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Els maltractaments a la gent gran tenen molt a veure amb l’economia.     Pàgina 15

Del 22 al 27 de novembre 
torna una nova edició del 
Festival Zoom, el festival In-
ternacional de Ficció per a 
televisió, a Igualada i a Bar-
celona. Una cita imperdible 
per a tots els amants de la 
ficció per a televisió de Ca-
talunya, l’Estat Espanyol i 
d’arreu del món.    Pàgines 7-9 

Detecten més 
maltractaments 
a avis a l’Anoia

Dimarts obre 
portes el 14è 
Festival Zoom 
a Igualada

Durant el 2017 el Consell Co-
marcal vol canviar el model de 
recollida selectiva d’escom-
braries porta a porta als més 
de 20 municipis on s’encar-
rega d’aquest servei. Aquesta 
recollida consisteix en lliurar 
els residus, prèviament sepa-
rats, al servei davant de la por-
ta de cada habitatge o comerç, 
d’acord amb un calendari, en 
uns dies i hores determinats 
per a cada fracció.        Pàgina 23 

A punt per a 
la recollida de 
brossa porta a 
porta a l’Anoia

Diumenge 
es lliuren 
els premis 
culturals 
Ciutat 
d’Igualada

  Pàgina 48

Igualada, la 
segona ciutat 
del país en 
parlar més el 
català   Pàgina 14

CENTRE VISIÓ GRUP

· PIERA C/Piereta, 44 
  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA C/de la Virtut, local 12  
  Tel. 93 805 13 46

   
·VILANOVA DEL C. C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA C/Major, 10
Tel. 93 772 59 77  

Promoció vàlida per graduacions compreses en el rang d'estocatge dels proveïdors Vistasoft. Són lents monofocals bàsiques, orgàniques 1.5 blanques. Muntures de la col·lecció especial per la promoció, de les marques 
 exclusives d' Opticalia: Pepe Jeans, Trendi, Pull and Bear, Amichi , Devota & Lomba, Custo , i David Delfinromoció vàlida des del 31/08/2016 fins el 31/12/2016. Les lents de les ulleres han de tenir la mateixa graduació 



Ràdio Igualada 103.2
@RadioIgualada  

   
El nou cinema de l’Ateneu començarà amb 

una programació especialment pensada 
per als infants

L’EDITORIAL

Aquí parlem català

L
’Informe de política lingüística 2015, 
presentat aquesta setmana pel Departa-
ment de Cultura de la Generalitat, deixa 
a Igualada en una òptima segona posi-

ció entre les ciutats on es parla més el català. Un 
81,6% dels seus habitants diu que el parla habi-
tualment, quelcom que 
ens situa per davant 
de ciutats com Girona, 
Tortosa, Olot, Manresa 
o Vilafranca del Penedès.
El català és una llengua 
en expansió, dinàmica i 
amb una presència molt 
notable en diferents 
àmbits, en alguns casos 
molt per sobre del que 
li correspondria segons 
el seu pes demogràfic, 
però aquest creixement va per sectors i sobre-
tot és desigual territorialment. Alhora, el català 
pateix una inexplicable manca de reconeixement 
oficial i jurídic i experimenta una ofensiva sense 
precedents per part d’institucions com el govern 
de l’Estat i també de diversos governs autonòmics, des-
graciadament habitual en els darrers temps.

Aquest creixement positiu i il·lusionador també 
es reflecteix en els mitjans de comunicació, amb 
xifres esperançadores, com el fet que els diaris 
digitals en català sumen més visites que mai i per 
primer cop n’hi ha dos que superen els 2 milions 
d’usuaris únics mensuals. 

La premsa comarcal 
ha fet molt no no-
més per a cohesionar 
geogràficament el 
territori, sinó també 
en la divulgació de la 
cultura i les tradici-
ons, i la protecció de 
la llengua catalana. 
A La Veu de l’Ano-
ia es va començar el 
treball el setembre 
de 1982, esdevenint 

amb el temps el periòdic de referència en la nos-
tra comarca, sempre amb el cent per cent de con-
tingut en català. Dades com les que es presenten 
aquesta setmana ens omplen d’orgull -a nosal-
tres i estem segurs que també a molts altres mit-
jans germans- demostrant que el nostre granet 
de sorra ha valgut la pena. Celebrem-ho. 

La premsa comarcal ha fet molt 

no només per a cohesionar 

geogràficament el territori, 

sinò també en la divulgació i la 

protecció de la llengua catalana. 
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Alfons recio 
@alf_recio  

Quan la vegueria del Penedès impulsi 
polítiques per l’enoturisme, igualada 

plantarà vinyes al terrat de la cotonera i de 
cal Granotes

Mònica Morros Serra 
@monicamorros  

.@taniaverge:Les dones som la meitat de 
la població i de dones expertes ni ha arreu 

del territori. #assembleadonesERC

Màrius Mollà 
@MariusmollaAV  

Gràcies als més de 400 joves que avui ens 
han atès al @RogerRoca i a mi a Igualada. 
Ha estat un gran privilegi adreçar-nos a 

vosaltres!!!

Natàlia Mas Guix 
@nataliamasguix  

Gran @QuimMasferrer recollint l’Ondas 
2016 pel Foraster: “gracias por votarnos, 
porque es votando que se deciden las cosas”

Jordi Puiggros 
@Jordipuiggros67  

Mai entendrè la mania q tenim al nostre #pais-
petit de txafar-nos temes/dates. @FestivalZoom 
a IGD i Mostra VOC a BCN.Sort q l’any és llarg!

Rubén
@egel71  

Gente del PSOE que ha defendido la abs-
tención que da el gobierno al PP de Rajoy 
pontificando sobre lo malo que es el triun-
fo de Trump

Moixiganguers d’Igd
@moixiganguers  

Tanquem una GRAN temporada. Com-
plicada.Amb moltes alegries, algunes de-

cepcions i un futur esperançador.MOLTES 
GRÀCIES a tothom! #castellers

     ES Vallbona d’Anoia 
@sesvallbona  

La #SuperLluna a la SES. Acabar tard té 
premi! #supermoon

#latevaveu

MetMolas
@MetMolas5  

Gràcies a tota l gent que ens empeny cada 
dissabte!Ho tirarem endavant!Per vos i 
aquests colors!Som-hi @IgualadaHC 

#fronttauró #Equipiforça!

Juan Ignacio Zoido, ministre de l’In-
terior, ha mostrat el seu suport al seu 
antecessor, Jorge Fernández Díaz, 
“crida l’atenció que no hi hagi hagut 
una resposta al fet tan greu que s’hagi 
produït una gravació d’una mane-
ra il·lícita i després s’hagi utilitzat en 
comptes de buscar una altra conse-
qüència. Circumstàncies així les hem 
de reprovar tots”. 

Emiliano García-Page, president de 
Castella – La Manxa, va verbalitzar 
clarament la posició de la direcció 
actual del PSOE “L’única nació és Es-
panya. Des de l’inici ha inclòs Cata-
lunya. El PSOE no es replantejarà ni 
la Constitució ni el que és Espanya i 
molt menys per una conjuntura elec-
toral”. 

Miquel Iceta, primer secretari del 
PSC, havia declarat que “el PSC de-
fensa el reconeixement de Catalunya 
como una nació des de l’any 1978. 
Un concepte que no s’ha de con-
fondre amb el de l’Estat, on poden 
conviure diverses nacions, perquè 
la nació té un valor sentimental i 
identitari i no és una estructura de 
govern”. 

Andrea Levy, diputada del PP, ha 
dit que “TV-3 s’ha convertit en el 
nou No-Do processista del règim, 
un nou format, un canal institucio-
nal, la televenda de la independèn-
cia. Mentre que Telecinco té ‘Gran 
hermano’, TV-3 té el Gran procés.”

Alberto Núñez Feijóo, president de 
la Xunta de Galicia,  ha fet el seu dis-
curs de pressa de possessió en pre-
sència de Mariano Rajoy, president 
del Govern i ha dit  “Galícia no que-
darà fora de cap debat territorial que 
qüestioni la sobirania comuna i un 
finançament just”. 

Pablo Iglesias, el secretari general 
de Podem, ha defensat el referèn-
dum sobre la independència de Ca-
talunya davant els representants 

d’unes 40 ambaixades. “Pensem que 
aquesta proposta és probablement 
l’única que pot ser viable per evitar 
situacions d’enfrontament de conse-
qüències imprevisibles”.

José Manuel García Margallo, ex-
ministre d’afers estrangers, abans de 
deixar el càrrec havia enviat un “no 
paper” a les principals cancelleries 
europees i d’USA per informar del 
tractament a dispensar als delegats de 
les autonomies “les delegacions de les 
comunitats autònomes a l’estranger 
no són ambaixades i no tenen auto-
ritat legal per utilitzar els instruments 
diplomàtics.” 

Antoni Marsal, expresident de 
la Unió Patronal Metal·lúrgica, ha 
estat condemnat per l’Audiència de 
Barcelona, per haver-se apoderat de 
fons provinents de subvencions pú-
bliques per a formació, entre els anys 
2007 i 2012.

Francisco Luzón, expresident del 
Banc Exterior d’Espanya i mà dreta 
d’Emilio Botín al Banc de Santander, 
va dir en una entrevista” Els diners 
són com els fems, només tenen valor 
si s’escampen.” 



A 
Reus acaba de morir una anciana de 81 
anys, víctima d’un incendi provocat per 
l’espelma que tenia encesa ja que feia dos 
mesos que li havien tallat la llum perquè 

no la podia pagar. L’ajuntament de Reus li pagava el 
rebut de l’aigua i, segons sembla, desconeixia que la 
llum estigués tallada ja que l’anciana no ho havia no-
tificat. 
Qui no ho va notificar abans de tallar -i la llei obliga 
a fer-ho- és Gas Natural-Fenosa. I tampoc no va ad-
vertir que ja feia dos mesos que un domicili de Reus 
estava sense fluid elèctric per manca de pagament i 
amb una anciana de 81 anys vivint-hi. Qualsevol per-
sona amb un mínim de sentit comú hauria advertit 
que entrant a l’hivern, ningú no pot viure sense elec-
tricitat. Ningú no va fer res i avui el mal provocat ja 
és irreparable.
La voracitat de les empreses monopolístiques és in-
saciable i la seva capacitat d’influir en les lleis i en el 
funcionament de l’estat es immensa. Les grans cor-
poracions tenen la capacitat de marcar el rumb als 
partits majoritaris i els polítics saben que quan deixin 
el càrrec, poden trobar una sortida molt ben pagada 
als consells d’administració de les corporacions que 
hagin afavorit durant el seu mandat. Es allò de les 
portes giratòries. No cal que us recordi que Aznar co-
bra d’Endesa, Felipe Gonzalez de Gas Natural o que 
Josep Borrell ha passat per Abengoa. I tants i tants 
que en podríem citar.
Les empreses de l’Ibex35 financen campanyes electo-
rals i després recuperen la inversió a través de lleis i 
contractes públics. És allò del capitalisme del BOE. 
Moltes de les grans corporacions posen anuncis a la 
premsa espanyola. Per què ho fan si tenen el domini 
del monopoli? Per a tenir la premsa callada quan pas-
sen coses com la mort de l’anciana de Reus. 
Quan el Parlament de Catalunya va redactar la llei 
de pobresa energètica, el PP -seguint ordres?- ho va 
recórrer al Constitucional i aquest la va anular par-
cialment, deixant desprotegides desenes de milers de 
famílies catalanes.
La incidència antidemocràtica dels monopolis en la 
legislació d’Espanya, genera mes inseguretat ciuta-
dana que qualsevol amenaça terrorista, sobretot a les 
persones més desafavorides. Que a Catalunya, en ple 
segle XXI una anciana pugui morir de misèria ens 
hauria de fer reaccionar i fotre fora tota aquesta patu-
leia de pseudopolítics que no són altra cosa que vivi-
dors. I alguns -com ara els Borbon, Aznar, Gallardón, 
Aguirre...- els ve de família. 
Fins quan? En democràcia la darrera paraula la 
hauria de tenir el poble, però sembla que a l’Estat 
Espanyol al poble li costa reaccionar.  

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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F
eia molts decennis que les eleccions ameri-
canes no creaven tan trasbals. Els candidats 
només parlaven del desastre que hi hauria si 
guanyava l’altre. S’ha insultat a tort i a dret. 

S’han atacat els immigrants il·legals i s’ha dit que s’ai-
xecaria un mur a la frontera amb Mèxic, que haurien 
de pagar els mexicans. I les eleccions les han guanyat 
els desencisats i la classe mitjana rural. Els que estan 
farts de les elits financeres, de la globalització i dels 
polítics professionals que s’eternitzen en les adminis-
tracions. Les àmplies capes de població que se senten 
traïdes pels governants que s’han acostumat als pro-
blemes i només prometen solucions “políticament 
correctes” que tampoc compleixen. Ha quallat una 
forma diferent i escandalosa de fer i de dir. I ha es-
tat la més efectiva la campanya que havia estat motiu 
d’escarni i befa pels especialistes.  
Probablement ha començat una nova i incerta mane-
ra de fer política. Està per veure si el nou rumb podrà 
superar els esquemes polítics, econòmics i geopolítics 
amb els que s’ha mogut el món fins ara. En condi-
cions “normals” la candidatura de l’histriònic mili-
onari Donald Trump hauria estat escombrada en els 
primers compassos de la campanya per la nominació. 
Però el descontentament i l’enuig s’havia de manifes-
tar d’alguna manera. I ha acabat fent sentir la seva 
veu. USA ha votat el que els semblava més adient. 

El resultat no ha agradat a molts. Per això alguns 
critiquen ara el sistema electoral. No és la primera 
vegada que el guanyador no és qui té més vots. Són 
les conseqüències d’un estat federal que compensa 
població i territori. Però el sistema permet posar 
una persona que no ha tingut mai un càrrec electe.  
Allà tot és possible. Diuen que qualsevol pot fer-se 
ric i també president. També que hi hagi cent mili-
ons que creguin que el president és un porc desequi-
librat que perjudicarà l’estat. De moment han votat 
canvi i volen que els Estats Units segueixin sent el 
seu país. Veurem si se’n surten. Estem en el primer 
acte. Uns pensen que construiran un país millor i 
altres que comença el caos d’una era conflictiva. 
S’estan subvertint les preferències, discursos, valors, 
jerarquies i arguments corrents. S’albiren canvis se-
riosos en el món occidental. Avui Europa tampoc 
pot donar lliçons de moral i de coneixement polí-
tic. Els seus problemes de base són gairebé els ma-
teixos, agreujats per un immobilisme encarcarat. 
Presidents votats pel 30% de la població. Indignats. 
Desvalguts. Immigrants. I personatges semblants al 
proper inquilí de la Casa Blanca. Segurament és in-
just dir que tots els polítics són iguals, però quan la 
política no soluciona els problemes de gran part de 
la població, apareixen aquestes coses. De canvis n’hi 
haurà. Esperem que siguin per bé.  

El món que veUn país sense ètica

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

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

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

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 

Instal.lació
i manteniment

de calderes

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Classes de repàs 
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes 
www.aula42.es

626082108
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LA VEU del lector

SECCIÓ DE GEOLOGIA I PALEONTOLOGIA DEL CECI

Encapçalada per en Josep Romero Marsal, han dut a terme la in-
tensa tasca d’excavar i posteriorment restaurar i catalogar les peces 
fòssils del sireni trobat a Santa Maria de Miralles.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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GABRI PÉREZ
Albert Calaf Vinyals

Personalment no el coneixia. Ju-
gava a futbol al C.E. Carme des de 
feia vàries temporades, on també 
hi juguen dos fills meus. M’agrada-
va com jugava. Era un jugador fort, 
ràpid, valent, noble, feia un joc di-
recte, decidit, entregat, es buidava a 
cada partit, si convenia s’hi deixava 
la pell; com que arribava sempre pri-
mer a les pilotes dividides, rebia més 
faltes del contrari que no pas en feia 
ell.  Podia jugar en vàries posicions: 
mig del camp, carriler, de lliure fent 
parella amb el central. Era una peça 
important a l’equip. Una cosa posi-
tiva del futbol és que reflecteix molt 
bé com és cada persona que hi juga. 
Crec que el Gabri, fos on fos, segur 
que era una peça important.
No me’n sé avenir que aquell “cúmul 
d’errors” que va acabar amb la mort 
d’un noi sa, de 24 anys, hagi passat 
en l’hospital on jo treballo des de fa 
28 anys. Una mort injusta i injustifi-
cable. Una mort que obliga a revisar 
el funcionament de l’hospital, i fer-
nos la pregunta: què ha pogut pas-
sar en aquesta organització perquè 
s’hagin produït aquests fets? Quan 
en queden directament afectats varis 
serveis, unitats i diversos professio-
nals, aquests no deixen de ser també 
víctimes del mal funcionament de 
l’organització. Perquè això no torni a 
passar crec que tots els professionals, 
també els directius, hem de reflexi-
onar a fons, sense prejudicis i amb 
professionalitat, ser més autocrítics, 
més humils, analitzar de forma ober-
ta i modificar, si es creu convenient, 
els valors que han mogut l’hospital en 
els darrers anys i tenir nous líders que 
agafin les regnes de l’organització. 

Aquests canvis s’han d’iniciar des de 
fora l’hospital. Crec que la Conse-
lleria i el Departament de Salut tenen 
l’oportunitat de mostrar que les co-
ses en l’àmbit de la sanitat es poden 
afrontar i fer de forma adequada. Ara 
no n’hi haurà prou amb canvis cos-
mètics. 
Tots voldríem que això no tornés a 
passar mai més.

A PIERA SÍ QUE HI HA 
GRUP DE TEATRE
Grup de Teatre de ca n’Aguilera

En la contraportada de l’edició de la 
Veu de l’Anoia núm. 1780 del passat 
25/10/16, es va publicar una entre-
vista amb el sr. Jaume Viladoms, com 
a president de la Societat Foment de 
Piera i amb motiu de la celebració 
del 40è aniversari del concurs de te-
atre de Piera.
Just en la tercera pregunta, qüesti-

grup de teatre, és el Grup de Teatre 
de Ca n’Aguilera, i l’any vinent cele-
brarem 100 anys.
Ens va sorprendre la resposta del 
president de la Societat Foment de 
Piera, tenint en compte que el passat 
9 de setembre vàrem actuar al teatre 
que ell presideix amb la representa-
ció de Un aire de família, així com 
també l’any anterior, concretament 
el 2 d’octibre de 2015 amb la repre-
sentació d’Agost, i també l’anterior, el 
25 d’octubre de 2014 amb El mètode 
Grönholm, precisament dins del 38è 
concurs de teatre, del qual ell forma 
part de la comissió organitzadora, 
obtenint el 2n premi com a millor 
actor... Podem anar més endarrere 
per trobar més antecedents, ja que, 
100 anys ens han donat per molt i 
desitgem que per molt més.
De fet en les pàgines interiors de la 
mateixa edició es feia ressò de l’ac-
tuació que anàvem a fer el 28 d’oc-
tubre al Casal Català dels Hostalets 
de Pierola.
Un descuit el pot tenir tothom (prou 
que ho sabem els del teatre amateur), 
i segurament el sr. Viladoms es vo-
lia referir al poble de Piera enlloc del 
municipi de Piera (és el que els passa 
a alguns dels pobles petits quan es 
comencen a fer grans).
Per tant, fins aquí es tracta d’un sim-
ple descuit, error, malentès sense 
importància, i totalment excusable, 
ja que, amb la Societat Foment sem-
pre hem tingut una relació excel·lent 
(almenys nosaltres sempre n’hem 
tingut aquesta percepció); així com 
també amb l’Ajuntament de Piera de 
qui sempre hem tingut tot el seu su-
port amb tot i per tot.
Amb el que no estem gens d’acord 
és amb la manca d’implicació del jo-
vent, imprescindible per commemo-

rar aniversaris. De no tenir-la, ells no 
celebrarien 40 anys ni nosaltres els 
100. Només cal deixar que les petites 
iniciatives puguin créixer dins dels 
grans espais.

REFLEXIONS 
D’AGRAÏMENT
Guillem Lacoma

Estem tan immersos en una soci-
etat acostumada a la immediatesa 
que produeixen les xarxes socials, a 
la rapidesa i a la crítica social, que 
sovint ens oblidem d’agrair allò que 
ens ajuda o que està ben fet. Potser 
només som conscients quan ens tro-
bem en una situació difícil. Per això 
he volgut deixar constància del meu 
agraïment als professionals de la 
salut de la comarca que m’han atès 
aquest cap de setmana. Dissabte a 
la tarda em vaig trobar indisposat i 
vaig anar a l’Ambulatori d’Igualada. 
En pocs minuts, van activar el pro-
tocol corresponent i vaig ser tras-
lladat amb ambulància a l’Hospital 
d’Igualada. Durant gairebé les 24h 
que vaig ser al servei d’urgènci-
es vaig estar en tot moment atès 
adequadament i sobretot informat 
de l’evolució de la meva situació. 
Tant el personal d’infermeria com 
els metges que em van atendre, van 
mostrar-se en tot moment atents i 
diligents amb les seves actuacions 
amb un tracte personal molt pro-
per i molt atents a la evolució de la 
patologia que presentava. M’agra-
daria agrair l’atenció prestada per 
tot el personal, tant de l’ambulatori 
com de l’Hospital, que van ajudar a 
fer més amena la meva experiència 
personal en un moment vulnera-
ble. Gràcies.
 

onat sobre l’existència de grups de 
teatre a Piera, el sr. Viladoms va res-
pondre que al municipi no hi havia 
cap grup de teatre. I ho argumenta-
va indicant que era degut a la man-
ca d’implicació de part del jovent i 
al fet, segons deia, que “...els pobles 
que es fan grans en habitants, es fan 
petits en iniciatives.”
Només voldríem aclarir que al muni-
cipi de Piera, com a mínim hi ha un 
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Un nou programa
de fidelització

A l’Escenari Secret els 
teatres conviden els seus 
espectadors més fidels 
a viure una experiència 
cultural sorpresa, on no 
es difon ni l’acció ni l’es-
pai on es desenvoluparà 
fins el moment de l’actu-
ació.

Aquestes actuacions te-
nen lloc fora de la pro-
gramació de temporada 
dels teatres i en espais 
no convencionals i poc 
habituals, com ara el ter-

rat d’un finca, un celler, 
una biblioteca o fins hi 
tot sota mateix d’un es-
cenari.
Els destinataris són un 
grup reduït dels espec-
tadors més habituals de 
cada teatre. La selecció 
dels participants va a 
càrrec de l’equip del tea-
tre municipal. Es convo-
ca a les persones que han 
comprat més entrades 
durant la temporada i els 
abonats de la temporada, 
però si el nombre de per-
sones sobrepassa el nom-
bre de convidats, es fa un 
sorteig per fer la tria.

Escenaris secrets per premiar la fidelitat 
del públic dels teatres municipals

Escenari Secret a el Prat de Llobregat. Espai Cèntric. Autor: Carles Cugat. Diputació de Barcelona 

L’Oficina de Difusió Artística de Cultura de la Diputació de Barcelona impulsa el nou programa Escenari Secret 
com a recurs de  fidelització de públics dels teatres de la   Xarxa d’Espais Escènics Municipals. El proper Escenari 
Secret tindrà lloc, el 20 de novembre, a Ripollet. Els espais no s’anuncien per mantenir l’efecte sorpresa. 

A continuació us detallem el calendari 
dels propers Escenaris Secrets 

programats fins a gener de 2017:

Ripollet      20 de novembre 2016
Martorell      11 de desembre de 2016

Sant Celoni      11 de desembre de 2016
Granollers      27 de gener de 2017

Nous formats 
creatius

Les accions poden ser 
actuacions de músics en 
format acústic, peces de 
microteatre o altres es-
pectacles de proximitat.
En aquests esdeveni-
ments s’ofereix l’oportu-
nitat que cada espectador 
convidat per l’espai pugui 
assistir acompanyat d’un 
altra que sigui públic poc 
habitual del teatre i així 
no només es fidelitza sinó 
també que se sumen nous 
espectadors.
Les actuacions són gratu-

ïtes, no tenen cap cost per 
als espectadors i a més de 
funcionar com a recom-
pensa per als espectadors 
més fidels, facilita que els 

artistes puguin actuar 
amb nous formats crea-
tius i dóna cabuda a pro-
postes difícils d’entrar en 
temporada.



F
a poc més de tres me-
sos, la directora d’una 
marca de moda de Ma-
taró que havia anat a fer 
negocis a la Xina em va 

explicar que, a l’arribar al seu hotel 
de Hong Kong després d’un llarg 

dia de treball, va estirar-se al llit i, al posar la televi-
sió, va veure amb sorpresa una desfilada de la mar-
ca Aldo Martins. Li van seguir les desfilades de Sita 
Murt, Punto Blanco, Escorpión i altres marques que 
participen a la 080 Barcelona Fashion. Em vaig sentir 
orgullós d’aquesta presència de marques d’Igualada 
al món, sent conscient de l’esforç que això suposa. 
El 30 de juny de 2016, la marca igualadina Buff va 
inaugurar les seves noves instal·lacions a les quals, 
amb una superfície total de 12.500 m2, incrementa 
la seva producció local i amplia la seva plantilla fins 
un total de 190 professionals. Buff, com també Aldo 
Martins, exporten més del 80% de la seva xifra de 
negocis a països de tot el món i juntament amb Sita 
Murt, Escorpion i Punto Blanco tenen un fort reco-
neixement internacional.  
Grans distribuïdors com ara Desigual, Cortefiel, 
Massimo Dutti, Stradivarius o Corte Inglés i mar-
ques de prestigi com Diktons, Condor, Massana, 
Loa, Hip Tee o Esse o Esse fabriquen a empreses pro-
ductores d’Igualada com Stitchway, Jerthin, Quinto 
Punto o Tegomar entre d’altres. Alguns d’aquests 
clients han arribar a la comarca gràcies a l’activitat 
de l’oficina de promoció de les capacitats industrials 
tèxtils del territori i la Fira de promoció industrial 
BSTIM.   
La Fundació FITEX d’Igualada disposa d’oficines 
comercials pròpies als Estats Units, Hong Kong i 
Estocolm, orientades a ajudar a marques catalanes a 
vendre a l’exterior. Aquestes oficines contribueixen a 
que empreses catalanes realitzin gairebé 15 milions 
d’euros de negoci internacional cada any. FITEX està 
liderant la Comunitat d’Indústries del Disseny, una 
agrupació orientada a la recerca que aplegarà a les 
empreses tèxtils més innovadores de Catalunya per 
desenvolupar nous processos i productes dins del 
sector tèxtil i moda. Aquesta iniciativa de país, que 
s’inscriu dins de l’estratègia d’especialització intel·li-
gent RIS3, està sent liderada i participada per empre-
ses del sector tèxtil, moda i pell d’Igualada.  
A Igualada s’ha iniciat un mòdul de formació pro-
fessional tèxtil sota la modalitat dual. Els alumnes 
faran un terç de la seva formació  amb un contracte 
de pràctiques a empreses del sector. Un total de 26 
empreses van manifestar per escrit el seu compro-
mís d’allotjament d’alumnes en pràctiques. Hi ha 
19 alumnes formant-se i, en conseqüència, més em-
preses que ofereixen un contracte de formació que 
alumnes en formació. 
Les dades de l’INE ens diuen que el sector tèxtil està 
experimentant una suau recuperació.  La facturació 
de la indústria tèxtil a Catalunya ha crescut un 0,8% 
al 2014 i un 4,9% al 2015 després d’una dècada de-
creixent. La producció del sector industrial tèxtil ha 
crescut un 2,5% al 2014 i un 5,3% al 2015 i l’ocupa-
ció del sector tèxtil – confecció ha crescut un 4,19% 
en els anys 2014 i 15.         
FAGEPI estima que a l’Anoia, a més de produir-se 
una suau generació d’ocupació al sector, durant els 
propers 5 anys es jubilaran gairebé el 10% dels tre-
balladors del sector generant una necessitat de relleu 

DAVID GARCIA, FAGEPI
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Reivindicant una política industrial per 
al sector de la moda d’Igualada

generacional en més de 200 llocs de treball en dife-
rents àrees funcionals de les empreses tèxtils i moda 
del territori.    
Joan Martí, gerent de dinamització de clústers d’AC-
CIÓ i autor del llibre “CLUSTERS” (empresa activa, 
2013) acostuma a recordar-nos que “No hi ha sec-
tors d’èxit ni sectors en crisi, hi ha empreses a tots 
els sectors que segueixen estratègies guanyadores i 
d’altres que segueixen estratègies obsoletes”. Malau-
radament, l’anunci de tancament de la marca Car-
lomagno motiva l’opinió publicada que no cal fer 
política industrial per ajudar al sector tèxtil i moda 
d’Igualada, però sota el meu punt de vista aquesta 
opinió confon el cas particular amb la generalitat 
d’un sector que avui contribueix a generar 1.800 
llocs de treball i genera més de 220 milions d’euros 
de facturació a la nostra comarca. Em sap greu que 
no aprofitem les notícies positives que he explicat 
abans per reivindicar, entre tots, aquesta política de 
suport al sector tèxtil i moda d’Igualada i sentir-nos 
orgullosos de la nostra indústria.
Cal dir que no reivindiquem la reconstrucció de la 
mateixa indústria tèxtil que hi havia a la comarca 
ara fa tres dècades sinó que estem treballant per de-
senvolupar una indústria intensiva en disseny, amb 
marca, altament digitalitzada, sostenible i fortament 
internacionalitzada. Aquesta visió de futur ens intro-
dueix la necessitat d’ampliar el focus del sector, su-
perant els epígrafs industrials tèxtils tradicionals, per 
sumar-li noves realitats de comerç tèxtil que es pro-
dueixen al territori, empreses tecnològiques vincu-
lades al sector i empreses de servei que formen part 
també de les indústries del disseny. Òbviament, no-
saltres estem convençuts del futur de les indústries 
del disseny com una palanca de generació de riquesa 
i ocupació en el futur de la comarca de l’Anoia.         
Les polítiques de suport al sector tèxtil i moda són 
habituals a Europa i al món. El govern italià inver-
teix anualment 40 milions d’euros en la promoció 
internacional de les seves marques de moda, al mar-
ge de la quantitat que destinen diversos territoris 
italians per ajudar a la seva indústria, com és el cas 
de la ciutat de Prato que destinarà 9 milions d’euros 
en 3 anys per modernitzar la seva indústria tèxtil. El 
govern portuguès inverteix 9,5 milions d’euros en la 
promoció de les seves empreses industrials tèxtils i 
marques de moda portugueses i la regió del nord de 
Portugal, propera a Porto, el “Valo do Ave” inverteix 
recursos per organitzar la Fira MODDISSIMO per 
promocionar la indústria local de la regió de Guima-
raes. A l’altra banda de l’atlàntic, la ciutat de Nova 
York ofereix ajudes per a la relocalització de la in-
dústria tèxtil. Territoris de tot el món inverteixen en 
el sector per posicionar-se com a referents interna-
cionals en la indústria de la moda i, sota el nostre 
punt de vista, Igualada i la comarca de l’Anoia ha 
de treballar i invertir per buscar la seva posició en 
aquest mapa de la moda mundial. 
En resum, la Comarca de l’Anoia té en les indústries 
de la moda un motor econòmic de present que con-
tribueix, de forma considerable, a la seva economia i 
que representa una palanca de creixement futur. Des 
del sector estem convençuts que, més enllà de dades 
situacionals, hi ha estratègies d’èxit que demostren 
la seva capacitat de generar ocupació de qualitat i ri-
quesa  al territori i volem que es conegui que, des del 
sector, estem treballant amb esforç per aconseguir 
aquests èxits compartits.  

R
ecordo que a principis 
dels 80 vaig adquirir 
un “long play” que 
duia per títol Made in 

Usa. Era una recopilació de di-
versos temes del pop, folk i del 
country americà. Enmig d’in-

tèrprets com Scott Mckenzie, Joaa Baez, Nilsson, 
Lou Reed... hi havia un nom, Leonard Cohen, i 
una cançó, Suzanne. No va ser llavors quan vaig 
descobrir-lo, perquè aquesta cançó ja l’havia sentit 
uns anys enrere, però sí quan el vaig reconèixer i 
vaig saber com es deia aquell cantant de veu greu 
i profunda. 
Aquest poeta, novel·lista i cantant va néixer l’any 
1934 a la ciutat canadenca de Mont-real. El 1956 va 
publicar el seu primer recull de poemes titulat, Let 
Us Compare Mythologies; el 1961 va arribar el se-
gon, The Spice Box of Earth el qual va fer-lo famós 
en els cercles de poetes canadencs. Després van ar-
ribar 2 novel·les:  The Favorite Game i Beautiful Lo-
sers. Conscient que li seria molt difícil guanyar-se 
la vida escrivint, va instal·lar-se als Estats Units i  
va començar a cantar en els festivals folk. El seu 
primer èxit com a cantant va arribar el 1966, i vA 
ser precisament el tema Suzanne. Les lletres de les 
seves cançons s’han caracteritzat per ésser summa-
ment emotives. Alhora posseeixen una lírica enre-
vessada. Les tres icones dels eixos temàtics de les 
seves cançons són:  l’amor, la religió i les relacions 
de parella. La seva música ha influït molts altres 
autors i les seves cançons han estat interpretades 
per molts altres artistes. Cohen sentia fascinació 
per Federico García Lorca, de fet, el seu tema Take 
this Waltz és una adaptació del  poema Pequeño 
vals vienés, d’aquest poeta andalús.
Mai va tallar els seus vincles amb la poesia, com 
ho demostra el fet que l’any 2011 va ser guardo-
nat amb el premi “Príncep d’Astúries”, d’aquesta 
modalitat. Tot i que va acceptar-lo, va manifestar 
obertament que “sempre havia tingut sentiments 
ambigus sobre els premis de poesia. La poesia ve 
d’un lloc que ningú controla i ningú conquesta. 
Així que em sento una mica com un xerraire en 
acceptar un premi per una activitat que no domi-
no”. El seu nom havia sonat també diverses vega-
des com a candidat a rebre el Nobel de literatura. 
Quan a l’edició d’enguany aquest guardó va anar a 
parar a les mans del també cantant Bob Dylan, van 
ser molts els membres del món de la cultura que 
van declarar que hagués sigut molt més just que 
aquest premi l’haguessin atorgat a Leonard Cohen. 
Tres setmanes abans del seu traspàs l’artista ca-
nadenc va publicar el seu darrer treball. Paral·le-
lament, en una entrevista que li va fer un diari 
de Nova York va declarar que “estava preparat per 
a morir”. Sens dubte, un presagi del que succei-
ria al cap de pocs dies. Al mes de juliol, la seva 
dona, Marianne havia mort de leucèmia, la qual 
cosa va deixar-li un buit irreparable. En una carta 
pòstuma a la seva musa va escriure: “sàpigues que 
estic tan prop de tu que si estiressis la teva mà, 
crec que aconseguiries la meva”. Com ja deia més 
amunt, la seva lloada carrera ha sigut i continuarà 
sent un model de referència per als cantautors de 
generacions passades i futures. L’empremta que 
deixa és única i inesborrable. Amb el seu decés 
perdem  un dels visionaris més venerats i prolífics 
de la música. 

El poeta de l’amor

EDUARD CREUS
@educrevi
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Del 22 al 27 de novem·
bre torna una nova 
edició del Festival 

Zoom, el festival Internacio·
nal de Ficció per a televisió, 
a Igualada i a Barcelona. Una 
cita imperdible per a tots els 
amants de la ficció per a te·
levisió de Catalunya, l’Estat 
Espanyol i d’arreu del món. 
Com a novetat, el Zoom 
suma enguany un dia més 
del festival, començant amb 
la programació el dimarts 
22, quan tindrà lloc la inau·
guració al Teatre Municipal 
l’Ateneu, que comptarà amb 
la projecció del film Cervan-
tes contra Lope, amb la pre·
sència de l’equip. Per a l’edi·
ció del Zoom d’aquest any, 
segons explica Anna Cerve·
ra, directora del certamen, “ 
a part de la secció oficial el 
Zoom s’amplia amb les sec·
cions Zoom Sèries, Zoom 
Formats i Zoom Trendy, que 
comptaran amb nous for·
mats televisius de no ficció 
(reportatges periodístics, 
documentals, programes de 
divulgació i entreteniment)”.
D’altra banda, la gala de 
cloenda i el lliurament de 
premis del Zoom serà el dis·
sabte 26 a les 21.30h i estarà 
presentada per l’actriu Llum 
Barrera. Prèviament, a les 
18h es projectarà un capítol 
inèdit de la coneguda sèrie 
de Televisió de Catalunya 
Merlí, amb la presència dels 
protagonistes de la sèrie i de 
l’equip. 

El Zoom es consolida amb 
nous patrocinadors i col·la-
boradors.
Aquest any, a part de la col·
laboració importantíssima 
de les administracions, tant 
municipals com a nivell es·
tatal, de les entitats i el teixit 
empresarial igualadí que sem·
pre ha cregut en el festival, 
s’incorpora Movistar+ al fes·
tival Zoom, després d’un pa·
rell d’anys de contactes. I ho 
farà amb l’estrena exclusiva 
de contingut inèdit de sèries 
de la cadena. 
El pressupost d’aquest any 
del Festival creix un 10%, ar·
ribant als 95.000 euros, dels 
quals aproximadament la 
meitat vénen de l’adminis·
tració pública: 30.000 euros 
de la Diputació de Barcelo·
na i 20.000 de l’Ajuntament 
d’Igualada. A més l’ens pro·
vincial ha assegurat un pres·
supost igual per tres anys, la 
qual cosa és un coixí impor·
tant per als organitzadors.
El Zoom compta amb patro·
cinis importants per als di·
versos premis de la mà de DO 
Catalunya, Sita Murt, Ultra·
màgic, Servisimo, Kids&Us.

Més pel·lícules a la secció ofi-
cial 
Jordi Comellas, durant l’ac·
te de presentació del Festival 
Zoom, explicava que “en·
guany la secció oficial té més 
pel·lícules, un total de 10, pro·
ductes de molta qualitat vin·
guts d’arreu d’Europa. Seran 
50 projeccions en cinc dies 
que suposen un creixement 

important respecte els anys 
anteriors (l’any 2015 es van 
fer 35 projeccions).
Les pel·lícules de la Secció Ofi·
cial d’enguany són 22 ángeles 
(Espanya, 2016) de Miguel 
Bardem, Agnes (Alemanya, 
2016) de Johannes Schmid, 
Birthday (Regne Unit, 2015) 
de Roger Michell, Cervantes 

contra Lope (Espanya, 2015) 
de Manuel Huerga, Ebre, del 
bressol a la batalla (Espanya, 
2016) de Román Parrado, que 
es presentarà un dia abans de 
la seva estrena oficial a TV3, 
Félvilág (Hongria, 2015) d’At·
tila Szász, Freistatt (Alemanya, 
2015) de Marc Brummund, 
Groenland (Holanda, 2015) 
de Tomas Kaan, Hope (Ho·
landa, 2015) d’Erik de Bruyn 
i Lampedusa, dall’orizzonte 
in poi (Itàlia, 2016) de Marco 
Pontecorvo.
Com cada any el Zoom col·
labora amb entitats i asso·
ciacions de la comarca com 
poden ser l’AUGA que dilluns 
oferirà en primícia Cinco días 
en el Liceo.  Com sempre hi ha 
la col·laboració amb el Cine·
club Ateneu i enguany també 

amb la delegació UNESCO 
Igualada amb la projecció 
d’un documental inèdit de la 
BBC Forces of nature. HUman 
Towers. 
Continua la col·laboració amb 
Televisió de Catalunya i, vist 
l’èxit que va tenir l’any passat, 
en aquesta edició del festival 
es projectarà un capítol inèdit 
d’aquesta temporada de la sè·
rie Merlí i es comptarà amb la 
presència dels protagonistes i 
de l’equip.
Enguany el Zoom suma dues 
poblacions més per a les se·
ves projeccions: Igualada, 
Santa Margarida de Montbui 
i Vilanova del Camí ja col.
laboraven habitualment amb 
el festival i enguany s’hi afe·
geixen els municipis de Sant 
Martí de Tous i Jorba.

Igualada acull la 14a edició del Zoom, el Festival 
Internacional de Ficció per a Televisió
Els actors de “Merlí” tornaran a Igualada en la presentació d’un capítol inèdit de la sèrie

El festival tindrà lloc del 
22 al 27 de novembre a 
Igualada i a Barcelo-
na, on es podrà veure 

una cuidada selecció de 
produccions interna-

cionals de cinema per a 
televisió realitzades els 

darrers anys.

Presentació del Festival Zoom a l’Ateneu. / C. ROMA

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
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Tres noves seccions destina-
des a les sèries i nous formats
Zoom Sèries comptarà amb la 
projecció del primer capítol 
de Trapped, un thiller produ-
ït a Islàndia el 2015 i dirigit 
per Baltasar Kormákur, direc-
tor de les pel·lícules Everest i 
Contraband. La producció 
formada per 10 capítols s’es-
trenarà a Movistar+ xtra el 
mes de desembre.
La secció Zoom Formats es-
trenarà el documental Ver-
sus: The Life and Films of Ken 
Loach, del director Louis Os-
mond, un relat divertit, pro-
vocador i revelador de la vida 
i la carrera de Ken Loach, un 
dels directors de cinema més 
famosos i polèmics de Gran 
Bretanya. També es podrà 
veure Forces of Nature: Hu-
man Towers, documental de 
la BBC que explica els castells 
a partir de la visió d’una en-
xaneta dels Castellers de Vila-
franca durant el Concurs de 

Castells de Tarragona l’any 
2014; Lolo Rico: la mirada no 
inventada, sobre la trajectòria 
de la reconeguda directora de 
programes infantils i 5 dies al 
Liceu, un documental sobre el 
dia a dia del Liceu de Barcelo-
na. En aquesta secció es pro-
jectaran els curtmetratges de 
la Mostra VOC (Versió Origi-
nal en Català), impulsada per 
Òmnium Cultural.

Premis del Festival Zoom 
2016
En aquesta 14a edició, el 
Zoom reconeixerà amb els 
Premis d’Honor les trajectò-
ries de l’actriu Mònica Ran-
dall i de l’espai infantil de 
TV3 Club Super3. L’actriu 
Mònica Randall ha realitzat 
una llarga carrera, amb més 
de 50 anys davant de les cà-
meres, amb films com La 
Escopeta Nacional o La Re-
voltosa. Per la seva banda, el 
Club Super3 enguany celebra 

Els Premis d’Honor del festival d’enguany seran 
per al Club Super3 i l’acriu Mònica Randall

els 25 anys en pantalla treba-
llant per aportar valors per a 
la infància, com a dinamitza-
dor del teixit social, cultural i 
industrial del nostre territori 
i una eina fonamental d’inte-

gració.
El Premi Auguri Sita Murt, 
dedicat a les joves promeses 
de l’ofici, el rebrà l’actriu ca-
talana Júlia Molins, que ha 
destacat per la seva actuació 

a les dues temporades de la 
sèrie Cites. Enguany el Jurat 
de la Crítica, format per Toni 
de la Torre, Manel de Luna 
i Cipiriano Torres atorga el 
Premi Zoom a la Millor Sèrie 
Espanyola a la producció de 
TV3 Merlí.
Enguany el Jurat Oficial que 
atorgarà els premis del Festi-
val Zoom el formen la direc-
tora de cinema Carol López, 
l’actor Bozzo, l’actriu Ivana 
Miño, la productora Miriam 
Porté i el periodista, escriptor 
i crític Pep Prieto. 
El Jurat Jove, format per estu-
diants de l’Institut Joan Mer-
cader i l’Escola d’Arts Gaspar 
Camps d’Igualada, estarà 
presidit per Xavier Ribera, 
guionista i decidirà el Pre-
mi del Jurat Jove a la Millor 
Pel·lícula del festival. D’altra 
banda, el Jurat DO Catalunya 
atorgarà el Premi a la Millor 
Producció Catalana estrena-
da l’any 2016.

L a secció Zoom Kids, 
destinada a les escoles 
i al públic infantil en-

guany projecta Al sostre del 
món de Rémi Chayé, un film 
d’animació que narra la his-
tòria de la Sasha, una jovene-
ta de l’aristocràcia russa que 
parteix cap al Pol Nord a la 
recerca del vaixell del seu avi, 
que havia estat un intrèpid 
aventurer. Durant els dies del 
festival, el Zoom ha organitzat 
sessions matinals per a escoles 
d’Igualada a diversos espais de 
projecció de la ciutat.
A Zoom Jove, secció progra-
mada per Joan Fitó que aplega 
les websèries i curtmetratges, 
es podrà veure Alike de Da-
niel Martínez i Rafa Cano; 

Y Mañana Navidad, d’Héc-
tor Rull; 5 Segundos, de Da-
vid González; La educación 
del miedo, d’Anna Llauradó; 
En la azotea, de Damià Sera; 
Sin preguntas, de José Andrés 
López de la Rica i Infesto, de 
Maria López.
Els joves creadors de la comar-
ca de l’Anoia que han estat se-
leccionats enguany al Zoom 
dins de la secció Zoom KM0 
són Ariadna Monleón, que 
presentarà el curtmetrat-
ge Abatido, i els estudiants 
de l’Escola Municipal d’Art, 
Disseny i Artesania d’Igua-
lada Gaspar Camps, que 
presentaran els microcurts 
Terrified, Efectos con defectos, 
Vermouth i Cecilia.

