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L’elenc de la sèrie més popular avui a Catalunya, Merlí, torna demà dissabte a Igualada, en ocasió del Festival Zoom.    Pàgina 46 i 47

El restaurant 
Somiatruites, 
a la Guia 
Michelin

FCC, també 
en el punt 
de mira a 
Igualada
L’Ajuntament d’Igualada 
ha anunciat que ha dema-
nat a la Diputació que acti-
vi de seguida una auditoria 
a l’empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas 
(FCC), concessionària de la 
neteja i recollida de bros-
sa, després de l’escàndol de 
Barcelona.

Les empreses 
demanen més 
sacrifici 
i valors 
als joves   Pàgina 10

Merlí, protagonista 
al Zoom Igualada

  Pàgina 13

Llamps, 
trons, 
calamarsa i 
destrosses, 
una gran 
tempesta a 
Igualada

Anna Cervera: “el Festival ja és en el 
calendari de les TV i productores”

La cloenda serà demà dissabte, 
amb un capítol inèdit de la sèrie

  Pàgina 8
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La Coll@nada 
@lacollanada   

   
Aquesta setmana arriba el fred, i en sabem 

el motiu. De @santfaust n’és l’hivernet. 
#igdperaquilafausteja

L’EDITORIAL

Valors a l’empresa

S
embla que l’economia a l’Anoia va recon-
duint-se en la bona direcció. Les últimes 
dades així ho indiquen, si bé encara es tar-
darà un temps per a que el ciutadà en tingui 

una percepció clara. Hem dit en moltes ocasions, i 
creiem que amb raó, que el nostre territori, sobre-
tot la Conca d’Òdena, ha estat durament castigat 
amb diverses crisis, una 
rere l’altra, en especial 
donades les caracterís-
tiques de l’estructura 
industrial, poc diversi-
ficada. Per això és una 
notícia excel·lent veure 
com s’albira una recu-
peració.
Recentment hem vist 
com la patronal UEA or-
ganitzava una nova edi-
ció del Prepara’t Jove, 
destinat als estudiants 
de quart curs d’ESO, de manera que tinguin eines 
a la seva disposició per a poder triar el seu futur de 
coneixement i laboral. Alhora, sentim també mol-
tes veus que reclamen més atenció i protagonisme 
per als graus mitjos i superiors, ja que caldran molt 
aviat bons professionals d’oficis necessaris per al 

funcionament d’una empresa, sobretot en el camp 
industrial. Tenim la sort, a l’Anoia, de disposar 
d’un dels millors instituts públics de l’abans ano-
menada Formació Professional, al mateix temps 
que un Campus Universitari que continuarà am-
pliant-se. 
Amb tot, malgrat que és evident que s’han fet pas-

ses fermes en el camp 
de la Societat del Co-
neixement, les empre-
ses alerten de la man-
ca d’especialització 
en algunes branques, 
i especialment de les 
dificultats de les no-
ves generacions en 
el manteniment dels 
valors socials dins 
de l’empresa. Aspec-
tes com la cultura de 
l’esforç o del respec-

te a la jerarquia en una organització no semblen 
tenir, avui, massa seguidors entre molta de la jo-
ventut que accedeix al mercat laboral. No semblen 
entendre que molt del que tenen i del que són, és 
precisament gràcies a això. Certament, el que di-
uen els nostres empresaris és per pensar-hi. 

Les empreses alerten de la 

manca d’especialització 

en algunes branques, i 

especialment de les dificultats 

de les noves generacions en els 

valors socials dins de l’empresa
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Ajuntament Masquefa
@AjMasquefa  

Suma’t els dies 25, 26 i 27 de novembre 
com a voluntari al @GranRecapte! Posa’t 
en contacte amb el Grup de Voluntaris de 

#Masquefa

Lídia Morcillo
@lidia_morcillo  

 
No menystinguem mai cap sector ni cap empresa 
que generi llocs de treball i facturació al territori.

Àngel Soteras Largo
@angelsoteras 

Presentació del Protocol d’abordatge de la 
violència masclista a la comarca de l’Anoia. 
Un bon recurs contra un gran problema

EnricMorist
@emorist   

La terrible realitat que viuen els refugiats 
als seus paisos fa que es juguin la vida 

molts d ells cada dia per anar a llocs segurs

Carles Palet Gual 
@Carles_Palet  1

#ElTatuajeQueMásDuele és el que no es veu, 
no esculls, no vols i tot i així, et condiciona 
la vida! El Prejuicio es el tatuaje que + duele

Laura Pinyol Puig
@laurapinyol 

Fins a la punta del campanar major del 
#blackfriday

Carles Cuerva
@CarlesCuerva  

“Dios los cría y ellos se juntan” Le Pen ja 
preparar les maletes a la Presidència...

Festival Zoom
@FestivalZoom  

La màgia de la ficció televisiva torna, com 
cada any, a agafar forma aquí, al @Festival-
Zoom d’Igualada! Som-hi #ZoomFestival16

#latevaveu

AEiG Movi de Tous 
@movidetous  

Aquest proper dissabte 26N les unitats de 
RiNG i TRUC organitzarem el @GranRe-

capte a Tous. Aviat més info, no hi falteu! :)

Susana Díaz, presidenta de la Junta 
d’Andalusia, s’ha mostrat convençu-
da que PSOE i PSC “seguiran cami-
nant junts, però s’han de corregir les 
asimetries en la relació entre les dues 
forces.” 

José Manuel García-Margallo, exmi-
nistre d’Afers Estrangers, admet que 
ha mantingut discrepàncies amb So-
raya Sáenz de Santamaría, vicepresi-
denta del govern i amb  Cristóbal 
Montoro, ministre d’Hisenda, sobre 
“la visió d’Espanya i sobre com afron-
tar la relació amb Catalunya. “Jo era 
partidari d’una reforma del sistema 
de finançament autonòmic, però el 
ministre d’Hisenda no creia que fos 
necessari en aquests moments. I la via 
d’aplicar la norma i portar totes les 

qüestions als tribunals és judicialit-
zar la vida política i això ens porta a 
un xoc de trens, a un conflicte, i això 
és el que s’ha d’evitar”.

Miguel Ángel Heredia, diputat del 
PSOE, va dir “Senyor Rufián, vostè 
renunciarà al cotxe oficial amb què 
va a l’estació d’Atocha? Li pregunto 
perquè molt predicar, però poc do-
nar exemple” I davant l’estranyesa 
del diputat d’ERC per la pregunta va 
continuar “Tinc un vídeo on vostè i 
quatre diputats més baixen d’un cot-
xe oficial” tot exhibint el seu telèfon 
mòbil.

Gabriel Rufián, diputat d’ERC, li va 
recordar que “el meu grup ha renun-
ciat fa molt de temps als cotxes ofi-
cials,” i el va desafiar a que fes públic 
el vídeo. 

Felip VI, en l’acte d’obertura de la le-
gislació, va dir a diputats i senadors 
reunits al Palau de les Corts “Des-
prés dels últims processos electorals, 
el nostre pluralisme polític reque-
reix un diàleg permanent i un debat 
constructiu; reclama que la genero-
sitat, la responsabilitat, el respecte i 
l’entesa siguin valors permanents en 

la vida pública, demana la voluntat i la 
capacitat d’arribar a acords, d’aconse-
guir la màxima concertació en qüesti-
ons bàsiques i necessita el compromís 
de tots amb l’interès general”.

Javier Godó, comte de Godó, va rebre 
de les mans del Rei la medalla d’honor 
del Foment del Treball, i en les seves 
paraules d’agraïment va dir “ el meu 
compromís i el de La Vanguardia  és 
la Catalunya oberta i l’Espanya plural. 
Amb la monarquia i la democràcia”.

Alonso García, vicepresident de la 
Fundació Francisco Franco, va decla-
rar “El règim no afusellava per caprici 
o per idees. A diferència del règim de-
mocràtic, tenia uns processos, Con-
sells de Guerra i Tribunals excepcio-
nals. Des de l’1 de octubre del 36 fins 
el 75, no s’ha afusellat a ningú sense 
haver estat jutjat. Exactament igual 
que ara fa la Audiència Nacional. De 
les 36.000 condemnes a mort, només 
s’han afusellat a 23.000 persones.” 

Miguel Monzón, periodista més 
conegut com El Gran Wyoming, aca-
ba de publicar el llibre ¡De rodillas!, on 
diu que “El problema és qui no té per 
menjar i vota el seu botxí”.



E
n morir, la senadora i exalcaldessa Rita Barbe-
rà, s’ha endut a la tomba la  informació de tota 
la corrupció comesa pel PP els darrers trenta 
anys. A València i al conjunt d’Espanya. No 

endebades el PP és fill de Fraga, Aznar i Barberà.
Desapareguda l’exalcaldessa de València, ja sabem que 
passarà en els casos judicials on hi ha estat implicada: 
“Señoría, esto lo llevava Rita Barberá en persona”. 
No em deixo impressionar pel desplegament hipòcri-
ta i fastigós dels opinadors professionals vinculats al 
PP i dels diputats d’aquest partit que, a diferència del 
que varen fer en altres casos, mai s’havia fet un minut 
de silenci com varen fer dimecres, tan bon punt es va 
conèixer la mort de la senadora valenciana. Quan va 
esclatar l’escàndol, el PP es va afanyar a expulsar de les 
seves files Rita Barberá i els joves dirigents del partit 
exigien mà dura contra l’exalcaldessa. Avui, quan ha 
mort, es desfan en elogis en un repugnant exercici de 
cinisme, mentre culpen a l’oposició, a la premsa i a les 
xarxes socials d’acarnissament. Un acarnissament que 
-segons el ministre de Justícia- va portar a Barberá a 
patir l’infart fatal. 
A Rita Barberà no l’hem matada ni la premsa, ni l’opo-
sició, ni les xarxes socials. L’ha matat la marginació en 
què els seus actes la varen posar. Per això és absurd i 
fora de lloc voler-la convertir en màrtir, només pel fet 
biològic de la seva defunció.  
Malgrat que ara fins i tot li hagin retornat el carnet del 
PP -a títol pòstum- no ens enganyem: tots els retrets ju-
dicials es faran en contra de Rita Barberà. De la mateixa 
manera que durant els vint-i-quatre anys de corrupció 
generalitzada a València, la consigna era: “esto lo paga 
Rita” (és a dir el pressupost de l’ajuntament), ara es tor-
narà a dir més o menys sibil·linament que “de esto se 
ocupava Rita personalmente y yo no tenía conocimiento”. 
I així amb totes les acusacions que arribin a judici.
La desaparició de Barberà allibera de llast judicial el 
partit de Rajoy -és la dirigent més destacada entre els 
acusats de corrupció al PP- i donada la situació dels 
partits polítics espanyols, tot fa pensar que Rajoy segui-
rà al governant els propers vuit anys.
La llista de persones implicades en el cas Gürtel -i les 
seves derivades- que han mort comença a ser altament 
sospitosa. No dic que Rita Barberà no hagi mort per 
causes naturals, el que dic és que dóna la casualitat que 
la llista de “caiguts” és molt més llarga del que seria 
normal en persones de la seva edat. 
Com més em miro el panorama polític de l’Estat Es-
panyol, més clar tinc que el PP s’ha convertit en una 
banda delictiva. En un càncer que corromp totes les 
estructures de l’Estat. Els dos-cents mil milions d’euros 
que s’han perdut en corrupció, els que hem de pagar els 
ciutadans.  Els d’Espanya i els de Catalunya.  

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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H
em creat a la nostra mida una bombo-
lla de benestar. I quan aquesta es pot 
desestabilitzar apareix la por. A vegades 
a perdre alguna cosa. Intimitat, diners, 

posició, amistats... Al fracàs personal o a deixar de 
rebre alguna cosa que creiem segura. Estima, amor, 
salut, serveis, llibertats... I sempre es fa present quan 
sembla que no tenim capacitat de superar els proble-
mes, a vegades irracionals, però que són el resultat 
covat a l’inconscient. 
Sovint es dóna la culpa als altres, o a la fatalitat. I la 
revolta arriba per no admetre aquest malestar i frus-
tració. El que ve per les nostres reaccions i no per 
causa de la resta. Però l’amenaça arriba sempre per 
la nostra actitud i no per l’entorn. Hi ha qui és més 
procliu a mostrar els seus estats anímics. Reaccionen 
amb agressivitat i no troben res bé. Altres són més 
reservats i callen. Però un dia exploten violentament. 
El caràcter i personalitat en l’etapa adulta va molt lli-
gada a la relació afectiva amb els progenitors, man-
tinguda durant la infància. Hi ha qui defensa que un 
mínim de tres generacions afecten la vida de cadas-
cú. I quan apareixen factors de dissonància cogniti-
va, la ment crea pensaments d’alerta perquè no su-
porta les pròpies incongruències. I es produeixen en 
qualsevol moment de la vida. Reaccions derivades 
de com enfrontar les situacions i del compromís que 

tenim amb l’entorn. Les nostres pors són sempre la 
frontera més dura i és invisible. Es veu en els altres 
o en nosaltres mateixos. El sistema. El poder. Tot el 
que ens pot posar en dificultats. 
Però no es pot callar davant els maltractaments, la 
violència de gènere, els abusos de les autoritats, els 
agents de la força pública i els que tenen posicions 
dominants. Tampoc davant les agressions a les esco-
les, la manipulació d’avis desvalguts... S’ha de lluitar 
contra la injustícia. Contra les desigualtats. Contra 
el rebuig als immigrants. Contra el sistema que per-
met que la remuneració deixi de ser justa i quedi 
condicionada per l’entorn econòmic. I adonar-se 
que, encara que mai no ens hagin vulnerat els drets, 
si ho fan al veí i no es reacciona, estem col·laborant 
amb una societat repressiva.
No es tracta només que no hi hagi conflictes. Ni de 
situacions de polarització social, o societat justa i 
plena per a tothom. Si volem canviar alguna cosa, 
el primer que s’ha de fer és identificar racional-
ment els problemes. Destriar el fet concret de la 
por que ens provoca i que tendeix a paralitzar-nos. 
Així descobrirem que els drets humans es conquis-
ten i no els donen els governants. La clau per una 
societat justa, lliure i pròspera és que hi hagi una 
ciutadania activa i implicada. Sense pors. Aquella 
que reclama el que li pertoca. 

Ciutadania implicadaQue pagui Rita!

Classes de repàs 
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes 
www.aula42.es

626082108

Miquel Caro 639 34 54 78   
 Josep Caro 630 09 78 78

ESTIL LLAR IGUALADA S.L.
 Rambla St. Feran 62, 1r, 4t  · 

 estilllar@yahoo.es

62 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@angelescura.com
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DAVID ANDRÉS I EL SOMIATRUITES

El restaurant Somiatruites torna a fer sortir Igualada a la guia Mi-
chelin amb una menció Bib Gourmand que reconeix la bona rela-
ció qualitat-preu del restaurant.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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WWW.TRIVAZQUEZ.COM

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

DE LLUM I COLOR 
“GRIS”
Pilar Benito i 19 membres del 
Grup de Playback Llum i Color

En l’últim comunicat de l’Associa-
ció de Gent Gran d’Igualada, es feia 
saber  als seus membres que l’acti-
vitat del  Grup de Playback Llum 

i Color s’atura “en un moment de 
crisi interna que ha provocat la re-
núncia de la directora”. Cal dir que 
en l’escrit no s’especificava que a la 
suposada renúncia de la directora 
s’hi afegia la seva expulsió del grup.
Com a  exdirectora “forçada” vol-
dria aclarir que jo únicament vaig 
dir que renunciaria si havia d’ex-
cloure aquella gent gran que uns 

membres del grup -que pertanyen 
a la junta- van considerar “massa” 
grans. Segurament tot va ser un 
malentès que caldria aclarir. I com a 
exmembre “forçat” del grup voldria 
deixar palès que jo estava il·lusio-
nada de poder continuar actuant al 
costat dels meus companys sota la 
direcció d’algú altre.
Davant d’aquests fets, 19 de les 23 

persones que encara formen el Grup 
de Playback Llum i Color i jo matei-
xa, volem recordar que estem oberts 
a propostes de canvi de direcció, 
d’estil... sempre que no excloguin 
ningú; a la vegada que comencen a 
cercar l’entitat que ens permeti con-
tinuar il·luminant les nostres vides 
i, esperem, la dels espectadors, de 
llum i color.

E
ls ha costat Déu i ajuda, 
però al final se n’han 
adonat. Havien pronos-
ticat infinitat de vega-

des que això de l’independen-
tisme era una afecció passatgera, 
com una mena de xarampió que 

es cura amb el temps. Havien pronosticat que 
s’abaixaria com un sufflé, que ens ba-
rallaríem com gat i gos, que després del 
cas Pujol l’independentisme estava mort i 
enterrat. Per acabar de fer el pes, ens han 
collat econòmicament fins a límits insos-
tenibles. Les inversions que per llei havi-
en de fer a Catalunya s’han vist reduïdes 
a un 10 per cent, s’han vantat d’haver-se 
carregat el nostre sistema sanitari, la im-
mersió lingüística... No en tenien prou i 
varen començar a obrir expedients als càr-
recs elegits pel poble. No és casual que ara 
mateix hi hagi 407 expedients oberts a Ca-
talunya contra Ajuntaments i institucions. 
I no parlem de les imputacions contra membres 
del govern de la Generalitat i la presidenta del 
Parlament. 
Però finalment han vist que com més ens colla-
ven, més forta era la resposta de la ciutadania de 

JOSEP M. CARRERAS

Cants de sirena
l’única manera que ho pot fer: sortint al carrer. 
Pacíficament, de forma civilitzada, el poble ha 
manifestat clarament la seva voluntat. Per sor-
tir de dubtes, podrien comprovar-ho pregun-
tant-ho, deixant que la gent s’expressi lliure-
ment. Però com que les perspectives del resultat 
són prou clares, prefereixen tancar-se en banda i 
no deixar que se celebri cap referèndum. La po-

lítica de l’estruç.
En vista dels mals resultats, ara han decidit can-
viar de tàctica. Fa anys que el govern català de-
mana poder parlar de tot obertament i sempre 
se li han tancat les portes als nassos. Ara, però, 

sembla que volen tornar a la política dels copets 
a l’espatlla. Ara els dimonis separatistes són tan 
macos que la mateixa vicepresidenta del govern 
els vindrà a veure molt sovint i ja ha començat 
a llegir les 46 propostes que Puigdemont havia 
presentat el juliol com temes a tractar.
Ara volen mostrar la cara amable. Han començat 
substituint l’encartronada subdelegada del go-

vern, tancada com una mòmia a la seva 
fortalesa (l’havíeu vista mai en cap mit-
jà de comunicació català?) d’on sortien 
només les denúncies per les banderes es-
panyoles i altres foteses. El seu successor, 
Enric Millo, és el paradigma de polític 
trepador i astut i, per tant, més perillós. 
Ha començat jurant el càrrec en català i 
s’ha omplert la boca de diàleg. 
Possiblement en aquest canvi de tàctica 
ens prometran l’oro i el moro en un in-
tent d’aigualir l’independentisme. Però 
no s’adonen que han fet tard. Són vícti-
mes del seu passat i no poden trencar amb 

les accions empreses fins ara. El mateix Millo ho 
ha dit: no retirarà cap dels 407 expedients oberts 
a institucions catalanes. Poden prometre, però la 
meva impressió és que són els mateixos gossos 
amb diferents collars.  
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L
a inesperada i sorpre-
nent victòria de Donald 
Trump, posa de manifest 
una vegada més el que 

es ve percebent al totes les socie-
tats occidentals, que no és més que 
una enorme onada d’indignació, 

descontentament i temor davant les conseqüències 
econòmiques de la globalització, que imparable-
ment anivellen a la baixa salaris, condicions de vida 
i el benestar de la majoria de la població les països 
desenvolupats. Per altra banda l’enorme descrèdit 
vers les institucions públiques i les formacions po-
lítiques  tradicionals, incapaces les primeres de ges-
tionar la complexa situació actual  i  les segones, de 
donar respostes  i construir un relat creïble a tantes 
incerteses.
Davant d’aquesta situació la gent busca a la deses-
perada respostes  i solucions. La dada preocupant és 
però, que davant de la situació de crisi la ciutadania 
sembla disposada a aliar-se sense contemplacions 
amb el diable per tractar de sortir-ne. El diable als 
Estats Units es diu Donald Trump, un personatge 
malparlat, mancat de principis, més enllà del lucre 
personal, prepotent, defraudador d’impostos (us 
sona això?), misogin, racista i populista, que ha estat 
capaç d’excitar els pitjors instints de poble ameri-
cà. Paradoxalment, des de dins del propi sistema del 
qual n’és un membre destacat,  ha criticat sense con-
templacions amb el pitjor cinisme tot allò del que 
ell s’ha aprofitat i beneficiat, tristament la gent l’ha 

A
ra, a misses dites, tot-
hom es veu amb cor de 
vaticinar què hauria 
passat a les eleccions 

americanes si, en comptes de Hi-
llary Clinton, el candidat demò-
crata hagués estat Bernie Sanders, 

és a dir, si Sanders hagués guanyat la nominació 
demòcrata a ser candidat a president dels Estats 
Units. No són pocs els que gosen dir que amb 
Sanders com a contrincant aquestes eleccions no 
les hauria guanyat Donald Trump. La resposta a 
aquesta hipòtesi, però, no la podrem saber mai. 
És com quan l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, 
diu que estaria disposada ara mateix a convocar 
unes noves eleccions municipals, com donant a 
entendre que els comuns millorarien els resultats 
obtinguts fa un any i mig. Ho va dir la setmana 
passada vist l’atzucac en el qual es troba immers 
el seu equip per poder governar amb un mínim 
de comoditat. Ara només disposa d’onze regidors 
comuns i quatre de socialistes, d’un total de qua-
ranta-u. La majoria absoluta són vint-i-u. Però 
com que, per llei, les eleccions municipals no es 
poden avançar, aquesta hipòtesi tampoc es podrà 
demostrar mai.
Deixem-nos, doncs, d’hipòtesis indemostrables i 
centrem-nos en la realitat dels Estats Units. És 

MIQUEL SAUMELL, 
@MiquelSaumell

JOAN VICH ADZET
@joan_vich
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Què hauria passat amb Sanders com a candidat?

Trump-pada

cregut, per increïble que resulti.
Trump a sabut connectar de tal manera amb el moll 
de l’os de les preocupacions de la població: oferint 
enfront l’amenaça i el temor a un futur incert,  ple 
d’interrogants, receptes demagògiques senzilles a 
problemes complexos, sense parar-se a pensar amb 
les conseqüències que contra ells mateixos, aques-
tes  mesures els poden portar: replegament exterior 
i proteccionisme econòmic, construcció murs fron-
terers, negació del canvi climàtic, desmantellament 
del sistema sanitari d’Obama, deportacions massi-
ves d’immigrants que mateixa  l’economia necessita 
etc., etc.
El lema propagandístic de tornar a fer gran  Amèri-
ca, és tan sols un miratge inabastable doncs  l’imperi 
en el món multipolar actual, no aixecarà mai més 
el vol.
Ara, podria ser l’hora d’Europa, com a garant d’oc-
cident dels drets humans i dels valors fundacionals 
que van inspirar el seu naixement. M’agradaria 
equivocar-me, però malauradament no serà així 
perquè el germen de l’autodestrucció -els nous bàr-
bars- ja estan instal·lats en el si de les nostres so-
cietats. La primera felicitació que ha rebut el nou 
President ha esta de Marie LePen del Front Nacional 
francès.  Prenguem nota tots plegats de l’onada que 
ens ve al damunt i que probablement els ciutadans i 
ciutadanes europeus, per contagi, contribuiran amb 
el seu vot a fer-la gran, perquè arribi a las nostres 
costes emportant-se com un tsunami,  les conques-
tes assolides durant tants anys, amb tants sacrificis.

ben cert que Clinton també generava un fort re-
buig entre els votants demòcrates. La seva forta 
vinculació amb l’establishment, la fredor en el 
tracte, amb aquell somriure fals que mostrava en 
els mítings electorals, el menyspreu vers els vo-
tants republicans, als quals va arribar a definir de 
“deplorables”, tots aquests aspectes negatius de la 
seva personalitat no compensaven una prepara-
ció tècnica, sense cap mena de dubte, millor per 
ocupar el càrrec. Clinton havia estat secretària 
d’Estat amb Obama i té molta experiència en els 
afers exteriors, però aquest bagatge internacional 
no li va ser suficient per guanyar les eleccions en 
els col·legis electorals, tot i que en vot popular sí 
que va superar Trump.
Però contestant la pregunta d’aquest article, no 
tinc tan clar que Sanders hagués millorat els re-
sultats de Clinton. A ulls de l’americà mitjà, bàsi-
cament conservador, Sanders és massa d’esquer-
res, massa socialista. Sovint tenim la temptació 
de jutjar el conjunt dels americans com si tots 
fossin com els de les grans ciutats de Califòrnia 
i la Costa Est (Los Angeles i San Francisco, Nova 
York i Washington). Però aquests no representen, 
ni de bon tros, l’americà mitjà que et trobes vi-
atjant per l’interior del país. Aquest ha sigut, al 
meu entendre, el gran error dels politòlegs, que 
tant s’han equivocat en les seves prediccions  

Europa desgraciadament no agafarà aquesta ban-
dera, perquè els governs europeus s’han entestat a 
seguir unes suïcides polítiques d’austeritat que no 
fan només que augmentar el malestar,  agreujant les 
diferències entre rics i pobres, condemnant a l’ex-
clusió social a amples capes de la població treballa-
dora, augmentant l’abisme irreconciliable entre les 
institucions i la ciutadania. No serà així, -ho estem 
veient amb la crisi dels refugiats-,  perquè s’anteposa 
una i altra vegada els interessos nacionals als interès 
comunitari, contraposats als valors que han susten-
tat  fins ara l’Europa unida. La crisi moral d’Oc-
cident que denuncia el pensador americà Noam 
Chomsky.  Sols un canvi que reverteixi aquestes ne-
fastes polítiques i un retorn a la defensa autèntica 
sense renúncies dels principis de justícia, igualtat, 
solidaritat i Pau, implementant-los dia a dia en po-
lítiques concretes pot salvar-nos d’una regressió que 
ens faci retrocedir un segle. Més Europa, una neces-
sitat tan urgent, com llunyana encara.
Un apunt final sobre Catalunya. Ja qui creu que la 
victòria de Trump pot afavorir el procés indepen-
dentista, ja que el nou President, s’ha manifestat 
contra la Unió Europea i a favor del Brexit,  per tant 
al dret a decidir dels pobles. Una cosa és certa a la 
llum dels canvis als EEUU i és que un resultat fa-
vorable del referèndum per la independència haurà 
d’ésser acceptat sí o sí per part del govern espanyol i 
de  la comunitat internacional. El fet però és que la 
possibilitat que es celebri, en les condicions actuals, 
segueix sent més que remota. 
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P
assar 9 dies al centre penitenciari de 
Can Brians 2 m’imposava. Segurament 
no queda bé dir-ho però el primer dia 
hi vaig anar carregat de prejudicis, tò-

pics i morbositat, m’ho imaginava tot com a les 
pel·lícules. Hi anàvem 7 companys de la Univer-
sitat Pompeu Fabra per participar en un pro-
jecte que ens va semblar molt il·lusionant i que 
impulsava la mateixa universitat: Formar a 28 
interns en oratòria i llenguatge no verbal i des-
prés capitanejar a un equip de 4 integrants a la 
lliga interna de debats que farien al centre.
Quan vam arribar, a Sant Esteve de Sesrovires 
(Martorell), l’edifici que ens rebia no semblava 
una “presó”. Potser era més semblant a un ins-
titut. Vam passar fins a 9 controls abans d’ar-
ribar a l’escola del centre. Els accessos estaven 
tapiats per portes amb barrots que s’obrien i 
es tancaven amb un so estrident, “igual que a 
les pel·lícules” vaig 
pensar. L’estructura 
del recinte, més en-
llà de les portes, no 
recordava gaire a un 
centre penitenciari. 
Ens vam plantar al 
carrer principal que 
dividia els mòduls 
on dormen els in-
terns de l’escola del 
centre. Precisament 
quan vam accedir-hi 
un grup d’uns 20 re-
clusos hi circulaven mentre ens miraven encuri-
osits. Anaven vestits exactament com nosaltres, 
amb roba de carrer. Quan vaig alçar la mirada 
vaig veure les finestres que folrades amb bar-
rots deixaven entreveure la presència d’alguns 
interns dins les seves cel·les, precisament alguns 
subjectant aquests barrots i mirant-nos expec-
tants. La imatge -per més que previsible- em va 
impactar moltíssim. Veure-ho amb els teus pro-
pis ulls i de tan a prop posava la pell de gallina. 
A la biblioteca de l’escola ens esperaven el grup 
d’interns als que havíem de formar en oratòria. 
Ens saludaven, un per un, i se’ls hi veia a la cara 
il·lusió i incertesa, a parts iguals. Explicat el pro-
jecte, ens vam dividir amb 2 classes i va comen-
çar la formació. El que em va sobtar va ser veure 
gent tan normal, ofegant tot els prejudicis que 
portava de casa. Em recordaven a amics, família 
i veïns. Podrien ser-ho. De fet em vaig trobar un 
veí. Homes grans, de mitjana edat i joves. En tot 
cas, m’imaginava gent que destil·lés perillositat, 
que supurés temor. I precisament ens vam tro-
bar el contrari. 
Escoltaven amb una atenció que molts pro-
fessors universitaris envejarien. Tenien els ulls 
oberts com plats i atenien als formadors amb 
una disciplina diligent. Després de 4 dies de 
formació es van dividir en grups de 4 i cadas-
cú de nosaltres feia de “capità” per orientar-los i 
ajudar-los amb el tema sobre el que haurien de 
debatre i competir properament: “Els mitjans de 
comunicació són cultura”.
El meu grup, format pel Pepe, el Jordi, el Jesús, 
el Miguel i l’Abdeslam i tutoritzat per una excel-
lent docent de l’escola, la Tere, estaven implicats 
fins al moll de l’ós. Ens explicaven que tot el dia 
pensaven en el tema, buscant arguments a favor 

DAVID PRAT, JERC Igualada
@davidprat

He passat 9 dies a la presó: Gràcies
i en contra. Hi donaven voltes fins quedar 
extenuats i rendits al llit. “No entiendo 
cómo es que me costaba tan poco robar 
bancos y me cuesta tanto hablar en públi-
co” reblava el Pepe provocant una riallada 
entre els companys. 
Més enllà de la lliga interna de debats, 
que va ser d’un alt nivell i que ho van fer 
realment molt i molt bé, cada dia després 
de sortir de Brians pensaves durant mol-
tes hores en aquesta experiència. Se’m 
creuaven (encara ara) sentiments absolu-
tament contradictoris, incoherents. Co-
neixes gent que està allà dins i que, per 
tant, han comès algun tipus de delicte, 
però amb els que empatitzes –sense jus-
tificar-. Allà entens i veus que hi ha gent 
que té vides i situacions molt complexes 
i que un moment, un error, et pot con-

demnar i marcar 
per sempre. Que 
la penitència no 
és –només- ser 
a la presó sinó 
sortir-ne des-
prés i suportar 
l ’est igmatitza-
ció de la socie-
tat. Alguns ens 
explicaven què 
havien fet i què 
els havia passat, 
i veus que hi ha 

gent allà que no hi hauria de ser. Que ha 
tingut mala sort, que està tancat per un 
delicte menor mentre a fora hi ha cente-
nars de delinqüents públics i provats que 
pel senzill fet de tenir diners poden evitar 
el seu pas per un centre penitenciari. Allà 
dins te n’adones que el sistema és profun-
dament dur amb els dèbils i profunda-
ment benèvol amb els forts. Ras i curt: si 
tens calés pots delinquir i no ho pagaràs 
o ho pagaràs en molt menor grau que una 
persona que no en té. És curiós que dins 
d’una presó te n’adonis de l’absoluta in-
justícia de la justícia.  
La vida allà dins no és fàcil: la rutina és 
esgotadorament feixuga i carregosa, i al-
guns l’intenten trencar estudiant (graus 
universitaris o educació bàsica) o treba-
llant. I abans, durant i mentrestant t’aflo-
ra internament el debat sobre la reinser-
ció.  I realment és molt complicat. “Qui 
es vol reincidir ho fa”, em deien. Però i els 
qui no? “sotiran al carrer i aviat tornaran 
cap aquí”. Una falla del sistema que hau-
ria de destinar més recursos per aconse-
guir un dels grans reptes de la nostra so-
cietat: la reinserció i rehabilitació. Ni que 
sigui per pur egoisme, ens convé.
En definitiva, després d’aquestes setma-
nes i d’aquesta experiència me’n torno 
cap a casa havent après moltíssim, pro-
fundament agraït a la UPF i a Brians 2 per 
l’oportunitat, i molt orgullós de l’equip 
amb el que vaig treballar, “els Youseffs”. 
Moltes gràcies Pepe, Jordi, Jesús, Miguel, 
Abdeslam i Tere per la lliçó de vida que 
m’heu donat. 
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L ’Ajuntament d’Igua-
lada fa temps que té la 
mosca darrere l’orella 

amb Fomento de Construc-
ciones y Contratas (FCC), la 
multinacional que té el con-
tracte de neteja viària i de re-
collida de brossa a la ciutat, 
des de fa anys, a través d’una 
empresa mixta anomena-
da Societat Mediambiental 
d’Igualada SL en la que el con-
sistori hi té un 33%. Els últims 
escàndols destapats que tenen 
a FCC com a protagonista, 
especialment a Barcelona, on 
s’ha sabut que presumpta-
ment l’empresa havia falsificat 
dades per a poder ingressar 
800.000€ de més, han portat 
a l’alcalde Marc Castells i el 
govern municipal a moure’s 
ràpidament.

