escola 

Mowgli

El procés d’adaptació 
a l’Escola

El període d’adapta-
ció és diferent per a 

cada infant. I el paper 
de les famílies és clau 

en aquest procés

Il·lusió sobretot per aprendre 
i ser una escola que avança. 
En aquest sentit hem entrat a 
formar part de la plataforma 
EscolaNova21, una experien-
cia en xarxa de transformació 
educativa on compartirem 
pautes i orientacions per con-
tinuar transformant amb nou 
impuls les nostres pràctiques 
educatives i ser un referent 
d’escola del segle XXI.
Conscients que un dels aspec-
tea més importants per pro-
moure el canvi és la formació 
permanent del professorat 
cerquem bons especialistes 
que ens ajudin a fonamentar 
els canvis metodològics per 
una millor consolidació dels 
aprenentatges competencials. 
Així, estem portant a l’aula 
tota la formació referent a la 
didàctica de les matemàtiques, 
realitzada l’any passat amb el 
Lluís Segarra i aquest curs 
estem realitzant la formació 
amb l’Enriqueta Garriga per 
tal d’aprofundir i  conèixer 

com desenvolupar la consci-
encia fonológica i potenciar 
l’ensenyament-aprenentatge 
de la llengua oral i escrita.
Dins dels projectes d’innova-
ció que desenvolupem donem 
molta importancia al progra-
ma d’Educació en la interior-
tat, que està implantat des de 
P3 i als projectes interdiscipli-
naris i telemàtics que es realit-
zen en els diferents cursos.

Escolàpies en la plataforma 
EscolaNova21

En aquesta línia d’anar inno-
vant i atenent les necessitats 
actuals dels nostres alumnes 
hem introduït els IPADS. Som 
conscients de les necessitats 
actuals de l’alumnat i ens vo-
lem ajudar d’aquest recurs 
perquè vagin assolint els ob-
jectius pedagògics sempre te-
nint present que la pedagogia 
va per davant de la tecnologia.

Ja han arribat, el Dan i el Ryan, 
que són el nostres auxiliars de 
conversa que estaran amb no-
saltres durant tot el curs. El Dan 
dedica la seva acció a Infantil i 
Cicle Inicial, el Rayan a Cicle 
Mitjà i Superior. La seva tasca és 
ajudar a afavorir un espai de di-
àleg  i conversa perquè el nostre 
alumnat vagi sent cada vegada 
més competent en l’ús d’aques-
ta llengua i això ho fan a les 
hores d’anglès o d’altres en què 
comparteixen l’aula amb els di-

ferents tutors. A més participen 
a les clases d’expressió plàstica, 

Auxiliars de conversa en llengua 
anglesa a les Escolàpies

explicant les activitats i ajudant 
l’alumnat en les seves tasques.
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Un nou curs sempre ens om-
ple d’il·lusió: retrobar el vells 
amics, fer-ne de nous, conèi-
xer els mestres i  realitzar un 
munt d’activitats. Tot això ens 
fa estar esperançats en el que 
el futur ens portarà.
Aquest primer trimestre, com 
cada any, treballem tots junts 
un projecte dedicat a un  ma-
teix tema que serà sobre  “Fes-
tes i tradicions catalanes”. De 
la festa o tradició que triem 
en sortirà el nom de la nostra 
classe.
Les propostes han estat molt 
variades, els més petits de l’es-
cola treballaran la imatgeria 
de la nostra Festa Major, i els 
més grans festes i tradicions 

com ara: Sant Joan, Les Falles 
del Pirineu, els Correfocs, els 
Castellers, European Balloon 
Festival, i molts més.

Un nou projecte per un nou curs de 
l’Escola Dolors Martí

Estem molt entusiasmats amb 
aquest nou projecte i que de 
ben segur aprendrem moltes 
coses.

L’escola de l’Ateneu Igualadí 
va sol.licitar entrar a formar 
part de la xarxa Escola Nova 
21 amb l’objectiu de com-
partir els avenços i canvis en 
l’evolució del model pedagò-
gic de l’escola. Ahir el director 
del Programa, Eduard Vallory, 
que és també el president de 
la Unesco a Catalunya, va co-
municar a  l’escola Ateneu que 
havia estat acceptada.  Els pro-
motors que donen suport a 
aquesta iniciativa són la UOC, 
la Fundació Jaume Bofill i el 
Centre Unesco a Catalunya.
Això suposarà uns beneficis 
molt importants per l’escola, 
ja que formarà part d’una xar-
xa de centres educatius amb 

interessos similars i permetrà 
compartir coneixements i ex-
periències i avançar de forma 
sòlida en tots els continguts i 
processos. Aquesta xarxa esde-
vindrà una eina clau i exigirà a 
cada centre un compromís de 
treball i adaptació important. 
Serà una aliança per un siste-
ma educatiu avançat al nostre 
país.
L’equip de mestres de l’Escola 
Ateneu estan molt il.lusionats 
en aquesta nova etapa i espe-
ren que formar part d’aquest 
innovador projecte d’Escola 
Nova 21 aportarà més qualitat 
encara a tot el projecte de re-
novació pedagògica que ja fa 
dos anys es va iniciar.

L’escola Ateneu Igualadí 
al projecte educatiu 
“Escola nova 21”

Durant les primeres setmanes 
del curs, l’Institut Joan Merca-
der d’Igualada ha rebut la no-
tícia que el seu projecte GEP 
ha estat seleccionat pel servei 
de Llengües del Departament 
d’Ensenyament com a projec-
te de referència. Per això, es 
publicarà a la pàgina de for-
mació del professorat Odissea 
i serà utilitzat com a model a 
seguir per altres instituts.
El GEP preveu que s’impar-
teixin continguts curriculars 
d’altres matèries en llengua 
anglesa i té com a objectius 
fomentar el plurilingüisme i 
millorar els resultats en llen-
gua anglesa.
 El curs passat (2015-
16) l’Institut Joan Mercader 
va iniciar aquest projecte im-
partint en anglès les matèries 
curriculars de Ciències de 3r 
d’ESO, la matèria optativa de 
3r d’ESO Physical and Che-

mical Changes i la matèria de 
Psicologia de 2n de Batxillerat. 
Segons explica el creador del 
projecte, Miquel Ángel Fuen-
tes, “el que fa especial aquest 
projecte és que al nostre ins-
titut l’anglès és una mesura 

Ensenyament selecciona el projecte 
GEP de l’Institut Joan Mercader

equalitzadora. És a dir, la in-
troducció de l’anglès ens ha 
permès atendre la diversitat de 
tot l’alumnat, ja que ensenyar 
els continguts en aquesta llen-
gua representava un nou repte 
per a tothom”. D’altra banda, 
utilitzar l’anglès a l’aula també 
ha permès aprofundir en te-
mes com el treball cooperatiu, 
el treball transversal entre de-
partaments o el coteaching, és 
a dir, la docència compartida a 
l’aula. 
Aquest curs 2016-17 el pro-
jecte s’amplia amb la parti-
cipació del departament de 
tecnologia, que impartirà part 
de la matèria de Tecnologia de 
2n d’ESO en anglès, i amb la 
incorporació d’un auxiliar de 
conversa nadiu, que ajudarà 
en les matèries que formen 
part del projecte. 

Els alumnes d 1r d’ESO hem 
estudiat la Prehistòria i hem 
descobert que a Hostalets 
de Pierola s”hi ha trobat un 
avantpassat nostre: el Pierola-
phitecus catalanicus, conegut 
popularment amb el nom de 
Pau.
Per això, sobre el terreny hem 

fet una paleoruta. Hem vistat 
el museu i acompanyats d’una 
paleolontòloga hem fet un ta-
ller de cranis. Ens ha quedat 
clar el procés evolutiu i els 
canvis físcs que hem sofert per 
arribar a ser un homo sàpiens 
sàpiens.

Alumnes del col·legi 
Monalco visiten el CRIP 
i fan una Paleoruta

“Els alumnes de 2n d’ESO 
hem anat al Centre d’estudis 
del mar de Sitges, on hem re-
collit organismes marins a la 
platja i els hem classificat al 
laboratori. Tot i el dia plujós, 
hem pogut fer totes les activi-
tats previstes i, fins i tot, hem 
jugat una estona a la platja.”

El Monalco al Centre d’estudis del 
mar a Sitges



  |  7
LA VEU
Divendres, 4 de novembre de 2016 Pa amb Oli i Xocolata!

Som a la comarca de l’Ano-
ia, a Vilanova del Camí, i fa 
més d’onze anys que exis-
tim i treballem per un nou 
model d’escola que s’apropi 
a les necessitats reals de la 
nostra societat. La nostra és 
una escola pública, petita, 
d’una sola línia, amb una 
plantilla de 14.5 mestres 
exactament.
Ens agrada crear situacions 
d’aula que generin proces-
sos d’aprenentage partint 
principalment de les anèc-
dotes del dia a dia. Tal i com 
deien Carles Parellada i Da-
vid Altimir (entre d’altres) 
permetent que la vida entri 
a l’aula ja que aprenem sem-
pre, al llarg de tota la vida, 
en múltiples contextos per-
què és necessitat i condició 
de ser humans. Treballem 
per projectes i programem 
projectant il.lusions d’in-
fants i de mestres. Les aules 
del Marta Mata són com 
una mena de laboratoris o 
cuines d’experiències, de 
neguits, de dubtes, d’hipò-
tesis, de moltes preguntes i 

algunes respostes...
I tot això ho fem perquè som 
en una societat canviant, 
d’imparable revolució, prin-
cipalment en els camps tec-
nològic i de la comunicació. 
No ens val la formació mecà-
nica i repetitiva, això ja pas-
sava en temps de revolució 
industrial on la productivitat 
era el nostre manteniment 
(fer, fer i fer sense aturador). 
Apostem per fomentar la cre-
ativitat personal, ments acti-
ves i diverses a la recerca de 
l’autoconeixement i d’allò 
que ens fa ser únics i singu-
lars com a individus. Un vot 
de respecte per les
intel.ligències múltiples i tota 
la confiança perquè cadascú 
aporti el millor d’ell mateix a 
la comunitat, a l’escola, i més 
endavant a la societat. Els 
mateixos mestres som diver-
sos i ens nodrim uns i altres 
per ajudar-nos en aquesta 
activitat frenètica de prepa-
rar-ho tot, o molt, per apren-
dre segons el nostre projecte 
d’escola. I com que mai en te-
nim prou amb el què sabem, 

assistim amb devoció a jor-
nades d’innovació pedagò-
gica, cursos, assessoraments, 
xerrades, llegim, contrastem 
opinions, ens expliquem... i 
ho expliquen, ja que sempre 
hem estat oberts a compar-
tir les nostres idees, la nostra 
manera de fer i de pensar, a 
altres professionals i a estudi-
ants universitaris… aprenem 
uns dels altres admetent que 
sempre hi ha algú més expert 
o coneixedor en un camp que 
l’altre.
Aquesta és i ha estat la mane-
ra de ser i de fer des dels inicis 
de l’escola Marta Mata, enca-
ra que no sempre ha estat en-
tesa, compartida o acceptada.
Ara observem encuriosits que 
neix el concepte Escola 21 i 
ens n’alegrem.
Potser hi tenim a dir o a ex-
plicar en aquest moviment 
que a tots ens esperança i que 
darrerament ha farcit els mit-
jans de comunicació i se n’ha 
parlat tant.
Provem d’entrar en el progra-
ma de renovació pedagògica 
amb la il.lusió de contrastar 

idees, d’ajudar i ser ajudats i 
d’aprendre’n molt també.
Llegim que es tracta de la 
major iniciativa de col·labo-
ració de canvi educatiu que 
hi ha hagut mai a Catalunya, 
ens n’alegrarem moltíssim 
de formar-ne part! L’Ampa, 
il.lusionada, ens demana si 
la nostra escola també és a la 
llista d’Escoles 21. Però sem-
bla ser que no hi tenim cabu-
da, que ja estem en una altra 
dimensió de treball i que no 
podem ajudar ni ser ajudats. 
“Què hi feu aquí si vosaltres ja 
heu fet el canvi, no necessiteu 
refundar-vos”. Ells enfoquen 
el seu programa de formació 
en aquest sentit. “ Es tracta 
d’aplicar el seu model en dos 
anys i així néixer de nou com 
escola innovadora i vosaltres 
ja ho sou”, ens comenta un 
dels impulsors de L’Escola 21 
en la trobada d’informació. 
Nosaltres que volíem deba-
tre, qüestionar, reflexionar, 
promoure... quin és el nostre 
espai doncs?
Veient la situació ens sentim 
empesos a escriure aquestes 

paraules per respecte a la 
nostra feina, als alumnes i a 
les moltes famílies que con-
fien, i han confiat, en la nos-
tra manera de fer. I sabem 
que no som els únics a Ca-
talunya perplexos de l’efecte 
21. Hi ha moltes d’altres es-
coles, i grups de treball, que 
ja fa temps, anys, que des-
tinen moltes estones al de-
bat, la innovació i la recerca 
en aquest món complex del 
descobrir com acompanyar 
més i millor als nens i les 
nenes. Són bons els canvis i 
els nous projectes però tam-
bé és respectable que tots 
en puguem formar part, si-
guem en el punt on siguem.
Som en un món on encara 
impera el fer per fer. El rit-
me frenètic de la societat ens 
hi empeny però també és bo 
cuidar el temps i els espais 
per sentir, compartir, refle-
xionar, parlar...
És així com pensem que es 
generen els petits i els grans 
canvis.

Claustre de l’escola Marta
Mata

L’escola Marta Mata i l’efecte 21

El passat dijous 13 d’octubre a 
la sala d’actes de Mestral vam 
presentar per tercer any con-
secutiu aquest projecte d’ori-
entació professional.
Aquest projecte respon a una 
inquietud real per part del col-
legi pel que fa a l’orientació 
dels seus alumnes. Des de ja fa 
tres anys que Montclar Mes-
tral compten amb el suport 
d’aquesta empresa externa 
especialitzada en la descober-

ta del talent com a eina per a 
poder orientar millor als seus 
alumnes.
Tal i com va comentar en Die-
go Delgado, director de la em-
presa AIM-SOLO, es fa palès 
que en aquest centre educatiu 
l’orientació dels alumnes és 
quelcom real, doncs ja fa tres 
anys que es va establir aquest 
lligam cooperatiu entre amb-
dues institucions.

Montclar Mestral pre-
senta el projecte d’orien-
tació professional Start 
Up! d’AIM-SOLO

Des del passat 1 d’octu-
bre l’Institut Joan Mercader 
compta amb un auxiliar de 
conversa nadiu per potenciar 
l´anglès oral a tots els nivells 
i també donar suport al GEP 
(grup experimental plurilin-
güe).
Es tracta d’en Cedric Arms-
trong, procedent del Regne 
Unit,  i que estarà a l’Institut 
fins el 31 de maig de 2017.
Segons la cap del Departa-
ment de Llengües estrange-
res, Marta Mercadé, aquest fet 
permetrà que els alumnes del 
centre intensifiquin la pràctica 
de l´anglès oral. 
Els alumnes de 3r. ESO tenen 
el  seu suport a la matèria de 
ciències naturals, els de 2n. 
ESO enguany fan classes de 
tecnologia en anglès i l’auxili-
ar de conversa hi intervindrà i 
els alumnes de 2n de batxille-
rat, que han triat l’optativa de 
psicologia i sociologia, també 
tenen hores lectives d’ aquesta 
matèria en anglès i comptaran 

en ocasions amb la participa-
ció d’Armstrong.
Gràcies a la seva presència 
també es podran desdoblar 
moltes classes de llengua an-
glesa i oferir una atenció més 
personalitzada a cada alumne. 
Amb la reducció del nombre 

L’Institut Joan Mercader potencia 
l’aprenentatge de l’anglès amb 
un auxiliar de conversa nadiu

d’estudiants en els grups de 
conversa s’aconseguirà una 
més activa participació i pràc-
tica real dels alumnes, la qual 
cosa perfeccionarà el seu ni-
vell d’anglès, objectiu princi-
pal de la figura de l’auxiliar de 
conversa.
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A la classe de les Formigues, 
P-3, fomentem una alimenta-
ció sana a partir d’un treball 
amb la poma. Experimentem 
la seva transformació prepa-
rant-ne un bon pastís.
A la classe dels Conills, P-4, 
els cargols ens ajuden a treba-
llar diferents aspectes com  el 
traç, l’espiral,  el concepte del 
temps, l’alimentació i el color.
A 1r, dins del projecte “El 
raïm” hem pogut observar la 
formació del most amb les 
tècniques més primàries. I a 
2n, tot realitzant una volta pel 
bosc, descobrim les varietats 
de bolets del nostre entorn. 
Una bona passejada pels bos-
cos de Can Vidal ens fa ado-
nar-nos dels colors de la natu-
ra, dels fruits de la temporada, 
dels olors de l’ambient… 
A 4t hem realitzat una matinal 
cultural i lúdica a la Tossa de 

Montbui ja que participem en 
el projecte telemàtic “Comar-
ques” i hem de conèixer molt 
bé l’Anoia per poder-la mos-
trar a la resta d’escoles inscri-
tes en l’esmentat projecte.
A 6e vam realitzar una sortida 

Apropem la natura tot experimen-
tant, a les Escolàpies

al Cosmocaixa i vam partici-
par en un taller de metereo-
logia destacant els fenòmens 
meteorològics propis d’aquest 
temps i les variacions que s’es-
tan produïnt per l’efecte del 
canvi climàtic.

El passat dilluns 10 d’octubre, 
els alumnes del Cicle Superi-
or de l’escola Dolors Martí i 
Badia, vam realitzar un taller 
sobre autoprotecció. L’objec-
tiu del mateix era sensibilit-
zar-nos en com hem d’actuar 
davant d’una situació d’emer-
gència. Aquest taller està sub-
vencionat per la Diputació 
de Barcelona i patrocinat per 
l’Ajuntament d’Igualada. 
Ens van donar consells bà-
sics sobre perill i autopro-

tecció,  vam aprendre que en 
tota actuació s’ha d’aplicar el 
protocol PAS (protegir, avisar 
i socórrer); també ens van en-
senyar com actuar en cas de 
fractures, hemorràgies i obs-
truccions de la via aèria.
Per acabar tots vam poder 
practicar amb un ninot. Una 
classe molt instructiva que ens 
prepara per poder actuar en 
qualsevol moment de la vida, 
d’una manera responsable i 
activa.

Taller d’autoprotecció a 
l’escola Dolors Martí

Per  motivar i potenciar la lec-
tura als nens i nenes  de 2n de 
primària realitzem diferents 
activitats dins l’àmbit de l’es-
cola. En totes elles hi ha un 
objectiu essencial i important 
per endinsar-se a trobar gust 
per la lectura. Tot allò que es 
fa a l’aula cal que els mogui  la 
seva curiositat, els agradi i se 
sentin bé. Per la seva edat, és 
un moment clau on se senten 
les bases dels seus aprenentat-
ges. Que tinguin interès  en 
descobrir que hi ha o que ens 
volen dir les lletres escrites. Per 
aconseguir aquest gran objec-
tiu es treballa la lectura facili-
tant-los moments concrets de 
lectura individual, d’altres de 
col·lectiva, silenciosa. Partici-
pen en l’activitat d’apadrina-
ment lector que consisteix en 
llegir junt amb el seu padrí. 
Aquest és  un alumne  de ci-
cle superior. Tenen una sessió 
d’animació a la lectura, on 
tenen l’oportunitat de conèi-
xer revistes que motiven a la 
lectura. Presenten lectures de 
contes i altres activitats atrac-
tives on els ajuden a despertar 
aquest gust per la lectura.
Introduïm una altra activitat. 
Visitem la nostra Biblioteca 
d’Igualada. Allà molt amable-
ment, la Francina  bibliotecà-
ria de la biblioteca, els ha en-

senyat i han après a conèixer el  
funcionament de la biblioteca. 
De quins espais disposa, que si 
pot trobar, com poden acon-
seguir el carnet de la biblio-
teca, com utilitzar el sistema 
de préstec  de llibres, contes... 
si disposen del carnet...  Tot 
això els servirà per saber on 
poden escollir un llibre de co-
neixements, contes, revistes... 
que més els interessi. També 
els ha explicat com han de 
comportar-se quan estan en 
aquest espai, les seves normes 
bàsiques, molt importants per 
moure’s dins la biblioteca. Re-
partits en diferents grups han 

Els Maristes anem a la biblioteca 
d’Igualada

tingut l’oportunitat d’anar 
a l’espai dels ordinadors per 
saber com es classifiquen els 
llibres, revistes, contes..., gau-
dir d’una estona de lectura 
utilitzant llibres adequats a 
temes concrets que treballen 
en aquest moment a l’escola. 
Seguidament, la Francina ens 
ha explicat un conte que des-
prés hem comentat tots junts. 
També han disposat d’una 
estona de lectura, per llegir el 
llibre que  lliurament han es-
collit. Ha resultat una sortida 
molt interessant, amena, útil i 
molt positiva.

A l’Atelier de l’Acadèmia (es-
pai pedagògic on es combinen 
les competències domèstiques, 
artístiques i de lego robòtica), 
els nostres alumnes de primà-
ria han elaborat els primers 
panellets, castanyes torrades 
i galetes de Halloween d’en-
guany. 
Amb la proximitat de la festa 
de Tots Sants, no podien faltar 
aquests elements propis de la 
diada. Dirigits per una profes-
sional, ens vàrem posar a tre-
ballar de valent. Coneguts els 
ingredients dels diferents pro-
ductes a elaborar, vàrem pre-
parar la barreja. La tasca ens 
va permetre barrejar pel cas 

dels panellets, patata, amet-
lles, xocolata, coco i pinya; i 
pel cas de les galetes, farina, 
llevat i xocolata. Una vegada 
elaborats i trets del forn, l’olor 
va impregnar tota la sala, fent-
nos despertar unes imparables 
ganes de tastar-los. Però aquí 
no acabava la feina. Calia tam-
bé posar a torrar les castanyes, 
que els castanyers i castanyeres 
que ens havien de visitar per la 
festa de la castanyada, havien 
de repartir per totes les aules 
de primària.
Enllestida la feina, ens va que-
dar la sensació de ser uns bons 
i genials pastissers.

Castanyes, panallets i 
galetes a l’Acadèmia
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La tendència a revisar els 
processos d’ensenyament i 
aprenentatge, que fa ja un 
temps estem duent a terme a 
l’Escola de l’Ateneu, genera 
una nova concepció de l’es-
pai educatiu. L’espai ja no el 
podem concebre de manera 
estàtica perquè ha esdevin-
gut un personatge més que 
facilita la trobada dels dife-
rents actors i la interacció 
que estableixen.
Aquest curs, a l’Escola  els 
nens i nenes del segon ci-
cle d’Educació Infantil te-
nen quatre espais de joc i 
aprenentatge (La Caseta, 
l’Atelier, el Jardí i l’Entari-
mat) on cada tarda compar-
teixen interessos i processos 
amb els seus companys. 
Aquests espais són a ambi-
ents de joc, experimentació 
intuïtiva i de descoberta que 
els mestres preparem tenint 
en compte les necessitats 
dels infants. Són propostes 
que permeten als infants re-
alitzar-les autònomament i 

al mestre acompanyar als nens 
durant el procés.
A cada espai hi ha uns microe-
spais amb diferents propostes 
d’activitat sempre relaciona-
des amb l’espai on s’ubiquen.
Cada espai està preparat per 
acollir un grup reduït de nens 
i nenes d’edats barrejades en-
tre els 3 i els 6 anys afavorint, 
així, propostes de treball més 
riques i d’atenció individua-
litzada.