Programació familiar, 
curmetratges fets pel talent 
més jove i producció local

E l Festival Zoom i la 
revista online Seri-
elizados (creadors 

del Serielizados Fest, el Fes-
tival Internacional de Sèri-
es de Barcelona) presenten 
enguany el tercer Showcase 
de pilots de ficció. El pro-
per divendres 25 de no-
vembre la Fàbrica Moritz i 
l’Auditori de la Facultat de 
Comunicació i Relacions 
Internacionals Blanquerna 
acolliran aquesta aposta 
per donar visibilitat a la fic-
ció més interessant i apro-
par els nous creadors a la 
indústria audiovisual.
Abans de l’exhibició del 
primer capítol de les 5 pro-
postes seleccionades, a les 
17h hi haurà una activitat 
“meet the expert” a porta 
tancada, a la Fàbrica Mo-
ritz. Els creadors dels pilots 
seleccionats podran gaudir 
d’una trobada amb pro-
ductors, televisions i crítics, 
que donaran la seva visió i 
recomanacions a cada pro-
jecte. Un feedback persona-

litzat que seria molt complicat 
de rebre si no fos per una ini-
ciativa pionera com aquesta.
Posteriorment, a les 19.00h 
l’Auditori de Blanquerna aco-
llirà una masterclass de Pau 
Freixas i Ivan Mercadé, res-
pectivament director i guio-
nista de sèries com Sé quien 
eres, Cites o Polseres vermelles. 
Aquesta activitat és gratuïta i 
oberta al públic general, prè-
via inscripció.
A les 20.30h tindrà lloc la gala 

final, amb accés gratuït prè-
via inscripció, amb la projec-
ció dels pilots seleccionats a 
la Fàbrica Moritz:
- Show Business de Serapi So-
ler i Oriol Pérez
- Broken de Xavier G. Selma i 
Albert Murillo
- Lara Love d’Eva Duran Vi-
dal, Gina Xifra i Sergi Blanch
- Welcome to Berlin de Pau 
Ortiz i Joan Burdeus
- La princesa Tetasuko de Lo-
petegui Productions

Showcase de pilots de sèries 
de ficció, en col·laboració amb 
Serielizados a Barcelona



PUBLICITAT  | 9
LA VEU
Divendres, 18 de novembre de 2016

DILLUNS 21 DE NOVEMBRE

18.00h Activitat AUGA
CINC DIES AL LICEU - Zoom Formats - 
Teatre Municipal l’Ateneu 

DIMARTS 22 DE NOVEMBRE

20.30h Acte d’inauguració
LOPE CONTRA CERVANTES
-Secció Oficial- Teatre Municipal l’Ateneu 
*Amb la presència de l’equip*  

DIMECRES 23 DE NOVEMBRE

09.30h ZOOMCLASS: INFO K
-Zoom Class- Teatre Municipal l’Ateneu
Amb la presència de l’equip*

11.30h CURTMETRATGES ÓMNIUM 
CULTURAL. Premis VOC 
-Zoom Formats- Teatre Municipal l’Ateneu

15.15h AL SOSTRE DEL MÓN
-Zoom Kids- Teatre Joventut Jorba  
*Sessió per a escolars*

18.00h FÉLVILÁG
-Secció Oficial- Teatre Municipal l’Ateneu 
*Amb la presència de l’equip* 

20.00h TRAPPED -Secció Zoom Series- 
Teatre Municipal l’Ateneu 
 
21.00h EBRE, DEL BRESSOL A LA 
BATALLA -Secció Oficial- 
Teatre Municipal l’Ateneu
*Amb la presència de l’equip*

DIJOUS 24 DE NOVEMBRE 

09.30h AL SOSTRE DEL MÓN
-Secció Zoom Kids- Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de l’Anoia 
*Sessió per escolars* 

09:30h AL SOSTRE DEL MÓN
–Secció Zoom Kids– Cinemes 
Mont-Àgorade Santa Margarida de 
Montbui.*Sessió per a escolars*

09.30h ZOOMCLASS: Dirigir el primer 
documental. A la puta strasse 2ºActo 
-Zoom Class- Teatre Municpial l’Ateneu 
*Amb la presència del equip*

18:00h AGNES –Secció Oficial– Teatre 
Municpial l’Ateneu *Amb la presència del equip*

20:00h BIRTHDAY 
–Secció Oficial– Teatre Municpial l’Ateneu 
*Amb la presència del equip*

20:00h HUMAN TOWERS BBC
-Zoom Formats- Teatre de l’Aurora
*Amb la col·laboració del Centre UNESCO*  

21.00H LAMPEDUSA. Minisèrie 2 capítols
-Secció Oficial– Teatre Municipal l’Ateneu 
*Amb la presència de l’equip* 

 21:30h ZOOM KM.O
+ MICROCURTS GASPAR CAMPS
–Secció Zoom KM.O– Teatre de l’Aurora 
*Amb la presència de l’equip*

22:00h CURTMETRATGES ZOOM JOVE 
–Secció Zoom Jove–  Teatre de l’Aurora 
*Amb la presència de l’equip* 

DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE

09:30h AL SOSTRE DEL MÓN 
–Secció Zoom Kids– Auditori Can
Papasseït de Vilanova del Camí 
*Sessió per a escolars*

09.30h ZOOMCLASS: DIARIO VICE
–Zoom Class– Teatre Municipal l’Ateneu 

11.30h ZOOMCLASS: IMPROSTARR
–Zoom Class– Teatre Municipal l’Ateneu

13.00h ZOOMCLASS: CUBUS GAMES
–Zoom Class– Auditori Can Papasseït
de Vilanova del Camí 

15:00h AL SOSTRE DEL MÓN 
–Secció Zoom Kids– Sant Martí de Tous 
*Sessió per a escolars*

18:30h HOPE
–Secció Oficial- Teatre Municipal l’Ateneu
*Amb la presència de l’equip*

19.00h III SHOWCASE DE PILOTS DE 
FICCIÓ Fàbrica Moritz i Facultat de
Comunicació Blanquerna (Barcelona)

20:00h VERSUS, THE LIFE AND FILMS 
OF KEN LOACH –Secció Zoom Formats- 
Cinemes Mont-Àgora de Santa Margarida 
de Montbui

20:30h GROENLAND  
–Secció Oficial– Teatre Municipal l’Ateneu

20:30 LOLO RICO: LA MIRADA NO 
INVENTADA  –Secció Zoom Formats– 
Teatre de l’Aurora

22.00h WEBSÈRIES I CURTMETRATGES 
ÓMNIUM CULTURAL. Premis VOC 
-Zoom Formats-  Teatre de l’Aurora
*Amb la presència de l’equip*

22:30h  FREISTATT
–Secció Oficial- Col·labora Cine Club 
Ateneu - Teatre Municipal l’Ateneu
*Amb la presència de l’equip* 

DISSABTE 26 DE NOVEMBRE

10.00h - 13.30h  REALITAT VIRTUAL: 
EL MINISTERIO DEL TIEMPO 
–Secció Zoom Trendy- Sala de socis de 
l’Ateneu Igualadí

11:00h MEETZOOM - Trobada de
professionals del sector- Ateneu LAB

16.00H 22 Àngeles
-Secció Oficial– Teatre Municipal l’Ateneu 
*Amb la presència de l’equip* 

18.00H MERLÍ
-Secció Zoom Series– Teatre Municipal 
l’Ateneu *Amb la presència de l’equip* 

21.00h  RECEPCIÓ I PHOTOCALL 
CONVIDATS I PREMIATS 
21:30h GALA DE CLOENDA, 
LLIURAMENT DE PREMIS
Teatre Municipal l’Ateneu

DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE

11:OOh ACTE DE LLIURAMENT DEL 
PREMI D’HONOR AL CLUB SUPER3  i 
projecció especial “La família” 
Cinemes Mont-Àgora de Santa Margarida 
de Montbui

17.30h / 19.30h Pel·lícula guanyadora del 
Festival Zoom 2016 -Secció ReZoom- 
Teatre Municipal l’Ateneu

Els homenatjats recolliran personalment els 
Premis Zoom durant la Gala de Cloenda del 
Festival, el dissabte dia 26 de novembre a 
les 9 de la nit al Teatre Municipal Ateneu.

PROGRAMACIÓ 
ZOOM FESTIVAL
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L ’esperat “Cinema de 
l’Ateneu” obrirà d’aquí 
un mes. L’organitza-

ció espera tenir-lo a punt 
dins de la primera quinzena 
de desembre, complint així 
les previsions d’obrir portes 
abans de les festes de Nadal. 
La presidenta de l’Ateneu, Mi-
reia Claret, va confirmar-ho 
aquesta setmana a la premsa. 
El programador del nou cine-
ma, Agustí Garcia, de Giralt 
Group Cinemes SL, l’empresa 
que gestionarà el nou cinema, 
també ha confirmat el bon rit-
me de les obres. La instal·lació 
serà una realitat gairebé tres 
anys després del tancament 
dels Cinemes Kursal, els úl-
tims que quedaven a la ciutat. 
El “Cinema de l’Ateneu” esta-
rà ubicat a la sala on abans hi 
havia l’auditori, i tindrà una 
capacitat de 129 butaques. 
El passat 5 de setembre es van 
iniciar les obres. El contrac-
te d’explotació es va signar 
amb Giraltgrup, empresa amb 
més de 30 anys d’experiència 
en la gestió i programació de 
sales de cinema tant a Cata-
lunya com a altres llocs de 
l’Estat. L’entitat “es va decidir 
per aquest partner per l’ex-
periència i la visió comparti-
da d’oferir una programació 
de referència que convidi als 
igualadins a recuperar l’hàbit 
d’anar al cine i gaudir d’una 
programació de qualitat i 
per a tots els públics: Infan-
til, cinema familiar, d’autor, 
versió original, documentals, 
estrenes”, van explicar des de 
l’Ateneu.

El nou Cinema de l’Ateneu obrirà d’aquí un mes 

Campanyes socials
Recordem que, pocs mesos 
després del tancament del 
Kursal, l’Ateneu va iniciar una 
campanya amb la recollida de 
cinc mil signatures favorables 
a la creació d’un nou cine a la 
ciutat. 
En els últimes setmanes ha dut 
a terme també la campanya 
Sóc la teva butaca, prova’m, 
de manera que al vestíbul de 
l’Ateneu, hi ha una butaca de 
la futura sala de cinema, on 
tothom s’hi pot asseure i fer-
se una foto per penjar-la a les 
xarxes socials, tot participant 
en un sorteig d’entrades. L’en-
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Dimecres serà el dia de 
l’espectador, els di-

jous es dedicaran a les 
versions originals, i tot 
el cap de setmana, a les 
pel.lícules comercials 

d’estrena

Vista de la preparació per a la instal.lació de la pantalla.

titat Igualada Comerç també 
ha participat activament en el 
procés per arribar a recuperar 
el cinema a la ciutat. De fet, va 
organitzar la darrera projecció 
al Kursal, amb la suggeridora 
pel·lícula, guanyadora d’un 
Oscar, Cinema Paradiso...
Les obres ja han arribat al seu 
tram final. Encara queden per 
posar les butaques -molt cò-
modes-, els equips d’imatge i 
so, la pantalla i acabar amb les 
llicències d’obertura. 

Sessions matinals
Mireia Claret deia aquesta 
setmana als periodistes que, 
en principi, la idea és que du-
rant les festes de Nadal hi hagi 
sessions matinals amb cinema 
familiar. Dimecres serà el “Dia 

de l’Espectador”, dijous es de-
dicarà a versions en llengua 
original (VO’s), i els caps de 
setmana, de divendres a diu-
menge, a la projecció de pel·lí-
cules d’estrena. No es coneix, 
de moment, què passarà els 
dilluns i dimarts.
Respecte els preus, Claret va 
dir que “seran preus popu-
lars”,  però sense entrar en de-
talls, en qualsevol cas inferiors 
als dels cinemes d’Abrera, 
Manresa o Cornellà, destins 
habituals dels igualadins per 
anar a cinemes comercials. 
La previsió és obrir el cinema 
amb una gran festa que serà 
oberta a tothom, i de la qual 
us n’informarem àmpliament 
en properes edicions de La 
Veu de l’Anoia.

250.000 euros de cost
El cinema ha tingut un cost 
de 250.000 euros, dels quals 
200.000 han estat aportats per 
l’Ajuntament. L’Ateneu cedeix 
a la ciutat la sala de l’anterior 
Auditori per a un període de 
20 anys.
El nou cinema tindrà les mà-
ximes comoditats, sistema de 
projecció digital i àudio d’últi-
ma generació, amb 129 seients 
i dues localitats reservades per 
persones amb mobilitat reduï-
da. Les butaques, de gran con-
fort, es distribuiran sobre una 
superfície amb pendent per a 
facilitar una òptima visió en 
tota la sala. 
L’accessibilitat està garantida, 
a peu per l’escala principal del 
vestíbul de l’Ateneu o mitjan-
çant l’ascensor de l’edifici. S’hi 
han fet ja totes les adequaci-
ons pertinents d’insonorit-
zació i seguretat i es preveu 
afegir, a l’entrada, un punt de 
venda de begudes i crispetes. 
Els lavabos seran els actuals de 
la segona planta de l’edifici. 

Les obres del cinema avançen a bon ritme, i estaran acabades en els propers dies.

El cinema s’estrenarà 
amb sessions matinals 

durant les festes de 
Nadal i Reis amb 

projeccions de 
pel.lícules familiars 

i de dibuixos animats

Signatura de l’acord entre l’Ajuntament i l’Ateneu per a la construcció del 
nou cinema, el passat juliol.
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El proper dimecres 23 de 
novembre tindrà lloc 
ula Jornada d’Innovació 

TIC en el sector tèxtil a Igua-
lada amb l’objectiu d’aflorar i 
estimular la innovació tecno-
lògica en la indústria tèxtil.
La jornada és un esdeveni-
ment organitzat i promogut 
pel CTecno (Cercle Tecno-
lògic de Catalunya) amb la 
col·laboració i participació de 
la Diputació que neix amb la 
voluntat de potenciar la inno-
vació tecnològica de les em-
preses en el sector tèxtil.
La jornada s’articula amb una 
conferència i una taula rodo-
na, i està adreçada a empreses 
tèxtils de qualsevol àmbit dins 
del sector (producció, disseny, 
retail o distribució), ja que són 
les empreses que exerceixen la 
demanda de productes i ser-
veis TIC especialitzats. D’altra 
banda, també s’adreça a em-
preses proveïdores de produc-
tes i serveis TIC.

Dimecres, jornada sobre 
innovació TIC en el tèxtil

El “Casal Popular d’Igualada, El Foment” 
s’inaugurarà el 17 de desembre

La jornada es farà a l’Ado-
beria Bella i començarà a les 
10 del matí. La benvinguda 
anirà a càrrec de l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, i 
el vicepresident del CTecno, 
Jordi William Carnes. 
Llorenç Valverde pronunci-
arà la conferència Com una 
innovació tèxtil va catapul-
tar les tecnologies digitals i, 
posteriorment, hi haurà una 
taula rodona moderada per 
Miquel Soler, director del 
Centre de Recerca i Trans-
ferència de Tecnologia Tèx-
til de l’Escola de teixits de 
Canet de Mar, amb la par-
ticipació de Rafael Abeno-
za, gerent tècnic d’Intarex, 
Llorenç Palomas, director 
comercial i de màrqueting 
a Trilogi (TLG Commer-
ce), Raúl Sánchez Peral, sa-
les specialist a Ricoh Spain 
IT Service, Lídia Morcillo, 
managing assistant head of 
innovation a Fitex i Batis 
Tort, TIC-financial manager 
a Sita Murt. 
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A un mes per l’inici de les activitats, l’espai presenta aquesta imatge.  

TON CASELLAS / LA VEU 

Després del tancament 
de La Teixidora com 
a casal popular de la 

ciutat i fer-se públic que el Ca-
sino Foment serà el nou espai 
dedicat a les entitats d’Igua-
lada, ara podem oficialitzar 
una data d’obertura, el 17 de 
desembre.
Tot i que és previst que les 
obres de reforma estiguin en-
llestides la setmana del 28 de 
desembre i l’espai ja pugui 
obrir-se al públic, no serà fins 
el 17 quan es farà la inaugura-
ció. Aquests dies previs servi-
ran tant als socis com als nous 
propietaris de l’espai gastro-
nòmic per començar a mode 
de rodatge i d’aclimatació. 
Les obres van començar fa 
aproximadament dos mesos 
i s’estan fent tasques que se-
ran molt visibles. Els lavabos 
i la cuina són totalment nous, 
amb una ampliació de la cui-
na inclosa. Pel que fa als altres 
espais, s’està arranjant bàsi-

cament les parets i sostres, 
que fins ara presentaven un 
estat delicat. Les principals 
reformes serviran també per 
tenir un espai amb tota la 
normativa en regla, a part 
de les millores estètiques que 
suposarà. 
Les obres s’han finançat grà-
cies als diners que tenia l’as-
sociació fruit de les activitats 
fetes fins ara a La Teixidora, 
també gràcies a una campa-

nya de micromecenatge i a un 
crèdit demanat a la Coop57. 
Pel que fa a la façana, l’Ajun-
tament d’Igualada ha atorgat 
una subvenció que cobreix el 
80% dels costos. 
El nou espai podrà acollir 
moltes més entitats que fins 
ara i en millors condicions.  
Actualment conten amb més 
de 250 socis, xifra que volen 
ampliar fins a 350 per anar 
bé. 
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E l passat dia 10 de no-
vembre l’institut Milà 
i Fontanals va obte-

nir el certificat d’Excel-lèn-
cia  E2cat en el marc de la XIV 
Jornada per la Qualitat a l’en-
senyament dels centres educa-
tius, al campus de Bellaterra. 
Milà i Fontanals porta ja més 
de deu anys certificats i treba-
llant per a la millora contínua 
en els resultats educatius i la 
gestió de centre. Actualment 
compta amb la certificació 
ISO 9001/2008.Juan Manuel 
Linares Martín, director del 
centre i la coordinadora de 
qualitat, Rosa Maria Aymerich 
Sola van recollir el certificat 

Certificat d’excel·lència 
E2cat per a l’IES Milà

Acaba el Prepara’t Jove amb l’objectiu 
de fer reflexionar als estudiants d’ESO
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El preu per metre qua-
drat de lloguer ha aug-
mentat quasi un euro 

en els darrers dotze 
mesos, seguint la tònica 

de tot el país

REDACCIÓ / LA VEU 

L a segona i última jor-
nada del Prepara’t Jove 
s’ha centrat, aquesta 

setmana, en les habilitats, ac-
tituds i competències impres-
cindibles per a que els joves as-
sistents puguin encarar millor 
el seu futur professional i per-
sonal. L’acte, celebrat al Teatre 
de l’Ateneu Igualadí, ha amb 
la participació de Maria Batet, 
entrenadora d’emprenedors 
i entusiasta de la docència, i 
Anna Rosell, psicòloga espe-
cialitzada en el desenvolupa-
ment de la carrera professio-
nal de les persones. 
Maria Batet ha presentat di-
ferents casos de joves em-
prenedors que han fet de les 
seves vocacions la seva for-
ma de vida professional i ha 
afirmat que “de les passions 
i habilitats que tenim, en po-
dem fer el nostre negoci”. Ba-
tet, ha fet participar als joves 
demanant-los quins eren els 
valors necessaris per ells per 
emprendre i han coincidit to-
talment amb els valors bàsics 
imprescindibles:  “optimisme, 
creativitat, treball en equip, 

Evolució del preu de lloguer a Igualada, segons el portal Fotocasa.

comunicació, planificació, 
adaptabilitat, esforç, humili-
tat, constància i paciència”.  
Per la seva part, Anna Rosell 
ha parlat de les competències 
personals de cadascú, tant de 
les competències de base que 
s’adquireixen a través dels es-
tudis com de les transversals 
que són les pròpies desenvo-
lupades individualment. La 
ponent ha destacat que “per 
prendre decisions abans cal 
fer un exercici d’autoconei-
xement molt important per 
saber què podem fer i què 
podem millorar” i ha afirmat 
que “és necessari incloure les 

competències que dominem 
al currículum per que cada 
cop es dóna més importància”. 
La sessió ha sigut molt parti-
cipativa i hi ha hagut molta 
interacció entre els assistents i 
les ponents. El balanç del pro-
jecte es considera molt posi-
tiu ja que ha tingut una gran 
acollida per part dels centres 
educatius d’Igualada. El Pre-
para’t Jove és una iniciativa 
pionera a la comarca i és pos-
sible gràcies a l’Ajuntament 
d’Igualada, al Departament de 
Dinamització Econòmica, a la 
Kaserna, i a la Unió Empresa-
rial de l’Anoia.  

oficial. 
L’institut Milà i Fontanals 
segueix en la línia de millo-
ra continua i d’innovació. 
Actualment ofereix 24 cicles 
formatius de 10 famílies pro-
fessionals diferents i treballa 
per donar resposta a les neces-
sitats formatives de la comar-
ca evolucionant conforme ho 
fan aquestes, seguint sempre 
les premisses de qualitat i bus-
cant l’excel·lència en cada un 
dels seus passos. 
Amb aquest reconeixement, 
l’Institut Milà i Fontanals, 
s’afegeix a la llista de centres 
certificats amb l’Excel·lència 
de Catalunya, que a dia avui 
conformen 19 centres en total.

Es dispara el preu de lloguer d’habitatges a Igualada, 
i augmenta el valor dels habitatges de segona mà
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l mercat del lloguer 
està de moda. Els preus 
estan augmentant a tot 

el país, i ja hi ha qui parla de 
“bombolla immobiliària” en 
aquest sector. A Igualada, ex-
pliquen des de moltes agències, 
trobar un habitatge de lloguer 
està cada vegada més difícil. I 
trobar-lo a un bon preu, enca-
ra més. El portal immobiliari 
Fotocasa ha publicat aquesta 
setmana unes estadístiques on 
s’observa l’evolució a l’alça del 
preu del lloguer d’habitatges 
a Igualada, que, el mes passat, 
es va quedar en 5,84 euros el 
metre quadrat, quan, el gener 
d’aquest any, estava en cinc 
euros. Això vol dir que un pis 
de 70 metres quadrats costa-
ria ara de llogar 60 euros més 
que a inicis d’any, tot i que les 
quantitats depenen de molts 
altres factors, entre els quals 
hi ha la qualitat de l’habitatge, 
la seva superfície i la zona on 
està ubicat.
Diverses veus autoritzades, 

com el president de la Cam-
bra de la Propietat Urbana, 
Joan Ràfols, asseguren que 
l’any que ve els preus supe-
raran els nivells precrisi. El 
professor de la Universitat Au-
tònoma Josep Oliver assegura 
que l’augment dels preus de 
lloguer és “un procés natural” 
perquè primer pugen els preus 
de venda i després l’augment 
es trasllada al lloguer. A més, 
creu que aquesta pujada s’ani-
rà estenent.
El professor de la Pompeu Fa-
bra José García Montalvodeia 
fa pocs dies al diari “Ara” que 

és bo que la quantitat de gent 
que viu de lloguer augmenti i 
qualifica d’anormalitat el que 
passava abans, quan gairebé 9 
de cada 10 famílies vivien en 
pisos de propietat. La lògica, 
diu, seria arribar al voltant del 
30% d’habitatges de lloguer. 
Un estudi de Fotocasa apun-
ta que el lloguer a Espanya ha 
passat de representar el 15% 
del mercat residencial el 2011 
al 23,5% el 2015.
D’altra banda, a Catalunya el 
preu de l’habitatge de segona 
mà puja un 4,7% a l’octu-
bre i se situa en 2.117 euros/ 

m2. Aquest valor es troba un 
27,5% per sobre de la mitjana 
espanyola, que l’octubre és de 
1.660 euros/ m2.
“L’habitatge de segona mà està 
sent un dels principals motors 
de la reactivació que està vi-
vint el mercat immobiliari i 
això es trasllada als preus. El 
nostre índex reflecteix mes 
a mes una tendència cap a la 
normalització en gairebé tot 
el país excepte Madrid capi-
tal, Barcelona,   bona part de 
les illes i punts turístics molt 
concrets de la costa mediter-
rània, on ja es pot parlar de re-

cuperació dels preus “, explica 
Beatriz Toribio, responsable 
d’Estudis de fotocasa.
Ctalunya va registrar el seu 
màxim històric en el preu 
mitjà de l’habitatge de segona 
mà al desembre de 2007, data 
en la qual va aconseguir un 
valor de 3.864 euros/ m2. Des 
de llavors ha acumulat un des-
cens d’un -45,2%.
  Dels 149 municipis analitzats 
per Fotocasa 116 d’ells experi-
menten augments en el preu 
de l’habitatge de segona mà a 
octubre. Hi ha llocs, però, on 
els preus baixen, i curiosament 
en dues poblacions de l’Anoia: 
Piera (-5,9%), i Santa Marga-
rida de Montbui (-3,1%).
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Un 81,6% dels 
igualadins declara 

parlar habitualment 
el català, una xifra 

espectacular

El Rec, ple de gent. Foto: Marc Vila.

Igualada, la segona ciutat del país on es parla més el català

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a ciutat d’Igualada és 
la segona del país on es 
parla més la llengua ca-

talana. A la capital de l’Anoia, 
un 81,6% dels seus habitants 
diu que parla habitualment el 
català, sis dècimes de percen-
tatge més que a Sant Cugat del 
Vallès, que és la primera del 
rànquing. Igualada és per da-
vant de Girona, Tortosa, Olot, 
Manresa, Vilafranca del Pene-
dès, Vic, Vilanova i la Geltrú i 
Lleida, que figuren en els pri-
mers deu llocs. Aquestes dades 
figuren en l’Informe de política 
lingüística 2015, que el conse-
ller de Cultura de la Genera-
litat, Santi Vila, ha presentat 
aquesta setmana al Parlament.
La situació del català és “raona-
blement positiva” tot i que es 
mantenen alguns “elements de 
fragilitat que cal seguir tenint 
en compte”, diu Vila. El docu-
ment mostra dades com l’aug-
ment del nombre d’inscrits als 
cursos de català, després de 
cinc anys de reculada; el di-
namisme de l’ús del català en 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat diumenge 13, 
la confluència local 
d’esquerres  Decidim 

va organitzar una sortida per 
l’Anella Verda.
Començant al mirador de l’as-
censor del Parc de Vallbona, es 
va fer una primera parada a la 
passarel·la que enllaça el carrer 
Comarca amb el parc, que “no 
suposa una millora a la zona, 
fins ara la connexió amb el 
parc es feia a un carrer que està 
a menys de 50 metres, i presu-
miblement tindrà un alt cost 
de manteniment, ja que està 
construïda sobretot amb fusta”.
Baixant per l’Avinguda Gaudí i 
pel carrer del Rec, es va cons-
tatar que el riu té molt poc ca-
bal d’aigua, així com deixalles 
en certs punts, com al final 
del tram abans d’arribar a Vi-
lanova. “S’hi va trobar des de 
tovalloletes per a nadons fins 
a diferents objectes com bom-
betes. A aquesta brutícia cal 
sumar-hi l’abundant presència 
de canyes, amb les conseqüèn-
cies que comporten per a la 
vida al riu, en ser responsables 
de consumir l’oxigen de l’aigua 
i impedir la presència d’altra 

Decidim reclama 
millores a l’Anella Verda

Més de 120.000 visitants en el Rec.014

REDACCIÓ / LA VEU 

P er setè any consecutiu 
el Rec.0 Experimental 
Stores ha esdevingut 

èxit de públic, acollint més de 
120.000 visitants en els quatre 
dies que ha durat l’esdeveni-
ment, segons dades de l’or-
ganització. “En espera de les 
dades oficials, podem dir que 
dissabte ha superat en escreix 
l’afluència de públic de to-
tes les anteriors edicions del 
Rec.0”, expliquen. 
Visitants d’arreu del país han 
vingut al barri del Rec d’Igua-
lada per aprofitar l’enorme 
quantitat de moda ubicada en 
les velles adoberies a preus ra-
dicals mentre gaudien d’una 
gran oferta cultural i d’oci. 
Tant les grans marques com 
els dissenyadors indepen-
dents, han estat testimonis 
d’aquesta afluència de gent i 
expressen el seu entusiasme 
per poder formar part d’un 
projecte ja ben consolidat. 
Sobretot, els dissenyadors 
emergents, valoren molt po-
sitivament el contacte directe 
amb el client final.
El Rec Street Food ha jugat 
un paper clau en aquest sen-
tit, esdevenint un festival gas-

tronòmic en sí mateix, amb 
la oferta de food trucks, més 
de 35 en aquesta edició, i dels 
restauradors de qualitat en 
un espai nou, el pop up bar. 
Els patis de food trucks s’han 
omplert de gastrònoms oca-
sionals aprofitant les grans 
estones de Sol, que ens ha 
acompanyat els quatre dies.
Més enllà de la moda, 
al Rec.014 s’ha gaudit d’una 
extensa oferta musical i ar-
tística, en els quatre escena-
ris repartits per tot el circuit. 
Xarim Aresté, Inspira, Aspre, 
són alguns dels grups musi-
cals que han vist plens els seus 
espais. S’han gaudit de les 

presentacions de llibres, com 
el de la Natza Farré a l’espai 
Somiatruites. I ens hem delit 
amb el recital de poesia d’En-
ric Casasses i Josep Pedrals, 
en un dels espais industrials 
més insòlits del barri.
Rec.0 Experimental Stores 
va néixer l’any 2009 de la mà 
de professionals del món del 
disseny i la comunicació per 
reivindicar el patrimoni del 
barri del Rec d’Igualada. En 
aquests set anys s’ha conver-
tit en un festival de referèn-
cia del món de la moda i de 
la cultura, amb la singularitat 
de donar vida a un patrimoni 
industrial únic a Catalunya.   

fauna i flora autòctona”. Fins a 
arribar a les antigues piscines 
de la Torre de Requesens, tam-
bé es va copsar “l’escàs mante-
niment de certes àrees habilita-
des i el mobiliari instal·lat”. A 
la mateixa Torre de Requesens, 
hi llueix un cartell que anuncia 
una àrea de descans i “que con-
sisteix únicament en un banc”. 
Per a l’agrupació d’esquerres 
“és un exemple més de política 
d’aparador”.
Decidim Igualada afirm que 
resten pendents d’una peti-
ció d’informació sobre el cost 
de l’Anella Verda. Segons una 
intervenció del regidor Jordi 
Pont al ple, la partida del pres-
supost amb el nom “Anella 
Verda” es correspon al mante-
niment de tots els parcs i jar-
dins de la ciutat. El grup polític 
emplaça al govern d’Igualada 
que “posi remei a la pobra si-
tuació del riu, així com una 
millora de les instal·lacions de 
l’Anella Verda”. En paraules del 
seu portaveu, Dario Castañé, 
“reconeixent la utilitat i bene-
ficis d’una infraestructura així, 
si no es troba en condicions, 
dignes d’una ciutat “amable”, 
és com no tenir-la”.

l’àmbit digital; o el creixement 
del nombre d’espectadors de 
teatre i de lectors en llengua 
catalana.
A l’altra cara de la moneda de 
les ciutats on es parla català, es 
troba Santa Coloma de Gra-
menet, on només el 50,6% dels 
seus habitants declaren saber 
la nostra llengua. L’Hospitalet 
de Llobregat (54,7%) i Corne-
llà de Llobregat (57,2%) són 
les altres dues poblacions amb 
un índex més baix de coneixe-
ment.
D’altra banda, Terres de l’Ebre 
és l’àmbit territorial on més 
persones tenen el català com 
a llengua inicial, amb un per-
centatge superior al 70%. En 
contraposició, trobem el cas de 
l’àrea metropolitana de Barce-
lona, on el nivell oscil·la entre 
el 23 i el 35%.
El consum de webs en català 

ha crescut un 7% en el darrer 
any, segons revela l’Informe. El 
54,5% de la població que con-
sulta Internet visita pàgines en 
català i els deu webs més uti-
litzats tenen versió catalana. 
Tanmateix, s’han creat catorze 
nous mitjans digitals profes-
sionals en català fins a l’agost 
d’aquest any.
Pel conseller de Cultura, Santi 
Vila, les dades denoten la situ-
ació “notablement positiva i de 
fortalesa” de la llengua en un 
entorn sociodemogràfic advers 
des de l’any 2000.
L’informe destaca que un 
35,26% de la població adulta 
que viu actualment a Catalu-
nya és nascuda fora.
Vila ha explicat que un 94,3 per 
cent de la població més gran de 
15 anys entén el català i que 
un 80,4 per cent el sap parlar, 
la qual cosa fa que la llengua 
gaudeixi d’una “salut més que 
raonable”. En contraposició, 
el conseller ha dit que “conti-
nuem ensopegant” en àmbits 
com la justícia o el cinema, on 
la llengua del país encara mos-
tra situacions molt millorables.
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L’EAVA ha atès 127 
persones, detectant un 
total de 42 en situació 

de maltractaments

El maltractament té sobretot una vessant psicològica.

L’Equip de l’Atenció a la Vellesa de l’Anoia compleix un any 
i augmenta la detecció de maltractaments a persones grans
REDACCIÓ / LA VEU 

E l 17 de novembre de 
2015 es va presentar 
públicament l’Equip 

d’Atenció a la Vellesa de l’Ano-
ia (EAVA), un equip multidis-
ciplinari especialitzat, creat 
exclusivament per atendre a 
persones grans en situació de 
maltractaments en l’àmbit 
domèstic o bé institucional.
Es considera maltractament 
a les persones grans qualse-
vol forma de violència exer-
cida sobre aquest grup de 
persones. Podem així parlar 
de maltractament psicològic, 
físic, abús sexual, negligència 
o auto negligència, econòmic 
o abús financer, institucional i 
vulneració de drets de la per-
sona.
Actualment, l’EAVA compta 
amb una psicogeriatra, una 
treballadora social i un advo-
cat, així com té la col·labora-
ció d’altres disciplines profes-
sionals com una infermera, 
un metge de capçalera, un psi-
quiatre i una sociòloga.
L’objectiu d’aquest equip es-
pecialitzat és prevenir situaci-
ons de maltractaments, oferir 
una atenció multidisciplinària 
per tal de reduir els possibles 
danys que causa aquest tipus 
de situacions sobre la persona 
i també sobre el seu entorn. 
Així doncs, ofereix la màxima 
visió integral de la situació.
Qualsevol professional pot de-
manar assessorament a aquest 
equip i, en cas necessari, pot 

avaluar la situació, intervenir 
i fer-ne el seguiment oportú 
fins al cessament d’aquesta vi-
olència.
L’EAVA, al llarg d’aquest pri-
mer any ha atès 127 persones 
(familiars, veïns o persones 
de l’entorn significatius per 
aquestes persones) i ha de-
tectat un total de 42 persones 
grans en situació de maltrac-
taments. D’aquestes, el 49% 
s’han derivat des dels Equips 
de Serveis Socials Bàsics, el 
13% des de Serveis Socials 
Especialitzats, el 13% des de 
l’àmbit de la salut i el 15% res-
tant d’altres agents.
Tot i que la coordinació que 
ha realitzat l’ EAVA amb els al-
tres equips i/o serveis ha estat 
múltiple, cal evidenciar que el 
41% de coordinacions han es-
tat amb els equips de Serveis 
Socials Bàsics i amb percentat-
ges similars amb els serveis de 
centres de dia, centres residen-
cials, serveis d’atenció domici-
liària i destacaríem la coordi-
nació amb els serveis de salut 
(EAP i centre de salut mental).

Les formes de maltractaments 
que s’ha detectat han estat amb 
un 27% el maltractament psi-
cològic, seguit de l’econòmic 
i la negligència amb un 24% 
cadascuna d’aquestes formes, 
l’auto negligència amb un 9%, 
la vulneració de drets amb un 
5% i l’abandonament amb un 
2%. No s’ha detectat, des de 
l’ EAVA, cap situació d’abús 
sexual.
El predomini d’aquests ti-
pus de situacions on la llar és 
multigeneracional esdevé el 
55% de les situacions ateses, 
és a dir, quan la persona gran 
comparteix habitatge amb fa-
miliars de primer i segon grau, 
principalment (fills/es, néts/
es). També preocupa aquelles 
persones que viuen soles on 
el percentatge és del 18% o 
bé amb la parella que resulta 
el 16% i, finalment aquelles 
persones que viuen en insti-
tucions que resulta l’11%. En 
un 46% de les 42 situacions 
detectades a l’ EAVA es conei-

xen antecedents de violència 
intrafamiliar.

La mitjana dels maltractats 
és de 79,6 anys d’edat
El perfil de possible persona 
gran víctima de situacions 
de maltractaments és princi-
palment dona d’una mitjana 
d’edat de 79,6 anys amb pos-
sible deteriorament cognitiu 
(36%) la qual no és conscient 
que viu en aquest tipus de si-
tuacions però que accepta aju-
da de professionals.
Per altra banda, el perfil 
del presumpta responsable del 
maltractament és un home o 
una dona (amb el mateix per-
centatge d’incidència) d’entre 
30 i 60 anys que pot tenir pro-
blemes de consum de subs-
tàncies tòxiques (21%) que no 
és conscient de la situació de 
maltractament, que no sol ac-
ceptar ajuda de professionals 
per pal·liar la situació (18%).
El treball de l’equip EAVA ha 
esdevingut, principalment 
d’assessorament d’aquest ti-
pus de situacions als profes-
sionals que atenen persones 
grans (35%), seguit d’avalua-
cions de les situacions, gestió 
de recursos, realitzant inter-
vencions terapèutiques (12%) 
i d’intervencions legals (10%).
La resolució d’aquests casos 
ha estat principalment per 
derivacions a altres recursos 
residencials o bé per canvi 
d’hàbits produïts per aquestes 
intervencions terapèutiques.
Tot i que anteriorment a l’exis-
tència d’aquest equip ja es tre-
ballava des del departament 

per detectar i abordar aquest 
tipus de situacions, el 2014, 
per exemple, només s’havi-
en detectat 11 situacions. Per 
tant, podem dir que el fet que 
hi hagi un equip especialitzat 
en aquest tipus de situacions 
evidencia el fenomen i la pre-
ocupació dels professionals.
El departament de Benestar 
Social i Atenció a la Ciutada-
nia del Consell Comarcal de 
l’Anoia, dins del seu programa 
“Pels bons tractes a les perso-
nes grans” va engegar un se-
guit d’accions amb l’objectiu 
de prevenir, detectar, abordar 
i tractar aquest tipus de situ-
acions. En aquest marc, va de-
senvolupar accions formatives 
per a diferents col·lectius pro-
fessionals del territori comar-
cal (establiments i comerços, 
banca, cossos de seguretat i 
justícia, tècnics de l’àmbit so-
cial i sanitari, etc.), així com 
va emprendre el desplegament 
de la campanya “Tracta’m bé” 
de prevenció de situacions de 
maltractaments a les persones 
grans. 
En aquest sentit, s’ha conti-
nuat amb accions de detecció 
i abordatge a través de la cre-
ació d’una “Guia territorial 
de l’Anoia per a l’abordatge 
de situacions de maltracta-
ments a les persones grans” 
que ha comptat amb la col-
laboració de diferents enti-
tats i administracions i que 
es farà públic més endavant. 
Per altra banda, s’ha recolzat 
a diferents municipis de la 
comarca la posada en marxa 
de projectes com han estat: 
un treball d’investigació so-
bre “La solitud en els centres 
residencials” o bé el projecte 
“aCOMPANYA’m!” que pre-
tén vincular persones grans 
que viuen soles amb aquell 
voluntariat a fi de pal·liar el 
sentiment de solitud.
Des del departament es vol 
agrair  la bona tasca de tots 
els professionals del territori 
de l’Anoia per la seva profes-
sionalitat i bona entesa per 
vetllar pel benestar de les per-
sones grans.
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D esprés de la bona 
acollida aquest mes 
de novembre, espe-

cialment en l’entorn escolar 
i familiar, de la campanya 
Oportunitats per al foment 
del reciclatge, l’Ajuntament 
d’Igualada i Ecoembes han 
decidit allargar el repartiment 

Campanya a Igualada 
per al foment del reciclatge

de material relacionat amb la 
iniciativa durant els propers 
dies. D’aquesta manera, una 
informadora mediambiental 
lliurarà a tothom que ho de-
sitgi bosses domèstiques per al 
reciclatge i uns discos de car-
tró que, de manera divertida 
i amena, permeten saber en 
quin contenidor s’ha de llançar 
cada producte. El primer punt 

de distribució del material 
serà el Mercat Municipal de La 
Masuca els dimecres 16 i 23 de 
novembre, de 10 a 13h, el dis-
sabte 19, de 10 a 13h, i el dis-
sabte 25, de 17 a 19h. El segon 
punt serà la Plaça de Cal Font, 
en aquest cas el divendres 18 i 
el dissabte 19 de novembre, de 
17 a 19h, i el dissabte dia 26, 
de 10 a 13h i de 17 a 19h.
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E l debat ciutadà que 
es fa en el marc de la 
Consulta de Projectes 

pel Barri del Rec d’Igualada 
ha celebrat ja les tres sessions 
temàtiques, després que ahir 
dijous 17 de novembre es fes 
la darrera. Un cop completats 
els tres debats, es faran arribar 
les aportacions dels partici·
pants als equips d’urbanistes 
i arquitectes que s’hagin pre·
sentat a la consulta perquè 
tinguin present l’opinió dels 
igualadins a l’hora d’elaborar 
els seus projectes. 
La sessió participativa cele·
brada aquest el passat dijous 
10 de novembre a l’Adoberia 
Bella anava destinada a deba·
tre sobre edificació i usos, te·
màtica que va despertar molt 
interès entre els igualadins, ja 
que hi van participar més de 
quaranta persones. La sessió 
va estar introduïda pel segon 
tinent d’alcalde i regidor de 
Qualitat Urbana de l’Ajunta·
ment d’Igualada Jordi Pont 
i tot seguit va realitzar una 
conferència l’arquitecta i ur·
banista Montserrat Giné, que 
va explicar quins són els rep·
tes dels barris industrials de 
les ciutats actuals i algunes 
receptes perquè els diferents 
usos hi puguin conviure. En 
el debat posterior van aflorar 
diferents idees i propostes so·

Acaba el debat ciutadà sobre 
el futur del barri del Rec

bre el futur de l’emblemàtic 
barri, que seran traslladades 
als participants de la Consulta 
de Projectes. 
La propera i última sessió tin·
drà lloc el 17 de novembre a 
l’Adoberia Bella (c/del Rec 
cantonada c/Dr. Joan Merca·
der) de 18:30h a 20:30h del 
vespre i estarà dedicada a l’Ur·
banisme i la Connectivitat. La 
introducció anirà a càrrec de 
Carles Llop, arquitecte, pro·
fessor de l’ETSAB i director 
del Departament d’Urbanis·
me i Ordenació del Territo·
ri de la UPC. Els debats són 
oberts a tots els igualadins i no 
cal inscripció prèvia. 
 
La Consulta de projectes pel 
Barri del Rec d’Igualada 
El projecte porta per títol “Re·
pensant el barri del Rec” i es 
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Les regidores de Vilanova i Igualada, Pepita Còdol i Carme Riera, 
van presentar el programa d’actes.

tracta d’un concurs d’idees 
impulsat per l’Ajuntament 
d’Igualada en col·laboració 
amb el Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya i l’Institut d’Ar·
quitectura Avançada de Cata·
lunya, i amb implicació activa 
de la ciutadania per tal de fer 
l’exercici col·lectiu d’imagi·
nar com ha de ser el barri més 
emblemàtic d’Igualada en un 
futur. L’objectiu és que la con·
sulta generi noves idees i que 
connecti el Rec amb projectes 
similars de reconstrucció de 
barris industrials d’arreu del 
món.  
El termini de presentació de 
candidatures dels equips es·
tarà oberta fins el dia 17 de 
novembre. Tota la informació 
relacionada amb la consulta  
es troba a la web: consultare·
cigualada.cat   
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C ardiosos ha arribat a 
un acord amb l’equip 
professional de KTM 

pel qual a partir d’ara l’em·
presa igualadina formarà en 
primers auxilis i proveirà de 
material per fer les prime·
res assistències mèdiques a 
l’equip de KTM.   
L’equip docent de Cardiosos ja 
ha impartit un curs d’iniciació 
als primers auxilis a l’equip 
professional de KTM que, un 
any més, estarà present al Ral·
li París·Dakar. L’expilot i actu·
al director d’equip, Jordi Vila·
doms, ha apostat per aquesta 
formació degut a la utilitat 
que pot tenir en la seva activi·
tat, sobretot, tenint en compte 
l’elevat nombre d’hores que 
l’equip passa lluny de qual·
sevol centre mèdic. Aquest 

curs, doncs, els dóna les eines 
més bàsiques per poder actu·
ar davant un accident o pos·
sible lesió, fins que els serveis 
d’emergències mèdiques pu·
guin intervenir·hi. Tanma·
teix, Cardiosos aprovisionarà 
l’equip de KTM amb farma·
cioles personals de primers 
auxilis, que s’enduran al Ral·li 
París·Dakar i s’aplicarà d’ara 
en endavant en les diferents 
proves de circuit professional. 
D’aquesta manera, Cardiosos 
enceta una nova etapa amb 
KTM, convertint·se en refe·
rència en els aspectes relaci·
onats amb formació i suport 
en primers auxilis. És possible 
que altres equips optin per re·
alitzar aquestes formacions en 
un futur, una eina que podria 
resultar molt útil en proves es·
pecialment allunyades de ciu·
tats i centres mèdics.   
 