Reunió de l’alcalde 
amb FCC
El  tinent d’alcalde de Qualitat 
Urbana Jordi Pont ha explicat 
aquesta setmana que el passat  
divendres, quan va aparèixer 
la notícia, l’alcalde va tenir 
una reunió amb els represen-
tants locals de FCC en la que 
“se’ls hi va fer saber la nostra 
extremadíssima preocupació 
pel que estava passant a Bar-
celona”. 
Al mateix temps, el govern 
municipal ha activat la realit-
zació d’un auditoria sobre els 
comptes de l’empresa FCC a 
la ciutat. De fet, ja es va de-
manar formalment a la Di-
putació de Barcelona el passat 
13 de febrer, però “en principi 
estava previst que es fés en el 
darrer any de mandat muni-
cipal. Davant dels fets, però, 
hem cregut oportú accele-
rar-ho i així ho hem fet saber 
a la Diputació, de manera que 
es faci quan més ràpid, millor. 
Volem saber fins a quin punt 
s’està complint el contracte 
que FCC té amb la ciutat”, diu 
Pont. 
Tot i això, cal dir que l’Ajunta-
ment “no ha pagat ni un euro 
de més”, com ha succeït a Bar-
celona. “Paguem el que diu el 
contracte que s’ha de pagar, 
no hi ha hagut cap ampliació”, 
explica el regidor. El contracte 
de neteja viària és el més im-
portant que té l’Ajuntament 
d’Igualada. Cada any FCC li 
cobra a les arques municipals 
4.600.000€, la qual cosa sig-
nifica que, cada  dia, 12.602€ 

L’Ajuntament transmet a FCC la seva “extremadíssima 
preocupació” i activa la realització d’una auditoria a l’empresa

dels igualadins es destinen a 
aquest servei. Una quantitat 
astronòmica que prou justifi-
ca qualsevol acció de control 
de la feina.

Treballador reincorporat que 
cobra sense treballar
D’altra banda, el sindicat CGT 
ha explicat aquesta setmana 
que el treballador que va ser 
acomiadat, suposadament 
per  denunciar les “condicions 
precàries” i el “mal servei” de 
l’empresa concessionària de la 
neteja, ha rebut el suport del 
jutge, que ha declarat impro-
cedent el seu acomiadament, 
obligant l’empresa a read-
metre’l a la plantilla. Segons 

8  |  IGUALADA
LA VEU

Divendres, 25 de novembre de 2016

L’escàndol a Barcelo-
na i Badalona porta a 
l’Ajuntament a dema-

nar un auditoria a FCC, 
que també gestiona la 
recollida de brossa a la 

ciutat des de fa anys

FCC presta el servei de neteja a Igualada -i quasi tota l’Anoia- des de fa molts anys.

La brossa no reciclada 
d’Igualada va a parar 

cada dia a un abocador 
a Tivissa, a 150 kms. de 
la capital de l’Anoia... 

que és propietat de FCC

Cada any, FCC cobra 
a la ciutat 4,6 milions 
d’euros per netejar i 

recollir la brossa: 
12.602 euros diaris!

el sindicat, el treballador, 
però, ha estat enviat a casa 
seva, cobrant íntegrament el 
sou, però sense treballar. En 
principi, l’empresa hauria 
presentat un recurs contra la 
decisió judicial. 

El regidor Jordi Pont, al res-
pecte d’aquest tema, ha ex-
plicat que “l’Ajuntament, 
malgrat que formi part de 
l’empresa, paga a FCC per a 
que presti un servei, i no en-
trarem en aquest tema”.

Abocador de Tivissa, a 150 km. d’Igualada, on van a  parar les deixalles de la ciutat. És propietat de FCC.

Les deixalles d’Igualada descansen a l’Ebre
Si vosté és d’aquells que això 
de reciclar no li dóna cap 
importància i ho posa tot 
a la mateixa bossa, sàpiga 
que  ajuda a que Fomento de 
Construcciones y Contratas 
(FCC) tingui unes xifres de 
negoci espectaculars... en el 
seu abocador de propietat a 
Tivissa, a la Ribera d’Ebre. I 
és que, ves per on, les deixa-
lles de rebuig (les dels conte-
nidors que no són de selecti-
va) dels igualadins no van a 
parar a l’abocador més pro-
per -als Hostalets de Pierola-, 
sinò a 150 kilòmetres de la 
ciutat. 
Portar porqueria per carre-
teres i autopistes, travessant 
mig país, i gastant milers de 
litres de gasoil, es veu que 
surt econòmicament més a 
compte que portar les dei-
xalles a la mateixa Anoia... 
És paradoxal, però ens diuen 
que cert. “Reciclarem igual a 
Tivissa que als Hostalets”, diu 
Jordi Pont. “Anar a aquest 
abocador ja està inclòs en 
el contracte que tenim amb 
FCC, i a un preu estable, que 
això no ho ofereix tothom. 
Representa un estalvi de 
112.000€ cada any”, recalca.

En qualsevol cas, no sembla 
que sigui molt “saludable” 
enviar diàriament la brossa a 
tanta distància. Aquest fet ha 
estat denunciat en diverses 
ocasions per grups de l’opo-

sició, com ERC, Decidim o 
la CUP, i no ha rebut tampoc 
massa connivència dels altres 
partits que no governen a la 
ciutat. 
A més, l’abocador de Tivissa, 
que té una agra oposició eco-
logista i política a les Terres de 
l’Ebre, té molta “hemeroteca” 
a la xarxa. Jordi Pujol Ferru-
sola, fill de l’expresident de 
la Generalitat, va invertir 3 
milions d’euros i en va gua-
nyar 2 en només 1 any amb la 
posada en funcionament de 

l’abocador, segons van des-
tapar mitjans estatals el juli-
ol de 2014.  Tot just un any 
després de l’entrada de Pujol 
Ferrusola, els socis van ven-
dre la major part del negoci a 
Fomento de Construcciones 
i Contratas (FCC). A partir 
d’aquí, Pujol Ferrussola va 
expressar la seva voluntat 
de sortir del negoci i les se-
ves accions van ser adquiri-
des pels altres socis amb una 
plusvàlua del 70%.
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G ran acord a totes ban-
des a la Conca d’Òde-
na. Els ajuntaments, a 

través de la Mancomunitat de 
la Conca (MICOD), el Consell 
Comarcal, les empreses i la pa-
tronal de la UEA, s’han posat 
junts a dissenyar un progra-
ma sota el nom de Reinmet 
que vol impulsar el sector del 
Metall, un dels més forts de la 
comarca, amb un conveni col.
lectiu molt atractiu i amb un 
mercat prou estable. La tinent 
d’alcalde de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament, 
Àngels Chacón, la gerent de 
la UEA, Paula Arias, i Antoni 
Crespi, director de recursos 
humans de l’empresa Inoxfil, 
han presentat aquesta setma-
na l’acord, que compta amb el 
suport de 30 empreses.
Lògicament, el primer objec-
tiu de Reinmet és crear més 
llocs de treball, i promoure 
la inserció de col·lectius amb 
especials dificultats d’inserció 
laboral, com ara joves, majors 
de 45 anys i  aturats de llarga 
durada. També es vol cobrir 
el dèficit de professionals en 
l’àrea del metall a l’Anoia; 
desenvolupar una formació 
ajustada a les necessitats del 
sector que permeti als alum-
nes accedir a diferents oportu-
nitats d’inserció laboral amb 
l’adquisició d’unes compe-
tències que responguin a les 
necessitats del sector; i desen-
volupar un itinerari d’inser-
ció laboral fonamentat en la 
formació pràctica i el contacte 
permanent amb les empreses 
del sector metal·lúrgic local. 
 
De moment, es formaran una 
quinzena de persones
De moment, una de les pri-
meres accions serà recollir 
un llistat de necessitats de les 
empreses pel que fa a la mà 
d’obra professional, confec-
cionar una relació de perfils 
vacants, formar una quinze-
na de persones i aconseguir la 
contractació d’un mínim de 

Acord a tota la Conca per a impulsar l’ocupació al sector del metall, 
però les empreses alerten que falta més “vocació” entre els joves

vuit d’aquestes. Aquesta for-
mació s’adreçarà a majors de 
25 anys, amb un mínim d’un 
any d’experiència laboral, gra-
duats a l’ESO o graduats esco-
lars i actualment en situació 
de desocupació. Se’ls impar-
tiran 300 hores amb matèries 
com materials, metrologia, 
mecànica, mecanització, sol-
dadura, electricitat, pneumà-
tica, hidràulica i formació i 
orientació laboral. Podran fer 
també 80 hores de pràctiques 
en empreses de la Conca. Els 
interessats podran sol·licitar 
una beca i les empreses po-
dran accedir a bonificacions 
en la contractació. 
Chacón afirmava dimecres 
que “tant de bo la inserció la-
boral que es va aconseguir en 
el projecte Reintex adreçat al 
sector tèxtil tingui en el metall 
la mateixa resposta”. 

Treballadors a mida
Crespi apuntava que amb 
l’acord “s’aconseguirà una 
resposta feta a mida del que 
necessitem les empreses, da-
vant l’absència de professio-
nals ben formats. Vull dir que 
notem una manca de criteri 
industrial, de vocació, de tenir 
consciència de les jerarqui-
es que hi ha en una empresa 
i d’acceptar-les. Necessitem 
gent més espabilada”.
Això no significa que de l’INS 
Milà i Fontanals no surtin 
bons professionals. Tot al con-
trari. “El que hi ha és un pro-
blema d’especialització”, coin-
cidien a dir Chacón i Arias. 
“La formació que es fa a Igua-
lada és bona, però no n’hi ha 
prou. Fins i tot hem parlat de 
fer un Màster d’especialitza-
ció, després d’acabar els graus 
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Es detecta un problema 
de valors entre els nous 
professionals que arri-
ben al mercat laboral: 
sacrifici i esforç en el 

lloc de treball i respecte 
a les jerarquies

Els empresaris creuen que els joves que arriben al mercat laboral tenen poc ”criteri industrial”

L’Ajuntament  i el Con-
sell Comarcal  rebran en 
conjunt una subvenció de 
498.000 euros del Servei 
d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) en el marc del pro-
grama de suport al desen-
volupament local Treball 
a les 7 Comarques. Això 
permetrà donar continuïtat 
l’any 2017 al projecte Anoia 
Activa, coliderat per aques-
tes dues institucions des de 
l’any 2008. Aquest progra-
ma està cofinançat pel Fons 
Social Europeu i el Minis-
terio de Empleo y Seguri-
dad Social - Servei Públic 
d’Ocupació Estatal. 
A banda de la contractació 
del personal directiu i tèc-

nic necessari per al desenvo-
lupament per part de les dues 
administracions dels cinc 
programes diferents que hi 
ha previstos, el Consell Co-
marcal durà a terme cursos 
d’Auxiliar de Manteniment 
Industrial, de Preparació de 
Comandes i Manipulació de 
Càrregues amb Carretó i de 
Jardineria i d’Horticultura 
Ecològiques i executarà acci-
ons com el pla de comunica-
ció del programa i les inicia-
tives Anoia Social i Anoia 2.0.  
De la seva banda, l’Ajunta-
ment rebrà assistència tèc-
nica per a la millora de la 
prospecció a l’Anoia, oferirà 
els cursos d’Especialista en 
Logística Industrial, de Cui-

na per a Col·lectivitats amb 
Dietètica i Nutrició, d’In-
terpretació de Plànols i Dis-
seny Industrial i d’Especia-
lista en Neteja de Centres 
Assistencials, i donarà tam-
bé continuïtat al programa 
Atenea, adreçat a dones que 
ocupen càrrecs tècnics i de 
responsabilitat o que vul-
guin promocionar a llocs 
de responsabilitat. Ajun-
tament i Consell han rebut 
també finançament per al 
desenvolupament conjunt 
de Co-operativa, una ini-
ciativa d’inserció i orien-
tació laboral itinerant que 
visita els diferents pobles 
de la comarca i dóna servei 
als municipis. 
 
 

Mig milió d’euros per a fomentar 
l’ocupació en el projecte Anoia Activa

superiors. Ens preocupa tam-
bé, i molt, el tema dels valors, 
del concepte de sacrifici a la 
feina, de l’esforç cada dia, i del 
respecte a les jerarquies”. 
El projecte Reintex, que s’ha 
dut a terme recentment en 
el sector tèxtil, ha permès fer 

un curs de confecció i un curs 
de tissatge. 93 persones van 
ser contactades per oferir-los 
aquesta opció, 30 van passar a 
la fase d’entrevista i, finalment 
20, una desena en cada curs, 
van rebre la formació. Han 
participat en una formació de 

150 hores i han pogut fer una 
estada de 80 hores de pràcti-
ques en una quinzena d’em-
preses de la comarca. Durant 
l’execució del projecte s’han 
produït 17 insercions, xifra 
que suposa un percentatge del 
85%.   

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com
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E n la passada edició, 
alertàvem a les pàgines 
de La Veu de l’augment 

important en els darrers me-
sos dels preus de lloguer d’ha-
bitatges a Igualada, quelcom 
que està succeint en moltes 
poblacions. Una de les raons 
és la poca oferta que hi ha, i, 
més específicament, el nom-
bre molt alt d’habitatges buits, 
especialment en el nucli antic. 
Els propietaris prefereixen 
tenir-los tancades abans que 
fer-hi una alta inversió, que 
difícilment seria amortitzable 
a mig termini.
Per combatre això, l’Ajunta-
ment acaba d’anunciar una 
nova línia d’ajuts que cobri-
ran fins al 50% del cost de les 
obres d’adequació d’aquests 
pisos, amb un màxim de 
5.000€ de subvenció, per a 
fer-los habitables, a canvi de 
que després es posin a lloguer, 
a preus assequibles. Els ajuts 
volen contribuir a adequar 
els habitatges privats -sempre 
que estiguin buits- a les con-
dicions d’habitabilitat, acces-
sibilitat i eficiència energètica 
exigida per la normativa. 
Aquesta mesura és fruit del 
pacte per als pressupostos 
2016 entre el govern muni-
cipal de CiU i el grup de So-
cialistes d’Igualada. Aquest 

Nous ajuts de l’Ajuntament per cobrir fins al 50% de les obres en 
habitatges buits per a fer-los habitables i llogar-los a baix preu

dimecres n’han explicat els 
detalls el tinent d’alcalde de 
Qualitat Urbana, Jordi Pont, 
i el portaveu del grup socia-
lista, Jordi Riba. Tots dos han 
coincidit a destacar que la in-
tenció última de la proposta 
és mobilitzar el parc d’habi-
tatges en desús amb un incen-
tiu atractiu que, alhora, sigui 
fàcil de tramitar. L’Ajunta-
ment ha destinat una partida 
de 25.000 € a aquests ajuts. 
Per això, precisament, es va-
loraran les intervencions de 
petit abast que aportin un 
nou habitatge rehabilitat al 
mercat, davant les grans re-
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Carrer Nou. L’objectiu és que els habitatges buits del nucli antic es facin habitables.

habilitacions, per assolir un 
màxim repartiment d’ajuts i 
incrementar els habitatges a 
disposició de la Borsa d’Habi-
tatge Social de l’Oficina Local 
d’Habitatge.
Pont afirmava que “es pri-
maran, a l’hora de donar els 
ajuts, aquelles petites millores 
que permetin fer habitable la 
casa, per exemple, arreglar la 
cuina o el lavabo”.  
Podran ser beneficiàries de les 
subvencions tots els propieta-
ris d’habitatges buits, amb la 
condició que es comprometin 
a cedir-los a la Borsa d’Habi-
tatge. Recordem que aques-

ta borsa inclou també una 
assegurança que garanteix 
als propietaris el cobrament 
dels rebuts de lloguer, da-
vant d’imprevistos. Queden 
excloses dels ajuts, però, les 
entitats financeres, les seves 
filials immobiliàries, els fons 
d’inversió, les entitats de ges-
tió d’actius o els propietaris 
que siguin titulars d’una su-
perfície útil habitable total de 
1.250 m2. 
El portaveu del PSC, Jordi 
Riba, es mostrava “molt satis-
fet de l’acord, perquè tenim 
un parc d’habitatges en mal 
estat, i això és també una pro-

blemàtica social. També com-
plim la normativa europea. 
A Alemanya, per exemple, el 
80% del sector de la construc-
ció es dedica a la rehabilitació 
d’edificis”.

Procediment 
L’Ajuntament inspeccionarà 
cada habitatge per a avaluar 
el seu estat general i les ac-
tuacions sol·licitades. Seran 
subvencionables les obres 
d’adequació dels elements 
que conformen l’habitatge 
per a obtenir les condicions 
mínimes d’habitabilitat o que 
les millorin, com ara la ins-
tal·lació d’aigua, gas, calefac-
ció, electricitat, sanejament o 
altres, l’arranjament de banys 
i cuines, la millora de l’aïlla-
ment tèrmic o acústic, el repàs 
dels elements de l’habitatge 
deteriorats per una manca de 
conservació o manteniment i 
la supressió de barreres arqui-
tectòniques i millora de l’ac-
cessibilitat. Les obres hauran 
de respectar les característi-
ques formals, constructives 
i cromàtiques dels elements 
comuns de l’edifici. 
Les sol·licituds, quan s’obri la 
convocatòria, s’hauran de for-
malitzar a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) de l’Ajuta-
ment. La informació es podrà 
consultar també a tràmits a: 
www. igualada.cat. 

Restaurant Fonda Gori
Cuina tradicional amb producte de proximitat

Menú Diari 
Menú especials per a grups
Dinars i sopars d'empresa

Consulta’ns a:  
931753403

o a la nostra pàgina de Facebook

Horaris: 
De dimarts a diumenge de 12:00h a 16:00h

Els divendres i dissabtes nit de 20:30h a 23:30h

C/ Fra Juníper Serra núm. 1 Vilanova del camí. Tel. 93 175 34 03



Arbres arrencats, des-
perfectes en mobiliari 

urbà, inundacions... El 
112 va rebre 61 trucades 
i els Bombers van rebre 

almenys 34 avisos

Les Comes.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

I gualada va viure dimecres 
a la tarda un espectacular 
temporal de pluja i vent. 

El Servei Meterològic de Ca-
talunya va detectar ratxes de 
fins a 97 kilòmetres per hora 
i la pluja va ser molt intensa, 
acompanyada de calamarsa. 
Es creu que va caure a la ciu-
tat un “esclafit”, fenomen que 
consisteix en una columna 
d’aire en ràpid descens que 
després de fer impacte a la 
superfície s’estén en totes les 
direccions i genera vents molt 
potents. La conseqüència van 
ser molts arbres caiguts a la 
ciutat, contenidors i mobiliari 
urbà desplaçats, petites inun-
dacions, i talls en el subminis-
tre d’electricitat. 
El telèfon d’emergències 112 
va rebre un total de 61 truca-
des a causa de les tempestes i 
el fort vent. Els Bombers de la 
Generalitat van rebre 34 avi-
sos relacionats amb les tem-
pestes, la majoria per atendre 
problemes relacionats amb el 
vent (retirar arbres o branques 
caigudes a la via pública, sane-
jar façanes o netejar calçades, 
i per retirar elements vulnera-
bles del cas urbà, entre altres). 
Un total de 7.616 abonats a 
Igualada es van quedar sense 
llum.
L’Ajuntament va coordinar, 
amb les forces de seguretat i 
Protecció Civil, un dispositiu 
que va permetre controlar la 
situació amb prou rapidesa. 
Endesa va enviar un equip de 
tècnics des de Martorell per a 
reforçar els equips existents a 
Igualada, i abans de mitjanit 
quedaven ja poques zones sen-
se electricitat. Les xarxes soci-
als, especialment Twitter, van 
ajudar molt a copsar la realitat 
de la situació. L’alcalde Marc 
Castells va informar gairebé al 
minut, a través del seu compte 
particular, de com evoluciona-
ven els treballs d’Endesa, Poli-
cia Local, Mossos i Bombers, 
al mateix temps que recollia 
les demandes de particulars 
que informaven de la situació 
en els seus carrers.

Un espectacular temporal de pluja i vent va causar dimecres 
importants desperfectes i va deixar sense llum 7.616 abonats
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Cal Font.

Avinguda Barcelona/St. Josep. El Kiosk del Rec.

Sta. Joaquima Vedruna/Caritat. El pas soterrat de l’av. Balmes, inundat.

El carrer del Rec, una piscina.
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David Andrés.
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada es 
troba aquests dies tre-

ballant intensament en la pre-
paració dels actes del seu 195è 
aniversari. Enguany els Tres 
Tombs es celebraran el diu-
menge 22 de gener.
Una de les novetats d’enguany, 
és la renovació de la Junta Di-
rectiva, que fou aprovada en 
l’Assemblea General ordinà-
ria, el passat 12 de novembre, 
i es consolidà passats 10 dies. 
Des de la Junta es vol agrair al 
Magí Molas la feina feta en els 
seus 10 anys de presidència, 
així com també a la resta de 
persones que han format part 

Montserrat Argelich, 
presidenta de l’Antic 
Gremi de Traginers

Igualada torna a sortir a la Guia 
Michelin gràcies al Somiatruites

de la Junta durant els darrers 
anys, i als que col·laboren en 
els diferents actes. La junta 
està formada per:
Presidenta: Montserrat Ar-
gelich i Solé. Vicepresident 
primer: Joan Sellés i Jorba. 
Vicepresident segon: Gerard 
Paradell i Andreu. Tresorera: 
Anna Morera i Paradell. Se-
cretària: Sílvia Tomàs i Poch. 
Cap de premsa: Sandra Para-
dell i Andreu. Organització: 
Pere Pineda i Marimon, Jau-
me Prat i Salat. Logística: Jo-
sep Pons i Tomàs, Antoni Aure 
i Sánchez. Vocals: David An-
dreví i Blanco, Pere Argelich 
i Carles, Ramon Llenas i Gou, 
Magí Molas i Pineda i Antoni 
Pineda i Marimon.

REDACCIÓ / LA VEU 

Igualada torna a aparèixer a la 
Guia Michelin i ho fa amb una 
menció Bib Gourmand de la 
mà del restaurant Somiatrui-
tes. Aquesta distinció reconeix 
la bona relació qualitat-preu 
de l’establiment i és la prime-
ra vegada que un restaurant 
igualadí l’aconsegueix.  
Concretament, la Guia Miche-
lin 2017 descriu el Somiatrui-
tes com un restaurant de cuina 
“moderna i de disseny” afegint 
que és un espai “realment sin-
gular, ja que la seva estètica 
interior combina les pells ado-
bades i el disseny per rememo-
rar l’extinta activitat industrial 
de l’edifici”. Pel que fa al tipus 

de cuina apunta: “ofereixen 
una cuina fresca i divertida, de 
base tradicional però posada 
al dia en tècniques i presenta-
cions” i en destaca el preu del 
menú: 12 euros.  
Amb aquesta distinció, el res-
taurant Somiatruites culmina 
un any ple d’èxits i reconeixe-
ments. El xef David Andrés, al 
capdavant del restaurant, s’ha 
proclamat per segon any con-
secutiu Millor Xef Jove de la 
Península Ibèrica i s’ha situat 
entre els tres Millors Xefs Jo-
ves del Món en el concurs San 
Pellegrino Young Chef. També 
ha estat entre els cinc millors 
xefs al concurs Millor Cuiner 
de l’Any del Fòrum Gastronò-
mic de Barcelona.   

En fer-se pública la inclusió 
del Somiatruites a la Guia 
Michelin 2017 nombroses 
personalitats del sector de la 
gastronomia i del territori han 
fet arribar les seves felicitaci-
ons a l’equip del Somiatruites 
a través de les xarxes socials. 

Restaurant Scorpia     NII km 559,100 08711 Òdena (BCN)      Tel. 93 806 05 55      scorpia@restaurantscorpia.cat

 Menús d'empreses 
a partir de 17'50 euros 

fi de festa amb disco mòBil
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Detall de la darrera reunió, a l’Adoberia Bella.

La consulta de projectes pel futur del Rec 
desperta l’interès de 48 estudis d’arquitectes

L’Ajuntament 
ha destinat 78.000 

euros a gratificacions, i 
32.000 més 

a gestió i difusió 
del concurs

REDACCIÓ / LA VEU 

U n total de 48 equips 
d’arquitectes i ur-
banistes d’arreu del 

món s’han presentat a la Con-
sulta de Projectes pel barri del 
Rec d’Igualada en les tres cate-
gories del concurs: edificació i 
mixticitat d’usos, Espai públic 
i paisatge urbà i Urbanisme i 
connectivitat. 
Tot i que encara no es pot sa-
ber amb exactitud la proce-
dència dels equips perquè no 
s’obriran els sobres fins el dia 
25 de novembre, per la proce-
dència dels projectes es cons-
tata que la majoria dels equips 
són professionals en actiu a 
Catalunya, però que també 
hi han participat equips pro-
vinents d’arreu de l’Estat i fins 
i tot de països més llunyans 
com Bèlgica. Alguns equips 
s’han presentat a més d’una 
categoria.
Un cop oberts els sobres, la 
Mesa de Contractació, la Co-
missió Tècnica i un jurat for-
mat per experts i agents socials 
igualadins seleccionaran cinc 
equips per cada una de les tres 
categories, tenint en compte 
criteris com l’experiència del 
director o la multidisciplinari-
etat de l’equip. Aquests quinze 
seleccionats rebran una remu-
neració de quatre mil euros i 
tindran tres mesos per presen-
tar un projecte de millora del 
barri del Rec d’Igualada. Un 
cop presentats els projectes, 
se seleccionarà un guanyador 
per a cada una de les tres ca-
tegories.

Es tanca la primera fase de 
participació ciutadana
Aquest dijous dia 17 es va ce-
lebrar la darrera de les tres ses-
sions temàtiques destinada a 
l’urbanisme i la connectivitat, 
i va comptar amb una intro-
ducció de l’alcalde d’Igualada 
Marc Castells i una conferèn-
cia inicial a càrrec de Carles 
Llop, arquitecte, professor de 
l’ETSAB i director del Depar-
tament d’Urbanisme i Orde-

ha de ser la ciutat i afrontar els 
reptes de “reinventar, repensar 
i transformar” Igualada. 
Després que el govern munici-
pal anunciés en què consistiria 
el concurs d’idees del Rec, i ja 
iniciada la primera fase,  ERC 
torna a reclamar la necessitat 
d’un nou POUM i assegu-
ren que “el concurs d’idees” 
que s’ha iniciat al Rec és una 
“cortina de fum” per tal de no 
afrontar “de cara” el POUM 
i refugiar-se en un “supo-
sat” procés participatiu que 
serà “l’enèsima” reflexió que 
s’haurà fet sobre el barri del 
Rec, sense aplicació real i que 
a més a més costarà 125mil 
euros a tots els igualadins. 
Des d’ERC Igualada consta-

ten que “evidentment el Rec 
ha d’evolucionar però ho ha 
de fer conjuntament amb la 
ciutat, amb un projecte comú 
i que també englobi la Conca 
d’Òdena. Precisament el nou 
planejament és l’element que 
ha de donar eines reals al barri 
per a la seva transformació”.
La formació republicana criti-
ca la falta de posicionament de 
l’Ajuntament, en tot el procés 
del barri del Rec, que el ma-
teix govern impulsa, i alhora 
consideren “incomprensible” 
que “tot es faci” sense cap re-
flexió prèvia i conjunta sobre 
la ciutat i la Conca”, requisits 
“indispensables” per construir 
el futur del territori.
Finalment des de les files re-
publicanes denuncien que 
el govern no afronta aquest 
“repte comú” per “por i inte-
ressos electoralistes” i assegu-
ren que el concurs del Rec no 
es pot usar “com una cortina 
de fum per evitar afrontar la 
responsabilitat de governar, 
com a excusa per no fer res i 
així no patir cap desgast elec-
toral”. Demanen al govern que 
vegi el POUM com una “eina 
de creació d’oportunitats” i 
l’afrontin perquè Igualada 
“mereix tenir un govern que 
sàpiga on va i que tingui pro-
jecte de ciutat més enllà d’es-
tridències pomposes i que, 
com estem acostumats, acabin 
en no res”.
En  relació a les despeses que 
critica ERC, el tinent d’alcal-
de Jordi Pont ha explicat que 
“s’han destinat un total de 
78.000 euros en gratificacions, 
i 32.000 més en despeses de la 
gestió i difusió del concurs”. 
 

nació del Territori de la UPC. 
Aquest va ser el més participat 
dels tres debats, superant la 
quarantena d’assistents.
Les conclusions dels tres de-
bats ciutadans es faran arribar 
als equips participants perquè 
tinguin present l’opinió dels 
igualadins a l’hora d’elaborar 
els seus projectes.

La Consulta de projectes pel 
Barri del Rec d’Igualada
El projecte porta per títol “Re-
pensant el barri del Rec” i es 
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. 