L’interès, la motivació i un 
ambient tranquil i relaxat és 
essencial per donar seguretat 
i avançar. La lliure circulació 
afavoreix tots aquests aspectes 
i ajuda a cada infant a «ocu-
par-se» d’allò que en aquell 
moment li proporciona un 
aprenentatge més significatiu. 
Tots els espais propicien situ-
acions de joc i aprenentatge 
que permeten als nens i nenes 
desenvolupar les diferents ha-

Una nova concepció dels espais de l’escola de l’Ateneu

bilitats i capacitats autònoma-
ment, partint de la utilització 
de materials diversos i atrac-
tius pensats i elaborats especí-
ficament per a cada espai.
Les propostes poden ser fixes 
o modificables depenent de 
l’objectiu d’aprenentatge i de 
l’interès dels infants.
En cada espai es poden trobar 
propostes on s’inclou: habili-
tats de descoberta, habilitats 
socials, lecto-escriptura, gra-

fomotricitat, joc matemàtic, 
joc simbòlic, jocs d’expressió 
i comunicació, jocs d’experi-
mentació,...
Al acabar el dia és important 
fer un tancament per expli-
car-nos com ha anat la tarda, 
en quin procés està cadascú, 
quins descobriments hem 
fet,... Això ens ajuda a assimi-
lar els aprenentatges i a com-
partir-los amb els companys.
Mestres d’Educació Infantil

En l’època que estem i amb els 
canvis constants de temps, és 
molt normal agafar un que al-
tre constipat, sortim d’un estiu 
molt calorós i anem cap al fred 
de l’hivern. 
Podem tenir en compte di-
ferents herbes i tes per tal de 
mantenir-los a ratlla:
GINGEBRE: és una infusió 
que a l’igual que 
la camamilla o 
la til.la no hau-
ria de faltar a 
cap casa i que té 
grans beneficis 
per la salut. És 
recomanat per 
alleujar refre-
dats i problemes 
derivats del ma-
teix com con-
gestions nasals, 
mals de coll i els problemes 
respiratoris. Es recomana la in-
fusió de gingebre ben calente-
ta amb mel, llimona o pròpoli 
per augmentar-ne l’efecte.
REGALÈSSIA: la infusió de 
regalèssia s’utilitza per millo-
rar l’estat de l’aparell respira-
tori en general per les seves 

propietats antiinflamatòries 
ja que actua com a antibiòtic 
natural i així ajuden a millorar 
les vies respiratòries, mals de 
coll i faringitis quan es prenen 
2 o 3 tasses al dia. 
HIBISCS: Gràcies al seu alt 
contingut en vitamina C i a 
les seves propietats antimicro-
bianes  ajuda a augmentar les 

defenses i a millorar els símp-
tomes de la grip com la tos i 
la febre.
TIL.LA: Es diu que una de les 
millors maneres d’expulsar el 
virus del nostre cos es a mit-
jançant la suor i la micció. Es 
adequada per tractar els re-
fredats i ajuda a disminuir la 

febre gràcies a la seva propie-
tat antipirètica. També és un 
bon remei per combatre la tos, 
l’asma i la bronquitis, per les 
seves propietats antiespamò-
diques i sedants.
TE VERD: Cura i prevé refre-
dats, ajuda a obrir els bron-
quis eliminant la fatiga que 
pot causar un refredat. Si es 

combina el te verd 
amb regalèssia, lli-
mona o menta es 
potencien els seus 
beneficis.
E U C A L I P U S : 
Gràcies a les seves 
propietats expec-
torants i antiinfla-
matòries ajuden 
a millorar les vies 
respiratòries i a la 
sortida de mucosi-

tat, ajuda també a la producció 
de saliva alleujant els símpto-
mes de la tos seca.

Com prendre-ho?
La millor manera de prendre-les 
és infusionades tot i que també 
les podem trobar en format de 
caramels o olis essencials.

Mantenim els refredats a ratlla!
MARIBEL GRANADO

SÍLVIA GARCÍA
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Començar l’ESO suposa 
per a molts nois i noies un 
gran canvi que afecta molts 
àmbits: el centre –es passa 
dels col·legis de primària als 
instituts–, els horaris –es co-
mença més d’hora i s’acaba 
més tard–, els amics, els pro-
fessors, etc.
Tots els canvis ens fan res-
pecte, però també ens plan-
tegen noves expectatives 
que són bones per al nostre 
creixement i maduració, i 
que contribueixen al nostre 
desenvolupament intel·lec-
tual i emocional.
L’entrada a l’ESO és potser 
un dels canvis més radicals 

en l’àmbit educatiu que han 
d’afrontar els alumnes. Quan 
els seus fills han d’entrar a 
l’institut, de vegades els pares 
miren amb un cert recel i pre-
ocupació les diferències amb 
l’escola, tot i que sovint els 
nois i noies tenen ganes d’ini-
ciar la nova etapa. Conscients 
d’això, els tutors i tutores de 
primer cicle d’ESO acompa-
nyen i guien l’alumnat per tal 
que aquesta incorporació es 
produeixi de la millor manera 
possible.
A l’Institut Joan Mercader, les 
primeres sessions de tutoria 
amb l’alumnat de primer les 
dediquem a familiaritzar-nos 

amb els espais del centre i a 
conèixer els nous companys 
que ens acompanyaran durant 
tot el cicle fins a 4t d’ESO. Les 
diverses activitats (qüestiona-
ris, jocs, entrevistes, etc.) aju-
den a conèixer els companys i 
també a prendre consciència 
de les virtuts i de les limita-
cions pròpies. Una d’aquestes 
activitats de coneixença és la 
caminada fins a la Tossa, que 
hem dut a terme durant aquest 
mes d’octubre. Hi treballem 
aspectes de la matèria d’edu-
cació física i de descoberta de 
l’entorn, però, sobretot, ajuda 
els professors i els alumnes a 
conèixer-se i a crear vincles en 

Les activitats de tutoria ajuden 
a encarar una nova etapa amb èxit

un ambient més relaxat. Amb 
la mateixa filosofia, l’alumnat 
de segon d’ESO també fa una 
sortida a peu per la zona de 
Can Mas Arnau i l’Espelt amb 
motiu de la Castanyada. 
En definitiva, les activitats 
del primer trimestre a tuto-
ria estan pensades perquè els 

alumnes se sentin tranquils 
i acollits per afrontar el nou 
repte de l’ESO amb ganes i 
confiança.

Montse Mosoll
Tutora de 1r d’ESO
Ins. Joan Mercader

70 alumnes de  Cicle Mitjà i 
Superior de l’Escola Mare del 
Diví Pastor d’Igualada van 
visitar el passat dia 30 de se-
tembre les Coves de l’Espluga 
de Francolí, on van descobrir 
l’evolució humana des del Pa-
leolític fins l’actualitat a través 

d’audiovisuals que recreen 
escenes de la prehistòria amb 
personatges reals. Els alumnes 
també van visitar l’espectacu-
lar Museu de la Vida Rural i el 
Celler Modernista-Museu del 
Vi de l’Espluga de Francolí. 
Una sortida ben aprofitada.

Alumnes de l’Escola Mare 
del Diví Pastor visiten les 
Coves de l’Espluga

Com cada any a la nostra esco-
la es presenta un lema de Pas-
toral (comú a totes les escoles 
Maristes) que ens convida a 
dur a terme diferents dinà-
miques i activitats al llarg del 
curs.
“200 i +... viu el somni” ha 
estat presentat als alumnes al 
pati de primària. Un acte molt 
participatiu i esperat.
En l’acte s’han presentat al-
guns moments dels 200 anys 
de la història Marista i ha con-
tinuat amb la presentació de la 
mascota “i+” que ens acompa-
nyarà durant el curs.
Els alumnes de 2n de primària 
han volgut preparar-nos una 
dansa amb la música del lema 

per concloure l’acte.
La dinàmica del dia, una vega-
da a les aules, ha consistit en 

El Col·legi Maristes presenta el lema: 
”200 i +… viu el somni”

teixir un atrapa somnis on hi 
són penjats els somnis de cada 
alumne de l’escola.
Després d’haver assistit a la 
presentació, els peixets (I3), 
els ocells (I4) i les tortugues 
(I5) han anat al seu pati, un 
any més, a fi d’iniciar un es-
morzar conjunt.
Els integrants del 2n cicle 
d’Infantil han portat pa, xoco-
lata i sucs per compartir amb 
els nous companys de camí ja 
que els grans d’I5 van marxar 
cap a 1r i el més petits d’I3 han 
arribat nous al cicle.
Amb aquestes dinàmiques 
donem l’inici de curs ben co-
mençat... motius no ens en 
faltaran per fer més trobades.

Durant aquest mes, els nens 
i nenes de P-4 de l’Acadèmia 
hem anat a la ludoteca del 
Centre Cívic. Hem anat ca-
minant per gaudir al màxim 
de l’activitat. A la ludoteca ens 
ho hem passat d’allò més bé, 
jugant als seus espais de psi-
comotricitat i de jocs simbò-
lics. Hem descobert jocs nous 
i hem passat una bona estona 
jugant en grup i aprenen a re-
lacionar-nos amb els nostres 
companys i companyes.

Els petits de l’Acadèmia visitem
la ludoteca



Amb la col.laboració de: 
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EDICTE

En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària celebrada en data 
26 d’octubre de 2016 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els següents acords:

Primer.- Aprovar provisionalment la modi�cació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2017 i següents, així com 
el seu text refós.

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 la supressió de les ordenances �scals número 13 regula-
dora de la taxa per la prestació de serveis de transport i número 14 reguladora de la taxa per la prestació del 
servei de clavegueram.

Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 la modi�cació de l’ordenança �scal número 1 reguladora 
de l’impost sobre béns immobles i el seu text refós corresponent.

Quart.- Els acords de�nitius en matèria de derogació, aprovació i modi�cació  d’Ordenances �scals per a l’exerci-
ci de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí O�cial de la Província.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords provisio-
nals i les ordenances �scals aprovades restaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies 
comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí o�cial de la província”, perquè els 
interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. En cas de no 
presentar-se reclamacions, l’acord provisional esdevindrà de�nitiu.

Piera a 27 d’octubre de 2017.

L’Alcalde,

Jordi Madrid i Roca

EL BRUC / C. COSTAS 

A quest cap de setmana 
tindrà lloc la 1a prova 
de la Lliga Catalana 

de Canicross i la 1a de la Lliga 
Catalana de Mushing als mu-
nicipis de Collbató i El Bruc. 
Aquestes proves formen part 
de l’11a Lliga de Canicross i 
la 23e de Mushing. És la pri-
mera vegada que es disputa 
en aquesta zona i tindrà lloc 
a les Planes de Montserrat, als 
peu de la muntanya de Mont-
serrat, al costat del restaurant 
Vinya Nova
El dissabte dia 5 a les 9 del 
matí, al camp de futbol muni-
cipal de Collbató, es realitzarà 
un taller teòric-pràctic d’ini-
ciació al canicrosss gratuït per 
a tots els assistents. Tot seguit, 
es procedirà a realitzar una 
part pràctica guiada en la que 
es simularà una cursa de ca-
nicross d’uns 2-3 km per po-
der experimentar un primer 
contacte amb aquest esport de 
forma no competitiva. El ta-
ller és obert a tots els públics i 
nivells, i es podrà assistir amb 
gos, sobretot a la part pràcti-
ca. El club posarà a disposició 
dels assistents material de pro-
va tot i que no poden garantir 
que n’hi hagi per tots els assis-
tents.
El diumenge dia 6 tindrà lloc 
les diferents competicions de 

les Lligues a la zona del res-
taurant la Vinya Nova. A par-
tir de les 7 del matí, recollida 
de dorsals i a les 8, inici de les 
competicions que està previst 
s’acabin cap a les 12 del mig-
dia. Hi haurà diferents catego-
ries: carros, bikejoring, patinet 
i canicross. Segons l’organit-
zació, aquesta lliga ha obtin-
gut rècord d’inscripcions.
La Veu de l’Anoia ha parlat 
amb Santi del Valle, persona 
responsable de GOSesport 
Catalunya , l’empresa orga-
nitzadora de l’acte -www.ca-
nicross.cat-, i ens ha explicat 
que han triat aquest indret 
perquè “alguns dels socis de 
GOSesport vivim per la zona 
i aprofitem aquests camins 
per entrenar amb els gossos i 

L’onzena Lliga Catalana de Canicròs 
al Bruc i Collbató

ens sembla un paratge increï-
ble per les vistes i el perfil del 
recorregut”. En preguntar-li 
per què no ho havien fet fins 
ara, ha respòs que “no ens ho 
havíem plantejat per la feina 
que suposava, però vist l’in-
terès de la gent quan ens veu 
entrenant, vàrem anar a parlar 
amb els ajuntaments i ens van 
obrir les portes per tirar en-
davant aquest projecte”. Són 
uns quants els veïns que prac-
tiquen habitualment aquestes 
modalitats esportives i, afegeix 
que “hem volgut que la resta 
de veïns el puguin conèixer”. 
“El què més ens ha sorprès és 
la gran col·laboració i interès 
dels consistoris i establiments 
de Collbató i El Bruc, que ens 
ha facilitat molt la feina”.  

EL BRUC / C. COSTA 

E n motiu de la nova edi-
ció de la Marató, que 
tindrà lloc a mitjans 

de desembre, i que aquest any 
tractarà l’”ictus i lesions me-
dul·lars i cerebrals traumàti-
ques”, la biblioteca municipal 
del Bruc ha organitzat una 
xerrada per demà dissabte dia 
5 de novembre a les 5 de la 
tarda, a càrrec de la dra. Anna 
Vila Comas, especialista en 
aquest tipus de lesions, amb 
l’objectiu de divulgar científi-
cament aquesta malaltia.
Recordem que l’ictus és “una 
pèrdua sobtada de les funci-
ons cerebrals causada per un 
accident vascular”. Des de la 
web oficial de la Marató, se’ns 
informa que “a Catalunya, és 

la primera causa de mort en 
les dones i la tercera en els ho-
mes. Cada any hi ha més de 
13.000 casos, 1.300 dels quals 
són en pacients més joves de 
55 anys”. 
Aquest any el projecte de la 
Marató de TV3 compleix 25 
anys, un projecte que es cen-
tre en l’obtenció de recursos 
econòmics per a la investiga-
ció científica de malalties que, 
ara per ara, no tenen curació 
definitiva.
També, i des de fa molts anys, 
el mateix diumenge 18 de de-
sembre, a partir de l’una del 
migdia i organitzat per un 
grup de persones anònimes 
del Bruc, es fa un vermut so-
lidari al pati de Can Casas, els 
diners que es recullen van al 
fons econòmic de la Marató.

Xerrada sobre ictus i 
lesions medul·lars a la 
biblioteca del Bruc

MASQUEFA / LA VEU 

L ’Ajuntament i Dones 
amb Empenta (DAE) 
amplien la seva col·la-

boració amb la posada en 
marxa d’un servei d’atenció 
professional dirigit específi-
cament als joves i a les seves 
famílies. El conveni permet 
augmentar els serveis i la col-
laboració que ja ofereix actu-
alment aquesta entitat al mu-
nicipi.
A través d’aquest nou servei 
que ofereix Dones amb Em-
penta, els i les joves a partir 
de 12 anys de Masquefa i les 
seves famílies poden rebre 
acompanyament educatiu i 
atenció psicològica a través 
d’una metodologia individual 
i grupal. La voluntat del ser-
vei és facilitar als adolescents 
un espai d’escolta, de reflexió 
i d’orientació i, alhora, apode-
rar la família a través d’eines 
que millorin l’assertivitat i 
la comunicació amb els seus 
fills, contribuint a que aquesta 
etapa es visqui de manera po-
sitiva. Aquesta nova prestació 
s’afegeix a l’Equip d’Atenció 
a la Dona (EAD), el progra-
ma d’atenció professional que 
l’associació ofereix a Masquefa 
des de l’any 2007 i que posa a 

la disposició de les dones que 
ho sol·liciten un triple ser-
vei: d’informació i acollida, 
d’atenció psicològica i d’asses-
sorament jurídic.

En què consisteix el nou ser-
vei?
En l’assessorament i acompa-
nyament educatiu tant a ado-
lescents a partir de dotze anys, 
com a famílies. L’equip -for-
mat per una educadora social 
i una psicòloga- atendrà tots 
els i les adolescents, joves i les 
seves famílies per a qualsevol 
problemàtica, però incidint de 
forma especialitzada en la pre-
venció de situacions de crisi i 
conflictivitat personal i fami-
liar.

Com hi puc contactar? 
El primer pas en l’atenció serà 
l’acollida per part de l’educa-
dora social, qui mantindrà un 
primer contacte i valorarà la 
necessitat, o no, d’intervenció 
d’altres professionals.
Per a accedir al servei cal de-
manar cita prèviament al telè-
fon 93.772.85.21 o passar per 
al Casal de Joves els dimarts o 
els dijous de 16 a 20h. També 
es pot demanar informació so-
bre el servei a través de l’adreça 
eajf.masquefa@dae.cat

Nou servei d’atenció als 
joves i a les famílies a 
Masquefa
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CALAF / LA VEU 

La plaça dels Arbres va 
convertir-se, aquest 
dimarts dia de Tots 

Sants, en el centre neuràlgic 
de Calaf. Centenars de visi-
tants i vilatans van sortir al 
carrer per participar en la se-
gona edició de la Fira de la 
Carbassa que oferia un con-
junt d’activitats al voltant 
d’aquest fruit de tardor, una 
proposta que s’alinea amb les 
altres dues fires agrícoles or-
ganitzades per l’Ajuntament 
de Calaf, l’Ecofira i l’Agro 
Alta Segarra.
La fira comptava amb una 
trentena de parades d’artesa-
nia feta amb carbassa, com 
objectes de decoració o uten-
silis per a la llar ubicades al 
carrer Raval de Sant Jaume. 
També s’hi podien trobar es-
tands relacionats amb el cul-
tiu i amb la gastronomia. 
Les carbasses gegants, que 
participaven al 4t Concurs 
de Carbasses, van ser un dels 
gran atractius i, de ben segur, 
les peces més fotografiades 
del dia. La seva arribada i 
descarregada, damunt de les 
bales de palla que els feien 
d’expositor, va ser especta-
cular. En total, hi van par-
ticipar 18 cultivadors amb 
un nivell superior al de l’any 
passat.
Un altre pol d’atracció, al 
mig de la plaça, ser la reco-
neguda escultora, Xiu Duset, 
que durant el matí va anar 
construint dues escultures 
de carbassa. Una va acabar 
sent una calavera mentre que 
l’altra representava les dues 
cares dels gegants de Calaf, 
en Jaume i la Calamanda. 
De fet, els gegants van en-
dur-se bona part del prota-
gonisme de la jornada. La 
Colla de Geganters i Grallers 
de la població van organitzar 
la seva IX Trobada Gegantera 
en la qual hi van participar 
un total de nou colles, amb 
200 geganters i grallers. La 
plantada de gegants va tenir 
lloc en el mateix entorn de 
la fira i la cercavila va pas-
sar pel bell mig de les para-
des. La trobada es va cloure 
al migdia amb la ballada dels 
gegants i l’entrega de re-
cords. 

Activitats paral·leles
Els secrets per aconseguir 
una carabassa gegant els van 

compartir el cultivador Jor-
di Xandri, i Salvador Mogas, 
president de l’Associació es-
panyola de cultivadors de 
carbasses i hortalisses ge-
gants, en una xerrada que 
va atraure un bon gruix de 
persones. En paral·lel, qui ho 
va preferir, va poder gaudir 
d’una visita guiada al castell, 
a l’exposició commemora-
tiva de Ramon Sala Coy i al 
campanar. En total, hi van 
participar una cinquantena 
de persones. 
I cap a mig matí, els Boines 
Negres de Sant Feliu de Co-
dines van començar a repar-
tir els tastos de tapes elabo-
rades amb carbassa. Just al 
costat, s’hi podia visitar la 
mostra de fruits de tardor 
muntada per l’ARCA, que 
també van repartir pa amb 
oli i sucre, codonyat i raïm.
Les castanyes també van es-
tar presents a la fira amb el 
repartiment que en va fer, 
durant tot el matí, els mem-
bres de l’Agrupament Escol-
ta Alexandre.

Carbassa de rècord
Poc abans de donar per aca-

bada la fira es va fer el lliu-
rament dels premis del Con-
curs de carbasses gegants 
a càrrec de l’alcalde Jordi 
Badia i el calafí Albert Casa-
novas, cultivador i impulsor 
del certamen. Tots els parti-
cipants van rebre un diplo-
ma acreditatiu del concurs i, 
seguidament, es van entregar 
els guardons. En la categoria 
Alta Segarra el tercer premi 
va ser per Eudald Casanovas, 
per una carbassa de 78 kg; el 
segon per Joan Sala, per la 
seva carbassa de 110 kg; i fi-
nalment, el guanyador de la 
categoria va ser Jordi Gumà 
amb la seva carbassa de 112 
kg.
En la categoria general, Joan 
Carner va rebre el 3r premi 
per la seva carbassa de 284 
kg; el 2n premi va ser per a la 
carbassa de 360 kg, cultivada 
per Salvador Mogas; i, final-
ment, el 1r premi va ser per 
Carlos Callén amb la carbas-
sa més pesada de 631,6 kg i 
que és rècord d’Espanya.
Per cloure el certamen es van 
obrir algunes de les carbasses 
gegants per donar-ne a tot-
hom qui en volia.

Èxit de públic en la segona edició de 
la Fira de la Carbassa de Calaf

Guanyador   del  1r  premi  amb  rècord  absolut  d’ Espanya, Carlos 
Callén  de  Cantalobos  (Huesca). / MANEL MARIMON GOMIS

CALAF / LA VEU 

D e juny a setembre, 
l’Oficina de Turisme 
de Calaf ha atès 574 

persones tenint en compte les 
visites guiades i les consultes 
turístiques. Una xifra supe-
rior a l’any passat quan, du-
rant el mateix període, es van 
atendre 446 persones. Bona 
part de l’increment es deu a 
l’augment de les visites guia-
des, en total, una quinzena 
més. El 60% de les atencions 
s’han fet a turistes del territo-
ri català, un 30% a ciutadans 

espanyols i la resta a persones 
arribades d’altres països com 
França, Gran Bretanya i Ho-
landa.
L’objectiu a partir d’ara és 
completar l’any amb els ma-
teix balanç positiu. Actual-
ment s’està treballant amb 
la renovació de les rutes per 
oferir més alternatives turís-
tiques. A més, l’Àrea de Tu-
risme i Promoció econòmica 
està duent a terme diverses 
accions per al foment del tu-
risme a Calaf i a l’Alta Segarra 
que es començaran a visitar el 
proper 2017.

Unes 600 persones passen 
per l’Oficina de Turisme 
de Calaf durant l’estiu

CALAF / LA VEU 

L ’Escola Municipal de 
Música de Calaf ha 
iniciat el curs amb un 

6% més d’alumnes respecte 
l’any anterior. En total, per 
aquest curs 2016-2017 hi ha 
110 alumnes inscrits. Una de 
les novetats d’enguany és el 
nou curs de gralla que ofereix 
el centre de manera gratuïta, 
i que va arrencar aquest di-
lluns, 24 d’octubre, amb nou 
alumnes.
L’Escola de Música de Calaf, 
homologada pel Departament 
d’Educació, realitza classes de 
sensibilització, d’iniciació, de 
nivells elemental i professio-
nal i per a adults. Pel que fa a 
instruments, es pot aprendre 
a tocar el piano, la bateria, el 
violí, el violoncel, la guitar-

ra, el clarinet, la trompeta, el 
trombó, el saxo, la flauta tra-
vessera i l’acordió. Les classes 
amb més alumnes són les de 
piano amb 21, de violí amb 12  
i de guitarra amb deu.
A més, el centre compta amb 
diversos complements educa-
tius, com ara els grups de cant 
coral, conjunts instrumentals, 
orquestra i música de cam-
bra. També s’organitzen des 
del centre diverses audicions 
trimestrals i temàtiques, el 
concert de Nadal i de final de 
curs, a més de la setmana cul-
tural.
Cal recordar també que dis-
posa d’un servei de recollida 
dels alumnes més menuts a 
l’escola Alta Segarra, i que els 
alumnes de nivell professional 
tenen l’opció de convalidar la 
matèria de música a l’institut.