L’empresa igualadina 
Cardiosos proveïrà KTM

La Mancomunitat de la Conca presenta el programa d’actes al 
voltant del Dia per l’Eliminació de la Violència contra les Dones
REDACCIÓ / LA VEU 

L a violència contra les 
dones és una violació 
dels drets humans que 

es pot evitar. La seva preven·
ció és possible i imprescin·
dible. Segueix sent una pan·
dèmia global,  donat que les 
xifres ens diuen que 7 de cada 
10 dones pateixen violència al 
llarg la seva vida. A Catalunya, 
12 dones han estat assassina·
des en el decurs del 2016. 
Enguany la campanya de la 
Mancomunitat Intermuni·
cipal de la Conca d’Òdena 
(MICOD) al voltant del 25 de 
Novembre Dia Internacional 
per l’Eliminació de la Violèn·
cia contra les Dones, se centra 
a donar visibilitat a totes les 
formes de violència que, en 
molts casos, són acceptades 

socialment. Els organitzadors 
expliquen que “sovint es de·
tecta la violència més explícita 
i punyent, però aquesta se sos·
té en un marc de relacions de·
siguals i emparat per una cul·
tura masclista, on la violència 
més subtil és invisible, massa 
naturalitzada i difícil de detec·
tar. És per això que cal obrir 
els ulls, prendre’n consciència 
i plantar·li cara. Perquè totes 

les persones han de néixer i 
viure lliures i iguals en digni·
tat i drets; perquè les dones 
han de poder exercir les seves 
llibertats i poder adoptar les 
seves pròpies decisions, així 
com participar i implicar·se 
socialment”. 
Un any més, la Mancomuni·
tat de la Conca d’Òdena or·
ganitza i coordina l’agenda 
d’actes al voltant d’aquesta 

data i, conjuntament amb les 
entitats de dones, col·lectius 
feministes i institucions de la 
comarca, es proposen activi·
tats reivindicatives, formatives 
i culturals per a l’eradicació de 
la violència masclista. 
Tot un seguit de propostes 
aplegades en aquesta agenda 
d’actes, que es repartirà pro·
perament a totes les llars dels 
diferents municipis. Aquest 
any, a més, també s’organitza 
una activitat adreçada a públic 
infantil, donada la importàn·
cia de treballar la sensibilitza·
ció amb aquest col·lectiu, ja 
que constitueix el futur de la 
societat.  
Enguany la Mancomunitat 
també ha creat la campanya 
Violència masclista Saps iden-
tificar-la?,  adreçada sobretot 
als col·lectius més joves, que 

cada vegada més, incorporen 
actituds masclistes i sexistes 
com a formes naturalitzades 
de relació massa acceptades 
i no identificades com a for·
mes de violència masclista. La 
campanya es repartirà en for·
ma de postals a tots els insti·
tuts de la Conca. 
 



Es prepara una festa 
d’exalumnes de l’escola 
Mare del Diví Pastor
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L ’Associació d’exalum-
nes de l’escola Mare 
del Diví Pastor pre-

para pel diumenge dia 27 
de  novembre la Festa de les 
exalumnes. A la capella del 
col·legi, a les 10 del matí, hi 
haurà la celebració de la San-
ta Missa, oficiada per Mn. 
Eduard Flores, vicari de Cas-
tellolí, Òdena,  l’Espelt. Com 
sempre, hi haurà a continu-
ació el tradicional esmorzar 
de germanor que es farà a les 
dependències del col·legi, es-
morzar que acabarà amb un 
obsequi per a cada partici-
pant i amb el sorteig de dife-
rents premis
Les organitzadores de la festa 
voldrien que fos ben partici-
pada i que hi assistissin mol-
tes persones de les que han 
passat per les aules d’aquest 
centre de la Plaça de la Creu. 
És una bona ocasió per retro-

bar-se amb antics companys, 
tant aquells amb qui hem 
mantingut llaços d’amis-
tat com amb d’altres amb 
els que no s’ha tingut gaire 
contacte. Ara també hi ha 
una nova manera de relacio-
nar-se i poder posar fotogra-
fies i explicar records: el Fa-
cebook, on s’ha obert el grup 
“Divina Pastora exalumnes”.
Per l’organització és molt 
importat saber les exalum-
nes que hi assistiran. Per això 
es prega que totes les perso-
nes interessades a gaudir 
de la festa ho comuniquin 
abans del dia 23 de novem-
bre. Aquesta comunicació es 
podrà fer dient-ho a l’An-
tònia, de l’escola, ja sigui 
personalment o per telèfon 
(938031731) i també mitjan-
çant un correu electrònic a 
l’adreça info@mdpigualada.
cat.  D’aquesta manera es fa-
ciliten molt les tasques pre-
paratòries.
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A quest curs la Resi-
dència Pare Vilaseca, 
gestionada pel Con-

sorci Sociosanitari d’Iguala-
da (CSSI), ha començat un 
projecte de cooperació amb 
la Fundació Montblanc i el 
seu Programa de Voluntariat 
MOU FITXA! en el qual par-
ticipa l’Escola Montclar. 
Diversos grups de mares i 
alumnes de l’escola han co-
mençat a anar diferents dies 
de la setmana a la Residència 
Pare Vilaseca on realitzen ac-
tivitats amb els usuaris de la 
residència i del centre de dia. 
Així, els dilluns, i amb una 
durada d’una hora, quatre 
mares fan un taller d’estètica 
on l’activitat principal és fer la 
manicura als residents que ho 
sol·liciten o que ho necessiten.
Els dijous, i també durant una 
hora, un altre grup de mares 
fan un taller en què els avis 
realitzen diferents manualitats 
lligades a l’estació de l’any o a 
les festivitats del calendari: la 

La Residència Pare Vilaseca rep 
voluntàries de l’Escola Montclar

tardor, Tots Sants, Nadal, etc.
També els dijous a la tarda 
dues voluntàries més fan 
passejades i conversen amb 
avis i àvies.
Finalment, els divendres 
a la tarda, i cada 15 dies, 
dos grups de 14 alumnes 
d’entre 14 i 16 anys del 
Col·legi Montclar venen a 
fer diferents activitats que 
prèviament han preparat a 
l’escola.

La Fundació Montblanc és 
una entitat de caràcter cul-
tural i assistencial, consti-
tuïda l’any 1998, i que té 
com a objectiu promoure el 
desenvolupament humà. A 
nivell local realitza projectes 
de caràcter cultural i educa-
tiu, de suport a associacions 
i de sensibilització.  També 
desenvolupa projectes de 
cooperació a països africans. 

(C/ Retir 40)
o via e-mail:

Felicita 
als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publicitat@veuanoia.cat
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E n Josep Romero Mar-
sal és el Fundador i di-
rector de la Secció de 

Geologia i Paleontologia del 
CECI. Màster en Micropale-
ontologia per la Universitat de 
Basilea, Diplomat en Estudis 
Superiors Especialitzats, Màs-
ter en Geologia i Doctor en 
Geologia amb Excel·lent Cum 
Laude per la UAB. Ha partici-
pat durant 8 anys en projectes 
de la UNESCO de recerca i 
desenvolupament internaci-
onal. Va guanyar el V Premi 
Jaume Caresmar de Recerca 
i un premi CIRIT d’investi-
gació. És professor de l’escola 
Maristes d’Igualada.
Amb ell hem parlat sobre la 
troballa del sireni que estarà 
exposat al Museu de la pell.

Quan, on i com es van trobar 
les restes del sireni? Qui va 
fer la troballa?
El novembre de 1997, en Joan 
Pastor Graells, membre del 
CECI, estava buscant fòssils, i 
va localitzar les restes al Turó 
dels Campassos, a la Serra de 
la Portella, a Santa Maria de 
Miralles. 

Quin tipus de restes fòssils 
vàreu trobar?
De seguida es va posar en con-
tacte amb mi. Un cop obser-
vades les restes, les vam identi-
ficar com a vestigis d’un antic 
mamífer marí: un sireni. Con-
cretament, es tractava d’un 
conjunt de sis costelles.

L’excavació va ser molt com-

plicada? Qui la va realitzar?
L’extracció va ser molt costosa 
i lenta. Per això, es va demanar 
una pròrroga dels permisos 
d’excavació al departament de 
Patrimoni de la Generalitat, 
per acabar de extreure totes les 
restes. Heu de pensar, que vam 
excavar inclús l’endemà d’un 
parell de nevades per complir 
els terminis del departament.
L’excavació va anar a càrrec 
dels membres de la secció de 
Geologia i Paleontologia del 
CECI: Amadeu Romero, Al-
fons Saumell, Joan Pastor, 
Josep Llansana, Fernando Pa-
gan, Joan Mercader, Jose An-
tonio Valdivielso, Jaume Sote-
ras i Josep Romero. 

Quin procés han seguit 
aquestes restes fòssils des 
que van ser trobades fins a 
dia d’avui, en què s’allotjaran 
al Museu de la Pell?
Com he dit primer, descobrir 
i valorar el jaciment. Dema-
nar tots els permisos per dur a 
terme l’excavació d’urgència. 
En aquest pas ens va ajudar 

molt en Josep Vicenç Mestre, 
en aquell temps director del 
CECI. Assumir personalment 
la direcció de l’excavació. Co-
mençar per extreure les restes 
que hi havia en superfície, per 
veure si n’apareixien de no-
ves. Un cop descobertes les 
primeres peces, es van conso-
lidar, extreure i etiquetar. Es 
va veure que el jaciment tenia 
continuïtat i que hi havia gran 
quantitat de restes. Vaig de-
manar la pròrroga d’excavació 
per continuar excavant, i la 
troballa no parava de sorpren-
dre’ns. Al final es van recupe-
rar 9 vèrtebres toràciques, 3 
vèrtebres lumbars, 3 costelles 
senceres, 15 fragments de cos-
telles i la mandíbula amb els 
molars. Es va dur tot el mate-
rial a l’edifici del CECI, con-
cretament al local de la Secció 
de Geologia i Paleontologia. 
Allà va començar la restaura-
ció de totes les peces, feina que 
ens portat més de 10 anys. A 
continuació, fer totes les car-
tografies situant les peces, es-
tudi i classificació de les restes, 
fotografies, documentació, in-
ventari i memòria de l’excava-
ció. Treballar amb la gent del 
Museu de la Pell d’Igualada i 
l’equip del departament de 
Patrimoni per demanar i con-
cedir la cessió de les peces al 
Museu. I fer la revisió, per part 
dels tècnics de conservació de 
tot el material cedit. Per aca-
bar, dissenyar una exposició 
per la divulgació de la impor-
tància de la troballa per la gent 
de tota la comarca. I la realit-
zació d’una Jornada Científica 
per comunicar els resultat als 
professionals del nostre país.

Què és un sireni?
Els sirenis són grans mamífers 
marins, com els cetacis i les 

foques. Un gran grup està for-
mat pels manatís, que viuen a 
les aigües dolces americanes i 
de l’Àfrica central, i l’altre pels 
dugongs de les costes de l’In-
dopacífic. Però fins al s. XVIII 
també van existir les anome-
nades vaques marines d’Ste-
ller. Tots es caracteritzen per 
tenir un cos cilíndric cobert 
per una pell molt gruixuda i 
acabat en una aleta horitzon-
tal a la cua. Poden fer entre 2,5 
i 4 m de llargada i pesar de 250 
a més de 1.000 kg. S’alimenten 
de matèria vegetal captada a 
prop de la superfície o, en el 
cas dels dugongs, al fons marí.

Com és que aquesta espècie 
vivia a la comarca de l’Anoia?
Fa uns 45 milions d’any, l’Ano-
ia estava ocupada per un gran 
mar tropical de poca profun-
ditat. Per això, són tan carac-
terístics els conglomerats, sor-
res i les margues blavoses de 
bona part dels terrenys de la 
comarca i freqüents les troba-
lles de fòssils relacionats amb 
la vida marina.

La troballa del sireni de Mi-
ralles és molt important. Se 
n’han fet de similars a la resta 
de Catalunya?
La quantitat de restes troba-
des d’un mateix individu, la 
seva antiguitat i l’estat de les 
peces (aïllades totalment de 
la roca) fan d’aquesta tro-
balla una de les més impor-
tants a Catalunya i surt de 
l’àmbit del nostre país. Per 
això, la secció de Geologia 
i Paleontologia del CECI ha 
cedit en dipòsit definitiu de 
totes les peces al Museu de la 
Pell d’Igualada, per tal que 
se n’encarregui de la seva 
conservació i divulgació.

Després de l’excavació i l’es-
tudi quines conclusions en 
pots treure?
Un cop restaurades les restes 
vàrem constatar que es tracta-
va d’un sireni del gènere Pro-
totherium.
El Prototherium era un ma-
mífer herbívor aquàtic, que 
vivia en aigües poc profundes 
i càlides, mesurava entre 2 i 3 
metres de llarg i podia arribar 
a pesar uns 400 quilos. Com a 
parents actuals té el manatí i 
el dugong.
Es van extreure 9 vèrtebres to-
ràciques, 3 vèrtebres lumbars, 3 
costelles senceres, 15 fragments 
de costelles i la mandíbula amb 
els molars.
Aquest sireni, estava situat din-
tre dels sediments marins del 
grup Santa Maria i concreta-
ment del Formació Collbàs. La 
Formació Collbàs, consisteix 
en una associació complexa 
de nivells arenosos, a vegades 
conglomeràtics, lutites i mar-
gues blaves amb fauna marina 
abundant. Dintre d’aquest ni-
vell de margues, és on trobem 
el jaciment al qual fem referèn-
cia. Això li dona una antiguitat 
d’uns 45 milions d’anys. Situ-
ant les restes en la part baixa 
del Bartonià (Eocè).

Què podran veure les perso-
nes que s’acostin a l’exposi-
ció del Museu de la Pell ?
Es presentaran les restes a la 
ciutat i la comarca amb una 
exposició que posa a l’abast de 
tothom la importància d’aques-
ta troballa dins del context dels 
sirenis fòssils. Tot això, es farà 
mitjançant una vitrina amb una 
reconstrucció del sireni, diver-
sos plafons i la projecció d’un 
documental del National Geo-
graphic, on podrem veure com 
viuen en l’actualitat els manatís.

“La quantitat de restes trobades d’un mateix individu, 
la seva antiguitat i l’estat de les peces fan d’aquesta troballa 
una de les més importants a Catalunya”

Josep Romero Marsal, director de les excavacions del sireni de Miralles

Josep Romero. Les restes col.locades en la forma original del sireni

Imatge de l’excavació
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Dissabte hi ha una jornada a 
l’Adoberia Bella, inclosa en la 
Setmana de la Ciència, sobre 
la troballa del sireni. Qui pot 
assistir-hi i en què consistirà?
Pot assistir-hi tothom que si-
gui aficionat a la Geologia i a 
la Paleontologia. Perquè serà 
totalment divulgatiu.  

Tu formes part de la secció de 
Geologia i Paleontologia del 
CECI. Quines tasques dueu a 
terme? Sou molta gent?
Jo sóc el director de la secció 
des del 1993. Aquest any el sr. 
Amadeu Romero, Alfons Sau-
mell i jo mateix la vam fundar. 
Desenvolupem un munt de 
tasques, recull d’informació, 
intercanvi de publicacions 
amb altres centres, creació 
d’un fons documental (llibres, 
fotografies, articles,...), recull i 
preservació de mostres, asses-
sorament i consultes a profes-
sionals i estudiants, realització 
de conferències, exposicions 
divulgatives, excavacions, as-
saig de tècniques de restaura-
ció de peces, condicionament 
de fòssils, xerrades per les esco-
les, col·laboracions amb altres 
entitats (UEC Anoia, AENA, 
ajuntaments,...), organització 
de visites a fires especialitza-
des i museus... En general es 
tractaria d’aglutinar tots els 
coneixements i aficionats a la 
Geologia i la paleontologia de 
la comarca.
Som una desena de persones 
fixes i molts col·laboradors 
puntuals.

Hi ha molts aficionats a reco-
llir i col·leccionar fòssils i a la 
Conca d’Òdena se’n troben -o 
se’n trobaven- molts. Creus 
que és important tenir un 

Demà dissabte a partir de 
les 10 del matí, tindrà lloc a 
l’Adoberia Bella una jorna-
da que començarà amb una 
Conferència sobre el Sireni 
de Santa Maria de Miralles a 
càrrec del Sr. Josep Romero 
Marsal, doctor en geologia, 
director de la intervenció 
que el va excavar i el Sr. Joan 
Pastor Graells membres del 
CECI.
Tot seguit es farà la visualit-
zació del la pel·lícula el Si-
reni de Montserrat a càrrec 
d’un membre de l’ICMGP.
En acabar, descans i pica 

pica al Museu, per veure la vi-
trina del sireni i l’exposició al 
vestíbul del Museu de la Pell.
Continuarà amb la confe-
rència sobre els sirenis fòssils 
eocens trobats a Catalunya a 
càrrec del Sr. Francesc Farrés, 
paleontòleg especialista en 
fauna marina del Bartonià.
Tot seguit, conferència so-
bre l’estudi taxonòmic del 
sireni Prototherium auseta-
num de Mas Vilageliu, Tona 
(Osona) a càrrec del Sr. Jordi 
Balaguer, paleontòleg i divul-
gador científic.
En acabar hi haurà torn de 

preguntes a la mesa de con-
ferenciants i es clourà la jor-
nada.
La mostra amb les restes del 
sireni es podrà veure del 17 
de novembre al 8 de gener al 
vestíbul del Museu de la Pell 
en el seu horari habitual, de 
dimarts a divendres de 10 a 
14h, les tardes de dijous i di-
vendres de 16 a 18:30h i els 
caps de setmana i festius d’11 
a 14h. El Museu restarà tancat 
tots els dilluns i els dies 24, 25, 
26 i 31 de desembre i 1 i 6 de 
gener. La inauguració tindrà 
lloc el dia 17 a les 19:30h.

Dissabte, jornada sobre “El sireni 
de Santa Maria de Miralles i els 
altres prototeris de Catalunya”

control sobre aquestes troba-
lles?
Realment hi ha bastants afi-
cionats a recollir fòssils a la 
comarca. Tothom que passe-
ja una mica pel nostre entorn 
natural, alguna vegada haurà 
trobat i recollit algun fòssils. 
Tenim sort de tenir un entorn 
privilegiat on són molt abun-
dants. Jo mateix he explicat el 

valor del nostre patrimoni a 
grups d’estudiants i científics 
internacionals, de postgrau, 
doctorats, de congressos i 
jornades per divulgar i pro-
tegir aquest patrimoni. 
Una de les funcions impor-
tants que desenvolupa la sec-
ció és aglutinar la informa-
ció de les noves troballes que 
es van fent. 

Fotografia d’un manatí, el més semblant al sireni

EMPRESA DE
ARTES GRÁFICAS

Situada en el P.I. de Igualada

PRECISA
UN OFICIAL PARA EL

MANEJO  DE UNA MÁQUINA
PLEGADORA ENGOMADORA

DE ESTUCHES DE PAPEL
Y CARTONCILLO

INTERESADOS
LLAMAR AL 93 805 10 00

PRESENTAR CURRÍCULUM VITAE
unigraf@unigraf.es

Av. de Barcelona, 23, 
08700 Igualada

93 803 75 33

L’Antiga Cafeteria Soler és un establiment amb 
solera i molt conegut a Igualada, principalment al 
barri on està situat. Amb els seus 50 anys d'història 
ara canvia d'amos per redefinir el concepte de cafe-
teria i créixer com a restaurant.
Des de fa molt poc ha passat a mans d'una parella 
amb experiència en el sector de la restauració. 
Ofereixen esmorzars, tapes, dinars i sopars de qua-
litat, que als capvespres i a les nits es poden degus-
tar a la seva terrassa, amb coberta i capacitat per 
unes 30 persones. Un lloc ideal on desconnectar 
després de la feina o simplement on passar una 
bona estona fent una cervesa amb els amics. 
L'establiment incorpora en els seus menús alguns 
trets de restaurant de cuina tradicional catalana i 
això es nota, per exemple, en tastar una de les 
seves especialitats: les arengades amb ceba cara-
mel·litzada i els musclos a la marinera.
La seva voluntat és, en paraules dels seus amos, la 
de "continuar ampliant la gamma de productes i 
plats per tal que els clients no només vinguin a fer 
el cafè, sinó que trobin a la Cafeteria Soler una 
oferta gastronòmica de qualitat.”
A banda d'aquest compromís amb els clients, des 
de l’Antiga Cafeteria Soler també posen molt en 
valor el producte de proximitat i artesà com ara la 
botifarra de Calaf. En definitiva, aposten pels clàs-
sics de la nostra terra sense deixar de banda el toc 
de modernitat típic de la cuina contemporània.

Que gaudeixin del nostre menjar tradicional 
amb una carta de vins d’alta qualitat preu  

majorment en vins del país amb la 
col·laboració de Marta Figueres 
del CELLER CAN FIGUERES

Menú cap de setmana a 16€.
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A mb motiu de les obres 
de millora de la infra-
estructur0a a l’estació 

de Piera, els caps de setmana 
del 19 i 20 i del 26 i 27 de no-
vembre s’interromprà el servei 
d’un tram de la línia R6 Igua-
lada de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya (FGC). 
El tram afectat és el comprès 
entre les estacions de Masque-
fa i Igualada de la línia Llobre-
gat-Anoia. 
Els treballs que es duran a ter-
me consistiran en la millora 
de les plataformes de les vies 
1 i 2 i el canvi de tres agulles 
d’aquestes vies; se soluciona-
ran els punts en què es fa més 
difícil el drenatge d’aigües de 
pluja, es milloraran dos talus-

Dos caps de setmana 
sense tren d’Igualada 
a Masquefa

Els infants del Centre Obert ajuden 
amb la campanya “Sabates per Lesbos”

sos i la catenària i es renovarà 
la platja de vies de tota l’es-
tació. Amb aquestes obres es 
garantirà la millor circulació 
dels trens i la reducció de so-
rolls en el seu pas pel municipi 
de Piera.
Com a alternativa per garantir 
la mobilitat dels viatgers, FGC 
posarà a disposició dels usua-
ris un servei d’autobús substi-
tutori que farà parada a totes 
les estacions intermitges. 
El servei de trens entre les es-
tacions de Pl. Espanya i Mas-
quefa funcionarà amb norma-
litat i mantindrà els horaris 
habituals del cap de setmana. 
De la mateixa manera, la res-
ta de línies del Metro del Baix 
Llobregat no es veuran afec-
tades per aquests treballs de 
millora.
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E ls nens i nenes del Cen-
tre Obert Centre de 
l’Ajuntament d’Iguala-

da han fet un donatiu de roba 
per la campanya d’ajuda a les 
persones refugiades Sabates 
per Lesbos, gràcies als bene-
ficis obtinguts amb la parada 
de venda de castanyes que van 
dur a terme el passat mes d’oc-
tubre. A l’activitat del Consell 
Participatiu, els infants van fer 

El servei entre Igualada i Masquefa s’aturarà per obres a Piera.

diverses propostes per decidir 
a què destinarien els guanys i 
la més votada va ser la de col-
laborar amb alguna iniciativa 
per a les persones refugiades. 
Aprofitant que a Igualada 
s’estava fent una campanya 
de recollida de sabates, s’han 
adquirit setanta-sis parells de 
mitjons i, a més, alguna famí-
lia ha donat roba per compte 
propi. 
El passat dijous, 10 de novem-
bre, els infants van lliurar la 

roba, a l’Ateneu Igualadí, als 
representants de la campanya. 
Els Centres Oberts són serveis 
d’atenció diürna destinats a 
infants i adolescents en què 
es duu a terme una tasca d’in-
tervenció socioeducativa fora 
de l’horari escolar, estimulant 
i potenciant l’estructuració 
i el desenvolupament de la 
personalitat, la socialització, 
l’adquisició d’aprenentatges 
bàsics i l’esbarjo. 

Una empresa d’Igualada desenvolupa 
un antivirus per l’aigua i l’aire

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’empresa igualadina 
Waterologies ha desen-
volupat un sistema in-

tel·ligent per a la gestió d’una 
instal·lació d’aigua, ja sigui 
un sistema de distribució a 
domicili o les canalitzacions 
d’un edifici. L’han batejat com 
Smart System.
El sistema analitza l’aigua amb 
la periodicitat que es defineixi 
i, en cas de la presència d’al-
gun element microbiològic, 
aplica automàticament un 
desinfectant natural, basat en 
el procediment de l’electrò-
lisi, innocu per l’ésser humà. 
A més, el sistema acumula 
dades del seu funcionament i 
és capaç de predir quan es pot 
produir algun tipus d’altera-
ció a l’aigua. Tot, sense inter-
venció humana.
Els igualadins presenten el seu 
sistema a la primera edició 
d’Iwater, la fira que aplega a 
Barcelona fins dijous 127 em-
preses d’arreu del món amb 
les seves solucions per a la 

gestió de l’aigua. El sistema ha 
estat desenvolupat a partir de 
la combinació de coneixement 
generat per la pròpia empresa 
i un biosensor desenvolupat 
pel Centre Nacional de Mi-
croelectrònica. Es tracta de 
l’element utilitzat per detec-
tar presència microbiològica. 
Waterologies ha adquirit la lli-
cència per l’ús d’aquest desen-
volupament, i el seu responsa-
ble, Toni Cuevas, celebra que 

“el coneixement que es genera 
als centres d’investigació pu-
gui arribar a l’empresa. Als 
Estats Units és molt habitual, 
però aquí encara queda camí 
per recórrer”.
L’empresa ha començat a tre-
ballar ja en l’aplicació d’aquest 
sistema més enllà de l’aigua: 
“pot analitzar l’aire i aplicar la 
solució que convingui. També 
podria mantenir un quirofan 
permanentment esterilitzat”.

Jornada al voltant de la 
gent gran i la premsa
REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dimarts, 29 de 
novembre, el Casal del 
Passeig acollirà la jor-

nada titulada El tracte de les 
persones grans en els mitjans 
de comunicació, organitza-
da pel Consell de Gent Gran 
de l’Anoia amb el suport de 
l’Ajuntament i el Consell Co-
marcal.  La jornada es dirigeix 
a persones grans i entitats, als 
professionals de la informació, 

la comunicació i la publicitat i, 
en general, a tothom que tingui 
interès per aquest tema. Tindrà 
lloc entre les 16 i les 19h i, per 
a formalitzar la inscripció, cal 
contactar als correus electrò-
nics gentgran@anoia.cat o ser-
veissocials@aj-igualada.net. 
La sessió començarà amb una 
taula rodona amb Joan M. 
Morros, cap d’Informatius de 
RAC1, Montse Bueno, perio-
dista de Ràdio Vilafranca i Toni 
Cuadras, historiador i cinèfil. 
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L ’empresa dedicada a la 
venda de productes de 
visió i audició, Òptica 

Universitària,desembarca per 
primera vegada a la comarca 
de l’Anoia amb un nou cen-
tre de 270 m2 a Igualada, que 
suma 58 establiments a Espa-
nya i 46 a Catalunya. 
Òptica Universitària donarà 
feina a un total de set persones 
amb aquest nou establiment, 
ubicat al número 20 del carrer 
Sant Magí. 
El nou local de la companyia 
obre amb la intenció de con-
vertir-se en l’establiment dedi-
cat a la venda de productes de 
visió i audició de referència a 
la comarca i voltants. 
Segons Hector Ibar, direc-
tor comercial d’Òptica Uni-
versitària: “Aquesta obertura 

Òptica Universitària 
obre a Igualada

La Caminada dels Veterans 
de l’Igualada arriba a la 41a edició

reforça la nostra presència a 
Catalunya després d’obrir a 
Badalona, Rubí i la Roca”.  Els 
plans de creixement de la com-
panyia passen per obrir en els 
últims mesos d’aquest any un 
altre centre a Catalunya. 
La primera botiga d’Òpti-
ca Universitària es va obrir 
el 1992 a la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC) 
de Barcelona i en l’actualitat 
compta amb 58 òptiques i un 
equip de més de 700 treballa-
dors. Com a empresa familiar 
dedicada a la venda de pro-
ductes i serveis de visió i au-
dició, té com a objectiu oferir 
les millors marques als millors 
preus del mercat, amb un en-
focament molt clar en el be-
nefici del client i una atenció 
molt personalitzada, donant 
un servei de atenció al client 
excel·lent.  
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C om és tradició a 
l’agrupació, van fer 
efectiva la seva ca-

minada anual. L’objectiu de 
coronar la Tossa de Montbui 
va transcórrer per camins i 
senders, on els caminants van 
gaudir de valent, posant en re-
lleu el immillorable patrimoni 
natural de casa nostra.  Aquest 

Xerrada a Aura Naixement de la llevadora Teresa Moncunill sobre 
“La capacitat de la dona per parir i l’habilitat del nadó per néixer”

any l’agrupació ha arribat a la 
seva 41a edició i val a dir que 
en aquesta edició, hi van ha-
ver més valentes, que valents, 
conformant un nombrós grup 
que va aprofitar per retro-
bar-se i gaudir de l’experi-
ència. Un cop assolit el repte, 
van recuperar energies amb 
la xocolata, coca i mistela.
Ja desitjant la següent, espe-
rant que els valents ho siguin, 

si més no, una mica més.  Les 
dones, no cal dir res, valen-
tes per sempre més, demos-
trant-ho any rere any, magní-
fiques!
Cal fer menció als organitza-
dors de l’acte i agrair-los la si-
lenciosa tasca, que com cada 
any fa possible que l’agrupa-
ció sigui una realitat, i la es-
tupenda hospitalitat mont-
buienca.

El proper dissabte 26 de no-
vembre, a les 10 del matí, tin-
drà lloc una interessant xer-
rada sobre “La capacitat de la 
dona per parir i l’habilitat del 

nadó per néixer”. Anirà a càr-
rec de la coneguda llevadora 
igualadina Maria Teresa Mon-
cunill.
La conferència, oberta a tot-

hom, és organitzada per Aura 
Naixement, i tindrà lloc a les 
seves instal.lacions del carrer 
Sant Joan Baptista 63. Telèfon 
639 975376.



F
a ben poc ens semblava ciència ficció i 
ara ja ho tenim aquí. Al darrer saló im-
mobiliari Barcelona Meeting Point i al 
fòrum Immoscòpia hem pogut cons-

tatar que la implantació de la realitat virtual al 
sector immobiliari no ha fet més que començar.

La realitat virtual és un conjunt de mitjans tèc-
nics i tecnològics que ens permeten simular 
per als nostres sentits una realitat alternativa, 
que pot ser real o fictícia. Per exemple, un men-
jador que existeix i que hem capturat virtual-
ment ens permet una visió real o molt propera 
a la realitat. La realitat virtual augmentada és 
una forma de percepció de la realitat quotidi-
ana en la que s’incorpora informació addicio-
nal sobreposada i perfectament integrada, per 
exemple el mateix menjador amb el mobiliari 
i decoració que encara no existeixen. Una per-
cepció és real i l’altra no.
A dia d’avui ja disposem d’eines tecnològiques 
de realitat virtual que ens permeten, dins del 
sector immobiliari, capturar qualsevol immo-
ble de forma virtual i després poder ensenyar-lo 
sense haver de desplaçar-nos-hi físicament. Els 
avantatges de la realitat virtual són múltiples, 
principalment l’optimització del temps tant 
per al venedor com per al comprador. Estalvi-
em temps i visites innecessàries. Els avantatges 
de la realitat augmentada seran molts, podrem 
utilitzar cascos de visió que barrejaran la imatge 
real amb la generació de continguts a mida i, per 
exemple, en promocions d’habitatges d’obra 
nova sobre plànol, el comprador es farà una 
idea de com serà la seva futura casa.
Anem cap a un sector immobiliari on les formes 
de consum evolucionen, la tecnologia redueix 
les distàncies i apropa les persones, anem cap 
a un servei més personalitzat, cap a una millor 
experiència del client, cap a l’automatització i la 
simplificació de molts processos, el paradigma 
de la venda immobiliària està canviant. 
La realitat virtual i la realitat augmentada a dia 
d’avui són eines que diferencien a qui les dispo-
sa però en un futur no llunyà, és possible que 
excloguin a qui no en disposi.
Tens la sensació que fas un pas endavant i alho-
ra ja has quedat un pas enrere! És apassionant. 
Benvingudes noves tecnologies! 

PIA PRAT JORBA

Bona notícia: 
53% de les empreses per a #smartcities s’ubiquen a CAT
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INÉS LUMBRERASJOSEP JUNYENT

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

España sólo exporta a EE.UU el 4,6%, a la Unión Europea el 58,1%. 
Lo que nos interesa es que Alemania y Francia impulsen su demanda interna.

Carlota Pi, cofundadora de Holaluz: “Sé tu propio agente 
del cambio, crea tu propia historia de éxito; cree en ti”. 

#iesegar

MARTA CALZADA PAGÈS
Agent de la propietat immobiliària. 
Copropietària de Finques Rambles

SERGI SABORIT VILÀ @ssaborit 
Periodista. Cap de secció d’Expansión.

N. GORGOJOM. CALZADA M. MORROS

L’IMPOST PER SER DONA

MÓNICA MORROS
Politòloga, coordinadora de les dones d’ERC Igualada
@monicamorros

LA TEVA IMATGE A DIAGNÒSTIC

MARTA CALZADA     

La realitat virtual i la realitat 
augmentada a dia d´avui són 
eines que diferencien a qui les 
disposa però en un futur no 
llunyà, és possible que excloguin 
a qui no en disposi.

NANA GORGOJO ARGELICH
Graphic Designer Instint Estratègia Digital
@Nanaidees

LA REALITAT VIRTUAL 
HA VINGUT PER QUEDAR-SE

NANA GORGOJO

La primera impressió
 és la que compta 

i marcarà 
el futur de la marca. 

L
’estat espanyol és mundialment conegut 
per la seva coherència i sensibilitat soci-
al i ho demostra cada dia impugnant lleis 
d’igualtat, de pobresa energètica o de mal-

tractament animal. Però no tot queda aquí. Sembla 
que les dones que viuen en aquest territori, a di-
ferència de la resta del món, tenen unes habilitats 
excepcionals que els permeten exercir un control 
sobre la natura. Tenir o no tenir la menstruació es 
pot controlar si ets ciutadana espanyola. L’Agència 
Tributària de l’Estat ho deu haver estudiat i corro-
borat, ja que en la seva reforma de l’IVA va consi-
derar que el gravamen que rebien les compreses 
i els tampons havia de ser el mateix que el que es 
pagava quan anaves a un balneari, a un museu o 
a un hotel. O que s’havia d’aplicar el mateix IVA 
que quan et compraves una casa o, fins i tot, quan 
venien a instal·lar-te un armari per la cuina.

Perquè seguint els principis de coherència i sen-
sibilitat que caracteritzen aquest estat, la necessi-
tat d’anar al balneari és la mateixa que la d’utilit-
zar un tampó quan el teu cos sagna cada mes per 
qüestions naturals.

És indignant que la “ceguesa de gènere” permeti 
que existeixin actuacions tant sexistes com aques-

tes. A la Constitució espanyola, es recull el principi de no 
discriminació per raó de sexe. Algú creu que posar un 
impost sobre els tampons i les compreses no és una dis-
criminació directa i flagrant envers les dones? Algú pot 
justificar que no siguin considerats productes de prime-
ra necessitat?

Doncs sí, a l’estat espanyol tenim l’Impost sobre la Renta 
de les Persones Físiques, l’Impost sobre Societats, l’Impost 
sobre el Patrimoni... I l’IMPOST SOBRE LES DONES.

Altres països ja s’han mogut al respecte, Canadà ha eli-
minat aquest impost sobre els productes d’higiene feme-
nina, el Regne Unit s’ha compromès a destinar els in-
gressos, derivats d’aquest, a projectes socials d’ajuda a les 
dones. Campanyes per solucionar aquesta situació estan 
presents a diferents països i a l’estat espanyol també ha 
sorgit la legítima demanda de situar aquests productes 
juntament amb aquells que ja es consideren de primera 
necessitat i que, per tant, gaudeixen d’un IVA supereduït.

Les dones volem una organització política i econòmica 
que ens respecti i no ens oprimeixi, que ens valori i no 
s’aprofiti de nosaltres, que ens escolti i no coarti la nostra 
llibertat. Rosa de Luxemburg afirmava que: “Qui no es 
mou no sent les cadenes”. Ara que ja ens hem mogut és 
l’hora de trencar-les. 

GONZALO BERNARDOS @GonBernardos  
Professor -titular d’economia de la UAB

Sembla que les dones que viuen 
en aquest territori, a diferència 
de la resta del món, tenen unes 
habilitats excepcionals que els 
permeten exercir un control 

sobre la natura.

MÓNICA MORROS

V
inc del paper. Sempre he dissenyat en 
paper. Sóc la primera que he hagut de 
reciclar-me i pensar no només en la via-
bilitat d’una marca en suport paper sinó 

també en suports digitals. 

Estem acostumats a veure i digerir el disseny d’una 
marca imprès (en una targeta, en un rètol en un 
díptic) però ara el concepte ha canviat. La lògica de 
la marca ha de funcionar en un nou món: l’online; 
ja sigui a la teva web, en el perfil de les teves xarxes 
socials, en un butlletí electrònic, etc. 

El món digital està regit per una normativa, gràfica i le-
gal, que s’ha de tenir en compte ja que la visibilitat del 
que comparteixes, ara, traspassa fronteres. Nous formats 
gràfics, nous conceptes de màrqueting, noves estratègies 
de publicitat. Tot el que dius de la teva marca ha d’estar 
emparat en una proposta gràfica capaç de conviure en 
paper i en digital. Cal que comencis a pensar en la trans-
formació digital de la teva marca, en adaptar-la als nous 
temps i als dispositius digitals mòbils. 

S’hauran de tenir en compte moltíssims paràmetres, fins 
ara desconeguts, per a que una marca funcioni. La marca 
ha d’encaixar. Encaixar en distribució, maquetació, en 
mides, en colors i en textures per tal de tenir una bona 
lectura digital. Cal que la teva imatge sigui VIABLE. 
Si ja ets al món digital o si tens previst fer el salt, abans, 
analitza la teva marca, repensar-la, redissenyar-la i adap-
tar-la. La primera impressió és la que compta i marcarà 
el futur de la marca.  
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Interessats enviar CV a:
info@talentiagestio.com

retir 40, 1r pis

ENGINYER 
ELÈCTRIC o CFGS en 

ELECTRICITAT
/ELECTRÒNICA

Important grup industrial 
de la comarca de l’Anoia 
necessita un Enginyer 
elèctric o un CFGS d’electri-
citat/electrònica per 
supervisar el muntatge de 
maquinària
industrial a l’estranger amb 
anglès alt a nivell conversa.

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

Molt cèntric. Tel: 938052995

COMARCA / LA VEU 

D urant el 2017 el 
Consell Comarcal de 
l’Anoia vol canviar 

el model de recollida selectiva 
d’escombraries porta a porta 
als més de 20 municipis on 
s’encarrega d’aquest servei. 
La recollida selectiva porta a 
porta consisteix en lliurar els 
residus, prèviament separats, 
al servei de recollida davant 
de la porta de cada habitat-
ge o comerç, d’acord amb 
un calendari preestablert, en 
uns dies i hores determinats 
per a cada fracció. Aquest 
novembre el Consell Comar-
cal treballa en identificar les 
característiques de cada mu-
nicipi amb l’objectiu que la 
recollida porta a porta sigui 
més eficaç. També vol donar 

més informació i engrescar 
els ajuntaments dels munici-
pis en què es vol implantar el 
servei.
Per conèixer de primera mà 
l’experiència, el 8 de novem-
bre des del Consell s’ha visi-

El Consell Comarcal de l’Anoia vol implantar el porta a porta 
als municipis on s’encarrega del servei de recollida de residus

tat el municipi de Vilabrareix, 
on fa quatre anys que fan la 
recollida selectiva amb el sis-
tema de porta a porta i aquest 
2016 han arribat a una mitja-
na de reciclatge del 88,96%, 
cosa que els situa com a segon 

L a recollida selectiva 
porta a porta (PAP) 
consisteix en lliurar els 

residus –prèviament separats 
en origen- al servei municipal 
de recollida davant de la por-
ta de casa, en uns dies i hores 
determinats per a cada fracció 
objecte d’aquest tipus de reco-
llida.
És un model de recollida se-
lectiva dels residus municipals 
que es fonamenta en el fet 
que els posseïdors dels residus 
(ciutadans/es, comerços, etc.) 
separen les diverses fraccions 
dels residus en origen, però 
en comptes de dipositar-les en 
uns contenidors que de forma 
permanent romanen a la via 
pública, les diverses fraccions 
són recollides directament en 
el punt de generació (la por-
ta de l’habitatge o comerç) 
d’acord amb un calendari pre-
establert, i sobre la qual s’ha 
de poder efectuar un mínim 
control i seguiment.

Amb el model porta a porta es 
pot fer la recollida selectiva de 
totes les fraccions presents als 
residus municipals.
Amb el model de recollida 
porta a porta té els següents 
objectius:
-Aconseguir una participació 
generalitzada en la separa-
ció en origen i en la recollida 
selectiva que permeti reco-
llir més quantitat de residus 
valoritzables i de molt bona 
qualitat, i reduir la quantitat 
i fermentabilitat de la fracció 
Resta.
- Facilitar al màxim la sepa-
ració en origen i la participa-
ció en els serveis de recollida 
selectiva apropant als usuaris 
(veïns i comerços) els serveis 
de recollida selectiva així com 
facilitar material i eines per 
separar els residus de forma 
confortable: cubells airejats i 
bujols per a la matèria orgàni-
ca, bosses compostables, fulle-
tons informatius i targetes per 

recordar l’horari de recollida, 
etc.
- Dificultar al màxim les op-
cions de qui no vulgui realit-
zar cap mena de separació en 
origen.
- Aconseguir un municipi més 
net: amb la retirada de conte-
nidors de la via pública s’evi-
ten desbordaments, proble-
mes de males olors i es guanya 
espai públic.
- Assolir una gestió dels resi-
dus municipals de qualitat .
- Finalment, aconseguir apro-
fundir més en la consciència 
ciutadana sobre la problemà-
tica dels residus, en particular, 
i del medi ambient, en general.

Què és i què pretén la recollida 
porta a porta?

municipi amb l’índex més alt 
de Catalunya. Disposa de tec-
nologia aplicada, com cubells 
amb un xip que en permet 
la lectura i fer seguiment de 
quan els veïns treuen els resi-
dus, els que generen, i així po-
der controlar i millorar el ser-
vei. A Vilabrareix els va rebre 
l’alcalde del municipi, David 
Mascort, qui els va explicar 
com van fer la implantació, 
els motius, els petits proble-
mes que van tenir i els reptes 
de futur, com implantar una 
taxa per generació. El model 
de porta a porta i/o portes 
tancades de Vilabrareix és 
semblant al que es vol projec-
tar als municipis anoiencs. 

L’Anoia parteix d’un índex 
de reciclatge del 19%, difícil-
ment millorable amb el siste-
ma actual. El porta a porta és 
l’únic model que pot garantir 
un canvi de tendència en el 
reciclatge que permet a mig-
llarg termini ser eficients en 
la gestió dels residus, tenint 
en copte la política d’aug-
ment del cànon d’abocador 
que grava la resta que va a di-
pòsit controlat.
Queden fora d’aquesta inici-
ativa municipis com els de la 
Conca d’Òdena, Piera, Mas-
quefa, Hostalets de Pierola o 
Calaf, que no gestionen la re-
collida d’escombraries a tra-
vés del Consell.
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MONTBUI / LA VEU 

L a Sala Auditori de 
Mont-Àgora acollirà 
aquest proper divendres 

el 7è Congrés intercomarcal 
del sindicat UGT, amb delegats 
representants de les comarques 
de l’Anoia, l’Alt Penedès i el 
Garraf. L’acte, al qual s’espera 
que hi assisteixin uns 200 dele-
gats, es durà a terme a partir de 
les 9 del matí a la Sala Auditori. 
Es tracta d’un dels esdeveni-
ments més importants que es 
realitzen a nivell sindical en el 
conjunt de les tres comarques, 
i s’espera la presència de des-
tacades personalitats del món 
sindical i polític.
La Sala Auditori de l’equipa-

ment cultural montbuienc es 
vestirà de gala per acollir una 
convenció força important. Cal 
destacar que durant els darrers 
mesos Mont-Àgora ha acollit 

Mont-àgora acull avui divendres el 
7è Congrés de la intercomarcal UGT 
Anoia, Alt Penedès i Garraf

trobades d’abast català com el 
Congrés de la Unió de Pagesos 
de Catalunya o l’Assemblea de 
la Federació Catalana de Fut-
bol.