Crítiques d’ERC
ERC Igualada veu despropor-
cionat destinar 110.000 euros 
pel concurs del barri del Rec 
i torna a reclamar un nou 
POUM.
Els republicans recorden que 
l’actual planejament urbà data 
del 1986 i asseguren que és 
“imprescindible” renovar-lo 
per construir un projecte de 
ciutat. Alhora demanen a l’al-

calde Marc Castells que no 
tingui por ni eviti afrontar els 
temes importants per interes-
sos electoralistes.
Esquerra Igualada considera 
“absolutament necessari” que 
el govern de la ciutat es posi a 
treballar per elaborar el nou 
Pla d’Ordenació Urbanístic 
Municipal (POUM), el plane-
jament urbà per decidir com 

ERC critica la 
“desproporció” de la 
despesa en aquesta 

iniciativa, i veu “ab-
solutament necessari” 
s’elabori ja el nou Pla 

d’Ordenació Urbanístic 
Municipal (POUM) El barri del Rec.
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E l passat mes d’octubre, 
la presidenta de l’AMI, 
Neus Lloveras presen-

tava el projecte de l’Assem-
blea d’Electes de Catalunya 
(AECAT), un registre perquè 
fins a 9283 parlamentaris –de 
la cambra catalana, espanyola 
i europea- i tots els represen-
tants locals que s’adhereixin al 
nou òrgan que té com a objec-
tiu, estar preparats en la recta 
final del procés d’independèn-
cia i garantir que es tiri enda-
vant. 
En aquest sentit, i seguint la 
crida que es va fer als càrrecs 
electes dels municipis i òrgans 
comarcals per a adherir-se a 
l’AECAT, la totalitat de regi-

Els regidors d’ERC de 
l’Anoia se sumen 
a la crida de l’AMI

La imatge exterior del futur casal de 
joves de Cal Badia es farà per concurs

dors i consellers comarcals 
d’Esquerra Republicana dels 
33 municipis de l’Anoia, s’han 
fet membres d’aquest òrgan i 
han donat suport al projecte 
de l’AMI, segons han donat a 
conèixer des del partit inde-
pendentista a la comarca.
Així, la diputada anoienca 
Alba Vergés feia una valoració 
“molt positiva” de la implica-
ció dels càrrecs electes d’ERC 
Anoia “demostrant que estem 
100% compromesos amb cul-
minar el procés d’indepen-
dència de Catalunya”. Gairebé 
la totalitat de municipis de la 
comarca -a excepció d’Òdena, 
que se’n va retirar recentment, 
i Santa Margarida de Mont-
bui- pertanyen a l’AMI.
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E l departament de Jo-
ventut de l’Ajuntament 
d’Igualada, d’acord 

amb el grup motor del futur 
espai d’entitats juvenils de Cal 
Badia, convocarà en les pro-
peres setmanes un concurs 
creatiu i artístic amb l’objec-
tiu de seleccionar el disseny i 
l’artista o artistes que decora-
ran la façana exterior d’aquest 
espai, amb un graffiti o pin-
tura mural que pugui ser re-
presentativa del col·lectiu jove 
igualadí. L’objectiu d’aquest 
mural o expressió d’art urbà 
és convertir Cal Badia en un 
espai de referència per als jo-
ves, al mateix temps que es 
pugui promocionar i difondre 
l’obra creativa des d’una visió 
cívica i es canalitzi la creativi-
tat. 

Les obres ja són 
pràcticament a la meitat 
El concurs es convoca un cop 

les obres de rehabilitació de 
Cal Badia ja es troben apro-
ximadament al 50%. Un cop 
consolidada l’estructura, ara 
s’està arranjant l’exterior i, 
properament es completa-
ran, els tancaments de por-
tes i finestres. Serà en aquest 
moment que la instal·lació ja 
podrà començar a acollir acti-
vitats al seu interior.  
 
Obert a artistes nascuts 
entre 1980 i 1999
Podran presentar candidatu-
ra per decorar aquesta façana 
tots els joves artistes i crea-
dors nascuts entre els anys 
1980 i 1999, a títol individual 
o col·lectiu, empadronats en 
qualsevol municipi de Cata-
lunya. Posteriorment, serà un 
tribunal amb membres de-
signats per l’Ajuntament, el 
grup motor i els instituts de la 
ciutat, que decidirà el projecte 
guanyador. 
En paral·lel, aquest grup mo-
tor ha treballat durant més 

de dos anys anys per elaborar 
els esborranys dels estatuts i 
el reglament de règim intern 
de Cal Badia, que es preveu 
poder debatre en una assem-
blea oberta durant el primer 
trimestre del 2017, reprenent 
així el procés participatiu ini-
ciat el 2014.  
El concurs de la façana de Cal 
Badia, sota el paraigua de Jo-
ves per la Creativitat, pretén 
donar a conèixer el projec-
te arreu del territori català i 
convertir-se en un referent de 
les polítiques juvenils impul-
sades a nivell local. 
Així mateix, segons ha ex-
plicat la regidora d’Ensenya-
ment i Joventut, Patrícia Illa, 
Cal Badia “creix i es constru-
eix sota una visió inclusiva, 
integradora i democràtica 
que espera encabir tots els 
col·lectius i joves de la ciutat”, 
per a poder donar cabuda a 
un gran ventall d’ofertes lú-
diques, educatives, culturals i 
d’oci al seu interior. 
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E l ple municipal de di-
marts va aprovar con-
cedir les subvencions a 

la restauració de façanes, per 
un import total de 9.821,13€.  
El pagament de les subven-
cions restarà condicionat al 
compliment de la normativa 
urbanística, l’obtenció de la 
llicència corresponent, l’adap-
tació de les obres a les con-
dicions fixades a la llicència, 
el compliment del termini 
d’execució de les obres i a la 
justificació de les despeses re-
alitzades pels imports propor-

L’Ajuntament concedeix 
9.821€ en ajuts per a 
restaurar façanes

cionals previstos en les bases.
Els beneficiats amb els ajuts de 
la convocatòria 2016 són els 
següents:
- Comunitat de Propietaris. 
Florenci Valls, 89. 1.500€
- Comunitat de Propietaris. 
Nou, 34. 1.500€
- Comunitat de Propietaris. 
Av. Barcelona, 17. 1.500€ 
- Joana Marimon Bou. Vidre, 
12. 960,63€ 
- Ignasi Farré Espar. St. Josep, 
16. 610,50€ 
- Josep Torrents Canela. St. 
Agustí, 35. 1.500€ 
M. Montserrat Botet Mussons. 
St. Ferran, 39. 2.250€ 

A jun t amen t d ’ Igua lada

ANUNCI

Es fa saber que el calendari de dies festius d’ober-
tura comercial autoritzada a la ciutat d’Igualada 
per als mesos de desembre 2016 i gener 2017 és 

el següent :

Dimarts 6, dijous 8 i diumenges 11 i 18 
de desembre. 

Diumenge 8 de gener.

Plaça de la Creu, 2, Igualada  Tel. 93 803 43 40  / www.finquesrambles.com

 REF.6040 
CASA EN VENDA AL POBLE SEC 
D’IGUALADA       
Sempre hem pensat que els habitatges 
tenen ànima , doncs  bé, aquest n’és un bon 
exemple. És la casa d'una família excel·lent, 
que vam tenir el plaer de conèixer al 
complert. Vam descobrir una casa que 
respira amor, delicadesa, bon gust, i un 
exquisit respecte per els espais.

REF.6042
HABITATGE AL CENTRE D’IGUALADA
Habitatge que disposa d´una terrassa 
privada de més de 300 m2..Espais  amplis  el 
menjador i la cuina comuniquen amb una 
àmplia sala polivalent on fer-hi vida. Gran 
suite amb vestidor. Disposa d´ascensor �ns a 
la planta principal. Tot i estar en ple centre, 
tot ĺ habitatge dóna a un ampli pati amb 
bones vistes i on no s´escolta gens de soroll. 
Molt lluminós i assolellat. Com una casa!
CEE: E                        230.000€

REF. 6039
PIS EN VENDA AL CENTRE 
D’IGUALADA UNA JOIA  MODER-
NISTA DE PRINCIPIS DEL SEGLE 
XX. EN PLE CENTRE D’IGUALADA
Pocs edi�cis poden presumir de tenir 
alhora una arquitectura i una història 
singular a darrera. El seu interior està 
farcit d’elements decoratius propis de 
l’estil. Les seves principals característi-
ques són els seus sostres alts, espais 
amplis i senyorials, i les seves estances 
exteriors amb vistes al centre històric.
CEE: F                            197.600€ CEE: E                                      380.000€
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L ’Ajuntament d’Igua-
lada es personarà com 
a acusació popular en 

tots els procediments penals 
per casos de violència mas-
clista amb resultat de mort i 
d’agressió sexual que tinguin 
lloc a la ciutat; posarà un llaç 
negre a la façana cada vegada 
que es produeixi una víctima 
mortal per violència masclis-
ta; s’oposarà a qualsevol pro-
posta que impliqui la supres-
sió del Jutjat de Violència vers 
les dones a Igualada; s’invo-
lucrarà de forma activa en la 
lluita contra l’assetjament se-
xual i les violències masclistes; 
i aplicarà un protocol d’actua-
ció contra les agressions sexis-
tes i lgtbifòbiques en les festes 
i espais d’oci del municipal.
Són compromisos aprovats 
per unanimitat en el ple de 
dimarts, gràcies a una moció 
de la Plataforma Feminista de 
l’Anoia pel 25N, Dia Interna-
cional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones, que 
va ser presentada conjunta-
ment per Decidim Igualada i 
la CUP a l’Ajuntament.

“Sense feminisme 
no hi ha democràcia”
El portaveu de Decidim, Da-
rio Castañé, es mostra satisfet 
per l’acord aconseguit amb 
una proposta de la societat 
civil organitzada, referint-se 
a la Plataforma Feminista de 
l’Anoia. “Sense feminisme no 
hi ha democràcia”, entén. Però 
avisa que només “és un primer 
pas”, i espera que no quedi no-
més en paraules en tractar-se 
d’una moció no resolutiva, i 
que l’Ajuntament sigui un ve-
ritable motor d’acció política 
per un model social diferent, 

Decidim celebra un 
acord municipal contra 
la violència masclista L’Ajuntament aprova iniciar el procés 

per declarar Bé d’Interès Nacional el 
Cementiri Nou de les Comes

no masclista, a on la violència 
de gènere no tingui cabuda.
La desconfiança de Castañé ve 
a tomb de l’experiència vis-
cuda. Assegura que el govern 
de Marc Castells “manté unes 
partides minses per a dife-
rents serveis imprescindibles 
per lluitar contra la violèn-
cia de gènere”, o que“tampoc 
no hem sentit al Govern dir 
quan parlem de POUM, que 
el plantejaran amb visió de 
gènere”.
Amb més immediatesa, el re-
gidor de la plataforma de con-
fluència d’esquerres critica el 
manifest presentat per l’Ajun-
tament amb motiu del mateix 
25 N, perquè no aportava cap 
proposta, ni compromís en 
ferm, ni cap acord a prendre. 
Un manifest combatiu amb 
els casos d’agressió i violència 
de gènere, però complaent i 
massa positiu amb les accions 
polítiques, legals i de segure-
tat existents, ja que la realitat 
diu el contrari, que són del tot 
insuficients, tal com lamenta 
el portaveu.  
Castañé exigeix que “cal dei-
xar enrere el postureig i la 
simple comunicació, cal un 
govern d’informació i edu-
cació, perquè per a aquest– 
el d’Igualada, l’important no 
és el que es fa, sinó el que es 
veu”. “Els emplacem a que 
facin una aposta realment 
decidida per a la igualtat de 
gènere”, demana.
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El regidor Dario Cas-
tañé afirma que “cal 

deixar enrere el 
postureig i la simple 
comunicació, cal un 

govern d’informació i 
educació”
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E l ple municipal de 
l’Ajuntament d’Iguala-
da ha aprovat per una-

nimitat aquest dimarts, 22 de 
novembre, impulsar la decla-
ració del Parc Cementiri Nou 
com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN) i, en conse-
qüència, sol·licitar a l’Agència 
Catalana de Patrimoni Cultu-
ral del departament de Cultu-
ra de la Generalitat que iniciï 
l’expedient corresponent. 
El passat estiu, el conseller 
de Cultura, Santi Vila, ja va 

Ple municipal, dimarts.

avançar en la inauguració del 
nou crematori la bona dis-
posició del seu departament 
per avaluar el reconeixement 
de BCIN d’aquest recinte. El 
cementiri, obra dels arqui-
tectes Enric Miralles i Carme 
Pinós a la dècada dels ’90, és 
un conjunt de gran singulari-
tat i un referent arquitectònic 
mundialment valorat. Si s’ar-
riba a assolir la qualificació 
de BCIN, el Cementiri Nou 
seria el cinquè element de la 
ciutat d’Igualada a obtenir-la, 
després de la Igualadina Co-
tonera, la basílica de Santa 

Maria, l’ermita de Sant Jaume 
Sesoliveres i els portals de la 
Font Major. També és BCIN la 
vil·la romana de l’Espelt, situ-
ada al municipi d’Òdena, però 
de propietat de l’Ajuntament 
d’Igualada i sota la custòdia 
del Museu de la Pell.
A les xarxes socials l’anunci 
ha  provocat que algunes veus 
demanin, al mateix temps, 
alguna eina que permeti pro-
mocionar aquesta instal.lació, 
considerada una obra mes-
tra de l’arquitectura, entre els 
igualadins, donat que la majo-
ria no la coneix d’a prop.

Dilluns, acte a l’Aurora en ocasió del 
80 aniversari de la creació del PSUC
REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dilluns dia 28 
a les 7 de la tarda en la 
Sala de les Golfes del 

Teatre de l’Aurora, l’Andreu 
Mayayo, Catedràtic d’Història 
Contemporània de la Univer-
sitat de Barcelona, i el Jaume 
Bosch, exdiputat al Parlament 
de Catalunya per ICV, apropa-
ran a la història del PSUC.
Durant molts anys parlar de 
política a Catalunya era parlar 
del “partit”, parlar del PSUC. 
Fa 80 anys quatre partits van 
veure que una forma eficaç 
de lluita contra el feixisme 
representat a casa nostra per 
l’aixecament militar contra la 
República era la unitat i van 
crear el Partit Socialista Uni-
ficat de Catalunya que va es-
devenir peça fonamental de 

resistència durant la guerra ci-
vil i d’esperança i lluita durant 
la llarga dictadura posterior.
En aquests 80 anys d’història 
han estat moltes les persones 
que han format part del “par-
tit”, que s’han format i han 
crescut dins una formació 
política que els va permetre 

prendre consciència política 
i lluitar contra la dictadura 
franquista.
Fa vuit dècades quatre partits 
es van unir per fer front al 
feixisme.  Com va manifestar 
el Jordi Guillot en el sopar de 
commemoració de la crea-
ció del PSUC, “formem part 
d’una Europa fràgil, debilita-
da pel Brexit i obcecada amb 
unes polítiques d’austeritat 
fallides en un món inestable i 
insegur i avui la pitjor versió 
del nacionalisme és la ideo-
logia més poderosa al món. 
En front d’aquesta situació, 
no és avui també la nostra 
responsabilitat confluir?”.
Per tot això, els organitza-
dors us conviden a com-
partir amb ells aquest acte i 
conèixer de primera mà què 
es va fer fa 80 anys. 
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E l conseller de Justícia 
de la Generalitat de Ca-
talunya, Carles Mundó, 

ha visitat Igualada aquest di-
mecres, 23 de novembre. A la 
seva arribada ha estat rebut 
a l’Ajuntament per l’alcalde, 
Marc Castells, per la delega-
da del Govern a la Catalunya 

El conseller de Justícia, 
Carles Mundó, a Igualada

Setmana de la Ciència al Campus 
Universitari d’Igualada

Central, Laura Vilagrà, per la 
diputada al Parlament de Ca-
talunya, Maria Senserrich, i 
per diversos regidors del con-
sistori. Després de signar al 
Llibre d’Honor de la ciutat, el 
conseller s’ha desplaçat fins els 
jutjats locals, on ha pogut ava-
luar de primera mà els serveis 
que presten a la capital de la 
comarca de l’Anoia.
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D ins del marc de 
la Setmana de la 
Ciència, l’Esco-

la d’Enginyeria d’Igualada 
del Campus Universitari, 
ha organitzat diverses acti-
vitats dirigides a diferents 
públics per fer apropar la 
ciència a tots ells. L’acte cen-
tral d’aquest any va ser l’es-
pectacle Reacciona... amb 
la química, a càrrec d’en 
Dani Jiménez, físic, divul-
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L a Coll@nada organitza 
aquest cap de setmana 
les festes de Sant Faust 

a Igualada, que ja van inici-
ar-se ahir dijous a la nit amb 
l’Unifaust. Els actes a partir 
d’avui són els següents:
Divendres 25
20hde torxes contra la violèn-
cia de gènere (inici Ateneu)
22h Furor Faust (P. St. Mi-
quel)
Dissabte 26
11h Cercavila (Inici cantona-
da del Passeig de les Cabres 
amb el C. St. Faust)
A continuació - Vermut i pic-
nik electrònik.

Cap de setmana 
de Festes de Sant Faust

16h Fura del faustet (P. Ajun-
tament)
21h Operació llentia
a continuació: Fura del Faust
a continuació: Concert de 
Thug Life Band + Pd’s Popu-
lar (Al Rec on Fire)
Fi de festa amb xocoparty.

gador científic i director de 
CreaCiència i presentador 
del programa Dinàmicks de 
TV3. L’espectacle va tenir 
una molt bona acollida que 
es va poder comprovar amb 
la gran afluència de públic. 
En Dani va realitzar experi-
ments, molts d’ells especta-
culars, i que de forma molt 
visual ajudaven a entendre 
com ha anat evolucionant la 
ciència al llarg del temps.
Professors de l’Escola van 
col·laborar amb la Bibliote-

ca Central d’Igualada orga-
nitzant uns tallers d’experi-
ments adreçats a nens i nens 
que complementaven el club 
de lectura i l’hora del conte, 
que durant aquesta setmana 
s’han enfocat en temes rela-
cionats amb la ciència.
També durant aquests dies 
alumnes de 4t ESO i 1r de 
batxillerat han visitat els la-
boratoris del Campus on han 
pogut participar de diversos 
taller de química, on ells han 
sigut els protagonistes.

REDACCIÓ / LA VEU 

S ’acosten les festes de 
Nadal i la Unió Em-
presarial de l’Anoia 

vol celebrar-ho amb tots els 

agents socioeconòmics de 
l’Anoia i els seus associats. 
Per això, el president de la 
patronal de la comarca, Blai 
Paco, i la Junta Directiva de 
la UEA oferiran, com l’any 

passat, la Recepció de Na-
dal, que tindrà lloc el di-
marts 13 de desembre, a les 
18:30 h, a la seu de la UEA, 
a la carretera de Manresa de 
la capital de l’Anoia.

La UEA farà la seva recepció de Nadal 
el dimarts 13 de desembre

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
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A mb l’objectiu de des-
contextualitzar el de-
bat sobre la Festa Ma-

jor dels dies de la Festa Major i 
poder-lo afrontar amb calma, 
DdD (Dimarts de Diàlegs) ha 
dedicat la sessió d’aquest mes 
de novembre a la festa, amb el 
títol “Quina Festa Major vo-
lem?” a l’Ateneu Igualadí. Du-
rant l’acte s’ha posat de relleu 
els dos models que hi ha de 
Festa Major: un model verte-
brat al voltant de la figura del 
patró de la ciutat, Sant Barto-
meu, amb una visió històrica 
i patrimonial de la festa i una 
altre model que entén la Festa 
Major com un espai de gaudi 
sense estar lligats ni a un ca-
lendari ni a un ritus patrimo-
nial.
Els encarregats de debatre-ho 
van ser els representants de 
les entitats FESTHI (Federa-
ció del Seguici Tradicional i 
Històric d’Igualada), Desso-
ta (portadors de la imatgeria 
festiva municipal), la Coll@
anada i la tècnica de festes de 
l’Ajuntament d’Igualada. Les 
dues maneres de vertebrar la 
festa van centrar el debat. Es 
va dir que el model actual data 
dels anys 80 i que, per tant, és 
molt recent, per això es pro-
posa una tasca de recuperació 
de diferents figures i ritus his-
tòrics de la Festa Major que li 
donin un relat. En contraposi-
ció a això es va dir que la Fes-
ta Major ha evolucionat i que 
l’alta participació que hi ha 
als diferents actes pot avalar 
el model actual. El que és cert 
és que en aquests moments 
conviuen els dos models en 
un mateix programa d’actes, 
el que alguns dels ponents 
van definir com un “bat-i-bu-

Els dos models de Festa Major d’Igualada, a debat 
en els Dimarts de Diàlegs de l’Ateneu

ll” que cal resoldre per evitar 
duplicitats i que any rere any 
s’hagin de moure els dies de 
les activitats.
En diferents ocasions, tant 
els participants al debat com 
el públic, van demanar que 
cal que l’Ajuntament agafi les 
regnes d’aquest debat i faciliti 
un punt de torbada entre les 
diferents visions. Fins i tot es 
va acusar l’Ajuntament de no 
tenir cap posicionament i fer 
que les entitats siguin les que 
es barallin entre elles, a falta 
d’un paper mediador. De fet, 
tots els representants que van 
parlar en nom de la FESTHI, 
Dessota i La Coll@nada van 
posar de relleu que és la pri-
mera vegada que es troben i 
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El públic i els represen-
tants de les entitats van 

demanar que 
l’Ajuntament lideri el 

debat i faciliti un punt 
de trobada entre els 

diferents models 

Els agents que més tenen a veure amb la Festa Major van coincidir al DdD.

Torna el Concurs de 
Pessebres d’Igualada, 
de l’AAVV de Santa 
Caterina, en la 
seva 26a edició

poden debatre sobre la Festa 
Major de manera conjunta. 
Van sol·licitar que això que 
ha fet posible DdD i l’Ateneu 
Igualadí, pugui ser més habi-
tual.

Referèndum?
La data del dia 24 festiu, coin-
cidint amb el dia de Sant Bar-
tomeu, també va ser motiu 
de debat. Es va defensar la 
festivitat com a dia central a 
partir del qual s’articulin la 
resta d’activitats i dotar d’un 
discurs històric i patrimonial 
la Festa. En aquest punt es va 
recordar que fins a la transició 
el 24 d’agost va ser un dia fes-
tiu, però que les pressions del 
sector industrial va fer que es 
traslladés a dilluns i aquí es 
va destacar que caldria posar 
la festa per davant dels inte-
ressos econòmics. En aquest 
punt, des del públic es va pro-
posar que el fet que el dia 24 
sigui festiu o no el decideixi la 
ciutadania en un referèndum. 
D’altra banda, també es va po-
sar de relleu que el debat de la 

Festa Major no és generalitzat 
a tota la ciutat i que segura-
ment el segueixen unes 1.000 
o 2.000 persones de les 40.000 
que viuen a Igualada. Per això 
es va demanar posar al centre 
del debat qui fa la Festa Major 
però sense que això la limiti a 
una minoria ni a que no sigui 
una eina de cohesió.
La introducció de l’acte va 
anar a càrrec del Doctor Llu-
ís Bonet, que és director del 
Programa i Màster de Gestió 
Cultural de la Universitat de 
Barcelona. A través d’un dià-
leg-entrevista amb el coordi-
nador de DdD, el periodista 
Jordi Cuadras, Bonet va desta-
car la importància de qualse-
vol Festa Major en el calenda-
ri cultural i festiu de qualsevol 
població. Va demanar que cal 
un lideratge empàtic per casar 
les diferents parts que inter-
venen a la Festa i que el debat 
que hi ha és motiu de vitali-
tat. També va destacar que un 
bon gestor cultural és aquell 
que en moments de dificultats 
es posa al capdavant i en mo-
ments fàcils es posa al darrere 
i fa créixer lideratges naturals.
Aquesta ha estat la sessió nú-
mero 26 de Dimarts de Dià-
legs. Tot l’equip de DdD vol 
agrair totes les intervencions 
que van ajudar a fer un ampli 
diagnòstic del moment que 
viu la Festa Major i les pro-
postes que hi ha al respecte. 
En les properes setmanes 
s’anunciarà el tema del pro-
per Dimarts de Diàlegs que 
es prepara pel dimarts 13 de 
desembre. De cada sessió se 
n’edita un vídeo de resum 
que es pot veure a la pàgina 
web dimartsdedialegs.ate-
neuigualadi.cat.Algú va proposar que la diada de Sant Bartomeu -el dia 24 d’agost- sigui sempre festiva.

AAVV STA. CATERINA / LA VEU 

L’Associació de Veïns de Santa  
Caterina, Carme i travessies, 
amb el suport del Departa-
ment de Promoció Cultural 
d’Igualada, convoca el XXVI 
Concurs de Pessebres.
El concurs està obert a tothom 
que resideixi a Igualada, i s’es-
tableixen quatre categories:
• Pessebres infantils (fins a 12 
anys).
• Pessebres populars (majors 
de 12 anys).
• Pessebres grup infantil
• Pessebres grup d’adults.
Les inscripcions es  poden 
fer enviant les dades ( nom i 
cognoms, adreça, edat, telè-
fon de contacte, categoria i 
adreça de correu electrònic) a 
barristacaterina@gmail.com 
o bé dipositant  la butlleta 
d’inscripció al local social de 
l’entitat (c/ del Carme, 33) 
abans del dimecres dia 14 de 
desembre.
El jurat estarà format per un 
artista igualadí i per membres 
de la junta de l’A.VV. de Santa 
Caterina.  Es posaran en con-
tacte amb els participants per 
concretar dia i hora de la vi-
sita del pessebre. Enguany el 
jurat veurà els pessebres  el 16 
i 17 de desembre.
El veredicte del concurs i 
l’entrega de premis serà el dia 
22 de desembre, a les 7 de la 
tarda a la Biblioteca Central 
d’Igualada.
Us animem a participar al 
concurs i a mantenir viva una 
tradició tan nostrada, i fer 
que petits i grans puguem  
gaudir i compartir d’una 
estona,  fent i pensant com 
realitzarem el pessebre 
aquest any. 
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Els passats 3 i 4 de no-
vembre, va tenir lloc a 
Barcelona el XIII Con-

grés de la SCARTD en el qual 
hi van participar metges anes-
tesiòlegs de l’Hospital d’Igua-
lada. 
Més de tres-cents professionals 
especialistes en anestesiologia 
i reanimació es van reunir en 
aquesta jornada científica que 
de caràcter bianual i que va es-
tar organitzada per l’Hospital 
Clínic i l’ Hospital del Sagrat 
Cor.
La conferència inaugural del 
congrés la va impartir el Dr. 
Josep M Bausili, director  del 
Servei d’Anestesiologia i Me-
dicina Crítica de l’Hospital 
d’Igualada, desenvolupant el 
tema de l’Optimització dels 
pacients quirúrgics i l’ambula-
torització de la cirurgia seguint 
les noves tendències de tracta-
ment del pacient quirúrgic. El 
fet que aquesta Societat dema-
ni fer la conferència inaugural 
és un reconeixement a l’im-
portant treball de tot l’equip 
d’anestesiologia de l’Hospital 

Destacada participació 
de l’Hospital en el 
congrés d’anestesistes

d’Igualada. 
Cal destacar també la partici-
pació del Dr. Santiago Abreu, 
anestesiòleg i responsable de la 
Coordinació del Bloc Quirúr-
gic.  Va presentar l’experiència 
de l’hospital en la utilització 
de la metodologia Lean en la 
gestió de les sales d’operaci-
ons per millorar el seu ren-
diment i la seva seguretat. La 
Dra. Joanna Grössl i la Dra. 
Anna Pedregosa van presen-
tar diverses comunicacions en 
relació a la cirurgia sense sang 
i la metodologia i el protocol 
per a poder-la aplicar. També 
van exposar el control conti-
nuat a la sala d’operacions de 
pacients d’alt risc. Així mateix, 
el Dr. Yobanys Rodríguez va 
participar en la presentació de 
casos clínics de pacients en xoc 
sèptic per infeccions de teixits.
Aquesta reunió és la trobada 
de referència i de debat del 
serveis i especialistes en Anes-
tesiologia de Catalunya i punt 
obligat per l’intercanvi i l’ex-
posició d’experiències en rela-
ció a l’anestesiologia, la medi-
cina crítica i el tractament del 
dolor.
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Avui, Igualada Comerç presenta la seva aplicació mòbil Tickdi
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D efensors locals d’ar-
reu del món es reuni-
ran a Girona aquesta 

setmana per reivindicar el 
paper de les ciutats en la de-
fensa dels Drets Humans. El 
Congrés Internacional de De-
fensors Locals (LOIC-16) es 
fa al Palau de Congressos de 
Girona i reunirà més de 200 
persones d’onze nacionalitats, 
entre les quals més de 60 sín-
dics de diferents ciutats i Rosa 
Sánchez, la síndica municipal 
d’Igualada. 
La trobada, la primera 
d’aquestes característiques 
que es desenvolupa a Catalu-
nya, té l’objectiu principal de 
consolidar el compromís dels 
municipis en la defensa i pro-
moció dels drets humans, tal i 
com estableix la Carta Euro-
pea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat. Sota el 
lema “Pensem globalment, 
defensem localment”, la tro-
bada constarà de sis sessions, 
en les quals es discutirà com 
interrelacionar millor la tasca 
que realitzen les diferents sin-
dicatures, quina interpretació 
cal fer d’aquesta carta de sal-
vaguarda avui en dia i quines 
són les línies vermelles dels 
drets humans en l’actualitat, 
entre d’altres temes. La dar-
rera part del congrés es dedi-

La Síndica Rosa Sánchez, en el congrés 
Internacional de Defensors Locals

carà, principalment, a debatre 
sobre el paper que les ciutats 
han de jugar com a refugi en 
moments com l’actual, marcat 
per l’arribada massiva a Euro-
pa de persones que fugen dels 
conflictes bèl·lics que es regis-
tren als seus països d’origen. 
 
Ponents d’arreu del món 
El Congrés Internacional de 
Defensors Locals, que inau-
guraran dimecres el president 
de la Generalitat de Catalunya, 
Carles Puigdemont, i l’alcal-
dessa de Girona, Marta Ma-
drenas, comptarà amb la par-
ticipació de ponents d’Europa 
i Llatinoamèrica. Destaquen 
Carlos Constenla, president 
del Instituto Latinoamericano 
de Ombusman, Ahmed Galai, 
membre de la Lliga Tunisiana 
dels Drets Humans, integra-
da en el Quartet de Diàleg per 
la Pau que va rebre el Premi 

Nobel de la Pau 2015, Hervé 
Carré, mèdiateur de la ciutat 
francesa d’Angers, Rita Pas-
semiers, Síndica de la ciutat 
belga de Gant, Katarina Žeželj, 
Ombudswoman de Belgrad i 
Héctor Hugo Cano, personero 
Municipal de Santiago de Cali, 
a Colòmbia. 
A nivell més local, també seran 
al LOIC José Manuel Bandrés, 
magistrat del Tribunal Suprem, 
Rafael Ribó, Síndic de Greuges 
de Catalunya, Assumpció Vilà, 
Síndica de Barcelona, David 
Bondia, president de l’Institut 
de Drets Humans de Catalu-
nya, i Teresa Crespo, presidenta 
d’Entitats Catalanes d’Acció 
Social (ECAS). Pel que fa als 
participants, el LOIC16 comp-
tarà amb representants de sin-
dicatures de l’Estat espanyol, 
França, Bèlgica, Rússia, Islàn-
dia, Llatinoamèrica, Sèrbia i 
Alemanya, entre altres. 