L’Escola Municipal de 
Música de Calaf inicia 
el curs amb un 6% més 
d’alumnes



Un bon partit a Lleida dóna la 
primera victòria de l’IHC a l’OK Lliga

Jugada del partit de dissabte davant el Moritz Vendrell / JOAN GUASCH

HOQUEI / LA VEU

F erran López, tècnic de 
l’Igualada, declarava 
després de la derrota 

contra el CE Vendrell  la set-
mana passada que “a l’Igualada 
només li falta guanyar”. El seu 
equip li va fer cas i només tres 
dies després va derrotar l’ICG 
Software Lleida per 2 a 4 en 
una pista que té la categoria de 
difícil. Una jugada en solitari 
de Met Molas a la primera part 
i un hat-trick d’Emanuel Gar-
cía a la segona van donar tenyir 
el triomf de color arlequinat 
per primer cop a la temporada, 
que permet a l’Igualada aban-
donar l’últim lloc de la classi-
ficació.
Amb el xiulet inicial, la primera 
ocasió va ser pels locals, però el 
porter de l’Igualada Elagi Deitg 
va poder aturar l’ofensiva dels 
lleidatans. Els arlequinats no 
es van deixar intimidar per la 
primera jugada i aviat van in-
tentar dominar el partit. Però 
l’ICG Lleida va apostar per 
la seva tàctica habitual: jugar 
amb una defensa endarrerida 
que deixa molts pocs espais a 
la seva àrea. Encara que l’Igua-
lada tenia unes possessions de 
pilota molt llargues, això no es 
traduïa en múltiples ocasions 
de gol. La tàctica defensiva dels 
locals impedia que l’Igualada 
pogués fer circular la bola en 
profunditat i per tant, generar 
autèntic perill. 
Però al minut 4 de partit, Met 
Molas va recuperar una pilota 
al mig de la pista i va idear una 
jugada en solitari, amb talent i 
orgull a parts iguals, que li va 
permetre superar a dos defen-

   PT. pj g e p gf gc
1. FC Barcelona  21 7 7 0 0 34 8
2. Coinasa Liceo 18 8 6 0 2 39 23
3. Reus Deportiu  17 8 5 2 1 30 18
4. Voltregà 13 8 4 1 3 20 18
5. Moritz Vendrell 11 8 3 2 3 23 26
6. Lloret  11 8 3 2 3 18 20
7. Club Patí Vic 10 6 3 1 2 24 18
8. Caldes Laser 10 8 2 4 2 21 23
9. Vilafranca  10 7 3 1 3 16 19
10. Alcobendas 9 8 3 0 5 29 35
11. Noia Freixenet 9 6 3 0 3 23 20
12. Manlleu 8 8 2 2 4 19 31
13. Citylift Girona  7 7 2 1 4 19 23
14. Enrile Alcoi 7 7 2 1 4 24 29
15. Igualada Calaf  5 8 1 2 5 19 31
16. ICG Lleida 4 8 1 1 6 14 30

OK Lliga

Jornada 8
Coinasa Liceo HC - Noia Freixenet 4-3
ICG Lleida - Igualada Calaf Grup  2-4
Voltregà - Caldes Recam Laser 1-2
Moritz Vendrell - Alcobendas 5-2
FC Barcelona Lassa - Manlleu 4-0
Reus Deportiu La Fira - Lloret v 4-1
Vilafranca - Citylift Girona  dia 5
Club Patí Vic - Enrile PAS Alcoi  dia 8

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

Jornada 7
Noia Freixenet - Barcelona Lassa dia 8
Reicomsa Alcobendas - Coinasa Liceo 5-6
Caldes Recam Laser - ICG Lleida 3-3
Citylift Girona - Voltregà 0-5
Enrile Alcoi - Reus Deportiu 3-5
Manlleu - Club Patí Vic 3-7
Igualada Calaf G. - Moritz Vendrell 3-4
Lloret Vila Esportiva - Vilafranca  2-3
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ses i marcar el primer gol del 
partit. El gol no va trencat el 
partit, perquè tot i el canvi en el 
marcador la dinàmica del matx 
es va mantenir. 
Un partit amb poc ritme, un 
Lleida que buscava les jugades 
de perill mitjançant contraa-
tacs que la defensa de l’Igua-
lada aguantava amb seriositat; 
i que quan es tractava de de-
fensar ho feia amb una defensa 
molt enrere, totalment tanca-
da a la seva àrea. A l’Igualada 
li costava trobar profunditat, i 
per tant, ocasions clares per fer 
pujar el 0 a 2 al marcador, tot i 
que ho intentava amb passades 
laterals o xuts més llunyans, en 
especial de Francesc Bargalló, 
que va obligar a estirar-se a 
Lluís Tomàs més d’una vegada.
Una de les poques jugades 
substancials de la primera 
part (més enllà del gol) va ser 
al minut 18, quan el Lleida va 
veure com la parella arbitral li 
xiulava un penal a favor. Borja 
López no va poder transfor-
mar el penal, i quan va inten-
tar-ho xutant el rebot de la 
pilota que havia anat fora, el 
capità de l’Igualada, l’Elagi, va 

poder aturar-ho. 
Pocs minuts després, al vint 
de la primera part, Tety Vi-
ves veia una targeta blava que 
deixava l’Igualada amb tres 
homes i una falta directa en 
contra, però que aquest cop 
Darío Giménez, l’enviava fora. 
El Lleida havia desaprofitat la 
superioritat. Poc abans d’en-
filar camí cap als vestidors, els 
osonencs Met Molas i Sergi Pla 
es van combinar perfectament 
per rematar una pilota que va 
sortir fregant el pal.
A la represa, al minut 29, l’ar-
gentí Darío Giménez va empa-
tar a un al sortir de darrere de 
la porteria i picant la bola. Però 
els arlequinats no es van deixar 
enfonsar pel gol del Lleida, en 
especial, Emanuel Garcia, que 
es va decidir lluir amb un hat-
trick. El primer gol de l’argentí 
va arribar al minut 33, quan en 
un contraatac va dirigir perfec-
tament la pilota, es va quedar 
d’esquenes a la defensa, i a la 
mitja volta, va marcar. I menys 
de 30 segons més tard, el Lleida 
cometia la serva desena falta i 
Emanuel Garcia es va encarre-
gar de tornar batre a Lluís To-

màs en una falta directa.
Amb dos gols d’avantatge, 
l’Igualada va entrar en una fase 
plàcida del partit, buscant el 
quart gol, i amb un Lleida ner-
viós que volia reduir distàncies. 
I el primer que va arribar va ser 
l’1 a 4 favorable a l’Igualada al 
minut 42, per mitjà d’una fal-
ta directa. Emanuel Garcia va 
superar per tercer cop a Lluís 
Tomàs per firmar el seu primer 
hat-trick de l’OK Lliga. 
A la jugada següent, en un atac 
del Lleida, l’Igualada cometia 
un penal que va executar An-
dreu Tomàs i que Elagi Deitg 
va aturar, tant el xut directe 
com el rebot. I sis minuts més 
tard, al 48, l’heroi de la segona 
part, Emanuel Garcia, rebia 
una targeta blava que donava 
als locals una altra falta directa, 
que Elagi Deitg, altra vegada, 
va aturar. I encara va quedar 
temps per una altra falta direc-
ta a escassos segons del final, 
quan l’Igualada va forçar la 
desena falta. Elagi Deitg va ser 
capaç d’aturar el xut, però no 
el rebot, que Darío Giménez va 
aprofitar per firmar un doblet i 
posar el 2 a 4 definitiu.
L’Igualada es va mostrar molt 
seriós tant en atac com en de-
fensa, i aquest cop, el resultat 
va acompanyar. 

Ara, la CERS
Ara però, el pròxim compro-
mís és europeu. La Copa CERS 
(l’únic títol que falta a les vi-
trines de l’Igualada) arriba 
aquest dissabte a Les Comes a 
les 20:30h. El rival serà el RC 
Biasca suís, i els ingressos del 
matx es destinaran a l’Associ-
ació Espanyola Contra el Càn-

cer. El tècnic, Ferran López, 
reconeix que per l’equip “és 
boníssim tenir el partit de la 
CERS dissabte, perquè és com 
marxar de cap de setmana a un 
altre lloc a fer la mateixa feina”.
ICG Software Lleida: Lluís To-
màs, Borja López, Andreu To-
màs, Joan Cañellas, Roc Llima 
- equip inicial -. Dario Gimé-
nez (2), Carles Trilla, Lluís Ro-
dero i Jaime Mataix.
Igualada Calaf Grup: Elagi 
Deitg, Francesc Bargalló, Met 
Molas (1), Tety Vives i Ser-
gi Pla - equip inicial - Dani 
López, Emanuel Garcia (3) i 
Roger Bars. 

endesa.com

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

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



D issabte 15 d’ octubre, 
es va celebrar al Pave-
lló Esportiu Munici-

pal de Sant Cugat del Vallés,la 
2a fase de la  Copa Catalana 
individual i conjunts de Gim-
nàstica Rítmica.
El CG San Roque va participar 
amb dues gimnastes en exerci-
ci individual nivell Base i amb 
un conjunt també nivell Base.
La Paula Mensa amb el seu 
exercici de cèrcol va quedar en 
2a posició i la Sandra Domín-
guez amb el seu exercici de 
maces en 4arta posició.
El conjunt format per Abril 

San Roque, a la Copa 
Catalana i l’Euskalgym

El FS Montmaneu, imparable

Canela, Carlota Zamora, Ta-
nia Gabarri, Inma Cardozo 
i Gisela Ramírez amb el seu 
exercici 5 cordes quedaven en 
5ena posició. Per altre banda, 
diumenge dia 23 d´octubre, es 
va  celebrar a Vitoria, l’ XI tor-
neig Euskalgym Base i Federat. 
Aquest és un torneig molt im-
portant en el que participen 
gimnastes de tota Espanya.
El San Roque va participar 
amb el seu conjunt Base 
cinc cordes format per Abril 
Canela, Carlota Zamora, Ta-
nia Gabarri, Inma Cardozo i 
Gisela Ramírez. 
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E l passat dissabte el 
Montmaneu va acon-
seguir una victòria 

molt important a la pista del 
F.S.R. Massoteres – Sant Guim 
(3-9). Els jugadors van sortir 
al camp amb un objectiu molt 
clar, aconseguir tres punts fora 
de casa que després de dos 
empats a domicili se li resis-
tien. Aquestes ganes es van 
transmetre des de que l’esfèri-
ca va posar-se en joc, amb un 
xut de Jordi Casanellas que al 
primer minut va enviar la pi-
lota al fons de la xarxa. 
Els dos equips van sortir molt 
entregats, ja que el Massoteres 
va contraatacar amb un gol al 
minut dos. Però lluny de de-
caure els ànims, el Montma-
neu va saber reaccionar i es 
va imposar davant d’un Mas-
soteres que no podia reaccio-
nar als atacs dels contrincants. 
El bon treball en defensa i la 
bona resolució en el passes 
es van convertir en arribades 

GIMNÀSTICA / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na, es va celebrar a la 
Ciutat de Tarragona un 

dels molts esdeveniments que 
s’aniran celebrant durant el 
decurs del que queda del 2016 i 
el proper any 2017, amb motiu 
de la celebració dels XVIII Jocs 
del Mediterrani. Es va dur a 
terme el Torneig Internacional 
de Gimnàstica Rítmica. 
L’Igualada CG Aula, hi va par-
ticipar amb els seus dos con-
junts de Copa, en categoria 
Benjamí nivell IV mans lliures, 
i en categoria infantil nivell IV, 
els dos exercicis que estan de-
fensant aquesta temporada, de 
mans lliures i el de corda.
El conjunt benjamí format 
per: Martina Espinalt, Gina 
Castelltort, Paula Salas, Mar 
Vázquez i Laia Sànchez, van 
tornar a alçar-se al primer 
graó del podi, proclamant-se 
campiones del Torneig Inter-
nacional en categoria benja-
mí, com porten fent-ho tota 
la temporada, un exercici en-
cara més visual del que estem 
acostumats a veure-les, gràcies 
a l’espai tan espectacular en 
què es va organitzar al Tarraco 
Arena, aquestes joves promeses 
igualadines, van poder gaudir 
a més de l’exhibició del segon 
equip nacional.
El conjunt infantil integrat 

Medalles per al CG Aula 
als Jocs del Mediterrani

per: Mariel·la Espinalt, Carla 
Cervera, Sheila García, Dana 
Pijoan, Lia Vidal, Marta Alon-
so, Alina Gili i Violeta Aguilera, 
pujaven a podi doblement. En 
mans lliures, eren sotscampio-
nes i medalla de plata, mentre 
què en modalitat aparell corda, 
pujaven novament a podi per 
recollir la medalla de bronze, 
espectacular l’esforç d’aquestes 
gimnastes, que malgrat a tenir 
dues components amb lesions, 
no han defallit ni un moment 
i estan recollint el fruit del seu 
esforç i dedicació. En la general 
i fent suma dels dos exercicis, 
les igualadines eren primeres 
amb una nota total de 14,950, 
seguides per les lleidatanes del 
Patricia 14,700 i el tercer clas-
sificat amb un total de 14,500.
Diumenge, els dos conjunts es 
retrobaven novament amb la 
competició, aquesta vegada a la 
Torre de Claramunt, al trofeu 
Halloween. Les benjamines, un 
cop més, van ser primeres amb 
la millor nota aconseguida fins 
el moment, un 10,200. Les in-
fantils, van ésser segones tant 
amb el seu exercici de mans 
lliures com amb el de corda.
La propera trobada serà diu-
menge a Tarragona, amb la 3a 
fase de Copa Catalana, on els 
dos equips lluitaran per pujar a 
podi i adjudicar-se una plaça a 
la final el proper 19 de novem-
bre a Manresa.

a l’àrea rival, que posaven en 
evidencia les ganes de gol dels 
jugadors del Montmaneu. 
Durant la primera part la in-
tensitat en el joc augmentava 
a mesura que corrien els mi-
nuts. 
Els jugadors van saber res-
pondre  de la millor manera 
a una afició que, com a cada 
partit, es convertia en un ju-
gador més al terreny de joc. 
Òscar Toledo, Joan Guillem 
Catell Ros, Jordi Casanellas 
i Dani Bonsfills, aquests dos 
últims per partida doble, van 
ser els encarregats de conver-
tir el bon joc de l’equip en 
gols. La segona part va seguir 

la mateixa tònica. Dani Bons-
fills, Albert Gonzalez i Josep 
Morera van ser els encarregats 
de sumar tres gols més al mar-
cador. El xiulet de l’àrbitre va 
marcar el final del partit amb 
un 3 - 9 a favor del Montma-
neu. Després d’aquesta vic-
tòria el pròxim dissabte 5 de 
novembre a les tres de la tarda 
es durà a terme la presentació 
oficial del F.C.Montmaneu la 
qual vindrà seguida per un 
dels partits més disputats de la 
lliga contra el Athletic Aguilar, 
on estaran en joc tres punts 
importantíssims per seguir 
dominant a la zona alta de la 
classificació. 

L’Igualada FHCP contina invicte

HOQUEI FEMENÍ / LA VEU 

L ’Igualada Femení Ho-
quei Club Patins con-
tinua líder i invicte a 

Nacional Catalana després de 
remuntar un gol inicial del 
Manlleu, amb cinc gols i infi-
nitat d’ocasions. 
Un altre bon partit de les noies 
del Jacob Compte i la Marta 
soler,  que es van desfer del CP 
Manlleu en un partit on les 
igualadines van sortir a gua-
nyar-lo des del primer segon. 
Tot i així, serien les visitants 
que en el minut dos de joc 
s’avançaven al marcador grà-
cies a un ben definit contraa-
tac que materialitzava la jove 
capitana, Judit Bou (0-1). 
Les anoienques neutralitza-
ven, un minut després, aquest 
avantatge visitant amb un bon 
xut des de la frontal de l’àrea, 
de la Núria Fernàndez (1-1). 
Igualat el partit, les iguala-
dines continuaven creant oca-
sions. Algunes de clares i molt 
clares que, o bé la portera vi-
sitant, Cristina del Puerto, o 
bé la mala sort, deixaven a tots 
amb la paraula gol a la boca; 
que no al marcador. 
Al minut deu sortia a pista la 
Laura Torres que, en la seva 
primera intervenció, i sobre 
el xut exterior de la Laura Sal-
vador desviava a l’aire la bola 

cap al fons de la porteria man-
lleuenca (2-1). 
Tres minuts després, l’àrbitre 
assenyalava penal contra les 
igualadines. La mateixa Judit 
Bou, que havia marcat ja per 
a les visitants, era l’encarrega-
da de picar la pena màxima. 
Però l’excel·lent intervenció 
de la jove portera igualadina, 
Laia Navarrete, desfeia la bona 
ocasió visitant per empatar el 
partit. 
Un minut després però, la 
Laura Salvador augmentava la 
diferència al marcador en cul-
minar un bon contraatac local 
(3-1). 
En els darrers cinc minuts en-
cara veuríem dos gols més. I és 
que les manlleuenques marca-
rien el seu segon gol amb mol-

ta fortuna, per un rebot ines-
perat en un estic de la defensa 
local que introduïa la bola al 
fons de la xarxa igualadina 
(3-2). 
Però en els darrers segons de 
la primera part, l’Elba Garre-
ta, en un contraatac, i sobre 
l’assistència de la Laura Tor-
res, deixava altra vegada, la 
diferència de dos gols al mar-
cador per a les igualadines 
(4-2). 
Al minut 8 de la represa, les 
igualadines van eixamplar 
encara més el marcador, grà-
cies al gol de l’Elba Garreta 
que aprofitava una bola mor-
ta dins l’àrea marcant el cin-
què per a les locals (5-2). 
Les decisions dels darrers 
cinc minuts de l’àrbitre van 
descentrar a ambdós equips. 
Així, l’àrbitre assenyalava un 
altre penal encontra els in-
teressos de les igualadines. 
Aquest sí que l’aprofitava la 
jove jugadora, Anna Bulló, i 
reduïa distàncies al marca-
dor i posava el tercer per a les 
manlleuenques (5-3). 
L’Igualada FHCP juga el prò-
xim diumenge, a les 12:30 h, 
a la pista del CHP Bigues i 
Riells. 
L’equip de 1a Catalana va 
derrotar l’Arenys de Mar per 
0-7 i continua sense perdre 
cap partit.



FUTBOL / LA VEU 

L ’entrenador del CF 
Igualada, l’anoienc 
Ton Mayor, ha deixat 

la direcció tècnica del primer 
equip, que el passat cap de 
setmana perdia a Viladecans 
per 2-0 i, després de nou jor-
nades, és penúltim amb no-
més 4 punts a la classificació 
del grup segon de la 1a Ca-
talana, amb una victòria, un 
empat i set derrotes. 
Mayor ja va dirigir l’equip a 

El CF Igualada suma una nova derrota 
i el tècnic Ton Mayor deixa l’equip
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FUTBOL / F. ESPLUGAS (UEM)

D ues jornades de pò-
lvora mullada han 
portat a l’entitat igua-

ladina la incertesa del moment. 
El passat cap de setmana a casa 
ja no es varen crear ocasions 
de gol, el mateix que davant 
els ferroviaris. Derbi, insuls 
en joc, no així en esportivitat, 
tan sols una sola targeta en tot 
l’encontre i un gol al límit del 
descans va decantar la balança 
pels locals, Gerard, aprofita-
va una pilota morta per sen-
tenciar el matx. A la represa, 
poquíssimes oportunitats per 
ambdós conjunts, molt de res-
pecte per no perdre i tres punts 
pels locals, que respiren amb 
certa tranquil·litat. Això no 
para i després de castanyes, pa-
nellets, cal tornar a posar-se la 
granota de fer feina per tornar 
al camí del gol. C.F. Martorell; 
Ceballos, Colell (Rodes), Mar-

Ton Mayor.

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

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 9
Marianao P. 0 - 2 Espluguenc
Cooperativa 2 - 2 Moja 
Fontsanta 0 - 1 Unif. Bellvitge
San Mauro 1 - 3 Junior 
Delta Prat  2 - 1 Dinamic Batlló
Can Vidalet 4 - 1 Sant Just At.
Martorell 1 - 0 Montserrat
Gornal 1 - 0 Sant Joan D.
Olímpic  3 - 0 Vilafranca At.

Jornada 10
MONTSERRAT - Cooperativa
St. Joan D. - Martorell
U. Bellvitge - Gornal
Dinamic Batlló - Fontsanta
At. Sant Just - Atl. Prat
Espluguenc - Can Vidalet
Vilafranca At. - Marianao P.
Júnior - Olímpic Fatjó
Moja - SAN MAURO

   PT. g e p gf gc
1 Anoia 21 7 0 2 21 13
2 Begues 20 6 2 1 24 14
3 Sitges 20 6 2 1 18 10
4 Joventut Rib. 18 5 3 1 21 11
5 Òdena 16 5 1 3 18 15
6 La Munia 16 5 1 3 16 14
7 Piera 14 4 2 3 17 11
8 Calaf 14 4 2 3 17 22
9 Hortonenc 12 3 3 3 26 19
10 Cubelles 11 3 2 4 13 11
11 Sant Pere M. 11 3 2 4 18 20
12 Olivella 11 3 2 4 10 14
13 Suburense B 11 3 2 4 14 19
14 Riudebitlles 9 2 3 3 11 11
15 Martinenca  5 1 2 5 10 17
16 Sant Cugat S. 5 1 2 6 17 26
17 Hostalets 5 1 2 6 12 22
18 Carme 3 0 3 6 13 27

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 9
St. Pere M. 0 - 1 La Munia
Olivella  3 - 2 Martinenca 
Cubelles 4 - 2 Sant Cugat S.
Hostalets 1 - 3 Piera
Anoia 4 - 1 Carme
Riudebitlles 3 - 3 Hortonenc
Suburense B 0 - 1 Sitges
Calaf 2 - 1 Òdena
Joventut Rib. 3 - 3 Begues

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

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 9 
Alpicat 3 - 1 Jesus y Maria
Morell 0 - 1 Santboià
Rapitenca 2 - 1 Lleida B
Sant Ildefons 0 - 2 Balaguer
Rubí 1 - 1 Efac Almacelles
Vista Alegre 0 - 1 San Cristòbal
Viladecans 2 - 0 Igualada
Suburense 4 - 5 Vilanova Geltru
Vilaseca 3 - 3 Reus B

Jornada 10
Balaguer - Viladecans
San Cristóbal - St. Ildefons
Santboià - Vista Alegre
Jesús Maria - Morell
Vilanova G. - Alpicat
Almacelles - Suburense
Lleida B - Rubí
Reus B - Rapitenca
IGUALADA - Vilaseca

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 10
La Múnia - ANOIA
Martinenca - St. Pere M.
Hortonenc - Olivella
Begues - Riudebitlles
Sitges - Ribetana
St. Cugat S. - Suburense B
PIERA - Cubelles
ÒDENA - HOSTALETS
CARME - CALAF

la recta final de la tempora-
da 2014-15, en substitució 
del veterà Macià Alavedra. El 
tècnic decideix marxar per 
“la crisi de joc, que no de re-
sultats, és positiu pel bé de 
l’equip i del club que faci un 
pas al costat i que nous aires 
ajudin a retrobar el camí de 
la victòria”, expliquen des de 
l’entitat.
Els blaus tornen a tenir un 
compromís important el pro-
per diumenge, a les Comes, 
davant el Vilaseca.

co, Fernandez, Raid, Moliner, 
Pueyo (Vigueras), Serrats (Ga-
mez), Gerard (Kodak), Mares, 
Arevalo (Perianez).
U.D. Montserrat; Joan, Mari-

mon, Rachid, Adrian (Perea), 
Tutusaus, El Gharrass, Gerard, 
Pallares (Hadri), Àlex (Ariza), 
Borja (Richard), David Valle.
Àrbitre. Pol Toril.

El Montserrat cau per la mínima a Martorell però 
segueix a la part alta de Segona Catalana

Proper partit. Dissabte dia 5 
de novembre, Municipal de les 
Comes a les 20 hores, amb la 
visita del conjunt del Ciudad 
Cooperativa.