MONTBUI / LA VEU 

D iumenge passat va 
tenir lloc una cami-
nada popular des de 

l’Estació Nova d’Igualada i 
fins la Plaça de l’Ajuntament 
de Montbui per tal de celebrar 
el Dia Mundial per la Diabetis. 
La caminada, celebrada en un 
ambient de germanor, va anar 
a càrrec de l’Associació de Di-
abètics de l’Anoia, ens vincu-
lat a l’Associació de Diabètics 
de Catalunya. L’activitat va 
comptar amb la col·laboració, 
entre d’altres, de l’Ajuntament 
de Montbui, a través de la re-
gidoria de Benestar Social.  La 
caminada va finalitzar a la Pla-
ça de l’Ajuntament, on es van 
realitzar glucèmies a aquelles 
persones que ho van desitjar.
L’Associació de Diabètics de 
l’Anoia aplega a aquelles per-
sones amb diabetis de la nos-
tra comarca, així com els seus 

familiars i persones sensibilit-
zades en tot allò que envolta 
aquesta malaltia. Aquesta en-
titat organitza activitats per 
sensibilitzar i informar als ciu-
tadans sobre la malaltia; tam-
bé manté un servei perma-
nent d’assessorament i ajuda 
personal als afectats, potencia 
grups de treball especialitzat 
en temes concrets, etc. En de-
finitiva, és un punt de trobada 
de diferents persones amb un 

Celebrada una caminada per comme-
morar el Dia mundial per la diabetis

objectiu en comú: tenir una 
bona qualitat de vida, sense 
que la diabetis representi cap 
obstacle.
L’entitat està ubicada a l’es-
pai d’entitats del Centre Cí-
vic Centre d’Igualada. Els dies 
d’atenció són els dijous, de 
forma quinzenal, entre les 19 
i les 21 hores i també amb ci-
tes prèvies. L’adreça de correu 
electrònic de contacte és ad-
canoia@adc.cat

MONTBUI / LA VEU 

E l passat diumenge al 
matí una dona va mo-
rir al precipitar-se pel 

pont vell de Santa Margarida 
de Montbui per causes que 
encara es desconeixen. La 
dona va caure al mig de la car-
retera, just a costat de la ro-
tonda que hi ha sota el pont, 
a la Ronda del Rec d’Igualada. 
L’impacte va ser tant fort que 
li va provocar la mort.
Fins al lloc dels fets s’hi van 
desplaçar diverses dotacions 
dels Mossos d’Esquadra i de 
la Policia Local d’Igualada, 
que van acordonar la zona i 

tallar la circulació. També van 
ser-hi els Bombers i el SEM.
El dilluns se li va fer l’autòpsia 
i avui dimarts ha tingut lloc 
l’enterrament a Balaguer.

Veïna de Montbui
Segons fonts properes a la 
víctima, asseguren que «era 
una dona d’aproximadament 
30 anys, d’ètnia gitana i que 
acumulava un període de 
moltes depressions», supo-
sadament per culpa del mal 
tracte de la família de la seva 
exparella. Aquesta font també 
ha explicat que la dona te-
nia una parada de mitjons al 
mercat de la Masuca.

Mor una dona en 
precipitar-se pel Pont 
vell de Montbui

MONTBUI / LA VEU 

Durant els darrers dies han 
començat els treballs de poda 
i han continuat els de dignifi-
cació d’espais públics a Mont-
bui. Operaris de la Brigada 
Municipal i aquells que es 
troben contractats per Plans 

d’Ocupació aniran realitzant 
els treballs, per zones, durant 
les properes setmanes per 
completar aquestes tasques 
necessàries en l’ambit de l’en-
jardinament.  
Cal recordar que l’Ajunta-
ment de Montbui està imple-
mentant un pla de manteni-

ment del municipi sectoritzat, 
que vol garantir que tots els 
espais dels diferents nuclis 
montbuiencs tinguin el millor 
manteniment possible. L’espai 
MontMercat s’ha dignificat, 
havent-se realitzat tasques de 
millora de l’entorn i dels ele-
ments de mobiliari urbà. 

Ja es duen a terme treballs de poda

JORBA / LA VEU 

El dissabte 5 de novem-
bre passat, al restaurant 
Xarop’s, es va realitzar el 

primer dels tres tallers gastro-
nòmics programats per l’Ajun-
tament de Jorba, sota el lema 
de cuina mediterrània. Els tres 
tallers seran impartits per Glò-
ria Bàrrio, prestigiosa cuinera 
autodidacta i xef del restaurant 
Xarop’s. La seva cuina combi-
na plats tradicionals amb plats 
d’estil i tècniques molt actuals.
Els assistents al taller van poder 
aprendre in situ com es cuina 
un bona escudella de bacallà, 

una excel·lent costella de porc 
ibèric amb castanyes i una ma-
cedònia amb iogurt grec i lli-
ma. Després van poder fer un 
tast del resultat obtingut.
Els propers tallers seran els 
dissabte 19 de novembre i el 3 
de desembre. En aquest últim 
taller es prepararà un menú de 
Nadal, on els assistents podran 
aprendre a muntar uns aperi-
tius vairats i a cuinar una cal-
dereta de llagostins i un ànec a 
la taronja. 
Per participar en aquests dos 
últims tallers encara hi ha 
places; només cal adreçar-se a 
l’Ajuntament de Jorba per fer-
ne la inscripció.

Els tallers gastronòmics 
de Jorba comencen amb 
una reeixida sessió de 
cuina mediterrània



CONCA D’ÒDENA  |  25
LA VEU
Divendres, 18 de novembre de 2016

COMARCA / LA VEU 

Anoia Turisme del 
Consell Comarcal 
de l’Anoia  convoca 

el primer concurs fotogràfic 
#raconsdelanoia amb l’objec-
tiu de descobrir i promocio-
nar racons de la comarca. 
El concurs que ja és obert, 
convida a tothom, tant visi-
tants com anoiencs, a foto-
grafiar aquells racons de la 
comarca que més agradin i 
compartir les fotografies amb 
l’etiqueta #raconsdelanoia 
#anoiaturisme a Twitter o 
Instagram. El motiu pot ser 
qualsevol lloc o paratge de 
l’Anoia.
Un jurat format per un tècnic 
en turisme del Consell Co-
marcal de l’Anoia i dos pro-
fessionals de la fotografia i la 
comunicació valoraran que 
les imatges reflecteixin bé el 
lloc, l’espai o el paisatge esco-
llit i també es tindrà en comp-
te l’originalitat. El premi per 

al guanyador serà una nit 
d’allotjament rural en cap de 
setmana per a dues persones a 
Cal Senyoret a Pujalt. 
Les fotografies hauran de ser 
fetes en el període del con-
curs. Se’n poden fer tantes 
com es desitgi, totes entraran 

Anoia Turisme organitza un concurs 
de fotografies a Twitter i Instagram 

en el concurs. Les fotos han de 
ser originals i fetes amb dispo-
sitiu mòbil (Android/Iphone). 
El termini per penjar fotogra-
fies acaba el dia 7 de desembre.
Per a més informació es poden 
consultar les bases del concurs 
al blog anoiaturisme.cat 

ÒDENA / LA VEU 

Ò dena ha començat 
a treballar en la pri-
mera fase per a l’ela-

boració del Nou Pla  Local 
de Joventut 2017-2020, que 
marcarà les línies a seguir en 
els propers anys en l’àmbit de 
polítiques de joventut. Es trac-
ta de la fase de diagnosi i de 
recollida de les necessitats del 
jovent del poble. La voluntat és 
que aquesta fase sigui partici-
pativa i compti amb la màxi-
ma col·laboració dels joves del 
municipi, per aquest motiu, 
des del l’Àrea de Joventut de 
l’Ajuntament s’han organitzat 
unes sessions de debat. Així, els 
joves del nucli estan convocats 
a aquestes trobades-debat avui 
divendres 18 de novembre a les 
19h a l’Espai Jove. La següent 
cita serà amb els joves del barri 
Sant Pere i Pla de la Masia, el 
dissabte 19 de novembre a les 

17h a la sala del Centre Cívic 
i després, el mateix dissabte a 
les 19h la trobada serà amb els 
joves de l’Espelt, a les antigues 
escoles. Tots els joves d’entre 
14 i 30 anys estan convidats a 
participar-hi.
En aquests moments el Pla es 
troba en fase de diagnosi de 
la realitat i de les problemà-
tiques de la població juvenil. 
En aquest sentit, la regidora 
de joventut Vanessa Massons 
explica el perquè d’aquestes 
reunions amb els joves “volem 
recollir les diferents opinions 
i impressions del jovent per 
tal que les accions polítiques 
s’adaptin a les seves necessitats 
reals”. 
L’Ajuntament d’Òdena comp-
ta amb el suport tècnic de la 
Diputació de Barcelona que a 
través de la Fundació Pere Tar-
rés dinamitzen aquestes tro-
bades i tota la primera fase de 
diagnosi.

Òdena treballa en 
l’elaboració del Pla 
Local de Joventut
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L es instal·lacions de la 
Llar d’Infants Munici-
pal Sol Solet de la Pobla 

de Claramunt es va omplir, 
el divendres 11 de novembre 
a la tarda, de quitxalla i pa-
res per celebrar els 25 anys de 
la posada en marxa d’aquest 
equipament. La celebració va 
incloure els parlaments dels 
representants municipals i di-
verses activitats per als més pe-
tits, com tallers i un espectacle 
de titelles.  
El torn d’intervencions el va 
obrir el regidor d’Educació, 
Lluís Pérez, que va donar la 
benvinguda als presents i els 
va agrair l’assistència a la ce-
lebració. A continuació, va in-
tervenir l’alcalde poblatà entre 
els anys 1983 i 2006, Jaume 
Armenteras, que va recordar 
els inicis de l’escola bressol. 
Armenteras va fer esment que 
la situació havia anat canviant 
molt des dels primers anys 
fins a l’actualitat i que l’equi-
pament s’havia anat adaptant 
a les necessitats del municipi, 
com l’ampliació que es va re-
alitzar el 1999 o la construcció 
del nou edifici el 2010.
L’alcalde actual, Santi Broch, 
va tancar el torn de parla-
ments. Broch es va referir a 

què el servei passa per mo-
ments difícils, ja que, a causa 
de la crisi, algunes famílies no 
porten els nens a les llars d’in-
fants i, per tant, en els darrers 
anys hi ha hagut una disminu-
ció del nombre d’alumnes. El 
màxim responsable municipal 
també va afirmar que des de 
l’Ajuntament es faran tots els 
esforços necessaris per mante-
nir el servei.
Tot seguit, es va lliurar un re-
cord de l’aniversari a les edu-
cadores, directores i respon-
sables municipals que van 
treballar i treballen per tirar 
endavant aquest equipament. 
Així mateix, es va fer el reco-
neixement al grup de pares 
que van impulsar el servei en 

els seus inicis, l’any 1991. 
A continuació, un grup de 
nens i nenes van bufar les es-
pelmes del pastís de celebra-
ció, que tothom va poder tas-
tar, i es va oferir un pica-pica 
per a tots els assistents.
Per a la quitxalla es van rea-
litzar diverses activitats. Hi 
va haver un taller de maqui-
llatge, un de fer un arbre amb 
empremtes i un altre de con-
feccionar un iman per a la ne-
vera amb el logo del Sol Solet. 
I com a cloenda de la festa, la 
companyia Galiot-Teatre de 
Titelles va oferir l’espectacle 
“Palla, fusta, pedra”, basat en el 
conte dels Tres porquets, i que 
va fer passar una estona diver-
tida als més petits.

Nens i pares celebren els 25 anys de la 
Llar d’Infants Municipal Sol Solet 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

A les parets de la Sala 
Municipal d’Exposi-
cions de la Pobla de 

Claramunt es pot veure, des 
del diumenge 13 de novem-
bre, una col·lecció d’instan-
tànies de la igualadina Mireia 
Vilanova. L’acte inaugural va 
anar a càrrec de l’alcalde, San-
ti Broch.
La mostra porta per títol “Ca-
tarsi” i està inclosa dins de la 
programació de les Festes Cul-
turals, que organitza la regido-
ria de Cultura des de principi 

de setembre i fins a final de 
novembre. La col·lecció inclou 
gairebé una trentena de foto-
grafies. Cal destacar la compo-
sició de les imatges i els jocs de 
llums que els donen riquesa i 
personalitat. Són instantànies 
molt nítides i que defineixen 
la mirada personal de la fotò-
grafa a través de l’objectiu.
L’exposició es podrà visitar 
fins al diumenge 27 de no-
vembre. L’horari de visita és 
de dilluns a dissabte, de 2/4 de 
6 de la tarda a 2/4 de 8 del ves-
pre, i el diumenge, de les 12 a 
les 2 del migdia. 

El món fotogràfic de 
Mireia Vilanova, a la Sala 
Municipal d’Exposicions

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt va re-
captar, el diumenge 13 de no-
vembre, 1.230 euros per a la 
lluita contra el càncer. Es va 
organitzar una caminada i un 
esmorzar popular, que van ar-
ribar a la setena edició. A la ca-
minada hi van participar una 
quarantena de persones i a l’es-
morzar, una vintena.
Aquestes dues activitats les va 
organitzar la delegació pobla-
tana de l’Associació Espanyola 
contra el Càncer, amb la col·la-
boració de l’Ajuntament. Cap 
a 2/4 de 9 del matí, els cami-
nants es van trobar a la plaça de 

l’Ajuntament. A partir d’aquest 
punt van fer un recorregut cap 
al camí del Cargol i fins al turó 
de la Guàrdia. La caminada la 
va dirigir el regidor d’Esports, 
Juan Carlos Pérez, i va tenir 
una durada, aproximada, de 
dues hores. 
L’esmorzar, que va consistir 
en un entrepà i una beguda, es 
va fer al Teatre Jardí. Els cami-
nants també van poder com-
prar l’esmorzar abans de sortir. 
A 2/4 de 12 del migdia es va fer 
el sorteig d’una panera, que es 
va sortejar entre els números 
que, dies abans, van vendre vo-
luntaris casa per casa. L’obse-
qui li va tocar a l’Hotel Robert.

La Pobla recapta més de 
1.200 euros per a la 
lluita contra el càncer

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La regidoria de Benestar 
Social de l’Ajuntament 
de la Pobla de Clara-

munt va organitzar una xerra-
da, el divendres 11 de novem-
bre al Teatre Jardí, per parlar 
de la situació dels refugiats 
i del protocol d’acollida. La 
conferència va anar càrrec de 
Sílvia Grados, coordinadora 
de Creu Roja a l’Anoia.
A través de la projecció d’un 
PowerPoint, Grados va expli-
car que, actualment, Europa 
acull la major crisi migratòria 
des de la II Guerra Mundial. El 
2016 es calcula que hi ha hagut 
més de 350.000 entrades i més 
de 3.000 morts. Entre d’altres 
temes, la conferenciant també 
va exposar les línies bàsiques 
del programa d’acollida. Si hi 
ha alguna persona que estigui 

interessada en aquest tema 
però no va poder assistir a la 
xerrada pot trucar a l’Ajunta-
ment on li facilitaran la infor-
mació que es va donar. 
Aquesta xerrada s’emmarca 
dins de les accions que duu 
a terme l’Ajuntament sobre 
els refugiats, com la moció de 
suport a la població refugiada 
víctima dels conflictes armats 

Xerrada sobre la situació dels 
refugiats i el protocol d’acollida

a la Mediterrània que es va 
aprovar, per unanimitat, en el 
Ple ordinari del 17 de setem-
bre de 2015. També es va crear 
un registre de voluntaris per 
donar suport a les persones 
refugiades i els poblatans i les 
poblatanes que hi estiguin in-
teressants s’hi poden inscriure 
a través de la pàgina web mu-
nicipal.
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Cafeteria Restaurant

Ja tenim els menus per a grups i empreses

Av. dels Països Catalans, 101  IGUALADA 08700  Tel. 93 805 41 84
www.restaurantaqua.es

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E l diputat d’Hisenda, 
Recursos Humans, 
Processos i Societat de 

la Informació de la Diputa-
ció de Barcelona, Joan Carles 
García Cañizares, ha parti-
cipat aquest matí a l’acte de 
signatura d’un crèdit per va-
lor de 515.127,51 euros amb 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, dels quals 23.963,95 
euros estan subvencionats per 
la Diputació. En total, aquest 
matí la Diputació de Barcelo-
na ha signat crèdits per valor 
de 18.216.798,66 euros amb 
tretze ajuntaments de la de-
marcació.

Vilanova del Camí
Gràcies al conveni signat entre 

la Diputació i el Banc de Sa-
badell, els ajuntaments poden 
obtenir una línia de préstecs 
per a inversions a un tipus 
d’interès preferencial. El Pro-
grama de Crèdit Local té per 
objectiu reduir els costos fi-
nancers dels préstecs dels mu-

La Diputació signa un crèdit amb 
l’Ajuntament de Vilanova del Camí 
per més de 500.000 euros

nicipis destinats a noves inver-
sions.
Durant l’any passat, la Dipu-
tació va signar crèdits per un 
valor de prop de 64 MEUR, 
dels quals 4,3 MEUR van ser 
subvencionats directament 
per la corporació.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E ls grups municipals de 
Vilanova del Camí van 
fer més d’una cinquan-

tena de preguntes al ple de di-
lluns. Temes com el projecte 
d’urbanització de la plaça Ma-
jor i les modificacions que s’han 
fet en el projecte inicial van cen-
trar bona part de la bateria de 
preguntes del grup socialista al 
govern de la ciutat i en concret 
a la regidora d’Obres i Urbanis-
me Rosi Grados.
La regidora socialista Noemí 
Trucharte va lamentar que el 
govern no vulgui escoltar els ve-
ïns de la plaça que volen arbres 
i no jardineres. El fet que els ar-
bres puguin aixecar les voreres, 
assegura Trucharte, no és su-
ficient per evitar-los, es poden 
cercar altres sistemes com posar 
bosses a les arrels o plantar-hi 
altres espècies, va dir.
L’Alcaldessa Vanesa González 
va explicar al Ple les millores 
que s’havien introduït al pro-
jecte d’urbanització de la plaça 
Major i que afecten les plaques 
del mur i les escales i la instal·la-
ció d’una font. 
Pel que fa al tema de la jar-
dineria, l’Alcaldessa va explicar 
que s’han mantingut reunions 
amb els veïns que ho han sol·li-
citat i que han intentat tenir en 
compte totes les sensibilitats. 
Així, a la part del mur, es plan-
taran quatre arbres, segurament 
de la família de les albícies, i tant 
a la vorera com a la mitjana s’hi 
posaran jardineres del mateix 
tipus que les que s’han col·locat 
al carrer Major per mantenir 
l’estètica.
També està previst col·locar 
mobiliari urbà com bancs i pa-
pereres.

Les comissions de control al 
govern
Un altre punt de debat van ser 
les Comissions de control al 
govern que es van iniciar a pe-
tició de DECIDE i que es cele-
bren cada dos mesos per conèi-
xer i “fiscalitzar” l’acció de cada 
àrea municipal. A aquestes 
comissions es convocaven a 
tots els grups, però només hi 
assistia DECIDE. La raó, argu-
mentaven els grups, és que no 
hi havia ordre del dia ni s’aixe-
cava acta. Un fet que el govern 
ha decidit canviar a partir de la 
convocatòria d’aquest diven-
dres.
La regidora socialista Noemí 
Trucharte aplaudeix la decisió 
del govern i es va comprometre 
a assistir. Altres regidors, com 
Juan Manuel Cividanes, de VV, 
ja va anunciar que no hi assisti-
rà perquè no és un òrgan col·le-
giat, es tracta d’una reunió que 
es fa en horari laboral i això, va 
dir l’impedeix sortir de la feina.
Imma González, de DECIDE, 
va retreure-li al govern que no 
hagi convocat cap comissió des 
de juny i li va recordar que l’ob-
jectiu d’aquestes reunions tin-
guin una funció similar a la que 
tenen els Plens: conèixer i fisca-
litzar l’acció de govern. També 
busquen, va dir Imma Gon-
zález, trobar ponts de diàleg i 
una comunicació més fluïda.
L’Alcaldessa va recordar-li que 
l’agost és un mes difícil per fer 
aquetes trobades i el mes d’oc-

tubre va estar de baixa de ma-
ternitat, per això s’ha convocat 
el més aviat possible malgrat 
que coincideixi la mateixa set-
mana del Ple.

Pla d’asfaltat dels carrers
Des de VA, Francisco Palaci-
os va preguntar sobre l’estat 
d’elaboració del Pla d’Asfalt 
per als carrers de Vilanova que 
ja es va plantejar durant una 
Comissió de Vialitat. 
Aquest document, va explicar 
la regidora Rosi Grados, s’està 
elaborant prioritzant els car-

rers més malmesos però tam-
bé cal dotar-lo de pressupost. 
Precisament per aquest motiu 
és segur que el projecte s’hau-
rà d’entomar de cara el 2017.
Seguint amb temes de vialitat, 
Palacios també va preguntar 
al govern sobre les accions que 
està previst fer a la cruïlla de 
Cristòfor Colom i Santa Llúcia 
on fa uns mesos es va  produir 
un accident força aparatós. La 
regidora va explicar que valo-
ren amb els tècnics la possibi-
litat d’instal·lar un pas elevat 
però també és un projecte que 

El projecte d’urbanització de la plaça Major inclourà 
arbres i jardineres

s’introduirà als pressupostos 
del 2017.
Al Ple de dilluns també es 
van fer altres preguntes sobre 
l’estat d’alguns espais públics 
com la plaça Picasso, on se-
gons Imma González, hi con-
tinua havent problemes; el 
carrer Santa Llúcia on la regi-
dora de DECIDE posaria més 
papereres i el talús del carrer 
Alba, on recentment es va fer 
una acció important de jar-
dineria. González es va quei-
xar que quan plou baixa terra 
a la vorera.

En el ple municipal 
del passat dilluns es 
van tractar sobretot 

temes relacionats amb 
l’urbanisme
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Psicologia infantojuvenil ......................Mariona Berini

Psicologia clínica..................................Carme Carbonell

Psicologia clínica i Terapia familiar............. Elvira Puig

Logopèdia ............................................................. Èlia Vidal

Psiquiatria..............................................Dra. Anna Roldan

Neurodesenvolupament infantil............Dr. Joan Vidal

Aparell Digestiu.........................Dr. César Martín Eleno

Indústria, 1 IGUALADA TEL. 93 805 29 95

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

D es de l’any 2003, els 
municipis de Rivalba 
di Castello (Piamon-

te, Itàlia) i Els Hostalets de Pie-
rola estan agermanats. Després 
d’uns anys sense intercanvis 
s’activa una nova etapa amb 
l’objectiu de tornar a connec-
tar els pobles i els seus veïns.
El proper cap de setmana, 
l’agermanament entre Rivalba 
di Castello i Els Hostalets de 
Pierola viurà una nova etapa 
amb l’arribada d’uns 25 re-
presentants del municipi ita-
lià. Aquesta nova trobada s’ha 
anat preparant entre ambdós 
ajuntaments amb l’objectiu 
de reprendre els contactes en-
tre els dos municipis i sobretot 
entre els seus veïns, després de 
la darrera edició de l’any 2007.
Durant aquest cap de setmana 
els visitants de Rivalba conei-
xeran el poble dels Hostalets de 
Pierola i compartiran temps, 
experiències i activitats amb els 
veïns dels Hostalets de Pierola. 
Així, el divendres 18 de novem-
bre està prevista la benvinguda 
a l’Auditori i posteriorment un 
sopar i festa d’agermanament. 
El dissabte al matí visitaran 
Barcelona i a la nit el Cafè del 
Casal Català organitzarà una 

Festa per a tothom. Finalment 
diumenge al matí gaudiran de 
l’experiència de les P@leo_ru-
tes. A diferència d’altres vega-
des, no hi haurà acollida a les 
cases dels veïns perquè els ri-
valbencs s’allotjaran a l’alberg 
de Can Roviralta.
Aquest nou agermanament 
està organitzat per ambdós 
ajuntaments amb la col·labo-
ració de les entitats Arc Juvenil, 
Teca i Festa i el Casal Català.
Us convidem a sumar-vos a 
aquesta nova edició de l’ager-
manament amb Rivalba! Un 
cap de setmana per compartir 
amistat, cultura i germanor 
entre els veïns dels dos muni-
cipis. Estigueu atents a les in-
formacions durant els propers 
dies!

El programa previst és:
- Divendres, 18 de novembre
19h. Benvinguda a l’Auditori 
de Cal Figueres
20.30h. Sopar i Festa d’Ager-
manament. Preu del tiquet pel 
sopar 8 euros.
Adquisició del tiquet a:
Suma
Cafè Casal Català
Cal Sala
- Dissabte, 19 de novembre
23.00h. Festa per a tothom al 
Cafè del Casal Català

S’activa l’agermanament 
dels Hostalets de Pierola 
amb Rivalba di Castello

CAPELLADES / LA VEU 

Quan arriben aquestes 
dates, són moltes les 
poblacions que enge-

guem motors per començar 
a preparar els tradicionals 
Pastorets. Capellades n’és una 
d’elles. 
Aquest divendres dia 18 a les 
8 del vespre, el Grup Teatral 
de Capellades obre les por-
tes de bat a bat que donar la 
benvinguda a totes les per-
sones que vulguin participar 
del tradicional espectacle na-
dalenc. 
Uns cartells anunciadors 
conviden a unir-se al projecte 
que llegat pels nostres avant-

passats, anem representant. 
Enguany els capelladins i 
anoiencs podran gaudir-ne el 
dia de Nadal a les 7 de la tarda 
i el dia 8 de gener a les 6. 
L’any passat 130 persones 
voluntàriament formaven 
l’equip artístic i tècnic. I en-
guany s’espera que aquesta 
riuada de gent de bona vo-
luntat tornin a emprendre 
camí per aconseguir entre 
tots, que una de les obres més 
tradicionals de la cultura po-
pular catalana es mantingui. 
L’Estel de Natzaret de Ramon 
Pàmies, amb arranjaments i 
adaptació del propi Grup Te-
atral, pujarà a l’escenari. 
Ara és l’hora de fer crida a 

totes aquelles persones que 
hi vulguin participar. Així 
doncs, necessitem actors i 
actrius, nois i noies, homes 
i dones, nens i nenes (amb 
la mare o el pare), tramois-
tes, electricistes, fusters, ma-
nyans, en definitiva gent amb 
ganes de col·laborar, viure i 
compartir una gran experi-
ència. 
Recordeu, divendres 18 a les 8 
del vespre al Teatre La Lliga hi 
esteu convidats. 
I més endavant us anirem 
informant del desenvolupa-
ment d’aquest engrescador 
projecte nadalenc. Perquè 
l’any es va acabant i les festes 
truquen a la porta. 

Portes obertes per participar 
als Pastorets de Capellades

DIUMENGE 20
- A les 9,00h
CAMINADA I ESMORZAR 
A MAIANS VELL. Sortirem 
de la Plaça de l’Era cap a Ma-
iansVell (20 minuts) on es-
morzarem (cadascú se l’ha de 
portar) tot recordant la nostra 
història amb l’ajuda de Josep 
Rius.
En acabar d’esmorzar, qui vul-
gui tindrà l’opció de continu-
ar el camí per visitar les restes 
de la última casa habitada del 
poble. El temps total aproxi-
mat de l’excursió serà de 4 ho-
res (anada i tornada).
- A les 16,30h
TALLER “POSADA A PUNT 
I MANTENIMENT DE LA 
TEVA BICI”, al Centre Segui-
dament BERENAR pels assis-
tents.

DIVENDRES 25
- A les 22,00h
CONCERT per a joves de 0 a 
99 anys amb Contra Corrent, 
un grup de joves en constant 
evolució amb ganes d’ense-
nyar el seu potencial. Intenten 
tocar bastants cares del rock, 
versionar temes del pop al seu
estil i comencen a compondre 
temes propis. Hi haurà servei 

de bar.

DISSABTE 26
A les 16,00h.
SORTIDA AMB BICI.
Ens trobarem a la Plaça de 
l’Era. Es faran dos grups: un 
per pista i un per corriols.
A les 18,00h
CINEMA. Projecció de la pel-
lícul.la ALEGRIA, un dels es-
pectacles més famosos de Cir-
que du Solei
A les 19,00h
BERENAR per tothom
- A les 21,00h
SOPAR

• Patates emmascarades, bo-
tifarra i cansalada a la brasa i 
amanida de tomàquet i olives
• Postres, vi i aigua
- A les 23,00h
BINGO PER LA MARATÓ 
DE TV3.
Passarem una estona divertida 
cantant línies i bingos, la re-
captació íntegra es destinarà a 
la Marató.
ENTRADA LLIURE

DIUMEGE 27
- A les 10H
2n Campionat d’escacs
- A les 12,00h
MISSA amb l’acompanya-
ment musical de la Coral Flor
de Boix. Es recolliran aliments 
per lliurar a Càritas
- A les 18,00h
TEATRE
L’Associació Teatral i Cultural 
de Castellbell i el Vilar repre-
sentarà la comèdia còmica
“BOEING, BOEING”, de Marc 
Camoletti.
Preu: 5 euros (des dels 10 
anys)
- A les 20,45h
PARTIT R. SOCIETAT-BAR-
ÇA, en pantalla gran
Hi haurà servei de bar amb 
entrepans

Maians ja té a punt la Festa Major
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PIERA / LA VEU 

E l passat diumenge 13 
de novembre, es va ce-
lebrar la primera de les 

activitats que inclou el mes de 
l’oli: “Del trull al plat”, amb 
una gran afluència de públic. 
En aquesta ocasió, els pierencs 
van poder visitar els dos mo-
lins d’oli del municipi, el de 
Cal Sadurní i el de Cal Nasi, 
de mans de persones expertes 
que els van explicar el procés 
d’elaboració de l’oli, des de 

la collita de les olives fins que 
s’envasa per ser venut i consu-
mit.
A més, la visita també va in-
cloure un esmorzar popular 
amb pa torrat, oli nou i bo-
tifarra. La propera activitat 
del programa és la Festa de la 
Rosta, que se celebrarà el 27 
de novembre, de 10 a 14h a 
la Nau de Cal Sanahuja, amb 
el concurs d’allioli, la rostada 
popular, la mostra de produc-
tes agrícoles o la degustació 
d’olivada  i allioli de codony. 

Gran afluència a la visita 
dels dos molins d’oli

PIERA / LA VEU 

P iera lidera les xifres de 
recollida selectiva de 
tots els municipis de la 

comarca de l’Anoia, amb un 
47,93% dels residus recollits a 
través de les diverses fraccions. 
Aquesta xifra supera la mitja-
na catalana, que és del 39% 
i suposa un increment molt 
important respecte les dades 
de l’any passat, quan la vila 
estava a la cua dels municipis 
anoiencs.
Els principals canvis que s’han 
aplicat aquest any per la mi-
llora de la recollida han es-
tat la instal·lació de remolcs 

per als residus voluminosos 
als barris, més bonificacions 
per a l’ús de la deixalleria i el 
servei de retirada de volumi-
nosos porta a porta. Aquestes 
accions, si bé a vegades han 
resultat més cares, han millo-
rat la recollida i han evitat la 
presència de material llençat a 
les torrenteres.
Tot i aquests bons resultats, 
l’Anoia és una comarca amb 
una alta generació de residus. 
Piera continua sent un dels 
municipis que més en genera, 
amb una mitjana de 2,14 qui-
los per persona i dia, gairebé 
un quilo per sobre de la mitja-
na catalana. 

Piera lidera la recollida 
selectiva a l’Anoia

VALLBONA D’A. / LA VEU 

V allbona té uns 200 
arbres repartits per 
tot el nucli. Amb 

l’objectiu d’aconseguir un 
manteniment i un creixe-
ment saludable dels arbres, al 
mateix temps que s’eliminen 
afectacions o inconvenients 
a persones i edificis, una bri-
gada d’operaris municipals 
està treballant en la poda dels 
arbres situats a la via pública 

del municipi que ho reque-
reixin. Les principals tasques 
d’aquesta campanya es duran 
a terme fins a mitjan mes de 
desembre.
D’altra banda, l’Ajuntament 
ha posat a disposició dels ve-
ïns uns contenidors per a di-
positar-hi les restes de poda. 
Es tracta concretament de 8 
contenidors, situats a dife-
rents punts del municipi, per 
facilitar l’abocament de resi-
dus vegetals procedents de la 

Comença la campanya de poda 
a Vallbona d’Anoia

poda i neteja de jardins i patis 
dels veïns i veïnes de Vallbona. 
Aquests contenidors restaran 
del 10 de novembre al 20 de 
febrer del 2017. 
El regidor de governació de 
l’Ajuntament, Pere Masagué,  
explica que “l’objectiu no és 
altre que el reciclatge i no 
llençar aquests residus amb el 
rebuig reduint així el volum 
de deixalles que van a l’abo-
cador”. A més fa una crida per 
optimitzar al màxim la capa-
citat dels contenidors, “inten-
tem entre tots, llençar peces 
el més petit possible i llençar 
exclusivament coses relacio-
nades amb la poda”.
Totes les restes de poda del 
municipi, tant les restes vege-
tals que provenen de l’arbrat 
municipal com les de particu-
lars, seran triturades i aprofi-
tades com adob.
Els contenidors s’aniran revi-
sant i buidant un cop es vagin 
quedant plens. Per a qualsevol 
dubte o suggeriment cal po-
sar-se en contacte amb l’Ajun-
tament.

CARME / LA VEU 

S egons llegenda l’interlu-
di de bonança que cada 
any té lloc a mitjans de 

novembre es coneix amb el 
nom de  l’estiuet de Sant Mar-
tí,  i aquest any hem pogut fer 
honor a la  llegenda  ja que  per 
Sant Martí hem pogut gaudir  
d’aquest estiuet.
Aquest any les activitats de 
Sant Martí, Festa Major d’hi-
vern, van començar el diven-
dres a  2/4 de 12 del migdia   
quan el Cisco Valls, campaner 
del poble, va fer el repic de 
Festa Major .
Tot seguit, després del repic a 
les 12 se celebrà la Missa en 
honor al patró, acompanya-
da pels cants dels Amics de la 
parròquia de Carme i en fina-
litzar, s’inaugurà al Casal una 
exposició de pintures amb 
quadres fets per les senyores 
que participen en el taller de 
pintura de la Pilar Gil.  Un pe-
tit refrigeri va fer  que l’esperit 
de Sant Martí de compartir 
es donés a tota la gent que va 
assistir a l’acte, interactuant 
amb els que participen en el 
taller de pintura així com amb 
la mestra Pilar Gil.

Continuant la diada per la tar-
da a la sala d’actes del Casal, 
la quitxalla va gaudir de l’ani-
mació infantil Gresca Fresca  a 
càrrec deParranda. Una xoco-
latada va posar final a la festa.
El dissabte 12 de novembre  es 
va iniciar per primera vegada  
La 1a cursa d’orientació de 
Carme amb força participació 
i  que alguns casos l’orientació 
va ser una mica difícil.
Aquest any no vàrem donar 
continuïtat a sopar dues ve-
gades sinó que es va  fer un 
dinar, que va tenir una bona 
participació.
La sobretaula va esser amenit-

zada per el monologuista Jor-
di Mercader que va possar la 
nota d’humor a la vetllada.
Diumenge 13 de novembre 
per acabar la festa, a la 1 del 
migdia es va fer una Cercavi-
la amb gegants de la Llacuna, 
Sant Pere Molanta i Montbui 
acompanyats pels capgrossos 
de Carme que varem portar 
els nens i nenes de l’escola. 
Tots junts fan fer gaudir de la 
festa a  petits i grans.
Durant els dies festa i que ja  
s’ha convertit en una   tradició 
els balcons i finestres es van 
omplir  de banderoles pròpies 
de Carme.

Carme va celebrar la Festa Major 
d’hivern de Sant Martí
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Neguit entre els veïns pel projecte d’un Glamping al Bruc

EL BRUC / CONXITA COSTA 

A questes darreres set-
manes els veïns del 
Bruc mostren preocu-

pació, uns, i interès i expectació, 
altres, pel projecte d’instal·la-
ció d’un càmping a la zona del 
Plans de la Vinya Nova, ubicat 
a una zona molt propera al parc 
de la muntanya de Montserrat.  
Es tracta d’un projecte privat 
que, si inicialment tenia pre-
vist utilitzar unes 30 hectàrees  
aproximadament, actualment 
s’ha reduït l’espai d’actuació 
deixant la superfície en 15 hec-
tàrees, de les quals s’hauria de 
cedir un 25% de sòl a l‘ajunta-
ment per complir amb les no-
mes subsidiàries. El projecte de-
finitiu encara no s’ha presentat 
a les dependències municipals 
i es treballa sobre una propos-
ta que es va adaptant a les dife-
rents normatives municipals. 
El passat divendres 4 de novem-
bre l’actual equip de govern va 
organitzar un acte públic per 
tractar diferents temes urbanís-
tics, entre els quals, la proposta 
de construcció d’un càmping 
al municipi. L’assistència va 
ser notòria pel neguit que ha 
generat entre alguns veïns que 
no volen que es destrueixi una 
zona rústica ubicada en el pre 
parc. Al torn de preguntes di-
versos assistents van mostrar 
aquest malestar, comentant que 
“s’hauria d’ampliar el parc na-
tural com els municipis veïns 
per evitar aquestes construcci-
ons”, o que “primer s’hauria de 
confeccionar el POUM i des-
prés donar permisos i no a l’in-
revés”. Els contraris al projecte 
varen ser molt contundents en 
demanar a l’equip de govern 
el “compromís explícit amb la 
preservació de la zona”.
Per la seva part, el posiciona-
ment  de l’equip de govern es 
que, es tracta d’una proposta 
que al lloc on està previst ubi-

car-la compleix la normativa i, 
fins que no es presenti el pro-
jecte definitiu, no es podrà va-
lorar en un sentit o altre. Enric 
Canela, l’alcalde del Bruc, en 
la seva intervenció, va explicar 
que la normativa urbanística 
ho permet si compleix una sèrie 
de condicions com: la cessió del 
25% a l’ajuntament de sòl afec-
tat, els vistiplau del Patronat de 
la Muntanya, i l’autorització de 
la direcció general de Turisme, 
Urbanisme i Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya.
En canvi, són molts els bruque-
tans que veuen una oportuni-
tat per potenciar el turisme i 
transformar-lo en llocs de tre-
ball, en la creació d’empreses 
esportives i d’oci per oferir ac-
tivitats als futurs visitants o la 
comercialització de productes 
autòctons com l’oli, i una em-
penta al comerç local.   
La Veu de l’Anoia ha parlat 
amb els promotors per saber, 
exactament, les característi-
ques del projecte. Es tracta 
d’un glamping, la combinació 
de glamour i càmping, que 
acolliria un total de 46 uni-
tats construïdes en dues fases 
i ubicades estratègicament per 
garantir la intimitat dels visi-
tants. Allotjaments singulars 
com cabanes de fusta,  cabanes 
als arbres o tendes safaris, tot 
ecològic i utilitzant les energi-
es renovables i sistemes autò-

noms de depuració i sistemes 
d’estalvi d’aigua.
Els promotors són conscients 
del neguit que pot haver entre 
els veïns, però tot és fruit d’una 
no-informació. El màxim ren-
diment serà de 46 unitats que, 

traduït en vehicles, és molt 
poca quantitat.  Ens han co-
mentat que “volem promoci-
onar el turisme i les empreses 
esportives i de lleure, i donar 
vida als restaurants i comerços 
de la zona”, així com “la restau-
ració d’elements existents com 
antics dipòsits d’aigua i pous, i 
recuperar l’olivera i l’agricul-
tura a la zona”. 

Moció en contra de l’eco-càm-
ping per part d’EBET
En el ple municipal celebrat 
aquest divendres dia 16, el 
grup municipal El Bruc ets tu 
(EBET) va presentar una mo-
ció en contra de la construcció 
de l’eco-càmping. EBET, amb 
un únic regidor, forma part de 
l’actual equip de govern jun-

tament amb els 4 regidors de 
Bruc Viu. La posició de Bruc 
Viu és que “no es pot aprovar 
una moció a la proposta legíti-
ma d’un ciutadà” i que es trac-
ta d’un “posicionament radical 
i el projecte en ferm encara no 
ha estat presentat”. El portaveu 
del grup a l’oposició, CiU, en 
resposta al seu vot va comen-
tar que “falta molta informació 
per posicionar-nos i no es pot 
votar cap iniciativa empresa-
rial que es presenti al nostre 
poble” afegint que “vetllarem 
perquè compleixin les norma-
tives mediambientals”. EBET, 
per la seva part, “considera que 
s’hauria de construir en altres 
espais del municipi”. La moció 
no es va aprovar per 8 vots en 
contra i 1 a favor.  

Ubicació del càmping al terme del Bruc. /

Cabanes de fusta tipus com les que hi haurà al càmping.
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140 anys de Coral 
La Llàntia

C
inc nois van crear, quan tornaven de Vilanova del Camí, 
tot caminant de nit i guiant-se gràcies a una llàntia, la 
“Coral La Llàntia”. Era el 1876. Han passat 140 anys des 
de llavors. Els seus inicis van ser en un local anomenat 

“La Lumbrera Igualadina”, més tard “Bandera Negra” i avui seu 
de La Veu de l’Anoia. Amb el temps es va convertir en una de les 
entitats més antigues de la ciutat i tot un referent per a la cultura 
d’Igualada. La fotografia, de Procopi Llucià, és de 1943.
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada. 
Fons Antoni Mateu i Corbella. Autor: Procopi Llucià. 
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CAPELLADES / LA VEU 

E l 25N es commemora 
el dia Internacional per 
Erradicar la Violència 

Masclista. Enguany des de la 
Taula de Dones de Capellades 
s’ha organitzat diverses pro-
postes, que giraran al voltant 
de l’exposició que es podrà 
veure el dissabte 26, a partir 
de les 11 del matí a la plaça 
Catalunya.
D’una banda, hi ha l’exposi-
ció “Zapatos Rojos”. Tal i com 
es detalla en el programa de 
l’exposició “l’obra neix de la 
mà de l’artista mexicana Eli-
na Chauvet l’agost de 2009 a 
Ciudad Juárez, arran del dol 
propi i de la necessitat de fer 
públic el dolor privat i aliè. A 
través de l’absència i la visibi-
litat de les sabates vermelles, 
l’obra col·lectiva pretén mos-
trar el buit que han deixat les 

filles, les germanes, les mares 
i les esposes. Les sabates ens 
expliquen l’absència de qui les 
calçava i el vermell representa 
la sang però també l’esperan-
ça.  Les sabates vermelles han 
caminat més enllà de Mèxic i 
diverses artistes, entitats i ac-
tivistes d’arreu del món han 
anat replicant aquesta ins-
tal·lació col·lectiva per tal de 
denunciar les violències que 
viuen les dones pel sol fet de 
ser-ho. Argentina, Itàlia, Ale-
manya, Noruega, Brasil, Es-
panya, Catalunya i aquest no-
vembre a Capellades”. 
Per poder representar aquesta 
obra s’ha fet prèviament una 
recollida de sabates velles, que 
ha tingut molt bona resposta 
ja que ràpidament s’ha arribat 
al centenar de parells necessa-
ris per fer l’exposició. A més a 
més també s’ha fet dos tallers 
de pintura de sabates. El pri-

Comença la campanya “PAS FERM! 
Eradiquem la violència masclista” 

mer, dissabte passat i el segon 
es farà aquest, 19 de novem-
bre, a les 11 del matí a la plaça 
Catalunya obert a tothom qui 
vulgui col·laborar.
A banda de l’exposició també 
s’ha gravat un microcurt, que 
es pot veure a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Capellades, 
per sensibilitzar tothom sobre 
com la unió entre persones 
pot ajudar a fer front els actes 
masclistes.
Finalment, a més a més s’ha 
editat uns cartell i uns fulle-
tons que recullen els diferents 
tipus de violència que existei-
xen. Per exemple, es parla de 
violència econòmica, definint 
les diferents situacions que 
poden ser-ho. Els altres fu-
lletons recullen el maltracta-
ment psicològic o emocional, 
el maltractament sexual, la vi-
olència ambiental i el maltrac-
tament físic.

CAPELLADES / LA VEU 

A quest diumenge a les 
sis de la tarda, a l’es-
glésia de Santa Maria 

de Capellades, tindrà lloc el 
Concert de Santa Cecília.
El protagonista serà en Joan 
Casals i Clotet, format mu-
sicalment a l’Escolania de 
Montserrat i després als con-

Tercer recital del Festival d’Orgue

CAPELLADES / LA VEU 

A quest és el títol del 
conte que ha om-
plert la sala d’actes 

de la Biblioteca El Safareig 
de Capellades.
Clara Gavaldà ha explicat 
una història que comença 
just quan el pare de la Lau-
ra va agafar el llibre secret de 
les princeses  i li va explicar a 
la seva filla una cosa que no 
sabia ningú. 

La programació de la Bibli-
oteca continuarà aquest di-
jous amb la presentació del 
llibre sobre la Montserrat 
Roig, que presentarà la seva 
autora, Aina Torres. Serà al 
a mateixa a la d’actes, a les 
set de la tarda. Cal recordar 
també que aquest diumenge 
finalitzarà 
l’exposició sobre aquesta pe-
riodista i escriptora que s’ha 
pogut visitar des de principis 
de mes.