Torna el Mercat d’Antiguitats 
aquest diumenge 27 de no-
vembre al Passeig Verdaguer 
d’Igualada, si el temps ho 
permet. Prop d’un centenars 
d’expositors es tornaran a do-
nar cita a la Fira d’Antiguitats 
i Col·leccionisme, i així ho 

Aquest diumenge, Mercat 
d’Antiguitats al Passeig Verdaguer

seguiran fent cada últim diu-
menge de mes fins al mes de 
juny.  Els visitants podran pas-
sejar de les nou del matí a les 
dues de la tarda per un Passeig 
Verdaguer ple de parades a les 
dues bandes des del carrer St. 
Magí fins el de St. Vicenç.  

Igualada Comerç i l’Ajunta-
ment d’Igualada han creat 
Tickdi, la primera aplicació 
mòbil que funciona com una 
targeta de fidelització digital i 
que permetrà als clients digi-
talitzar tots els seus tiquets de 

compra i emmagatzemar-los 
en una mateixa aplicació a 
més de beneficiar al comerç 
amb múltiples avantatges.
La presentació oficial 
d’aquesta innovadora apli-
cació es farà avui divendres, 

a 2/4 de 4 de la tarda, a la 
sala de formació d’Igualada 
Comerç. En aquesta primera 
fase pilot, hi participaran no-
més 30 establiments comer-
cials, xifra que s’anirà ampli-
ant gradualment.

CERQUEM NAUS INDUSTRIALS
 EN VENDA I LLOGUER

Tel.  661 782 545
   info@espaisindustrials.es

Es necessita

 per a residència 
a l’Anoia

Enviar CV a:
info@talentiagestió.com

o:
c. Retir núm. 40 1r pis

INFERMER/A

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com



ASS. ESCLEROSI M. / D. CANAL

V a arribar diumenge 
13 de novembre, la 
matinal ens esperava 

i malgrat que el dia va comen·
çar molt fresquet , el sol ens va 
acompanyar.
Una visita fantàstica, una guia 
molt i molt bona, clara i servi·
cial. Un espai preciós, l’entorn 
de boscos molt macos, entorn 
dins l’ermita molt i molt dife·
rent i unes imatges inespera·

Sortida a Món Sant 
Benet de l’Associació 
d’Esclerosi Múltiple

L’equip d’atenció a la vellesa del 
Consell, en diverses jornades del sector

des i molt boniques. 
Volem agrair una vegada més a 
tots els que ens feu costat sem·
pre, les famílies per descomp·
tat, però els amics, la gent que 
a través de la premsa o radio 
ens va seguint i s’apunta a tot 
el que fem, moltes gràcies.
Ara ja ens acomiadem d’acti·
vitats fins el proper any. 
Ja estem preparant la III Jor·
nada i totes les activitats que 
des de la FEM ens vagin sug·
gerint per poder participar.
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L es tècniques Glòria Fité 
i Carla Casas de l’Equip 
d’Atenció a la Vellesa de 

l’Anoia (EAVA) van compar·
tir a dues jornades del sector 
l’experiència d’aquest servei 
del Consell Comarcal que va 
engegar fa un any i que té per 
objectiu atendre a persones 
grans en situació de maltrac·
taments en l’àmbit domèstic o 
bé institucional.
Fa dues setmanes van parti·
cipar al II Congrés de Serveis 
Socials a Barcelona, sota el 
títol “Violències en els esce·
naris actuals”, organitzat pel 
Col·legi Oficial de Psicolo·
gia de Catalunya, el Col·legi 
d’Educadores i Educadors  
Socials de Catalunya, el Col·
legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya i el Col·legi de 
Pedagogs de Catalunya. Fité i 
Casas van prendre part en la 
taula sobre la violència intra·
familiar, aproximant·s’hi des 
de la intervenció dels profes·
sionals.
La setmana passada van for·

mar part de la jornada “La 
invisibilitat de les persones 
grans en situació de maltrac·
tament” que va organitzar 
l’Associació per la investi·
gació del maltractament a 
les persones grans també a 
Barcelona (EIMA). Les tècni·
ques de l’EAVA van tancar la 
jornada explicant casos reals 
del servei en què ha estat es·
sencial la coordinació entre 
diferents equips.
La Diputació de Barcelona 
aposta per la continuïtat el 
2017 de l’Equip d’Atenció a la 
Vellesa de l’Anoia, que segui·
rà comptant amb la col·labo·
ració de l’Associació per la in·
vestigació del maltractament 

a les persones grans (EIMA), 
que principalment aporten 
els serveis d’un advocat.
Al llarg del primer any de 
servei l’EAVA ha atès 127 
persones (familiars, veïns o 
persones de l’entorn signifi·
catius per aquestes persones) 
i ha detectat un total de 42 
persones grans en situació de 
maltractaments. Un 27% de 
les formes de maltractaments 
que han detectat han estat 
maltractament psicològic, 
seguit de l’econòmic i la ne·
gligència amb un 24% cadas·
cuna, l’ autonegligència amb 
un 9%, la vulneració de drets 
amb un 5% i l’abandonament 
amb un 2%.

El programa “Latituds” del C33 es fa 
ressò de la campanya “Tracta’m bé”
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E l programa Latituds vol 
donar visibilitat als que 
impulsen solucions a 

la pobresa, les injustícies, les 
guerres i la sostenibilitat.. 
Cada capítol tracta sobre un 
tema concret, amb els prota·
gonistes de projectes concrets 
sobre el terreny que expli·
quen quins problemes tenen 
i què fan per superar·los. 
Especialistes de prestigi com·
plementen la visió global del 
problema i de les possibles 
solucions.

Aquest passat 21 de novembre 
el programa va tractar el mal·
tractament a la gent gran com 
un fenomen iceberg perquè 
no hi ha suficients estudis de 
camp i perquè els presumptes 
responsables dels maltracta·
ments són sovint parents, cui·
dadors, persones de l’entorn 
més immediat de la víctima 
i per això no es denuncien. 
En aquest marc van explicar 
diferents accions per consci·
enciar i combatre el maltrac·
tament, entre altres,  el “Trac·
ta’m bé” com una campanya 
que fomenta el bon tracte a la 

gent gran des d’institucions 
com el Consell Comarcal de 
l’Anoia en la que membres 
del Consell de la Gent Gran 
de l’Anoia participen de gran 
part de diferents accions que 
es duen a terme, entre elles les 
imatges  de la campanya però 
també imparteixen les “xer·
rades amb tracte” que fan als 
diferents municipis i entitats, 
entre altres.  
Es pot veure el programa a 
l’apartat “A la carta” de Tele·
visió de Catalunya, ja sigui en 
Smart TV o en mòbils, taule·
tes i ordinadors.
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I gualada Comerç proposa 
una nova conferència en 
què el consultor en màr·

queting estratègic especialitzat 
en retail, Pep Valls, explicarà la 
importància del retail com a 
tècnica per millorar l’eficàcia 
dels espais comercials.
La data és el dimarts vinent, 
dia 29 de novembre a les 
15.30 h. a la Sala de Formació 
d’Igualada Comerç, al c/La 
Torre, 5. 
Es parlarà de la importància 
del posicionament del punt 
de venda en funció del públic 
objectiu a qui s’adreça l’ofer·
ta comercial i de quines dife·
rents tipologies de comerços 
existeixen per poder tenir més 
clara quina és la nostra pro·
posta. També s’analitzarà la 
situació de la nostra botiga i el 
punt de venda com a element 
de comunicació fonamental i 
al final com comunica tant a 
l’exterior com a l’interior.
·És la nostra botiga una pro·
posta de venda assistida o bé 

Dimarts, xerrada 
d’Igualada Comerç sobre 
la tècnica del retail

d’autoservei? 
·Como podem millorar·ne la 
productivitat? 
·Quines oportunitats podem 
trobar pel que fa a la innova·
ció conceptual i també tecno·
lògica? 
·Com treballem la interacció 
amb les emocions?
·Les noves experiències de 
compra pels nostres clients i 
el models comercials diferen·
cials.
Al final de la trobada hi hau·
rà un espai de temps per obrir 
el debat i mirar de trobar res·
postes a les preguntes que es 
formularan respecte al punt 
de venda.
Es poden fer les inscripcions 
al telèfon 938051419 i per cor·
reu electrònic: info@iguala·
dacomerc.cat .
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E l director dels serveis 
territorials d’Ensenya-
ment de la Generalitat 

a la Catalunya Central, Antoni 
Massegú, va visitar la passada 
setmana les obres que actu-
alment s’estan duent a ter-
me a l’institut Joan Mercader 
d’Igualada. Acompanyat de la 
directora del centre, Lídia Es-
tany, l’alcalde, Marc Castells, 
i la regidora municipal d’En-
senyament i Joventut, Patrícia 
Illa, van poder avaluar en pri-
mera persona l’evolució dels 
treballs, que es preveu finalit-

Les obres de l’INS Joan 
Mercader, en la recta final

zar en un termini aproximat de 
quinze dies. 
El departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat ha des-
tinat 250.000 euros aquest any 
2016 a la segona fase de millo-
ra de les façanes de l’edifici i a 
l’adequació de l’antiga cantina 
com a nou menjador que ha 
d’acollir la iniciativa Menja sa a 
l’insti, engegada aquesta tardor 
per l’Ajuntament i Creu Roja 
Anoia, amb la col·laboració 
de les AMPAs i direccions dels 
diferents centres. Massegú va 
finalitzar la seva visita a la ca-
pital de l’Anoia assistint al Dia 
de l’Institut Badia i Margarit.
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D urant un mes, i en 
9 sessions, diver-
sos estudiants de la 

Universitat Pompeu Fabra, els 
igualadins David Prat i Núria 
Vicens entre ells, han format a 
28 interns del centre penitenci-
ari de Can Brians 2 en oratòria 
i expressió no verbal. Aquest 
és el 2n any que la Universitat 
Pompeu Fabra impulsa aques-
ta iniciativa, i va finalitzar amb 
una lliga de debats entre equips 
d’interns, debatent entre ells so-
bre si “els mitjans de comunica-
ció són cultura”.  
Prat i Vicens, anteriorment van 
formar part de l’equip de la 
Pompeu que va guanyar la lli-
ga Universitària de Debats dels 
Països Catalans (Xarxa Vives) 
el passat mes d’abril, i Prat va 
ser escollit millor orador uni-
versitari. En aquesta ocasió, 
però, han format en tècniques 
d’oratòria i llenguatge no ver-
bal a 28 interns de Can Brians 
2, juntament amb 5 companys 
més. Paral·lelament, han exer-
cit com a capitans dels 6 equips 

Els igualadins David Prat i Núria Vicens, 
formadors d’oratòria a Can Brians

amb 4 integrants en cadascun 
d’ells, acompanyant-los i orien-
tant-los en el marc de la lliga de 
debats interna del centre.  
Segons Prat, l’experiència ha 
estat “immensament satisfactò-
ria” i remarca que “entrar en un 
centre penitenciari i conviure 
9 tardes amb els interns és un 
exercici d’immersió a una reali-
tat impressionant i que esbotza 
tots els prejudicis que podies 
portar de casa”. Assegura que 

“l’actitud dels interns ha estat 
molt bona, amb una gran pre-
disposició a aprendre i que això 
els pugui servir pel seu futur”. 
La igualadina Núria Vicens as-
segura que “per mi ha estat una 
experiència fantàstica que em 
cridava l’atenció per l’espai des-
conegut que suposava la presó 
però de la qual he après molt 
més del que em podia imagi-
nar. Aprendre a no prejutjar les 
capacitats de ningú, a valorar 
més les petites coses del nostre 
dia a dia i a saber trobar l’em-
patia necessària per entendre 
-sense justificar- les situacions 
personals de cadascú”. Final-
ment es mostra convençuda 
que “realment hem après no-
saltres d’ells i ells han après que 
no hi ha veritats absolutes, que 
totes les posicions són legítimes 
i que amb la paraula es pot arri-
bar a acords”. 
A la final de la lliga de debats, 
que es va celebrar dijous passat, 
van assistir-hi com a jurat els 
periodistes Jorvi Évole, Josep 
Maria Pou, Ariadna Oltra i l’ac-
triu Ivana Miño.  



PIA PRAT JORBA

EQUIPARACIÓ INDEMNITZACIÓ DE TREBALLADORS TEMPORALS I FIXOS
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INÉS LUMBRERASJOSEP JUNYENT

LLUÍS PALOMAS NOGUÉS  Direcció àrea jurídico-laboral de Grup Carles
@grup_carles

PLANIFICAR ENS DONA PAU...

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

Pensiones: el problema ya no es la paga extra de Navidad 
del 2018, sino la de Verano.

T
ota empresa necessita recursos per 
dur a terme qualsevol projecte. És 
l’aliment de les empreses per poder 
funcionar. I quan dic empresa vull 

dir: societat, autònom, associació....
Però no ens enganyem, els diners no han de ser el 
més important en la nostra empresa: el més im-
portant és la nostra idea, el nostre projecte.
Controlar, planificar la tresoreria és clau per no 
haver-hi de pensar constantment. Si cada dia hem 
d’estar pensant com pagarem el que ens arriba al 
banc, no ens podem dedicar a crear, innovar i a 
vendre. En el moment que ho tenim planificat, 
tenim la pau de pensar que tot està controlat.

El control de tresoreria demana ordre i constàn-
cia, més que grans coneixements. La majoria de 
programes de gestió ja tenen incorporada una 
aplicació per gestionar la cartera, sinó, amb un 
full de càlcul és pot portar perfectament. Tenir la 
comptabilitat al dia és vital, doncs és la base d’on 
hem de treure la informació per poder fer les 
nostres estimacions. L’esquema bàsic seria: saber 
què tenim als bancs, saber què haurem de cobrar 
en un període determinat i saber que haurem de 
pagar en el mateix període. Hi ha conceptes que 
no hem de confondre. No és el mateix un ingrés  
que un cobrament, ni una despesa o una inversió 
que un pagament.  Haurem de tenir una planifi-
cació  a curt termini (fins a 3 mesos), a mig ter-
mini (fins a 1 any) i a llarg termini (a 3 o 5 anys).
Això que sembla tan obvi, moltes empreses no 
ho fan i les excuses són: els clients paguen quan 
volen, intentem pagar als proveïdors el més tard 
possible, la meva activitat és molt específica i és 
complicat... tot i així, portar un control de treso-
reria ens ajuda a regular-ho.
Aquesta planificació ens permetrà saber quins 
recursos econòmics seran necessaris en cada mo-
ment, ens permetrà aprofitar al màxim aquests 
recursos, ens evitarà ensurts i imprevistos i po-
drem visualitzar el futur per assegurar-nos que 
es pot fer realitat. En definitiva.... planificar ens 
dóna pau.  

LL. PALOMAST.CODINATERESA CODINA LL. PALOMAS

L
a Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), de data 14 de setembre de 2016, ha resolt la qüestió 
de prejudicialitat sobre la conformitat de la legislació espanyola en el tractament de la indemnització per l’extinció 
de contracte dels treballadors temporals i dels interins. La Sentència, en essència, defensa que la indemnització 
entre treballadors indefinits i temporals, i interins no pot ser diferent només per un motiu de temporalitat.

Resumim, a continuació, els fets que donen lloc al cas. La demandant havia prestat els seus serveis des de febrer de 2003 
com a secretària en diverses subdireccions del Ministeri de Defensa, a través de diversos contractes d’interinitat. L’últim 
d’ells, celebrat, el 17 d’agost de 2005, i que és el que dóna lloc a la demanda, tenia per objecte substituir una alliberada sin-
dical. Com a conseqüència de la reducció de les hores sindicals de l’alliberada, produïda pel Reial Decret-llei 20/2012, de 13 
de juny, aquesta decideix reincorporar-se al seu lloc de treball, fet que determina que es comuniqui a la interina l’extinció 
del seu contracte.
Davant l’extinció, la interina presenta demanda davant el Jutjat Social núm. 1  de Madrid, on va impugnar, tant la legalitat 
del seu contracte, com les condiciones de la seva finalització. Desestimada la demanada, la treballadora va interposar recurs 
de suplicació davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, al·legant que els seus contractes d’interinitat s’havien cele-
brat en frau de llei i que la seva relació laboral havia de convertir-se en indefinida, motiu pel qual la seva extinció havia de 
comportar el pagament d’una indemnització.
El Tribunal Superior de Justícia sostingué, en primer lloc, que la contractació de la treballadora mitjançant un contracte 
d’interinitat s’ajustava a les exigències legals, i que la finalització d’aquest contracte estava basada en una raó objectiva, 
preguntant-se,  a continuació, si la legislació comunitària dóna dret a la treballadora a rebre una indemnització, tenint en 
compte la diferència de tracte entre els treballadors temporals i indefinits.
La Sentència, dictada el dia 5 d’octubre pel TSJ de Madrid, ha resolt el cas reconeixent a la treballadora una indemnització 
de 20 dies per any treballat, en concloure que “no es pot discriminar a l’actora quant a la indemnització per l’extinció de la 
relació laboral, com a conseqüència del tipus de contracte subscrit, i, conseqüentment, té dret a igual indemnització que la 
que correspondria a un treballador fix comparable d’extingir-se el seu contracte per altra causa objectiva, essent en aquest 
cas evident la igualtat en els termes de comparació”.
En el marc legal espanyol actual, els treballadors indefinits, en finalitzar el seu contracte per decisions objectives o proce-
dents, han de cobrar l’equivalent a un salari de 20 dies per any treballat, i els temporals de 12 dies per any treballat, o res si 
són interins. La decisió dels jutges europeus estableix que els treballadors interins tenen dret a percebre una compensació 
amb la rescissió del seu contracte, però l’argumentació del tribunal va més enllà i defensa que les indemnitzacions entre 
treballadors temporals i indefinits han de ser iguals, excepte que existeixin “raons objectives”, excloent d’aquestes últimes la 
durada o temporalitat del contracte de treball.
El Tribunal Superior de Justícia del País Basc ha dictat la primera sentència que iguala la indemnització per acomiadament 
de treballadors fixos i temporals. La Sala del Social del TSJPV ha elevat a 20 dies de salari per any de servei la indemnitza-
ció per l’extinció d’un contracte de treball d’investigació d’una empleada de la Fundació Basca d’Innovació i Investigació 
Sanitària, malgrat que considera que aquesta relació laboral era de caràcter temporal.
El Tribunal entén “plenament aplicable” la doctrina de la Sentència del Tribunal europeu. En conseqüència, els magistrats 
revoquen la Sentencia del Jutjat Social núm. 2 de Bilbao, que establia una indemnització de 8 dies per any treballat, i es 
declara el dret de la demandant a una indemnització de 20 dies de salari per any de servei.
El debat se situa ara pel fet de si aquestes sentències, motivades per la intervenció del tribunal europeu, poden desenca-
denar situacions de conflictivitat laboral i d’inseguretat jurídica, i si aquest fet comportarà la simplificació de la modalitat 
contractual actual o un equilibri en les indemnitzacions, sigui a l’alça o a la baixa. Per tot plegat, caldrà veure la reacció dels 
Tribunals en els propers casos judicials per tenir més indicadors sobre quin impacte real acabarà tenint aquesta sentència. 

TERESA CODINA 
 Cofundadora SAF Gestió Empresarial
@Teresa_Codina

La Sentència, en essència, defensa que la 
indemnització entre treballadors indefinits 
i temporals, i interins no pot ser diferent 
només per un motiu de temporalitat.

El control de 
tresoreria demana 
ordre i constància, 

més que grans 
coneixements.

Estem al país de la UE que més ha pujat la llum des de 2008.
I ara torna a pujar

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Nou màxim històric d’exportacions a CAT: 2,1% de creixement en 
relació al mateix període de l’any passat. ESP: 1,2%.

Directora General d’Analisi Econòmica 
 i d’Economia i Hisenda. Generalitat de Catalunya

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix 
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E l Rewind Horror Fes-
tival projectarà, dis-
sabte 26 de novembre 

a les 7 del vespre a Can Pa-
passeit, a Vilanova del Camí, 
el segon passi de curtme-
tratges de terror. En aquest 
cas s’hi podran veure els 14 
corresponents a la seva Sec-
ció Oficial. Els curts selecci-
onats són el francès Vardo-
ger, el polonès Semper fidelis, 
el peruà Leyendas urbanas, la 
coproducció alemanya i es-
panyola Save i els espanyols 
El abuelo, La trampa, Gentle-
men, Sara, Behind, Down to 
the wire, Estela, El moroso ca-
taléptico, Múltiplos de 3 i La 
Ilusión de un Ayer.
Com al primer passi, a la 

jornada també es comptarà 
amb equips d’algunes de les 
produccions a concurs, com 
el de Gentlemen, format pels 
directors Esteve Rovira i Jo-
aquim Bundó, acompanyats 
dels actors José Manuel Ser-
rano i Ramon Godino amb 
el director de fotografia Fèlix 
Bonnin; i part de l’equip del 
curt Legado.
En acabar el passi, tot seguit 
tindrà lloc la cerimònia de 
lliurament de premis amb la 
presència de directors i pro-
tagonistes. Els premis són 
al millor curtmetratge de la 
Secció Oficial, dotat amb 100 
euros; al millor curtmetratge 
“gore” o extrem, amb un va-
lor de 50 euros; i una menció 
especial de l’organització al 
curtmetratge més innovador, 

original o sorprenent, dotat 
amb 50 euros. Tots els curt-
metratges participants s’han 
seleccionat a partir dels 141 
curts presentats.
A la primera jornada del fes-
tival, el 22 d’octubre, hi van 
assistir més de 100 amants 
del cinema “gore” i del ter-
ror extrem de Vilanova del 
Camí, Igualada i voltants.
El Rewind Horror Festival 
van néixer com a homenatge 
a les 12 hores de terror que 
es feien al desaparegut Rovy 
Cinema de Vilanova del 
Camí. Aquesta edició s’in-
tegra en el marc del Rewind 
Festival, el certamen de curt-
metratges que forma part del 
Catalunya Film Festivals i 
que arribarà a la tercera edi-
ció aquest 2017. 

- EL ABUELO, Borja Muñoz Gallego 
(Espanya) 8’
No pots deixar enrere els fantasmes 
del passat. Història terrorífica on el 
passat sempre torna a casa.

- LA TRAMPA Isaac Berrokal (Espa-
nya) 11’
La Verónica prepara un sopar molt 
especial per al seu nòvio, però una 
discussió prèvia farà que pateixi un 
accident domèstic. Les coses s’aniran 
posant cada vegada més lletges a me-
sura que passen les hores. No apta per 
a persones amb problemes d’ansietat.

- SAVE Iván Sainz-Pardo (Alemanya/
Espanya) 4’
Es fa de dia. Un nadó trenca el silen-
ci i a poc a poc aquesta breu història 
simple d’una parella es torna fosca i 
sorprenent.

- VARDOGER Lodovic de Gaillande 

Dissabte, el Rewind Horror Festival 
projectarà els curts de la secció oficial 
i anunciarà els guanyadors

(França) 14’
Mentre tenen lloc diversos assassinats 
sagnants a París, un fotògraf alemany 
de tornada a la capital després d’algun 
temps a l’estranger, se sent perseguit 
per una presència invisible.

- GENTLEMEN Esteve Rovira i Joa-
quim Bundó (Espanya) 20’
Luxe, posició, estatus, en un interes-
sant retrat que ens porta de viatge en el 
temps de la ment per abordar les més 
fosques històries de fantasmes i d’in-
trigues familiars.

- BEHIND Ángel Gómez Hernández 
(Espanya) 15’
Arianne, obsessionada amb la idea 
que el seu nadó caigui en mans del seu 
exmarit, coneix durant un aniversari 
infantil a Leonor, una misteriosa dona 
que li diu estar veient a un home d’as-
pecte terrorífic enganxat a l’esquena. 
Prepara el teu cor per sobresalts.

- ESTELA Armando Ravelo Hernán-
dez (Espanya) 4’
Estela és una nena especial ... allò que 
dibuixa es converteix en realitat. Co-
mença com un conte convertint-se en 
una història molt crua i real.

- SARA David González Almanza (Es-
panya) 21’
El Carlos i la Sara són una parella nor-
mal, però ell li amaga un secret que 
causarà un esdeveniment imprevist. 
Un any després d’un dia de treball, en 
Carlos torna a casa i rebrà una visita 

inesperada que li canviarà per sempre. 
Prepara’t per passar por a la foscor.

- DOWN TO THE WIRE Juan Carlos 
Mostaza (Espanya) 13’
En algun lloc, en un món poblat per 
gent feta de filferro, un estrany arriba a 
un poble abandonat on els seus únics 
habitants són un home i la seva filla. 
Gran bellesa visual d’aquest curt de 
cinema negre que et sorprendrà.

- EL MOROSO CATALÉPTICO Car-
melo Espinosa (Espanya) 11’
L’Àngel es troba a la ruïna i és catalèp-
tic, ambdues circumstàncies el porta-
ran a un desenllaç dramàtic. Drama 
molt angoixant amb un final que et 
deixarà gelat. Ni els morts suportarien 
veure-ho.

- MÚLTIPLOS DE 3 Jose Manuel Can-
tero (Espanya) 13’
No importa que siguis el primer, ni tan 

sols que siguis el més preparat, però 
del resultat de la teva entrevista de-
pendrà el teu futur. La sort està tira-
da. Mai va ser tan difícil trobar una 
feina com en aquest cas. De vegades, 
fins i tot, et tens de jugar la vida per 
a això.

- LEYENDAS URBANAS Marco 
Melgar (Perú) 12’
La Violeta està pertorbada per una 
sèrie de malsons en què ella es veu 
amenaçada per un home que busca 
torturar-la. Amb l’ambient de les tí-
piques pel·lícules d’assassins en sè-
rie, però amb un final que li dóna 
una volta de rosca a tot el vist fins 
ara.

- LA ILUSIÓN DE UN AYER Carles 
Lairini (Espanya) 20’
El comportament de la Pilar amb 
el seu recent marit Ferran, canvia 
radicalment des de la confusa mort 
de la seva filla Laura. D’altra banda, 
Fernando, vol tornar a tenir una fa-
mília perfecta i la seva obsessió va 
progressivament a pitjor. Una histò-
ria molt negra amb format thriller 
on no és tot el que sembla. Un gran 
final per a una gran història.

- SEMPER FIDELIS Maciej Ga-
jewski (Polònia) 11’
A vegades fas coses dolentes després 
de les quals vostè no vol mirar al 
mirall. Especialment aquest mirall. 
Mai un mirall va ser tan fosc i retor-
çat com aquest.

2n passi del Rewind Horror Festival - Secció oficial
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LA POBLA DE CLARAMUNT 

E l grup municipal PAR-
TICIPA#volemuna-
poblamillor  expressa 

el seu descontentament amb 
la situació anòmala que viu 
l’Ajuntament poblatà amb el 
seu secretari municipal. En un 
comunicat, el grup municipal 
expressa el següent: “L’Ajunta-
ment de la Pobla de Claramunt 
està, des del 16 de setembre 
del 2016, en fals i sense capa-
citat per prendre les decisions 
adients per governar i dirigir el 
municipi.
Aquesta és l’enèsima desagra-
dable sorpresa amb la que ens 
hem trobat aquesta setmana.
El passat 25 de juliol de 2016 el 
sr. Secretari va comunicar ofi-
cialment al sr. Alcalde la seva 
voluntat de deixar la plaça i 
poder així ocupar la secretaria 
en un altre municipi. L’Alcalde 
així ho va acceptar i el sr. Se-
cretari es va quedar a l’Ajunta-
ment de la Pobla fins el 15 de 
setembre per poder tancar els 
treballs pendents i organitzar 
l’Ajuntament.
Amb data 16 de setembre el 
sr. Alcalde va habilitar com a 
Secretari accidental (esperant 
l’arribada del definitiu) un tre-
ballador de l’Ajuntament que 
disposa de un contracte labo-
ral, cosa que la normativa no 
permet ja que la persona que 
ocupa aquesta plaça ha de ser 
funcionari i el mateix sr. Alcal-
de ho hauria de saber.
Durant aquesta setmana el 
Grup Municipal PARTICI-
PA#volemunapoblamillor ha 
fet les trucades (que hauria 
d’haver fet en el seu moment 
l’equip de govern) al Col·legi 
de Secretaris de la Província de 
Barcelona i al departament de 
Governació de la Generalitat 
de Catalunya. En ambdós llocs 
ens confirmen que l’Ajunta-
ment de la Pobla de Claramunt 
no els ha notificat de cap canvi 
en la plaça de secretaria i que 
si aquesta està ocupada per a 
personal “no funcionari” s’està 
incomplint la llei i que per tant 
qualsevol acord pres en sessió 
plenària no serà vàlid, com 
tampoc ho seran les Juntes de 
Govern i Decrets d’Alcaldia a 
partir del 16 de setembre del 
2016.
PARTICIPA#volemunapobla-
millor considerem que estem 
davant d’un cas molt greu de 

desorganització municipal, 
mai vist en cap altre municipi a 
Catalunya, i que ens torna a de-
mostrar la incapacitat d’aquest 
equip de govern i en particular 
del sr. Alcalde de gestionar un 
Ajuntament.

El govern poblatà assegura 
que estan fent els tràmits per 
la incorporació d’un nou se-
cretari
L’equip de govern de l’Ajunta-
ment de la Pobla de Claramunt 
vol fer una sèrie de considera-
cions sobre l’ajornament del 
Ple ordinari convocat per al di-
jous 17 de novembre de 2016:
- En el Ple ordinari del 15 de 
setembre de 2016, que va ser el 
darrer en què va actuar com a 
secretari-interventor la perso-
na que des de l’any 2008 havia 
ocupat el lloc, l’alcalde va co-
municar a tots els regidors del 
Consistori que la plaça l’ocu-
paria, per urgència i de manera 
provisional, el tècnic adjunt a 
secretaria, que té coneixements 
i experiència en aquest àmbit 
des de fa més de 10 anys. 
Des de l’equip de govern ja ens 
havíem posat en contacte amb 
el Col·legi de Secretaris i amb 
algun secretari-interventor 
d’habilitació nacional de la co-
marca per tal d’ocupar la plaça 
el més ràpid possible. Mentre 
es fan els tràmits per a la in-
corporació d’aquest professio-
nal i per no perjudicar el bon 
funcionament del dia a dia de 
l’administració, es va habilitar 
la persona abans esmentada. 
- El mateix dia que s’havia 
convocat el Ple ordinari, el di-
jous 17 de novembre al mig-
dia, el grup municipal de Par-
ticipa#volemunapoblemillor 
presenta un escrit al registre 
d’entrada de l’Ajuntament 
en què sol·licita la “suspensió 
del ple ordinari convocat per 
avui dijous 17 de novembre de 
2016, ja que l’òrgan no esta-
rà vàlidament constituït i per 
tant la convocatòria com els 
acords que es puguin aprovar 
a la sessió plenària serien nuls 
de ple dret, sense cap validesa 
jurídica”.
- Davant d’aquesta situació, es 
va decidir ajornar el Ple, que ja 
s’ha convocat novament per al 
dijous 24 de novembre. Així es 
van voler evitar conflictes ad-
ministratius que l’únic que ha-
guessin fet és entorpir el funcio-
nament de l’administració local. 