Jornada 8
Pobla Cl.-Vallbona
San Mauro B-Jorba
Fàtima-Rebrot
Ateneu-La Paz
Torre Cl.-Tous
Cabrera-Capellades
La Llacuna-Montbui
Masquefa-Montserrat B

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

Golejada del Barça a l’Igualada femení

FUTBOL / LA VEU

C lara i massa contun-
dent derrota de l’Igua-
lada (4 a 0) en la seva 

visita al camp del líder Barce-
lona B. 
Durant el primer temps el 
bon treball defensiu de les 
jugadores de Jordi Torres im-
possibilità que les blaugranes 
desenvolupessin el seu joc de 
posició habitual. Tot i tenir les 
locals més temps de possessió, 
les seves arribades foren tími-
des. Prova d’això és que l’1 a 
0 no arribà fins al llindar del 
descans en una segona acció 
després d’un llançament de 

córner.
El 2 a 0 just al primer minut 
després de la represa marcà el 
partit. Amb dos gols d’avan-
tatge les locals es trobaren 
més còmodes. Amb tot però, 
les igualadines no defalliren i 
gràcies a l’aire fresc introduït 
amb els canvis es mantingue-
ren dins el partit fins pràcti-
cament el tram final, quan el 
Barcelona assolí dues dianes 
més que arrodoniren el 4 a 0 
final.
El proper partit a casa serà 
diumenge a les 1 davant 
l’AEM lleidatà. 
BarcelonaB: Gimenez, Bat-
lle, Pujades, Aleixandri, Barco 

(Bou, 65’), Torrodà, Armengol 
(Muñoz, 65’), Martinez (Ro-
virola, 75’), Benedicto (Pina, 
75’), Fernandez i Andújar.
Igualada: Noélia Garcia, Est-
her Soler (Carla Navarro, 70’), 
Aina Vall, Araceli Barroso (Ele-
na Alert, 56´), Júlia Tomàs, Mi-
riam Solias (Laura Ribas, 56’), 
Jéssica Pablos, Núria Miquel, 
Marta Cubí, Pilar Puig (Jana 
Marimon, 56’) i Marina Sala-
nova.
Àrbitre: Mariona Peralta Geis. 
Groga a la visitant Núria Mi-
quel.
Gols: 1-0 Fernandez (39’); 2-0 
Benedicto (46’); 3-0 Pina (80’); 
4-0 Muñoz (86’).

Jornada 7
Montbui 5 - 2 Cabrera 
Montserrat B 1 - 0 La Llacuna
Rebrot  1 - 4 San Mauro B
Tous  3 - 1 Ateneu Ig.
Vallbona 1 - 3 Masquefa 
La Paz  4 - 2 Fatima
Capellades 3 - 0 La Torre Cl.
Jorba  0 - 4 La Pobla Cl.



NATACIÓ / LA VEU 

E ls equips del CNI 
Prebenjamins (8-9 
anys) i benjamins (10-

11 anys), han estrenat tempo-
rada  a la piscina de Les Comes 
d’Igualada. Han competit les 
lligues marcades per la fede-
ració. Els prebenjamins han 
realitzat la lliga per equips, i 
els benjamins la 1a jornada de 
la lliga per clubs, juntament 
amb Sitges, Vilafranca i Sant 
Sadurní.
Tenint en compte que la com-
petició és una eina més per 
al seu desenvolupament en 

Els més petits del CNI 
estrenen la temporada

Jordi Sala, guanyador del 21è 
Mototerra d’Hostalets de Pierola

aquest esport de la natació, els 
nedadors més petits del club, 
venien disposats a posar a 
prova, tots els continguts que 
han après en aquest principi 
de temporada, i el resultat va 
ser molt satisfactori. 
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MOTOR / LA VEU 

J ordi Sala, pilot de KTM 
del Moto Club Igualada, 
va ser el vencedor absolut 

del 21è Mototerra d’Hostalets 
de Pierola que es va disputar 
el passat diumenge 30 d’Oc-
tubre. Organitzat per la As-
sociació Ac-Baldrich i tutelat 
pel Moto Club Igualada els 
d’Hostalets van preparar una 
distreta matinal off-road que 
va aplegar a un gran nombre 
d’afeccionats, en un nou em-
plaçament situat a la zona del 
Cementiri.
Sala va mantenir una aferris-
sada lluita amb Marc Vives, 
amb Yamaha, que va finalitzar 
segon a la classificació. Els dos 
pilots van fer gaudir de va-
lent al públic assistent amb el 
seu nivell de pilotatge, molts 
cop força espectacular. Amb 
aquest resultat Vives es pro-
clama com a Campió del tro-
feu Social de Mototerres 2016 
amb un total de 32 punts, 9 
mes que Sala que aconsegueix 

Roger Vila, 35è

el sub-Campionat amb 23 
punts.Joel Vives, el germà d’en 
Marc, finalitza tercer al Cam-
pionat amb 20 punts amb la 
seva Yamaha.
Pel que fa a la Categoria de 
MX85/125 David Pociello, 
amb Kawasaki, va ser-ne en 
vencedor a Hostalets, seguit de 
Joan Rosell i David Solà. Mar-
ta Solà aconsegueix la 4ª po-
sició i va ser la primer fèmina 
classificada i en MX65 Sergio 
Cobo, amb KTM, aconsegueix 
la victòria.
En MX50, la categoria dels 
mes petits, Marc Alibau, tam-

bé del MCI, finalitza primer 
amb la seva KTM, seguit de 
Eric Rubio i Jaume Soto, se-
gon i tercer respectivament. El 
Social de Mototerres se l’em-
porta Marc Alibau amb un 
total de 35 punts dels 36 pos-
sibles.
Amb aquesta Cita d’Hostalets 
es dona punt i final al Cam-
pionat Social de Mototerrres 
2016. Els trofeus als guanya-
dors es repartiran dintre dels 
actes dels Campions 2016 del 
Sopar Bandera de Quadres 
que Organitza anualment 
l’Entitat. 

Ronda Moto, nova creació 
de l’igualadí Pep Requena

MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

A l Centre Innovació 
Anoia a Vilanova del 
Camí es va presen-

tar la Ronda Moto creada per 
l’igualadí Pep Requena i que la 
primera edició tindrà per marc 
la comarca de l’Anoia amb sor-
tida i arribada a Igualada el 27 
de novembre. 
Les Rondes tindran un trajec-
te inferior als 200 quilòmetres 
per diferents carreteres de la 
comarca on se celebri cada 
edició i estaran organitzades 
per punts de pas. En el punt de 
sortida s’entregarà als partici-
pants les indicacions necessà-
ries per arribar al primer punt 
de pas i allà, després de regis-
trar el pas, es lliuraran les indi-
cacions per arribar al següent 

punt. Aquesta pauta se succei-
rà a tots els punts de pas fins a 
l’arribada, que es correspondrà 
amb el punt de sortida.
Segons comentava Pep Reque-
na: “L’essència de les Rondes, 
no es competir és descobrir, 
volem que els participants des-
cobreixin carreteres que no 
han recorregut abans, que gau-
deixin de l’indret i del paisatge 
i també de la gastronomia que 
ofereix cada comarca. Col·lec-
cionar, els participants col-
leccionaran les fitxes amb les 
indicacions per arribar a cada 
punt de pas i sumaran noves 
carreteres i noves experiènci-
es. Compartir, una de les co-
ses més importants de fer una 
ruta en moto és poder com-
partir-ho amb els companys, 
però l’encant també resideix en 

conèixer nous motoristes i am-
pliar els grups per fer sortides”.
Durant l’acte de presentació es 
va comptar amb la presència de 
Corver, patrocinador habitual 
de la Rider 1000 i distribuïdor 
oficial d’intercomunicadors 
Cardo Systems a Espanya, que 
ha presentat la nova tecnologia 
de comunicació per a motoris-
tes, el DMC. A més, entre els 
assistents es van sortejar dos 
equips Cardo Packtalk per es-
trenar-los a la primera Ronda, 
la Ronda Anoia.
Un dels principals aspectes 
d’interès va ser també la pu-
blicació de la data de la Rider 
del 2017, que serà el 27 de 
maig. Així doncs l’Anoia serà 
protagonista de la primera 
Ronda Moto el diumenge dia 
27 de novembre.

ATLETISME / LA VEU

D iumenge passat, 30 
d’octubre, 12.625 at-
letes participaren en 

la 18a edició de la Cursa dels 
Bombers de Barcelona, amb 
organització de l’A.A. Cata-
lunya, i en la que participaren 
atletes de primer nivell estatal. 
El guanyador absolut va ser 
el campió europeu dels 5.000 
m.ll. Ilias Fifa (F.C. Barcelona)  
amb 28’55”, mentre en feme-
nines s’imposava Marta Ga-
limany (F.C. Barcelona), 62a 
gral. amb 34’38”. Hi van par-
ticipar 20 atletes i triatletes del 
C.A. Igualada Petromiralles, 
sobresortint la 7a posició gral. 
femenina de Sheila Avilés, amb 
37’52”, la 16ª fem. gral. d’Anna 
Noguera amb 39’48”,  i la 35a 
general masc. de Roger Vila, 
amb 33’49”.    
Aquestes foren les classificaci-
ons i registres assolits pels atle-
tes del C.A. Igualada Petromi-
ralles en la prova barcelonina:
35é - Roger Vila 33’49”
261ª -  Sheila Avilés 37’52”
495ª -  Anna Noguera 39’48”
644ª -  Àngels Mestre 40’54” 
874è -  Josep Roca 42’10”
875è -  Josep Cantero 42’10” 

1.174é -  Juan J. García 43’25”
1.348è -  Santiago Navarro 44’06”
1.969è -  Josep Malavé 45’57”
2.778ª -   Marta Rey 48’07”
2.893è -  Bernat Pla 48’22”
4.729è -  Jordi Riba 52’10”
4.734è -  Carles Riba 52’10”
5.591è -  Jordi Moreno 53’54”
6.351è -  Vicenç Vich 55’21”
6.360ª -  Mònica Diago 55’22”
6.454ª - Iolanda Almenara 55’33”
8.996è -  Miquel A. Sànchez - 1h.01’22”
9.043ª - Sònia Rodríguez 1h.01’32”
9.044è -  Andrey Vich  1h.01’32” 

Sheila Avilès (CAI), 7a a 
la Cursa del Bombers

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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PÀDEL / LA VEU 

Notable debut dels 
equips Subaru de lli-
ga PàdelCat amb dues 

victòries masculines a 2a i 3a i 
victòria femenina a 2a i derrota 
en 3a categoria.
PàdelCat 2a categoria mascu-
lina. Victoria 3-0 a casa vs L’Al-
zinar (Masquefa). Gran victòria 
de l’equip Subaru amb debuts 
d’Alex Dinaret i Lluís Piqué.
Marc Corcelles/Lluís Piqué van 
dominar 6-0, 6-1 a Pepe Ma-
sachs/David Huerta, Joan Al-
bareda/Lluís Fernández tampoc 
van tenir problemes guanyant 
6-3, 6-2 a Felipe Martín/Gabriel 
Bonet i finalment Alex Dinaret/
Martí Mas van arrodonir gua-
nyant 6-3, 6-2 Isaac Casanovas/
Jaume Mallafré.
PàdelCat 3era Masculina. Vic-
toria 1-2 a domicili davant 
Slampadel de Collbató
L’equip va respondre amb 3 
noves incorporacions Quim 
Gasqué, Pol Llorens i retorn de 
Josep Anton Colom.
Andy Franco/J.A. Colom van 
sumar el primer punt 6-2, 6-1 
amb Òscar Bailèn/Iñaki Muñoz, 

Resultats dels equips de pàdel a la Lliga Pàdelcat

Marc Bausili/Pol Llorens no 
van poder fer res perdent el seu 
partit en dos sets davant Marc 
Alemany/Francesc Jiménez, 
però en el decisiu Marc Rabell/
Quim Gasqué van guanyar el 
punt desprès d’un renyidíssim 
partit de 5-7, 6-2, 6-3 davant Is-
rael Tomás/Jordi Nicolau.
PadelCat 3a Femení. Victoria 
2-1 a casa vs Infinit. Imma Llo-
part/Joanna Dalmases van do-
minar amb autoritat a Auroral 
Del Cura/Carmen Bandera, Jo-
ana Calvet/Encarna Valdés van 
caure davant Anna Criado/Gre-
go Carrasco per 3-6, 4-6 però 
finalment Encarna Delgado/
Georgina Carrer van sumar el 
decisiu guanyant 6-2, 7-5 a Pilar 
Iglesias/Aida Hernández.
PadelCat 4a Femení. Derro-
ta 2-1 a domicili vs CT Piera. 
L’equip de 4a categoria i debu-
tant en competició es va defen-
sar prou be caient per un molt 
lluitat 2-1. Joanna Bisbal/Marta 
Pujol van caure en dos sets da-
vant Anna i Carme Hernández, 
Però les debutants Mar Piqué/
Mònica Ferrer van dominar per 
un doble 6-1 a Rosa Guarro/
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Gemma del Rincón. En el de-
cisiu Gemma Fernández/Irene 
Gil van caure en un lluitat partit 
per 6-7, 3-6 amb Joana Castilla/
Marche Cabello.
 
Equip femení de 
les Moreres-Calfont
Les nostres jugadores del Club 
les Moreres Calfont van  iniciar 
la V lliga Padelcat femení per 
equips. Van debutar al muni-
cipi Santpedor contra les juga-
dores de l’Indoor Padel.
Annie Ureña/Susana Xufré van 
caure els dos sets per 1/6, 1/6 
contra l’Anna Ceidos/Monica 
Carrasco, la parella guanyado-
ra de l’Indoor Pàdel San Pedor. 
Sonia Diaz/Yolanda Fernandez 
un partit lluitat fins al final, tot 
i perdre els dos sets a 2/6, 5/7 
contra Laura Tapia/Tonit Sol-
via
Toñi Arribas/ Lluisa Farrè van 
ser derrotades 1/6, 2/6 contra 
Marta Vilà/AnnaVila. 

Arriba la 2a edició de l’Assis-
tencial Anoia de veterans
Aquest proper cap de setma-
na, arriba una nova edició del 

campionat Assistencial Anoia 
de veterans reservat a la cate-
goria de +40 anys. El campio-
nat comença el divendres dia 

4 i finalitza el diumenge dia 6. 
Està obert a la categoria de la 
suma de +100 en masculí i + 
90 en femení.
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Diferent sort dels primers equips del CBI

Presentació, divendres, dels equips del CBI. / JOAN GUASCH

BÀSQUET / LA VEU

E ls dos primers equips 
del CBI van tenir dife-
rent sort. El masculí va 

perdre a casa davant El Mas-
nou per 63-65, corresponent a 
la cinquena jornada de la Lli-
ga EBA, divendres passat des-
prés d’una lluïda presentació 
dels equips del Club Bàsquet 
Igualada. Els igualadins con-
tinuen sense tenir sort i no-
més sumen una sola victòria. 
Malgrat tenir contra les cordes 
als del Maresme en més d’un 
tram durant el matx, el cert 
és que els visitants van acabar 
enduent-se la victòria. El CBI 
jugarà ara a la pista del Muro 
Basket, demà a les 5 de la tarda.

Important victòria del feme-
ní a Tarragona (49-55)
El matx va permetre veure les 
dues cares dels dos equips. 
L’Igualada va fer uns dos pri-
mers quarts molt bons, espe-
cialment el primer, en què va 
desarmar completament l’es-
quadra local, obtenint aviat 
les primers diferències (2-11 
a 4:30 del final del 1er quart). 
Les igualadines van dominar 
el joc mitjançant una defensa 
d’equip molt intensa i amb un 
alt grau d’activitat en el joc 
per signar un esperançador 
8-17 al final del 1r quart. En 
el segon període les coses van 
anar encara millor. Les noies 

 Pj G P Pf Pc Pt
1 Quart 5 4 1 391 334 9 +2
2 Barberà 5 4 1 394 361 9 +1
3 Lleida 5 4 1 416 400 9 +4
4 Palma Air E. 5 4 1 421 409 9 +1
5 Gaudí Mollet 5 3 2 410 389 8 -1
6 Basquet Sitges 5 3 2 371 356 8 -1
7 El Masnou 5 3 2 361 347 8 +2
8 Sant Adrià 5 2 3 402 400 7 +1
9 Muro 5 2 3 398 399 7 +2
10 Valls 5 2 3 347 389 7 -2
11 Castelldefels 5 1 4 364 381 6 -1
12 Igualada 5 1 4 346 371 6 -2
13 Andorra B 5 1 4 350 390 6 -3
14 Cerdanyola 5 1 4 347 392 6 -2

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 5
Barbera-Valls Nutrion 100-70
Cerdanyola-Muro Basket Academy 79-81
Physic Cb Igualada-El Masnou  63-65
Pardinyes Lleida - Basquet Sitges 79-72
Palma Air Europa - Andorra B 90-66
Castelldefels-Quart  69-73
Recambios G. Mollet -Sant Adrià 74-82

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 7
Tarragona-Physic CB Igualada 49-55
Platges Mataró-Barça Cbs 35-63
Arenys Basquet-Granollers  80-67
CN Terrassa-Cerdanyola  34-54
Jet Qsport-Sese 57-53

 Pj G P  Pf Pc Pt
1 Barça Cbs 7 7 0  447 321 14
2 Jet Qsport 7 5 2  394 370 12
3 Platges Mataro 7 5 2  410 393 12
4 Cerdanyola 6 5 1  359 291 11
5 Igualada 7 4 3  353 373 11
6 CN Terrassa 7 3 4  348 400 10
7 Arenys Basquet 7 2 5  435 451 9
8 Sese  7 1 6  392 441 8
9 Granollers 7 1 6  394 468 8
10 Tarragona 6 1 5  306 330 7

Jornada 8
Tarragona-Sese 
Cerdanyola-Jet Qsport
Granollers-CN Terrassa
Barça Cbs-Arenys Basquet
Physic Igualada-Platg. Mataró dia 5, 17.45

Jornada 6
Sant Adrià-Barbera Team Values
Quart-Recambios Gaudí C.b. Mollet
Morabanc Andorra B-Castelldefels
Basquet Sitges - Palma Air Europa
El Masnou Basquetbol-Pardinyes Lleida 
Muro Basket-Physic Igualada dia 5,17h
Valls Nutrion-Cerdanyola

entrenades per Pep Piqueras 
es mostraven molt superiors, 
amb una idea clara de joc i 
semblava que el Tarragona 
Fem Bàsquet anava una marxa 
més curta que les seves rivals. 
Les visitants portaven la ini-
ciativa i ocupaven els espais 
abans, en atac i defensa. El re-
sultat va arribar a ser de 8-26 
fins que després d’un temps 
mort, les tarragonines van 
pujar línies i intensitat en de-
fensa. Tot i veure un canvi de 
dinàmica, les igualadines van 
trobar encert des de més enllà 
de 6,75 per mantenir l’avan-
tatge al descans (25-40).
El tercer període va començar 

amb les mateixes sensacions 
que la primera meitat: domi-
ni de l’Igualada. (27-45, 4:30 
del final del 2on quart). Una 
tímida reacció de les locals, els 
va permetre acostar-se en el 
marcador al final del període 
(34-47).
En l’inici del 4t període, les 
noies de l’Anoia van estar 
molt desencertades. Van enca-
denar molts atacs amb errors 
en el tir i massa pilotes perdu-
des, fet que combinat amb la 
reacció de les locals va apretar 
el marcador amb un parcial de 
14-3 en 8 minuts. Amb tot, i 
quan el resultat marcava 46-
50, les igualadines van treure 

el caràcter i van controlar el 
joc per aconseguir acabar su-
mant una important victòria 
lluny de Les Comes.

Ara, l’Igualada femení rep a 
Les Comes a U.E. Mataró, un 
dels millors equips de la cate-
goria. Serà dissabte 5 de No-
vembre a les 17:45h.
CBI:  Carner (9), Soler (8), 
Armengol (12), Carrasco (3), 
Teixidó (9), Lamolla (10), 
Jané (2), Sellares (2), Amatllé 
(-), Fernández (-), Freixes(-), 
Roda (-).
Parcials: 8-17, 17-23 (25-40), 
9-7 (34-47), 15-8 (49-55).   

Temporada 2016 - 2017

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

93 803 75 56

GRAN CONCERT D’ANY NOU PALAU DE LA MÚSICA

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

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

Dia 13 Novembre 2016        Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  14.45 h

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

Priscilla explica les divertides Experiències de tres amics que recorren el desert australià a bord d'un atrotinat - que dóna nom al musical - representant el 
seu atrevit espectacle drag en un viatge a la recerca de l'amor i de l'amistat. 

Amb Els majors Èxits de la Música Disco – des de Tina Turner a Madona - la seva banda sonora és la més ballada de tota la història, un des�le ininterronput 
de cançons i coreografìes que converteixen a PRISCILLA en el musical “feelgood” per excelecia

PRISCILLA Reina del desierto TEATRE TIVOLI

 ÚLTIMES PLACES!!!



La conducció ja mai serà la mateixa.

QUÈ POT FER ONSTAR® PER TU?

En cas d’emergència, estem al teu costat.
Davant d’una emergència no hi ha temps a perdre. Si et veus involucrat en una col.lisió i no pots 
trucar, OnStar®1 s’activa automàticament per prestar-te assistència, sense perdre un segon.
• La Resposta Automàtica en cas de Col.lisió s’activa quan es despleguen els coixins de segu-
retat.
• Mitjançant una línia directa, un assessor OnStar® especialment capacitat et parlarà per l’alta-
veu mans lliures.
• Al mateix temps, el Centre de Servei OnStar® realitza un informe l’estat del vehicle, incloent la 
seva ubicació exacta, el sentit de la marxa, el color i la magnitud dels danys.
• Si és necessària assistència, els serveis d’emergència es posen en marxa immediatament i van 
al lloc de l’accident.

Si en qualsevol moment tu o algun dels teus acompanyants requereix assistència mèdica urgent, 
pots optar per contactar amb OnStar®:
• Només cal prémer el botó SOS per comunicar-te per línia directa amb un assessor OnStar.®
• Depenent del tipus d’assistència requerida, l’assessor envia la informació i la ubicació exacta 
als serveis d’emergència adequats perquè immediatament acudeixin a la teva ajuda.

En cas d’avaria, OnStar® també està al teu costat.
• Si el teu cotxe té una avaria en una àrea distant o amb cobertura telefònica insuficient, prem el 
botó de Servei per parlar amb un assessor OnStar.®
• S’ha de registrar el problema i si segueix vigent la teva Assistència en Carretera Opel, enviarà 
assistència en carretera al punt on siguis.

Zona WiFi 4G. El teu Opel està en línia!
Aquest nou servei proporciona accés a internet a tots els ocupants del vehicle. Et sorprendrà 
el valor que aquest servei WiFi 4G proporciona al teu cotxe, especialment quan la teva família 
va a bord.
• Pots connectar fins a 7 dispositius WiFi alhora (tablets, smartphones, portàtils, consoles ...), així 
tots els que viatgen en el vehicle poden gaudir d’internet.
• La potent antena OnStar®1 al sostre assegura la millor connexió als serveis d’internet d’alta 
velocitat.

App pel teu Smartphone. Controla el teu cotxe a distància.
Fins on podré arribar abans de repostar? Què tal la pressió de els pneumàtics? On vaig aparcar 
el cotxe? L’App OnStar® per a la teva Smartphone1 et dóna totes les respostes immediatament. 
Aquesta innovadora aplicació suposa un pas més en la conducció i també la fa més divertida.
• En qualsevol moment i lloc, l’aplicació OnStar® t’ofereix informació de diagnòstic del teu 
Opel, amb dades com pressió dels pneumàtics, nivell del combustible i l’oli.
• Pots sol.licitar a OnStar® que obri o tanqui les portes. O que comprovi que en el teu cotxe tot 
està en ordre.
• Si no recordes on has aparcat, el localitzador de l’app et porta fins el teu cotxe.
• Quan estiguis a prop, pots fer sonar el clàxon i encendre els llums de manera intermitent per 
trobar-ho més fàcilment.
• Selecciona una adreça de destí en el teu smartphone, podràs descarregar l’itinerari en el sis-
tema de navegació del teu Opel. Fins i tot si oblides el teu smartphone i les claus dins del cotxe, 
n’hi ha prou en trucar des de qualsevol telèfon al Centre de Servei OnStar®. Una vegada que 
l’assessor verifiqui el teu PIN de seguretat, localitzarà el teu cotxe i t’obrirà les portes.