“Les princeses també es 
tiren pets”

CAPELLADES / LA VEU 

E l Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Fa-
mílies subvencionarà a 

partir d’avui 750 noves places 
per a gent gran distribuïdes en 
149 centres de tot Catalunya. 
18 d’aquesta noves places cor-
responen a la Residència Con-
sorts Guasch de Capellades. 
Són places en residències pri-
vades que, amb aquest finan-
çament de la Generalitat, pas-
saran a formar part del sistema 
públic com a places col·labo-
radores i s’assignaran d’acord 
amb la llista d’espera. Per a la 
Residencia de Capellades això 
comportarà un creixement del 
51% de places públiques.
La consellera Dolors Bassa ha 

explicat que “fent mans i mà-
nigues amb el pressupost actu-
al del Departament hem pogut 
convertir en col·laboradores 
aquestes noves places per tal de 
permetre que molta gent pugui 
rebre el finançament públic 
que necessita per poder estar 

servatoris de Terrassa i de 
Barcelona. Ha fet concerts 
d’orgue per Espanya i França. 
Habitualment participa en el 
cicle “Els Orgues de Catalu-
nya”. Com acompanyant de 
l’Escolania de Montserrat ha 
fet gires de concerts per Euro-
pa, Àsia i Amèrica.
Al Concert de Santa Cecília 
interpretarà obres de Miserac-

hs, Pachelbel, Brahms, Reger, 
Geis i Mompou.
Per tancar aquest primer Festi-
val d’Orgue es farà el diumen-
ge 18 de desembre el Concert 
de Nadal, amb l’estrena abso-
luta de l’obra “Capestampes” 
del compositor Xavier Cassa-
nyes. El concertista convidat a 
l’església de Santa Maria serà 
en Daniel Parache.

La Residència Consorts Guaschs dis-
posarà de 18 noves places públiques

en una residència”.
Bassa ha afegit que “tots els re-
cursos que tenim disponibles, 
els hem destinat, els destinem 
i els destinarem a atendre les 
persones per un envelliment 
digne”.
El regidor d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Capellades, 
Salvador Vives,  i la Direcció 
del Centre han valorat molt 
positivament aquesta amplia-
ció, “des de la nostra Fundació 
vam fer la sol·licitud correspo-
nent demanant 18 places pú-
bliques i amb molta rapidesa 
ens les han concedit i això per-
metrà, primer poder omplir la 
residència i segon disminuir 
els temps d’espera de plaça per 
llista pública, que rondava en 
els 3 anys”.

CAPELLADES / LA VEU 

D es de mitjans d’oc-
tubre els alumnes de 
quart de l’IES Molí 

de la Vila de Capellades i de 
l’escola Mare del Diví Pastor 
estan fent de professors de no-
ves tecnologies als avis i àvies 
de Cal Ponet. Els dimecres a 
la tarda es troben al Casal i 
els joves expliquen qüestions 
com l’ús dels dispositius mò-
bils, l’edició bàsica d’imatges, 
el whatssap o l’accés a les xar-
xes socials.
Aquesta iniciativa forma part 
del “Servei Comunitari”. És 
una assignatura obligatòria 
incorporada enguany al cur-
rículum de 4t d’ESO on els 
estudiants es formen treba-
llant sobre necessitats reals 
del seu entorn amb l’objectiu 
de millorar-lo. L’alumnat, a 
l’hora que ofereix un servei 
adquireix, mitjançant l’acció, 
els valors i habilitats propis de 
la competència social i ciuta-
dana.
A Capellades aquesta nova 
assignatura s’ha treballat con-

juntament entre els centre i 
l’Ajuntament. Des de la regi-
doria d’Educació s’ha propo-
sat i ofert les diferents entitats 
i serveis des d’on els alumnes 
poden prestar el servei co-
munitari, en funció de les 
necessitats pedagògiques que 
han plantejat des dels centres 
educatius. En aquest sentit 
la regidora Susanna Moreno 
ha valorat molt positivament 
“aquesta col·laboració molt 
estreta entre les parts. Les dues 
escoles i les regidories d’Acció 
Social, Comunicació, Cultura 
i d’Educació han aportat mol-
tes idees i propostes que han 
acabat materialitzant-se en un 
ampli ventall d’opcions per als 
alumnes, que han tingut mol-
tes ofertes per escollir quin 
voluntariat volen realitzar”.
El servei comunitari s’aplicarà 
des de diferents àmbits. Des-
prés de rebre una formació 
teòrica els alumnes comen-
çaran a treballar en diferents 
projectes com la recuperació 
de fonts de Capellades, servei 
a l’Abric Romaní, participació 
a Ràdio Capellades...

Escolars capelladins 
ensenyen l’ús de la tecno-
logia als avis de Cal Ponet
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MASQUEFA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Mas-
quefa, amb la volun-
tat de refermar la seva 

aposta prioritària per la sensi-
bilització, promoció i defensa 
dels drets dels infants, es torna 
a sumar enguany a la com-
memoració del Dia Universal 
dels Drets de l’Infant, una di-
ada anual per difondre i sensi-
bilitzar a la població sobre els 
drets de la infància. Diumenge 
20 de novembre, l’Ajuntament 
i el Centre d’Esplai Giravolt, 
amb la col·laboració de la 
Fundació Catalana de l’Esplai, 
organitzen al carrer Crehueta 
una festa popular per reivindi-
car el dret al lleure dels infants 
i per posar de manifest el pa-
per cabdal que aquest té en el 
desenvolupament i en l’educa-
ció dels nens i nenes. De les 11 
h. a les 13:30 h. es celebraran 
en aquesta zona del municipi 
diverses activitats lúdiques, 
culturals i reivindicatives amb 
l’objectiu de fomentar, des 

d’un ambient de diversió fa-
miliar, una reflexió sobre els 
drets dels infants. En l’orga-
nització d’aquesta festa s’hi 
han sumat també les entitats: 
L’Alzinar Societat Recreativa 
i Cultural, Associació Gim-
nàstica Masquefa, Associació 
Alma i Club Patinatge Artístic 
de Masquefa, a qui l’Ajunta-
ment agraeix la seva implica-
ció. El mateix diumenge 20, a 
les 10 del matí, també es durà 
a terme l’acte de cloenda de la 
reforestació del turó, que tin-
drà lloc a darrera del CRARC 
i de l’Institut. Per tal de recu-
perar aquest espai verd que es 
va cremar, s’han dut a terme 
diverses actuacions, entre elles 
la plantada d’arbres. Diumen-
ge s’oferirà un esmorzar de 
coca i xocolata per a tothom 
que vulgui apropar-se i visitar 
aquest espai, i els agents rurals 
explicaran mesures sobre la 
prevenció d’incendis i refores-
tació. En l’acte hi col·laborarà 
l’Associació de Defensa Fores-
tal de Masquefa.

Diumenge, Masquefa 
reivindicarà el dret al 
lleure dels infants

MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament de Masquefa ha 
donat per finalitzats aquest 
mes de novembre els treballs 
de remodelació i restauració 
del skatepark municipal situ-
at al Turó del Met. Les obres, 
impulsades pel consistori, 
han tingut una durada de 
dos mesos i han permès do-
nar una resposta eficaç a les 
necessitats expressades pels 
usuaris i joves que acostumen 
a utilitzar aquesta instal·lació.

L’actuació ha consistit en la 
substitució dels antics ele-
ments prefabricats per nous 
mòduls de formigó més 
resistents a la seva utilització 
i segurs per als patinadors. 
Enrique Gómez, regidor 
d’Urbanisme, Obres i Ser-
veis i Esports, assegura que 
amb aquests treballs “posem 
a disposició dels masquefins 
un equipament de primera 
qualitat i satisfem una de-
manda popular creixent en-
tre els joves”.

L’Ajuntament restaura el 
skatepark del Turó del Met

La Fiscalia investiga l’ajuntament 
de Masquefa per un possible delicte 
urbanístic

MASQUEFA /  

La Candidatura d’Uni-
tat Popular (CUP) de 
Masquefa, juntament 

amb una cinquantena de ve-
ïns, va presentar el passat 13 
de setembre una denúncia 
davant la Fiscalia Provincial 
de Barcelona per tal que s’in-
vestiguin les possibles irregu-
laritats al voltant de la cons-

trucció del polígon situat al 
barri del Maset, a Masquefa. 
Tal com declara la regidora de 
la CUP Sílvia Rotger, el motiu 
de la denúncia és fer que la 
Fiscalia investigui l’inici de la 
construcció d’aquest polígon 
molt abans de l’aprovació del 
Pla Parcial Urbanístic, ja que a 
l’octubre del 2015 van comen-
çar els primers moviments 
sobre el terreny i l’aprovació 
del Pla Parcial Urbanístic va 
ser publicada al BOPB el 14 de 
juny de 2016 i aprovada defi-
nitivament el 14 de setembre, 
passats els 2 mesos hàbils des 
de la seva publicació.
Amb tota la documentació 
aportada a la Fiscalia Provin-
cial de Barcelona, els signants 
també informen del fet que 
la promotora, La Masia de 
Masquefa SL, és propietat de 
Manel Ferrer, que va ser alcal-
de de Masquefa, compartint 
govern amb l’actual alcalde 
Xavier Boquete, que durant el 
mateix període va ser regidor 
d’urbanisme sota les sigles de 
CiU.
Des de la Candidatura Unitat 
Popular també es denuncia 
que quan en ple municipal 
l’equip de govern ha estat pre-
guntat per l’afer, sempre ha 

manifestat que complia amb 
la legalitat, tot i que la regi-
dora Sílvia Rotger manifesta 
que “les cotes modificades so-
brepassen els límits permesos 
amb la llicència de moviments 
de terres adjudicada a la pro-
motora, el qual li permetia 
fer moviments de només 30 
centímetres i a peu d’obra es 
constaten cotes de més de 5 
metres”.
Segons els signants de la de-

núncia aquest projecte re-
presenta la destrucció de sòl 
agrícola i forestal de Masque-
fa a més de les molèsties que 
ocasionarà als veïns del barri 
del Maset.
Dos mesos després la Fisca-
lia ha informat que s’ha ac-
ceptat la denúncia a tràmit i 
s’han obert diligències per un 
possible delicte urbanístic i 
al fet que l’administrador de 
la promotora tingui relació 
política amb l’actual govern 
local.

L’Ajuntament diu que el 
Pla Parcial de Can Bonastre 
compleix amb tots els pre-
ceptes legals.
En una nota informativa, 
l’Ajuntament de Masquefa 
diu que “com a conseqüèn-
cia d’algunes informacions 
publicades als mitjans de co-
municació, des de l’Ajunta-
ment s’aclareix que la Secció 
de Medi Ambient i Urbanis-
me de la Fiscalia Provincial 
de Barcelona ha sol·licitat a 
l’Ajuntament informació re-
ferida al polígon industrial 
de Can Bonastre, sense que 
s’hagi comunicat l’admissió a 
tràmit de cap denúncia. Com 
és habitual en aquests casos, 

l’Ajuntament ha facilitat tota 
la documentació referida al 
desenvolupament urbanís-
tic d’aquest sector industrial 
aprovat definitivament per 
la Comissió Territorial d’Ur-
banisme de Barcelona el 27 
de març de 2008, en estricte 
compliment de la sentència 
del 7 de novembre de 2005 
dictada per la Secció Tercera 
de la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Supe-

rior de Justícia de Catalunya, 
i publicada al DOGC el 15 de 
maig de 2008.
El Pla parcial de Can Bonas-
tre, promogut per la societat 
Carreras Grupo Logístico SL, 
va ser aprovat definitivament 
per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalu-
nya Central el 3 de juny de 
2016 després d’estar sotmès 
a informació pública 45 dies, 
període en el qual qualse-
vol persona podia manifes-
tar les seves consideracions. 
Igualment, va ser presentat a 
tots els regidors municipals 
i aprovat pel Ple de l’Ajun-
tament de Masquefa el 18 
d’abril i 30 de maig d’en-
guany. En aquesta línia, En-
rique Gómez comenta que 
“mai cap grup municipal, 
tampoc la CUP, va presentar 
al·legacions al projecte, ni 
quan estava exposat pública-
ment ni quan el vam portar a 
aprovació en Ple municipal. 
És a dir, sorprèn que ara s’uti-
litzi la via judicial quan en el 
seu moment no es va fer ús 
de la via administrativa. No 
entenem aquest oportunisme 
i creiem que només es busca 
un titular per desgastar el go-
vern municipal”.
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CALAF / LA VEU 

L ’Ajuntament de Calaf 
va aprovar, en la ses-
sió plenària ordinària 

d’aquest dilluns, les orde-
nances fiscals per al 2017. El 
punt es va aprovar amb el 
vot de qualitat de l’alcalde, 
al haver-hi cinc vots a favor 
de l’equip de govern i cinc 
en contra dels dos grups de 
l’oposició, el Grup d’Inde-
pendents per Calaf (GIC) i 
Convergència i Unió (CiU). 
L’equip del govern ha actua-
litzat les ordenances a la nova 
llei que marca la Diputació de 
Barcelona, ja que no s’havien 
modificat des de l’any 2014.
La taxa de l’IBI no s’ha mo-
dificat respecte l’any ante-
rior i ha quedat congelada, 
així com tampoc la majoria 
de taxes i impostos com la 
d’escombraries o vehicles. 
D’altra banda, s’ha afegit una 
nova ordenança que posa un 
preu públic per a la utilització 
d’equipaments municipals. 

L’objectiu és regular l’incre-
ment de la demanda d’equi-
paments públics per a usos 
privats, fet que suposa un 
cost per al consistori.
Per aquest proper any hi ha 
un paquet d’ordenances que 
s’incrementa. Es tracta de les 
taxes relacionades amb als 
usos del sòl que s’actualitzen 
als valors cadastrals actuals. 
Les que s’han vist afectades 
per aquest augment són l’or-
denança referent a la taxa 
per a l’ocupació del subsòl, 
el sòl i la volada de la via 
pública; la taxa d’ocupació 
de terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de 
construcció, etc; la taxa per 
a l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa; i la 
referent a la taxa per a pa-
rades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atracci-
ons situats en terrenys d’ús 
públic i indústries de carrer 
i ambulants, i rodatge cine-
matogràfic. 

Opinió dels grups
El grup de Convergència i 
Unió, va votar en contra les 
noves ordenances i el porta-
veu del grup, Joan Caballol, va 
argumentar que “tot i que n’hi 
ha que s’havien d’adaptar a la 
llei la pujada és excessiva en 
alguns casos”. D’altra banda, el 
GIC també va votar en contra 
afegint que “s’incrementa la 

Calaf aprova les ordenances fiscals per aquest 2017 
mantenint l’IBI i actualitzant al valor cadastral 
les que fan referència als usos del sòl

recaptació però no se sap on 
van a parar els diners”.
Per la seva banda, la regidora 
d’Economia i Hisenda, Mont-
serrat Mases, va afegir que 
s’han congelat impostos com 
l’IBI i que si no s’han baixat és 
per “dur a terme les accions i 
inversions que es preveuen fer 
de cara a l’any que ve”.
El text de les noves Orde-

nances estarà penjat al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament. 
Durant el període d’exposi-
ció pública del document qui 
tingui un interès especial o en 
resulti afectat podrà exami-
nar l’expedient i presentar-hi 
les reclamacions que cregui 
oportunes. Un cop passat 
aquest període els acords es-
taran definitivament aprovats.

MASQUEFA / LA VEU 

L a Diputació de Barce-
lona ha realitzat el Ca-
tàleg de camins muni-

cipals de Masquefa. Es tracta 
d’un document que inventaria 
i analitza els trets fonamentals 
del conjunt de vials existents 
en el terme municipal. Aquest 
treball ha estat lliurat pel di-
putat d’Infraestructures Vià-
ries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, 
a l’alcalde de Masquefa, Xavier 
Boquete.
El document ha inventariat 
29 camins, tots ells aptes per 
al trànsit rodat pel que fa a la 
seva amplada, que sumen una 
longitud de 4,56 quilòmetres. 
Els camins han estat escollits 

d’acord amb les indicacions 
dels tècnics encarregats de la 
redacció i representants de 
l’ajuntament, entre els quals 
hi ha regidors i tècnics.
A partir d’aquesta informació 
de base formada per un seguit 
de paràmetres referents a la 
seva geometria, funcionalitat, 
estat de conservació, amplada 
i tipus de ferm, es va realitzar 
un treball de camp amb visites 
al conjunt de camins i es van 
recollir dades descriptives pel 
seu posterior processament 
informàtic.
De cada camí s’ha confeccio-
nat una fitxa resum de les se-
ves característiques, un plànol 
de situació a escala 1:5.000 en 
la que es defineix el seu traçat 

i la seva numeració en PK, la 
toponímia complementària i 

Finalitzat el Catàleg de camins municipals 
de Masquefa

els elements més remarcables, 
a més d’un recull fotogràfic.

MASQUEFA / LA VEU 

Masquefa i els seus veïns de-
mostren ser, novament, una 
societat solidaria i altruista. 
La vila s’implicarà activament 
un any més en la campanya de 
donació de sang organitzada 
pel Banc de Sang i Teixits i que 
compta amb l’estreta col·labo-
ració de l’Ajuntament, l’Asso-
ciació de Donants de Sang de 
l’Anoia i Creu Roja. La jorna-
da de captació de sang es cele-
brarà el proper dimarts 22 de 
novembre al Casal d’Avis.
Aquells que ho desitgin po-
dran donar sang de les 10 h. a 
les 14 h. i de les 16 h. a les 21 h. 
Per donar sang només cal ser 
major de 18 anys i pesar un 
mínim de 50 quilos. 

Dimarts, acapte de 
sang a Masquefa

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

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

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

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES



Temporada 2016 - 2017

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

93 803 75 56

GRAN CONCERT D’ANY NOU PALAU DE LA MÚSICA

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

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

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

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

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

COPPÉLIA  (Julio Bocca) Gran teatre del LICEU 
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F a uns dies que l’Ajun-
tament de Veciana va 
donar per acabades 

les obres corresponents a la 
darrera fase de restauració 
i recuperació del castell de 
Segur el qual fou enderrocat 
l’any 1616 per odre del vir-
rei de Catalunya per haver-se 
convertit en un cau de ban-
dolers. 
L’Ajuntament, seguint sem-
pre la línia marcada en el pla 
director redactat per la Di-
putació de Barcelona, va ini-
ciar fa poc més de dos anys 
un important projecte amb 
l’objectiu de recuperar les 
restes d’aquest castell d’entre 
les runes on va quedar sepul-
tat ara fa quatre-cents anys.
Així fou com durant l’any 
2015, i gràcies a una ajuda de 
la mateixa Diputació, va po-
der realitzar una campanya 
de desenrunament, cataloga-
ció i estudi de les estructures 
que començaren a sortir a 
la llum. Un any més tard ha 
pogut realitzar una nova fase 
després de que Veciana fos 
l’únic municipi de la provín-
cia de Barcelona que obtin-
gués una subvenció dins del 
programa del 1’5% cultural 
que el Ministeri de Foment 

convoca per la conservació 
del patrimoni arquitectònic 
i històric. Les obres s’han 
enllaçat, aquesta darrera tar-
dor, amb una nova actuació 
realitzada amb el finança-
ment d’una tercera ajuda re-
buda, en aquest cas, del De-
partament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.
Totes aquestes intervencions 
han permès que actualment 
siguin visibles les restes de 
dues torres circulars, diver-
sos murs de tancament, un 
antic pati interior amb cister-
na i una estança on es troba 
l’entrada d’un túnel subter-

L’Ajuntament de Veciana recupera 
el castell de Segur quatre segles 
després de la seva desaparició

rani, entre altres elements. El 
tipus de model constructiu 
conservat, amb carreus ben 
treballats, cornises embellint 
els murs i dintells esculpits 
fa palès el poder econòmic 
de la baronia de Segur que 
va decidir, al segle XV, refer 
aquesta fortificació a mode 
de castell-palau.
Actualment l’Ajuntament de 
Veciana treballa en la planifi-
cació de les properes fases de 
restauració i en la recerca del 
corresponent finançament 
per aconseguir deixar el re-
cinte central del castell total-
ment recuperat i visitable. 

CALAF / LA VEU 

A quest divendres, 
18 de novembre, 
es constituirà el 6è 

Consell d’Infants de Calaf. 
Durant l’acte, que tindrà lloc 
a la Sala de plens municipal 
del consistori a les 19.00 ho-
res, la regidora d’Ensenya-
ment del consistori calafí, 
Montserrat Isern, donarà 
la benvinguda als tres nous 
membres del consell, al ma-
teix temps que es farà un re-
coneixement als qui se’n van.
El Consell d’Infants és un 
òrgan de participació format 
per set nens i nenes dels cur-
sos de 5è i 6è de l’Escola Alta 
Segarra, que són escollits 
pel centre educatiu i actuen 
de representants de tots els 
alumnes. La iniciativa, que 
es va crear fa sis anys, pretén 
copsar la realitat a través dels 
ulls d’un infant per tal de 
tenir en compte necessitats 
que sovint els adults obvien. 
També és una bona manera 
de fomentar un esperit crític 
i constructiu.
La seva tasca principal és re-
collir, a través de les diferents 
classes, opinions i propostes 
sobre com millorar Calaf. A 
partir de la informació ob-
tinguda, s’elabora un docu-

ment on es detallen aquestes 
mesures. Aquest document 
es converteix en la carta als 
reis que els infants llegeixen 
el dia 5 de gener en acabar 
la cavalcada. Posteriorment, 
l’Ajuntament de Calaf estu-
dia les propostes i, en la me-
sura del possible, les duu a 
terme.
Enguany, els tres partici-
pants que marxen perquè 
han començat la secundària 
són Anaïs Argerich Campà, 
Alba Esteban Carricondo i 
Dani Herraiz Vigara. En el 
seu lloc, entren a formar part 
del Consell tres alumnes de 
cinquè de primària: Martina 
Closa Sererols, Nadyin Be-
tancurt Puerta i  Biel Passa-
das Morros. 

Divendres es constitueix 
el 6è Consell d’Infants 
de Calaf



L’IHC es torna a quedar sense premi després 
d’un gran partit contra el Voltregà (3-4)

Una acció del partit IHC-Voltregà a les Comes. / JOAN GUASCH 

HOQUEI / DAVID VIA

E ls arlequinats disputa-
ren dissabte el seu novè 
partit en l’OK Lliga, 

aquest cop contra el Voltregà. 
L’equip osonenc no ho tingué 
gens fàcil per aconseguir els 
tres punts a Les Comes, on 
l’Igualada realitzà un gran joc 
que, de nou, es quedà sense re-
compensa.
El partit començà de la mi-
llor manera per els locals. Els 
col·legiats senyalaren una falta 
directa favorable a l’Igualada 
Calaf Grup, després de la tar-
geta blava a Armangol. El por-
ter visitant però, que fou un 
autèntic malson per els inte-
ressos locals, aconseguí tapar 
la porteria per evitar el primer 
gol arlequinat. Així doncs, els 
igualadins estigueren dos mi-
nuts amb un home més, di-
ferència que no varen saber 
aprofitar. 
Ràpidament el Voltregà co-
mençà a generar ocasions de 
perill. Malgrat les intervenci-
ons d’Elagi Deitg, els d’Osona 
s’avançaren en el marcador 
per primer cop gràcies al gol 
d’Alabart. 
No obstant, els locals aconse-
guiren reaccionar ràpidament: 
Molas marcà el gol de l’empat 
un minut després de la diana 
visitant, tallant així l’eufòria 
del Voltregà. Després d’aques-
ta acció, i fins el minut vint 
de la primera part, el partit es 
mantingué molt igualat, amb 
grans ocasions per ambdós 
equips. Poc després però, en 
el minut vint-i-tres d’aques-
ta primera meitat, Sergi Pla 
aconseguí batre el porter visi-
tant, col·locant així a l’Iguala-

   PT. pj g e p gf gc
1. FC Barcelona 27 9 9 0 0 42 9
2. Coinasa Liceo 21 9 7 0 2 43 26
3. Reus Deportiu 20 9 6 2 1 37 19
4. Club Patí Vic 16 8 5 1 2 39 19
5. Voltregà 16 9 5 1 3 24 21
6. Moritz Vendrell 14 9 4 2 3 25 27
7. Citylift Girona 11 9 3 2 4 28 29
8. Vilafranca  11 9 3 2 4 21 30
9. Lloret 11 9 3 2 4 18 28
10. Alcobendas 10 9 3 1 5 30 36
11. Caldes Laser 10 9 2 4 3 23 28
12. Noia Freixenet 9 8 3 0 5 24 26
13. Manlleu 8 9 2 2 5 22 35
14. Enrile Alcoi 7 9 2 1 6 26 40
15. Igualada 5 9 1 2 6 22 35
16. ICG Lleida 5 9 1 2 6 15 31

OK Lliga

CERSLLIGA EUROPEA DESCENS

Jornada 9 
Noia Freixenet - Moritz Vendrell 1-2
Reicomsa Alcobendas - ICG Lleida 1-1
Citylift Girona CH - CH Caldes Laser 5-2
Enrile PAS Alcoi - FC Barcelona Lassa 1-4
Vilafranca - Reus Deportiu La Fira 1-7
Lloret Vila Esportiva - Club Patí Vic 0-8
Manlleu - Coinasa Liceo  3-4
Igualada Calaf Grup - Voltregà 3-4
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Jornada 10
Reus D.-Girona
Vic-Vilafranca
FC Barcelona-Lloret
Liceo-Enrile Alcoi
Vendrell-Manlleu
ICG Lleida-Noia Freixenet
Voltregà-Alcobendas
Caldes-IGUALADA

da per davant en el marcador. 
L’alegria però, no durà gens: 
una Falta Directa favorable 
al conjunt osonenc a menys 
d’un minut del descans igualà 
les coses. Així doncs, els equips 
tornaren als vestidors amb el 
2-2 en l’electrònic.
La segona meitat començà 
amb els millors minuts de 
l’equip visitant. Ràpidament el 
Voltregà s’avançà en el marca-
dor, gràcies al tercer gol d’Ala-
bart. De nou, però, després 
que l’equip visitant s’avancés 
en el marcador, els igualadins 
es reactivaren. No obstant, els 
arlequinats no aconseguiren 
empatar el partit i un penal 

polèmic favorable al Voltregà 
(Tety toca la pilota involun-
tàriament en una acció sense 
perill) multiplicà per dos la 
distància en l’electrònic. 
Aquests dos gols foren sufi-
cient per als visitants, tot i 
que Emanuel García disposà 
d’una segona Falta Directa en 
els compassos finals del partit; 
el porter visitant, gegant con-
tra l’Igualada, tornà a evitar el 
gol local. Segons després però, 
els arlequinats retallaren dis-
tàncies a falta d’onze segons 
per al final, gràcies a un gol de 
Sergi Pla, qui marcà el defini-
tiu 3-4. No va ser suficient.
Així doncs, els d’Osona pugen 

fins la cinquena plaça, empa-
tats a quinze punts amb el CP 
Vic. Per als arlequinats, aques-
ta derrota suposa mantenir-se 
a tres punts de la primera pla-
ça que ofereix la permanència 
en l’OK Lliga, que ara mateix 
ocupa el Manlleu.
L’equip necessita urgentment 
sumar punts en el seu case-
ller, i la nova oportunitat ar-
riba ara a la pista del Caldes, 
demà al vespre. Els del Vallès 
Oriental són onzens, amb cinc 
punts més que els igualadins. 

IHC CALAF GRUP 3 
(2/1) Primer equip: Ela-
gi Deitg, Met Molas (1 gol), 

Francesc Bargalló i Sergi Pla 
(2 gols). Segon equip: Tety Vi-
ves, Roger Bars, Dani Lòpez, 
Nil Garreta, Bernat Camps.

VOLTREGÀ 4 (2/2) Primer 
equip: Càndid Ballart, Ge-
rard Teixidó, Javier Armengol 
(1 gol),  Eric Vargas, Daniel 
Rodríguez. Equip suplent: Ig-
nacio Alabart (3 gols), Xavi-
er Crespo, Pol Gallifa, Roger 
Font, Carrillo Serra.
GOLS: Primera part: 0-1 Igna-
cio Alabart (Minut 8:00), 1-1 
Molas (Minut 9:00), 2-1 Sergi 
Pla (Minut 23:00), 2-2 Ignacio 
Alabart (Falta Directa, minut 
24). Segona part: 3-4 Ignacio 
Alabart (Minut 2:30), 2-4 Ar-
mengol (Penal, minut 17.33), 
3-4 Sergi Pla (Minut 24:49).  

Interessats enviar CV a:
info@talentiagestio.com

retir 40, 1r pis

CAP 
DE TALLER

Empresa fabricant de 
components per a 

l’automòbil situada a 
Igualada, l’Anoia, està 

buscant un Cap de Taller 
amb coneixements de 

mecànica industrial.

CERQUEM NAUS INDUSTRIALS
 EN VENDA I LLOGUER

Tel.  661 782 545
   info@espaisindustrials.es
 www.espaisindustrials.es

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



FUTBOL / LA VEU 

R apitenca i Igualada 
van empatar sense 
gols en un partit que 

potser no fou del tot vistós 
però sí que va ser emocionant 
i molt disputat.
El joc va tenir alternatives des 
de l’inici, i també van existir 
aproximacions dels dos equips 
amb possibilitats, si bé les de 
l’Igualada, al primer temps, 
van ser més clares. Com tam-
bé ho fou la de l’inici de la 
represa, amb un penal que va 
aturar el porter rapitenc Jo-
sué. L’Igualada, ben armat i 
a la contra, va fer sensació de 

L’Igualada empata al camp de la Rapitenca 
i rep diumenge al Rubí en un partit clau 

FUTBOL / F. ESPLUGAS (UEM)

S egon partit consecutiu a 
Les Comes per part dels 
igualadins amb la visita 

de l’equip de La U.E. Sant Joan 
Despí (1-5). Si la setmana pas-
sada a la segona meitat les co-
ses varen quedar en el seu lloc, 
en aquesta, tot els 90 minuts 
van ser de demanar que el mal 
són acabés. Un partit dolent el 
tenen tots els conjunts, però 
en aquest es varen aplegar to-
tes les plagues per que res de 
res sortís bé. A la mitja part 
ja els locals perdien per 0 a 2 
i no van ser mes perquè els vi-
sitants estaven de fira, Pere en 
el 14 i Àlex en el 45, marcaren 
el destí. Segona part i mes del 
mateix, Aleix en el 54, i Alan 
en el 67 posaren un 0 a 4 que 
va fer molt de mal. Perea en 
el 73 maquillava el marcador 

Els blaus no van poder treure res de la Ràpita. Foto: Ebredigital

   PT. g e p gf gc
1 Can Vidalet 28 9 1 1 33 12
2 U. Bellvitge 27 8 3 0 20 3
3 Junior 20 6 2 3 20 14
4 Espluguenc 20 6 2 3 19 16
5 Sant Joan D. 18 5 3 3 29 17
6 Montserrat  17 5 2 4 18 17
7 Ce Olímpic  16 3 7 1 19 15
8 Marianao Poblet 16 5 1 5 16 15
9 Sant Just At. 15 5 0 6 28 28
10 San Mauro  13 4 1 6 16 21
11 Vilafranca At. 13 4 1 6 10 17
12 Moja 13 4 1 6 16 26
13 Fontsanta 11 2 5 4 21 19
14 Gornal 11 2 5 4 16 23
15 Martorell 11 3 2 6 14 22
16 Delta Prat 11 3 2 6 14 26
17 C.Cooperativa 9 1 6 4 18 23
18 D. Batlló 5 1 2 8 13 26

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 11
Montserrat 1 - 5 Sant Joan D.
Fontsanta 5 - 1 Sant Just At.
C. Cooperativa 1 - 1 San Mauro 
Marianao P. 1 - 1 Junior 
Delta Prat  1 - 2 Espluguenc 
Can Vidalet 2 - 1 Vilafranca At.
Gornal  1 - 2 Dinamic Batlló
Olímpic  3 - 1 Moja 
Martorell 1 - 3 U. Bellvitge

Jornada 12
St. Joan D. - Cooperativa
U. Bellvitge - MONTSERRAT
Dinamic Batlló - Martorell
At. Sant Just - Gornal
Espluguenc - Fontsanta
Vilafranca At. - Atl. Prat
Júnior - Can Vidalet
Moja - Marianao P.
SAN MAURO - Olímpic Fatjó

   PT. g e p gf gc
1 Begues 26 8 2 1 32 14
2 Joventut Rib. 24 7 3 1 26 14
3 Anoia 24 8 0 3 23 16
4 Sitges 23 7 2 2 21 12
5 La Munia 22 7 1 3 20 14
6 Piera 18 5 3 3 23 14
7 Odena 17 5 2 4 20 19
8 Hortonenc  16 4 4 3 33 23
9 Cubelles 15 4 3 4 17 13
10 Sant Pere M. 14 4 2 5 21 24
11 Suburense B 14 4 2 5 20 26
12 Calaf 14 4 2 5 19 26
13 Olivella 12 3 3 5 13 20
14 Riudebitlles 9 2 3 6 11 19
15 Martinenca 8 2 2 7 11 21
16 Hostalets  7 1 4 6 15 25
17 Carme 7 1 4 6 17 30
18 Sant Cugat S. 5 1 2 8 21 33

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 11
Sant Pere M. 1 - 4 Hortonenc 
Olivella  0 - 3 Begues
Cubelles 3 - 1 Odena
Hostalets  2 - 2 Carme
Riudebitlles 0 - 2 Sitges
Anoia 2 - 1 Calaf
La Munia 2 - 0 Martinenca
Suburense B 2 - 5 Piera
Joventut Rib. 3 - 2 Sant Cugat S.

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

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 11 
Alpicat 2 - 1 Almacelles
Morell 1 - 2 Vilanova Geltrú
Balaguer 0 - 2 San Cristòbal
Sant Ildefons 1 - 3 Santboià
Rubí 1 - 1 Reus B
Vista Alegre 4 - 1 Jesus y Maria
Rapitenca 0 - 0 Igualada
Suburense 0 - 1 Lleida B
Viladecans 1 - 0 Vilaseca

Jornada 12
San Cristóbal - Viladecans
Santboià - Balaguer
Jesús Maria - St. Ildefons
Vilanova G. - Vista Alegre
Almacelles - Morell
Lleida B - Alpicat
Reus B - Suburense
IGUALADA - Rubí
Vilaseca - Rapitenca

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 12
Martinenca - ANOIA
Hortonenc - La Múnia
Begues - St. Pere M.
Sitges - Olivella
St. Cugat S. - Riudebitlles
PIERA - Ribetana
ÒDENA - Suburense B
CARME - Cubelles
CALAF - HOSTALETS

perill. La Rapitenca, amb els 
minuts, va perdre força acu-
sant el desgast. Malgrat això, 
les darreres ocasions per a 
poder guanyar foren seues. 
Al final, empat que va ser el 
més just pels mèrits d’ambdós 
equips.
El CFI, segueix però en llocs 
de descens, ara amb vuit 
punts, a quatre de la salvació. 
El futbol tornarà a les Comes 
aquest diumenge, davant el 
Rubí, precisament un rival 
directe i immediatament per 
sobre dels igualadins, al que 
superaria en cas de guanyar. 
Un partit, doncs, del tot clau 

donada la situació dels blaus 
en aquest inici de temporada. 
Tant de bo Gimeno continuï 

amb el gol del “honor”, la cire-
reta en el 90 Robert deixava el 
definitiu 1 a 5. La vida segueix 
i com qui no es consola és per 
que no vol, son 3 punts, a tre-
ballar.
U.D. Montserrat; Dani Loar-

te, Marimon, Xavi, Rachid, 
Adrian (Pallares), Tutusaus 
(Ricard), El Gharrass, Gerard, 
Àlex (Hadri), Borja (Perea), 
David Valle (Muñoz). U.E. 
Sant Joan Despi; Adria, Aleix 
(Serna), Ruben, Jaro, Aranda, 

El Montserrat surt golejat de casa

inspirant bé als seus jugadors 
i se sumi el tercer partit conse-
cutiu sense perdre.

Javi, Alan (Gabri), Pau (Ga-
llart), Àlex (Ruiz), Robert, Pere 
(Espada).
Àrbitre: Javier Lopez Berges.
Proper partit: diumenge a les 
12 del migdia, davant la Unifi-
cació Bellvitge, un dels favorits.

Jornada 10
San Mauro B-Vallbona
Fàtima-Pobla Cl.
Ateneu-Jorba
Torre Cl.-Rebrot
Cabrera-La Paz
La Llacuna-Tous
Masquefa-Capellades
Montserrat B-Montbui

   Pt. G E P Gf Gc
1 San Mauro B 22 7 1 1 25 6
2 La Pobla Cl. 20 6 2 1 27 8
3 Capellades 19 6 1 2 31 10
4 Ateneu Ig. 18 5 3 1 30 13
5 Tous  18 5 3 1 19 8
6 Fatima  18 6 0 3 23 18
7 Montserrat B 15 5 0 4 16 13
8 La Torre Cl. 11 3 2 4 13 13
9 La Paz  10 3 1 5 16 30
10 Rebrot  9 2 3 4 18 28
11 La Llacuna 9 1 6 2 15 25
12 Jorba  8 2 2 5 16 19
13 Montbui 8 2 2 5 17 24
14 Cabrera  6 1 3 5 16 26
15 Masquefa 5 1 2 6 9 29
16 Vallbona 3 0 3 6 6 27

Immerescuda derrota del CFI femení

FUTBOL / LA VEU

D ura, inesperada i im-
merescuda derrota 
de l’Igualada en el 

seu desplaçament a Sabadell. 
Un gol de la local Iglesias als 
10 minuts de la represa i la 
manca d’encert en la remata-
da final condemnà a les blaves 
que acumulen fins tres partits 
consecutius perdent.
La primera part fou iguala-
da, poc vistosa i amb ambdós 
equips prioritzant la solidesa 
defensiva i sense prendre mas-
sa riscos en atac. Amb tot però, 
la portera Noelia i el travesser 
evitaren que les vallesanes 

s’avancessin en el marcador.
El segon temps fou totalment 
diferent. L’equip igualadí, amb 
l’entrada al camp de Mariona 
Marsal que reapareixia des-
prés de deu mesos lesionada, 
avançà les seves línies i acu-
mulà constants arribades a 
l’àrea local. Paradoxalment 
però, el Sabadell anotà el que 
seria l’1 a 0 definitiu en una 
acció aïllada. La darrera mit-
ja hora les ocasions de les 
jugadores de Jordi Torres fo-
ren moltes i molt clares, però 
l’equip evidencià una preo-
cupant inefectivitat de cara a 
porteria. Prova d’això és que 
fins i tot errà un penal a cinc 

minuts del final.
La propera jornada l’Igualada 
torna a desplaçar-se. Aquest 
cop a Pallejà on s’espera rever-
tir l’actual dinàmica negativa. 
Igualada: Noélia Garcia, Es-
ther Soler, Aina Vall (Araceli 
Barroso, 63’), Elena Alert (Pi-
lar Puig, 67’), Carla Navarro, 
Miriam Solias, Laura Ribas 
(Jéssica Pablos, 67’), Jana Ma-
rimon (Mariona Marsal, 46’), 
Núria Miquel, Marta Cubó i 
Marina Salanova.
Àrbitre: Marta Galego Salgue-
ro. Groga a les locals Zambra-
no, Iglesias i Rodriguez i a la 
visitant Mariona Marsal.
Gols: 1-0 Iglesias (55’).

Jornada 9
Rebrot  3 - 3 Ateneu Ig.
Montbui  6 - 1 Masquefa 
Capellades 13 - 1 La Llacuna
Vallbona 1 - 3 Montserrat B
La Paz  3 - 1 La Torre Cl.
Jorba 2 - 3 Fatima 
La Pobla Cl. 1 - 1 San Mauro B
Tous  4 - 2 Cabrera 

40  |  ESPORTS
LA VEU

Divendres, 18 de novembre de 2016



Primera pallissa del CBI a la Lliga EBA, 
davant el Valls (73-49)

El CBI va fer un gran partit davant el Valls. / JOAN GUASCH

BÀSQUET / LA VEU

G ran partit a casa del 
conjunt igualadí, que 
dominant el partit 

de cap a fi (guanyant tots els 
quarts), no deixava opció a 
l’equip visitant per poder re-
muntar el partit. Tot i l’an-
sietat per guanyar el partit, 
un joc ordenat sobre la base 
d’una gran defensa col·lectiva 
aconseguia una gran avantat-
ge en el camp de joc pels blaus. 
El baix percentatge de tir dels 
igualadins s’eclipsava pel gran 
treball a darrere, que donava 
la diferència i qualitat davant 
l’adversari, guanyant així, es-
tabilitat en el joc. L’alt ritme 
en el joc de transició ofensiva 
va generar superioritats clares 
en atac, amb uns moviments 
de pilota molt bons que ens 
donaven opció a trobar molts 
tirs alliberats.
L’entrenador, Jordi Martí, des-
taca: “Satisfet perquè es fa jus-
tícia al treball que portem fent 
entre setmana. Deixar al rival 
en 49 punts no és fàcil. Nosal-
tres seguim en la nostra línia 
de treball, sabent el que hem 
de fer i què volem aconseguir. 
Quan aconseguim bons per-
centatges de tir, gaudirem ple-
nament del nostre joc.”
El resultat final del partit va 
ser Physic CB Igualada A 73 – 
CB Valls 49.

Physic CB Igualada A: R. Riu 
(4), E. Burgès (2), M. Moliner 
(8), J. Torres (8), M. Benito 
(7), C. Fons (3), MA. Garcia 
(14), A. Gual (14), X. Creus 
(2), S. Laguarta (-), E. Tejero 
(11), P. Camí (0).
CB Valls: J. Llagostera (0), MA. 
Gonzalez (2), J. Andreu (5), 

 Pj G P Pf Pc Pt
1 Lleida 7 6 1 583 552 13 +6
2 Quart 7 5 2 560 529 12 -1
3 Barberà 7 5 2 562 538 12 +1
4 Palma AE 7 5 2 551 559 12 -1
5 Sant Adrià 7 4 3 621 575 11 +3
6 Mollet 7 4 3 562 522 11 +1
7 El Masnou 7 4 3 515 477 11 +1
8 Castelldefels 7 3 4 549 525 10 +2
9 Muro 7 3 4 550 554 10 -1
10 Sitges 7 3 4 511 518 10 -3
11 Valls 7 3 4 484 534 10 -1
12 Igualada 7 2 5 482 492 9 +1
13 Cerdanyola 7 1 6 498 566 8 -4
14 Andorra B 7 1 6 479 566 8 -5

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 7
Barberà-Cerdanyola 86-79
Physic Cb Igualada - C.b. Valls 73-49
Cb Pardinyes Lleida - A.e. Muro  92-80
Palma Air Europa - El Masnou  55-82
Castelldefels - Basquet Sitges 87-72
Mollet - Morabanc Andorra B 78-57
Sant Adrià - Quart-Germans Cruz 121-93

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 9
Platges Mataro-Tarragona  58-50
Arenys-Physic Igualada 71-58
CN Terrassa-Barça Cbs 59-58
Jet Qsport-Granollers 49-35
Sese-Cerdanyola 60-66

 Pj G P  Pf Pc Pt
1 Barça Cbs 9 8 1  575 444 17
2 Cerdanyola  9 8 1  560 456 17
3 Jet Qsport 9 6 3  489 463 15
4 Platges Mataro 9 6 3  509 488 15
5 Igualada 9 5 4  456 485 14
6 CN Terrassa 9 4 5  455 516 13
7 Arenys 9 3 6  570 579 12
8Tarragona 9 2 7  473 514 11
9 Granollers 9 2 7  487 565 11
10 Sese 9 1 8  501 565 10

Jornada 10
Cerdanyola -Tarragona 
Sese-Granollers 
Jet Qsport-Barça Cbs
CN Terrassa-Physic Igualada dia 20,19.30h
Arenys Basquet-Platges Mataró

Jornada 8
Quart-Barbera
Morabanc Andorra B-Sant Adrià
Basquet Sitges - Recambios Gaudí  Mollet
El Masnou Basquetbol - Castelldefels
Muro Basket Academy - Palma Air Europa 
Valls Nutrion - Pardinyes Lleida
Cerdanyola - Physic Igualada dia 20, 18.45h
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M. Viader (3), A. Medina (5), 
A. Alba (8), F. Boada (0), JJ. 
Miguel (7), J. Medina (4), O. 
Ngnomo (15), A. Berzosa (0), 
J. Soler (0).
Parcials: 22-17, 19-15 (41-32), 
17-8 (58-40), 15-9 (73-49).

Un rival superior derrota el 
CBI femení a Arenys
Quarta derrota a fora de les 
sèniors del Physic CB Igua-
lada contra Arenys Bàsquet 
un rival superior físicament i 
necessitat de victòries. El par-
tit va començar amb un par-
cial de (9-0) en contra per les 
igualadines que va obligar a 
l’entrenador,  Pep Piqueras,  a 
demanar temps mort per re-
construir la situació. A partir 
d’aquí l’equip va fer un pas 
endavant i va començar a tre-
ballar defensivament, gràcies 
a la seva defensa agressiva i 
el control del rebot defensiu 
va permetre a l’equip iguala-

dí corre el contraatac i anotar 
amb facilitat per poder en-
trar dins del partit, tot i que 
l’equip local mantenia la dis-
tància que havia aconseguit al 
principi del partit. El marca-
dor al final del primer període 
era de (22-11) en contra del 
CB Igualada.
El segon quart començava 
totalment diferent al quart 
anterior i desprès de dos tirs 
lliures anotats per la Carlota 
Carner, autora de 23 punts, 
les sèniors es col·locaven a sis 
punts de diferencia (18-24). 
La defensa havia provocat que 
les locals no anotessin amb 
tanta facilitat com ho havien 
fet abans i els triples ja no en-
traven cosa que provocava que 
les igualadines no patissin tant 
en el cos a cos contra les locals 
físicament molt superiors a 
elles. El final del segon perío-
de (11-17) per les sèniors i a la 
mitja part el marcador era de 

(33-28) amb una bona reacció 
visitant.
La segona part es complica-
va per les igualadines ja que 
l’equip local va començar 
molt encertat des de la  línia 
de 3 punts. El CB Igualada 
trobava anotació gràcies al 
joc col·lectiu i en segones op-
cions en el rebot ofensiu. Tot 
i les baixes en el joc interior 
l’equip seguia esforçant-se 
per poder remuntar el partit 
però un triple local posava la 
màxima avantatge amb el 69-
52 a falta de 2 minuts que les 
igualadines maquillarien amb 
un marcador final de 71-58 
per Arenys Bàsquet. El sènior 
femení acaba la primera volta 
amb un molt bon balanç de 5 
victòries i 4 derrotes i sent un 
dels equips revelació de la pri-
mera volta de copa Catalunya.