La manca de secretari 
tensiona els grups 
municipals de la Pobla

LA POBLA DE C. / LA VEU 

E l cantautor Toni Subi-
rana presentarà, el dis-
sabte 26 de novembre 

a la Pobla de Claramunt, el 
seu darrer treball que porta 
per títol “Cançons d’Advent i 
Nadal”. El concert, organitzat 
per la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament, tindrà lloc a 2/4 
de 8 del vespre al Teatre Jardí 
i el preu de l’entrada serà de 4 
euros.
Aquest recital s’inclou dins 
de la programació de les Fes-
tes Culturals, que es va inici-
ar el setembre i que finalitza 
aquest mes de novembre. 
Toni Subirana, veu i guitarra, 
estarà acompanyat a l’escena-
ri per Alfons Rojo, guitarres, 
mandolina, violí, acordió i 
harmònica, i per Pep Plade-
llorens, piano. El repertori 
estarà format per cançons 
sobre poemes de temàtica na-
dalenca d’autors catalans de 
renom, com Maragall, Verda-
guer o Carner. 
Toni Subirana, nascut a Bar-
celona, ha estat vinculat al 

El cantautor Toni Subirana presenta 
el seu darrer treball a la Pobla

món de la música des de ben 
petit. Als 7 anys ja rebia clas-
ses de guitarra i als 11 anys va 
debutar en un escenari amb la 
interpretació de temes cone-
guts de cançons d’autor. Als 
14 anys va composar les seves 
primeres peces. Al llarg de la 
seva carrera, ha musicat poe-
mes d’autors molt coneguts, 
com Josep Maria de Segarra, 
Pablo Neruda, Antonio Mac-
hado o Joan Maragall. També 
escriu la lletra i composa la 
música d’alguns dels temes 

que porta a l’escenari. 
El 1986 Subirana va signar un 
contracte amb la discogràfica 
Hispavox, companyia amb la 
qual va enregistrar el seu pri-
mer disc de llarga durada. El 
1994 va treure al carrer el seu 
treball “Toni Subirana canta 
Josep Maria de Segarra”, que 
va portar a diversos escenaris 
de Catalunya i les Illes Bale-
ars. I un dels seus darrers disc 
és “Afectos especiales”, que 
inclou tretze noves composi-
cions inèdites. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a regidoria d’Infància 
de l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt 

ofereix, de dilluns a divendres, 
a través de l’Equipament In-
fantil de can Galan, una pro-
posta d’activitats adreçades 
als nens i nenes d’entre 3 i 12 
anys. Aquest curs, que es va 
iniciar a mitjan de setembre, 
hi participen 47 infants pobla-
tans, fet que demostra el bon 
funcionament del servei.
Les activitats es fan a la ma-
sia de can Galan, equipament 
ubicat al barri que porta el 
mateix nom. Està obert de di-
lluns a divendres, de les 5 de la 

tarda a les 8 del vespre. Es dis-
posa de dues monitores que 
organitzen propostes per a la 

Més d’una quarantena de nens 
participen a les activitats a can Galan

quitxalla, com manualitats, 
jocs o experimentació amb 
diversos materials. També es 
disposa d’un espai on els nens 
poden fer els deures.
Els dies de la setmana que hi 
ha més nens inscrits són els 
dilluns, els dijous i els di-
vendres. L’equipament esta-
rà obert fins a final de juny. 
La regidoria d’Infància ja fa 
anys que ofereix aquest ser-
vei, que és de gran utilitat 
per a les famílies.

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades
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FIRA D’IGUALADA

Organitza Conveni amb Suport de

DI
UM
EN
GE

DIUMENGEDIUMENGE
-TOCA-
MERCAT

AQUEST

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

Molt cèntric. Tel: 938052995

MONTBUI / LA VEU 

L a Sala Auditori de 
Mont-Àgora va aco-
llir divendres passat el 

7è Congrès intercomarcal del 
sindicat UGT, amb delegats 
representants de les comar-
ques de l’Anoia, l’Alt Penedès 
i el Garraf. L’acte va aplegar 
un centenar de delegats de 
les diferents comarques. Du-
rant aquest congrés Francesc 
Rica va ser reelegit per cinquè 
mandat consecutiu com a Se-
cretari General de la territori-
al que agrupa les tres comar-
ques. Rica va obtenir el 93 per 
cent dels vots favorables dels 
assistents. Cal destacar que la 
gestió del darrer mandat va 
ser aprovada amb un 97 per 
cent dels vots. 
L’Alcalde montbuienc Teo Ro-
mero va donar la benvinguda 
als assistents del sindicat UGT 
i va agrair-los que “optessin 
per Mont-Àgora per dur a 
terme el Congrés Intercomar-
cal”. El batlle montbuienc va 
recordar en el seu breu perío-
de d’història Mont-Àgora ha 
acollit nombroses convenci-

ons i assemblees de col·lectius 
i federacions importants, en 
els àmbits sectorials i espor-
tius. L’alcalde montbuienc 
va recordar que Mont-Àgora 
també va acollir una de les 
trobades de delegats d’UGT 
de l’Anoia durant l’any 2015. 
Romero va destacar que “te-
nim unes instal·lacions sem-
pre està oberta per acollir tro-
bades sectorials, convencions i 
aquelles activitats que des del 
món polític, econòmic i social 
es duguin a terme”.
Francesc Rica, elegit Secretari 
General de la Interterritorial 
Anoia-Alt Penedès i Garraf, 
va destacar que “hem passat 

uns anys durs, de tancament 
d’empreses, negociacions 
col·lectives complicades, un 
entorn molt advers per als tre-
balladors i treballadores. Es fa 
molt evident que cada vegada 
som més necessaris els sin-
dicats. Si no els defensem, hi 
ha qui fa polítiques en contra 
dels drets dels treballadors i 
treballadores, i contra això ens 
hi oposarem sempre”. Orga-
nitzativament la Interterrito-
rial de la UGT va aconseguir 
sortir del Congrés amb cares 
noves i noves incorporacions 
que permetran potenciar la 
tasca sindical i la coordinació 
a les tres comarques.

La intercomarcal UGT Anoia, Alt 
Penedès i Garraf va celebrar a 
Mont-Àgora el seu congrés

MONTBUI / LA VEU 

Diumenge al matí va tenir 
lloc al pavelló Mont-aQua 
l’acte de presentació dels 
diferents equips del Club 
Handbol Montbui. L’entitat 
va organitzar una jornada 
amb diferents partits dels 

seus conjunts de competició. 
Així, de bon matí va jugar 
l’equip infantil de l’entitat. 
A les 11 hores es va dur a 
terme la presentació dels 
equips, amb la presència de 
les autoritats municipals, i 
va cloure la matinal un par-
tit de cadets. 

Sempre des de la modèstia, 
però treballant amb empen-
ta, el Club Handbol Montbui 
ha celebrat el desè aniversa-
ri durant els darrers mesos 
i és una entitat que treballa 
intensament per potenciar 
l’handbol de categories infe-
riors a Montbui.

Presentació dels equips base del Club 
Handbol Montbui

MONTBUI / LA VEU 

E l 14è Zoom Festival  
torna a portar a la Con-
ca d’Òdena el bo i mi-

llor del cinema per a televisió 
que es du a terme a nivell naci-
onal i internacional. Enguany, 
per segon any consecutiu, 
Mont-Àgora Cinemes hi par-
ticiparà, acollint tres propos-
tes del programa d’activitats 
oficial.
Així, ahir dijous al matí va 
tenir lloc a la Sala Auditori, 
i dintre de la secció “Zoom 
Kids” la projecció de la pel·lí-
cula Al sostre del món. Es trac-
ta d’una projecció pensada di-
rectament per als escolars del 
municipi, que podran gaudir 
amb un dels films d’animació 
més originals i ben elaborats 
dels darrers temps. A la histò-
ria Al sostre del món, la Sasha, 
una joveneta de l’aristocràcia 
russa decideix convertir-se en 
una aventurera forta i intrèpi-
da, capaç d’exposar-se a situa-
cions límit. Una història sense 
convencionalismes, i ideal per 
als infants amants del cinema 
d’aventures.
Divendres a partir de les vuit 
del vespre es projectarà a la 
Sala Petit Format Versus, the 
life and films of Ken Loach, una 
documental cinematogràfic, 
pràcticament biogràfic, sobre 
la trajectòria del director de 
cinema Ken Loach. Realitzat 
per Louise Osmond, aquest 
documental va ser nominat 
a millor documental aquest 

any per la British Independent 
Film Awards (BIFA). Aquesta 
projecció s’emmarca en una 
de les seccions més ben valo-
rades per als cinèfils, el “Zoom 
Formats”.
I diumenge a partir de les 11 
del matí la Sala Auditori de 
Mont-Àgora acollirà sense 
cap mena de dubte el plat fort: 
l’acte de lliurament del premi 
d’honor al Club Super 3 i la 
projecció especial “La famí-
lia”. Es tracta d’una activitat 
completament pensada per 
a la mainada, pensada per al 
públic familiar, i on hi serà un 
dels personatges més coneguts 
del Club Super 3, en Pau. El 
Zoom Festival es vol sumar a 
aquest 25è Aniversari del Club 
Super 3 amb una matinal fa-
miliar i on els més joves seran 
els protagonistes.

Les tres activitats que es du-
ran a terme a Mont-Àgora 
Cinemes són gratuïtes.
Cal remarcar que el 14è Zoom 
Festival aixeca el teló amb un 
programa de pel·lícules força 
destacades: Alguns dels títols 
que marquen tendència són 
“Ebre, del bressol a la batalla”, 
“22 ángeles”, “Agnes,” “Birth-
day”, “Groenland”, “Hope”, en-
tre d’altres.
La gala de clausura i el lliu-
rament de premis es durà a 
terme el dissabte a dos quarts 
de 10 de la nit al Teatre Mu-
nicipal L’Ateneu d’Igualada. 
Estarà presentada per l’actriu 
Llum Barrera. 

El Club Super3, protago-
nista del Zoom festival, 
diumenge a la sala gran 
de Mont-Àgora



(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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A profitant que aquesta 
setmana celebrem la 
Setmana Europea de 

prevenció de residus, hem par-
lat amb la regidora d’Obres i 
urbanisme, Rosi Grados, sobre 
el servei de recollida a Vilanova 
del Camí. Fa anys, explica Gra-
dos, l’Ajuntament, va suprimir 
la recollida dels diumenges, 
per ajustar-se a la despesa que 
genera el servei. Això pot pro-
vocar que els dilluns hi hagi 
una acumulació de bosses 
d’escombraries al carrer. La re-
gidora ha anunciat que prope-
rament es reforçaran algunes 
zones amb nous contenidors, 
però demana a la ciutadania 
que sigui responsable i que 
col·labori per mantenir nets els 
carrers de Vilanova.

Precaució si tirem a la brossa 
les cendres de l’estufa o la llar 
de foc

Contenidor cremat
Amb l’arribada del fred s’han 
començat a encendre estufes 
i llars de foc i cal parar espe-
cial cura amb les cendres que 

L’Ajuntament demana als veïns que 
no baixin la brossa els diumenges

si s’aboquen als contenidors 
quan encara estan enceses po-
den provocar un foc somort o 
fins i tot un incendi. 
Cada any es canvien conteni-
dors pels danys provocats per 
les cendres mal apagades. Una 
despesa, explica Rosi Grados 
que podríem evitar fàcilment.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

D ivendres passat es va 
obrir al trànsit ro-
dat el carrer Major, 

en direcció Igualada. Aquesta 
és una de les obres d’urba-
nització més complexes dels 
darrers anys  que es comple-
tarà amb la urbanització de la 
plaça Major, que està pràctica-
ment enllestida.
Com dèiem divendres es va 
obrir un sentit de la circula-
ció i també es va restablir el 
circuït del bus interurbà que 
recupera les seves parades ha-
bituals. La regidora d’Obres i 
Urbanisme, Rosi Grados, s’ha 
mostrat satisfeta tant dels ter-
minis de l’obra, “que s’ha fet 
amb molta celeritat”, com del 
resultat.
Grados ha explicat que enca-
ra han d’arribar les jardineres 
i part del mobiliari urbà que 
s’instal·larà a la plaça, però 
espera que en el termini de 
quinze dies o tres setmanes es 
pugui obrir definitivament. 

El govern explica als veïns les 
modificacions que s’han pro-
posat a l’obra
La urbanització del darrer 
tram del carrer Major i la pla-
ça, no ha estat absent de cri-
tiques. La decisió del govern 
d’incorporar algunes millores 
i fer alguns canvis pel que fa 
a la jardineria no ha agradat 
a tothom per igual. Dos veïns 
van fer una instància a l’Ajun-
tament i va ser la regidora 
Rosi Grados i la pròpia Alcal-
dessa, Vanesa González, qui es 
van reunir amb aquests veïns 
per donar-los les explicacions 
pertinents. 

La decisió de plantar menys 
arbres dels què en principi 
s’havien dibuixat al projecte 
respon, explica Rosi Grados, “a 
criteris tècnics”, per evitar pro-
blemes a les voreres com havia 
passat anys enrere, i també a 
criteris estètics, per continu-
ar amb la mateixa imatge del 
carrer Major on s’hi van ins-
tal·lar jardineres amb arbres 
i plantes. “Hem demanat als 
veïns que s’esperin a veure el 
resultat, una vegada acabada 
l’obra i després, si és necessari, 
en tornarem a parlar” explica 
Rosi Grados.
El PSC, crític amb el govern 
i amb la decisió de retallar la 
xifra d’arbres a la plaça Major
El grup socialista, puntualitza 
la regidora d’Obres i Urbanis-
me, “es va apuntar al carro de 
les queixes i malgrat que se 
li va donar tota la informa-
ció que demanava, va decidir, 
explicar la seva versió a les 
xarxes socials”. “Una decisió”, 
afirma Grados, “poc elegant 
que no deixa en bon lloc ni al 
PSC de Vilanova ni a la seva 
portaveu”.  

El carrer Major s’obrirà 
al trànsit en menys de 
tres setmanes

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

A vui divendres 25 de 
novembre, a les 20h 
a l’espai de Can Pa-

passeit, de Vilanova del Camí, 
tindrà lloc un acte amb el 
portaveu d’ERC al Congrés 
dels Diputats, Gabriel Rufián. 
Recentment s’ha publicat el 
llibre Gabriel Rufián, el polí-

tic imprevist una conversa a 
mode d’entrevista amb Ma-
iol Roger, per posar sobre el 
paper qui és aquest polític 
que s’ha convertit en un dels 
protagonistes al Congrés i ha 
obtingut els millors resultats 
d’ERC en unes eleccions es-
tatals. 
En aquest sentit, Can Papas-
seit acollirà la visita de Ru-

Gabriel Rufián oferirà una xerrada a 
Can Papasseit de Vilanova del Camí

fián, qui ens parlarà de l’ac-
tualitat política al Congrés 
i podrem conversar amb ell 
sobre la situació de Catalunya 
a l’estat espanyol. 
L’acte, obert a tothom, serà el 
proper divendres 25 de no-
vembre i començarà a les vuit 
del vespre a l’espai municipal 
de Vilanova del Camí (c/Ver-
ge de Núria, 1). 

MONTBUI / LA VEU 

Òmnium Anoia orga-
nitza la presentació 
del llibre Les ciutats 

invisibles que comptarà amb 
la presència de l’autor del lli-
bre, Marc Andreu, en un acte 
presentat per Ana Uroz. L’ac-
te serà dimecres 30 de no-

vembre a les 19:30h a la sala 
petita del Mont-Àgora de 
Santa Margarida de Mont-
bui. Us hi esperem!

Què són les ciutats invisi-
bles?
Encara que sovint no ens les 
mirem, les ciutats invisibles 
existeixen. Visitar una tren-
tena de barris per trencar-ne 
la invisibilitat, el desconeixe-
ment i els estereotips és l’ob-
jectiu d’aquests reportatges 
treballats amb estil, rigor i 
sentit crític durant un perí-
ode clau de crisi econòmica, 
social i nacional. La Mina i 
els barris del Besòs, el Poble-
nou, Nou Barris i la Marina 

de la Zona Franca hi com-
parteixen protagonisme amb 
Santa Coloma de Gramenet, 
Badalona, Montcada, Badia, 
l’Hospitalet, Sant Boi, Cor-
nellà, el Prat, Terrassa, Rubí, 
però també, més enllà de la 
Barcelona metropolitana, 
amb Salt, la Conca d’Òdena 
i els barris de Ponent de Tar-
ragona. 
És una altra Catalunya? No. 
Però és el país on segueixen 
vivint els altres catalans, par-
lin la llengua que parlin. I és 
el territori que ha estat invi-
sibilitzat fins a deixar sense 
espai, ni sobirania, la gent 
que hi viu i configura un 
mosaic ric, divers i plural.

Presentació del llibre “Les ciutats in-
visibles” de Marc Andreu a Montbui
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En el marc dels actes i 
activitats programats 
per la Mancomunitat 

Intermunicipal de la Con-
ca d’Òdena amb motiu de la 
commemoració del Dia In-
ternacional per a l’Elimina-
ció de la Violència contra les 
Dones tindrà lloc a Òdena 
un taller de risoteràpia orga-
nitzat pel Fòrum de Dones 
d’Òdena. L’acte serà dissabte 
26 a les sis de la tarda al saló 
de plens i anirà a càrrec del 
grup de teatre Abril. És una 
activitat oberta i gratuïta per 
a tothom.

Enguany la campanya de la 
Mancomunitat es centra a 
donar visibilitat a totes les 
formes de violència que en 
molts casos són acceptades 
socialment. Es detecta la vio-
lència més explícita i punyent, 
però aquesta es sosté en un 
marc de relacions desiguals 
i emparat per una cultura 
masclista, on la violència més 
subtil és invisible, massa na-
turalitzada 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 dig-
nitat i drets; perquè les dones 

Dissabte taller de risoteràpia a Òdena

han de poder exercir les seves 
llibertats i poder adoptar les 
seves pròpies decisions, així 
com participar i implicar-se 
socialment.
A banda dels actes que tra-
dicionalment s’organitzen 
amb aquest motiu, enguany 
la Mancomunitat també ha 
creat la campanya “Violèn-
cia masclista Saps identifi-
car-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.

ÒDENA / LA VEU 

E n el marc dels actes i 
activitats programats 
per la Mancomunitat 

Intermunicipal de la Con-
ca d’Òdena amb motiu de la 
commemoració del Dia Inter-
nacional per a l’Eliminació de 
la Violència contra les Dones 
tindrà lloc a Òdena un taller 
de reflexió sobre la violència 
de gènere a Òdena. L’acte serà 
divendres 25 a dos quarts de 
vuit de la tarda al saló de plens 
i anirà a càrrec de l’Associació 
Teatral Mousiké. És una ac-
tivitat oberta i gratuïta per a 
tothom.
La reflexió serà a partir del vi-
sionat dels documentals Buits 
i Ferides, dirigits per Susanna 
Barranco. Ferides dóna veu a 
dones que han patit maltrac-
taments i compta amb el su-
port de l’ Institut Català de les 

Dones. Buits, amb el suport 
de l’Obra Social La Caixa, 
l’Ajuntament de Barcelona i 
d’Institut Català de les Dones, 
presenta el testimoni d’homes 
agressors en procés de rehabi-
litació.
Enguany la campanya de la 
Mancomunitat es centra a do-
nar visibilitat a totes les for-
mes de violència que en molts 
casos són acceptades social-
ment. A banda dels actes que 
tradicionalment s’organitzen 
amb motiu del 25N, enguany 
la Mancomunitat també ha 
creat la campanya “Violència 
masclista Saps identificar-la?”, 
adreçada sobretot als col·lec-
tius més joves, que cada vega-
da més, incorporen actituds 
masclistes i sexistes com a for-
mes naturalitzades de relació 
massa acceptades, i no identi-
ficades com a formes de vio-
lència masclista.

Divendres taller de re-
flexió sobre la violència 
de gènere a Òdena

CASTELLOLÍ / LA VEU 

A quest és un cap de set-
mana solidari a Caste-
llolí.

Dissabte s’inaugura l’exposi-
ció fotogràfica “Dret a viure... 
Refugiats sense refugi” d’Isabel 
Casas, que es podrà visitar dis-
sabte de 17 a 20h i diumenge 
de 12 a 14h i de 17 a 20h a la 
Cooperativa. Es tracta d’un re-
portatge fotogràfic fet per tres 
igualadines, amb refugiats a la 
illa de Lesbos

Cap de setmana solidari 
a Castellolí

I a les 8 a la Brillante, del vespre  
tindrà lloc el 1r Sopar solidari.  
Presentació del documental 
“Colors d’esperança”. Tot seguit 
l’ajuntament de Castellolí i l’as-
sociació d’amics del poble Sa-
harauí de l’Anoia us convidem 
a venir al sopar solidari per re-
captar fons per poder finançar 
les campanyes solidàries que 
realitza aquesta entitat.
Tiquets pel sopar solidari fins 
les 14h del dia 25 de novembre 
a les oficines de l’ajuntament o 
a castelloli.cat

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquest dissabte passat, els 
nens i nenes de l’esplai 
de Creu Roja Anoia a 

Vilanova del Camí van visi-
tar l’Hípica La Tossa. Després 
d’una petita caminada des del 
nucli antic de Montbui, on va-
ren dinar, arribaren al lloc on es 
troba l’hípica. 
Un cop allà, els hi van expli-
car com viuen els cavalls, quins 
són els seus costums, com es 
comporten i en què ens hem de 
fixar a l’hora de tractar-los. Des-
prés d’observar-los i de conèi-
xer bé l’entorn on viuen, nens 
i nenes van raspallar-los la crin 
i van netejar-los les peülles. Se-
guidament, ells mateixos els van 
posar les selles i els van acompa-
nyar cap al circuit on els van fer 
una classe d’iniciació i els van 
poder muntar. Van aprendre 
que els cavalls de seguida senten 

la por i els nervis del seu genet i 
que, per tant, els hem de trans-
metre seguretat. També, que es 
comporten diferent quan van 
sols o van en grup i que cada 
un té el seu ritme. 
Cal dir que varen tenir una molt 
bona guia i que els cavalls tam-
bé van ser molt pacients amb 
els infants. Després d’acomia-
dar-se van tornar a peu cap al 
nucli antic de Montbui, con-

L’esplai de Vilanova visita l’Hípica de 
la Tossa

tents d’haver tingut l’oportuni-
tat de viure aquesta experiència.
L’Esplai és una activitat que es 
duu a terme cada dissabte de 16 
a 18 h. a la Ludoteca “El Cire-
ret” del c/Alfons, XIII  de Vila-
nova del Camí, i està  adreçada 
a infants de 4 a 12 anys. Per a 
més informació i inscripcions 
podeu contactar a través del 
telèfon 938030789 o bé correu 
electrònic anoia@creuroja.org

Interessats enviar CV a:
info@talentiagestio.com

Retir 40, 1r pis

CAP DE 
TALLER 

Empresa fabricant de com-
ponents per a l’automòbil 
situada a Igualada, l’Anoia, 
està buscant un Cap de 
Taller, amb coneixements 
de mecànica industrial, per 
dirigir un equip de 20 
persones.

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a



VALLBONA D’A. / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia, des del 
passat mes de setembre, 

està mantenint diferents en-
trevistes amb el Servei Català 
de la Salut per poder oferir 
una millor atenció sanitària 
als Vallbonencs. Aquesta mi-
llora passaria per la consolida-
ció del servei amb el compli-
ment dels horaris establerts.
I és que en aquest darrer mes 
d’octubre i novembre, han 
estat quatre els dies que el 
consultori ha estat tancat dei-
xant sense servei als usuaris 
o havent-se de desplaçar al 
Centre de Salut de Capellades. 
Aquests fets, se sumen a altres 
ocasions que s’han anat do-
nant al llarg de l’any de funci-
onament argumentades per 
baixes o manca de personal.
Així, el passat mes de setem-
bre, l’alcaldessa de Vallbona, 
Maribel Ferrer, es va entrevis-
tar amb Marta Chandre, ge-

rent de la Regió Sanitària Ca-
talunya Central, per exposar-li 
la problemàtica i el passat mes 
d’octubre també es va reunir 
amb Carme Riera, directora 
del Servei d’Atenció Primària 
(SAP) Anoia i Marta Segarra, 
responsable del CAP Capella-
des del qual depèn Vallbona.
Fruit d’aquestes visites la di-

L’Ajuntament demana millores del 
servei del consultori mèdic al Servei 
Català de la Salut 

recció dels sectors sanitaris 
es van comprometre a avalu-
ar la situació i pròximament 
és previst rebre la visita dels 
tècnics del Servei Català de la 
Salut per conèixer de primera 
mà les necessitats i estudiar les 
possibilitats de millora en una 
trobada oberta amb tots els 
vallbonencs.

LA LLACUNA / LA VEU 

E l passat divendres dia 
18 de novembre es 
van iniciar les Training 

Sessions x Joves a La Llacuna.  
Aquesta activitat, impulsada 
pels propis joves de la vila amb 
el suport de la regidoria de jo-
ventut, es tracta de sessions 
d’entrenament gratuïtes que 
es realitzaran quatre divendres 
consecutius i que combinaran 
gimnàstica i ball. La iniciativa 
va dirigida exclusivament als 
i les joves i es duu a terme al 
gimnàs els divendres de 2/4 de 
7 a 2/4 de 8 del vespre.  
El passat dissabte dia 19 de 
novembre es va dur a terme 
el taller per a joves “Desperta 
el teu potencial”. La sessió es 
va realitzar amb èxit de par-

ticipació i va tenir molt bona 
acollida entre els assistents. 
Durant el matí es van treba-
llar aspectes com la motivació 
o les competències i les habi-
litats personals de cadascú. 
Amb activitats com aquesta, 
des de la regidoria de joventut, 
es pretén donar eines i acom-
panyar a les persones joves a 
l’hora de decidir el seu projec-
te vital. 

Aula d’estudi
Des de fa unes setmanes 
l’Ajuntament ha posat a dis-
posició dels joves i en funcio-
nament una nova sala d’estudi 
a La Llacuna. El nou servei es 
troba al primer pis de la Casa 
de Turisme i Cultura i se’n pot 
fer ús els dimarts i els dijous 
des de les 4 fins les 7 de la tarda. 

Noves activitats i serveis 
per a joves a la Llacuna

LA LLACUNA / LA VEU 

E l passat dissabte 19 de 
novembre, va tenir lloc 
a l’ajuntament de la 

Llacuna, una reunió de par-
ticipació ciutadana dels veïns 
de la zona urbana del barri de 
la piscina de la Llacuna per 
conèixer i opinar sobre la ne-
cessitat o conveniència d’em-
prendre les obres d’urbanitza-
ció dels carrers d’una part del 
seu barri.
La trobada, impulsada per 
l’Ajuntament, és l’inici d’un 
procés participatiu amb el que 
els llacunencs podran opinar 
sobre l’actuació d’urbanitza-
ció que més els hi convé. L’ob-
jectiu per part de l’ajuntament 
és conèixer la seva opinió, les 
seves necessitats i implicar als 

veïns en les decisions muni-
cipals per sentir-se més inte-
grats en la vila.
La reunió va ser conduïda per 
l’alcalde Josep Parera, acom-
panyat per l’arquitecta muni-
cipal Laura Marce i la secreta-
ria municipal Antonia Torres, 
i es va posar sobre la taula la 
proposta de projecte d’ur-
banització dels carrers de La 
Piscina, d’Ancosa, Rimbalda i 
Serra de Rocamur. A l’acte es 
van poder exposar propostes 
i demandes dels vilatans per 
poder iniciar les línies de tre-
ball d’aquest projecte. 
La reunió va ser valorada molt 
positivament per part de la 
vintena de veïns assistents i 
se’n van treure conclusions 
molt importants pel poble.

Reunió amb els veïns pel 
projecte d’urbanització  
d’una part del barri de la 
piscina

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha acabat la 
primera fase de millora 

de  la instal·lació elèctrica de 
la zona esportiva del municipi 
que compren els espais com el 
camp de futbol, piscina, vesti-
dors, gimnàs i pistes de pàdel.
L’objectiu és adequar tota la 

instal·lació, que amb el pas del 
temps havia quedat en detri-
ment, a la normativa vigent i a 
les noves necessitats que reque-
reixen els diferents serveis que 
s’hi ofereixen.
Entre altres, els treballs que 
s’estan duent a terme centrats 
en el canvi de la instal·lació 
elèctrica de baixa tensió, afec-
ten al quadre general de pro-

L’Ajuntament adequa la instal·lació 
elèctrica de la zona esportiva

tecció i mesura, l’enllumenat 
del camp de futbol, la instal·la-
ció interior del Poliesportiu, el 
bar restaurant de les piscines, el 
sistema de neteja i cloració de 
l’aigua de la piscina, i altres ele-
ments dels vestidors i gimnàs 
del poliesportiu i de la piscina.
El calendari d’execució preveu 
que tots els treballs quedin en-
llestits abans de l’estiu.
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na es van celebrar una 
sèrie d’actes en el marc 

de l’agermanament dels Hos-
talets de Pierola amb Rivalba 
di Castello. Un nou retroba-
ment que ha recuperat l’emo-
tivitat d’uns intercanvis cul-
turals que tindran continuïtat 
en el futur.
El passat divendres, 18 de no-
vembre es va reprendre l’ager-
manament amb el municipi 
de Rivalba di Castello. A les 
19h es va efectuar la rebuda 
oficial a l’auditori de Cal Fi-
gueres, un acte ple d’emoti-
vitat, record i germanor. Van 
començar els Falcons de Piera 
fent una mostra de figures re-
presentatives.
Posteriorment van pujar a 
l’escenari l’ex-alcalde Pedro 
Barbado, iniciador de l’ager-
manament, Davide Rosso, al-
calde del Comune di Rivalba 
i Daniel Vendrell, alcalde dels 
Hostalets de Pierola. Els parla-
ments de tots tres van deixar 
missatges de germanor entre 
ambdós municipis, i sobretot 
d’esperança per compartir 
plegats un futur en comú.
En acabar els parlaments es 
van cantar els himnes nacio-

nals d’Itàlia i Catalunya i tot 
seguit es va presentar el vídeo 
amb la història de l’agermana-
ment i els viatges d’intercanvi.
Per acabar l’acte, els Falcons 
de Piera van tornar a sortir 
a l’escenari i aquesta vegada 
amb el suport de dos joves 
rivalbesi que es van atrevir a 
formar part de les figures hu-
manes.
Cap a les 20.30h la Sala-Teatre 
del Casal Català va acollir el 
Sopar de Germanor entre les 
dues comunitats. Gairebé 200 
persones van omplir la sala 
amb moltes ganes de passar 
una extraordinària nit. Du-
rant el sopar, organitzat per les 
entitats Teca i Festa i Arc Juve-
nil es van succeir nombroses 
mostres de germanor entre 
els integrants de la delegació 
italiana i els hostaletencs. El 
moment més emotiu de la nit 
va arribar amb l’actuació de 
la cantant hostaletenca Abril 
Montmany, que va interpretar 
una sèrie de peces en català, 
anglès i italià. Seguidament 
va pujar a l’escenari la jove 
Carolina, una noia rivalbesi 
que també va oferir una can-
çó molt emocionant. Un cop 
finalitzades les actuacions, 
tothom va alçar la copa i es va 
fer un gran brindis pel futur 

Emotiu agermanament de Rivalba di 
Castello amb els Hostalets de Pierola

de l’agermanament. En aca-
bar, es van tancar les llums i 
la Sala-Teatre del Casal Català 
va esdevenir una disco on ita-
lians i hostaletencs van ballar 
fins anar a dormir.
L’endemà dissabte, els rival-
besi es van aixecar ben d’hora 
per passar el dia a Barcelona. 
Van visitar els principals es-
pais turístics de la ciutat i van 
gaudir de la capital catalana. A 
la nit, la festa de germanor al 
Casal Català els esperava. Una 
nova oportunitat per compar-
tir experiències i cultures.
Diumenge va ser el moment 
per a la paleontologia. Els 
agermanats van conèixer de 
primera mà les instal·lacions 
del CRIP i el Centre d’Inter-
pretació i, posteriorment, van 
agafar les tauletes i van fer un 
viatge a fa 12 milions d’anys 
amb les P@leo_rutes per tal 
de conèixer el miocè i la seva 
principal figura: en Pau.
Per finalitzar l’estada, el dar-
rer dinar de germanor va 
servir per tal que els alcaldes 
de Rivalba i Els Hostalets de 
Pierola mostressin la ferma 
voluntat de reprendre defini-
tivament els viatges d’inter-
canvi i noves propostes que 
s’aniran definint al llarg de 
l’any que ve.