Assistència en cas de robatori del vehicle. T’ajudem a recuperar-lo.
Si el teu cotxe no es troba on el vas aparcar, hi ha la possibilitat que te l’hagin robat. Amb OnS-
tar®1 el podràs trobar segur. Si realment ha caigut en les mans equivocades, estem preparats 
per ajudar-te a recuperar-lo gràcies al nostre sistema de localització.
A més, treballem directament amb la policia.
• Un cop hagis denunciat el robatori a la policia, el teu assessor OnStar® utilitza el número de la 
denúncia per iniciar la recerca del teu cotxe.
• OnStar® comunica a la policia la posició GPS del teu Opel.
• L’assessor OnStar® també bloqueja a distància l’encesa per impedir que el cotxe torni a ser 
posat en marxa. Una ajuda decisiva per facilitar que sigui recuperat per la policia.

Diagnòstic del Vehicle. Condueix sense sorpreses.
Oblida haver d’obrir el capó per comprovar el motor, pregunta a OnStar®. Un diagnòstic  diari 
no només t’ajuda a mantenir el teu cotxe en forma, també prevé amb antelació reparacions 
inesperades.
• Si ho demanes, OnStar® t’enviarà un correu electrònic mensual amb informació com: nivell 
d’oli, pressió dels pneumàtics i l’estat dels sistemes més importants del vehicle.
• Si en la instrumentació s’encén un llum d’advertència, prem el Botó de Servei OnStar®. Un 
assessor t’avaluarà ràpidament i de forma remota els sistemes clau del teu cotxe, com motor, 
transmissió, emissions o coixins de seguretat i t’indicarà si necessita assistència mecànica.
• Si cal, enviarà al sistema de navegació del cotxe la direcció del Concessionari o Reparador 
Autoritzat Opel més pròxim.

Descàrrega d’itinerari. El millor camí.
Estàs buscant una ruta alternativa, un restaurant, una gasolinera al punt de destí? Prem el botó 
de Servei i un assessor OnStar® et facilitarà la direcció. I si el teu Opel integra navegador, po-
dràs descarregar directament l’itinerari detallat fins al teu destí.
• Prem el botó de Servei per contactar amb un assessor OnStar®. Ell localitzarà el teu destí i 
enviarà la ruta al sistema de navegació del teu Opel.
• La Descàrrega d’Itinerari estalvia temps, combustible i estrès. A més, et facilita improvisar 
nous destins en cada viatge.

La teva privadesa. Tot sota la teva autorització.
Tu tens ple control sobre el que OnStar® pot i no pot fer en el teu cotxe en cada moment.
• Després de registrar i activar OnStar®, pots accedir a tots els serveis OnStar®. Per garantir la 
seguretat, en diversos serveis et demanarem el teu número PIN.
• Si en qualsevol moment vols amagar la localització del teu cotxe, prem el Botó de Privacitat 
durant aprox. 5 segons. quan vulguis que el teu localització torni a ser visible, premeu-de nou
durant aprox. 5 segons. Aquesta funció pot ser anul.lada per OnStar® en cas de emergencia.1
• OnStar® no comercialitzarà les teves dades. Aquests només seran emprats per OnStar®, GM 
Holdings LLC (EUA), les seves companyies associades (com Adam Opel AG), els concessionaris 
seleccionats, les empreses que proporcionen els serveis OnStar® i, només si ho demanes, seran 
facilitats a altres companyies de serveis.

Fins ara reservat als cotxes més exclusius, Opel t’ofereix el servei d’assistència i 
connectivitat personal en tota la seva gamma de turismes.
Opel OnStar® és un sistema nou i únic en la seva classe que en qualsevol moment 
et connecta amb un assessor personal, no amb una màquina. 24 hores al dia i 365 
dies a l’any, OnStar® et dóna accés a innovadors serveis, des de Diagnòstic del 
Vehicle i App pel teu Smartphone, fins a Zona WiFi 4G en el teu Opel. A més, OnS-
tar® també ofereix una autèntica sensació de seguretat: Actua automàticament per 
prestar-te assistència en cas de col.lisió.
OnStar® no coneix fronteres, t’acompanya pràcticament a qualsevol punt d’Europa 
convertint la conducció en més fàcil, segura i intel.ligent que mai.

“Quan una nova tecnologia el primer en què et fa pensar
és en els teus éssers estimats ... Quan et fa desitjar que tots ells
disposin dels seus avantatges ... Llavors saps que estàs davant alguna cosa
molt més gran que una simple ocurrència d’un enginyer. “

Dr. Karl-Thomas Neumann,
Director Executiu del Grup Opel
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OPEL OnStar®. El teu assistent personal de servei i connectivitat.



L’anoienc Bernat Jaume va 
caure amb honor al World 
Open jugat a la capital egíp-
cia, el torneig més important 
del calendari mundial d’es-
quaix amb 325.000$ en pre-
mis. El seu rival, de 1a ronda, 
Lance Beddoes, neozelandès 
i 102 del rànquing PSA el va 
guanyar pel més estret marge 
possible,  3-2 14-12 el 5è set. 
El curiós del cas es que l’igua-
ladí  amb 5-10, va salvar 5 pi-
lotes de partit en el 5è set i és 
va posar amb matxball a 11-
10 caient finalment per 14-12. 
Tot i la decepció, gran partit 
del nostre jove anoienc que va 
jugar sempre a pel partit.

Victòria d’Arnau Tomàs 
a les Mdk Series de karts
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MOTOR / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na, es va disputar a Sa-
llent la 4ª i última pro-

va de la temporada de Karting 
de les MdK Series en las que 
ha participat el pilot igualadí 
Arnau Tomàs del Moto Club 
Igualada en la categoria de ca-
det amb motorització Rotax, 
en la que va aconseguir una 
nova victòria mes en aquest 

Bernat Jaume cau 
a primera ronda del 
Mundial d’El Caire

Diumenge, 3a Hivernal 
Panna El Bandoler a 
Sant Martí de Tous

El proper diumenge 6 de no-
vembre a Sant Martí de Tous 
es celebra la 3a Hivernal Pan-
na el Bandoler. Es tracta d’una 
cursa “no competitiva” per bi-
cicleta de muntanya (Btt) i per 
corredors de muntanya (Run).
Enguany és la tercera edició i 
està organitzada directament 
per l’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous amb l’ajut d’un 
grup de voluntaris del poble.
S’han dissenyat tres recor-
reguts per bicicleta (Btt) de 
9km, 30km i 50km. Per altra 
banda hi han dos recorreguts 
per corredors de muntanya 
(Run) de 19 km i de 9km.
El recorregut de Btt 9 km i de 
Run 9km és el mateix recorre-
gut i és popular (sense dificul-
tats) pensat per famílies.
El preu és de 18 Euros per Btt 
i de 16 Euros per Run. La ins-
cripció i pagament es fa única-
ment a través de:
www.panna.cat 

campionat.
Aquesta victòria també li su-
posava acabar la temporada 
com a guanyador del Campi-
onat, ja que els dos primers 
classificats arribaven empatats 
a punts a aquesta última cur-
sa. El jove pilot Igualadí, s’ha 
mostrat mot fort i amb molt 
de ritme durant tota la tempo-
rada lo que s’ha traduït  amb 
uns excel·lents resultats amb 3 
victòries i una segona posició.
 

Partidàs de l’AVI al camp 
del Júpiter (3-3)

FUTBOL / JOAN TORT 

G ran partit el jugat al 
municipal de Júpiter, 
els nostres veterans 

van aconseguir sumar un punt 
en un partit dominat per el 
conjunt blau i vist el que és va 
veure dins del terreny de joc, va 
saber a poc, a priori.  
Partit marcat per les nombro-
sísimes baixes, tant per lesió 
com per compromisos dels 
seus membres, els Igualadins és 
van presentar a disputar el par-
tit amb 10 jugadors de camp i 
3 porters, aprofitem per donar 
la benvinguda al Xavi Gámez, 

que va haver de debutar com a 
jugador, donades les circums-
tàncies. Al minut 93,  amb el 
temps afegit, a la desesperada, 
el Júpiter va obtenir massa pre-
mi per lo vist al terreny de joc i 
empatà un partit a on els blaus 
van donar la millor versió de sí 
mateixos, malgrat les nombro-
ses baixes de jugadors de camp. 
Al final, 3-3.
AVI: Diego, Xavi M.,Farré, Ca-
nals, Toro, Quim, Wilson, So-
lís, Pep, Rober B. Costa, Xavi G. 
Tort, a la banqueta Ramonet i 
JMª Talló.  El proper partit és 
jugará a Les Comes i ens visi-
tará el Martinenc.

Contundent victòria del 
Waterpolo Igualada

WATERPOLO / LA VEU 

Dissabte dia 29 d’octu-
bre els waterpolistes 
Absoluts Masculins 

del CNI van guanyar al Cal-
des amb un resultat de 18 - 4. 
El partit va transcórrer sense 
incidències. Els jugadors igua-
ladins van portar el joc des d’ 
un primer moment de manera 
predominant, treballant amb 
constància i sincronització 
des de l’inici  fins al final del 
partit. Cal destacar l’actuació 

del porter R. Sarlè sense bai-
xar la guàrdia en cap moment 
i la tècnica de joc guiada per 
l’entrenador D.Ramis. Els ju-
gadors que van formar part 
de l’alineació van ser R. Sarlè  
(porter), E. Noguera (4), A. 
Torras,  K. Casado, R. Calaf(4), 
J. Soler (1), J. Martinez (2), T. 
Mallofré, D. Sánchez (3),  M. 
Badia (1), Q. Vilarrubias(2), 
X. Palomo (1) i com a entre-
nador D. Ramis. El pròxim 
partit es jugarà a Banyoles dis-
sabte dia 5 a les 12:00h.

Una bona “castanya” de 
l’Escola Pia Àguiles
BÀSQUET / LA VEU 

P artit sense massa his-
tòria de l’Escola Pia 
Àguiles davant el St. 

Cugat (93-43), on les anoien-
ques van imposar el seu ritme 
des del principi i que el rival no 
va poder seguir. Molta pressió 
en defensa, recuperacions  de 
pilotes i ràpids contraatacs va-
ren conduir a un resultat molt 
favorable.
El primer quart va deixar força 
decidit el desenllaç del partit: 
26-12. Aquesta vegada però, no 
es van baixar els braços (com 
en altres partits) i la intensitat  

i el nivell d’encert van continu-
ar, i la diferència va anar aug-
mentant.
El partit es va acabar amb un 
resultat una mica escandalós, 
però que reflecteix la diferència 
dels dos equips. Les noies de 
l’Imi varen ser molt superiors a 
les de San Cugat. La victòria si-
tua a les “Escolapines-Aguilen-
ques” a la part alta de la taula.
Parcials: 26-12, 24-6, 23-13, 
20-10. Jugadores: Salanova, 
Gonzàlez, Compte, Fuertes, 
Rius, Codina, Calleja, Icart i 
Minguet. Baixes: Freixas, Mar-
tínez i Masegosa. Entrenador: 
Imar Martínez.

OFERTES OUTLET 
MES DE NOVEMBRE

c/ Sta. Caterina, 27 IGUALADA 
Tel. 93 805 42 08
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SEMPRE A PROP TE
U

CO
MER

Ç NUCLI ANTIC

L’ENGLANTINA - HIDRAMAR NATURA - SARA CASTELLS JOIERA 
CASA VICTÒRIA - LES CONFECCIONS - L’ESTANC DE LA PLAÇA 
CAL FUM- CAL PERICO - LA BOTIGUETA - CENTRE ÒPTIC ANOIA
LA BONA ESPARDENYA - BORN BY CALA - BC80 MARC ELVIRA  

ATMOSFERA SPORT - NON STOP TRAVEL - ALFIL - EL SAÜC 
LA CISTELLERIA - FIDEL SERRA - ROSA LLUCIÀ - LLEGIM...? 
CAL TARGARONA - INCREscENDO - JONC - LLUNA D’ARGENT

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

Molt cèntric. Tel: 938052995

DANSA / LA VEU 

A quest cap de setmana 
la dansa és la prota-
gonista de la progra-

mació del Teatre de l’Aurora 
i ho fa de la mà del Circuito 
de la Red de Teatros Alterna-
tivos, que portarà a Igualada 
l’espectacle Para regalo, de la 
Compañía Nómada, de Ca-
nàries. En aquest espectacle 
se suma el talent de tres dels 
millors coreògrafs espanyols 
de l’actualitat, Carmen Wer-
ner (Premi Nacional de Dan-
sa 2007) en la direcció, Daniel 
Abreu (Premi Nacional de 
Dansa 2014) en la il·lumina-
ció i el ballarí Roberto Torres, 
en la interpretació. Porten a 
l’escenari un deliciós espec-
tacle de dansa contemporània 
fet a mida per a Roberto Tor-
res qui, després dels aplaudi-
ments i la bona rebuda de les 
anteriors, torna per tercera 
vegada a la sala independent 
igualadina. El ballarí canari, 

amb una acurada tècnica que 
traspua sensibilitat, sinceritat 
i fragilitat, i també amb algu-
nes pinzellades còmiques, in-
terpreta un personatge que va 
a la recerca del regal perfecte.
Carmen Werner va estudiar 
dansa clàssica i contempo-
rània a Madrid, Barcelona i 
Londres. Des que el 1987 va 
crear la seva pròpia compa-
nyia, Provisional Danza, ha 
posat en escena més de 60 
coreografies arreu del món. 
Per la seva part, Roberto Tor-
res va crear la Compañía Nó-
mada l’any 2000 i des de lla-
vors compagina el treball com 
a ballarí (amb peces com Los 

L’aplaudit ballarí Roberto Torres busca 
el regal perfecte al Teatre de l’Aurora

Tres prestigiosos coreò-
grafs: Werner, Abreu i 
Torres, sumen talent a 

Para regalo, una aplau-
dida peça de dansa 

contemporània

zuecos van hacia sus buenos 
hábitos o Tabula rasa), amb la 
docència i la direcció del Tea-
tro Victoria de Santa Cruz de 
Tenerife.

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de Para 

regalo, tindran lloc dissabte 
5 a les 21 h. i diumenge 6 de 
novembre a les 19 h. Després 
de la funció de dissabte, els 
espectadors podran compar-
tir les seves opinions en una 
tertúlia que obrirem amb els 
membres de la companyia. 

Les entrades 15 euros i 12 eu-
ros (amb els descomptes ha-
bituals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.

MÚSICA / LA VEU 

L a música prendrà una 
vegada més tot el pro-
tagonisme en l’agenda 

de novembre de la Biblioteca 
Central d’Igualada. Coinci-
dint amb la celebració, el 22 de 
novembre, de la patrona dels 
músics, Santa Cecília, s’han 
organitzat concerts i exposici-
ons a l’entorn dels músics de 
casa. És el cas del cicle d’expo-
sicions “Els nostres músics”, 
que aquest any es dedica a la 
pianista i compositora igua-
ladina Paquita Madriguera 
(1900-1965). Aquesta artista 
va començar les seves passes 
en el món de la música als 
cinc anys, amb el seu primer 
concert i va tenir una gran 
projecció internacional, ja que 
va viure a Nova York, Monte-
video i Suïssa, entre d’altres 
indrets. Aquesta mostra es po-
drà visitar del 16 de novembre 
al 9 de desembre al vestíbul. 
L’altra exposició musical que 
acollirà la Biblioteca serà la 
dels 140 anys de l’Agrupació 
Coral La Llàntia, del 3 al 30 de 
novembre.
Els concerts ocuparan també 
bona part de la programació 
cultural, que s’iniciarà amb 

la proposta Entre jazmines y 
rosas, de Diego Paqué, avui di-
vendres 4 de novembre a les 7 
de la tarda. Es tracta d’un es-
pectacle de producció pròpia 
on combina música, lletres 
i pintura, i que compta amb 
la participació de Laia Casas, 
David Pozón, Llorenç Peris i 
Leonor Paqué. Aquest mun-
tatge ja es va poder veure fa 

uns dies al Teatre Tantaranta-
na de Barcelona.
I d’un músic consolidat a un 
músic novell, amb el concert 
que oferirà el jove igualadí 
Joaquim Font el divendres 
18, a 2/4 de 8. S’emmarca 
dins “El meu primer con-
cert”, una nova iniciativa que 
ha engegat la Biblioteca per 
donar l’oportunitat a joves 

La Biblioteca recorda la compositora Paquita Madriguera

intèrprets que vulguin actuar 
per primera vegada en públic. 
Finalment, el dijous 24 de no-
vembre, i en el marc del Cicle 
cultural de tardor organitzat 

per la Coral de Santa Maria, 
aquesta coral i l’Agrupació 
Coral la Llàntia pujaran a 
l’escenari per interpretar les 
seves cançons.
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A quest diumenge dia 6 
de novembre, a ¼ d’1 
del migdia, al Teatre 

Municipal l’Ateneu, la com-
panyia Addaura teatre visual 
presentarà Mobilus. Un espec-
tacle per a tots públics, amb 
màgia, dansa, titelles, ombres, 
llum negra i circ inspirat en 
l’obra de l’artista americà Ale-
xander Calder. El grup Xarxa 
Igualada us proposa aquesta 
explosió creativa en movi-
ment. Les entrades es poden 
comprar el dissabte de 2/4 de 
7 a 2/4 de 8 del vespre al ves-
tíbul de l’Ateneu i una hora 
abans de la funció. El preu de 
les entrades per als socis és de 
5 euros i de 6 euros per a la 
resta d’espectadors.

Addaura, fusió de disciplines 
El grup neix de la inquietud 
de voler explorar i experimen-
tar la fusió entre la dansa i di-
ferents disciplines escèniques 
com la màgia, el teatre, els ti-
telles, el circ i el clown. A Igua-
lada ja vam poder gaudir del 
seu primer muntatge Embros-
sa’t. Un espectacle basat en la 
poesia visual de Joan Brossa 
que barrejava dansa, màgia, 
projeccions, titelles i ombres. 
El segon repte que es planteja 
la companyia és un especta-
cle, per a tots els públics, basat 

en l’obra d’Alexander Calder: 
Mobilus. Continuen en la línia 
artística de la investigació i fu-
sió de les diferents disciplines 
escèniques i descobrint-ne 
de noves per entrar de ple en 
l’imaginari de l’artista ameri-
cà.

Mobilus
Per construir l’espectacle han 
agafat quatre eixos de l’obra 
d’Alexander Calder: els mò-
bils, el filferro, la pintura i el 
circ i els han fusionat amb 
diferents disciplines escèni-
ques per oferir un viatge pel 
món oníric de l’artista i per 
donar-lo a conèixer al públic 
familiar. 
Calder es diverteix fabricant 
aparells que tenen l’objec-
tiu de divertir o desplaçar 

el pensament de l’especta-
dor respecte de l’ús normal 
d’aquests materials industri-
als. I Addaura es diverteix fa-
bricant moviments amb ajut 
dels materials de Calder per 
obrir el pensament del nen 
respecte a la seva intencio-
nalitat normal. Un element 
de les obres Calder molt pre-
sent en aquest muntatge són 
els mòbils, d’aquí el nom de 
l’espectacle. Calder va dir que 
els seus mòbils eren abstrac-
cions que no tenien semblan-
ça amb res de la vida excepte 
amb la seva manera de reac-
cionar. Quan aquest artista 
es va interessar inicialment 
pel desenvolupament d’un 
art basat en el moviment 
real, va pensar en termes di-
rectament relacionats amb 

La Xarxa porta Addaura teatre visual amb el seu 
espectacle “Mobilus”

MÚSICA / LA VEU 

L’Escola Municipal de Músi-
ca d’Igualada organitza al bar 
Hot Blues una Jam Session el 
proper dimarts dia 8 a les 10 
del vespre. La Jam és oberta a 
tots els alumnes i professors 
de l’escola i també a altres mú-
sics. Tothom hi pot participar 
interpretant aquells temes que 
han treballat a classe o que, 
simplement, els ve de gust. Us 
convidem a gaudir de la mú-
sica en viu i en directe. Us hi 
esperem!!  

Dimarts, Jam ses-
sion al Hot Blues

Les participacions que van 
numerades del 0169 al 0180 
del Nº 66.730 de la rifa de Na-
dal jugat per la Schola Canto-
rum d’Igualada queden anul-
lades per haver-se extraviat el 
talonari.

Participacions de 
la Loteria de Nadal 
de la Schola Can-
torum, anul·lades

la composició musical o la 
coreografia, ja que la música 
i la dansa posseïen la quarta 
dimensió: el temps, que falta-
va en l’escultura tradicional. 
La idea de fer un ballet “inde-
pendentment dels ballarins, 
o fins i tot sense ells” mai va 
perdre la seva fascinació. I 
aquesta fascinació ha portat 
la companyia a plantejar-se 
un muntatge sobre un autor 
que basa la seva obra en el 
moviment i el no moviment.
Teia Moner és la responsable 
del guió i la direcció artística 
de Mobilus que compta amb 
coreografies de Laia Santach, 
Olga Lladó, Eugenia Morales 
i Addaura Dansa. Els intèr-
prets són Cristina Bertran, 
Helena Rodríguez, Gerald 
Sommier i Mireia Plana. 

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

Restaurant
-Obert tots els dies de la setmana al vespre I dissabtes i festius al migdia
Reserves 93 801 91 79    hotel@moliblanchotel.cat
Als migdies per grups o empreses amb reserva prèvia

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

Marisqueria
 i tapes

Ronda de Fàtima, 18 IGUALADA 
Tel. per reserves 

938031357- 618122276 
Segueix-nos a Facebook 

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

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

www.restaurantexquisit.com
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F inalment els Moixi·
ganguers han descarre·
gat la tripleta de vuit a 

Igualada. La colla tenia ganes 
de descarregar a la ciutat la 
que fins ara és la seva millor 
actuació, el tres i el quatre de 
vuit i la torre de vuit amb fol·
re, i aquest diumenge ho han 
aconseguit amb molt bones 
maneres a la XXII Diada de 
la colla. És la tercera tripleta 
de vuit dels Moixiganguers, la 
primera va arribar al concurs 
de castells de Tarragona l’any 
2014 i la segona a la mateixa 
cita del 2016. Els morats han 
portat aquests castells en al·
guna altra ocasió a Igualada, 
per exemple a la darrera Fes·
ta Major, però per diverses 
circumstàncies mai l’havien 
pogut completar; per això 
aquest diumenge, després de 
descarregar el tres de vuit, els 
castellers de la colla igualadina 
han esclatat d’eufòria; també 
ha estat la primera vegada que 
descarreguen el tres de vuit a 
la ciutat.
L’actuació ha començat molt 
bé per als igualadins, amb una 
solvent torre de vuit amb fol·

re, la sisena que aconsegueixen 
aquest any. El segon objectiu 
del dia era el quatre, que si bé 
ha remenat en algun moment 
els Moixiganguers l’han pogut 
descarregar sense problemes; 
el d’aquest diumenge és el 
cinquantè quatre de vuit de la 
colla. Però malgrat aquest bon 
inici, el gran repte del dia era 
el tres de vuit, un castell que 
a Igualada només l’havien car·
regat. El tres ha pujat tranquil 
i tot i alguna rebregada els cas·
tellers de tronc l’han defensat 
sense problemes; amb la col·
locació de la canalla l’estruc·
tura ha acabat d’estabilitzar·se 
i els Moixiganguers l’han 
descarregat amb comoditat, 
demostrant les ganes però al·
hora la confiança que tenien 
dipositada amb el tres de vuit. 
Els morats repetien així la que 
fins ara és la seva millor actua·
ció de la història i, per primera 
vegada, ho feien també a Igua·
lada. Dos pilars de cinc i dos 
de quatre han permès acomia·
dar·se d’una plaça, la Pius XII, 
molt entregada amb l’actuació 
dels igualadins. Els castellers 
del Poble Sec i els de la Sagra·
da Família, totes dues colles de 
Barcelona, han acompanyat 

Els Moixiganguers descarreguen la seva millor actuació 
a la XXII Diada de la colla

els morats a la cita. Els primers 
han descarregat el dos, el qua·
tre i el tres de set i els segons el 
tres de set aixecat per sota i el 
cinc i el quatre de set.
Comiat de la temporada
Aquesta ha estat la darrera ac·

tuació de l’any 2016 dels Moi·
xiganguers a Igualada, que 
acabaran la temporada d’aquí 
a quinze dies amb la diada de 
Festa Major de Sant Martí de 
Tous, el diumenge 13 de no·
vembre. Als morats els queden 

doncs dues setmanes d’assajos 
i una última actuació per aco·
miadar un any en què han po·
gut repetir, i per partida doble, 
la millor actuació de la colla i 
consolidar els castells de vuit 
pisos.