Physic CB Igualada: C. Carner 
(23), N. Soler (5), M. Jané (7), 

M. Amatlle (-), B. Sellarès (5), 
M. Fernandez (2), B. Armen-
gol (5), M. Teixidó (8), S. Car-
rasco (3).
Arenys Bàsquet: D.D. Lans-
bach, C. Gibert, M. Balmes, 
I. Karkri, P. Casarramona, L. 
Caballero, J. Kapa, A. Arola, 
B. Kovacevic, B. Masso, C.D: 
Redmon.
Parcials: 22-11, 11-17 (28-33), 
19-11 (52-39), 19-19 (71-58)   



ATLETISME / LA VEU 

D iumenge al matí, 
es disputava al cir-
cuit de Cros perma-

nent dels Contrabandistes, 
la 47a edició del Cros Ciutat 
de Mataró, amb organització 
del G.A. Lluïsos. Les proves 
comptaren amb una impor-
tant participació d’atletes i 
eren puntuables per al G.P. 
Català de Cros Cadet, Juvenil 
i Junior, per participar amb la 
Selecció Catalana al Cros In-
ternacional d’Elgòibar. 
Hi van participar un grup de 
34  atletes  del C.A. Igualada 
Petromiralles/Dental Iguala-
da, amb un total de 5 podis. 
Pel que fa a les categories supe-
riors, el debutant amb el CAI 
Petromiralles Abdelhakim 
Hamid era 2n amb 26’49” en 
categ. Promesa, en la prova 
gran Promesa/Sènior, domi-
nada per Yassine Ezzaydouny 
(Cornellà Atl.)  amb 24’53”, 
sobre 7.890 m. de cursa. 
Guillem Carner era 4t. en Ju-
nior, amb 15’44”, mentre Sergi 
Santamaria era 32è en Juve-
nils amb 17’45”, seguit d’Axl 
Francia, 38è amb 18’20”, sobre 
4.890 m. 
Marina Suria era 6a en Juve-
nils amb 11’37”, mentre Mar-
ta Llagostera era 7a en Junior  
amb 11’36”, seguida d’Olivia 
Bellaubí, 16a amb 12’50”, so-
bre 3.080 m. de cursa. Es va 
retirar Mar Belenguer en Ju-
venil.
Pel que fa als i les atletes del 
CAI sobresortiren individu-
alment les victòries de Carla 
Bisbal en Infantils i de Marti-
na Llorach en Benjamins,  i el 
2n. lloc de Francina Massagué 

L’infantil femení del CAI 
guanya el cros de Mataró

Vuitè títol estatal per a Toni Bou

en Infantils, als que cal afegir  
també la victòria per equips 
del CAI en Infantils fem. i el 
2n. lloc de l’equip Cadet fem.  
Carla Bisbal va imposar-se en 
Infantils amb 3’50”, seguida de 
Francina Massagué, 2a amb 
3’53”, de Núria Moix, 4a amb 
4’01”, de Judit Navarro, 8a 
amb 4’08”, de Mar Planas, 10a 
amb 4’19”, i de Martina Segu-
ra, 24a amb 4’29” sobre 1.180 
m. de cursa, el que els donava 
la victòria per equips.  
Martina Llorach era la gua-
nyadora en Benjamines amb 
3’26”, seguida de Carla Regi-
dor, 21a amb 3’59”, sobre  925  
m. de cursa. Oriol Alonso era 
4t en Alevins, amb 6’02”, en-
trant 48è Max Querol amb 
7’26”, i 51è Ulises Caldito 
amb 7’35, sobre 1.660 m.
Aya Boulbayem era 6a en 
Alevines amb 3’27”, seguida 
d’Ares Giménez, 38a amb 
4’27”, sobre 925 m.
Va sobresortir també la 2a 
posició per equips de les Ca-
dets, entrant 12a Judit Ibar-
ra amb 5’55”, seguida d’An-
na Torras, 14a amb 5’58”, 
de Carla Alemany, 19a amb 
6’04”, de Berta López 20a 
amb 6’05”, de Marcel·la Solé 
21a amb 6’06”, de Laia Pla-
nas 23a amb 6’09”, de Lau-
ra Giménez 46a amb 6’47” i 
d’Abril Duràn 53a amb 6’56”, 
sobre 1.660 m. 
En Cadets masculí era 12è Ri-
duan Boulbayem, amb 12’33”, 
seguit de Jan Bisbal, 23è amb 
13’02”, i de Gerard Farré, 26è 
amb 13’18”, sobre  3.560  m.
Nil Cabello era 25è en Infan-
tils, amb  9’47”, seguit de Joel 
Giménez, 44è amb 10’36”,    
sobre 2.440 m. 
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A la Era del Lugar junt al 
recinte firal del muni-
cipi de Antas almeri-

enc es va donar la sortida de la 
darrera prova del campionat 
estatal a l’aire lliure amb la 
participació del pilot pierenc 
Toni Bou amb Honda, així 
com també de pilots del Piera 
Scan.
La victòria i vuitè títol estatal 
a l’aire lliure va ser per Toni 
Bou que al finalitzar aquest 
trial comentava:”Avui tenia 
moltes ganes d’aconseguir la 
victòria, tot i que ha estat un 
trial fàcil. Volia imposar-me 
en totes les cites i ho hem 
aconseguit. Ha estat compli-
cat, perquè la carrera ha estat 
molt igualada, però al final 
hem aconseguit un campio-

nat perfecte, guanyant totes 
les proves. a més, avui hem 
provat algunes coses noves 
que han anat molt bé,  estic 
molt agraït a l’equip que ha 
treballat molt perquè fos pos-
sible”.
Pel que a les altres categories, 
molt bones classificacions pel 

pilots del Piera Scan, així Pol 
Mediñá va aconseguir el tri-
omf a Cadet amb Beta Tru-
eba del Piera Scan. A Júnior, 
segon lloc de Sergio Ribau, 
quart per Carlos Brines i cin-
què per Gerard Trueba, tots 
tres del Piera Scan i amb mo-
tos Beta Trueba.

Àlex Haro guanya el ral·li de Conca

MOTOR / JMV

L a darrera prova del 
campionat estatal de 
ral.lis TT, tenia per 

marc la província de Conca en 
la que hi participaren l’oso-
nenc Nani Roma i l’anoienc 
Àlex Haro amb Toyota Hilux. 
El ral·li es disputava el dissab-
te i el diumenge amb puntua-
ció independent per cadascun 
d’ells i s’imposaren en els dos 
dies, sent doncs els guanya-
dors finals.
Nani i Àlex una vegada acabat 
el ral·li deien: “Ha estat un 
cap de setmana positiu. Real-
ment ha estat una cursa molt 
bonica, llarga i dura, sincera-
ment difícil. Ha estat un bon 
exercici, un bon treball. No 
estava senyalitzada amb flet-

xes,  pel que havíem de nave-
gar amb el llibre de ruta, per 
tant era difícil. Hi ha hagut 
trams molt lents, amb zones 
de trial, en el qual havies de 
buscar ... Per tant,  ha estat 
un molt bon entrenament. El 
balanç ha estat positiu. Hem 
fet el que volíem fer, que era 
entrenar i fer quilòmetres en 
carrera. Per a nosaltres era 

important acabar la carrera. 
Agraïm  a l’equip del portu-
guès Manolo Ross, que ens 
ha fet una gran assistència,. 
El Toyota Hilux ha funcionat 
molt bé, tot i ser un model 
antic, del 2013”. 
Un ral·li aquest que anat molt 
bé per Nani Roma i Àlex per 
preparar el proper Dakar del 
mes de gener.

Parcmotor va acollir la Lliga de MX
MOTOR / LA VEU

L es instal·lacions del 
Parcmotor Castellolí 
han acollit aquest pas-

sat diumenge la darrera cursa 
de la Lliga Catalana de Moto-
cròs de Nens de la mà de Moto 
Club Igualada. La prova ha re-
unit als pilots de les categori-
es MX Sots 18 4T,MX125 2T, 
MX85, MX65 i MX50, amb 
un total de 80 participants, 
escenificant una de les majors 
inscripcions de la temporada 
d’aquesta competició. Unes 
instal·lacions en un estat im-
millorable, gràcies a la gestió 

del personal de manteniment 
del Circuit de Parcmotor, i 
unes temperatures d’allò 
mes agradables han fet que 
aquesta matinal Off-Road si-
gués un èxit tant Organitza-

tiu com Esportiu, amb molt 
bona assistència de public 
que es va acostar a Castellolí 
per tal de veure de prop a les 
joves promeses del motoci-
clisme Català.



HOQUEI FEMENÍ / LA VEU 

L ’Igualada Femení Ho-
quei Club Patins  empa-
ta a Les Comes davant 

un rival directe per l’ascens a 
l’OKlliga, el Vila-Sana (2-2). 
Les noies de la Marta Soler 
van començar amb molta am-
bició el partit. Així, al minut 
vuit la Laura Torres estrenava 
el marcador amb un fort xut 
al pal llarg, en una bona juga-
da trenada per l’equip igualadí 
(1-0). 
Cinc minuts més tard, la ma-
teixa Laura Torres aprofitava 
una bola morta davant la por-
tera visitant, Anna Ferrer, per 
posar el segon gol per a les lo-
cals (2-0). 
El domini de les igualadines 
era evident. Mentrestant, les 
escomeses de les lleidetanes 
eren innocents i desaprofita-
ven les poques ocasions que 
generaven. 
Amb el 2-0 acabava la primera 
part amb la sensació de que les 
igualadines podien quedar-se 
els tres punts a casa. 
Però la segona part el Vila-Sa-
na va posar una marxa més i 
començava a crear ocasions 
més clares, que la portera 
igualadina, Laia Navarrete, 
desfeia amb molta seguretat. 
Les faltes s’acumulaven per 
ambdós equips, però les igua-
ladines s’anaven posant per 
davant amb les incisives juga-
dores lleidatanes. 
A set minuts del final, al minut 
tretze, les locals arribaven a la 
falta deu. La pertinent falta di-
recta la transformava a gol la 
Laura Porta reduint distàncies 
al marcador (2-1). 
El minut tretze encara no ha-
via acabat, i només reiniciar el 
partit des del mig de la pista, la 
Victòria Porta pispa la bola a 
la Laura Salvador. La lleidata-
na es planta davant la portera 
igualadina i la supera per em-
patar el partit (2-2). 

L’Igualada FHCP empata 
amb un rival directe

Bons resultats dels clubs 
comarcals de gimnàstica

Les igualadines es mostraven 
imprecises i es precipitaven 
en alguns moments. Moments 
que aprofitaven les visitants 
per crear clares ocasions que 
feien treure la millor versió de 
la portera local Laia Navarre-
te, que és la menys golejada 
de la lliga amb només 10 gols 
encaixats. 
Finalment doncs, empat a dos 
gols. Les igualadines, amb 17 
punts, queden a dos punts del 
Girona CH líder, ara ja en so-
litari amb 19, i es mantenen a 
la segona posició amb un punt 
més que el Vila-Sana, que en 
té 16. 
La bona notícia de la jornada 
la protagonitzava la jugado-
ra del FEM16, Marina Asen-
si, que debutava amb bones 
intervencions amb el primer 
equip, després de marcar el 
gol de la victòria davant el CP 
Manlleu, en el partit que s’ha-
via disputat una hora abans 
amb el FEM16 igualadí. Segur 
que repetirà convocatòries. 
La propera jornada les iguala-
dines es desplaçaran per gua-
nyar els tres punts contra el 
Cerdanyola CH, que ocupen 
la vuitena posició amb nou 
punts. Les igualadines, que 
continuen depenent d’elles 
mateixes per ascendir a l’OK-
lliga, continuaran treballant 
per millorar, d’entrenament a 
entrenament, i partit a partit. 
IGUALADA FHCP Laia Na-
varrete -P-, Elba Garreta, 
Laura Salvador, Sheila Torres 
i Laura Torres (2). També Ne-
rea Ramírez, Núria Fernàn-
dez, Marina Asensi i Cristina 
Riba -P-.. Entrenadora: Marta 
Soler.
Altres resultats
Les jugadores igualadines del 
FEM16 s’asseguren la prime-
ra plaça en guanyar al Man-
lleu, en un partit espectacular 
d’ambdós equips, guanyant 
per 1-0.  
NÍTIDUS IGUALADA FHCP 
Zoe Torras -P-, Marina Asen-
si (1), Carla Claramunt, Ju-
dit Llobet i Alba Romagosa. 
També Liu Capdevila, Ona 
Vidal, Gina Balcells i Zoe Tor-
ras -P-. Entrenadora: Marta 
Soler 
Les benjamines estrenaren el 
patrocini de La Sandvitxeria 
amb una golejada a l’Olesa 
Patí per 2-12.
IFHCP: Eva Besa -P-, Júlia 
Sabater, Abril Besa, Laura 
Crespo, Etna Torras, Ariadna 
Busqué i Aitana Dalmases. 
Entrenadora: Sheila Torres.
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

E l CG San Roque va par-
ticipar, a Valladolid, al 
Campionat d’Espanya 

Individual Base (campionat 
més important per a les gim-
nastes d’aquesta modalitat). 
En aquest esdeveniment par-
ticipen gimnastes d’arreu de 
l’estat espanyol que en el seu 
moment aconseguiren clas-
sificar-se. Per part del Club, 
participaven Sandra Domín-
guez i Paula Mensa.
La Sandra, en categoria cadet 
base amb aparell de maces, va 
sortir a pista i va aconseguir 
realitzar el seu exercici amb 
una gran execució i elegància, 
aconseguint una molt bona 
posició entre les 65 gimnastes 
de la seva categoria.
La Paula, en categoria infan-
til base amb el cèrcol, va rea-
litzar la seva competició amb 
una gran expressió i execució, 
aconseguint una bona nota 
per part de les jutges i col·lo-
cant-se com la Sandra amb 
una molt bona posició entre 
70 gimnastes de la seva cate-
goria. Ara a desitjar molta sort 
per a la final Copa Catalana de 
demà dissabte 19 de novembre 
que es celebrarà a Manresa.
També participava a Valla-
dolid el cadet del CE Mont-
bui, amb Aida Morales, Alba 
Bosch, Ana Ballet, Júlia Rubio 
i Martina Gras, que va de-
mostrar el seu fantàstic treball 
fent-la amb molta elegància i 
van enlluernar al tapís, i com 
a conseqüència, els resultats 
no podrien ser millors, va ser 
excel·lents,  quedant quartes 
de conjunts catalans en la seva 
categoria. 
Es va celebrar a la Ciutat de 
Tarragona la tercera fase de 
Copa Catalana de gimnàstica 
rítmica i classificatòria per a 
la final. L’Igualada Club Gim-
nàstic Aula, hi va participar 
amb els seus dos conjunts de 
Copa, en categoria Benjamí 
nivell IV mans lliures, i en ca-
tegoria infantil nivell IV, els 
dos exercicis que estan defen-
sant 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 podi, aquest 
cop proclamant-se sot-campi-
ones de la tercera fase en ca-
tegoria benjamí, i com porten 
fent-ho tota la temporada, en 
primer lloc classificades per a 

CG Aula.

la final. Aquestes joves prome-
ses igualadines, defensaran al 
club el proper 19 de novembre 
a Manresa.
D’altra banda el conjunt in-
fantil integrat per: Mariel·la 
Espinalt, Carla Cervera, Shei-
la García, Dana Pijoan, Lia 
Vidal, Marta Alonso, Alina 
Gili i Violeta Aguilera, puja-
ven novament a podi. En la 
modalitat mans lliures, asso-
lien proclamar-se  primeres 
per segona vegada consecu-
tiva, i així com a campiones 

penjar-se el metall daurat, 
mentre què en modalitat 
aparell corda, no pujaven a 
podi però aconseguien clas-
sificar-se també per a la final, 
espectacular l’esforç d’aques-
tes gimnastes, que no han 
defallit ni un moment i es-
tan recollint el fruit del seu 
esforç i dedicació. Per tant 
aquest conjunt també estarà 
present a la final del dia 19 
de novembre a la veïna ciutat 
de Manresa defensant els dos 
exercicis.

CE Montbui.

SEMPRE A PROP TEU

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



PATINATGE / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na, es va disputar a 
Sant Cugat del Vallès, el 

Trofeu de Patinatge Artístic de 
Sant Cugat 2016. Per la secció 
de l’Igualada HC van partici-
par un bon nombre de pati-
nadores, des de les més petites 
a les més grans, obtenint uns 
bons resultats, destacant di-
versos podis.
En Pre-Minis, Arlet Domè-
nech va quedar en 9a posició.
En Minis, Vinyet Ogalla va pu-
jar al 2on calaix del podi amb 
un bon exercici, Aina Navarro 

Podis de les patinadores 
de l’IHC a Sant Cugat

L’HL Igualada empata amb els Tucans 
en un cap de setmana de derbi aleví

va quedar 6a i Jana Molins 9a.
En Promoció : Martina Iglesi-
as va pujar al més alt del podi, 
en una excel·lent 1a posició, 
Carla Herraiz va quedar en 9a 
posició, Abril Domènech 18a i 
Rut Martí 19a.
En Iniciació C : Anna Fernàn-
dez medalla de plata, al quedar 
en 2a posició i Gisela Santiago 
bon resultat, 4a classificada.
En Iniciació B : podi en 3a 
posició per Anna Domènech, 
Berta Roset 4a, Iris Ruiz 7a i 
Naia Mariño 9a.
Ivet Bonet va fer un bon resul-
tat en Iniciació A, quedant a 
un pas del podi en 4a posició.
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REDACCIÓ / LA VEU 

D ifícil i accidentat par-
tit de diumenge mig-
dia ple d’incidències 

que porten el marcador a un 
empat per “baixada de guàr-
dia”. L’HL Igualada sènior 
dominava el partit des dels 
inicis, amb molta intensitat 
i força, xutant de totes ban-
des, jugant a bon nivell, ha-
vent pujat al marcador 4 gols 
i 0 en contra. Però un parell 
de badades, a més de no sa-
ber aprofitar una situació de 
power-play a favor, on l’equip 
penalitzat és sancionat jugant 
amb un jugador menys,  varen 
fer descol.locar els jugadors, 
deixant de defensar la porteria 
i permetent, en conseqüència, 
que l’equip barceloní empatés 
4 a 4. No ens podem permetre 
situacions semblants en pro-
peres conteses amb rivals més 
preparats i entrenats, i deixant 
perdre punts quan tot estava 
a favor de l’equip de la ciutat. 
Més i millors entrenaments 
permetran, de ben segur, afi-
nar l’equip i permetre que els 
jugadors toquin a l’una per 
consolidar el grup.
Jugadors: Adam Gracia, Ga-
briel Walker, Albert Muntadas, 
Albert Mudarra, Hector Ro-
driguez, Eric Gamboa, Marc 
Valls, Isaac Robles, Roger Mas, 
Oriol Morera, Marc Cano.
Porters: Joan Carles Santano, 
Oriol Sanchez.

ATLETISME / CAI 

E l Club Atlètic Iguala-
da Petromiralles que 
aquesta temporada 

comptarà també amb el su-
port de Dental Igualada, ha 
mantingut la quinzena posi-
ció entre els clubs de tot l’estat 
i ha avançat un lloc pel que 
fa als clubs catalans passant 
del cinquè al quart lloc entre 
314 clubs classificats, segons 
el rànquing que anualment 
publica la Reial Federació Es-
panyola d’Atletisme, tenint 
en compte els resultats dels 
atletes de cada club en els dife-
rents Campionats d’Espanya.

La millor temporada 
en 64 anys d’història
El Club Atlètic de casa nostra 
culmina així la millor tempo-
rada en els seus 64 anys d’exis-
tència, en la que ha assolit 
entre moltes altres excel·lents 
classificacions individuals, el 

sotscampionat de Catalunya 
de clubs en categoria mascu-
lina a la competició absoluta 
de pista coberta classificant-se 
només per darrera del FC Bar-
celona, i el tercer lloc al Cam-
pionat Català de clubs abso-
lut, amb classificació conjunta 
masculina i femenina, aquest 
cop per darrera del FC  Barce-
lona i de l’Agrupació Atlètica 
Catalunya.
En aquesta nova tempora-
da que en atletisme comen-
ça aquest  mes de novembre, 
el CAI es fixa com a objectiu 
principal mantenir i si s’escau 
millorar aquesta privilegiada 
classificació, cosa que espera 
aconseguir amb l’esforç  i la 
qualitat de tots els seus atletes 
i entrenadors i l’inestimable 
suport que des de fa anys ens 
esta donant Petromiralles i la 
incorporació per aquesta nova 
temporada de Dental Igualada 
pel que fa a les categories de 
promoció. 

Prebenjamí
HLI 12 - HCR Cent Patins B 0
Jugadors: Iker Jiménez (4), 
Toni Bande (3), Adrià Búrria 
(3), Santi Solano (1), Enoc So-
ler, Roger Marcos, Oriol Mar-
cos, Arnau Pujolà (1), Marc 
Roig. Porter: Albert Solano.
Benjamí
HLI 8 - Tucans-Asme ISB 7
Jugadors: Toni Bandé (2), Iker 
Jiménez (1), Biel Guerrero, 
Joan Roig, Marc Hueva (1), 
Biel Gelabert, Marc Fusté (4).
Porter: Yeray Lorenzo.
Aleví A/B
HLI A A 4 - HLI B 0
El partit que el club esperava 
veure. Primera trobada dels 
dos equips alevins de l’HL 
Igualada en torneig oficial. Tot 
i l’amistat que uneix els juga-
dors dels
dos equips, fruit de llargs en-
trenaments i anècdotes com-
partides, en el partit de dis-
sabte es veié una lluita per 
aconseguir endur-se els punts 
al marcador.

Bones jugades assajades, bus-
cant la passada i donant su-
port als companys per domi-
nar la pista i tenir control del 
disc permetien veure un bon 
nivell per part dels
dos equips. Primera part igua-
lada, sense gols que pugessin 
al marcador. Amb tot, aviat es 
veiè, a la segona part, bones 
jugades individuals que per-
meteren fer que
4 gols afavorissin els interessos 
de l’equip A. Malgrat això, tots 
dos equips deixaren bones 
sensacions, i un regust dolç 
mostrant el bon nivell actual 
del seu joc. 
Aleví A: Laia Mercadé, Àlex 
Sánchez, Arnau Santano, 
Marc Camarero, Lluís Torras 
(2), Marc Fusté, Nil Alonso 
(1), Eric Lorenzo (1). Porter: 
Yeray Lorenzo.
Aleví B: Martí Roig, Biel Segu-
ra, Sergi Gelabert, Unai Guer-
rero, Jan Gamboa, Ian López, 
Julián Carrasco.  Porter: Unai 
Gracia. 

Paula Blasco (CAI), guanyadora 
juvenil al cros d’Atapuerca

ATLETISME / IGNASI COSTA

D iumenge passat 13 de 
Novembre al matí, es 
disputava la 13a edi-

ció del Cros Internacional de 
Atapuerca, amb una multitu-
dinària participació de més de 
5.000 atletes, entre ells diver-
ses primeres figures del Cros 
internacional i estatal, en for-
mar part del circuit IAAF.
Entre els cinc atletes del C.A. 
Igualada Petromiralles par-
ticipants, van sobresortir les 
actuacions de Paula Blasco,  
guanyadora en Juvenil, i els 
3ers. llocs de Lahcen Ait Ali-
bou en Promesa, i d’Abessa-
mad Oukhelfen en Junior, en 
una brillant actuació global 
dels anoiencs.
Paula Blasco assolia una bri-

El Club Atlètic Igualada, 
quart club de Catalunya  
i 15è d’Espanya

llant victòria en Juvenils, amb 
10’25” per cobrir els 3.000 m. 
de recorregut de la prova, en la 
que es classificaren 179 atletes.  
Lahcen Ait Alibou era 3er. 
Promesa i 20è absolut amb 
26’24” en la prova elit interna-
cional masculina sobre 9.000 
m. dominada per Ayalew 
Aweke (Bahrein), amb un to-
tal de 184 classificats.
Abdessamad Oukhelfen era 

3r. en Junior amb 17’39”  so-
bre 9.000 m. de recorregut, 
amb un total de 152 classifi-
cats.  Hamid Darbaoui era 29è 
en Juvenils, amb 13’07” per 
cobrir els 4.000 m. de recor-
regut de la prova, en la que es 
classificaren 191 atletes.  Nai-
ma Ait Alibou era 30a en Ju-
nior, amb 14’30” per cobrir els 
4.000 m. de recorregut, i en la 
que es classificaren 119 atletes.  



WATERPOLO / LA VEU 

E l passat dissabte 12 de 
novembre els waterpo-
listes igualadins de la 

categoria Absoluta Masculina 
del CNI van jugar contra el 
Club Esportiu Picornell. Ha 
sigut la primera victòria del 
Waterpolo Igualada fora de 
casa amb un resultat de 8-6. El 
partit va ser iniciat amb molta 
intensitat per part de l’equip 
local. 
Els jugadors del CNI van sa-
ber aprofitar totes les ocasions 
en les que es van  trobar en 
“home de més” envers l’altre 
equip, deixant el marcador 

El Waterpolo Igualada 
guanya a les Picornell

El CERRR Igualada es consagra a l’elit

amb un 5-2 al segon quart. 
En el tercer i quart període 
l’equip local va endurir el joc i  
es va complicar la situació per 
a l’equip igualadí , però els ju-
gadors  van saber mantenir-se 
ferms fins al final del partit. 
Els jugadors que van formar 
part de l’alineació van ser R. 
Sarlé (porter), E. Noguera (3), 
A. Torras, J. Burgues, R.Calaf, 
D. Pelejà (1), Q. Vilarrubias, 
T. Mallofré, D. Sánchez (2), J. 
Martinez (1), X. Palomo (1), P. 
Gómez (porter) i com a entre-
nador D. Ramis.
El proper partit es jugarà el 
dia 26 de novembre a la pisci-
na de les Comes. 
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TRIATLÓ / LA VEU 

E l CERRR Igualada, el 
club de triatló de la la 
capital de l’Anoia es 

reafirma com un dels grans 
clubs de triatló de Catalunya, 
situant-se com el 4t club ca-
talà del rànquing general de 
triatló, essent el 3r classificat 
en categoria masculina i 4t en 
categoria femenina. Uns re-
sultats de mèrit ja que s’han 
aconseguit amb un pressupost 
sensiblement inferior a clubs 
tan potents com el Prat Triat-
ló, el CN Vic, el Reus Ploms o 
el Fastriatlon.
Aquest rànquing suma els 
resultats fets en les diferents 
disciplines que hi ha a la fe-
deració de triatló: duatló de 
muntanya, duatló de carre-
tera, triatló i aquatló. Això fa 
que els igualadins destaquin 
en la seva polivalència, ja que 
totes les proves són impor-

ESQUAIX / LA VEU 

C ara i creu pels dos 
igualadins desplaçats 
a Barcelona per jugar 

un open de 1a categoria naci-
onal catalana.
El Bernat Jaume és va haver 
de retirar quan ja es trobava 
a les semis del quadre prin-
cipal degut a una inoportuna 
gastroenteritis, mentrestant 
el Nil va completar una gran 
campionat caient a 1a ronda 
amb més tard campió del tor-
neig Edmon López i guanyant 
de forma molt brillant el qua-
dre de consolació guanyant 
la final a Dani Molina per un 
igualadíssim 3-2, 11-9.

Cara i creu dels igualadins 
a l’Open Nick Sports

 
Matinal infantil
Molt ambient el passat cap de 
setmana a les pistes de l’Igua-
lada Esquaix Club amb pre-
sencia majoritària dels nens 
de l’escola infantil del club 
igualadí i alguns altres vinguts 
de Sabadell, Manresa i Barce-
lona. 
Tota la matinal va anar roda-
da amb molts partits i bons 
regals de Caprabo. La fede-
ració catalana va engegar fa 
2 anys un seguit de matinals 
per iniciats a aquestes esport 
per diferents clubs de Catalu-
nya amb la finalitat de donar 
a conèixer aquest esport per la 
geografia del país.  

tants i són molt diferents les 
unes de les altres.
 
Campions de Catalunya de 
duatló de muntanya 
Per quarta vegada en el seu 
historial, el CERRR Iguala-
da s’ha proclamat aquest any 
Campió de Catalunya de du-
atló de muntanya, essent el 
duatleta del CERRR Joan Frei-
xa el campió en individual.
 
Dues medalles al campionat 
d’Europa
I destacar també l’espectacu-
lar doblet d’atletes del CERRR 
aconseguit al campionat d’Eu-
ropa de duatló de muntanya 
disputat a Romania, on Xavi 
Jové es proclamava campió 
i Joan Freixa l’acompanya al 
pòdium en la segona posició, 
el què situa al club igualadí 
com un dels referents euro-
peus de duatló de muntanya.
Sens dubte una temporada 

espectacular que marca la 
progressió d’un dels clubs re-
ferents en la duatló i triatló a 
Catalunya, tot justa afrontant 
una nova temporada amb 
l’objectiu de continuar llui-
tant per grans èxits esportius 
i a la vegada potenciar una 
massa social cada vegada més 
gran.
 
Escola Esportiva Orientació i 
Trail running
Amb l’objectiu de treballar 
la base, l’escola Esportiva del 
CERRR continua aportant jo-
ves valors a la cantera del club 
així com educant en l’esport 
als més petits. Amb una escola 
en continu creixement que ja 
arriba als cinquanta esportis-
tes on es destaca l’educació en 
valors més que l’esperit com-
petitiu i la conjunció esport 
– natura, tan en la vessant de 
curses d’orientació així com 
en el trail running

Arriba la victòria a casa del FS Montbui
FUTBOL SALA / LA VEU 

A la tercera va la vençuda, 
fins el tercer partit de 
lliga a casa no van po-

der veure una victòria del con-
junt montbuinec els afeccionats 
locals, contra un equip, l’Olesa, 
que no és mereix la posició que 
ocupa a la classificació.
El partit va començar amb 
els locals molt concentrats i 
fruit d’aquesta concentració 
al minut 2 ja guanyaven per 2 
a 0 amb gols d’Alberto. Amb 
aquest marcador el visitants van 
aplicar una forta pressió a tota 
la pista dels grocs que els difi-
cultava molt la sortida de pilota 
i que els permetia disposar de 
varies oportunitats per retallar 
les diferències, però les atura-
des de Rubén i el desencert no 
faria moure el marcador fins 
al minut 18, serien novament 
els homes d’Aleix Alamillo els 
que posarien més distància al 
lluminós, anotant el 3 a 0 per 
mitjà d’Alberto al finalitzar un 

contraatac. Però com en cada 
partit, havia d’arribar el minut 
fatídic, i aquest va ser en l´últim 
minut de la primera meitat que 
els d’Olesa va ser capaços de fer 
2 gols i marxar els equips al des-
cans amb el resultat de 3-2.
A la represa els montbuiencs 
van sortir adormits. Poc a poc 
els de Montbui anaven agafant 
més el control, però les bones 
accions del porter rival desfe-
ien qualsevol perill, fins que al 
minut 31 Cristian era capaç 
de superar-lo i fer el 4  a 2 que 
posava distància al marcador. 
Amb aquest gol el partit és va 
tornar boig, ja que novament 
arribava el minut fatídic de la 
segona meitat, el minut 33, un 
cop més els rivals els feien 2 gols 
en un minut i posaven la igua-
lada 4-4 en el lluminós, però al 
minut 34 Asensi tornava a po-
sar als locals per davant 5 a 4 al 
finalitzar una gran jugada indi-
vidual de David. Quan tot sem-
blava tornar a la tranquil·litat, 
una falta la transformaven els 

visitants en el 5-5 per una falta 
d’entesa entre el porter Rubén 
i la barrera defensiva en la col-
locació d’aquesta. Però David 
en la següent jugada només 
servir de centre, aconseguia un 
dels gols del partit, des de quasi 
mitja pista engaltava un fort xut 
que sorprenia a la defensa i al 
porter d’Olesa  i tornava a posar 
als grocs un cop més davant en 
el marcador 6 a 5. Amb aquest 
gol els rivals van decidir sortir 
amb porter jugador però no els 
hi donaria l’efecte que volien, 
tot al contrari,  ja que Cristian 
incrementava l’avantatge 7 a 5 
a falta de dos minuts i Rubén 
en l’últim minut de joc marca-
va un gol de porteria a porteria 
que deixava el partit sentenciat 
amb el resultat final de 8 a 5.           
FSM: Rubén(1), Cristian(2), 
Oli, Javi, Alberto(3) – cinc inici-
al- Joel, Toni, David (2), Asensi, 
Dani Márquez  i Issam.
El FS Montbui torna a jugar a 
Montaqua, demà dissabte a les 
17:45h contra el Gràcia FS. 



PÀDEL / LA VEU 

R esultats per a tots els 
gustos pels diferents 
equips Subaru que ju-

guen les lligues federades, Pà-
delCat i veterans.
PadelCat 2a Masculí
Derrota 2-1 davant el Padel In-
door Igualada. David Sanuy/
Pepe Ferrer van començar 
malament caient per un do-
ble 6-2 davant Toni Jimenez/
Arnald Pol, però David Sabté/
Alex Dinaret van empatar a 1 
gràcies a la seva victòria 6-7, 
6-3, 6-3 davant Jesús Isaac/
Jesús Rodriguez. Finalment en 
el decisiu, Jimmi Dinaret/Raul 
Díez can caure 2-6, 6-7 amb 
Dani Osuna/Marius Albet.
Lliga Pàdel +45 Oxford
Derrota fora del Subaru Ox-
ford 2-1 davant l’Slampadel de 
Collbató. Res varen poder fer 
els nostres, davant un dels nou 
vinguts a la Lliga +45 comar-
cal. Isidre Marimon/Gabi Bo-
net no van poder fer res i van 
caure per un doble 6-1 davant 
Alex Balarguero/Pep Vinyal, 
Pepe Ferrer/Dvid Sanuy van 
empatar a 1 guanyant 6-4, 6-3 
a Joan Company/Jordi Sagués 
però finalment Agustí Homs/
Joan Llorach van caure en el 
decisiu per Jose Mena/Esteve 
Genís 6-2, 6-3.
Lliga Pàdel +45 Cambridge
El Subaru Cambridge va caure 
a casa 1-2 CUBE de Manresa. 
Jordi De Belza/Jaume Grané 
van caure 2-6, 3-6 amb Xevi 
Costa/F. Jiménez, el de l’Anoia 
van empatar el partit amb la 
victòria de J. Figuerola/Xavi 
Balp 7-5, 6-0 davant Toni Ma-
tínez/Alfons Ruiz, però en el 

Diferent sort dels equips 
Subaru Igualada de pàdel

El CAI comença les 
duatlons de muntanya

partit que desfeia l’empat el 
nostres Santi Aizcorbe/Jordi 
Ferrer van cedir davant Sebas 
Florensa/Vicenç Santcliment 
per 3-6, 4-6.
 
PadelCat 2na Femení 
Victòria 1-2 vs +Kpadel. Tre-
ballada victòria de les noies 
Subaru en un nou derbi co-
marcal davant del +kpadel.
Treballadíssima victòria d’Elia 
Soriano/Susanna Campo per 
6-3, 3-6, 7-6 davant Eva Pra-
des/Yolanda Sánchez, però 
Carla Gassó/Xussi Muñoz 
van caure en un renyit partit 
davant Giuliana Elias/ Sònia 
Ruiz per 6-7, 6-2, 4-6. Final-
ment per això, en el partit 
que desfeia l’empat les jove-
níssimes Laia Aguilera/Mòni-
ca Òdena van sumar el punt 
decisiu guanyant per un do-
ble 6-1 davant Mari Cantero/
Montse Corral. 
PadelCat 3era Femení 
Victòria 1-2 amunt vs Slam-
padel de Collbató. Les noies 
Subaru de 3a segueixen de-
mostrant una més que evi-
dent millora. Les coses no 
van començar gens be ja que 
la parella 1, Rosa Morral/Ele-
na Manchuvina, és mostrar 
intractable guanyant Encarna 
Delgado/Miria Parramona en 
dos sets. Però les coses és van 
posar de cara gràcies a Eva 
José/Georgina Carrer que van 
empatar a 1 guanyant per un 
doble 6-2 a Sílvia Garrer/Ma-
ria Goncer. El decisiu va caure 
a favor de les nostres Carme 
Exposito/Rosa Calvet gua-
nyant el seu compromís 6-1, 
1-6, 6-2 davant Mònica Yañez/
Sílvia Vilagrau.
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MUNTANYA / LA VEU 

E l passat diumenge 13 
de novembre, es va 
inaugurar la tempo-

rada de duatlons de mun-
tanya amb el VII duatló btt 
de Tavèrnoles. La prova va 
comptar amb un total de 209  
participants que van prendre 
la sortida. El recorregut con-
sistia en un primer tram de 
6 km de córrer, seguit de 20 
km amb BTT i per acabar 
3 km més de córrer. El re-
corregut, es va caracteritzar 
per la seva duresa tant el en 

Dani Peralta, tercer a l’Open de Catalunya de físic-culturisme

córrer, com ens els exigents 
desnivells i passos tècnics de 
la secció de BTT.
Per part del CAI destacar 
una 15ena posició de l’equip 
masculí, el debut de l’Albert 
Solé amb una 6ena posició 
sub 23  i l’excel·lent 1 era po-
sició de la general de la Noemí 
Moreno.
La resta de resultats:
60 - Albert Solé Salcedo
67 - Noemí Moreno 
86 - Joan Montaner Solà
90 - Sergi Pujabet Solanich
100 - Jose Roque Rios Cuadros
118 - Bernat Pla Prat

FUTBOL VETERÀ  / J. TORT 

E ntretingut partit el jugat 
a Horta on les davan-
teres van ser superior a 

les defenses.  Ni el hat trick de 
Lele va impedir una derrota. Els 
blaus van manar al terreny de 
joc,  fidels i compromesos amb 
un futbol elegant i vistós,  però 
van pagar en excés les petites 
errades. Tot i així, enorgulleix 
veure un equip amb l’empa-
tia i la noblesa en el seu ADN.  
La nota negativa va ser la lesió 
muscular de Sevilla.
Minut 3, jugada dels locals a 
la zona de 3/4 i de xut enveri-
nat s’avancen al marcador 1-0.  
Min 10, córner a favor local i la 
rematada defectuosa del davan-
ter, acaba picant al pal i torna a 
donar avantatge als atlètics 2-0.  
Min 11, reaccionen els blaus, 
córner a favor i Xavi C., rema-
ta a boca de canó i fa lluir al 
meta local.  Min 13, recuperen 
els blaus al mig camp i en franc 
contracop Xavi C., escurça el 
marcador 2-1.  Min 17, córner 
a favor dels igualadins i Canals 
empata el partit 2-2.  Min 21, 
contra local on l’hàbil extrem, 
amb un xut de rosca posa la 
pilota lluny de l’abast de Diego 
3-2.  Min 28, penal clar a l’àrea 
blava, marquen els locals 4-2.
En la segona meitat, minut 57, 
cavalcada per la banda de Xavi 
C. i cedeix la pilota a Lele, lliu-
re de marca per posar emoció 
al matx 4-3.  Min 61, indecisió 
a la frontal blava, que aprofita 
el local per establir 5-3.  Min 
71, contra rápida dels atlétics i 
acomoden un 6-3.  Min 75 s´hi 
tornen els igualadins i amb la 
meteixa moneda, Lele de xut 
creuat 6-4. Min 83, falta a la 
frontal de l’horta i Lele torna 
a batre al meta local 6-5.  
AVI: Diego, Farré, Pep, Ca-
nals, Toro, Vicens, Solís,Wil-
son, Quim, Xavi C., Costa, 
Lele, Calsina, Sevilla, Ivan, 
Xavi M., a la banqueta Ra-
monet. Ara partit Les Co-
mes amb el colíder Badalona, 
també imbatut.

Jornada regular per al 
Bitlles Igualada

BITLLES / LA VEU 

D iumenge dia 13 de 
novembre es despla-
çaren l’equip Igua-

lada A a jugar a Tàrrega con-
tra CitroenTàrrega, perdent 
el primer partit de 344 a 335 
i guanyant el segon de 369 a 

373. L’Igualada B es despla-
çava a Bellpuig guanyant el 
primer partit de 344 a 348 i 
empatant el segon de 332 a 
332 punts. Els propers partits 
de lliga es jugaran a Igualada 
el 19 de novembre a las 16 h: 
Igualada A del Huerto, Iguala-
da B Miralcamp.

Entretingut partit de 
l’AVI amb onze gols a 
Horta (6-5)

Èxit del Club de Peses Igua-
lada amb el 3er lloc de Dani 
Peralta debutant amb 16 
anys  a l’Open de Catalunya 
de fisic-culturisme, celebrat 
a la sala  Paladium de Palle-
jà.
El director tècnic de la fede-

ració catalana de fisic-cultu-
risme, l’igualadí Josep Camats 
va  ser l’encarregat de fer la 
selecció per el campionat del 
món de culturisme que es farà 
a Bèlgica a final de mes on Ca-
talunya ha estat reconeguda 
per la internacional.surtdecasa.cat/centre

Tota la informació cultural del Centre de Catalunya!