CAPELLADES / LA VEU 

E l proper dissabte 26 
de novembre, la Coral 
Noves Veus organitza 

el tradicional concert de San-
ta Cecília.
Enguany coincidint amb el 
penúltim acte del seu 40é 
Aniversari i també coincidint 
aquest concert amb el XIXé 
Cicle Catalunya Coral orga-
nitzat per la Federació Cata-
lana d’Entitats Corals de Ca-
talunya.
Aquest concert tradicional 
enguany serà interpretat per: 
la Coral Santa Helena de Ca-
brils, la Coral de Binèfar i la 
Coral Noves Veus de Capella-
des.
El concert serà aquest dissab-
te 26 de novembre a 2/4 de 9 
del vespre al Teatre La Lliga de 
Capellades.

Obrirà el concert la coral de 
Cabrils amb obres molt va-
riades i tradicionals de di-
ferents països, com: O voso 
galo comadre (Trad. Ga-
llega), Siyahamba (Canço  
zulú), Goodnight sweet heart 
(Americana), entre altres... 
dirigit per Jordi Voltes i Ar-
cusa. La coral de Binèfar tam-
bé interpretarà un programa 
molt variat, com: Sa feito de 
Nuey (Javier Busto), Madri-
gal (Cristòfol Taltabull) o la 
Dama de Aragó (Trad. Cata-
lana), entre altres... dirigida 
per Teresa Maza i Liesa.
Finalment la Coral Capelladi-
na, interpretarà un repertori 
exclusiu de temes de Lluís 
Llach amb adaptació i direc-
ció de Xavi Cassanyes i Edo.
Tots junts al final interpreta-
ran el Moliner del Freser de 
Manuel Oltra.

Concert de Santa Cecília 
de la coral Noves Veus

ORPÍ / LA VEU 

E l passat dimarts 8 de 
novembre dos regi-
dors d’Orpí van as-

sisitir a la trobada organit-
zada pel Consell comarcal 
que es feia a Vilablareix, on 
hi van assistir altres alcal-
des i regidors ,l’alcalde de 
Vilablareix (Girona) i la re-
presentant de l’empresa que 
gestiona el porta a porta per 
conèixer el sistema de ges-

Regidors d’Orpí, a la 
trobada per conèixer la 
recollida porta a porta

tió d’escombraries que ells 
tenen implantat i el qual 
els hi funciona molt bé, ja 
que han aconseguit reduir 
la taxa un 20% en 3 anys, 
essent Vilablareix el poble 
que més recicla de tot Giro-
na i el segon de tot Catalunya. 

Dinar de la gent gran
El dia el 27 de novembre 
tindrà lloc el Dinar home-
natge a la gent gran, obert 
a tothom
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CAPELLADES / LA VEU 

L a setmana vinent es 
farà una nova edició del 
Gran Recapte organit-

zat des del Banc dels Aliments.
Enguany hi tornaran a par-
ticipar quatre establiments: 
Condis, Caprabo i Bon Àrea 
de Capellades, més el Dia del 
costat de la gasolinera de la 
Torre de Claramunt.
Durant els dies 25 i  26 de no-
vembre més d’una seixantena 
de voluntaris, junt amb alum-
nes de l’IES Molí de la Vila, 
recolliran les donacions que es 
vulguin fer arribar. L’any pas-
sat, a banda d’aliments, també 
es va començar a sol·licitar 
productes d’higiene personal. 
Enguany, es continua dema-
nant productes com bolquers 

5 i 6, xampú, gel de bany o 
pasta de dents, productes de 
neteja per a la llar o detergent 
per a la roba. A més a més tam-
bé es pot contribuir aportant 
aliments. Els que fan més falta 
són la llet sencera i semides-
natada, sucre, farina, colacao 
o nesquik, llegum cuit, brou 
de pollastre i de peix, pasta de 
tota mena, conserves de fruita 
o oli de girasol.
Tots els productes que es re-
cullin aniran a Caritas Cape-
llades que, coordinadament 
amb els Serveis Socials dels 
Ajuntaments de Capellades i 
la Torre de Claramunt, els fa-
ran arribar a les persones que 
els necessitin.
Si alguna persona vol col·la-
borar fent de voluntari es pot 
adreçar a l’Ajuntament de Ca-
pellades.

Capellades continua 
col·laborant amb El Gran 
Recapte d’Aliments

CAPELLADES / LA VEU 

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

Masclista. 
La Taula de Dones de Cape-
llades ha organitzat un se-
guit d’activitats al voltant del 
25N amb l’objectiu de sensi-
bilitzar sobre aquesta temàtica.
La primera proposa ha girat 
al voltant de l’escriptora i pe-
riodista Montserrat Roig. Des 
de la Biblioteca El Safareig de 
Capellades s’ha organitzat una 
exposició, un centre d’interès i 
una xerrada sobre questa auto-
ra amb l’objectiu de conèixer i 
divulgar la seva obra.
Repassant els actes cronològi-
cament, cal destacar els tallers 
oberts per pintar sabates, els 
dies 12 i  19 de novembre, per 
a l’exposició “Zapatos Rojos”.
El 14 de novembre s’ha iniciat 
la difusió del microcurt “Pas 
ferm!”, realitzat des de la ma-
teixa Taula de Dones i que es 
pot veure a la web de l’Ajunta-
ment de Capellades.
El dimarts 15 de novembre la 
Sala d’Actes de la Biblioteca 
es va omplir amb l’Hora del 
Conte, de la mà de la Clara 

Gavaldà, qui va explicar un 
dels secrets més ben guardats: 
“Les princeses també es tiren 
pets”.
També durant aquesta set-
mana s’ha editat uns cartells i 
fulletons explicatius sobre els 
diferents tipus de violència: 
psicològica, sexual, ambien-
tal, física o econòmica.
El dissabte 26 es farà una de 
les accions més visuals, a la 
Plaça Catalunya a partir de les 
11 del matí. Es tracta de l’ex-
posició “Zapatos Rojos”. Tal i 
com es detalla en el programa 
de l’exposició “l’obra neix de 
la mà de l’artista mexicana 
Elina 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 ex-
pliquen 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 
activistes d’arreu del món 

han anat replicant aquesta 
instal·lació col·lectiva per tal 
de denunciar les violències 
que viuen les dones pel sol fet 
de ser-ho. Argentina, Itàlia, 
Alemanya, Noruega, Brasil, 
Espanya, Catalunya i aquest 
novembre a Capellades”
Per poder representar aquesta 
obra s’ha fet prèviament una 
recollida de sabates velles, 
que ha tingut molt bona res-
posta ja que ràpidament s’ha 
arribat al centenar de parells 
necessaris per fer l’exposició
Les dues propostes restants 
seran els dies 29 de novembre 
i 2 de desembre. El dimarts 
29 es farà un taller obert al 
jovent, de hip hop contra 
la violència masclista, ano-
menat “prou sexisme, fem 
el nostre rap”. Serà a les 5 de 
la tarda a la Biblioteca, però 
cal inscriure’s prèviament a 
l’Àrea d’Educació de l’Ajun-
tament de Capellades.
Finalment el 2 de desembre a 
dues escoles de Capellades es 
farà tallers. Al Col·legi Mare 
del Diví Pastor es treballarà so-
bre “Educació emocional per 
la igualtat” i a l’Escola Marquès 
de la Pobla hi haurà el taller 
“Imaginem la igualtat”.

Campanya “PAS FERM! Eradiquem la 
violència masclista

CAPELLADES / LA VEU 

A quest diumenge s’ha 
celebrat el tercer con-
cert del Festival d’Or-

gue de Capellades amb bona 
presència de públic.
Prop de 140 persones van po-
der gaudir d’un concert amb 
Joan Casals, que va presentar 
un programa amb peces de 
Brahms, Reger, Miserachs i 
Mompou entre d’altres.
Aquest recital va servir també 
per celebrar el primer aniver-
sari de l’orgue a Capellades. 
Per això es va comptar amb 
la presència de la família Frei-
xes i d’alguns dels concertistes 
que hi han tocat en aquest pri-
mer any.
Aquesta setmana es durà a 
terme la part més pedagògica 
del Festival, amb unes sessi-
ons adreçades als alumnes de 
sisè de les escoles Marquès de 
la Pobla i Mare del Diví Pas-
tor. Primer, de la mà de Joan 
Casals, es farà una part per 

explicar com és un orgue, com 
funciona i com es construeix. 
Seguidament els alumnes po-
dran escoltar en directe la seva 
sonoritat, amb un petit recital.
La darrera trobada del Festival 
d’Orgue de Capellades serà 

El Festival d’Orgue de Capellades 
continua consolidant públic

el diumenge 18 de desembre, 
amb un Concert de Nadal, que 
farà la cloenda. Serà el concert 
més solidari ja que l’entrada 
tindrà un cost de cinc euros, 
que es destinarà íntegrament 
a La Marató.

CAPELLADES / LA VEU 

A questa setmana els 
alumnes de tercer de 
Cicle Mitjà han entre-

vistat com cada any a l’Alcalde 
de Capellades, Aleix Auber, a 
la Biblioteca El Safareig. 
Primer han treballat a classe 
com funciona l’ajuntament 
d’un municipi. Després els 
alumnes han preparat, amb 
l’ajuda dels professors, una 
llista amb diferents qüestions 

i dubtes destinades a l’Alcalde. 
Aquests van plantejar pregun-
tes molt diverses que tractaven 
des de temes polítics i institu-
cionals fins a qüestions sobre 
edificis emblemàtics de la vila 
(Molí Paperer i Església Santa 
Maria)  passant per preguntes 
d’àmbit més personal.
En acabar els joves alumnes 
van tornar a l’escola Marqués 
de la Pobla amb un munt de 
respostes per continuar treba-
llant a classe.

Els alumnes de tercer de 
l’escola Marquès de la 
Pobla entrevisten a l’Al-
calde de Capellades
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PIERA / LA VEU 

D urant aquest mes 
de novembre, l’Aula 
Municipal de Música 

Maria Escolà i Cases organitza 
un seguit de concerts per cele-
brar la diada de Santa Cecília, 
patrona dels músics. Es tracta 
d’actuacions destinades als 
alumnes de primària del po-
ble i que van a càrrec de tres 
professors de l’aula: el Daniel 
Morales, l’Aleix Colom i la 
Yoshiko Sakai.
L’espectacle porta per 
nom Japó Express i explica la 
història de dos amics que vi-
atgen fins al país nipó encuri-
osits per dues peces d’un ins-
trument que han trobat, una 
de les quals duu una inscrip-
ció. En el seu camí coneixeran 
una noia japonesa que els hi 
ensenya un manuscrit on ex-
plica la llegenda de la Flauta 
Màgica.

Els alumnes d’Educació Se-
cundària Obligatòria (ESO) 
també celebraran Santa Cecí-
lia els dies 30 de novembre i 1 
i 2 de desembre. L’Aula Mu-
nicipal de Música ha prepa-
rat uns tallers de basquetbeat, 
una iniciativa que consisteix 
en crear música a partir d’uns 
patrons rítmics que s’obtenen 
fent botar pilotes de bàsquet. 

Concerts per commemorar 
Santa Cecília a Piera

Aquests tallers aniran a càrrec 
dels professors Aleix Colom 
i Juanma Pintor, i compten 
amb la col·laboració del Club 
Bàsquet Piera.
Tant els concerts pedagògics, 
destinats als alumnes de pri-
mària, com els tallers que es 
fan als instituts són activitats 
emmarcades dins el Pla Edu-
catiu d’Entorn de Piera.

PIERA / LA VEU 

E l proper diumenge dia 
27 de novembre els pi-
erencs i pierenques po-

dran participar en una nova 
jornada solidària que es po-
sarà en marxa a partir de les 
17.30 hores. El Teatre Foment 
acollirà la Gala prèvia a la Ma-
rató de Piera Televisió. L’ob-
jectiu de totes dues iniciatives 
és recaptar el major nombre 
d’aliments que es faran arri-
bar a Càritas per atendre a les 
famílies amb menys recursos 

del poble. La Marató, prevista 
per al proper 10 de desembre, 
arribarà aquest any a la seva 
18a edició.
La Gala de Piera TV torna 
amb la intenció de conver-
tir-se un any més en un esde-
veniment lúdic i festiu i amb 
un ampli programa d’actua-
cions. Hi participaran el Gall 
Mut, l’Agrupació Sardanista 
de Piera, l’Abril i en Màrius 
Montmany, l’Esbart “Egarenc” 
del social de Tarrassa, la Ban-
da-Orquestra de Piera, Màia 
i Mari Carmen (imitadora de 

Lina Morgan). No faltaran 
tampoc Sevillanes “El Amane-
cer de Piera”, Barca de Mitjana 
“Havaneres”, el Ballet Clàssic 
de Barcelona, Dansa Bollywo-
od de Piera, Sevillanes de Can 
Mas, un imitador de Michael 
Jackson, actuacions de balls 
de saló, els grups de claqué i 
dansa-jazz de l’Escola Luthier 
i l’actuació dels alumnes de les 
escoles de ball Txiki Bastida i 
“Dance Luxury”.
En l’anterior edició de la Gala 
de Piera TV es van recollir 
més de 400 quilos d’aliments.

Arriba la Gala de Piera Televisió

PIERA / LA VEU 

L a regidoria d’Empresa i 
Ocupació organitza, un 
any més, la Festa de la 

Rosta, que marca el punt final 
als actes del mes de l’oli 2016. 
La nau de Cal Sanahuja acull, 
a partir de les 10 h, les activi-
tats següents: 
- Rostada popular 
- Mostra de productes agrícoles 
- Degustació d’olivada i allioli 
de codony 

- Elaboració d’olives en con-
serva 
- Coneguem uns quants res-
taurants de Piera i fem un tast
- Entrega de premis del Con-
curs d’Aparadors 
- Sorteig d’oli d’oliva nou en-
tre els assistents I a més, zona 
infantil amb inflables i tallers! 
- A les 12h: Concurs d’allioli 
(cal portar el morter i la mà de 
morter) Hi haurà premis per 
als tres millors alliolis!

Festa de la Rosta a Piera

PIERA / LA VEU 

L’AMPA de l’escola Les Flan-
des i l’associació Dispiera 
organitzen de forma conjun-
ta una xerrada que porta per 
títol: L’escola inclusiva, quins 
dubtes genera en les famí-
lies? Aquesta anirà a càrrec de 
pares i mares de l’entitat pie-
renca els quals compartiran la 
seva experiència a l’hora d’es-
colaritzar els seus fills, acom-
panyats de professionals i de 
companys d’aula d’aquests 

alumnes amb necessitats edu-
catives especials.
La intenció és resoldre aquells 
dubtes i temors que planteja 
la inclusió escolar, informant 
les famílies sobre quins recur-
sos es mobilitzen als centres 
educatius quan es detecta un 
cas.   
La xerrada és gratuïta i se cele-
brarà dijous 24 de novembre a 
les 17 h a l’escola Les Flandes. 
Estarà coordinada per Mont-
se Comas, Educadora Social i 
presidenta de Dispiera. 

Resoldre els dubtes que 
genera l’escola inclusiva



El projecte, elaborat 
per l’Ajuntament a 

proposta de la Xarxa 
d’Infància i Adoles-

cència, oferirà a partir 
del mes de gener acom-
panyament a l’estudi i 
activitats educatives a 

infants i joves dels 6 als 
15 anys.

L’Angeleta de 
Montbui poble 

va fer el
20 de novembre 

MOLTES  FELICITATS!

103 anys!

32  |  ANOIA SUD
LA VEU

Divendres, 25 de novembre de 2016

MASQUEFA / LA VEU 

L ’Ajuntament, el Casal 
de Joves i la comissió 
de joves KSJ Masquefa 

se sumen el proper dijous 1 de 
desembre a la celebració del 
Dia Mundial de la Sida; una 
celebració que té com a objec-
tiu fomentar la conscienciació 
en relació amb el VIH/sida i 
mostrar solidaritat internaci-
onal. En aquesta línia, per do-
nar a conèixer la situació i im-
pulsar avenços pel que fa a la 
prevenció, les tres institucions 
van de la mà aquest 2016 en 
l’organització de les Jornades 
sobre Salut i Sexualitat. Del 
24 de novembre al 2 de de-
sembre, el Casal de Joves serà 
la seu de diferents xerrades, 
tallers i un concert dirigides 
als joves del municipi i a pro-
fessionals de la salut per com-
memorar el Dia Mundial de 
la Sida. El projecte arrencarà 

aquest dijous (18 h.) amb una 
taula rodona on es resoldran 
dubtes sobre el consum de 
drogues; i divendres 25 (17:30 
h.), l’Associació de Famílies 
de Menors Transsexuals oferi-
rà una conferència destinada 
als professionals que estan en 
contacte amb joves. Dimecres 
30 de novembre (17:30 h.), el 
Casal de Joves rebrà un taller 
sobre sexualitat segura, pre-
venció i salut; i dijous 1 de 
desembre, Dia Mundial de 
la Sida, es celebrarà un taller 
participatiu sobre sexualitat, 
sentiments i relacions per-
sonals. Amb l’objectiu de fo-
mentar la participació i pre-
miar l’assistència, les persones 
que participin a les quatre xer-
rades rebran un pack jove de 
regal que conté una motxilla, 
una samarreta i uns preserva-
tius. Mentrestant, del dilluns 
28 de novembre al 2 desem-
bre el Casal de Joves acollirà 

l’exposició gratuïta “Sex o no 
sex”. Es tracta d’una mostra 
adreçada als joves i que gira 
entorn de les conductes de 
risc en les relacions sexuals i 
del preservatiu com a mesu-
ra de prevenció. Finalment, 
com a acte de cloenda de les 
Jornades sobre Salut i Sexu-
alitat, l’Ajuntament, el Casal 
de Joves i la comissió de joves 
KSJ Masquefa organitzen el 
divendres 2 de desembre (23 
h.) un concert solidari de mú-
sica contra la Sida amb l’actu-
ació dels grups Karaoke Band 
i Misled Sound. L’entrada per 
a l’activitat serà solidària i es 
pagarà aportant un aliment 
i/o producte d’higiene perso-
nal –preferentment, oli, llet, 
gel, sabó, pasta de dents...- 
que anirà destinat íntegra-
ment al Banc d’Aliments de 
l’Associació de Voluntaris de 
Masquefa i a les famílies més 
necessitades del municipi.

Apunta’t a les Jornades sobre Salut i 
Sexualitat!

MASQUEFA / LA VEU 

E l mal temps imperant i 
la pluja caiguda al llarg 
del matí van condicio-

nar el nombre de donacions, 
així com la participació a la 
jornada. Amb tot, Masquefa 
va tornar a demostrar ser una 
vila compromesa i altruista 
que s’implica activament en 
els projectes solidaris. El Ca-
sal d’Avis va acollir per pri-
mera vegada aquest dimarts 
22 de novembre una jornada 
de donació de sang en la qual 
hi van prendre part prop d’un 
centenar de persones i durant 
la qual es van fer un total de 
80 donacions. La marató, or-
ganitzada pel Banc de Sang i 
Teixits amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, l’Associació 
de Donants de Sang de l’Ano-
ia i Creu Roja, va convertir la 
donació de sang en una jor-
nada festiva. Durant prop de 
10 hores consecutives, el Ca-
sal d’Avis i el seu entorn van 
acollir un programa d’acti-
vitats paral·leles en el que 
entitats, comerços, empreses 
i particulars s’hi van sumar 
donant-hi suport i animant 
a la participació. Entre elles, 
visites d’alumnes de l’escola 

Vinyes Verdes de La Beguda 
Alta i l’escola Font del Rou-
re; una xocolatada popular; 
una mostra de vehicles; una 
recollida solidària de jo-
guines noves; el lliurament 
del premi de dibuix a la jove 
Claudia Cristóbal Climent; 
música en directe; un sorteig 
d’ampolles de vi i cava i una 
colònia; la retransmissió en 
directe de la jornada a tra-
vés de Ràdio Masquefa; o la 
visita d’en Willy, gegantó de 
Masquefa. En aquest sentit, 
la pluja caiguda al llarg del 
matí de dimarts va obligar 
a anul·lar l’inflable per als 

Masquefa va acolir una nova jornada 
de donació de sang

més menuts. De les 91 per-
sones que van accedir al Ca-
sal d’Avis per donar sang, 80 
complien els requisits per 
ser donants; mentre que 11 
no ho van poder fer per di-
ferents motius. Mentrestant, 
dels 80 donants, 15 van do-
nar sang aquest dimarts per 
primera vegada. Una desena 
de persones, a més, van col-
laborar en l’organització de 
la donació. A l’equipament 
també es va facilitar infor-
mació sobre la donació (òr-
gans, cordó, plasma, medul-
la òssia...) a aquells que ho 
van requerir.

MASQUEFA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Mas-
quefa ha signat aquesta 
setmana un conveni de 

col·laboració amb la Funda-
ció Bancària “la Caixa” per al 
finançament d’una part del 
projecte socioeducatiu que el 
consistori impulsarà al muni-
cipi a partir del mes de gener 
del 2017. Es tracta d’un pla 
elaborat per les Regidories 
de Joventut, Benestar social 
i Educació i que neix a pro-
posta de la Xarxa d’Infància 
i Adolescència de Masquefa i 
dels centres educatius i agents 
socials que en formen part. El 
projecte permetrà, a partir del 
mes de gener, oferir al muni-
cipi un servei socioeducatiu 
adreçat a infants i joves en-
tre 6 i 15 anys que combina-
rà acompanyament a l’estudi 
i activitats educatives. Amb 
l’objectiu d’enfortir aquest 
pla social i educatiu, l’Ajunta-
ment va presentar el projecte 
a una de les convocatòries que 
l’Obra Social “la Caixa” ha im-
pulsat enguany -a la categoria 

de “Interculturalitat i acció 
social 2016”- i aquesta setma-
na les dues institucions han 
rubricat l’acord amb la signa-
tura d’un conveni de col·labo-
ració. En aquest sentit, Xavier 
Boquete, alcalde de Masquefa, 
es mostra molt satisfet de la 
implicació de l’Obra Social 
en aquest projecte i de la sig-
natura d’aquest acord com a 
“un primer pas per treballar 
plegats pel benestar comú i 
l’impuls d’eines educatives 
que ajudin en la formació dels 
joves masquefins”.

L’Ajuntament impulsa 
un servei socioeducatiu 
per a infants i joves
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COPONS / LA VEU 

E l passat diumenge la 
Colla dels Geganters 
i Grallers de Copons 

va portar les dues gegantes 
de Copons a una trobada ge-
gantera inèdita fins ara exclu-
sivament per a gegantes. La 
trobada va tenir lloc a l’avin-
guda Reina Maria Cristina de 
Barcelona i per una causa que 
s’ho val, ajudar a recaptar fons 
per la lluita contra el càncer 
de mama. Les Gegantes amb 
tu és una iniciativa de la Colla 
Gegantera de Sant Pere de Vi-
lamajor, què durant tot aquest 
any ha organitzat diverses ac-
tivitats amb aquesta finalitat. 
El 90% dels fons aconseguits 
es donaran a l’Institut Onco-
lògic de la Vall d’Hebron de 
Barcelona, per a l’estudi de 
les alteracions moleculars del 
càncer de mama, i el 10% res-
tant a Oncovallès, una entitat 
que dóna suport a pacients 
amb càncer i als seus familiars.
Després de molts anys, la ge-
ganta sènior coponenca de 
37 anys, la Roseta, va tornar a 
sortir de la vila, i aquesta vega-
da per anar més lluny que mai. 
La Roseta va ser construïda 
pels veïns i veïnes de Copons, 
vesteix com una pubilla cata-

lana i és molt apreciada pels 
seus vilatans. La va acompa-
nyar la jove geganta Raimun-
da, construïda l’any 2005 per 
un reconegut taller geganter 
de Solsona, i què està inspira-
da en una dona que va viure al 
Copons de principis del segle 
XVIII.
En aquesta gran trobada de 
gegantes, van assistir-hi més 
de cent colles de tota Catalu-
nya amb vora de dos-centes fi-
gures femenines entre gegan-
tes i gegantones, les quals van 
ballar totes a l’hora un ball que 
van aprendre el mateix matí i 
amb música especialment ide-
ada per l’ocasió i interpretada 
pels mateixos músics de les 

Les gegantes de Copons a la trobada 
solidària contra el càncer de mama

colles assistents. 
Aquest gran esdeveniment 
va ser la cloenda del projec-
te Les gegantes amb tu, i va 
comptar amb la presència i 
les paraules de la consellera 
de la presidència, la honora-
ble senyora Neus Munté, què 
va veure l’acte com una crida 
a la unitat de tots contra el 
càncer de mama i per enviar 
el missatge a les dones que el 
pateixen, que mai estaran so-
les. També va agrair la gran 
mobilització de tanta gent 
d’arreu per donar suport a 
aquest projecte solidari, tot 
destacant la solidaritat que 
sempre demostra la gent del 
nostre país.

CALAF / LA VEU 

A quest diumenge, 27 
de novembre, la Unió 
Calafina celebra la 

Festa del Soci que enguany 
coincideix amb l’acte central 
de la commemoració del 120è 
aniversari de la històrica asso-
ciació. 
Els actes, que es realitzaran 
tots a la Sala de Festes Bogart, 
començaran a les 13.00 hores 
amb un homenatge a les per-
sones que durant els darrers 
anys han format part de les 
juntes directives de l’entitat. 

Seguidament, hi haurà una 
presentació del document his-
tòric dels 120 anys que anirà 
a càrrec de l’historiador local, 
Jaume Mas. 
A les 14.30 hores es farà un di-
nar de celebració i, en acabat 
l’àpat es faran als diversos par-
laments a càrrec de persones 
representatives de l’associació. 
Més tard, a les 17.00 hores, hi 
haurà un concert de l’orques-
tra New Marabú, que serà la 
mateixa que conclourà l’acte 
amb el ja tradicional ball dels 
diumenges, que per als socis 
serà gratuït.

La Unió Calafina celebra 
diumenge l’acte central 
del seu 120è aniversari
 

CALAF / LA VEU 

A quest proper cap de 
setmana, divendres 
25 de novembre i dis-

sabte 26 de novembre, es durà 
a terme una nova edició de la 
campanya ‘Carretó Solidari’, 
iniciativa que impulsa Càri-
tas juntament amb els serveis 
socials de l’Ajuntament per 
recollir menjar per al Banc 
d’aliments de Calaf. Els esta-
bliments col·laboradors són el 
Supermercat Ca la Florentina, 
el Supermercat Condis Car-
nisseria Adoració, el Super-
mercat Prat, el Supermercat 
Super-T i la Carnisseria Islà-
mica. Aquests establiments 
posaran un carretó a l’entrada 
perquè la gent hi dipositi els 
aliments.
Cal recordar que han de ser 
productes que no es facin 
malbé o bé productes frescos 
que no necessitin refrigeració, 
com ara fruita. Tots els ali-

ments recollits aniran al Banc 
d’Aliments de Calaf que gesti-
ona Càritas i que ajuda setma-
nalment a moltes famílies del 
municipi. L’any passat es van 
recollir gairebé 1.000 Kg de 
productes alimentaris.
 
El Banc dels aliments de Ca-
laf
Es tracta d’un servei s’ofereix 
a persones empadronades a 
Calaf que es troben en situ-
ació de vulnerabilitat social. 
En total, representen un 2,77 
% de la població. L’accés al 
Banc d’aliments local es de-
termina a través de les pro-
fessionals dels Serveis Socials 
de l’Ajuntament, que prio-
ritzen i formulen els criteris 
per garantir una utilització 
del òptima servei. També es 
pot adjudicar a proposta de 
Creu Roja o de Càritas Dio-
cesana, amb la coordinació 
dels mateixos Serveis Socials 
municipals.
 

Aquest cap de setmana, 
‘Carretó solidari’ per 
recollir aliments a Calaf

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf pro-
mou, per aquest divendres 
25 de novembre, una acció 
simbòlica en motiu del Dia 
Internacional per a l’eli-
minació de la violència en-
vers les dones. Amb el lema 
“Deixa la teva empremta!” 

tothom qui vulgui podrà 
participar en el mural parti-
cipatiu que s’ubicarà a l’ex-
terior de l’edifici consistori-
al entre les 10 del matí i les 
12 del migdia. En aquesta 
hora es durà a terme la con-
centració i la lectura del ma-
nifest institucional.
L’objectiu d’aquesta com-

memoració és manifestar 
socialment el rebuig vers les 
violències masclistes i refer-
mar el compromís per treba-
llar per l’eradicació d’aquest 
problema social que afecta a 
dones d’arreu. Alhora, ser-
veix per sensibilitzar i donar 
informació sobre aquesta 
problemàtica.
 

Dia Internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones
 

COPONS / LA VEU 

Dissabte dia 26 a les 6 de la 
tarda inauguració  del racó  
d’intercanvi de llibres, situat 
al Bar la Cullereta de Copons, 
on es poden canviar, reme-
nar, xafardejar, triar  agafar 
llibres  i portar-los a casa. 
Si tens llibres a casa i no els 
vols guardar, deixa’ls al racó 
d’intercanvi. A diferencia del 

préstec bibliotecari, aquests 
llibres no s’han de tornar 
obligatòriament a la prestat-
geria, l’usuari te la llibertat 
per emportar-se o dipositar–
hi llibres i també tornar-los 
un cop finalitzada la lectura.
 
Dia internacional per l’eli-
minació de la violència de 
gènere
Diumenge dia 27  a la Sala 

Polivalent de Copons, a les 
11 Exposició fotogràfica 
“Plantat contra la violència 
de gènere”, a les 11:30 Taller 
sobre microviolències quo-
tidianes amb la presencia de 
Gemma Torra i Bertran, a les 
13:00 Activitat de cloenda: 
”Un arbre lliure de violèn-
cia”, 13:30 Pica-pica . Orga-
nitza l’Ampa de l’Escola de 
Copons.

Activitats a Copons
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VECIANA / LA VEU 

E l passat diumenge dia 
20 de novembre un 
grup de pares i mares 

de l’AMPA de l’Institut Ale-
xandre de Riquer de Calaf, 
acompanyats d’alguns alum-
nes, varen fer una caminada 
pel municipi de Veciana per 
tal de descobrir els seus in-
drets més emblemàtics. 
El recorregut va iniciar-se al 
Casal dels Germans de La Sa-
lle des d’on es va emprendre el 
camí cap el Molí de la Roda, 
antic casal dels barons de Se-
gur i on es situa el naixement 
del riu Anoia. Des d’allí es va 
continuar la ruta fins l’esglé-
sia de Santa Maria de Veciana 
on els esperava l’alcalde del 
municipi, Jordi Servitje, que 
els va donar la benvinguda i 
els va fer una explicació de la 
història i situació del munici-

pi així com una visita guiada 
a la mateixa església. Aquest 
edifici romànic presenta un 
molt bon estat de conservació 
després de les diverses fases 
de restauració que s’hi varen 
fer entre els anys 1985 i 2003. 
Per dignificar-lo l’any pas-
sat l’Ajuntament de Veciana 
va realitzar unes importants 
obres de remodelació dels seus 
entorns construint una plaça a 
peu pla del temple, una espa-
iosa zona d’aparcament i un 
nou vial circular per donar 
mobilitat a tot el conjunt.
En acabar l’estada a Santa 
Maria de Veciana el grup va 
enfilar el camí en direcció 
al nucli de Segur on varen 
gaudir d’una visita guiada 
al Centre d’Interpretació del 
patrimoni religiós anoienc 
ART ECCLESIA ubicat a l’es-
glésia de Santa Maria des de 
l’any 2015.