La Veu i l’Escola Gaspar Camps 
renoven el seu conveni de col·laboració
La Veu de l’Anoia i l’esco·
la municipal d’Art Gaspar 
Camps han renovat el seu 
conveni de col·laboració que 
ja s’està duent a terme des de 
fa uns anys. Amb aquest con·
veni els alumnes de l’Escola 
són els creadors d’algunes 
de les portades especials, així 
com també estudiats de l’esco·
la realitzen les seves pràctiques 
al diari. Pia Prat, directora de 
Publicacions Anoia i Raquel 
Camacho, directora de l’Esco·
la, van signar el conveni.

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

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

618 19 42 01
www.eucaria.com

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

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

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 
CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant



surtdecasa.cat/centre
Tota la informació cultural del Centre de Catalunya!

52  |  CULTURA
LA VEU

Divendres, 4 de novembre de 2016

MÚSICA / LA VEU 

A vui divendres 4 de 
novembre, segon 
concert de tardor a 

Músiques de butxaca amb el 
músic i compositor barceloní 
Andreu Martínez.
Nascut a Barcelona. De molt 
jove comença a tocar la gui-
tarra. Als 22 anys es trasllada 
a Nova York on perfecciona 
les seves habilitats com a mú-
sic i és a partir de llavors que 
s’inspira per crear i desenvo-
lupar la seva pròpia música. 
El retorn dels Estats Units 
marca l’inici de la seva carre-
ra com a compositor i grava 
així els seus tres primers àl-
bums instrumentals. Un llarg 
i intens recorregut que l’ha 
portat a girar per tot el país i 
a participar en festivals inter-
nacionals.  

Als 30 anys comença a posar 
lletra i veu a la seva música 
obrint-se un nou camí com 
a músic cantautor. D’aquesta 
evolució neix el seu primer 
àlbum amb el nom Colors 
(2010). Clarament encamina-
da la seva carrera segueix gra-
vant nous treballs publicant 
l’àlbum Tick Tock (2013) i 

l’últim àlbum en directe Side 
by Side (2014).
L’Andreu Martínez beu d’in-
fluències provinents del blu-
es, el pop, el rock progressiu 
dels 70 i que, fins i tot, en els 
seus temes, mostra un cert 
regust del so de Seattle. 
Els Músiques de butxaca tot i 
acollir habitualment formats 

L’eclèctic i carismàtic músic Andreu Martínez portarà el 
seu blues a Músiques de butxaca

acústics, en aquesta ocasió 
l’Andreu Martínez vindrà 
acompanyat de tota la banda 
(AM Band): Martín Lapor-
tilla, baix i cors, Adri Gon-
zález, teclats i cors i Didak 
Fernández, bateria i cors. 
Aquest concert  forma part 
de l’agenda del Zoom Ex-
perience, espai creat pel 
Zoom Festival per viure ex-
periències sensorials i cultu-
rals durant les setmanes prè-
vies al festival  que enguany 
se celebrarà del 22 al 27 de 
novembre. 
El concert començarà a les 11 
de la nit i el preu de l’entrada 
és de 12 euros  i  10 euros pels 
socis de l’Ateneu, Cineclub i 
Teatre de l’Aurora (amb les 
entrades va inclòs un gintò-
nic). Les entrades es poden 
comprar online a través de 
www.musiquesdebutxaca.cat, 

anticipades a Secretaria de 
l’Ateneu o mitja hora abans 
del concert a taquilla. 

Els col·laboradors de Músi-
ques de butxaca
L’Ateneu Igualadí és l’orga-
nitzador dels Músiques de 
butxaca amb la col·laboració 
inestimable d’un gran equip 
que forma part del projecte, 
recentment amb una nova 
incorporació, la de la Veu de 
l’Anoia.  
Un agraïment a tots els col-
laboradors i patrocinadors:  
Ajuntament d’Igualada, 
UNESCO, Renda Urbana, 
Cafè de l’Ateneu, Primeras 
Marcas, Supermas, Enric 
Martí Videoproduccions, 
Canal Taronja, Ràdio Iguala-
da, Infoanoia.cat, AnoiDiari, 
Anoia Ràdio, Surtdecasa.cat i 
Fruiteria Pilar. 

MÚSICA / LA VEU 

Un any més, l’Escola 
Municipal de Música 
organitza el Cicle de 

Concerts de Professorat que, 
en aquesta XXI edició, consta-
rà de quatre concerts. 
El cicle s’inicia el proper di-
marts 8 de novembre a les 
20 h  amb la presentació del  
Concert  “ELS 7 PLORACOS-
SOS D’IGUALADA” Chorinho 
brasiler
David Riba, flauta travessera;-

Toni Rocosa, clarinet; Guillem 
Martí, piano; Pepe Ferrer, là-
mines; Publio Delgado, gui-
tarra; Josep Buch, baix; Alci-
des Rodrigues, percussió.
Chorinho és la música de saló, 
entre clàssica i popular, desen-
volupada al 1880 i que va ca-
racteritzar la música popular 
brasilera per sempre. Amb 130 
anys d’història encara influen-
cia la Samba, Bossa i la MPB. 
15 temes, per ordre cronològic, 
que donaran a conèixer aquest 
estil des dels seus comença-
ments fins als nostres dies.

Inici del “Cicle de 
concerts de professorat” 
de l’escola de música

LITERATURA / LA VEU 

Luca Leonardi, d’origen 
uruguaià i resident a Bar-
celona, i Francesc Xavi-

er Sánchez Climent, que viu a 
Vilanova del Camí, han resul-
tat els guanyadors de l’Uuh!, el 
concurs de microrelats de por 
de la Biblioteca. La sisena con-
vocatòria d’aquest concurs lite-
rari, que es fa sempre pels volts 
de la diada de Tots Sants, ha 
estat també la més participada, 
amb 65 relats presentats, la mei-
tat dels quals de gent de la co-
marca. El jurat ha estat format 
per M. Teresa Miret, exdirectora 
de la Biblioteca, i Josep Sampere 
i Georgina Guixà, guanyadors 
de l’any passat. Del relat gua-
nyador, De res, en destaquen 
«la sensació de terror indefinit», 
mentre que del text de Sánchez, 
titulat La nota, els ha convençut 
«la sorpresa final». De fet, Luca 
Leonardi, autor del primer mi-
crorelat diu que quan va co-
mençar a escriure’l també havia 
començat a escriure sobre femi-
nisme i va pensar en la violència 
masclista com un element que 
fa por i del qual en comencem a 
ser conscients. Va voler escriure 
sobre un maltractador i així se 
sobreentén en la darrera frase 

del microrelat: «Amb mi no has 
de tenir por de res...».
El lliurament de premis va tenir 
lloc divendres passat, 28 d’octu-
bre, i la directora de la Bibliote-
ca, Montse Lobato i  Just, va ser 
l’encarregada de lliurar-los. El 
primer premi ha estat un menú 
per a dues persones al restau-
rant Somiatruites d’Igualada i 
un lot de llibres, mentre que el 
segon premi ha consistit en un 
val per a la compra de llibres 
gentilesa de la libreria Aquala-
ta d’Igualada. La Biblioteca vol 
agrair de forma molt especial la 

col·laboració d’aquests establi-
ments de la ciutat en el premi.
El jurat també ha valorat la qua-
litat literària d’aquests altres tres 
microrelats presentats al con-
curs d’enguany: Alter Ego (je 
suis un zombie), d’Elies Villa-
longa; A la nit, de Xavier Mar-
cet, i Rata, d’Anna M. Lahosà. 
L’Uuh! va néixer amb la volun-
tat d’esperonar la creació literà-
ria i fer-ho concretament en un 
gènere encara molt desconegut, 
com és el microrelat, que han 
cultivat autors com Augusto 
Monterrosso o Pere Calders. 

Luca Leonardi i Francesc Xavier Sán-
chez guanyadors de l’Uuh!, el concurs 
de microrelats de por de la Biblioteca



MARCEL·LÍ 
J. VALLS I 
TORNÉI com cada any, la Diada 

dels Moixiganguers

Poble, festa, gralles, CASTELLS...

D iumenge, 30 d’octubre del 2016. Cap al 
migdia els carrers del centre de la ciutat, a 
tocar de l’Ajuntament i l’església de Santa 

Maria, es van vestint progressivament d’aquell color 
que no és ben bé morat però que els igualadins ens 
complaem a anomenar morat: el color, molt casteller 
i tan encertat a l’hora de triar-lo fa més de vint-i-un 
anys, dels Moixiganguers d’Igualada. Recordem, per 
exemple, aquests enunciats tan utilitzats en la parla 
i en l’escriptura, tots ben entranyables: “la colla de 
les camises morades”, “la torre de vuit dels morats” 
o “una gran actuació morada”. Perquè, certament, el 
color i la seva denominació inexacta han fet tanta 
fortuna com el nom amb què fou batejada la colla ja 
en els primers moments de la seva gestació la tardor 
del 1994. 
Justament un any després, concretament el diu-
menge 19 de novembre de 1995, els Moixiganguers 
d’Igualada, amb les camises encara ben noves i no 
gens descolorides, celebraren la primera de les se-
ves diades segons aquest costum generalitzat entre 
les colles a l’hora de cloure la temporada: castells a 
la plaça i dinar de germanor. Aquell dia, el marc de 
l’exhibició castellera fou la plaça de l’Ajuntament 
–l’indret casteller per excel·lència de la ciutat–, da-
vant mateix de la balconada municipal. La colla 
convidada en aquella ocasió va ser la dels Castellers 
d’Esparreguera, amb els quals hi havia una bona re-
lació i amistat i que es convertiren, per tant, en la 
primera del llarg nombre de colles convidades pels 
Moixiganguers en el curs de la seva història. La colla 
igualadina, només tres mesos després de la seva pre-
sentació oficial, recordo que descarregà el quatre de 
sis amb l’agulla i el pilar de cinc com a castells mà-
xims. L’Oriol Solà, l’actual president dels Moixigan-
guers, que ja llavors pujava a tots els castells, segur 
que també recorda prou bé aquestes construccions 
–incipients però ben meritòries llavors– bastides en 
aquella efemèride.     
Després d’uns anys a la plaça de l’Ajuntament, la Di-
ada de la Colla es traslladà al barri de la Font Vella, 
al lloc on la plaça del Pilar conflueix amb el carrer 
Nou i el carrer del Born. Més endavant, sense sortir 
del barri,  hom anà a la plaça de Pius XII, un indret 
també genuïnament igualadí que, per obra i voluntat 
dels Moixiganguers, pot presumir de ser la segona 
plaça castellera de la ciutat. Perquè és cosa certa que 
aquesta plaça –situada al centre històric d’Igualada– 
gaudeix d’unes condicions adequades per acollir les 
actuacions dels Moixiganguers i les colles convida-
des: ni massa gran ni massa petita i d’urbanització 
acurada, la seva configuració afavoreix aquell es-
calf humà tan agraït pels castellers quan aixequen 
els seus atrevits castells, torres i pilars. L’any passat, 

execepcionalment i en ocasió de la participació de la 
Nova Muixeranga d’Algemesí, la Diada se celebrà en 
dissabte a la tarda a la plaça de l’Ajuntament. 
La Diada de la Colla, sense comptar la de Sant Bar-
tomeu per la Festa Major, és la més important de les 
que tenen lloc anyalment a la ciutat. L’actuació, que 
se celebra un diumenge d’octubre –força més agra-
dable de temperatura que el novembre dels primers 
temps– a la susdita plaça de Pius XII, és l’última 
de les actuacions que els Moixiganguers efectuen a 
Igualada. Abans, al principi de la colla, era també la 
que normalment tancava la temporada; d’uns anys 
ençà, però, encara queda la sortida a Sant Martí de 
Tous, l’única població visitada pels castellers igua-
ladins des del primer any de la seva fundació. Una 
setmana després de Tous tindrà lloc el Sopar de la 
Colla. Això no obstant, però, la celebració de la seva 
diada significa per als Moixiganguers acabar la tem-
porada de la millor manera possible: bastint els seus 
millors castells, a casa seva i amb la complicitat dels 
seus conciutadans amants de les arquitectures hu-
manes i fidels seguidors de la colla que porta el nom 
de la ciutat.
El Dia de la Colla és un dia bonic, especial, diferent 
dels altres, summament atractiu, ric en sensacions 
positives. El moixiganguer, al matí, en sortir de casa 
seva, sent més forta que mai la satisfacció de pertà-
nyer a la gran família dels Moixiganguers d’Igualada 

i, tot compartint l’espera amb els companys, desitja 
que arribi l’hora dels castells per lliurar-se a allò que 
més li agrada i poder demostrar a propis i forans que 
aquesta colla és una colla distingida pels castells que 
fa i per les maneres excel·lents com els fa. Crec que, 
més que en cap altre jorn, el moixiganguer experi-
menta el goig íntim de lluir la camisa morada, tan 
estimada. 
Aquest any calia que, d’una vegada per totes, els 
Moixiganguers poguessin completar el tres de vuit 
-castell que encara no s’havia descarregat mai a Igua-
lada- i aconseguir en pròpia plaça la més valuosa de 
les seves actuacions executada de manera impecable 
a les dues darreres edicions del Concurs de Castells 
de Tarragona. Aquest 2016 calia triomfar a la Dia-
da de la Colla. I la Diada arribà, arribaren les colles 
convidades –Castellers del Poble Sec i Castellers de 
la Sagrada Família–, arribà tothom i, fets els espadats 
de salutació, la nostra colla obrí plaça amb el que és 
el seu castell estrella: la torre de vuit, espectacular, 
com és habitual en els Moixiganguers. El quatre de 
vuit fou el castell de la segona ronda, descarregat 
com sempre; i el de la tercera, el tres de vuit, pujat i 
baixat com si hi tinguessin la mà trencada. La canalla 
fou valenta, ràpida i segura. I per acabar: quin goig 
de pilars! Quina Diada! 
En veritat, amics, els igualadins podem sentir-nos 
orgullosos dels Moixiganguers d’Igualada.  

La torre de vuit dels Moixiganguers
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LLIBRES / LA VEU 

L ’escriptora, periodista 
i filòloga Blanca Bus·
quets serà la nova pro·

tagonista del Club del llibre a 
la Biblioteca Central d’Igua·
lada. Es tracta d’un cicle de 
trobades amb escriptors a les 
biblioteques, promogut per la 
Diputació de Barcelona, que 
compta amb la col·laboració 
de l’editorial Proa. La reeixi·
da autora de La nevada del 
cucut, conversarà amb Maria 
Enrich i compartirà reflexi·
ons i passió per les lletres amb 
els lectors dels diversos clubs 
de lectura de les biblioteques 
de l’Anoia, que prèviament 
ja s’han llegit algunes de les 
seves novel·les. Serà el dijous 
10 de novembre, a les 7 de la 
tarda, i la trobada serà oberta 
a tothom fins que l’aforament 
de la sala ho permeti. Sílvia 
Alcàntara, Ada Castells, Jordi 
Puntí o Maria Barbal ja havi·
en participat amb anteriori·
tat al Club del llibre.
Blanca Busquets ha publicat 
diverses novel·les: Presó de 
neu (2003), El jersei (2006), 

Blanca Busquets, al Club 
del llibre de la Biblioteca

LLIBRES / LA VEU 

L a sala d’exposicions 
l’Empremta de Gràfi·
ques Vilanova es torna 

a omplir de llibres. En aquesta 
ocasió, es tracta d’una selecció 
d’obres feta pel propietari de 
la llibreria Aqualata, Ignasi 
Farré.
En la seva tria, Farré aposta 
per autors clàssics de la litera·
tura catalana com Jesús Mon·
cada o Joan Sales, sense deixar 
de banda autors internacio·
nals com John Williams, Ka·
zuo Ishiguro o Julian Barnes. 
A més, el propietari de l’Aqua·
lata també ha volgut incloure 
a la selecció una novetat edi·
torial: Tres dies i una vida, de 
Pierre Lemaitre. La mostra es 
podrà veure durant les pro·
peres dues setmanes a l’apa·
rador de l’Empremta (carrer 
de Santa Maria número 12, 
just davant de l’entrada lateral 
de la Basílica de Santa Maria 
d’Igualada).
Aquesta és la segona ocasió 
que l’Empremta acull una re·

comanació literària en forma 
de decàleg. El mes passat la 
sala va exposar una selecció 
de clàssics catalans contem·
poranis feta per la Biblioteca 
Central d’Igualada. A finals 
de novembre serà Llegim...? la 
llibreria que mostrarà a l’Em·
premta la seva pròpia tria i 
més endavant ho faran diver·
sos lectors igualadins.
Amb aquestes exposicions 
l’Empremta contribueix a 
promocionar la cultura i el lli·
bre, producte per excel·lència 

del sector de les arts gràfiques.
L’Empremta de Gràfiques Vi·
lanova
La sala l’Empremta, inaugura·
da l’any 2013, pertany a l’em·
presa Gràfiques Vilanova en·
capçalada per Àngel Acevedo, 
qui cedeix desinteressadament 
l’espai a la ciutat per tal que 
s’hi puguin realitzar activitats 
i exposicions divulgatives re·
lacionades amb el món de les 
arts gràfiques i vinculades a la 
vida cultural i associativa de la 
ciutat.

Ignasi Farré de la llibreria Aqualata 
recomana 10 lectures imprescindibles 
a l’Empremta

Tren a Puigcerdà (2007), Vés 
a saber on és el cel (2009), La 
nevada del cucut (2010), La 
casa del silenci (2013) i Parau-
les a mitges (2014). La seva úl·
tima novel·la és Jardí a l’oba-
ga, que ha vist la llum aquest 
2016: una història plena de 
secrets familiars i de contras·
tos ambientada al poblet de 
la Carena. És un pas més en 
una trajectòria literària que 
ja va començar als 9 anys, 
quan va decidir que volia ser 
escriptora, i va continuar als 
12 quan va escriure el seu pri·
mer conte. Christie, Proust, 
Mann, Wilde, Lorca, Sagarra, 
Rodoreda o Victor Hugo són 
alguns dels seus referents li·
teraris, com ha comentat en 
diverses entrevistes. Els seus 
llibres han estat traduïts al 
castellà, l’italià, l’alemany, el 
rus, el noruec, el polonès i el 
francès.
Com a periodista, treballa des 
del 1986 a Catalunya Ràdio i 
escriu articles per a l’Osona.
com. Ha guanyat el Premi Lli·
breter 2011 i el premi Algerho 
Donna 2015 de literatura i 
periodisme. 

CINEMA / LA VEU 

E l Zoom Festival In·
ternacional de Ficció 
compta un any més 

amb el suport de Servisimó, 
que com a novetat d’enguany 
s’encarrega de patrocinar el 
Premi a la Millor Sèrie Espa·
nyola que es lliurarà durant 
la Gala de Cloenda el proper 
dissabte 26 de novembre al 
Teatre Ateneu d’Igualada.
Del 22 al 27 de novembre, 
Igualada torna a gaudir 
d’una nova edició del Festival 
Zoom, el festival Internacio·
nal de Ficció per a televisió. 
Una cita imperdible per a tots 
els amants de la ficció televi·
siva de Catalunya, l’Estat Es·
panyol i d’arreu del món.
El festival, que s’organitza a 
l’Ateneu Igualadí com en les 
passades edicions, compta 
amb el suport de l’Ajunta·
ment d’Igualada, la Diputa·
ció de Barcelona, la Genera·
litat de Catalunya i Catalunya 
Film Festivals. A més de la col·

laboració d’un conjunt d’ins·
titucions privades que recol·
zen l’esdeveniment cultural 
com és Servisimó, concessio·
nari oficial d’Audi·Volkswa·
gen·Skpoda. L’empresa auto·
mobilística és la padrina del 
Premi a la Millor Sèrie Espa·
nyola de l’Any, un guardó que 
el jurat de la crítica entregarà 
durant el festival.

De la mateixa manera, Sita 
Murt atorga des de fa 7 anys 
el premi Zoom Auguir Sita 
Murt a una jove promesa per 
desitjar·li una bona carrera 
professional. També altres 
padrins de la comarca posen 
el seu gra de sorra perquè el 
Festival Zoom tiri endavant, 
són l’Ajuntament de Vilano·
va del Camí, les assegurances 

El Premi Zoom a la millor sèrie espanyola anirà patrocinat per 
Servisimió, concessionari oficial Audi-Volkswagen-Skoda

Gumà, la DO Catalaunya, la 
Joieria Rosich, l’acadèmia 
Kids and Us, Kompe Ele·
vación, el Munich Sports, 
la Mútua General de Cata·
lunya, l’empresa Transvisa, 
l’escola Akords, Cymatic, 
Global Productions i l’Ultra·
màgic.
Nascut el 2003, en aquest seu 
catorzè aniversari, el Festi·
val Zoom suma un dia més 
de programació i passarà a 
durar sis dies en comptes de 
cinc: començarà dimarts 22 i 
s’allargarà fins diumenge 27 
de novembre. D’altra banda, 
aquest any també, s’ha ins·
crit un 20% més de pel·lícu·
les respecte l’edició de l’any 
passat, de diversos països 
com Taiwan, Brasil, Holan·
da, Alemania o Regne Unit i 
l’Estat Espanyol. Així doncs, 
el festival continua amb l’am·
bició de dotar la programació 
d’una perspectiva àmplia, di·
versa i global.
Pel que fa a la Secció Ofici·
al, s’hi projectaran 10 llarg·

metratges arribats d’arreu 
d’Europa: 22 ángeles (Espa·
nya), Agnes (Birthday (Regne 
Unit), Cervantes contra Lope 
(Espanya), Ebre, del bressol a 
la batalla (Espanya), Félvilág 
(Hongria), Freistatt (Alema·
nya), Groenland (Holanda), 
Hope (Holanda) i Lampe·
dusa, dall’orzzonte in poi 
(Itàlia).
D’altra banda, al llarg dels sis 
dies del Zoom també hi hau·
rà les seccions Zoom Sèries; 
Zoom Kids, amb projecci·
ons infantils; el talent local a 
Zoom KM0; Zoom Jove, on 
es veuran els millors curtme·
tratges programats per Joan 
Fitó amb la col·laboració del 
CineClub d’Igualada i
les websèries, que compten 
amb la col·laboració d’Òm·
nium Cultural; les noves pro·
duccions al Zoom Especial; i 
els documentals televisius a 
Zoom Docs. A més, un any 
més de les classes professio·
nals destinades als joves, dins 
de la secció Zoom Class.