Els Jocs Escolars omplen totes 
les pistes en la segona jornada
REDACCIÓ / LA VEU 

L a segona jornada dels 
65ens Jocs Esportius 
Escolars de l’Anoia va 

omplir les pistes de diferents 
centres educatius i instal·laci-
ons municipals per disputar els 
partits de les diferents compe-
ticions. 
Encara és aviat per fer cas a la 
classificació però sí que és in-
teressant donar una ullada la 
classificació de ‘Valors en joc’, 
el programa que puntua als 
equips en funció del compor-
tament dels jugadors/es, entre-
nadors/es i afició. Aquest siste-
ma de puntuació es regula per 
uns ítems concrets definits se-
gons les situacions que qualse-
vol partit pot generar. Aquests 
ítems són diferents segons 
l’agent que intervé i l’arbitre 
té la responsabilitat, al final del 
partit, de valorar el comporta-
ment. Com ens diuen les clas-
sificacions, el comportament 
dels equips dels JEEA és posi-
tiu. Amb aquestes dues jorna-
des, tots els equips han rebut 
algun tipus de targeta per su-
mar punts. Teniu tota la infor-
mació del programa ‘Valors’ a 
CEAnoia.cat/valors.
L’escola Joan Maragall, de Vi-
lanova del Camí, organitzava 
la seva 32a. edició del Cros 
Escolar, la prova més veterana 
del circuit de cros proposat pel 
Consell Esportiu de l’Anoia. La 
participació va ser de més de 
370 persones, un nou èxit per 
aquesta prova més que conso-
lidada. Consulta tots els resul-
tats del campionat i informa’t 
de les properes cites.
Aquesta setmana gaudirem 
tres dies, dimarts, dimecres 
i dijous, del Campionat de 
Lleure de Futbol Sala. Després 
d’una primera jornada força 
igualada, es prepara una sego-
na jornada de competició inte-

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MOWGLI “4” 2 2 0 0 22 10 6 8
2 RAMON C. 2 2 0 0 21 10 6 8
3 GARCIA LORCA 2 2 0 0 20 12 6 8
4 ESCOLÀPIES 3-4 2 1 1 0 20 12 5 8
5 DOLORS M.T. 2 1 0 1 16 15 4 8
6 ATENEU 2 1 0 1 15 17 4 8
7 MARISTES 2 1 0 1 18 14 4 14
8 MONALCO 2 1 0 1 17 15 4 8
9 EMILI VALLÈS 2 0 1 1 15 17 3 8
10 JESÚS-MARIA 2 0 0 2 10 22 2 8
11 MONTCLAR 2 0 0 2 9 23 2 8
12 MOWGLI “3” 1 0 0 1 4 12 1 8
13 DOLORS M.V. 1 0 0 1 4 12 1 8

POLIS benjamí femení
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  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MOWGLI “3” 2 2 0 0 22 10 6 16
2 MESTRAL B 2 2 0 0 21 11 6 16
3 ESCOLÀPIES 3R B 2 1 0 1 18 14 4 16
4 ESCOLAPIES 3R A 1 1 0 0 10 6 3 8
5 MONALCO 3 3R 2 0 1 1 14 18 3 16
6 ACADÈMIA IGU. 1 0 1 0 8 8 2 8
7 ESCOLA PIA MX 2 0 0 2 9 23 2 16
8 DOLORS M.3-4FC 1 0 0 1 6 10 1 8
9 GARCIA LORCA 1 0 0 1 4 12 1 8

POLIS benjamí masculí 3r

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 J. MARAGALL A 2 2 0 0 23 9 6 16
2 ATENEU 2 2 0 0 20 12 6 16
3 R. CASTELLTORT 2 1 1 0 20 12 5 16
4 EMILI VALLÈS 2 1 1 0 17 15 5 16
5 MARISTES B 2 1 0 1 17 15 4 16
6 MONALCO 2 3-4 2 1 0 1 17 15 4 16
7 CASTELL ÒDENA 2 1 0 1 16 16 4 16
8 G. FOSSAS 3-4 2 0 0 2 10 22 2 16
9 C. ÒDENA MX 2 0 0 2 10 22 2 16
10 JESÚS-MARIA FC 1 0 0 1 6 10 1 8
11 J. MARAGALL B 1 0 0 1 4 12 1 8

POLIS benjamí masculí 3r-4art

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MARISTES A 2 2 0 0 19 13 6 16
2 MONALCO 1 4T 1 1 0 0 12 4 3 8
3 ESCOLA PIA A 1 1 0 0 12 4 3 8
4 MESTRAL A 1 1 0 0 9 7 3 8
5 ESCOLAPIES 4T 2 0 0 2 14 18 2 16
6 MARTA MATA 2 0 0 2 8 24 2 16
7 DOLORS M. 4T 1 0 0 1 6 10 1 8
8 MOWGLI “4” 0 0 0 0 0 0 0 0
9 G. FOSSAS 4T 0 0 0 0 0 0 0 0

POLIS benjamí masculí 4art

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 RAMON CA. “B” 2 2 0 0 23 9 6 12
2 RAMON CA. A 2 2 0 0 21 11 6 16
3 C. ÒDENA 2 2 0 0 20 12 6 8
4 MESTRAL 2 1 0 1 17 14 4 16
5 MOWGLI “5” 1 1 0 0 12 4 3 8
6 MDP IGUALADA 1 1 0 0 11 5 3 8
7 GARCIA FOSSAS 2 0 0 2 10 22 2 16
8 ATENEU 2 0 0 2 10 22 2 16
9 EMILI VALLÈS 2 0 0 2 9 22 2 16
10 MOWGLI “6” 1 0 0 1 5 11 1 2
11 POMPEU FABRA 1 0 0 1 5 11 1 8

POLIS aleví masculí

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 CASTELL ÒDENA 2 1 1 0 20 12 5 16
2 R. CASTELLTORT 2 1 0 1 13 19 4 16
3 JESÚS-MARIA 2 1 0 1 16 16 4 16
4 MOWGLI 1 1 0 0 12 4 3 8
5 EMILI VALLÈS A 2 0 1 1 15 17 3 16
6 EMILI VALLÈS B 2 0 1 1 12 20 3 16
7 ATENEU 1 0 1 0 8 8 2 8
8 MONTCLAR A 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MONTCLAR B 0 0 0 0 0 0 0 0

POLIS aleví femení

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MARISTES MX 2 2 0 0 22 10 6 16
2 ESCOLÀPIES M. 2 1 1 0 20 12 5 16
3 MONALCO 2 FEM 1 1 0 0 12 4 3 8
4 FONT-RUBÍ FEM 2 0 1 1 14 18 3 16
5 S.E.C.C.SALA MX 1 0 0 1 4 12 1 8
6 LA GRANADA F 1 0 0 1 4 12 1 8
7 LA RÀPITA FEM 1 0 0 1 4 12 1 4
8 ESCOLÀPIES FEM 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MONALCO 1FEM 0 0 0 0 0 0 0 0

BÀSQUET aleví  

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 CAPELLADES A 2 2 0 0 98 24 4 16
2 EEM FONT-RUBÍ 2 2 0 0 81 22 4 16
3 PERE VIVES 2 1 0 1 75 48 3 16
4 MONALCO 2 1 0 1 52 40 3 16
5 MARISTES 2 1 0 1 28 38 3 16
6 BÀSQUET RIBES 1 1 0 0 29 13 2 8
7 EMILI VALLÈS 1 1 0 0 23 14 2 8
8 EEM MEDIONA 2 0 0 2 11 56 2 16
9 CAPELLADES B 2 0 0 2 15 97 2 16
10 J. MERCADER FC 1 0 0 1 14 23 1 8
11 CB MASQUEFA 1 0 0 1 4 55 1 8

BÀSQUET infantil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MARISTES 2 1 0 1 42 46 3 16
2 ESCOLA ANOIA A 1 1 0 0 33 12 2 8
3 ESCOLA ANOIA B 1 1 0 0 24 15 2 4
4 VILANOVA 2 0 0 2 27 57 2 12
5 CAPELLADES 1 1 0 0 74 24 2 8
6 MONALCO 1 1 0 0 58 42 2 8
7 CB LLORENÇ 1 1 0 0 30 18 2 8
8 CASAL CATALÀ 1 0 0 1 16 24 1 8
9 PERE VIVES 1 0 0 1 42 58 1 8
10 CB ROQUETES 1 0 0 1 24 74 1 8

BÀSQUET cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS 2 2 0 0 22 10 6 16
2 FS VILANOVA  2 2 0 0 21 11 6 16
3 G. LORCA B 2 2 0 0 19 13 6 16
4 ESCOLÀPIES 2 1 0 1 19 13 4 16
5 MONALCO -FC- 2 0 2 0 16 16 4 16
6 AC. IGUALADA 2 0 1 1 14 18 3 16
7 MARISTES 1 0 1 0 8 8 2 8
8 FS PIERA  2 0 0 2 11 21 2 10
9 G. LORCA A 2 0 0 2 8 24 2 16
10 J. MARAGALL 1 0 0 1 6 10 1 8

FUTBOL SALA aleví

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS B 2 2 0 0 14 3 6 16
2 ESCOLA PIA  2 2 0 0 8 1 6 16
3 C.CLARAMUNT 2 2 0 0 5 0 6 10
4 MARISTES 2 1 1 0 5 3 4 12
5 INS BADIA M. “B” 2 1 0 1 10 6 3 12
6 EMILI VALLÈS A 1 0 1 0 4 4 1 8
7 INS BADIA M. “A” 2 0 1 1 3 4 1 8
8 PERE VIVES 2 0 1 1 7 8 1 16
9 MESTRAL 2 0 1 1 6 12 1 12
10 AC. IGUALADA 2 0 1 1 3 4 1 16
11 PLA MORERES 1 0 0 1 0 6 0 8
12 MONALCO 2 0 0 2 0 14 0 16

FUTBOL SALA infantil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA A 2 2 0 0 11 2 6 16
2 MONALCO 1 1 1 0 0 3 2 3 8
3 J. MERCADER 2 1 0 1 4 4 3 16
4 MARISTES B 2 1 0 1 4 3 3 16
5 MARISTES A 2 0 1 1 4 5 1 16
6 ESCOLA PIA B 2 0 1 1 3 5 1 8
7 MONALCO 2 1 0 0 1 0 8 0 8

FUTBOL SALA cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA  2 2 0 0 13 0 4 16
2 ALL STAR FC 2 2 0 0 9 4 4 16
3 E. MONTAGUT 1 1 0 0 5 3 2 4
4 TOUS FS 2 0 0 2 5 8 0 16
5 MESTRAL 1 0 0 1 2 6 0 8
6 MARISTES 1 0 0 1 0 5 0 8
7 J. MERCADER 1 0 0 1 0 8 0 8

FUTBOL SALA juvenil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EEM MEDIONA 2 2 0 0 74 62 4 16
2 SANT RAMON 2 1 0 1 72 88 3 16
3 C. VILAFRANCA 1 1 0 0 56 38 2 8
4 VILANOVA  2 0 0 2 54 65 2 16
5 SANT QUINTÍ 1 0 0 1 40 43 1 8

BÀSQUET cadet masculí

ressant per marcar la tendència 
del campionat. 
Des del Consell Esportiu de 
l’Anoia s’està planificant el 
Campionat de Lleure de Bàs-
quet. L’any passat es va repren-
dre el campionat i, tot i que la 
participació va ser de 4 equips, 
les sensacions van ser positives. 
Per aquest any s’ha obert con-
vocatòria, tots aquells interes-
sats poden contactar al correu 
info@ceanoia.cat.
Aquest cap de setmana el Cam-
pionat Poliesportiu Aleví té un 
repte, és l’hora de la jornada 
de l’esport convidat, arriba el 
Futbol Flag. La setmana que 
ve serà el torn del Campionat 
Benjamí. El Futbol flag és una 
modalitat de futbol americà 
adaptada per a iniciar-se en 
aquest esport. La característi-
ca més important és el cinturó 
que vesteixen els jugadors ple 
de banderes que s’han d’ar-
rencar, d’aquesta manera es 

simula el placatge. El diumen-
ge serà el torn del VI Cros Ma-
ristes, a Igualada. Comparteix 
en viu a les xarxes socials els 

JEEA amb l’etiqueta #deixam-
jugar i consulta tota la infor-
mació de les competicions a 
www.ceanoia.cat. 
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MÚSICA / LA VEU 

U n gran concert par-
ticipatiu a la basílica 
de Santa Maria, sota 

el títol Cors d’Òpera, serà la 
proposta principal, diumen-
ge vinent, de la celebració a 
Igualada de Santa Cecília, pa-
trona dels músics. Tal i com 
ha detallat el regidor de Pro-
moció Cultural de l’Ajunta-
ment, Pere Camps, s’hi inter-
pretaran peces de Verdi, Bizet, 
Mascagni i Martínez Valls. 
Comptarà amb la direcció de 
Josep Miquel Mindán, amb la 
Jove Orquestra Simfònica de 
l’Anoia (JOSA), amb la so-
prano Sheila Grados, el tenor 
Jaume Parés, la Coral Cors 
Units del Casal de la Gent 
Gran, la Coral de l’Escola 
Municipal de Música d’Igua-
lada (EMMI), el Cor Exaudio, 
la Coral Gatzara, l’Agrupació 
Coral La Llàntia, la Coral Mig 
To, la Coral Merlet, la Coral 
Mixta, la Rondalla Nova 
Unió, l’Schola Cantorum i la 
Coral Els Verdums. 
Cors d’òpera tindrà lloc el 20 
de desembre, a les 6 de la tar-
da, i les entrades, que es po-
den adquirir al Punt de Di-

fusió Cultural i Turística (c/ 
Garcia Fossas, 2), tenen un 
preu de 8 euros. Els titulars 
del Carnet Jove, persones ju-
bilades i alumnes de l’EMMI 
les poden comprar al preu de 
5 euros.

La música com a gran prota-
gonista
Aquest, però, no serà l’únic 
acte al voltant de Santa Cecí-
lia, que se celebra pròpiament 
el 22 de novembre. Aquell dia 
hi haurà una Missa Canta-
da a les 20h a l’església de la 
Soledat, l’audició comentada 
L’art musical de Johann Se-
bastian Bach a les 20:30h a la 
parròquia de Santa Maria i, 
com ja és tradició, diferents 
actuacions en diversos indrets 
promogudes des de l’EMMI. 
Concretament, el concert 

Cant Coral Música 2 al Ca-
sal Cívic del Passeig, l’Assaig 
obert de l’orquestra Ad Li-
bitum a l’església del Roser, 
l’Assaig obert del Grup de vent 
Ventijol i el Concert de Cant 
Coral Música 4 a la Biblioteca 
Central i, finalment, diferents 
concerts de música de cambra 
grups instrumentals i vocals, 
entre les 18 i les 20h, al mateix 
vestíbul de l’Escola de Música.
El 20 de novembre, a més, el 

Un gran concert participatiu, Cors d’òpera, serà diumenge la 
proposta principal de la celebració de Santa Cecília a Igualada

grup Xip-Xap porta l’espec-
tacle musical Un vestit nou al 
Teatre Municipal l’Ateneu, el 
dia 21 el professorat de l’EM-
MI interpretarà Pere i el llop a 
l’auditori de l’escola, el 24 de 
novembre hi haurà un con-
cert Cicle Cultural de Tardor 
a la Biblioteca Central, el 26 
un Taller de percussió cul-
tural a l’Espai Cívic Centre i 
l’espectacle de Feliu Formosa 
No hauries d’haver vingut a 

Cal Granotes, el 27 de novem-
bre el concert de cloenda del 
tercer Stage de Banda Sim-
fònica a l’Ateneu, el 2 de de-
sembre Guiem Soldevila por-
tarà Amoramort a Músiques 
de Butxaca, el dia 3 l’Ateneu 
acollirà el Concerto a tempo 
d’umore i, finalment, el 4 de 
desembre també a l’Ateneu, la 
Xarxa d’Igualada proposa l’es-
pectacle de música i titelles 7 
ratolins.

CULTURA / LA VEU 

El proper diumenge, 
20 de novembre, a les 
11:30h, al Teatre Mu-

nicipal l’Ateneu es durà a 
terme l’acte de lliurament 
dels Premis Ciutat d’Igua-
lada 2016. L’acte és gratuït i 
obert al públic, fins a cobrir 
l’aforament. Durant aquest 
acte es donaran a conèixer els 
veredictes dels premi d’Art 
Digital Jaume Graells, de 
Composició Musical Paquita 
Madriguera, de Compromís 
Social i Cívic Mossèn Còdol, 
de Disseny Gaspar Camps, de 
Fotografia Procopi Llucià, de 
Poesia Joan Llacuna i de Re-
cerca Doctor Mercader.
Durant l’acte hi haurà l’ac-
tuació d’en Peyu, humorista 
conegut per les seves apa-
ricions en ràdio, televisió i 

teatre, i de Roger Argemí, 
un igualadí que amb només 
18 anys irromp en el pano-
rama musical amb el treball 
Un nou sentit, ple de bones 
cançons compostes i inter-
pretades per ell mateix. La 

seva actuació comptarà amb 
la col·laboració especial de 
Kousinz, ballarins urbans de 
pop, aleatòria i hip-hop, en-
tre altres disciplines. Un grup 
de quatre joves dinàmics, se-
riosos i amb gran passió pel 

El Teatre Municipal l’Ateneu acull diumenge, el lliurament dels 
Premis Ciutat d’Igualada

ball. La presentació de l’acte 
a càrrec del periodista Jordi 
Còdol.
Pel que fa a la participació, 
enguany hi ha hagut un total 
de 107 candidatures als guar-
dons, que es distribueixen 
entre les set convocatòries 
que es convoquen en aquesta 
edició. Destaquen com a pre-
mis més participats, el premi 
de Fotografia Procopi Llucià, 
amb 44 trebals, el de Disseny 
Gràfic Gaspar Camps, amb 
23, i el de Poesia Joan Llacu-
na, amb 19.
Diumenge es donarà a conèi-
xer també el guanyador del 
premi de Recerca Doctor 
Mercader, de convocatò-
ria biennal, més rellevant 
pel que fa a la seva dotació, 
amb 5.000 euros i la publica-
ció d’un llibre que recollirà 
aquesta tasca de recerca. Pre-

cisament, el proper 15 de de-
sembre, es presenta el llibre 
del Premi Doctor Mercader 
corresponent a l’any 2014, El 
fons musical de la basílica de 
Santa Maria d’Igualada, de 
Josep M. Gregori i Anna Ro-
meu. Un extraordinari treball 
historiogràfic entre els segles 
XVI i XX, que parla dels or-
ganistes i mestres de Capella 
de Santa Maria, amb l’inven-
tari del seu fons musical.
Durant l’acte es durà a terme 
també l’homenatge pòstum 
als principals protagonis-
tes culturals desapareguts 
en l’últim any. Els Premis 
Ciutat d’Igualada els con-
voca i coordina el departa-
ment de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
amb el suport i patrocini de 
diferents entitats, empreses i 
col·lectius de la ciutat.

Els guardons que reconeixen la creació en diferents vessants han rebut un total de 107 candidatures, principalment de 
fotografia, disseny i poesia

Hi prendran part una 
dotzena de corals locals 
i, en dies posteriors, la

ciutat viurà una 
quinzena d’activitats 
amb la música com a 

protagonista

Pere Camps, regidor de Cultura, durant la presentació 
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TEATRE / LA VEU 

A quest cap de setmana 
la reconeguda pallas-
sa Pepa Plana torna al 

Teatre de l’Aurora per presen-
tar el seu darrer projecte Para-
dís pintat, un espectacle molt 
divertit i emotiu que arriba a 
Igualada en la seva exitosa gira 
iniciada després de la seva es-
trena al Festival Grec de Bar-
celona, on va rebre l’aplaudi-
ment de la crítica i del públic.
A Paradís pintat, sota la direc-
ció del prestigiós dramaturg 
Ferruccio Cainero, la Pepa 
Plana es posa unes ales blan-
ques –i el seu inseparable nas 
vermell de pallassa- per po-
sar-se en la pell d’un angeleta 
que, quan no la miri ningú, 
sortirà d’un d’aquells quadres 
plens d’angelets que trobem 
als bufets de tantes cases, per 
fer realitat el seu somni: con-
vertir-se en una angeleta de la 
guarda. L’angeleta -que té al-
gunes confusions entre el que 
fa un àngel de la guarda i un 
súper heroi- no sap volar, però 
tossuda, fa tot d’intents, fins 
que casualment, veu que és 
molt més fàcil nedar que volar 
i farà cap a sota el mar. I és un 
cop allí, en aquest món recreat 
amb elements de vídeo, gaudi-

rà del meravellós entorn sub-
marí, fins que es trobarà amb 
una realitat que no podia ni 
imaginar. Impactada per l’ex-
periència, tornem a trobar da-
munt del bufet la nostra àngel. 
Que què ha passat?, com és 
que ha tornat tant ràpid? Sem-
bla que prefereix quedar-se al 
seu “paradís pintat”.
Paradís pintat és un espectacle 
que, malgrat ser molt divertit 
i sensacional, també ens con-
nectarà amb la cara més trà-
gica del món on vivim i, com 
fan els bons pallassos, ens po-
sarà un mirall davant la cara 
per veure’ns reflectits i inter-
pel·lats.
L’actriu i pallassa Pepa Plana 
és un referent nacional i euro-
peu del gènere. Entre els seus 
treballs anteriors cal destacar 
De Pe a Pa, Giulietta, L’atzar 
o Penèlope, que vam veure al 
Teatre de l’Aurora d’Iguala-
da, on ha tingut sempre una 
molt bona acollida pel públic 
anoienc. Juntament amb el 
reconeixement del públic, la 
trajectòria de la Pepa Plana 
també ha estat reconeguda 
amb diversos premis i guar-
dons, entre els quals destaca el 
Premi Nacional de Cultura el 
2014.
El 2012 inicia una nova etapa 

La pallassa Pepa Plana torna a l’Aurora amb “Paradís 
pintat”, un divertit i emotiu espectacle

de la mà de la prestigiosa com-
panyia quebequesa Cirque du 
Soleil, la més important del 
món, amb l’espectacle Amalu-
na, una fita que esdevé un 
reconeixement internacional 
a una carrera iniciada als car-
rers i places de Tàrrega i que, 
des de llavors, ha recorregut 
els escenaris de Catalunya i 
de l’estranger amb espectacles 
que han entusiasmat públics 
de totes les edats.
Pepa Plana és la pallassa ca-
talana amb més prestigi i ha 
contribuït notablement a la 
visualització de les pallasses. 

Entre d’altres contribucions, 
fou la impulsora i directora 
del Festival Internacional de 
Pallasses d’Andorra, absolut 
referent del gènere al con-
tinent. Per tots aquests mo-
tius, tots els nous projectes de 
la Pepa Plana s’esperen amb 
una gran expectació. Ara, el 
seu darrer treball, Paradís pin-
tat, es podrà veure a Igualada 
en una oportunitat única.

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de Paradís 
pintat, tindran lloc divendres 
18 i dissabte 19 de novembre 

a les 21 h. i diumenge 20 de 
novembre a les 19 h. Com és 
habitual, després de la funció 
de divendres, els espectadors 
podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades 15 
euros i 12 euros (amb els des-
comptes habituals) es poden 
adquirir per Internet i a la ta-
quilla del Teatre de l’Aurora (a 
la plaça de Cal Font) una hora 
abans de cada funció. Més in-
formació a www.teatreaurora.
cat.

LLIBRES / LA VEU 

Ramon Gener, premiat 
d’honor de la passa-
da edició del Festival 

Zoom presentarà el seu llibre 
L’amor et farà immortal avui 
divendres 18 de novembre 2/4 
de 8 del vespre a l’Ateneu dins 
l’agenda del Zoom Experience.
Ramon Gener explica que el 
seu pare va morir dues vega-
des. La primera, un matí as-
solellat en el qual l’Alzheimer 
va ennuvolar la seva ment i el 
va oblidar. La segona, tres dies 
abans de Nadal, quan, conver-
tit en el Bolero de Ravel, va dei-
xar de respirar. Aïllat del món 
entre sentiments de culpa i 
alleujament, no podia deixar 
de plorar i somiar-lo. Perdut 
en la seva enorme absència, va 
buscar en les vides d’altres ho-
mes i dones que havien passat 
pel mateix que ell una expli-

cació a totes les emocions que 
m’aclaparaven. De la mà de les 
deesses gregues del destí, Ra-
mon Gener emprèn un viatge 
per l’espai i el temps per trobar 
respostes.
D’aquesta manera, va fins a 
la cofurna on Verdi va com-
pondre Nabucco; a la bromo-

sa estació de tren on la Clara 
Schumann es va acomiadar 
per sempre més de Johannes 
Brahms; a la nit màgica en la 
qual Joaquín Rodrigo va do-
nar vida al Concierto de Aran-
juez... i a la tarda de primavera 
en la qual el seu pare va arribar 
a casa amb tres petits xiprers.

10 històries inspiracionals que 
ajuden a l’autor a superar la 
pèrdua del seu pare.
Ramon Gener és director i 
conductor dels programes 
d’èxit de televisió This is Ope-
ra (TVE) i Òpera en texans 
(TV3). Més enllà de la seva 
carrera televisiva, fa conferèn-
cies i cursos per tot Espanya, 
no tan sols a les universitats, 
sinó també als millors teatres 
d’òpera del país, i col·labora 
als programes de ràdio Hoy 
por hoy de la Cadena Ser i Ver-
sió RAC1.
Presentarà l’acte, Josep Mª 
Solé, editor del programa ‘Vols 
llegir? de Ràdio Nova.
Després de la presentació 
s’oferirà una copa de vi pels as-
sistents gentilesa de D.O. Cata-
lunya, patrocinador del Zoom 
Festival. 
L’acte compta amb la col·labo-
ració de llibreria Llegim...? 

Ramon Gener torna a les llibreries amb un llibre 
sobre la vida, la mort i l’amor per la música

MÚSICA / LA VEU 

Avui divendres, a dos quarts 
d’11 de la nit tornen els con-
certs al Hot Blues. I ho fan de 
la mà d’Unexpected, un power 
trio o un trio de jazz amb alts 
nivells d´interacció. No és 
només un trio, és un grup de 
música que poden estar més 
pròxims al jazz però no re-
nuncien a tenir una identitat 
sonora com a grup potser més 
típica del rock. La música és 
un viatge inesperat i això és el 
que vol descobrir Unexpected 
cada vegada que pugen a un 
escenari. El preu de l’entrada 
al concert és de 5 euros.

Unexpected de 
concert al Hot Blues
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MÓN CASTELLER / LA VEU 

L a diada de Festa Major 
de Sant Martí de Tous 
ha posat novament el 

punt i final a la temporada 
castellera dels Moixiganguers 
d’Igualada. La darrera ha es-
tat una actuació diferent, es-
pecialment festiva, i en què 
els morats, que han actuat en 
solitari, han fet cinc castells i 
diversos pilars. Després dels 
dos pilars de quatre de sortida 
d’ofici, han començat amb el 
quatre de set amb agulla, que 
l’han hagut de repetir després 
d’un intent desmuntat, i han 
seguit amb el quatre de set. 
En aquesta ocasió els morats 
s’han plantejat també recu-
perar el tres de set aixecat per 
sota, un castell que feia quatre 
anys llargs que no intentaven; 
el castell ha pujat bé, però en 
la darrera de les aixecades part 
del pom s’ha despenjat i han 
acabat desmuntant el castell. 
Després de descarregar un 
cinc de sis l’han repetit, amb 
un pis menys, i l’han pogut 
descarregar sense problemes. 
La diada ha continuat amb el 
set de sis i els Moixiganguers 
l’han tancat amb un vano de 
cinc i els ja tradicionals pilars 
de quatre al balcó, que han 
permès pujar a tota la canalla 
de la colla fins a l’Ajuntament. 
S’han acomiadat amb un final 

de festa dedicat també als més 
petits, un folre de torre fet ín-
tegrament per la canalla de la 
colla.

Un 2016 amb ple de castells 
de vuit 
La del 2016 ha estat, en resum, 
una bona temporada per als 
Moixiganguers, que han man-
tingut els seus millors regis-
tres i, si bé han acabat fent un 
castell de vuit menys que l’any 
anterior, la majoria ha estat de 
més nivell. Han descarregat 
set quatres de vuit, quatre tre-
sos de vuit (a banda d’un car-
regat, per Festa Major) i cinc 
torres de vuit amb folre, el que 
fins a dia d’avui és la seva es-

Els Moixiganguers tanquen l’any a 
Sant Martí de Tous

tructura més difícil. Aquest 
2016 també ha estat l’any de 
la primera tripleta de vuit que 
els Moixiganguers han descar-
regat a Igualada, per la Diada 
de la colla, també s’ha descar-
regat el 50è quatre de vuit del 
seu historial i la 10a torre de 
vuit amb folre. Al llarg de les 
vint-i-dues temporades, els 
Moixiganguers han fet més de 
1250 castells (sense contar els 
pilars). A partir d’ara la colla 
igualadina comença unes va-
cances d’uns tres mesos que 
han de servir per carregar les 
bateries de cara al 2017, en el 
qual la colla espera continuar 
treballant per fer un impor-
tant salt qualitatiu.

EXPOSICIONS / LA VEU 

L ’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, i l’al-
calde de Ripoll, Jordi 

Munell, han inaugurat aquest 
divendres, 11 de novembre, 
l’exposició Portalada de Ri-
poll. Candidatura Patrimoni 
Mundial, que es podrà visitar 
al vestíbul de l’Ajuntament 
fins el proper 4 de desembre. 
L’explicació de la mateixa ha 
anat a càrrec de la directora de 
la candidatura, Carme Polo. 
L’objectiu de la mostra, inte-

Arriba a Igualada 
l’exposició “Portalada de 
Ripoll. Candidatura 
Patrimoni Mundial”

grada per diferents panells ex-
plicatius que inclouen imatges 
i informació d’aquest element 
arquitectònic únic, és posar-lo 
en valor per a contribuir a 
impulsar la seva aspiració 
d’esdevenir Patrimoni Mun-
dial per la UNESCO. Fins ara, 
l’exposició ja ha passat per di-
ferents municipis catalans, per 
la Delegació del Govern de la 
Generalitat a Girona, pel Cen-
tre Cultural Blanquerna de 
Madrid, per la casa de la Ge-
neralitat a Perpinyà i pel Palau 
Robert de Barcelona.

Presentació de l’exposició al vestíbul de l’Ajuntament. /

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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Coincidint amb l’obertu·
ra d’acreditacions dels 
professionals, La Mos·

tra d’Igualada – Fira de teatre 
infantil i juvenil ha presentat la 
imatge gràfica de la 28a edició 
i ha fet un avançament de la 
programació que es podrà veu·
re del 30 de març al 2 d’abril de 
2017.
El cartell d’enguany és obra de 
l’artista igualadina Arian More·
ra, dissenyadora d’estampats a 
The Original Buff i professora 
infantil a les escoles municipals 
d’art i música (línia Musicart) 
d’Igualada. Està pintat a l’oli i il·
lustra una divertida “Monstra” 
a qui li falten ulls i se li escapen 
les mans per veure i abraçar tots 
els espectacles de la fira. La pro·
tagonista està emmarcada, però 
en sobresurt, de la boca d’esce·
nari del Teatre Municipal l’Ate·
neu d’Igualada i interactua amb 
un munt de personatges imagi·
naris. Arian Morera explica que 
per fer el cartell es va basar en 
una idea molt divertida: venien 
els nens corrent i deien, feliços: 
“La monstra, la monstra, tor·
na la monstra, la monstra ja és 
aquí”. I feien les ganyotes i la 
cara d’esverament agitant els 
braços, i jo deia: “Quina mons·
tra?  Noooo, és La Mostra”. I re·
ien molt. Per això m’ha fet mol·
ta il·lusió dibuixar i pensar com 
seria si fos la monstra… Segur, 
segur que tindria molts ulls 
perquè a La Mostra et falten ulls 
per veure·ho tot i te’n calen de 
tota mena, que a carrers, places 
i teatres tot és possible. Ella, al 
teatre ja no hi cap, i els braços se 
li escapen. Tothom vol més ulls 
per veure tot el que pot passar 
quan torna LA MOSTRA!

Novament, en l’aposta per 
apropar les arts escèniques al 
públic de 12 a 18 anys Arian 
Morera i el seu equip han disse·
nyat un segon cartell, específic 
per als joves. La imatge de La 
Mostra JOVE és un extracte de 
la imatge oficial on, enlloc de “la 
Monstra”, prenen el protagonis·
me el collaret d’ulls de tot tipus 
i un chihuahua.  

La programació: el millor de 
l’escena infantil i juvenil
El director artístic de La Mos·
tra, Pep Farrés, ha fet un avan·
çament de la programació, que 
constarà de les millors produc·
cions de l’escena infantil i juve·
nil segons criteris de qualitat, 
novetat, dramatúrgia, innova·
ció en el llenguatge i aportació 
en el format. La graella d’espec·
tacles equilibrarà les disciplines 
artístiques i les edats del públic 
–es reeditaran els itineraris– per 
tal que tant públic com progra·
madors hi trobin les propostes 
que més els interessen, així com 
d’altres que els puguin sorpren·
dre. En total, s’hi podran veure 
una cinquantena de muntatges 

(amb un centenar de represen·
tacions) seleccionats entre 665 
sol·licituds, una xifra que ha do·
blat amb escreix les inscripcions 
de companyies en els últims dos 
anys i que ratifica el rol estratè·
gic de la fira com a plataforma 
de venda d’espectacles.
Un dels muntatges  destacats és 
Renard o El Llibre de les bèsties 
de Teatre Obligatori i Teatre 
Lliure, una versió lliure en for·
mat musical de l’obra de Ra·
mon Llull que apropa als més 
petits l’art d’explicar faules. S’ha 
pogut veure recentment dins el 
cicle ‘El Lliure del nens’ del Tea·
tre Lliure i compta amb l’adap·
tació i direcció de Marc Rosich i 
la composició musical de Clara 
Peya.
També com és habitual durant 
la Mostra, es podran gaudir 

La Mostra d’Igualada presenta el seu nou 
cartell, obra de l’artista Arian Morera

del clown en diversos especta·
cles, com l’Universari de Marcel 
Gros, un espectacle per celebrar 
els 25 anys de pallasso en soli·
tari. 

D’arreu de l’Estat i 
internacional
Del conjunt de l’Estat s’hi po·
dran veure peces com Des-ha-
bitat de la companyia granadi·
na Vaivén Circo (Andalusia), 
un espectacle amb coreografies 
circenses i Ones d’Ona Beneït 
(Illes Balears), un espectacle 
que qüestiona el nostre futur 
davant la invasió de les noves 
tecnologies.
Pel que fa a les propostes d’àm·
bit internacional, arribaran 
a Igualada Tierra Efímera de 
Collectif Terron (Grenoble, 
França), que juga amb la fu·
sió entre pintura i cinema, 
dibuix animat i coreografia, 
teatre d’ombres i creació gràfi·
ca; i Shake Shake Shake de Cia.
PakiPaya (Brussel·les, Bèlgica), 
un espectacle burlesc de qua·
dre aeri i màstil xinès a ritme 
de música disco i ple d’humor, 
complicitat, risc i emoció.

La imatge està 
protagonitzada per una 

divertida “Monstra” 
que viu intensament els 

espectacles

EXPOSICIONS / LA VEU 

Aquests dies a la sala d’expo·
sicions del Portal del Llevador 
es poden veure dues exposici·
ons.
Una d’elles és “Collarets de 
paper” d’Ester Amat i es pot 
visitar fins el 27 de novembre.
L’altra és una exposició d’es·
cultures d’Imma Alert que 
també s’estarà a la sala igua·
ladina fins el 27 de novembre.
Podeu visitar les exposicions 
els dies feiners de 7 a 9 del ves·
pre (dilluns tancat), dissabtes 
de 12 a 2 del migdia i de 7 a 9 
del vespre i diumenges de 12 a 
2 del migdia.

Noves exposicions a 
la sala del Portal del 
Llevador

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
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MÚSICA / CRISTINA ROMA 

L ’Agrupació Coral la 
Llàntia celebra aquest 
any el seu 140 aniver-

sari. La Llàntia és una coral de 
veus masculines fundada l’any 
1876 a Igualada. L’any 2011 la 
Generalitat de Catalunya atorgà 
la Creu de Sant Jordi a l’entitat, 
per la seva tasca duta a terme 
en l’àmbit del cant coral i en 
el món de la música. L’entitat 
també va rebre la Medalla de la 
Ciutat d’Igualada.
Actualment està dirigida per 
Josep Bernardí i Casanellas i 
durant aquests dies i fins el 30 
de novembre es pot visitar una 
exposició commemorativa a la 
sala d’exposicions de la Biblio-
teca Central d’Igualada.
Hem parlat amb Ramon Vergés 
Vidal, president de l’entitat, so-
bre el passat, el present i el futur 
de la coral.

Com va néixer l’Agrupació 
Coral la Llàntia?
La història del naixement de la 
coral és una història molt boni-
ca. Cinc nois igualadins es van 
desplaçar fins a Vilanova del 
Camí per anar a fer una canta-
da a unes noies, i en acabar se’n 
van anar a sopar a una fonda. 
Al sortir plovia moltíssim i com 
que havien de tornar a peu a 
Igualada, la mestressa de la fon-
da els va deixar una llàntia per 
poder creuar la riera sense pe-
rill. Quan van arribar a Igualada 
van anar a un cafè que se’n dei-

xa Cal Fangas i allà, juntament 
amb altres companys i com 
que s’ho havien passat molt 
bé cantant, van decidir fundar 
una coral. Cal tenir en compte 
que en aquells moments a Ca-
talunya les corals estaven en ple 
auge de la mà d’Anselm Clavé. I 
així va néixer La Llàntia.

Durant tots aquests anys la 
coral ha estat en actiu?
Des de la seva fundació i fins 
l’actualitat la coral ha estat sem-
pre en actiu, amb un parèntesi 
dels anys de la Guerra Civil. 

La Coral la Llàntia és una coral 
masculina.
Cal tenir en compte que quan 
Anselm Clavé va començar a 
fundar les corals claverianes ho 
va fer per treure els homes dels 
cafès als vespres, quan plega-

ven de treballar. Totes aquelles 
corals van ser durant molts 
d’anys d’homes sols però amb 
el pas del temps algunes han 
incorporat dones convertint-se 
en corals mixtes. Nosaltres de 
moment continuem sent ho-
mes sols.

Quants components formen 
part de  la coral actualment? 
En l’actualitat som 31 cantaires i 
considerem que som força gent. 
Cal tenir en compte que quan 
jo vaig començar a cantar -tenia 
16 anys- érem una seixantena 
de cantaires però les corals ales-
hores estaven en ple auge. Però 
després van patir una davallada 
important de cantaires, la gent 
començava a tenir altres coses 
a fer els caps de setmana i lli-
gar-se a una entitat costa molt. 
Per tant estem satisfets de ser els 
que som tot i que caldria anar 
incorporant gent jove perquè la 
mitjana d’edat dels cantaires és 
força alta.

Qui vulgui entrar a formar 
part de la coral, què ha de fer?
Doncs tenir ganes de cantar i 
de trobar-se amb un bon grup 
d’amics, venir als assajos i ja 
està. No cal tenir estudis mu-
sicals però sí una mica d’oïda 
musical. Nosaltres tenim la por-
ta oberta a tothom. Assagem 
dos cops a la setmana al nostre 
local social que és al Teatre de 
l’Aurora, els dimarts i els dijous 
de 21:30a 23:30h.

La coral La Llàntia va ser guar-
donada amb la Creu de Sant 
Jordi de la Generalitat.
Sí. El 2011 la Generalitat en va 
atorgar la Creu de Sant Jordi i 
és un gran honor per nosaltres. 
També l’Ajuntament d’Igualada 

ens va concedir la Medalla d’Or 
de la ciutat. Ambdós guardons 
ens omplen d’orgull. Al nostre 
local social hi tenim els altres 
guardons que ens han anat con-
cedit al llarg de la nostra histò-
ria.

Quint tipus de música soleu 
interpretar i qui en fa la tria?
El director, en Josep Bernardí, 
és qui tria les peces que treba-
llem. Ell ja sap quines són les 
nostres possibilitats i fa la tria 
adequada. Ara també tenim un 
assessor musical que és en Josep 
Montaner, el nostre antic direc-
tor. Actualment toquem tots 
els gèneres: sardanes, havane-
res, cantautors catalans (Serrat, 
Llach...) i uns fantàstics arran-
jaments de cançons fets per en 
Josep Montaner.

Durant aquest any que se ce-
lebra el 140 aniversari, quines 
activitats hi ha previst dur a 
terme?
Vam començar amb un sopar 
amb els cantaires, hi ha hagut 
diverses actuacions, l’exposició 
que es pot veure a la Biblioteca 
és un dels actes més importants 
perquè hi hem abocat tot el que 
som, és molt interessant fer-
hi una visita perquè allà hi ha 
tres segles d’història igualadina. 
També hem fet arranjaments al 
nostre local social i tenim pre-
vist fer una jornada de portes 
obertes perquè els igualadins 
puguin visitar-nos. D’aquí a 
finals d’any hi ha preparats di-
versos concerts  i actuacions: 
el 24 de novembre actuem a la 
Biblioteca juntament amb la 
Coral de Santa Maria dins el 
Cicle Cultural de tardor, el 18 
de desembre  tenim previst fer 
el Poema de Nadal a la Sagrada 

Família juntament amb diver-
sos rapsodes igualadins. El 23 
de desembre hi ha les cantades 
de Nadal a la plaça de l’ajunta-
ment i el 24 musiquem la Missa 
del Gall a la Sagrada Família.
Com us financeu?
L’Agrupació Coral la Llàntia té 
una sèrie de socis protectors que 
paguen 15 euros l’any, no totes 
les actuacions es cobren però de 
les que en podem treure alguna 
cosa també és benvingut; rebem 
una subvenció de l’Ajuntament 
i la venda de Loteria de Nadal. 
Cal tenir en compte que la ma-
joria de concerts no cobrem res 
i encara, si hi ha desplaçaments, 
els hem d’assumir nosaltres. I 
els cantaires paguem també una 
quota anual.

Alguna cosa més?
Sí: agrair molt a tots els can-
taires la tasca que estan duent 
a terme; també agrair-vos als 
mitjans de comunicació la di-
vulgació que feu de les activitats 
culturals que es fan a la ciutat. 
Agraïments especials als nos-
tres socis protectors, sense ells 
no podríem tirar endavant. 
Expressar també la nostra sa-
tisfacció perquè l’Ajuntament 
d’Igualada ens van concedir 
l’honor de portar el penó per la 
professó de Sant Bartomeu, per 
la Festa Major. Els regidors de 
Cultura de l’Ajuntament sem-
pre s’han portat molt bé amb 
nosaltres: el regidor de Cultura 
no té mai un nou quan el con-
videm a qualsevol acte.
També donem les gràcies al 
nostre director Josep Bernadí, 
per la seva gran implicació.

Ramon Vergés, president de l’Agrupació Coral la Llàntia

“Durant els 140 anys d’història la Coral La Llàntia ha estat 
sempre en actiu, menys el parèntesi de la Guerra Civil”

Exposició a la Biblioteca Central

Agustí Carbonell, Antoni Orpí, Jaume Elias, Càndid Ribera i Simó 
Ribera van ser els cinc fundadors de la coral
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TEATRE / LA VEU 

E l grup Xarxa Igualada, 
que forma part de La 
Xarxa, Fundació Xar-

xa d’Espectacle Infantil i Ju-
venil de Catalunya, continua 
la programació del trimestre 
de tardor on hi podeu trobar 
espectacles de titelles, teatre, 
màgia i música.  Aquest diu-
menge dia 20 de novembre, 
a les 6 de la tarda, arriba Un 
nou vestit nou, una proposta 
musical amb titelles i actors 
a càrrec de la companyia Xip 
Xap. Una oportunitat per re-
flexionar sobre l’engany, el 
malbaratament i la solidari-
tat. 
El preu de l’entrada serà de 
5 euros per als socis i 6 eu-
ros per al públic en general. 
Cal presentar el carnet de La 
Xarxa per poder obtenir el 
descompte. Com és habitual, 
es poden comprar les entra-
des anticipades el dia abans 

de l’espectacle, de 2/4 de 7 a 
2/4 de 8 del vespre, al vestí-
bul de l’Ateneu Igualadí i el 
mateix diumenge des d’una 
hora abans de la funció.

La companyia
Xip Xap neix a la ciutat de 
Lleida el 1983. Des de la seva 
fundació, la Companyia es 
dedica professionalment al 
teatre i animació per al pú-
blic infantil, juvenil i famili-
ar. En tots aquests anys i fins 
a l’actualitat, s’ha dedicat 
bàsicament a l’animació mu-
sical, el teatre de carrer i el 
teatre per a nens i joves, fent 
espectacles que abasten des 
de 2 fins a 25 actors, i en els 
que la Companyia assumeix 
la responsabilitat en tots els 
àmbits de l’espectacle, des 
del purament empresarial i 
administratiu, com el jurí-
dic, l’artístic i el tècnic. 
Sota aquests paràmetres, ha 
dirigit, produït, elaborat, co-

ordinat i interpretat més de 
40 espectacles, entre els quals 
es troben espectacles de tite-
lles, pallassos, animació mu-
sical, teatre d’escenari, teatre 
de carrer, espectacles piro-
tècnics, accions, performan-

Xip Xap presenta “Un nou vestit nou”,  la nova proposta 
teatral de Xarxa Igualada

ces, espectacles d’escuma, 
revetlles infantils... 
Actualment porten la direc-
ció de Xip Xap SL, Jordi Gra-
nell, Imma Juanós i Víctor 
Polo, que coordinen i treba-
llen en la gestió i producció 

de la Companyia, a més d’un 
equip de 20 artistes entre els 
que s’inclouen tots els actors, 
músics, animadors, mala-
baristes, xanquers, clowns i 
especialistes que cada espec-
tacle necessiti.

Un nou vestit nou
Som en una botiga de vetesi-
fils i els seus treballadors no 
estan gaire contents ni enfei-
nats: les coses no van bé, i si 
la cosa no millora aviat hau-
ran de tancar el negoci, com 
ha passat amb la majoria de 
negocis del barri. Però abans 
de llençar la tovallola estan 
disposats a fer el que cal-
gui. Amb tot el que tenen a 
la botiga ens explicaran una 
versió un pèl diferent d’El 
Vestit nou de l’emperador, en 
la qual comprovarem que les 
coses sí que poden canviar. 
Això sí, amb cançons, alguna 
rialla i potser amb una mica 
de rumba.

MÚSICA / LA VEU 

Dijous vinent dia 24 tin-
drà lloc la segona part 
del Cicle Cultural de 

Tardor que organitza la Coral 
de Santa Maria, amb la col·la-
boració del Departament Mu-
nicipal de Cultura i la Biblioteca 
Central. Hi participarà com a 
grup invitat, l’Agrupació Coral 
La Llàntia a qui es dedicarà un 
homenatge amb motiu de 140è. 
aniversari fundacional.
La primera sessió d’aquest Ci-
cle, se celebrà el 27 d’octubre, 
participant-hi la Coral amfitri-
ona i com a convidat el Cor Mig 
To, dirigit per Laia Cuadras. 
Suposà un èxit esclatant amb la 
sala plena a vessar i un reperto-
ri molt variat que contemplava 
havaneres, sardanes, cançons 
catalanes i sud-africanes i algu-
nes estrenes. D’apoteòsica cal 
qualificar l’actuació conjun-
ta amb sengles fragments dels 
musicals L’aniversari i Los mise-
rables, que entusiasmaren el pú-
blic assistent. No hi mancaren 
els rams de flors, ni l’intercanvi 
de regals.
El pròxim dijous dia 24, el con-
cert -presentat per Concepció 
Cuadras- començarà a les 7 de la 

tarda al mateix auditori i amb-
dues corals interpretaran cinc 
cançons cadascuna. Encetarà 
la sessió la Coral de Santa Ma-
ria dirigida per Coni Torrents i 
amb l’acompanyament al piano 
de Maite Torrents, oferint l’es-
trena de L’amistat de Lleonard 
del Rio i Joan Martínez Colàs. 
A continuació s’interpretarà 
Ulls verds de Ricard Vilarasau; 
Arc iris de Harold Harlem; El 
canó de Palamós d’Ortega Cano 
(adap.C. Torrents); i El cant a la 
senyera de Lluís Millet.
Per la seva banda La Llàntia 
dirigida per Josep Bernadí, i 
amb Mònica Carvajal al piano 
oferirà Cant a la vinya d’En-
ric Morera; Paraules d’amor de 
Joan M. Serrat; Els degotalls, de 
Ricard Castells; Maite, de Pablo 
Sorozabal; i Vaixell de Grècia, de 
Lluís Llach.
Per acabar, les dues agrupacions 
dirigides i acompanyades alter-
nativament pels dos directors i 
ambdues pianistes, tancaran el 
repertori amb Llop de mar, de 
Ramon Carreras i Recordant 
nostra terra de Joan Montaner.
L’entrada és lliure. Durant la in-
terpretació de les cançons, no es 
permetrà l’accés a la sala.