L’AMPA de l’Alexandre 
de Riquer va visitar 
Veciana

MONTMANEU / LA VEU 

Un grup de dones de Mont-
maneu, han començat a fer 
activitats de cara a la prope-
ra Marató de TV3, que en-
guany esta dedicada a “l’ic-
tus i les lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques”.
Un any més Montmaneu, 

col·laborarà a la Marató de 
TV3 amb diferents activi-
tats com un bingo popular, 
un vermut solidari i una 
cantada de nadales, entre 
d’altres actes.
Des de l’Ajuntament es va-
lora molt positivament  la 
col·laboració de tots els ve-
ïns/ïnes a la Marató.

Montmaneu col.laborarà 
amb la Marató de TV3

CALAF / LA VEU 

C inc joves, d’entre 16 i 
29 anys, han començat 
a treballar aquesta set-

mana a l’Ajuntament de Calaf 
a través del Programa Joves en 
Pràctiques, que forma part del 
Programa de Garantia Juvenil, 
cofinançat per la Generalitat 
de Catalunya, a través del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya, 
el Servicio Público de Empleo 
Estatal, i al Fons Social Euro-
peu de la Unió Europea. Per 
fer aquesta contractació el 
consistori disposa d’una sub-
venció total de 55.000 euros.
El joves, que treballaran al 
consistori calafí durant 6 me-
sos a jornada complerta, tenen 
els següents perfils:
- Llicenciat en Biologia
- Enginyer en Sistemes TIC
- Tècnic en conducció d’Ac-
tivitats Físicoesportives en el 
medi natural
- Tècnica en Educació Infantil

- Tècnica de Cures en Atenció 
d’Infermeria
Tots ells ja desenvolupen tas-
ques vinculades a la formació 
que han realitzat supervisa-
des per un tutor, un tècnic del 
consistori.
Els professionals contractats a 
través d’aquest programa ha-
vien de complir uns requisits 
molt restrictius. Per exemple 
havien d’estar inscrits al Sis-
tema Nacional de Garantia 

L’Ajuntament de Calaf contracta cinc 
persones a través del Programa Joves 
en Pràctiques

Juvenil, tenir un títol univer-
sitari, un cicle de grau mig o 
superior, o bé un certificat de 
professionalitat. A més, havi-
en d’estar en situació d’atur 
i figurar inscrits en el Servei 
d’Ocupació de Catalunya com 
a demandant d’ocupació no 
ocupat. Alhora, no podien ha-
ver estat contractats en pràc-
tiques per la mateixa titulació 
en cap altra empresa per un 
temps superior a dos anys.
 

CALAF / LA VEU 

La Xarxa de Teatres d’Ate-
neus de Catalunya, la 
XTAC, va presentar-se 

el passat dimecres, 9 de no-
vembre, com una nova eina de 
treball per a les entitats amb 
equipaments teatrals perta-
nyents a la Federació d’Ate-
neus de Catalunya (FAC), im-
pulsora del projecte ara fa un 
any. El Casino de Calaf (Unió 
Calafina) forma part d’aquesta 
iniciativa, presentada al Centre 
Sant Pere Apòstol de Barcelo-
na, que compta amb 27 entitats 
i un total de 30 sales de teatre 
que suposen 10.015 butaques, 
repartides en 23 municipis ca-
talans.
Amb l’afany de donar suport a 
la gestió dels teatres que tenen 
les entitats federades, la Fede-
ració d’Ateneus de Catalunya 
va crear ara fa un any la Xarxa 
de Teatres Ateneus de Catalu-
nya (XTAC). Aquest projecte 
és ara ja una realitat: la XTAC 
és una nova eina de treball per 
als Teatres dels Ateneus de Ca-
talunya (un gran conjunt de 
centres culturals i d’activitat 

col·lectiva de base social), que 
la Federació posa a disposició 
dels Ateneus, per tal que treba-
llin de forma coordinada, en 
un moment en què els projec-
tes compartits i la xarxa com a 
concepte de treball comú són 
del tot imprescindibles, i alho-
ra intrínsecs a la cultura popu-
lar i de base social.
Amb la XTAC es posa en mar-
xa  la xarxa més gran de teatres  
de Catalunya, amb l’objectiu 
de dinamitzar la programació 
de les sales de teatre d’aquests 
equipaments a partir de tres 
grans iniciatives: producció, 
programació coordinada i 

aliances. La XTAC a més de 
treballar per la programació 
es converteix en una eina de 
suport a les entitats progra-
madores, oferint acompanya-
ment i formació als programa-
dors, avantatges i descomptes 
econòmics en espectacles i en 
proveïdors, estudiant la pos-
sibilitat de formar part d’una 
plataforma de venda d’entra-
des compartida, promovent 
un intercanvi permanent en-
tre els teatres que en formen 
part, generant sinèrgies entre 
els espais i promovent alian-
ces amb projectes professio-
nals i amateurs.  

El Casino de Calaf s’adhereix a la 
Xarxa de Teatres d’Ateneus
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CALAF / LA VEU 

A quest dijous, 24 de 
novembre, comença 
a caminar un projecte 

sobre la recuperació de la me-
mòria històrica vinculada a la 
mineria de Calaf. El primer 
pas d’aquest projecte, promo-
gut per l’Ajuntament de Calaf 
i que pot créixer amb els anys, 
és recuperar el màxim d’infor-
mació relacionada amb aquest 
tema, endreçar-la coherent-
ment i dimensionar-la. A par-
tir d’aquí, es podran determi-
nar quines accions es poden 
dur a terme per tal de posar en 
relleu la mineria i convertir-la 
en patrimoni identitari del 
municipi.
El primer pas és la jornada 
d’aquest dijous en la que es 
busca concentrar, a la Sala 
Felip a partir de les 19.00 ho-
res, el màxim de testimonis 
orals de la gent que ha viscut 
la mineria als entorns de Ca-
laf. La idea és identificar el 
màxim de persones que han 

Tret de sortida a un projecte per posar en 
valor la història de la mineria a Calaf

CALAF / LA VEU 

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

constituït el 6è Consell Muni-
cipal d’Infants de Calaf per al 
curs 2016-2017. Durant l’acte, 
que va tenir lloc a la Sala de 
plens municipal, es va donar 
la benvinguda als tres nous 
membres del consell, al ma-
teix temps que es va fer un 
reconeixement als infants que 
han deixat de ser-ne membres.
La regidora d’Ensenyament 
del consistori calafí, Mont-
serrat Isern, va encetar l’acte 
donant la benvinguda als pre-
sents i destacant la importàn-
cia del Consell d’Infants com 
a òrgan de participació. Va 
posar de manifest que “els ulls 
d’un infant s’adonen de reali-
tats que ens envolten que els 
ulls d’un adult, tot sovint, ob-
via” i, per això, són “una visió 
més a tenir en compte”.
Seguidament, va donar la 
paraula al Cap d’Estudis de 
l’Escola Alta Segarra de Calaf, 
Marc Galceran, que va expli-
car com són escollits els alum-
nes que formen part d’aquest 

Consell, tots ells del centre 
d’educació primària. Enguany, 
els tres participants que han 
deixat el Consell, perquè han 
començat a estudiar a l’insti-
tut, són Anaïs Argerich Cam-
pà, Alba Esteban Carricondo i 
Dani Herraiz Vigara. En el seu 
lloc, han entrat a formar-ne 
part tres alumnes de cinquè de 
primària: Martina Closa Sere-
rols, Nadyin Betancurt Puerta 
i  Biel Passadas Morros.
Durant la sessió, els tres joves 
que finalitzaven el mandat al 
Consell van llegir un discurs. 
Després, agraint la tasca duta 

a terme, l’alcalde de Calaf, Jor-
di Badia, els va entregar un 
diploma de reconeixement. 
També van llegir un discurs 
els tres membres entrants i, en 
acabat, la regidora d’Ensenya-
ment va anar nomenant, un 
per un, tots els membres del 
nou Consell, mentre l’alcalde 
els imposava la medalla acre-
ditativa. 
Jordi Badia va cloure l’acte 
destacant la solemnitat de la 
constitució del Consell d’In-
fants ja que, com va dir, “des 
del govern municipal volem 
que aquest sigui un òrgan 

Constituït el Consell d’Infants de Calaf 
per al curs 2016-2017

tingut vivències associades a 
la mineria en aquest territori. 
En la trobada també es reco-
lliran fotografies relacionades 
amb aquesta temàtica i s’ubi-
caran en un mapa les diferents 
mines.
I és que una de les accions 
d’aquesta primera fase dels 
projecte podria ser geoloca-
litzar les diferents mines per-
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Diumenge tindrà lloc a 
la Sala d’Exposicions 
del Casal de Calaf  la  

2a Jornada de Pastorets, amb la 
qual es presenta la Temporada 
2016/2017 de Pastorets de Ca-
laf, amb un seguit d’activitats, 
totes relacionades amb la tradi-
ció centenària.
Enguany, coincidint amb el 
Centenari dels Pastorets de Jo-
sep M Folch i Torres, s’inaugu-
rarà una exposició monogràfica 
concebuda especialment per 
a l’ocasió per la Comissió del 
Centenari i que romandrà de 
forma permanent fins a final de 
temporada al vestíbul del teatre.  
Seguidament es presentarà la 
temporada dels Pastorets de 
Calaf a càrrec del seu director, 
Josep Garriga, i la dels Pastorets 
Infantils de Calaf, per part del 
seu director  Eloi Fonoll.
Com a Pastorets “convidats”, 
aquest any hi haurà els Pasto-
rets de Berga, que presentaran 
la visió d’uns altres pastorets.  
I després, s’ha organitzat una 
taula rodona/col·loqui dels 40 
anys dels Pastorets al Casal de 
Calaf, amb la participació   de 
directors, actors i participants 
veterans i actuals.
Clourà l’acte el Sr. Jordi Badia, 
Alcalde de Calaf.
A partir de les 13:00 h, amb la 
col·laboració del famós cuiner 
David Andrés, dels restaurants 
Somiatruites d’Igualada i Àbac 
de Barcelona, que enguany ha 
assolit el subcampionat del 
món de joves cuiners, es pre-
sentaran els plats dels Pastorets 
de Calaf, que alguns restaurants 
de Calaf i comarca han preparat 
per aquesta temporada.

Diumenge, 
presentació de la 
temporada de 
Pastorets

actiu i implicat en la millora 
constant de Calaf”. Així, l’al-
calde va transmetre la idea 
que des de l’Ajuntament es vol 
que el Consell vaig més enllà 
de participacions puntuals i va 
explicar als seus membres que 
la seva feina és “observar què 
succeeix, valorar-ho, emetre 
opinions, denunciar tot el que 
cregueu que no es fa prou bé, 
reivindicar els vostres drets, 
proposar millores i dissenyar 
projectes”. L’objectiu final és, 
segons Badia, que els infants 
ajudin “a tenir el poble en què 
tots volem viure”.
 
24 nens i nenes han format 
part del Consell
El Consell d’Infants és un òr-
gan de participació format per 
set nens i nenes dels cursos de 
5è i 6è de l’Escola Alta Segar-
ra, que són escollits pel centre 
educatiu i actuen de represen-
tants 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 neces-
sitats que sovint els adults ob-
vien. També és una bona ma-
nera 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 obtin-
guda, s’elabora un document 
on es detallen aquestes mesu-
res. Aquest document es con-
verteix en la carta als reis que 
els infants llegeixen el dia 5 de 
gener en acabar la cavalcada. 
Posteriorment, l’Ajuntament 
de Calaf estudia les propostes 
i, en la mesura del possible, les 
duu a terme.

què, després, es puguin idear 
diferents rutes de senderisme i 
coneixement de l’entorn.
Aquest és un projecte que, li-
derat pel consistori, compta 
amb el suport econòmic de la 
Diputació de Barcelona a tra-
vés d’una subvenció del Catà-
leg de Serveis de la Diputació 
de Barcelona, i el suport tècnic 
de la cooperativa Arada. 

CFIGUALADA (#SomBlaus) 
Assemblea Extraordinària CFIgualada 16/17 
Dia: 28 de Novembre a les 20:00 a la Sala d´Actes de Les Comes
Assistència:
Socis /Socis Col·laboradors / Espònsors
Jugadors més de 16 anys
Sta� Tècnic
Famílies Jugadors/res ( Pare i Mare)
Punts de l'ordre del dia:
Lectura i aprovació, si s'escau, de l'assemblea ordinària 
16/17
Revisió estat esportiu futbol base formatiu.
Revisió estat esportiu primer equips.
Revisió organització del club.
Presentació 11/12/16
Col·laboracions
Estat pressupost 16/17
...altres punts que socis creguin convenients introduir
Precs i Preguntes
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L’Igualada HC, cuer de l’OK Lliga

Els jugadors rebent les ordres del tècnic Ferran López, dissabte a Caldes. / IHC

HOQUEI / IHC

D olorosa derrota de 
l’Igualada Calaf 
Grup a la Torre Roja 

del Club Hoquei Caldes, on 
els vallesans van aconseguir 
els tres punts amb un gol de 
l’exjugador de l’Igualada Pol 
Galbas que va marcar el cin-
què a falta d’un minut del xiu-
let final. El conjunt arlequinat 
va fer un bon joc i es va empa-
tar dues vegades a la superio-
ritat dels locals al marcador, 
però aquesta notable actuació 
no va ser suficient per empor-
tar-se cap punt que els per-
meti allunyar-se de la zona de 
descens. 
Els homes Ferran López van 
controlar el ritme del partit 
durant una bona estona de la 
primera part. Tot i que no hi 
va haver grans ocasions per 
cap dels dos equips, l’Iguala-
da arribava amb profunditat 
a l’àrea rival i es defensava 
amb seguretat de les ofensives 
dels calderins, demostrant la 
millora defensiva dels últims 
partits. Tot i que estava lluny 
de ser un partit amb un ritme 
frenètic, era un matx controlat 
i ambdós equips, en especial 
els igualadins, havien fet mè-
rits per marcar un gol.

   PT. pj g e p gf gc
1. FC Barcelona  30 10 10 0 0 50 9
2. Reus Deportiu  23 10 7 2 1 49 24
3. Club Patí Vic 22 10 7 1 2 41 19
4. Coinasa Liceo  22 10 7 1 2 47 30
5. Voltregà 19 10 6 1 3 29 23
6. Moritz Vendrell 17 10 5 2 3 30 29
7. Caldes Laser 13 10 3 4 3 28 32
8. Citylift Girona  11 10 3 2 5 33 41
9. Vilafranca  11 10 3 2 5 21 31
10. Lloret  11 10 3 2 5 18 36
11. Alcobendas 10 10 3 1 6 32 41
12. Noia Freixenet 9 10 3 0 7 27 31
13. Enrile Alcoi 8 10 2 2 6 30 44
14. Manlleu 8 10 2 2 6 24 40
15. ICG Lleida 8 10 2 2 6 19 34
16. Igualada Calaf 5 10 1 2 7 26 40

OK Lliga

CERSLLIGA EUROPEA DESCENS

Jornada 10 
Voltregà - Reicomsa Alcobendas 5-2
FC Barcelona Lassa - Lloret 8-0
Coinasa Liceo HC - Enrile Alcoi 4-4
Club Patí Vic - CP Vilafranca   1-0
Moritz Vendrell - CP Manlleu 5-2
Reus Deportiu - Citylift Girona 12-5
Caldes Laser - Igualada Calaf 5-4
ICG Software Lleida - Noia Freixenet 4-3

Copa CERS - 16ens final

Tornada (dissabte 26)
Dusseldorf-Nord (ALE) - Trissino (ITA) (3-6)
Centemero Monza (ITA) - Uri (SUI) (4-1)
Juv. Viana (POR) - Darmstadt (ALE) (7-2)
Moritz Vendrell - CGC Viareggio (ITA) (3-3)
Caldes  Laser - US Coutras (FRA) (1-0)
Sarzana (ITA) - Geneve RHC (SUI) (6-5)
Uttingen (SUI) - RESG Walsum (ALE) (2-2)
Saint Omer (FRA) - Soham RHC (ANG) (7-1)
ASD Follonica (ITA) - Noia Freixenet (2-1)
Roller Biasca (SUI) - Igualada Calaf  (1-7)
Ploufragan (FRA) - King’s Lynn (ANG) (13-1)
HC Turquel (POR) - Herringen (ALE) (3-2)
Dornbirn (AUS) - Wimmis (SUI) (4-2)
Remscheid (ALE) - Wolfurt (ALE) (9-2)

Jornada 11 (3 de desembre)
Reus D.-Vic
Vilafranca-FC Barcelona
Lloret-Liceo
Enrile Alcoi-Vendrell
Manlleu-ICG Lleida
Noia Freixenet-Voltregà
Alcobendas-Caldes
Girona-IGUALADA

Van ser els arlequinats, mit-
jançant Emanuel García els 
qui es van avançar a l’electrò-
nic. Al minut 16 de partit, l’ar-
gentí rematava de cullera des 
de la frontal i perforava la por-
teria de Cesc Campor. L’Igua-
lada havia certificat les bones 
sensacions amb un gol, però el 
Caldes, que tampoc estava ju-
gant un mal partit, va empatar 
cinc minuts després amb una 
rematada de Roger Acsensi 
després de l’assistència de Jor-
di Urbano. Un empat a un que 
va ser com una galleda d’aigua 
freda per l’Igualada, perquè 
tres minuts després del primer 
gol del Caldes, Roger Acsensi 
aconseguia un doblet que en-

viava a l’Igualada camí dels 
vestidors amb inferioritat al 
marcador.
L’inici del segon temps va es-
tar marcat per la polèmica del 
tercer gol del Caldes, anotat 
per Pol Galbas. Els jugadors 
arlequinats van protestar que 
el gol pugés al marcador per-
què l’ex de l’Igualada va rema-
tar la bola amb la cara i fins 
i tot va necessitar sortir de la 
pista per rebre atenció mèdica. 
Ferran López va declarar que 
“un àrbitre ho ha vist però el 
gol ha pujat al marcador”. Tot 
i les reclamacions a l’àrbitre 
(fins i tot el porter Elagi Deitg, 
com a capità de l’Igualada, va 
abandonar la seva porteria per 

parlar amb la parella arbitral) 
el polèmic gol valer, cosa que 
deixava a l’Igualada a dos gols 
de distància dels punts. 
Però l’Igualada no va abaixar 
els braços i va saber jugar les 
seves cartes. Després del seu 
tercer gol, els calderins tenien 
vuit faltes i van forçar la dese-
na al minut 32 de joc. Ema-
nuel García, una vegada més, 
va ser l’encarregat de llençar 
la falta directa. L’argentí va 
enganyar a Cesc Campor mo-
vent la vola de dreta a esquerra 
i d’esquerra a dreta i va firmar 
un doblet. El 3 a 2 va ser una 
injecció de moral important. 
Tot i que el Caldes va disposar 
d’alguna oportunitat, l’Iguala-
da va tornar a agafar el ritme 
del partit ja que les possibi-
litats de puntuar eren més a 
prop.
L’empat a tres es va fer esperar 
però va arribar. Al minut 45, 
Tety Vives aconseguia el tercer 
després d’un tir exterior. Però 
l’Igualada duia diversos mi-
nuts aguantant amb nou faltes 
i al minut 47 va forçar la de-
sena. Xavi Rovira no va desa-
profitar la oportunitat i va ba-
tre a Elagi Deitg enganyant-lo. 
Però l’Igualada va treure l’or-
gull i només 9 segons més tard 
Tety Vives tornava a empatar 
al desviar al fons de la por-
teria una bola exterior. A pocs 
minuts del final el marcador 
reflectia els mèrits que havi-
en fet els arlequinats. Però el 
matx no s’acaba fins al minut 
50, i 60 segons abans del xiulet 

final, Pol Galbas aconseguia 
un doblet que tornava a avan-
çar el Caldes al marcador amb 
un 5 a 4 a favor i deixava, al-
tra vegada, a un bon Igualada 
sense sumar cap punt. 
Ferran López, tècnic de l’Igua-
lada, va mostrar-se satisfet: 
“Trec coses positives d’avui. 
Si el partit dura 50 minuts, 
l’Igualada n’ha jugat bé 47”. 
Sobre la situació de l’equip, 
que es manté en zona de des-
cens afirma que “no estic pre-
ocupat, ho estaria si l’equip no 
jugués a res o si no hi hagués 
il·lusió, però això en aquest 
equip no passa”. L’entrenador 
arlequinat està convençut que 
“els resultats arribaran, la fi-
losofia seguirà sent la mateixa 
que fins ara perquè estic con-
tent amb els jugadors”. 
El pròxim compromís de 
l’Igualada és el partit de tor-
nada dels setzens de final de la 
Copa CERS, a Biasca, Suïssa. 
Els arlequinats viatgen amb 
un 7 a 1 favorable del partit 
d’anada. Pel que fa l’OK Lli-
ga, el pròxim matx dels igua-
ladins és a la pista del Citylift 
Girona el pròxim dissabte 3 de 
desembre. 
CH Caldes: Cesc Campor, Ro-
ger Acsensi (2), Alexandre Ac-
sensi, Xavi Rovira (1) i Jacint 
Molera - equip inicial – Pol 
Galbas i Jordi Urbano.
Igualada Calaf: Elagi Deitg, 
Francesc Bargalló, Met Molas, 
Roger Bars i Sergi Pla - equip 
inicial - Tety Vives (2) Dani 
López i Emanuel Garcia (2). 

El CAI, sensacional al cros de Girona

ATLETISME / LA VEU

E ls 24 atletes del Club 
Atlètic Igualada que 
participaren  diumen-

ge al matí en el 19è Cros Ciu-
tat de Girona protagonitza-
ren una excel·lent actuació.
Paula Blasco s’imposava en 
Juvenils amb un temps  de 
8’37”, Marina Suria, era 6a 
amb 9’00”,  Elia Ibarra, 9a 
amb 9’09”,  Jana Roca 19a 
amb 9’38”, i  Carlota Cerón 
30a amb 9’59”, sobre un re-
corregut de 2.620 m. 
Abdessamad Oukhelfen era 
el guanyador de la categoria 
Junior invertint 12’51” per 
cobrir els 4.500 m. de cursa.
En Junior fem. Marta Lla-
gostera era 5a invertint un 
temps de 14’54”, per com-
pletar un circuit de 4.120 
m., i Olivia Bellaubí 10a amb 
15’53”. Hamid Darbaoui 
era 23è en categoria Juvenil 
amb 9’27”, sobre un circuit 
de 3.000 m. Carla Bisbal era 

la guanyadora de la categoria 
Infantil amb 5’41”, Francina 
Massagué  2a amb 5’49”, i  Ju-
dit Navarro 6a amb 6’09”, so-
bre un recorregut de 1.770 m. 
Oriol Alonso per la seva part 
assolia també la victòria en 
categoria Aleví amb 5’59”, so-
bre un circuit de 1.770 m.. Aya 
Boulbayem era 8a classifica-
da en la categoria Aleví, amb 
4’22”, sobre 1.120 m.
En categoria Cadet Judit Ibar-
ra era 9a amb 7’35”, Anna Tor-

ras, 12a amb 7’44”,  Marcel·la 
Solé, 15a amb 7’48”, Berta 
López 17a amb 7’53”,  Júlia 
Solé, 32a amb 8’19”, i Avril 
Duran 47a amb 8’48”, sobre 
un recorregut  de 2.240 m.
En Cadet Riduan Boulbayem 
era 17è amb un temps de 
9’53”, Gerard Farré 27è amb 
10’07”  i Jan Bisbal, 35è amb 
10’15” sobre un recorregut 
de 3.000 m. Pel que fa als 
Infantils Nil Cabello era 11è  
amb 9’26”, sobre 2.620 m.  



HOQUEI FEMENÍ/ LA VEU 

L es noies de la Marta 
Soler continuen impa-
rables al grup cinc de la 

categoria FEM16. Aquest dis-
sabte van guanyar, clarament, 
a la UE La Garriga, equip que 
tanca la classificació del grup, 
i van debutar a la categoria 
una jugadora, l’Aina Caro, 
que pujava del FemBenjamí 
per a aquest partit. I la portera 
Naiara Dalmases, alevina, que 
debutava a la categoria, i com 
a titular. 
El Nitidus Igualada va sortir a 
fer el seu partit i de seguida va 
marcar el primer gol. El do-
mini de les igualadines era ab-
solut però les locals marcarien 
el seu golet abans del descans 
al aprofitar una bola morta 
davant la portera igualadina 
debutant, Naiara Dalmases, 
que tot i tenir poca feina, la va 
resoldre amb eficiència. 
Així, la primera part acabava 
amb un clar 1-5 favorable a les 
del Nítidus. A la segona part, 
hi havia relleu a la porteria i la 
defensaria ara la Cristina Riba 
que, com la Naiara, va tenir 
poca feina gràcies a la bona 
defensa igualadina. 
La segona part va ser un mo-
nòleg de les visitants i acaba-
rien deixant el marcador final 
amb un rotund 1-11. 

El Nítidus Igualada 
segueix imparable

Cròniques dels equips 
de l’Igualada Vòlei Club

El darrer partit d’aquesta pri-
mera fase es jugarà, a la pista 
polivalent de Les Comes, el 
proper diumenge dia 27 de 
novembre a les 11:30 h, con-
tra el perillosíssim Caldes 
Recam Làser. I és que l’equip 
vallesà, màxim golejador del 
grup amb 51 gols, vindrà a 
Igualada a guanyar de totes 
totes perquè està lluitant, jun-
tament amb el CP Manlleu 
A, per la segona posició del 
grup on, ara mateix, ambdós 
equips estan empatats. Sense 
cap mena de dubte, serà un 
gran partit. 
NÍTIDUS IGUALADA FHCP 
Naiara Dalmases -P-, Ona 
Vidal (2), Marina Asensi (2), 
Alba Romagosa (3) i Carla 
Claramunt (3). També Liu 
Capdevila, Judit Llobet (1), 
Aina Caro i  Cristina Riba -P-. 
Entrenadora: Marta Soler.
Altres resultats:
La Sanvitxeria Igualada FHCP 15 - 
7 CP Monjos 
Eva Besa -P-, Laia Puig (1), Laura 
Crespo (7), Ariadna Busqué (4) i 
Aina Caro (2). També Gina Balcells i 
Júlia Sabater (1). Entrenadora: Shei-
la Torres 
Instal·lacions Sevilla IFHCP 2 - 2 
CHP Mollerussa  
Emma Compte -P-, Ona Jiménez, 
Ona Bru, Íria Varias i Abril Besa. 
També Iris Jiménez. Entrenadora: 
Laia Navarrete.
CH Vila-Sana 3 - 3 Igualada FHCP / 
CE Noia Freixenet 
Judit Calvo -P-, Jana Casany, Paula 
Gelonch, Núria Fernàndez, Nerea 
Ramírez, Laia Aullon (1) i Marina Asen-
si (2). Entrenador: Pau Romagosa.
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VOLEIBOL / IVC

D iumenge al matí el 
Jorba Solà Sènior 
Masculí de l’Iguala-

da Vòlei Club es va desplaçar 
a la pista del Cevol Torredem-
barra per disputar una nova 
jornada de la segona divisió 
catalana, els igualadins no van 
poder sumar els tres punts. El 
partit va acabar amb un mar-
cador de 3 set a 0 (25-19/25-
22/25-10), favorable als locals. 
Els de Torredembarra van do-
minar el partit de principi a fi, 
l’Igualada Vòlei Club només 
va poder lluitar fins a la mei-
tat dels dos primers sets, els 
errors no forçats dels visitants 
va definir el joc i els locals van 
aprofitar per sumar molts 
punts per zona 2 i 3. El pròxim 
cap de setmana els de l’Anoia 
tenen jornada de descans.
També comptem amb der-
rota de l’Alain Afflelou Sè-
nior femení a la seva visita 
al camp de les líders, el Asfe 
Sant Fruitós, per un  tanteig 
de 25-23/25-22-/25-18, partit 
lluitat en els primers sets, però 
petits detalls i errades no van 
aconseguir emportar-se al-
gun set, tot i això seguixen a la 
tercera posició. El cap de set-
mana a les 18:00 el derbi co-
marcal marcara una jornada 
especial al fortí de les Comes 
al enfrontar-se amb la Torre 
de Claramunt Vòlei Club, on 
s’espera una gran expectació.
Pel que fa a l’Allain Afflelou 
Sènior femení, derrota al fortí 
davant un potent Sant Boi, per   
0-3, la setmana que ve aniran  
a terres lleidatanes per enfron-
tar-se al líder  Martí Serralleria 
Balafia Volei Lleida.
Victòria al fortí de les jugado-

res de Marc Maturana davant 
el Volei els Arcs, per 3-0, amb 
tanteig de 25-14/25-16/25-23, 
bones evolucions en els dos 
primers sets, que en el tercer 
la han estat mes igualat a punt 
de complicar-se, vista al San-
dor B el pròxim cap de setma-
na.
El cap de setmana passat pri-
mera i esperada victorià dels 
veterans del Xp IVC, per 3-1, 
davant el Voleinova B , partit 
dinàmic i amb bona actitud, 
on sols al segon set els errors 
no forçats van donar ales als 
visitants, però que es va corre-
gir en els següents sets.
Base
El Juvenil Maculí que milita a 
1a divisió, pateix una derrota 
al fortí davant el A.E, Sandor, 
per 1-3, amb tanteig de 19-
25/25-23/25-27/19-25, partit 
molt lluitat pels dos equips, 
però en moments importants 
petits detalls i alguna errada 
arbitral va decantar el matx 
per al Sandor, gran evolució 
dels jugadors de l’Igualada 
que mica en mica va assolint 
reptes tècnics tàctics.
El Juvenil Femení perd a casa 
davant d’un Balafia molt fort, 
les igualadines van mostrar 
una gran actitud i motivació 

davant d’equip superior a 
elles, l’equip Igualadí , va fer 
un bon joc defensiu salvant 
boles impossibles i mostrant 
actitud defensiva, tot això no 
va ser suficient per guanyar a 
les lleidatanes, amb un atac 
contundent i bona defensa, 
es van imposar per 0-3, la set-
mana que ve visita al Dsv Sant 
Cugat.
Mateix camí van seguir les 
Cadets del femení, davant un 
Balafia molt potent i alçada, 
amb un sistema de joc més 
efectiu i assolit, tot i això les 
grans jugadores d’aquest ca-
det van aguantar el tipus, ai-
xecant atacs molt forts, i cons-
truint amb molt de criteri, al 
final la derrota va ser per 0-3, 
i també visitaran la casa del 
Dsv Sant Cugat.
L’equip Aleví en 3er partit de 
la temp. Ha acabat amb victo-
ria del Igualada davant del Vi-
lobí per 2-3, amb aquest nou 
èxit el equip de Ricard Jorba 
i Aixa Jorba com a segona, 
situen líders a les igualadines 
de la seva lliga sense conèixer 
la derrota. Cal felicitar a tot 
l’equip pel bon treball que 
han fet. Tot i els alts i baixos 
ha sapigut acabar imposant-se 
en 5e set. 