Francesc Pua, responsable de Servisimó, Anna Cervera, directora 
executiva del Festival Zoom, Jordi Comellas, director del Festival 

Zoom i Anna Baldomà, responsable de l’Ateneu Igualadí.
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“El Florido Pensil, versió ´Nenes´”, 
un viatge a una aula del franquisme

E l Florido Pensil, versió “Nenes” és una agosa-
rada i resolta aposta per a il·lustrar un retorn 
a la mateixa escola que inicialment –amb  

l’estrena del Florido Pensil, a  l’any 1996, de l’autor 
Andrés Sopeña- van representar aquelles aules dels 
dies de la postguerra, ocupades per deixebles del sexe 
masculí. Efectivament, era necessari explicar aquell 
altre univers tan important de la (des)educació prac-
ticada per l’Escola nacional catòlica, d’aquelles aules 
presidides per la Santíssima Creu i les fotografies del 
Caudillo i de José Antonio, el de les “Nenes”. Òbvia-
ment, es tractava de dos universos tan propers com 
distants, però que caminaven en paral·lel amb portes 
tancades. En aquest sentit, val a dir que precisament 
les “nenes” van ser doblement víctimes d’aquella 
brutal (des)educació instituïda per un règim totali-
tari, en primer lloc com a alumnes i. després, com 
a dones, en el ben entès que l’escola pretenia -amb 
elles- industrialitzar la producció de mestresses de 
casa a base de matèries de signe estrictament domès-
tic.
De tot això, i més, en parlen una a una les cinc pro-
tagonistes d’aquesta altra mirada, sobretot des de la 
perspectiva de mostrar fins a quin punt les “nenes” 
estaven condemnades al matrimoni, a la maternitat 
i a les feines de la llar, segons un patró uniforme de 
convertir-les en modèliques dones “decents” de l’Es-
panya de Franco; perquè era l’Escola la gran fàbri-
ca d’adoctrinament del règim. I, des de la personal 
construcció de cada personatge -cada “nena”, que era 
un cognom- és del tot admirable fins a quin punt, 
cada actriu ha sabut posar-se en la pell de cada perfil 

MUSEUS / LA VEU 

C om cada primer diu-
menge de mes, el pro-
per 6 de novembre, a 

les 11:30h, el Museu de la Pell 
d’Igualada convida a partici-
par en una visita guiada i gra-
tuïta per les seves exposicions 
permanents, que permetran 
conèixer el món de la pell i les 
adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, el visitant 
hi podrà distingit tres àmbits: 
L’home i l’aigua, Univers de 
pell i L’ofici d’adober. L’home 
i l’aigua presenta una visió ge-
neral de les qualitats i l’ús de 
l’aigua. Aquí, la col·lecció d’es-
tris i enginys hidràulics es re-
força amb el Canal d’Experi-
mentació, que ajuda al visitant 
a comprendre els mètodes de 
canalització i d’aprofitament 
energètic i industrial de l’ai-
gua. Univers de pell és una de 
les sales centrades en la pell, i 

es dedica a explicar l’ús de la 
pell per la humanitat al llarg 
del temps a través d’una se-
lecció acurada d’objectes con-
feccionats total o parcialment 
amb pell, que exemplifiquen 
les múltiples aplicacions i uti-
litats del cuir. L’altre espai de-
dicat a la pell, L’ofici d’adober, 
se centra en el treball de la pell 
a Igualada des de fa genera-
cions. Aquí, eines i màquines 
són els testimonis dels inicis 
manufacturers i de la millora 
constant fins a la implantació 
industrial, que explica la vi-
gència dels processos produc-
tius de les adoberies actuals i 
la configuració de tot el barri 
del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. Es troba situada a 
pocs metres de Cal Boyer i al 
costat del rec, canal medieval 
que abastia les fàbriques de 
la zona. En aquest espai hi ha 
la posada en escena de l’ofici 

artesanal de l’adob de la pell 
grossa o bovina, que trans-

El 6 de novembre, visita guiada i gratuïta al Museu

porta al visitant a la Igualada 
preindustrial.

TEATRE / LA VEU 

Si el simpàtic cadell de llop Kis-
su va ser el protagonista del pri-
mer espectacle de la temporada 
de Xarxa Calaf, el segon perso-
natge que trepitjarà l’escenari 
de la Sala de Fusta del Casal, 
encara ens sorprendrà més. I és 
que en Boris és un robot-lleó, 
una original proposta de la cia. 
Circatronic que ens farà refle-
xionar, en clau d’humor, sobre 
la nostra relació actual amb les 
màquines i aparells tecnològics. 
En Boris és un actor robòtic, 
capaç de fer coses impensables 
per als humans, però que a la 
vegada interactua amb el pú-
blic. L’espectacle pertany al gè-
nere del “circ electrònic”, una 
mescla d’estils que inclou teatre 
gestual, circ, clown i teatre d’ob-
jectes. Si voleu saber-ne més, us 
esperem el 6 de novembre a les 
18.00 h a la Sala de Fusta del 
Casal!

Teatre del futur a 
Calaf aquest 
diumenge, de la mà 
de Xarxa

de “nena” que, de fet, representa 
a una singular identitat.
Les “Nenes”:
L’Argelich (Isabel Rocatti). Filla 
d’una família de comerciants, 
que té una visió molt racional 
de la realitat i, per tant, no té ni 
un pèl a la llengua.
La Pujades (Roser Batalla). Fi-
lla d’una família de proletaris 
–amb dificultats econòmiques- 
d’un marcat postulat roig, que 
també té una visió molt crítica 
de la realitat i veu en la lectura 
la clau del futur.
La Briones (Victòria Pagès). Fi-
lla d’una família d’emigrants, 
que viu una difícil assimilació de Catalunya. I, a part 
de sentir-se discriminada, no toca gaire de peus a 
terra.
L’Arnús (Mireia Portas). Filla d’una família burgesa, 
força mal criada;  però és molt intel·ligent i sent que 
no li serveix de res l’escola.
La Roure (Lloll Bertran). Procedent del món rural, i 
molt catalana, que es perd amb els adoctrinaments i 
les imposicions acadèmiques a propòsit del seu des-
coneixement del castellà i de la seva tendra ingenu-
ïtat.
I, en el desdoblament de papers:
La Madre Angustias. Un clar exponent de la moral i 
la doctrina catequista. 
Doña Jacinta. La típica solterona, que es refugia en 

fantasies i també en l’alcohol.
Mosén Baltasar. la màxima representació del pes de 
l’Església, i un exponent de repressió sexual.
Simoniña. Una criada gallega, molt vital, alegre i 
sensual; però deslligada  de la realitat.
Doña Jimena: La professora de gimnàstica de la Sec-
ció  Femenina.
La Inspectora: exerceix el seu càrrec amb l’autoritat 
pròpia del règim, i com a lleial seguidora de Pilar 
Primo de Rivera.
Una excel·lent actuació coral permet, al capdavall, a 
cada una de les actrius de donar vida i condemnar 
tot parodiant la (des) educació de l’Escola de la dic-
tadura franquista i el tracte discriminatori entre els 
dos sexes, imposat per l’Església Catòlica i la Secció 
Femenina. 



CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

 El Retaule de l’Altar Major

Activitats al Catequístic

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Descobreix Igualada i més

Òbviament, a l’interior del recinte de la Basílica de San-
ta Maria, un dels elements de més rellevància, testimoni 
de les primitives arrels cristianes del poble igualadí, és el 

Retaule de l’Altar major. Aquest,  tot i que va veure una primera 
construcció a principis del segle VXIII, no va quedar ben comple-
tat fins a tombants del segle com a conseqüència dels daltabaixos 
de l’època en el sentit d’incorporar a un bell conjunt d’estètica 
barroca diversos components propis d’un renovat art de tendència 
neoclàssica. Tanmateix, atenent a la realització de l’obra, val a dir 
que aquesta és una creació originària dels artistes Jacint Moretó 
i Josep Sunyer, malgrat que després dels danys ocasionats per la 
Guerra civil va haver de ser  reconstruït pel gran Cèsar Martinell.   

Quant a la construcció d’aquest espectacular cos, les refinades lí-
nies classicistes afegeixen uns admirables motius d’embelliment a 
les elegants i expressives configuracions del barroc, de manera que 
la singular varietat de relleus, coronaments i motius ornamentals 
conformen tota una riquíssima composició que, en el seu conjunt 
representen l’esperit artístic dels distints moments en què van ser 
construïts. En aquest sentit, una mirada atenta a alguns dels seus 
elements et descobreix un complex artístic de tres nivells clara-
ment diferenciats: en la presidència, al centre mateix, et resulta 
admirable l’airosa i bella talla policromada de Maria Immaculada, 
una imatge esplèndidament tallada i dotada d’una elevada càrre-
ga expressiva i de notable dinamisme, situada dins una fornícula. 
Emperò, no tenen menor força les figures de sant Joaquim i santa 
Anna que es troben a  banda i banda de Maria, i que s’acompanyen 
d’uns medallons que recorden passatges de la vida d’aquesta. 

En una secció més elevada, observes com s’imposen les figures de 
sant Faust i de sant Roc en tant que imatges molt properes a les 
més antigues veneracions igualadines. Encara més amunt, en un 
nivell superlatiu, intueixes l’autèntic protagonisme la figura de 
sant Bartomeu, el patró d’Igualada que, a més del Sol i les portes 
de Jerusalem, conformen un enquadrament simbòlicament sostin-
gut per quatre atlants de marbre, en elogi de les estacions de l’any. 
I fent costat a tot aquest conjunt de venerables idolatries, un estol 
d’àngels apunten a fer una variada i alegre escenificació; mentre 

A l Centre Catequístic s’hi feia 
cinema, o teatre, pels nens i 
nenes que anaven a Catecisme, 

els quals podien gaudir  de les tardes 
del diumenge. A més de l’Assistència, 
primerament, es demanà una aporta-
ció de 50 cts. passant, posteriorment a 
1 PTA. Això fou quan el cinema es mi-
llorà, mercès a que  les sessions es com-
binaven amb les del Centre Catòlic.
Allí, però, també va fer-se una promo-
ció del sardanisme, en temps dictato-
rials. Acabades les projeccions per la 
mainada, s’adequava la sala, deixant 
un espai per a ballar-hi sardanes. S’en-
senyava a dansar-les, comptar-les i 
repartir-les. Molts igualadins i iguala-
dines tindran un bon record d’aquelles 
audicions, que eren interpretades al so 
de discos, que tenien enregistrades: 

“Record de Calella”, “El saltiró de la 
cardina”,”Sota el mas Ventós”, La Pepa 
maca”, o “La Santa Espina”
(només la música)... Alguns matrimo-
nis es forjaren allí.
Des de 1955, es feren cursets de català 
al Catequístic. Durant dos anys es do-
naren lliçons de català, a cura dels que 
foren alumnes de Mn. Ignasi Colomer 
que, en 1953, s’atreví a donar classes 
de la nostra llengua, a la Secretaría del 
Centre Catòlic
L’any 1959, l’Ajuntament va cedir el 
local del Passeig - carrer Delícies, per 
tal de que s’hi construís la Casa Sin-
dical, com un retorn als seus legítims 
propietaris.

(Notes, Jaume Farrés Vidal. 
Foto, Nicolau Poncell.)    
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La Basílica de Santa Maria (4a part) 

que són els que coronen el retaule, els que més reflecteixen aquella mo-
dernitat de l’Església, derivada del Concili de Trento.

Al mig d’aquesta mena de templet, damunt Maria Immaculada hi ha 
coronat per un colom que és una al·legoria de l’Esperit Sant; per sobre 
del qual sembla estar aixoplugat el Pare Etern. Mentre que, a les parets 
laterals hi ha dos plafons escultòrics, coronats per l’escut de la ciutat, 
que representen l’epifania i l’adoració dels pastors. A baix, als peus de 
la Verge, hi ha unes delicades floritures d’uns nodrits daurats.; i, més 
avall, a mode de condecoració del Sant Sopar, resplendeix amb autoritat 
un gran medalló. Per últim, en el basament que suporta una sèrie de 
columnes de marbre, endevines les siluetes de santa Llúcia i dels sants 
Agustí, Ambrosi i Jeroni.   

La verge Maria ImmaculadaSt. Bartomeu



DIVENDRES 4

BARRUFAJOCS
Igualada 
“Vet aquí una vegada...”. Amb l’ajuda 
d’unes cartes il·lustrades ens haurem 
d’inventar una història
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

CONCERT
Igualada 
“Entre jazmines i rosas”. Diego Paqué
Literatura acompanyada d’imatges digi-
tals, pictòriques i audiovisuals
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada 
Side by Side amb Andreu Martínez.
El cantant i guitarrista barceloní pre-
senta nou disc acompanyat de la seva 
banda amb temes nous i clàssic i amb el 
seu estil habitual
Divendres a les 11 de la nit al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

REACCIONA... AMB LA QUÍMICA
Igualada 
Espectacle científic a càrrec de Dani 
Jiménez Física, divulgador científic i 
presentador del programa Dinàmiks de 
TV3.
Divendres a les 7 de la tarda al Cam-
pus Universitari.

DISSABTE 5

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Igualada 
Little Red Riding Hood , by Grimm 
Brothers
Versió en anglès del clàssic popular La 
Caputxeta Vermella.
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Bibli-
oteca Central.

DANSA
Igualada 
“Para regalo”. Una brillant peça de dansa 
contemporània amb el prestigiós ballarí 
Roberto Torres, creada per Carmen Wer-
ner i Daniel Abreu.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

41 CONCURS DE TEATRE
Piera 
El grup de teatre Tequatre de Granollers 
presenta “Un marit ideal”.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

TEATRE
Capellades 
“Houdini, l’art de la fugida”, monòleg 
de Teatre Imatge sobre la infància i mort 
del famós escapista. Està interpretat per 
Felipe Cabezas,.
Dissabte ales 9 del vespre al Teatre La 
Lliga.

DIUMENGE 6

DANSA
Igualada 
“Para regalo”. Una brillant peça de dansa 
contemporània amb el prestigiós ballarí 
Roberto Torres, creada per Carmen Wer-
ner i Daniel Abreu.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

CONEIX EL MUSEU DE LA PELL
Igualada 
Cada primer diumenge de mes el Museu 
ofereix una visita guiada gratuïta a tots els 
espais.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu 
de la Pell d’Igualada.

DANSA
Igualada 
“Mobilus”. Els mòbils, les escultures de 
filferro, la pintura i el circ per fer-nos 

endinsar en un món oníric amb la dansa, 
els titelles, les ombres, el teatre i la màgia. 
Organitza Xarxa Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

SARDANES
Calaf 
Ballada de sardanes amb mitjans mecà-
nics, acompanyada de vermut artesà.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Cafè 
del Casal.

TEATRE
Calaf 
Xarxa Calaf proposa l’espectacle “El 
robot-lleó Boris” de la companyia Circa-
tronic.
Diumenge a les 6 de la tarda a la Sala de 
Fusta del Casal.

VISITA GUIADA
St. Martí de Tous 
Visita guiada i comentada al castell de 
Tous. Organitza els Amics de Tous
Diumenge a partir de les 11 del matí al 
castell de Tous.

DILLUNS 7

CONFERÈNCIA
Igualada 
“Qui guanyarà demà les eleccions als Estats 
Units” a càrrec d’Antoni Olivé. Ens donarà 
la seva visió de com aniran les eleccions de 
demà a USA, país on ha residit una part 
d’aquest any. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 8

CONFERÈNCIA
Igualada 
Inici dels cursos de català
El filòleg Pau Vidal ens parlarà sobre la si-
tuació actual de la llengua catalana..
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 

Central d’Igualada.

DIMARTS DE DIÀLEG
Igualada 
Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn de 
temes d’actualitat.
Dimarts a les 8 del vespre a la sala de so-
cis de l’Ateneu.

JAM SESION
Igualada 
Oberta a tots els músics de jazz que vul-
guin participar-hi i amb la col·laboració 
de professors i alumnes de l’Escola Muni-
cipal de Música d’Igualada.
Dimarts a les 10 del vespre al bar musi-
cal Hot Blues.

MÚSICA
Igualada 
Cicle de concerts del professorat. Concert 
“Els 7 ploracossos d’Igualada” Chorinho 
brasiler.
Dimarts a les 8 del vespre a l’Escola Mu-
nicipal de Música.

DIMECRES 9

TALLER
Igualada 
Ara t’ho explico... S de sobreprotecció
A càrrec d’Isabel Miquel, especialista en 
educació emocional i Anna Garcia, con-
tacontes..
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda a la llar 
d’infants La Rosella.

DIJOUS 10

CLUB DEL LLIBRE
Igualada 
Presentació a càrrec de: Maria Enrich
L’autora es trobarà amb els participants 
dels clubs de lectura de les biblioteques 
de l’Anoia  
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

BOLETS
Pilar López Exposito
La Pilar López, artista autodidac-
ta, ha trobat en la natura l’espai 
ideal per desenvolupar la seva cre-
ativitat.
Del 13 de setembre al 4 de novem-
bre al Punt de lectors de la Biblio-
teca Central.

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

ANTONI DALMAU I
JOVER: ESCRIPTOR

Una pinzellada de la vida i l’obra 
d’aquest polític, escriptor i poeta 
igualadí, amb motiu del centenari 
del seu naixement.
Del 18 d’octubre al 12 de novembre 
al vestíbul de al Biblioteca Central 
d’Igualada.

GRAVATS
Col.lecció Gabriel Giralt Miracle
Col·lecció necessàriament eclèctica, 
amb nombrosos autors catalans, pe-
ninsulars i internacionals.
Del 14 d’octubre al 4 de desembre al 
Museu de la Pell.

CIUTATS LITERÀRIES
XIII Exposició Internacional d’Art 
Contemporani de petit format.
Del 20 d’octubre al 27 de novembre a 
Artèria, espai d’art i tallers.

PREMI CATALUNYA 

D’ECODISSENY 2015
Aquesta és una exposició itinerant 
amb les candidatures guardonades 
en la darrera edició d’aquest premi.
Del 24 d’octubre al 24 de novembre a 
la sala d’exposicions de l’Escola Gas-
par Camps.

JOSUÈ BERNABÉ. IL·LUS-
TRACIONS DIGITALS I 
VIDEOART
Primer Premi Ciutat d’Igualada 
d’Art Digital Jaume Graells 2015.
Del 28 d’octubre al 13 de novembre a 
la Sala Municipal d’Exposicions.

AGRUPACIÓ CORAL LA 
LLÀNTIA. 140 ANYS
Exposició que commemora l’acti-
vitat d’aquesta coral al llarg de tres 
segleS.

Del 3 al 30 de novembre a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada.

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

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

EXPOSICIONS

CULTURA/EXPOSICIONS  |  57
LA VEU
Divendres, 4 de novembre de 2016



58  |  CULTURA / CINEMA
LA VEU

Divendres, 4 de novembre de 2016

Emily Dickinson, poetessa  
A Montbui  •  Historia de una pasión 

RAMON ROBERT /  

Q ui va ser Emily Dickin-
son?. Qui s’amagava darrere 
d’aquesta admirada poetes-

sa, la qual va passar la major part de 
la seva vida a casa dels seus pares, a 
Amherst, Massachusetts?... La mansió 
en què va viure serveix de teló de fons 
per el retrat d’una dona gens con-
vencional de la qual se sap molt poc. 
Nascuda el 1803, va ser considerada 
una nena amb talent, però un trauma 
emocional la va obligar a deixar els 

estudis. A partir d’aquest moment, es 
va retirar de la societat i va comen-
çar a escriure poemes. Malgrat la seva 
vida solitària, la seva obra transpor-
ta als seus lectors al seu apassionant 
món. 

      La pel·lícula del britànic Terence Da-
vies explica una part de l’enigmàtica 
història de la poeta nord-americana 
Emily Dickinson, des de la seva infàn-
cia fins a convertir-se en la famosa ar-
tista que coneixem. Delicada, rigorosa 
i molt especial, aquesta no té res de 
biografia convencional. 

RICARD FUSTÉ /  

A quest diumenge, a les 6 de la 
tarda, al Teatre de l’Ateneu, el 
Cine-club presenta, en versió 

doblada, la producció japonesa del 
2015 Nuestra hermana pequeña, diri-
gida per Kore-Eda Hirokazu. 
Amb títols com Still Walking o De tal 
padre, tal hijo, Kore-Eda Hirokazu ja 
havia fet palesa la seva capacitat de 
mostrar i analitzar les relacions fa-
miliars, sempre amb sensibilitat ex-
quisida i amb senzillesa però també 
originalitat. En la millor tradició del 

cinema japonès. 
Les germanes Sachi, Yoshino i Chika 
han hagut de madurar abans d’hora 
per l’absència dels pares divorciats. 
En assistir al funeral del pare que les 
va abandonar quan eren petites, s’as-
sabenten de l’existència d’una mitja 
germana, la Suzu. 
L’acolliran a la seva casa de Kamaku-
ra i reviuran en certa manera la seva 
història complicada. Els traumes 
ocults rere una felicitat aparent sor-
geixen, com també el desig de recu-
perar una infantesa que mai no van 
poder viure. 

Germanes
El racó del Cineclub  •  Nuestra hermana pequeña

RAMON ROBERT /  

B asada en una novel·la de David 
Foenkinos, Los recuerdos (Les 
souvenirs, en el seu títol origi-

nal) és una senzilla i agradable pel·lí-
cula francesa. Realitzada per Jean-Paul 
Rouve, la pel·lícula concentra la seva 
atenció en el personatge de Romain, 
un noi de 23 anys que vol ser escriptor, 
encara que de moment es guanya les 
garrofes treballant de vigilant nocturn 
en un hotel. El seu pare té 62 anys, està 
jubilat i tot sembla importar-li molt 
poc. Romain comparteix apartament 
amb un altre noi, de 24 anys, el qual 
sembla tenir un únic objectiu a la vida: 
seduir a tantes dones com pugui. Per 
altra banda, coneixerem a l’àvia de 
Romain, un àvia de 85 anys: Aquesta 
viu en una residència i es pregunta què 
dimonis hi fa allí. Un dia, l’àvia desa-
pareix. Tothom anirà de bòlit.

        En clau de comèdia lleugerament 
dramàtica, Los recuerdos destaca es-
pecialment pels seus actors: Mathieu 

Una plaent pel·lícula 
francesa
A Tous  •  Los recuerdos

Spinosi fa de Romain, Michel Blanc és 
el seu pare i la veterana Annie Cordy és 
la seva àvia. Els actors omplen de veri-
tat els seus personatges, mentre que el 
director no pretén res més que oferir 
una senzilla, plaent i corrent història 
humana i sentimental. És en la senzi-
llesa i en la manca de pretensions on la 
pel·lícula troba els seus encerts.

Fes-nos arribar aquesta  butlleta al carrer del Retir, 40. 
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. mòbil: 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 10 primers dies de la data d’estrena 
de la pel·lícula seleccionada. Ulleres 3D no incloses.

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a  Yelmo Cines 
a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre informació de les 
activitats i serveis propis de Yelmo Cines, així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que Yelmo Cines pugui portar a terme, 
d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)
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Instalació de xarxes
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TROLLS
Estats Units. Animació. De  Mike Mitchell.
Coneguts pels seus pèls de colors, bojos i màgics, els Trolls 
són les criatures més alegres que irrompen en el món de la 
cançó. Però el seu món d’arc de Sant Martí i cupcakes can-
viarà per sempre quan el seu líder Poppy  s´embarca en una 
missió de rescat que el portarà molt lluny de l’únic món que 
sempre ha conegut. Una producció de DreamWorks Ani-
mation.

EL CONTABLE
Estats Units. Thriller. De Gavin O’Connor. Amb Ben Af-
fleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal, John 
Lithgow. 
Christian Wolff és un comptable i geni matemàtic, un home 
extremadament tranquil, obsessiu amb l’ordre i amb molta 
més afinitat amb els números que amb les persones. Enig-
màtic i gairebé desconegut per a tothom, porta una doble 
vida, actuant de vegades com un assassí despietat.

HISTORIA DE UNA PASION
Regne Unit. Drama. De Terence Davies. Amb Cynthia Ni-
xon, Jennifer Ehle, Duncan Duff, Keith Carradine. 
La poetessa Emily Dickinson va passar la major part de la 
seva vida a casa dels seus pares, a Amherst, Massachusetts. 
Nascuda el 1803, va ser considerada una nena amb talent, 
però un trauma emocional la va obligar a deixar els estu-
dis i portar una vida allunyada del món.. A partir d’aquest 
moment, es va retirar de la societat i va començar a escriure 
poemes. 

LOS RECUERDOS
França. Comèdia dramàtica. De Jean-Paul Rouve. Amb 
Michel Blanc, Annie Cordy, Mathieu Spinosi, Chantal 
Lauby. 
Romain té 23 anys. Vol ser escriptor, encara que de moment 
és vigilant nocturn en un hotel. El seu pare té 62 anys, està 
jubilat i tot sembla importar-li un rave. Romain compar-
teix apartament amb un noi de 24 anys obsessionat amb les 
dones. La seva àvia, de 85 anys, viu en una residència i es 
pregunta què diables fa allà. I un dia desapareix...

SPAIN IN A DAY
Espanya. Documental. D´Isabel Coixet. 
Un nen juga amb el reflex del sol a les mans. Una noia crida 
als seus pares per dir-los que els estima. Una parella es fa un 
petó. Uns joves expatriats saluden des d’Austràlia. Una dona 
gran pregunta a la seva filla quants anys té i quants fills ha 
parit. Un home de 105 anys bufa les espelmes del seu pastís. 
Una parella amb ceguesa té cura del seu nadó. Un home... 
Instants de vida en un dia d´octubre. 

LA CHICA DEL TREN
Estats Units. Thriller. De Tate Taylor. Amb Emily Blunt, 
Rebecca Ferguson, Haley Bennett. 
Rachel és una dona devastada pel seu recent divorci. Cada 
matí, quan va a treballar, fantasieja sobre la vida d’una pare-
lla aparentment perfecta que viu en una casa per on passa el 
tren que la porta a la feina. Però un matí Rachel és testimoni 
des de la finestra del tren d’un impactant succés i es veu 
involucrada en el misteri que ella mateixa revela.