Dijous vinent cloenda del Cicle Cultural de Tardor
de la Coral de Santa Maria

Les corals de Santa Maria i Mig To en acabar el concert. / ALBERT SAMPER
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D issabte passat es va 
representar la sete-
na obra d’aquest 40è 

Concurs de teatre a Piera. Els 
encarregats foren la companyia 
de teatre Attrezzo (Cric Crac 
Teatre) de Vilafranca del Pene-
dès amb l’obra Un esperit burle-
ta (adaptació de l’obra de Noel 
Coward), del gènere comèdia.
Potser va ser l’adaptació,  però 
per ser una comèdia no va fer 
riure el més mínim, es va fer 
molt pesada, llarga, excessiva-
ment fora de to, és a dir: una 
pallassada, amb tots els meus 
respectes per tant digne profes-
sió. I això que els actors i actrius 
d’aquesta companyia van fer 
una bona feina damunt de l’es-
cenari, dominant el paper, sense 
cap error de text, una interpre-
tació correcta, una escenogra-

fia, un vestuari i uns efectes de 
llums i so com havien de ser, 
però la versió abans esmentada 
va tirar per terra tota aquesta 
feina feta per la companyia de 
Vilafranca. Una llàstima. 
Demà dissabte ens visita la com-
panyia de teatre “Qollunaka” de 
Terrassa que representaran la 
coneguda obra de Josep Maria 
de Segarra La Corona d’Espines.
QOLLUNAKA va comen-
çar l’any 2002 com una colla 
d’amics, fent una adaptació 
sui generis dels Pastorets en 
clau “okupa”, ELS OKUPAS-
TORETS, que van representar 
durant dos Nadals consecu-
tius. Aquesta obra, que en un 
principi havia de servir per re-
captar diners per una ONG va 
tenir molt més èxit de l’esperat. 
Veient aquesta bona acollida, a 

Qollunaka van decidir donar 
el pas i constituir-se en entitat 
sense ànim de lucre per tal d’or-
ganitzar activitats que enriquei-
xin la vida cultural. 
Ha presentat diversos especta-
cles, entre ells Terra Baixa d’Àn-
gel Guimerà, Les noces de Fi-
garo, la producció pròpia Com 
ombres i actualment La corona 
d’espines.

Sinopsis de l’obra 
“Al món compta el poder, ser 
més que els altres, dominar amb 
els diners o amb el que sigui ...” 
Amb aquests arguments el Sr. 
de Bellpuig és capaç de passar 
per damunt de tot i trepitjar a 
tothom per salvar el seu bon 
nom i el seu patrimoni. La cob-
dícia és tant gran que anteposa 
els seus interessos al benestar de 
la família, de l’amor, dels senti-
ments... 
Podrà l’amor de l’hereu de Bell-
puig per la Mariagneta aturar 
els seus plans? 
Quants “Bellpuig” van desfer-
mats al nostre entorn, ajupint, 
abusant, aixafant els altres amb 
un total menyspreu? Es pot 
viure en un món ple de farses i 
mentides? 
La Corona d’espines té una du-
rada de 100 minuts, sense mitja 
part.

Bona feina dels actors però 
una comèdia molt fluixa

EXPOSICIONS / LA VEU 

D el 18 de novembre 
a l’11 de desembre 
es podrà veure, a la 

Sala Municipal d’Exposicions 
d’Igualada, al c/ Garcia Fossas, 
2, una selecció dels treballs 
presentats als Premis Ciutat 
d’Igualada 2016, dins la seva 
modalitat de Fotografia Pro-
copi Llucià. Organitzada pel 
departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament, amb 
la col·laboració de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada (AFI), 
s’hi podran veure una gran 
varietat d’imatges, pel fet que 
enguany la temàtica ha estat 
lliure. La mostra es podrà veu-
re a partir del divendres, dia 
18, uns dies abans que es fa-

cin públics els guanyadors dels 
guardons. El lliurament dels 
premis se celebrarà diumenge, 

Exposició dels treballs presentats al 
Premi Ciutat d’Igualada de Fotografia

20 de novembre, a les 11:30 h, 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

CULTURA / LA VEU 

M és de quatre-centes 
persones ompliren 
aquest dilluns el 

teatre de l’Ateneu per seguir 
la sessió titulada “2000 Glo-
bus. Expedició a Madagascar”. 
Joan Comellas, Jaume Llan-
sana i Josep Maria Lladó es 
feren presents a l’AUGA per 
explicar l’aventura viatgera, 
fabril i empresarial d’aques-
ta societat que dóna feina a 
una cinquantena de persones 
i porta el nom d’Igualada als 
racons més insospitats del 
món.
Llansana i Lladó, des de l’es-
cenari, rememoraren el pri-

mer globus que ells mateixos  
construïren i el llarg i peri-
llós viatge d’aquell ja mític 
“Tramuntana”. Dels inicis es 
passà a l’últim gran viatge 
amb la projecció de “ULTRA-
MAGIC BALLONS MADA-
GASCAR EXPERIENCE”, el 
viatge-aventura d’aquesta 
passada primavera del que en 
van explicar fets i detalls en 
un col·loqui amb el públic. 
Precisament aquest docu-
mental sobre Madagascar es 
projectà el passat diumenge al 
Festival de Cinema de Munta-
nya i Aventura de Torelló.
D illuns vinent, i dins del marc 
del Zoom Festival, veurem en 
primícia Cinco días en el Liceo. 

Ultramàgic omple 
l’Ateneu amb l’AUGA

MÚSICA / LA VEU 

E l proper dilluns 21 de 
novembre tindrà lloc 
el 3er concert del Cicle 

de Concerts de Professorat que 
organitza l’Escola Municipal 
de Música d’Igualada. Pere i 
el Llop és una obra simfònica 
de S. Prokovief escrita El 1936. 
L’obra de Prokofiev es una his-
tòria per nens, amb música i 
text adaptada pel mateix com-
positor. En aquesta ocasió la 

història ens l’explicarà l’actor 
Pep Farrés i la música serà in-
terpretada per quintet de vent 
(una adaptació de l’obra ori-
ginal simfònica): David Riba, 
flauta; Dolors Almirall, oboè; 
Carles Pertegaz, clarinet; Mar-
tí Marsal, trompa; Pepa Fusté 
fagot. 
El concert és a les 7h del vespre 
a l’auditori de l’Escola Munici-
pal de Música d’Igualada, Pas-
seig Verdaguer 84, 86. El preu 
de l’entrada és de 6 euros.

Tercer concert del Cicle de 
concerts del professorat

CARLES 
MUNTANER

40è CONCURS DE TEATRE DE PIERA

FOTOESTUDI ROSELL
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Teresa Puig i Rodríguez, o la plasticitat 
de posar en escena a tants i tants personatges

L a Teresa es dedica al món del teatre des de ben 
jove, fins i tot va participar -fa més de trenta 
anys- de la creació del grup La Fura dels Baus, 

al costat d’altres companys enfervorits per a comunicar 
i denunciar diversos fets de la realitat del moment. Se-
guidament, un viatge per Catalunya amb un carro i una 
mula, a la manera d’aquell Teatro de la Barraca, de Gar-
cia Lorca, va ser un primer itinerari per a viure el teatre 
des de la més autèntica i vibrant espontaneïtat, sota la 
pell d’un personatge popularitzat com la Fura. Més en-
davant, un context tan favorable com el “Madrid de la 
movida”, el Madrid del 80, del memorable Tierno Gal-
ván, va ser l’escenari òptim per acollir, en el marc d’una 
representació en la línia del Cabaret literari, l’espectacle 
Circustanxias, conduït per un grup de dones artistes i 
músiques. D’aquells dies, se’n complau d’haver actuat 
amb figures tan punteres com: Whyomi, Las Virtudes, 
Los Toreros Muertos; una experiència que va obrir-los 
a tots plegats molts camins.
I, a propòsit d’uns immediats postulats democràtics, 
sota el patrocini d’iniciatives del Instituto de la Mujer, 
va fer diverses actuacions en institucions penitenciàries 
i residències de dones maltractades. Seguidament, de 
retorn a Casa Nostra, la voluntat de formar-se com a 
actriu va portar-la a passar per l’Institut del Teatre i lli-
cenciar-se en Art dramàtic, episodi del qual en recorda 
a grans professors, a més de sentir-se cofoia del grau de 
riquesa i realització personal i familiar que li va conferir 
assolir aquesta competència professional. 
De fa temps, de la mà d’unes consolidades especia-
litzacions en Teatre Gestalt (a l’Institut Gestalt) i un 

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

PORTALADA DE RI-
POLL. CANDIDATURA 
PATRIMONI MUNDIAL
Exposició itinerant.
De l’11 de novembre al 4 de de-
sembre al vestíbul de l’Ajuntament 
d’Igualada.

COLLARETS DE PAPER
D’Ester Amat
De l’11 al 27 de novembre al Portal 
del Llevador.

ELS NOSTRES MÚSICS: 
PAQUITA MADRIGUE-
RA
Amb motiu de la celebració de Sta. 
Cecília, patrona dels músics, la Bi-
blioteca recorda la pianista i com-

positora igualadina.
Del 16 de novembre al 9 de desembre 
al vestíbul de al Biblioteca Central 
d’Igualada.

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.

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.

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

al Punt de lectors de la Biblioteca.

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

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.

CATARSI
Mireia Vilanova Amat.
Exposició de fotografies. Mons pa-
ral.lels, llums diferents i emocions 
plenes de colors.
Del 13 al 27 de novembre a la sala 
municipal d’exposicions de la Pobla 
de Claramunt

IX BIENNAL D’ART RIU-
DEBITLLES
Obres creades sobre suport de paper 
o que utilitzen el paper com a matè-
ria primera..
Del 12 de novembre al 29 de gener al 

Museu Molí Paperer de Capellades

GRAVATS
Col.lecció Gabriel Giralt Miracle
Col·lecció necessàriament eclèc-
tica, amb nombrosos autors cata-
lans, peninsulars i internacionals.
Del 14 d’octubre al 4 de desembre 
al Museu de la Pell.

FOTOGRAFIA
Exposició dels fotògrafs Joaquim 
Valls i Xavier Pallarès. Organitza-
da pels Amics de Tous.
Del 6 de novembre al 26 de desem-
bre a la sala Camil Riba de Sant 
Martí de Tous.

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

ESCULTURES
Exposició d’escultures d’Imma 
Alert 
De l’11 al 27 de novembre al Portal 
del Llevador.

EXPOSICIONS

Postgrau de Pedagogia teatral (a l’Institut del Teatre), 
compta amb un consumat bagatge escènic d’especta-
cles adreçats indistintament a un públic adult, jove i 
infantil, per als quals la seva capacitat de motivar-los i 
encaterinar-los no és esquiva a cap gènere; els seus sin-
gulars i prolífics recursos interpretatius certament ho 
avalen. Endemés, els seus coneixements en matèria de 
pedagogia teatral li van obrir les portes a l’exercici de la 
docència en espais com: La Tarima, l’Institut de Mont-
bui o el Teatre Espontani d’Òdena, entre d’altres.
Recentment, un respectable parèntesi va convidar-la 
a viure la fascinació per als pobles llatinoamericans i 
poder participar de diferents festivals escènics: a Mèxic, 
ha pogut presentar El llibre de les bèsties,  de Llull, per 
una sèrie de poblacions i col·lectius indígenes, de l’Estat 
de Victoria; essent mereixedora d’una acollida que ha 
estat molt càlida. De retruc, li ha estat possible d’experi-
mentar que l’humor català, per aquelles contrades, està 
molt ben acceptat i encaixa molt bé en unes cultures 
que des de la modèstia són tremendament generoses i 
agraïdes. 
Als nostres dies, si bé segueix compaginant diversos 
muntatges artístics amb tallers i direcció de teatre per 
a diferents col·lectius, alhora que també condueix rea-
litzacions escèniques per a un grup de salut mental; fa 
uns mesos, a propòsit d’una iniciativa compartida amb 
el poeta Feliu Formosa, va tirar endavant un projecte 
prou ambiciós: l’escenificació del monòleg d’aquest 
autor No havies d’haver vingut. És aquest projecte escè-
nic el que serà estrenat, a Cal Granotes i dins del cicle 
de Pell sensible, el proper dia 26; i, a mode de tast, val 

a dir que es tracta d’una peça, dirigida Carles Romeu 
i musicada per Emma Díaz, que està focalitzada en el 
desenllaç d’una relació de parella en què la protagonista 
és convidada a fer realitat els seus anhels d’actriu  a la 
ciutat de Nova York. El punt i final doncs, en paraules 
de la Teresa, és poder sentir el reconeixement d’un més 
que rigorós públic igualadí.



CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

La Plaça de El Bruc

Música popular

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Descobreix Igualada i més

E
s la plaça que hi ha davant mateix 
de l’Església de Santa Maria i la part 
posterior de l’edifici de l’Ajuntament, 
a banda i banda dels carrers de Santa 

Maria i de El Born, a tocar amb els edificis de 
Cal Ratés i el de la Parròquia, i el de la Farmà-
cia  Bausili a l’altre costat. Avui, després de les 
recents obres d’ampliació de l’Ajuntament i la 
seva remodelació, aquesta plaça –tot i ser de 
retallades proporcions- ocupa un espai molt 
ben arranjat que, de retruc et permet una per-
fecta contemplació de tota la façana i la porta 
gran de la Basílica. 
Els seus orígens es remunten en una època 
llunyana, a tombants del segle XI, en què s’hi 
va construir un minúscul temple romànic, és 
a dir, una mena de capella. Aquí, al bell mig 

de l’enclavament estratègic que conformava 
una autentica cruïlla de camins que anaven 
de Manresa a Montbui i de Barcelona a Llei-
da, unes tres centúries més tard aquest reduït 
espai va veure la necessitat de ser engrandit do-
nant pas a la conformació d’una renovada seu 
eclesiàstica, l’Església de Santa Maria, el seu 
campanar i un petit cementiri. Tot seguit, hi va 
néixer el primer nucli antic de la ciutat. 
Aquesta plaça que abraça tota la façana de 
l’Església constitueix un veritable exemple de 
l’austeritat i la linealitat de les seves formes, 
tan sols abandonat per dos magnífics elements 
que de forma espectacular s’imposen al seu da-
vant, en la façana: la rosassa i la porta d’accés 
a la Basílica, dues peces essencials que, atesa 
la relativa alçària del cos de l’edifici semblen 

voler adjuntar-se. I sobre aquesta adusta paret, 
ben adossades, dues plaques commemoratives 
fan honor al nom de la plaça, tot recordant els 
fets i els herois de la Batalla del Buc amb una 
informació que apunta a què: Igualada va ser la 
primera població que va aixecar-se en armes, 
el dia 6 de juny de 1808, a l’entorn dels serrals 
del Bruc contra de l’avenç de les tropes napole-
òniques. La retirada de l’exèrcit i la victòria so-
bre Napoleó, així com la gratitud a la bandera 
del Sant Crist, va fer que l’Ajuntament, a l’any 
1884, considerés amb aquests escrits la valentia 
d’aquells heroics i gloriosos compatriotes.  
Per últim, en una secció de la paret de l’Es-
glésia, un petit distintiu assenyala l’alçada 
de la ciutat sobre el nivell del mar, estimada 
en 315,8 metres.  

E
l mestre Il·luminat Saperas, 
que en 1919 era director del 
Sextet Ateneu, va reunir en 
una partitura les “Comparses 

o Balls populars d’Igualada per a pia-
no” En ella va publicar-hi les músiques 
de: La Patera, Dansa de la Muxiganga, 
Ritme de la Patera, Nans, Cercolets, 
San Isidre, Ballet de la Moixiganga, 
La Gitana, Pastorets, Ball pla, Els tres 
toms, Ritme dels Diables, Acataments i 
La Muxiganga. O sia, 14 solfes en total.
Era professor de música, i la va dedicar 
a l’Ajuntament amb l’alcalde, Amadeu 

Biosca. També als seus deixebles i ex-
deixebles d’Igualada. Entre els 88 es-
mentats, hi figuren uns que destacaren 
en el món musical: Delfina i Conxita 
Abadal, Manel Solà, Josep Montaner, 
Josep i Frederic Muset.
I entre d’altres noms hi han uns de més 
coneguts: Mercè, Fca., Conxita i Mari 
Aguilera (“Barrab”), Ramon Enrich, 
Pepeta Vilanova, Carme Teixidó, Emi-
lià Abadal, Fco. Matossar, Josep Closa, 
Antoni i Josep Palmès, Joan Mateu i 
Ramon Godó Valls,
El preu de l’exemplar fou de 5 ptes.   
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MÚSICA
Igualada 
Amb motiu de Santa Cecília i per com-
memorar el centenari del naixement 
d’Enric Granados, Joaquim Font inter-
pretarà diverses peces al piano.
Divendres a 2/4 de 8 de la tarda a la Bi-
blioteca Central.

TEATRE
Igualada 
“Paradís pintat”. El darrer espectacle de 
la coneguda pallassa Pepa Plana on en-
carna un àngel que té el somni de volar 
per ser àngel de la guarda i no se’n surt.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre ‘L’amor et farà 
immortal’ de Ramon Gener. 10 histò-
ries inspiracionals que ajuden a l’autor 
a superar la pèrdua del seu pare. Zoom 
Experience.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la sala 
de socis de l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 
Concert a càrrec d’ Unexpected, un 
power trio o un trio de jazz amb alts ni-
vells d´interacció.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al bar mu-
sical Hot Blues.

CINEMA
Capellades 
Cinefòrum Josep Romanyà Montcada 
amb la projecció de la pel.lícula “Antes 
del anochecer”.
Divendres a les 8 del vespre a la sala Pa-
per de Música.

DISSABTE 19

TEATRE
Igualada 
“Paradís pintat”. El darrer espectacle de 
la coneguda pallassa Pepa Plana on en-
carna un àngel que té el somni de volar 
per ser àngel de la guarda i no se’n surt.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

HISTÒRIA
Igualada 
El sireni de Santa Maria de Miralles i els 
altres prototeris de Catalunya. Jornada 
d’història natural a càrrec de Josep Ro-
mero, director de l’excavació de Miralles 
i president de la secció de geologia i pa-
leontologia del CECI.
Dissabte a les 10 del matí a l’Adoberia 

Bella.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre “Pampallugues” 
d’Heribert Masana. L’autor presenta el 
seu darrer treball poètic, en format de CD 
interactiu on es combinen textos, poemes 
visuals i plàstics i música.
Dissabte a 2/4 de 12 del migdia a la Bibli-
oteca Central.

40è CONCURS DE TEATRE
Piera 
La companyia Qollunaka de Terrassa pre-
senta l’obra “la corona d’espines” de Josep 
M. de Sagarra.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Sta. Margarida de Montbui 
Hora del conte en anglès + taller “The Bre-
men Town Musicians” adreçat a nens i ne-
nes a partir de 3 anys.
Dissabte a les 12 del migdia a la Bibliote-
ca Mont-Àgora.

XERRADA
El Bruc
La Vida i Obra d’En Ramon Llull. Xerrada 
amb Ramon Pinyol i Torrents i Lectura de 
textos de la seva obra a càrrec de “Rapso-
des del Bruc”.
Dissabte a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Municipal.

DIUMENGE 20

TEATRE
Igualada 
“Paradís pintat”. El darrer espectacle de la 
coneguda pallassa Pepa Plana on encarna 
un àngel que té el somni de volar per ser 
àngel de la guarda i no se’n surt.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

PREMIS CIUTAT D’IGUALADA
Igualada 
Lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada 
d’art digital, composició musical, compro-
mís social i cívic, disseny, fotografia, recer-
ca Dr. Mercader i poesia.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE
Igualada 
Xarxa Igualada proposa “Un nou vestit 
nous” amb Xip Xap.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

SANTA CECÍLIA
Igualada 
Concert de Santa Cecília. Obres de Ver-
di, Bizet, Mascagni i Martínez Valls. Amb 

les corals igualadines: coral cors Units del 
Casal de la Gent Gran, coral de l’Escola 
Municipal de Música, Exaudio, Gatzara, 
La Llàntia, Mig to, Merlet, Mixta, rondalla 
Novaunió, Schola Cantorum, Verdums, i la 
Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia.
Diumenge a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria.

TEATRE
Rubió 
El grup de teatre amateur de l’Ateneu 
Igualadí presentarà l’obra “L’amor venia 
amb taxi”.
Diumenge a les 6 de la tarda al Local So-
cial.

MÚSICA
Calaf 
Havaneres amb la ‘Conya Marinera Mix’.
Diumenge a les 6 de la tarda al Restau-
rant Bogart.

BALL
Calaf 
Sessió de ball de la Unió Calafina amb Eli-
sabet Mayoral
Diumenge a les 7 de la tarda al Restau-
rant Bogart.

CONCERT-VERMUT
Capellades 
Concert-vermut amb Red Pêrill.
Diumenge a la 1 del migdia a la Cafeteria 
de la Lliga.

MÚSICA
Capellades 
Festival d’Orgue. Concert de Santa Cecília 
amb Joan Canals.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església 
de Santa Maria.

DILLUNS 21

CINEMA
Igualada 
Zoom Festival d’Igualada. “Cinco días en 
el Liceo”. Auga s’apropa al Zoom Festival 
d’Igualada.. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 
Setmana de concerts dels alumnes de 
l’EMMI amb motiu de Santa Cecília.
De dilluns a divendres a partir de les 6 de 
la tarda a l’Escola Municipal de Música.

MÚSICA
Igualada 
Cicle de concerts del professorat. “Pere i 
el llop” de Prokovief. La història ens l’ex-
plicarà l’actor Pep Farrés i la música serà 
interpretada per quintet de vent.

Dilluns a les 7 del vespre a l’auditori de 
l’Escola Municipal de Música.

DIMARTS 22

FESTIVAL ZOOM
Igualada 
La catorzena edició del Zoom Festival 
presentarà la millor ficció internacional, 
websèries, pilots de ficció, ZoomClass.
Del 22 al 27 de novembre a l’Ateneu 
Igualadí.

SANTA CECÍLIA
Igualada 
Dins dels actes de Santa Cecília presen-
tem “L’art musical de Johann Sebastian 
Bach” Audició musical comentada per 
Oriol Pérez Treviño.
Dimarts a 2/4 de 9 del vespre als locals 
de Santa Maria.

SANTA CECÍLIA
Igualada 
En el marc de la Festa de Santa Cecília, la 
Coral de Santa Maria oferirà una Missa 
cantada en honor a la patrona de la mú-
sica.
Dimarts a les 8 del vespre a l’església de 
la Soledat.

HORA DEL CONTE
Vilanova del Camí 
Es llegirà el conte “Quin cacau”, a càrrec 
de l’Anna Marsal (vilanovina) i l’Elisabet 
Riera que són les noies que han escrit el 
conte.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca.

DIJOUS 24

TALLER
Igualada 
eBiblio, el préstec de llibre electrònics
Les biblioteques de Catalunya ofereixen 
el servei de préstec de llibres electrònics.   
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central.

CLUB DE LECTURA
Igualada 
Trobada entre persones que han llegit un 
mateix llibre per comentar-lo. En aques-
ta ocasió “Memorias de Adriano” de 
Margheritte Yourcenar
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

MÚSICA
Igualada 
Cicle Cultural de Tardor. Concert a càrrec 
de la Coral de Santa Maria i la Coral La 
Llantia.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.
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Carallots enamorats
Montbui  
•  No culpes al Karma de lo que te pasa por gilipollas

RAMON ROBERT /  

A ra mateix, el cinema espanyol 
té dues cartes guanyadores: el 
policíac i la comèdia. Algunes 

de les millors pel·lícules espanyoles 
dels darrers anys pertanyen al cinema 
negre o policíac. I algunes de les pel·lí-
cules més ben rebudes pel públic han 
estat comèdies, cas de Ocho apellidos 
catalanes o de Ahora o nunca, les dues 
amb Dani Rovira de protagonista. Ara 
s’estrena una nova comèdia romàntica 
de la mateixa corda, i tot sembla apun-
tar que farà diana en taquilla. El seu 
títol: No culpes al karma de lo que te 
pasa por gilipollas.
Realitzada per la catalana María Ripoll 

i interpretada en els principals papers 
per Verónica Echegui, Alex García, 
David Verdaguer, Cecilia Freire, Elvira 
Mínguez i Jordi Sánchez, No culpes al 
karma de lo que te pasa por gilipollas 
concentra el seu argument en el per-
sonatge de Sara, una jove que culpa el 
karma de la seva mala sort. Es troba en 
un moment difícil, lluitant perquè tiri 
endavant el negoci de plomes que ha 
obert, que s’ajunta amb el divorci dels 
seus pares. Per altra banda, reapareix 
un xicot al qual no ha vist en un any i 
rep el sobtat anunci que la seva germa-
na es casa amb el que va ser el seu gran 
amor de l’adolescència. Resumint: em-
bolics, comicitat, histrionisme i cara-
llots enamorats.

Excel·lentíssima Huppert 
Tous  •  El porvenir 

RICARD FUSTÉ /  

A  quest divendres, a les 10 del 
vespre, al Teatre de L’Ateneu, 
el Cineclub presenta la pro-

ducció sud-coreana de 2015 Ahora sí, 
antes no, dirigida per HonSang-soo. 
Alguns han comparat el director coreà 
amb el francès Eric Rohmer, potser per 
la importància dels diàlegs. Però tam-
bé amb Woody Allen. I, de fet, aquest 
film recorda molt Melinda y Melinda. 
Narra la trobada entre un director de 
cinema presumptament famós, de vi-
atge en una ciutat per presentar una 
pel·lícula, i una jove pintora. Parlen 

del seu art i prenen unes copes. 
Això passa durant la primera meitat 
de la pel·lícula, i el to és lleuger, quasi 
humorístic. Però potser tot plegat po-
dria haver estat d’una altra manera, 
d’una manera més trista, més tràgica. 
I això és el que veurem en la segona 
meitat: la mateixa situació, el mateix 
punt de partida, però diferent.
De vegades, els detalls són importants, 
i encara ho són més quan els analit-
zem amb posterioritat.
Hong Sang-soo demostra el seu co-
neixement profund de la naturalesa hu-
mana en un dels films més originals del 
cinema contemporani. Imprescindible.

Dos per un
El racó del cineclub •  Ahora sí, antes no

RAMON ROBERT /  

D ues de les millors pel·lícules 
europees de l’any 2016 tenen 
de protagonista a l’actriu 

francesa Isabelle Huppert: Elle, realit-
zada per Paul Verhoeven, i la que ara 
ens ocupa, El porvenir, que ha estat 
escrita i dirigida per Mia Hansen-Lø-
ve. En ella, Huppert interpreta Nat-
halie, que és professora de filosofia en 

un institut. Ronda els seixanta anys 
i, d’un dia per l’altre, és deixada pel 
seu marit i es trobarà completament 
sola, el que farà que es replantegi tota 
la seva vida. 

     Isabelle Huppert està impressionant, 
perfecte en un personatge sobre el 
que es recolza una reflexió profunda 
i elegant sobre els atzars de ser feliç. 
La pel.lícula és molt francesa, però no 
per això menys notable.

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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YO, DANIEL BLAKE 
Regne Unit. Drama social. De Ken Loach. Amb Hayley 
Squires, Natalie Ann Jamieson. 
Víctima de problemes cardíacs, Daniel Blake, fuster anglès 
de 59 anys, es veu obligat a recórrer a les ajudes socials. Tot 
i que el metge li prohibeix treballar, l’administració l’obli-
ga a buscar una feina si no vol ser sancionat. Daniel coneix 
Rachel, una mare soltera de dos nens, que també passa per 
una situació extrema.  Presoners de l’embolic d’aberracions 
administratives actuals de la Gran Bretanya, Daniel i Rachel 
intentaran ajudar-se mútuament.

EL PORVENIR
França. Drama. De Mia Hansen-Løve. Amb Isabelle 
Huppert, Edith Scob, Roman Kolinka. 
Nathalie és una professora de filosofia que dóna classes en 
un institut de París. El seu treball li entusiasma i reparteix el 
seu temps entre els seus alumnes i la seva família. Un dia, el 
seu marit li informa que se´n va a anar al llit amb una altra 
dona. Serà el primer d’una sèrie de canvis que obligaran a 
Nathalie a reinventar la seva vida d’un dia per l’altre.

AHORA SÍ,  ANTES NO
Corea del sud. Drama romàntic. De Hong Yong-Jin. Amb 
Jeong Jae-yeong, Kim Min-hee, Yoon Yeo-Jeong. 
Un director de cinema independent surt a sopar i es troba 
amb una pintora. A partir d’aquest instant, les coses comen-
çaran a canviar. Pel.lícula premiada en els festivals de Gijón 
i Locarno.

NO CULPES AL KARMA DE LO QUE TE PASA POR      
GILIPOLLAS
Espanya. Comèdia. De Maria Ripoll. Amb Verónica Eche-
gui, Àlex García, David Verdaguer. 
Sara és una jove que culpa el karma de la seva mala sort. Es 
troba en un moment difícil lluitant perquè tiri endavant el 
negoci de plomes que ha obert, que s’ajunta amb el divorci 
dels seus pares. A més, reapareix en la seva vida un xicot al 
qual no ha vist en un any i rep la noticia que la seva germana 
es casa amb un noi al que no ha pogut oblidar.

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.

EL PREGON
Espanya. Comèdia. De Dani de la Orden. Amb Berto Ro-
mero, Andreu Buenafuente, Jorge Sanz i Belén Costa. 
Ells van jurar que no es veurien les cares mai més però, per 
una quantitat raonable de diners, estan disposats a fer una 
excepció. Els germans Osorio, glòries oblidades de la música 
electrònica dels 90 amb el grup Supergalactico, ara han to-
cat fons, estan totalment oblidats. Però quan els contracten 
per anar a fer un pregó al seu poble natal, pensen que poden 
revifar la seva fama. Pel·lícula produïda pel Terrat.

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
AHORA SÍ, ANTES NO 
Divendres: 22:00

Sant Martí de Tous

1/ ANIMALES FANTASTICOS  
Dv, Ds, Dc: 16:00/18:45/21:30
Dg: 12:00/16:00/18:45/21:30
Dll, Dt i Dj: 18:45/21:30

2/ LA LLEGADA (7A)
Dv, Ds, Dc : 16:40/19:00/22:00
Dg: 11:40/16:40/19:00/22:00
Dll, Dt, Dj: 19:00/22:00

3/ UN MONSTRUO VIENE A    
VERME (12A)
Dv, Dc: 16:05/18:15/20:35/22:45
Ds a Dt. Dj: 18:15/20:35/22:45
3/ CIGUEÑAS (TP)
Ds: 16:10
Dg: 12:10/16:10

4/ TROLLS (TP)
Dv, Ds, Dc: 16:15/18:20
Dg: 11:45/16:15/18:20
Dll, Dt, Dj: 18:20
4/ SULLY
Dv a Dj: 20:20/22:20

5/ ANIMALES FANTÁSTICOS (3D)
Dg: 11:35
Dll a Dj: 17:00

Yelmo Cines 
Abrera 3D

5/ ANIMALES FANTÁSTICOS 
(COPIA)
Dv, Ds i Dg: 17:00/19:45/22:30
Dll a Dj: 19:45/22:30

6/ 100 METROS (12A)
Dv. Dll a Dj: 17:10
6/ NO CULPES AL KARMA (12A)
Dv. Dll a Dj: 20:15/22:25
Ds, Dg: 18:00/20:15/22:25
6/ OZZY (INF)
Ds: 15:55
Dg: 12:05/15:55

7/ DR EXTRAÑO (7A) 
Dv a Dj: 18:05/20:30
7/ OUIJA (16A)
Dv a Dj: 22:50 
7/ PEPA PIGG (TP)
Ds: 16:30
Dg: 12:20/16:30

8/ JACK REACHER (12A)
Dv, Ds. Dll a Dj: 17:05/19:30
Dg: 11:50/17:05/19:30 
8/ 100 METROS (12A)
Dv a Dj: 22:10

SALA AUDITORI

UN MONSTRUO VIENE 
A VERME
Dv: 18:20/20:40
Ds: 16:30/20:40
Dg: 16:30/18:40

NO CULPES AL KARMA 
DE LO QUE TE PASA 
Ds: 18:40
Dg: 20:50

SALA PETITA

NO CULPES AL KARMA DE LO 
QUE TE PASA 
Dv: 18:30
Ds: 16:30
Dg.: 16:30/18:30

YO, DANIEL BLAKE
Dv: 20:45
Ds:18:30/20:45
Dg.: 20:45

Santa Margarida de Montbui/ Montàgora Cinemes

CASAL
EL PREGÓN 
Diumenge: 18:00
EL PORVENIR (12 anys)
Diumenge: 19:35
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Novembre
18: Romà; Aureli.

19: Crispí; Faust o Fost; Abdies. 
20: Octavi i Adventor; Benigne; Silva.

21: Gelasi I, papa; Honori, Eutiqui i Esteve.  
22: Cecília; Filemó i Àpia

23: Climent I, papa; Columbà; Lucrècia, vg. 
24: Andreu Dung-Lac; Crisògon; Fermina; Flora i Maria. 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98

Àngela Pelfort i Sala

Igualada, Novembre 2016.

Ha mort cristianament  el passat dissabte 12 de novembre a l’edat de 100 anys.

Els seus estimats: fills Maria i Josep; Jaume i Rosa M; Josep (†); M. Rosa i 
Albert; néts: Eulalia i Joan; Berta; Anna i Joan; Laia i Jordi, Alba i Júlia, 
besnéts: Maria, Josep, Jan, Marina  i Quim i demés família ho fan saber a llurs 
amics i coneguts.

La família volem agrair les mostres de condol i amistat rebudes.

En record d’ 

Novembre de 2016

Francesc Xavier Serarols i Vilella

Morí cristianament el 15 de novembre a l’edat de 72 
anys. La família agraeix el suport rebut en aquest 
moments tan tristos.

Et tindrem sempre present en el nostre record 
i estima. Que tinguis un bon cel.

ESGLÉSIA / LA VEU 

E l passat dissabte dia 5 
es va celebrar el pri-
mer concert-adoració 

XLT a Catalunya, realitzat 
pel grup de musica Worls-
hip.cat a la parròquia de la 
Sagrada Família d’Igualada. 
Va ser una xerrada reflexiva a 
càrrec de Jordi Massegú, una 
estona d’adoració a l’Euca-
ristia, i un concert de música 
cristiana.
Tot emmarcat en un clima 
musical i alegre, que va fer 
de la pregària un moment 
intens i joiós per a tots els 
participants, la majoria ado-
lescents, dels prop de 150 
joves que van omplir l’es-

150 joves al primer concert adoració 
XTL a la Sagrada Família d’Igualada

glésia parroquial igualadi-
na, provinents de diversos 
punts. Tots van quedar molt 
contents i sorpresos del for-
mat de pregària, i van poder 

ESGLÉSIA / LA VEU 

E l passat dilluns va mo-
rir a Barcelona l’escul-
tor Joan Mayné i Tor-

ras, autor de les imatges de la 
Sagrada Família d’Igualada. El 
19 de setembre havia complert 
88 anys.
Joan Mayné i Torras va néixer 
el 19 de setembre de 1928 a 
Sant Boi de Llobregat (Barce-
lona). Va estudiar a l’Escola de 
la Llotja, on es va doctorar en 
Belles arts (1963). El seu taller 

compartir-ho tot sopant als 
locals de la parròquia i fent-
se amics uns dels altres, espe-
rant ja poder-se retrobar en 
futures edicions.

de treball ho va tenir sempre 
situat en la població de Papiol 
i es va especialitzar en escultu-
ra religiosa. Va ser catedràtic 
d’Escultura de la Facultat de 
Belles arts de Barcelona (1985) 
de la qual també va ser Direc-
tor. Una de les seves obres més 
conegudes és el retaule d’ala-
bastre policromat del santuari 
de Torreciutat.
El dilluns 5 de desembre a les 
8 de la tarda s’oferirà una mis-
sa en sufragi seu a la parròquia 
igualadina.

Mor Joan Mayné, 
escultor de les imatges 
de la parròquia de la 
Sagrada Família

ESGLÉSIA / LA VEU 

A ctualment el servei 
religiós no passa per 
totes les habitacions. 

S’ha de demanar sempre que 
es desitgi.
- Es pot fer a la recepció de 
l’Hospital o bé al personal de 
la planta.
- Visites: Tots els dies entre les 

5 i les 7 de la tarda, un mem-
bre del servei religiós passa 
per les habitacions dels qui ho 
demanin.
- Comunions. Els malalts que 
vulguin combregar a l’habita-
ció cal que ho demanin al ser-
vei religiós.
- Unció dels malalts: Es pot 
demanar que s’administri 
aquest sagrament en qualsevol 

moment, també amb caràcter 
d’urgència.
A més s’ofereix a tothom:
- Capella o Espai de silenci. 
Es troba al costat esquerre de 
l’entrada principal.
Està oberta de les 6 del matí a 
les 10 de la nit.
- Missa: Tots els dissabtes i vi-
gílies de festa, a les 5 de la tar-
da, a la capella.

El servei religiós catòlic a l’Hospital 
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 18: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Dia 19: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 20: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 21:  ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 22: SECANELL
Òdena, 84

Dia 23: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 24: BAUSILI
Born, 23



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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG
UN VAL DE 100 €

 PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE (VÀLID 
DURANT EL 2016)

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

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 al 
Camins de Vent 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 Camins de Vent, 
així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que 
Camins de Vent 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)

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  9ABA 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 9ABA, així com les 
activitas publicitàries i campanyes promocionals que 9ABA pugui 
portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG D’UNA BICICLETA

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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  
Railhome 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 Railhome, així com les 
activitas publicitàries i campanyes promocionals que Railhome 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)

SORTEGEN
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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 al Museu del Traginer 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 del Museu del Traginer, així com les activitas 
publicitàries i campanyes promocionals que el Museu 
del Traginer 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)

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

 ENTRADES
 PER A  

El subscriptor/lector 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 IHC a incorporar les dades 
que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis  d’IHC, així com les 
activitats publicitàries i campanyes promocionals que IHC 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).  

SORTEGEM
I.H.C.2

Nom: .................................................................................................................................

Cognoms: .........................................................................................................................

Població: ...........................................................................................................................

Telèfon mòbil: ....................................................................................................................

Mail: ..................................................................................................................................
Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40. 

Entraràs en un sorteig que se celebrarà a finals de mes.  Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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 al Teatre de l’Aurora 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 del Teatre de l’Aurora, així com les 
activitas publicitàries i campanyes promocionals que el Teatre 
de l’Aurora 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)

SORTEIG DE 2 ENTRADES
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“A Igualada no estem 
lluny de ser un referent en 

la gastronomia”

Sóc igualadí, tinc 30 anys d’edat i sóc cuiner especialista en la gastronomia 
japonesa. He fet estudis a l’Escola Joviat de Manresa, i de Dietètica al Milà i 
Fontanals. Sóc professor de cuina a l’Escola Pia. Des de petit sóc molt aficio-
nat al Manga. Recentment he guanyat el premi Noodlemaster.

D’on et ve, aquesta passió per la cuina?

Doncs, com aquell qui diu, quasi sense voler... Jugava a 
tennis devia fet set o vuit anys, amb l’Arcadi Manchon, i 

al batxillerat em trobava perdut. Necessitava quelcom diferent, i ell 
em va proposar anar al restaurant del seu pare, a la rambla d’Igua-
lada. De seguida vaig veure que m’agradava el món de la cuina 
professional. Ja fa 13 anys, d’això. Em motivava molt l’esperit de 
la cuina, el treball en equip... Comparteixes moltes coses. Al cap 
de poc temps vaig entrar al restaurant El Racó dels Traginers, i ja 
estudiava a l’Escola Joviat de Manresa.

I ves per on, t’especialitzes en cuina japonesa. Per què?

Tot va començar amb el Manga, de fet jo ja estava al Club d’Igua-
lada, que és un dels més antics d’Europa. Com aquell qui diu 
jo vaig néixer amb la sèrie de TV3 Bola de Drac, traficava amb 
fotocòpies, com fèiem tots en aquella època... De sempre m’han 
agradat els dibuixos del Manga, no només per ells mateixos, sinó 
perquè si mires el fons, hi ha moltes més coses. Al Japó tothom 
llegeix còmics.  La idea és com podia jo compartir els meus hobbys 
de forma professional. El nexe entre la meva passió per la cuina i 
el manga és precisament la cuina japonesa. I no me’n penedeixo 
gens d’haver-ho escollit. Hi ha molta gent que sap fe bé cuina ca-
talana, però molt poca en cuina del Japó... M’emprenya molt anar 
a molts restaurants japonesos d’aquí que el que fan és prostituir 
aquesta cuina. Fan barbaritats.

Quin és el secret de la cuina del Japó per a que hagi tingut tan 
èxit, començant pel sushi?

Aquí, de fet, ens arriba tot una mica distorsionat. Un arròs d’allà 
no té res a veure amb el d’aquí. Depèn molt del vinagre que li 
posis. El “su” de la paraula “sushi” vol dir vinagre. Doncs un arròs 

que no estigui ben avinagrat, no és res. Això és un exemple molt 
bàsic. Penso que l’èxit de la cuina japonesa és que és de fàcil diges-
tió, entra molt bé en boca, i no es fa pesada, és ideal per a les nits. 
També és molt saludable, no només pels elements que la formen, 
sinó també per com estan elaborats. Les tècniques que s’utilitzen 
no són agressives, i tot és en porcions... Són com tapes, però a la 
japonesa, buscant nous sabors.

Hi ha una relació, entre la cuina japonesa i la mediterrània?

Sí que hi és. Ells estan envoltats de mar, i els xifla el peix. Per cert, 
molt peix el compren aquí, a Catalunya. La tonyina, per exem-
ple. La d’allí és caríssima i només la utilitzen uns restaurants molt 
concrets.

El fet de conèixer molt bé la cuina d’un país tan llunyà i diferent 
al nostre t’està obrint portes?

Sí, perquè hi ha un nínxol de mercat, la gent vol menjar les coses 
ben fetes, i amb bons productes. És cert que aquests productes són 
molt cars, però el bo és que se’n posa poc. Per fer els típics rot-
llets japonesos, els makisushi, cal posar-hi poc producte. És molt 
important, sempre, treballar amb els millors ingredients. De fet, 
en totes les cuines, però en la japonesa encara més. És una de les 
normes.

Et veus tenint aviat el teu propi restaurant?

Sí, i tant. L’any que ve. Fa tres anys un empresari igualadí em va 
dir que estava interessant obrir un espai de gastronòmic, i em va 
proposar de ser-ne soci. Vaig acceptar, em va semblar un projecte 
molt interessant. No serà un restaurant, però, sinó un espai obert 
quan hi hagi reserves, a l’estil de “Les Vuit Cadires” d’Igualada, 
on també hi vaig estar vinculat uns anys. Serà en una nau de 200 

metres quadrats, a Òdena, en una masia i ambient rural enmig de 
no res... A Igualada hi ha molts restaurants, i bastants que ho fan 
molt bé.  La idea és fer quelcom diferent. Allí hi ha cavalls, gallines, 
oques... un entorn natural que crec serà un atractiu.

Cuina japonesa en una masia?

Sí, una cuina de fusió, amb productes d’aquí, de màxima qualitat. 
Per exemple, un niguiri de pa amb tomàquet. O un daishi de ro-
mesco, amb uns calamarcets saltats... Es tracta de barrejar els dos 
conceptes de cuina, la catalana i la japonesa, fent-ho bé.

A l’Escola Pia s’està ensenyant cuina, i tenen projectes molt inte-
ressants. Creus que Igualada serà mai un referent en gastronomia?

A l’Escola Pia hi dono classes des del 2013. S’està fent una feina 
de divulgació molt important. Molta gent comença aquí, de fet, 
en programes de garantia social, o en cursos de formació ocu-
pacional. Quan després te’ls trobes en un restaurant, i posant-hi 
ganes, estic molt content. També hi ha casos ara mateix de molt 
èxit, com en David Andrés, del Somiatruites. No estem lluny de 
ser un referent en la gastronomia, però ens manca potència de 
projecte i creure’ns-ho més.

Ningú és profeta a la seva terra.

Que siguem un puntal depèn dels igualadins. En general no són 
conscients que el que es fa a Igualada és bo, i marxen a fora, i aquí 
hi ha gent molt preparada.  Però enlloc d’anar a sopar a un restau-
rant d’aquí, aniran a Barcelona, pel doble de preu, més gasolina i 
pàrquing. I menjaran la meitat de bé.

Jordi Puiggròs, @jordipuiggros67    

El diari gratuït de referència a la província de Lleida dedicava fa pocs dies un extens reportatge a l’Hospital d’Igualada. El títol 
era suggeridor: “Els Expedients X de l’Hospital d’Igualada”, i en ell s’incloïen un seguit de casos -tots ells de gent de l’Anoia, 
concretament de Vilanova del Camí, Igualada i la Pobla de Claramunt- en què es relataven suposades pífies dels metges del centre 
sanitari igualadí, alhora que es feia referència al desgraciat cas de Gabriel Pérez, que va provocar la seva mort. El reportatge 
venia “a cuento” perquè els malalts de les àrees de Guissona i Cervera tenen com a hospital de referència el d’Igualada, i es veu 
que s’estan recollint firmes per demanar que els traslladin a Lleida, perquè no se’n refien... Déu n’hi do la “fama” que s’està 
emportant el nostre Hospital. Potser que algú hi posi remei perquè no ens agrada. Gens.