UN MONSTRUO VIENE A VERME
Espanya – Estats Units. Drama fantàstic. De J.A. Bayona. 
Amb  Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones, 
Liam Neeson. 
Després de la separació dels seus pares, Connor, un noi de 
12 anys, haurà d’ocupar-se de la seva mare, que està malalta 
de càncer. Així les coses, el nen intentarà superar les seves 
pors i fòbies amb l’ajuda d’un monstre, però les seves fanta-
sies hauran d’enfrontar no només amb la realitat, sinó amb 
la seva freda i calculadora àvia.

Cinema a l’Anoia
Igualada
NUESTRA HERMANA PEQUEÑA 
Diumenge: 18:00

Sant Martí de Tous
CASAL
SPAIN IN A DAY (APTA)
d’Isabel Coixet
Diumenge: 18:00
LOS RECUERDOS
Diumenge: 19:30

1/ SULLY 
Dv. Dll a Dj: 18:00/20:00/22:10
Ds: 16:00/18:00/20:00/22:10
Dg: 12:00/16:00/18:00/20:00/22:10

2/ LA FIESTA DE LA SALCHICHA 
(16A)
Dv. Dll a Dj: 17:05
2/ OUIJA (16A)
Dv. Dll a Dj: 18:50/20:50/22:50
Ds i Dg: 18:10/20:15/22:20
2/ CIGÜEÑAS (TP)
Ds: 16:20
Dg: 11:35/16:20

3/ BLAIR WITCH (16A)
Dv. Dll a Dj: 18:30/20:30/22:25
Ds: 16:35/18:30/20:30/22:25
Dg: 12:15/16:35/18:30/20:30/22:25

4/ UN MONSTRUO VIENE A    
VERME (12A)
Dv. Dll a Dj: 18:15/20:30/22:45
Ds, Dt: 16:05/18:15/20:30/22:45
Dg: 11:45/16:05/18:15/20:30/22:45

5/ DR EXTRAÑO (7A)
Dv i Ds. Dll a Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:05/17:00/19:30/22:00

Yelmo Cines 
Abrera 3D

6/ 100 METROS (12A)
Dv. Dll a Dj: 18:10/20:20/22:30
Ds: 16:00/18:10/20:20/22:30
Dg: 11:40/16:00/18:10/20:20/22:30

7/ ONE PIECE GOLD (V. CAT)(7A)
Dv, Ds: 18:05
Dg: 11:50/18:05
7/ LA CHICA DEL TREN (16A)
Dv a Dj: 20:25/22:40
7/ OZZY (INF) 
Ds i Dg: 16:10
7/ MISS PEREGRINE (7A)
Dll a Dj: 17:55

8/ TROLLS (TP)
Dv. Dll a Dj: 17:10/19:10
Ds: 16:15/18:20/20:30
Dg: 12:20/16:15/18:20/20:30
8/ EL CONTABLE (16A)
Dv. Dll a Dj: 21:15
8/ INFERNO (12A)
Ds i Dg: 22:30

SALA AUDITORI

TROLLS
Dv: 18:30
Ds: 16:30/18:30/20:30
Dg: 16:30/18:30

EL CONTABLE
Dv: 20:30
Ds: 20:30

SALA PETITA

EL CONTABLE
Dv: 18:15
Ds i Dg: 16:15/18:45 

HISTORIA DE UNA PASIÓN
Dv: 20:45
Ds i Dg: 21:05

Santa Margarida de Montbui/ Montàgora Cinemes



INGREDIENTS  
1Kg de espatlla de porc sense os
2 fulles llorer
1 brot de romaní
1 ampolla de vi negre 
½ tassa de conyac
20 castanyes torrades o escalivades
1 ceba Figueres
1 porro 
1 pastanaga
½ l de brou de pollastre o de carn
Oli, sal, pebre
Per a la picada:
12 ametlles 
1 galeta maria
4 grans alls 
Una mica de xocolata
Julivert

Elaboració:
Salpebreu el senglar, poseu-lo en un bol amb el vi negre, el 
romaní i el llorer, i les verdures tallades a dauets, unes 24h.
Un cop macerat, reserveu el vi de la maceració i sofregiu el 
senglar en una cassola amb un bon raig d’oli. A continu-
ació retireu la carn i la reserveu, i a la mateixa cassola so-
fregiu les verdures. Quan estiguin ben enrossides afegiu el 
conyac, i a continuació afegiu el vi de la maceració i la carn 
del senglar, deixeu-ho coure uns 5 minuts i afegiu el brou. I 

Civet de senglar amb castanyes

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

Isidre Soteras
Propietari i cuiner del Jardi Restaurant.

deixem coure aproximadament unes dues a foc molt baix.
Per a fer la picada, triturem en un morter les galetes, les 
ametlles, els alls, la xocolata, i el julivert. Afegiu la picada 
a la cassola, juntament amb les castanyes pelades i ho dei-
xem coure durant uns 10min. 
Emplateu-ho.

APUNTS 
NUTRICIONALS

El civet de senglar amb castanyes és un 
plat de tardor ideal per escalfar-nos. 
La carn de senglar, al ser de caça, és una 
carn que ha rebut una alimentació na-
tural i a diferència de la de porc, és més 
proteica i conté menys greixos saturats. 
És rica en vitamina B12 i B3, ferro i cal-
ci, entre d’altres. Pel seu alt contingut 
en vitamina B3, fa que sigui recomana-
ble si es pateix de colesterol, diabetis o 
artritis. 
Les castanyes són riques en vitamines 
i baixes en greixos i ens ajuden a pro-
tegir-nos del fred. El seu component 
principal són els hidrats de carboni. 
Són riques en potassi, recomanable 
en casos d’hipertensió, i en àcid fòlic, 
molt beneficiós durant l’embaràs i la 
lactància. Segons la medicina tradicio-
nal xinesa, les castanyes nodreixen els 
ronyons, per tant són indicades per a 
les persones que pateixen de retenció 
de líquids i dolors lumbars relacionats 
amb els ronyons. 

Joan Pubill

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

FINCA MONCLOA 
NEGRE
Avui us presentem per al maridatge del civet de senglar amb casta-
nyes, un vi negre de Cadis, en concret de Jerez de la Frontera, un vi 
elegant i amb personalitat.

Finca Moncloa està elaborat amb les varietats Syra, Cabernet Sau-
vignon, Tintilla de Rota, Petit Verdot i Merlot. Amb una criança a les 
bótes de dotze mesos amb fusta de roure americà i francès.
És vi d’intensitat mitja-alta, amb tonalitats cirera picota que apre-
ciarem a la copa, amb llàgrima gruixuda i persistent. En nas podem 
apreciar les aromes de fruits vermells i negres madurs, amb lleugeres 
notes florals, especiades i balsàmiques que aniran agafant intensitat a 
la copa, també i podem apreciar el subtil torrat de la bóta.

Podem dir que és un vi equilibrat, amb bona acidesa, i té una entrada 
en boca lleugerament dolça. És un vi suau però alhora amb cos i llarg, 
amb retronasal i podem apreciar aromes de fruits, i espècies amb no-
tes de torrefactes.
Té un final llarg i persistent.

En conclusió, un vi ideal per acompanyar el nostre civet de senglar 
amb castanyes de la recepta  d’aquest mes, a més és un plat contun-
dent i potent igual que el nostre vi finca Moncloa de Jerez. Per tant la 
conjunció entre els dos seran perfectes. 
Salut i bon profit!

Curiositats del món del vi!!!
-De vi se n’ha begut durant 9.000 anys, i durant 

la major part d’aquest temps tenia un gust fastigós.

-Les dones són les millors tastadores de vi.

-I el major consumidor mundial de vi…?
… És la Ciutat del Vaticà.
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Novembre
4: Carles Borromeu; Vidal i Agrícola; Fèlix de Valois.

5: Zacaries; Elisabet; Magne; Bertil·la. 
6: Sever; Lleonard.

7: Ernest; Florenci; Carina; Severí.  
8: Sever, Severià, Carpòfor i Victorià; Deodat I.

9: Mare de Déu de l’Almudena; Teodor. 
10: Lleó el Gran; Andreu Avel·lí; Tiberi; Teopista

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 98Igualada, octubre de 2016

Joan Riba Ollé
1936 - 2016

Ha mort cristianament havent rebut els Sants Sagraments 
i la Benedicció Apostòlica el passat divendres 28 d’octubre

A.C.S.

Els que sempre l’hem estimat: esposa M. Teresa Trullols; �lls Assumpta i Miquel, Joan, 
Francesc i Albert; nétes Clara i Judit i demés familiars ho fan saber als amics i coneguts.
La família volem agrair les mostres de condol rebudes a l’acte de comiat que tingué lloc 

el passat dilluns 31 d’octubre a la Parròquia de la Sagrada Família.

Sta. Margarida de Montbui, Novembre 2016.

En record de
 

Ramon Albareda Cuadras
 

La Junta del Club d'Esports Les Moreres i el seus socis s'afegeixen al dol 
dels familiars i amics per la pèrdua del Ramon, compromès amb el club des 

dels seus inicis com a soci número 1 i membre de diverses juntes.
 

Tota la família de les Moreres agraïm el teu esforç per tirar 
endavant aquest projecte. Continuarem la teva feina.

 
La gent del teu club.

 

El passat dia 28 d’octubre, 
va deixar-nos eternament, a 
l’edat de 80 anys, havent rebut 
el Sants Sagraments.
La missa exequial per la seva 
ànima, va celebrar-se dilluns, 
a la parroquial església de la 
Sagrada Família, de la qual 
n’era feligrès. Va presidir-la 
l’arxipreste d’Igualada, Mn. 
Josep Massana. Antoni M. 
Prat va tenir cura dels cants, 
acompanyat a l’orgue per Llu-
ís Victori.
El celebrant, en la seva ho-
milia, glossà el tarannà del 
difunt, de qui en l’hora de les 
pregàries es va fer-se aquest 
record d’ell:
“Amb molt de coratge i una 
gran senzillesa, ha fet front a 

tots els obstacles que ha anat 
trobant en la seva vida. Ha 
vetllat incansablement pels 
fills, ha cuidat les nétes, ha 
mantingut una bona entesa 
amb els veïns i amics. Ha sapi-
gut valorar el treball i l’amis-
tat, i sempre des de la tendresa 
i la confiança.”
En el recordatori, presidit 
per la imatge del Sant Crist 
d’Igualada, del qual el Joan 
n’era un fervent devot, s’inse-
reix un text que evoca un di-
àleg entre ell i la seva família:
“No ploreu estimats, vaig a 
unir-me amb Déu i us espero 
en el Cel. El meu amor no ha 
mort; jo us estimaré en el Cel, 
com us he estimat en la terra.”
Enguany haurà celebrat la Fes-

Ha mort Joan Riba Ollé
ta de Tots els Sants, juntament 
amb els seus, avis, pares i ger-
manes, que l’han precedit en 
el traspàs a la vida eterna.
El seus íntims, li responen: La 
teva mort ens ha trencat el cor 
envaint-lo d’impotència, tris-
tor i dolor. Però ens queda una 
gran resplendor emesa per la 
teva ànima i pel teu cor. T’es-
timarem sempre.”
Reposi en pau, el bon amic de 
tota la vida.
Rebin el nostre condol la seva 
esposa, Maria Teresa; fills M. 
Assumpció i Miquel, Joan, 
Francesc i Albert; les seves né-
tes, Clara i Judit.
Al cel ens puguem retornar a 
veure.

Josep Elias Farré

SOCIETAT / LA VEU 

L a llar del Sant Crist 
d’Igualada ja disposa 
de la nova sala poliva-

lent. El passat dissabte es va 
inaugurar aquest nou espai 
que ocupa gran part d’un dels 
patis laterals, té una capacitat 
per 125 persones i servirà per 
a ús de les activitats pels avis 
residents (gimnàs, jocs, cine, 
concerts…).
Els actes inaugurals van co-
mençar amb una missa a les 11 
del matí a l’església de l’Asil, 
presidida per l’Arxiprest Mn. 
Josep Massana i concelebrada 
per cinc sacerdots més, i amb 
la presència de l’alcalde Marc 
Castells i de diversos regidors. 
Acabada l’eucaristia, les auto-
ritats i la resta d’assistents es 
van traslladar a la nova sala, 
es va tallar la cinta inaugural 
i es va procedir a la benedic-

ció. En els seus parlaments, 
la mare superiora de les Ger-
manetes dels Ancians Desem-
parats va agrair el suport de 
l’Ajuntament d’Igualada per 
a poder realitzar aquest nou 
espai. Per la seva banda, l’al-
calde es va felicitar per aquest 
nou pas endavant per a la Llar 
del Sant Crist i va dir que la 
construcció ha hagut de sol-
ventar dues coses: la necessi-
tat real d’aquest equipament i 
protegir l’impacte estètic d’un 
element patrimonial igualadí 
com és l’Asil. Ambdues coses 
s’han aconseguit, va destacar 
l’alcalde, ja que a partir d’ara 
els residents de l’Asil ja dispo-
sen d’un espai necessari i, per 
l’altra, aquesta sala polivalent 
no afecta visualment a l’edifici 
modernista, ja que està soter-
rada i no es veu des de fora.
Un piscolabis va posar fi a la 
jornada festiva.

Inaugurada la nova sala 
polivalent de l’Asil del 
Sant Crist d’Igualada



              

Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES M È DICS
C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Revisions médiques federatives

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

·Naturòpata
·Homeòpata
·Flors de Bach
·Massatge holístic
·Fisioterapia i acupuntura
·Ioga embarassades i 
postpart
·Tallers per nadons

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 10.916 psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

De dilluns a divendres de 9 a 14h
 i de 15 a 20h

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

www.dentaligualada.com
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada
www.arrelscentresalut.cat

93 514 31 60
arrels.centredesalut@gmail.com

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 75
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la 

sexualitat, teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 
I ESTADA

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Cristòbal, 46
Despatx 14

08784 PIERA
615 075 736

gloriapsi3@gmail.com

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i 

Barcelona

Adults, adolescents i nens

Rambla Sant Ferran, 62, 1r 3a
93 818 20 92
93 004 46 49
655 021 919
IGUALADA

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

GLÒRIA FITÉ 
GUARRO

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

FARMÀCIES 

DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 4: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 5: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 6: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 7:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 8: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 9: SECANELL
Òdena, 84

Dia 10: MISERACHS
Rambla Nova, 1
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Dr. Josep Ramon Claramunt Vives
Otorinolaringòleg - N. Col. 30697

E
l sentit de l’audició és tan 
important com tots els 
altres. Per a qui n’hi falta 
algun, aquell segur que és 

el més imprescindible.
Escoltar-hi bé és un repte de l’oto-
rinolaringologia actual i de sempre. 
Difícil d’arreglar en alguns casos 
però solucionable o millorable en 
molts d’altres.
Cal fer un bon diagnòstic del pro-
blema a fi de poder-lo afrontar més 
fàcilment i trobar-ne una solució.
El problemes auditius a la infància 
poden ser molt diferents dels de 
l’adult.

Hipoacúsia infantil: 
diagnòstic i detecció precoç

La valoració de la capacitat auditiva 
infantil és un problema freqüent. 
L’edat mitja del diagnòstic d’una 
hipoacúsia infantil és de 2’5 anys. 
Les sordeses poden classificar-se de 
lleus a profundes segons el grau de 
pèrdua auditiva.

Ens hem de preguntar que passa 
quan:
-12 mesos sense balbuceig
-18 mesos sense paraules aïllades
-24 mesos amb només 1 o 2 paraules
-30 mesos sense combinar 2 paraules

Podem trobar hipoacúsies neuro-
sensorials, mixtes o transmissives. 
És a dir d’afectació de l’oïda interna 
o del nervi auditiu, de la transmis-
sió del so (problemes de l’oïda mit-
jana) o de les dues.

Si deixem de banda les hipoacúsies 
neurosensorials, amb moltes possi-
bles i diverses causes a estudiar, que 
segons el grau tindrien com a única 
solució l’adaptació d’audiòfons o 
fins hi tot l’implant coclear en casos 
profunds, les més freqüents són les 
transmissives, per otitis seroses, que 
es solucionen amb medicaments o 
si no quirúrgicament amb la col-
locació de drenatges transtimpà-
nics.

La quantificació de la pèrdua au-
ditiva la realitzem amb una audio-
metria infantil (peep show), on el 
nen entre 3 i 7 anys d’edat participa 
activament i fiablement mitjançant 
un joc. A partir del 8 anys ja podem 
utilitzar l’audiometria tonal liminal 
igual que en els adults. I per sota 
dels 3 anys d’edat, sempre i quan 
l’exploració otoscòpica sigui nor-
mal, si tenim dubtes d’una correcta 
audició, realitzarem uns Potenci-
als Evocats Auditius d’estat estable 
(PEAee) que requereixen una lleu 
sedació.

Hipoacúsia de l’adult

També en l’adult cal diferenciar les 
sordeses neurosensorials, les trans-
missives i les mixtes, així com uni-
laterals o bilaterals.

En el grup de les neurosensorials, la 
més habitual és la pèrdua auditiva 
per l’edat, que anomenem Presbia-
cúsia, que és l’afectació progressiva 
de les cèl·lules nervioses de l’oïda 
interna, i que toca principalment 
les freqüències agudes. Això també 

pot passar per una agressió sonora 
de l’oïda, per una exposició a so-
rolls intensos, únics o perllongats 
en el temps.

Podem trobar moltes altres causes 
com l’ototoxicitat per medicaments 
o  altres substàncies, neurinomes 
del nervi auditiu, Síndrome de Mé-
nière, sordeses sobtades per exem-
ple…  que s’hauran d’afrontar de 
maneres diferents.

Les sordeses de causa transmissiva, 
que són les de més  fàcil solució, 
engloben totes les obstruccions del 
conducte auditiu extern (taps ceru-
men…), les perforacions del timpà, 
les otitis seroses i les afectacions de 
la cadena d’ossets, sent la més ha-
bitual l’otosclerosi (fixació de l’es-
treb). Aquestes últimes és poden 

Podem tornar a escoltar
o sentir-hi millor?

Av. Barcelona 168-170 Baixos 
08700 Igualada 

93 804 74 64

www.institutclaramunt.com

• Atenció integral i personalitzada
• Reconeguda experiència mèdica i quirúrgica
• Concert amb les principals companyies asseguradores

arreglar amb una intervenció qui-
rúrgica. 

Una audiometria tonal liminar ens 
ajudarà a classificar la hipoacúsia 
en un grup o altre, i també a quan-
tificar el grau o percentatge de pèr-
dua auditiva. En funció d’aquesta 
prova podrem decidir millor el què 
cal fer en cada cas, si l’opció qui-
rúrgica o l’adaptació de pròtesi au-
ditives (audiòfons), que pot ser una 
bona alternativa en molts casos vist 
l’avanç tecnològic important en 
aquest camp.

Davant d’un possible problema 
auditiu, cal fer una bona valoració 
o  estudi, que serà diferent segons 
l’edat del pacient i que permetrà 
proposar la millor solució persona-
litzada per a cada cas.
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“Si mantenen l’esperit 
educatiu de l’Escola Pia, 

poc importa si els mestres 
són escolapis o seglars”

Vaig néixer a Barcelona. Sóc sacerdot escolapi des de fa més de 48 anys. 
La meva feina ha estat sempre l’escola. He passat per Barcelona, Alella, 
Calella, el barri de Can Serra a l’Hospitalet, Moià i, des de fa nou anys, 

sóc a Igualada

Què el va portar a fer-se escolapi?

Quan era estudiant i treballava vaig tenir contacte 
amb els Escolapis. El meu germà gran que havia es-
tat al seminari em va dir que jo tenia ànima de cape-

llà, però jo no volia viure sol en una parròquia i vaig optar per 
fer-me escolapi i viure en comunitat. 

La seva és una vocació sacerdotal o pedagògica? 

La vocació és quan sents que Déu et demana alguna cosa i tu et 
poses a fer-la. A poc a poc vas trobant el teu camí. En el meu cas 
el camí ha estat bàsicament pedagògic, però també sacerdotal.

Els darrers anys l’educació ha evolucionat molt.

Els Escolapis hem fet una bona evolució. Hem fet una escola 
nova que en diem Summem -amb dues emes- on apliquem les 
noves pedagogies.

Com funciona la barreja entre mestres seglars i escolapis?

A les nostres escoles no hi ha cap director que sigui escolapi i 
l’equip de gerència de les escoles és seglar. Actualment el setan-
ta per cent dels escolapis estem jubilats i, per tant, tenim poca 
incidència en el dia a dia de les nostres escoles. Si els mestres 
mantenen l’esperit educatiu del nostre fundador, Sant Josep de 
Calassanç, poc importa si són escolapis o seglars.

Quin és l’esperit educatiu de Sant Josep de Calassanç?.

El fundador va veure que els pobres no tenien estudis i els pre-
nien el pèl. En aquella època només podien estudiar els rics o els 
que tenien un professor a casa. Va començar a ensenyar en una 
sagristia on hi podien anar lliurement tots els joves que volgues-
sin, ja fossin cristians, jueus o musulmans. No es tractava de fer 
proselitisme, sinó de formar persones. “Si una persona sap llegir 
i escriure, sumar i restar, ja no els podran prendre el pèl mai 
més”, deia el fundador. L’escola Pia de Moià va ser la primera 
escola pública de Catalunya.

Hi ha prou vocacions per a mantenir l’ordre dels Pares Esco-
lapis?.

Nosaltres diem que l’Ordre es mantindrà si tenim seglars que la 
continuen. El que nosaltres volem és que es mantingui el sentit 
educatiu de Sant Josep de Calassanç.

La comunitat dels Escolapis d’Igualada la formeu tres perso-
nes que viviu a Santa Margarida de Montbui, en un bloc de 
pisos. Com és la vida entre seglars?

Els escolapis tenim la norma de viure en comunitat entre perso-
nes que compartim un ideal evangèlic. No volem distingir-nos 
dels altres veïns de l’edifici. Fins a l’any passat, jo era el president 
de l’escala.

Vostè diu missa cada dia?

No. Només dic missa els dissabtes i els diumenges al Santuari de 
la Pietat i quan ens ho demanen també a les Vedrunes. 

Tenir al Santuari la imatge de la patrona d’Igualada eé un com-
promís?

Per a mi, que en sóc el responsable, és una il·lusió.

La darrera activitat pública que ha organitzat ha estat un con-
cert en favor dels nens del Senegal. 

Això ho organitza una entitat que anomenem Educació Solidà-
ria, que va néixer per a ajudar a les comunitats escolàpies que 
per si soles no es poden mantenir. Al Senegal ha crescut molt la 
necessitat i a Catalunya cada vegada som menys els escolapis en 
actiu que podem enviar recursos propis per a ajudar. Octubre 
Solidari és per anar sensibilitzant als joves que hi ha pobles que 
tenen necessitats educatives i personals.

Què val tot un curs als Escolapis del Senegal?

Cent vint euros. El concert d’Igualada ens permet donar unes 
quantes beques a joves senegalesos que no tenen altra forma 
d’arribar al coneixement que anar a una escola. Aquests diners 
ens permeten posar-hi mestres, material escolar, menjador....

Quantes escoles teniu a Catalunya?

Vint escoles. Som un grup educatiu important a Catalunya.

Jaume Singla, @jaumesingla

Dimecres comença el Rec.0. Però molt ens temem que un dels “esports nacionals” de cada edició, que és la caça i captura de les  
magnífiques bosses de la marca Desigual, no es podrà fer aquesta vegada. I és que la multinacional catalana no vindrà, almenys 
en aquesta edició d’hivern. Una mala notícia, tenint en compte que era una de les grans atraccions -i una de les botigues més 
grans i amb millor disseny- del festival de moda efímera de la ciutat. Llàstima. La mala nova ens arriba quasi al mateix temps 
de l’obertura de l’Outlet de Viladecans, que ve a ser el que es volia fer aquí, del que tant temps es va parlar, i que, com sempre 
passa en tantes i tantes coses, al final no es va fer i el tren va passar de llarg. Aquí de parlar i anar a sopars pagats en sabem 
molt, però quan es tracta de rascar-se la butxaca... 