Mala jornada dels equips sènior del CBI

BÀSQUET / CBI

E l CBI sènior masculí 
s’enfrontava en la vui-
tena jornada de la Lliga 

EBA en una pista difícil per a 
tots els equips,  la del Cerda-
nyola, després de la victòria 
a casa contra el Valls, aques-
ta vegada condicionats per la 
lesió del capità Jordi Torres.
Un gran primer quart que 
acabava amb un resultat favo-
rable als blaus de 13-25, amb 
una brillant actuació dels ju-
gadors visitants els col·locava 
el partit en un molt bon lloc. 
Tot i així, els jugadors de A. 
Forné, aconseguien recuperar 
sensacions i començar a tro-
bar el punt en atac amb un 
segon parcial de 22-13, que 
ens portava a un descans molt 
ajustat al marcador (35-38).
Un tercer quart amb un par-
cial de 23-17, ficava les coses 
difícils als jugadors de Jordi 
Martí per poder tornar a aga-
far les rendes del partit. Un fi-
nal de partit molt ajustat i on 
podia haver passat qualsevol 
cosa, sumat al condicionant 
de la lesió de Carles Fons en 
els darrers minuts de partit, 
donava la victòria a l’equip 
local.
El resultat final del partit va 
ser CB Cerdanyola Al Dia A 
79 – Physic CB Igualada A 75.
Tot i el complicat calendari, 
la setmana que ve tornem a 

 Pj G P Pf Pc Pt
1 Quart 8 6 2 645 587 14 +1
2 Pa. Lleida 8 6 2 646 631 14 -1
3 Palma AE 8 6 2 623 623 14 +1
4 Mollet 8 5 3 635 577 13 +2
5 Barberà 8 5 3 620 623 13 -1
6 El Masnou 8 4 4 584 551 12 -1
7 Castelldefels 8 4 4 623 594 12 +3
8 Sant Adrià 8 4 4 704 675 12 -1
9 Valls Nutrion 8 4 4 563 597 12 +1
10 Muro Basket 8 3 5 614 626 11 -2
11 Sitges 8 3 5 566 591 11 -4
12  Igualada 8 2 6 557 571 10 -1
13 Cerdanyola 8 2 6 577 641 10 +1
14 Andorra B 8 2 6 579 649 10 +1

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 8
Quart-Barberà 85-58
Morabanc Andorra B-Sant Adrià 100-83
Basquet Sitges-Mollet 55-73
Vive  El Masnou-Castelldefels 69-74
Muro Basket-Palma Air Europa 64-72
Valls Nutrion-Pardinyes Lleida 79-63
Cerdanyola-Physic Cb Igualada 79-75

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 10
Cerdanyola-Tarragona 65-54
Sese-Granollers  72-58
Jet Qsport-Barça Cbs 51-55
CN Terrassa-Physic Igualada 57-51
Arenys Basquet-Platges Mataró 49-62

 Pj G P  Pf Pc Pt
1 Barça Cbs 10 9 1  630 495 19
2 Cerdanyola 10 9 1  625 510 19
3 Platges Mataró 10 7 3  571 537 17
4 Jet Qsport 10 6 4  540 518 16
5 Igualada 10 5 5  507 542 15
6 CN Terrassa 10 5 5  512 567 15
7 Arenys Basquet 10 3 7  619 641 13
8 Sese  10 2 8  573 623 12
9 Tarragona 10 2 8  527 579 12
10 Granollers 10 2 8  545 637 12

Jornada 11
Tarragona-Bàsquet Arenys
Platges Mataró-CNTerrassa
Physic Igualada-Jet Qsport  dia 26, 18h
Barça Cbs-Sese
Granollers-Cerdanyola

Jornada 9
Barberà-Physic Cb Igualada  dia 27, 18h
Pardinyes Lleida-Cerdanyola 
Palma Air Europa-Valls Nutrion
Castelldefels-Muro Basket 
Mollet-Vive El Masnou
Sant Adrià-Basquet Sitges
Quart--Morabanc Andorra B
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jugar fora, seguirem partit a 
partit amb la tranquil·litat de 
l’ajustada classificació.
Physic CB Igualada A: R. Riu 
(5), E. Burgès (4), M. Moliner 
(15), J. Torres (-), M. Benito 
(8), C. Fons (9), MA. Garcia 
(10), A. Gual (9), X. Creus (4), 
S. Laguarta (0), E. Tejero (8), 
P. Camí (3).
Parcials: 13-25, 22-13 (35-38), 
23-17 (58-55), 21-20 (79-75).

Derrota del femení a Terrassa 
en l’inici de la 2a volta
Inici de la segona volta per les 
noies del Physic CB Igualada 
i novament derrota fora de 
casa, contra un rival directe 
a la classificació. El matx ha 
començat amb un 2+1 per 
part de les locals. Tot i això, 
les igualadines trobaven bona 
circulació de pilota, arribant 
fàcilment sota cistella, però 
sense finalitzar amb bàsquet. 
Un temps mort d’en Pep Pi-
queras fa que les noies del sè-
nior anotin un triple que les 
posa al partit (10-5). Tot i fer 
bon treball defensiu, les locals 
aconsegueixen un parcial de 
9-2, anotant tot allò que tiren, 
acabant amb un primer par-
cial de 19-7 favorable pel CN 
Terrassa.
En el segon quart, les iguala-
dines surten amb una altra 
energia i el comencen amb 
un triple de Belen Armengol, 
que les posa 19-10. Tot i tre-

ballar molt més intensament 
en defensa, i corrent al contra-
atac, les igualadines segueixen 
sense anotar de cara a cistella. 
L’única manera d’anotar a es-
tat a la línia de tirs lliures. Això 
va fer que el segon parcial fos 
d’empat (14-14), col·locant 
un resultat total a la mitja part 
de 33-21.
A la represa del partit, tot i la 
diferència en el marcador, les 
noies del sènior han sortit a 
treballar de valent i una vega-
da més en defensa, per poder 
retallar distàncies. La clau ha 
estat controlar el rebot defen-
siu, per posar-nos a 6 punts a 
falta de tres minuts per acabar 
el quart. Aquest treball ha fet 
que, el tercer parcial fos de 11-
19, que situava un marcador 

de 44-40.
En l’últim quart, el conjunt 
igualadí tot i empatar el par-
tit a falta de tres minuts, no 
ha pogut endur-se el matx 
per arrossegar la diferencia en 
el marcador dels dos primers 
períodes. L’últim parcial va ser 
de 13-11. Finalment el matx 
va acabar amb un resultat de 
CN Terrassa A 57 - Physic CB 
Igualada 51.
Physic CB Igualada: C. Carner 
(13), E. Roda (-), N. Soler (7), 
J. Lamolla (-), M. Jane (6), M. 
Amatlle (1), B. Sellarès (2), M. 
Fernandez (-), M. Teixidó (5), 
E. Freixes  (-), B. Armengol 
(12), E. Freixas (-), S. Carrasco 
(5).
Parcials: 19-7, 14-14 (33-21), 
11-19 (44-40), 13-11 (57-51).    

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 



GIMNÀSTICA / SAN ROQUE

D issabte es va celebrar 
al Pavelló Nou Con-
gost a Manresa, la fi-

nal Copa Catalana Individual 
Base. El Club Gimnàstic San 
Roque va participar amb dues 
gimnastes, les quals es van 
classificar anteriorment amb 
els grans resultats aconseguits 
en les Fases prèvies.
Sandra Domínguez, en cate-
goria cadet nivell VII i amb 
aparell de maces, va realitzar 
un exercici excel·lent i així 
va assolir la segona posició; 

Dues gimnastes del San 
Roque, sotscampiones

Nova victòria de La Vinícola Montbui

aquesta mateixa va aconseguir 
Paula Mensa, en categoria in-
fantil amb l’aparell de cèrcol, 
realitzant el seu ball amb una 
gran execució. D’aquesta ma-
nera assoliren el gran títol de 
subcampiones de Catalunya 
en un alt nivell i on participa-
ven gimnastes d’arreu de Ca-
talunya amb grans exercicis.
Des de el Club volem donar 
l’enhorabona a les gimnastes i 
al gran equip tècnic que tenen 
darrera, que fan possible des-
puntar dintre de la gimnàstica 
rítmica de Catalunya aquest 
petit club de la comarca. 
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FUTBOL SALA / LA VEU 

E ls montbuinecs tor-
naven a disputar per 
segona setmana conse-

cutiva un partit de lliga davant 
la seva afició aconseguint una 
victòria molt treballada des de 
el primer minut de joc.   
Inici de partit molt respectuós 
per part dels dos equips, espe-
rant a mitja pista l’errada rival 
per sortir al contraatac però 
veient que les defenses s’im-
posaven als atacs els mont-
buiencs passats uns minuts de 
joc van pujar la línia defensiva 
passant a pressionar a tota la 
pista per poder robar prop de 
l’àrea rival. Un rival que no és 
posava gens nerviós a l’hora 
de treure la pilota i que espe-
rava les seves oportunitats al 
contraatac, en canvi el grocs 
topaven amb la gran defen-
sa visitant i les bones accions 
del porter, amb aquesta tònica 
s’arribaria a la mitja part del 
partit.
A la represa els jugadors 
d’Aleix Alamillo van canviar 
la seva defensa, passant a ser 
ells els que esperessin a mitja 
pista per sortir al contraatac i 
donar més possessió de pilota 
als de Gràcia. Els de Montbui 
és trobaven molt còmodes a la 
pista només calia esperar les 

ocasions, i així va ser com al 
minut 28 en una pèrdua de pi-
lota dels visitants a mitja pista 
i una mala sortida del porter 
deixava a Alberto sol davant la 
porteria per fer pujar el 1 a 0 
al lluminós de Montaqua. Tot 
i aquest resultat els de Barce-
lona no van canviar el seu es-
til de joc, possessió de pilota 
sense perill envers la porteria 
de Rubén, fet que als locals 
no els incomodava massa es-
perant que passessin els mi-
nuts de joc buscant la millor 
ocasió per assetjar la porteria 
rival, i així va ser com en una 
nova pèrdua de pilota l’apro-
fitava Oli al minut 34 per in-
crementar l’avantatge 2 a 0 
al finalitzar un contraatac. A 
partir d’aquest moment els de 
Gràcia van sortir a jugar amb 
porter jugador, però una molt 
bona defensa dels grocs els va 
permetre poder deixar la por-
teria a 0, tot i que van disposar 

de dues bones ocasions per re-
tallar diferències però els pals 
de la porteria local van impe-
dir que el marcador és tornés 
a moure fina a la fi del partit.   

Alineació: Rubén, David, 
Oli(1), Alberto(1), Márquez 
–cinc inicial- Cristian, Joel,  
Asensi i Issam.
Aquest resultat situa als mont-
buiencs en una meritòria 
cinquena posició de la taula 
classificatòria amb 12 punts. 
Aquesta propera setmana és 
desplaçaran fins a la difícil 
pista del FS Casserres. 
Altres resultats:
Autoreparaciones Agustín 
Aleví  3 – 13  CFS Molins A 
(Erik, Iván i Raúl A.)
Obres i Serveis Ner Cadet 3 – 
2 Sala 5 Martorell B (Manu, 
Loa i Xexu)
CFS Òdena 0-6 MonSalut Sè-
nior B (Juan 2, Paquito, Bryan, 
Carlos i Adri).

Bon paper del Frontennis Igualada al Campionat de Catalunya
FRONTENNIS / LA VEU 

E l passat diumenge dia 
20 de novembre es va 
jugar una nova jornada 

del Campionat de Catalunya de 
Frontennis per Clubs. L’Iguala-
da va rebre a les instal·lacions 
del Molí Nou al Frontennis 
Abrera guanyant per 3-0.

Julià López i Ramon Isaac, gua-
nyaren per 15/11, 6/15 i en el 
set de desempat per 10/2. Una 
partida molt vistosa amb un 
joc molt ràpid. Raúl Rome-
ro i Marc Esteve, guanyaven 
per 15/13, 5/15 i en el tercer 
set 10/3. Una partida amb dos 
parts, una per cada parella. 
Però el saber estar dels iguala-

dins va fer guanyar el tercer set. 
Javi Llaves i Adrià Cano, gua-
nyaven per 11/15, 15/11 i en 
el desempat un 10/1. Partida 
idèntica a l’anterior .
Amb aquesta victòria el CFI va 
tercer que falta d’una jornada. 
Aquesta posició assegura la 
permanència en la 1a catego-
ria, la màxima de Catalunya. 

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 

E l CF Igualada ha acon-
seguit en els 3 últims 
partits 7 dels 9 punts 

disputats. Però això no es més 
que un gra de sorra en el cas-
tell que cal construït per asso-
lir la tranquil·litat.
Diumenge davant el Rubí es 
va poder veure una de les mi-
llors primeres parts dels dar-
rers temps; un CF Igualada 
que toca i toca la pilota, no en 
“trenca” cap, però que a la ve-
gada busca superar línies per 
que  mitjos i davanters puguin 
trenar jugades ràpides i amb la 
verticalitat necessària per “da-
nyar” la porteria rival.
Un bon partit, amb nervis fi-
nals fruit de la incertesa del 
resultat i de la posició a la tau-
la classificatòria. Jugades més 
destacades:
Minut 7: Escapada per banda 
dreta de Martí, centrada i An-
selm no hi arriba per poc.
Min 13: Escapada per banda 

Important victòria del CF Igualada

FUTBOL / F. ESPLUGAS (UEM)

E mpat olímpic en el mu-
nicipal de La Feixa Llar-
ga entre els d’Hospitalet 

de Llobregat i els igualadins 
“vermells”. Dic olímpic perquè 
el gol de l’empat del locals va 
arribar en el 92 de partit, és a 
dir 90+ 2, pels puristes.
Aquest Montserrat és tan des-
concertant, que és capaç de 
tot i més. Venia d’una derrota 
d’aquelles que fan molt mal, 
però durant la setmana, el cos 
tècnic igaaladí ja s’ha encarre-
gat de carregar “bateries” i po-

   PT. g e p gf gc
1 Can Vidalet 31 10 1 1 37 12
2 U. Bellvitge 28 8 4 0 21 4
3 Espluguenc  21 6 3 3 20 17
4 Junior  20 6 2 4 20 18
5 Sant Joan D. 19 5 4 3 30 18
6 Sant Just At. 18 6 0 6 30 29
7 Montserrat  18 5 3 4 19 18
8 Marianao Poblet 17 5 2 5 17 16
9 Olímpic  16 3 7 2 19 16
10 San Mauro  16 5 1 6 17 21
11 Martorell 14 4 2 6 18 25
12 Vilafranca At. 14 4 2 6 11 18
13 Moja 14 4 2 6 17 27
14 Fontsanta 12 2 6 4 22 20
15 Delta Prat 12 3 3 6 15 27
16 Gornal  11 2 5 5 17 25
17 Cooperativa 10 1 7 4 19 24
18 Dinamic Batlló 5 1 2 9 16 30

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 12
Vilafranca At. 1 - 1 Delta Prat
Moja  1 - 1 Marianao Poblet
Espluguenc  1 - 1 Fontsanta
Junior  0 - 4 Can Vidalet 
Dinamic Batlló 3 - 4 Martorell
Sant Just At. 2 - 1 Gornal 
U. Bellvitge 1 - 1 Montserrat 
Sant Joan D. 1 - 1 Cooperativa
San Mauro 1 - 0 Olímpic

Jornada 13
St. Joan D. - U. Bellvitge
MONTSERRAT - Dinamic Batlló
Martorell - At. Sant Just
Gornal - Espluguenc
Fontsanta - Vilafranca At.
Atl. Prat - Júnior
Can Vidalet - Moja
Marianao P. - SAN MAURO
Cooperativa - Olímpic Fatjó

   PT. g e p gf gc
1 CF Begues 29 9 2 1 33 14
2 Joventut R. 27 8 3 1 31 14
3 Sitges 26 8 2 2 23 12
4 La Munia 25 8 1 3 23 14
5 Anoia 24 8 0 4 25 19
6 Piera 18 5 3 4 23 19
7 Òdena 18 5 3 4 20 19
8 Calaf 17 5 2 5 25 26
9 Hortonenc  16 4 4 4 33 26
10 Cubelles 15 4 3 5 19 16
11 Suburense B 15 4 3 5 20 26
12 Sant Pere M. 14 4 2 6 21 25
13 Riudebitlles 12 3 3 6 14 19
14 Olivella  12 3 3 6 13 22
15 Martinenca  11 3 2 7 14 23
16 Carme 10 2 4 6 20 32
17 Hostalets  7 1 4 7 15 31
18 Sant Cugat S. 5 1 2 9 21 36

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 12
Òdena 0 - 0 Suburense B
Sitges 2 - 0 Olivella 
Sant Cugat S. 0 - 3 Riudebitlles
Martinenca 3 - 2 Anoia
Piera 0 - 5 Joventut Rib.
Hortonenc  0 - 3 La Munia
Begues 1 - 0 Sant Pere M.
Carme 3 - 2 Cubelles
Calaf 6 - 0 Hostalets

   PT. g e p gf gc
1 San Cristóbal 27 8 3 1 22 11
2 Balaguer 25 7 4 1 22 10
3 Efac Almacelles 23 7 2 3 22 12
4 Vilanova G. 23 7 2 3 23 20
5 Santboià 21 6 3 3 22 16
6 Vista Alegre 19 6 1 5 20 12
7 Sant Ildefons 18 5 3 4 22 19
8 Viladecans 17 5 2 5 13 12
9 Alpicat 17 5 2 5 19 21
10 Reus B 16 3 7 2 21 19
11 Rapitenca 16 4 4 4 21 21
12 Lleida B 16 4 4 4 18 20
13 Vilaseca 15 4 3 5 16 18
14 Suburense 13 3 4 5 16 18
15 Igualada 11 3 2 7 18 22
16 Rubí 11 2 5 5 15 19
17 Jesus y Maria 6 1 3 8 12 29
18 Morell 2 0 2 10 3 26

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 12 
Jesus y Maria 1 - 4 Sant Ildefons 
San Cristóbal 2 - 1 Viladecans
Santboià 0 - 1 Balaguer
Almacelles 4 - 0 Morell
Lleida B 0 - 1 Alpicat
Vilanova G. 2 - 1 Vista Alegre
Vilaseca 1 - 0 Rapitenca
Igualada 3 - 2 Rubí
Reus B 2 - 2 Suburense

Jornada 13
San Cristóbal - Santboià
Balaguer - Jesús Maria
St. Ildefons - Vilanova G.
Vista Alegre - Almacelles
Morell - Lleida B
Alpicat - Reus B
Suburense - IGUALADA
Rubí - Vilaseca
Viladecans - Rapitenca

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 13
Martinenca - Hortonenc
La Múnia - Begues
St. Pere M. - Sitges
Olivella - St. Cugat S.
Riudebitlles - PIERA
Ribetana - ÒDENA
Suburense B - CARME
Cubelles - CALAF
ANOIA - HOSTALETS

dreta de Martí, passada a An-
selm i gran aturada del porter 
de la UER.
Min 18: Escapada per banda 
dreta de Martí, perfecta cen-
trada i Gol de Güell a boca de 
canó. 1-0.
Min 25: Molt bona jugada 
d´Eric, que passa a Iker i re-
mata a Gol. 2-0.
Min 32: Molt bonica jugada  
entre Bernat, Martí Just, de 
nou Bernat i atura el porter de 
la UER.
En aquesta primera part el CF 
Igualada va ser superior amb 
possessió, toc, intensitat i  pe-
rillositat. Una gran primera 
part.
Min 46: Escapada, de nou, 
de Martí Just per banda dre-
ta, creu sol davant el porter i 
aquest fa una magnífica atu-
rada.
Min 51: Falta de fora l’àrea 
sens aparent perillositat de la 
UER, i després de no ser re-
butjada, gol del Rubí. 2-1
Min 68: Gran jugada per 

banda dreta, a cama canvia-
da, d’Eric, i de potent Xut ras 
marca el 3-1
Min 73: de nou falta de fora 
l’àrea, i també sens aparent 
perillositat de la UER, i de 
nous  després de no ser rebut-
jada, gol del Rubí. 3-2
Min 80: Falta per darrere a 
Martí Just quan ja es quedava 
sol davant del porter, i l’àrbi-
tre assenyala falta sobre la ma-
teixa línia i groga al jugador 
del Rubí. Per centímetres no 

sar de nou el conjunt en bona 
sintonia. Els “riberenys” són un 
conjunt sòlid i efectiu, no en va 
lluita en els primers llocs del 
tauler classificatori, per això la 
primera meitat les alternances 
en oportunitats es repartiren, 
el marcador d’empat a zero 
gols feia justícia. A la segona 
meitat, es va tornar a veure el 
Montserrat de gala, de lluita, 
de voler endur-se els tres punts 
a la capital anoienca. Així en 
el minut 73, penal en àrea lo-

cal i Perea posava per davant a 
un equip que havia fet mèrits 
més que sobrats per marcar. El 
tècnic local, a la desesperada 
feia tres canvis a la vegada, tot 
al camp per aconseguir l’em-
pat, un gol que en temps afegit, 
92, marcaria Guitart. Just o no, 
l’equip ha donat la cara en tot 
moment, per cert per a aquells 
amants d’estadístiques, a l’U.D. 
Montserrat, ni una sola targeta 
en tot el partit. Curiós, no?
U.D. Unificación Bellvitge; Ro-

El Montserrat planta cara a un dels favorits

fou penal.
Diumenge vinent a les 17:00 
a Sitges, front el Suburense; 
un partit molt important; un 
cap de molt reduïdes dimen-
sions on s3haurà de veure el 
joc que fan els homes de Dani 
Gimeno. Si seguiran amb el 
seu gran joc de toc i possessió, 
o hauran de fer adaptacions a 
aquestes reduïdes dimensions. 
Segur que els tècnics del CFI 
en tenen la solució.

berto, Bargues (Guitart), Cor-
doba, Alejandro, De Gracia, 
Àlex (Sergi), Larrosa (López), 
Jorba, Estrabich (Ezequiel), 
Moreno (Mario), Garcia.
U.D. Montserrat; Joan, Ma-
rimon, Xavi, Muñoz, Rachid 
(Tutusaus), Adrian (Richard), 
El Gharrass, Gerard, Pallares, 
Àlex, Perea (Ariza).
Àrbitre: Àlex Patino Pallares.
Proper partit. Dissabte 26, a les 
17.45 hores, en front de l’equip 
del Dinàmic Can Batlló.

Jornada 11
San Mauro B-Fàtima
Pobla Cl.-Ateneu
Jorba-Torre Cl.
Rebrot-Cabrera
La Paz-La Llacuna
Tous-Masquefa
Capellades-Montserrat B
Vallbona-Montbui

   Pt. G E P Gf Gc
1 San Mauro B 25 8 1 1 29 6
2 La Pobla Cl. 23 7 2 1 29 8
3 Capellades  22 7 1 2 39 11
4 Ateneu Ig. 21 6 3 1 41 14
5 Tous  19 5 4 1 20 9
6 Montserrat B 18 6 0 4 19 13
7 Fatima  18 6 0 4 23 20
8 La Torre Cl. 14 4 2 4 16 14
9 La Llacuna  10 1 7 2 16 26
10 La Paz  10 3 1 6 18 37
11 Cabrera 9 2 3 5 23 28
12 Rebrot  9 2 3 5 19 31
13 Montbui 8 2 2 6 17 27
14 Jorba  8 2 2 6 17 30
15 Masquefa 5 1 2 7 10 37
16 Racing Vallbona 3 0 3 7 6 31

Quarta derrota consecutiva del CFI femení
FUTBOL / LA VEU

Q uarta derrota conse-
cutiva de l’Igualada 
que no li permet sor-

tir de la part mig-baixa de la 
classificació. Les blaves afron-
taven el partit amb la clara in-
tenció de trencar la dinàmica 
negativa de resultats, però un 
Pallejà molt necessitat de punts 
s’emportà la victòria.
L’Igualada fou millor durant 
els primers minuts i fruit d’ai-
xò assolí avançar-se amb un 
potent i col·locat xut de  falta 
directa de Miriam Solias. L’ale-
gria però només durà 8 minuts, 
el temps que necessità Garcia 
per refer l’empat al aprofitar-se 
d’una errada defensiva iguala-

dina. A un minut del descans, 
el Pallejà assolí el que seria de-
finitiu 2 a 1 gràcies a un excel-
lent xut parabòlic de Lluch. A 
la represa les jugadores de Jordi 
Torres avançaren linies i amb 
els canvis acumularen molts 
efectius en atac. Aquesta dis-
posició tan ofensiva però, fou 
totalment estèril ja que es crea-
ren només comptades ocasions 
amb xuts allunyats. Les locals 
per altra banda, disposaren de 
clares oportunitats per senten-
ciar al contracop, però la bona 
actuació de Noélia Garcia per-
meté que el partit estigués viu 
fins el xiulet final.
La propera jornada serà el dis-
sabte 3 de desembre a casa con-

tra el Collerense balear. 
Pallejà: Helena, Alarcón, Pujol, 
Castaño, Bolta, Haro, Garcia, 
Andrino, Lluch, Mateos (Gon-
zalez, 61’) i Farré (Martinez, 
75’).
Igualada: Noélia Garcia, Júlia 
Tomàs, Aina Vall, Araceli Bar-
roso, Elena Alert (Laura Ribas, 
72’), Miriam Solias, Jéssica Pa-
blos (Jana Marimon, 61’), Pilar 
Puig (Mariona Marsal, 46’), 
Núria Miquel, Marta Cubí Ma-
rina Salanova.
Àrbitre:  Matilde Esteves-Gar-
cia. Groga a la visitant Miriam 
Solias.
Gols: 0-1 Miriam Solias (11’). 
1-1 Garcia (19’). 2-1 Lluch 
(44’).

Jornada 10
Ateneu Ig. 11 - 1 Jorba
San Mauro B 4 - 0 Racing Vallbona 
Montserrat B 3 - 0 Montbui 
Cabrera 7 - 2 La Paz 
La Torre Cl. 3 - 1 Rebrot
La Llacuna  1 - 1 Tous 
Masquefa  1 - 8 Capellades
Fatima  0 - 2 La Pobla Cl.
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MOTOR / LA VEU 

U n final de pel·lícula. 
Així és com es podria 
descriure la clausura 

de la 6a edició de la Copa Ca-
talana de Ral·lis de Regularitat 
per a Clàssics, que ha tingut 
lloc aquest dissabte 19 a Man-
lleu, amb la disputa de la 11a 
Volta a Osona. Els germans 
Pep i Jordi Vives (Opel Ka-
dett GT/E) afrontaven aquesta 
darrera cursa com a líders del 
campionat amb un còmode 
coixí de 40 punts d’avantat-
ge, però problemes mecànics 
en el segon tram els deixarien 
al caire de l’abandó del ral·li. 
Aquest fet deixava el títol de la 
temporada obert de nou, mal-
grat finalment, els seus rivals 
més directes, Josep Pla i An-
dreu Ferrer (VW Golf GTI), 
no en van tenir prou amb el 
quart lloc de la prova per en-
dur-se la Copa. El campionat 

La Copa de Ral.lis Clàssics, 
pels germans Vives

Victòria treballada del Montmaneu, 
que s’acosta al liderat

es decantà en favor de l’equip 
de Garatge Montserrat/GTAm 
per un únic punt, decidit en la 
darrer sector del ral·li. Pel que 
fa a la categoria “amateur”, se-
gons fou l’anoienc Joan Codi-
nachs copilotant Jordi Faro, 
amb VW Golf GTI.
Amb un total de 120 equips 
participants, la Volta Osona 
comptava enguany amb 10 
trams de regularitat repartits 
per les Guilleries, Collsacabra 
i Lluçanès. La bona meteoro-
logia va permetre als especi-
alistes d’aquesta especialitat 
conduir amb molta precisió, 
resultant en una classificació 
final molt ajustada. La victòria 
del ral·li fou per a Sergi Giral 
i Eloi Alsina (VW Golf GTI), 
amb Tere Armadans i la també 
Igualadina Anna Vives –i ger-
mana dels campions– en se-
gon lloc (Porsche 911) i Carles 
Fortuny i Carles Jiménez tan-
cant el podi (Lancia Beta). 

ESPORTS |  41
LA VEU
Divendres, 25 de novembre de 2016

Pep i Jordi Vives nous campions de Catalunya.

FUTBOL SALA / LA VEU 

Partit amb sofriment en 
que l’equip de Mont-
maneu es va acabar im-

posant per 4 – 2 al Dynamo de 
Cervera.
Després de el sabor agredolç 
del partit a Altorricón, els ju-
gadors venien amb una idea 
clara: tornar al bon joc que tan 
bons resultats ha dut a l’equip. 
A més, recuperaven gent im-
portant, com el Joan Guillem i 
el capità Josep Casanellas. 
L’inic del partit  feia pensar 
en una victòria fàcil, ja que 
l’equip pressionava al ri-
val sense deixar que jugues 
la pilota més enllà del mig 
camp. I els resultats al treball 
ben fet no es van fer esperar: 
bona passada de l’Albert que 
permetia a l’Oscar assistir a 
en Josep Morera per obrir el 
marcador.
Després d’aquest control ini-
cial, l’equip contrari va reac-

cionar i va començar a pres-
sionar al Montmaeu, que ja 
jugava amb més dificultat. 
L’entrada d’en Kimi Salomon 
al pivot i sobretot la d’en Joan 
Casanovas, que va tirar d’ex-
periència i criteri, va tornar a 
posar ordre al partit. La pri-
mera part va acabar amb un 
segon gol d’en Josep Morera 
després d’un contraatac. 
La segona part va ser un duel 
molt igualat, en el que el Dy-
namo de Cervera va arribar a 

posar-se a tan sols un gol de 
l’empat. No obstant, el Mont-
maneu va respondre amb un 
tercer gol d’en Morera i el 
final d’en Joan Guillem. Al 
final, un solitari gol del Dyna-
mo en una jugada de caram-
bola per firmar el 4 – 2 a la fi 
del partit.
Actualment, el Montmaneu 
es troba a tan sols un punt 
del liderat després de l’empat 
de Les Cabanes de Juncosa, 
líder de la lliga.

Diumenge, 28a Cursa de l’Esquiador 
de la UECAnoia a Argençola
CURSES / LA VEU 

El proper diumenge tin-
drà lloc la 28a edició de 
la Cursa de l’Esquiador 

de la UECAnoia (Memorial 
Joan Vives), una de les cites 
populars més clàssiques del 
calendari anoienc. Aquest 
any es farà a Argençola. La 
caminada s’iniciarà a les 8 del 
matí, la cursa de BTT a les 9, 
i finalment, la de Trail, a la 
mateixa hora. 
El 1989 es van programar 
un seguit d’activitats per tal 

de commemorar el 25è ani-
versari de la UECAnoia. Una 
d’elles fou la Cursa de l’Es-
quiador, proposada per qui 
en seria el Director i l’ànima 
de la cursa durant una bona 
colla d’edicions, en Joan Vi-
ves.
Inspirant-se en les competi-
cions que cap a la tardor s’or-
ganitzen en els països nòrdics 
per preparar la temporada 
d’hivern, ell n’ideà una amb 
una sèrie de trets tan singu-
lars que van fer que des del 
començament no fos una 

cursa com qualsevol altra. I, 
tot i que amb el temps aniria 
evolucionant per adaptar-se 
a les circumstàncies del mo-
ment, l’essència no ha canvi-
at: un esdeveniment esportiu 
que, per la seva naturalesa, 
pugui englobar el màxim 
d’amants de la pràctica es-
portiva en un entorn natural.
Des de la primera edició s’ha 
tingut molta cura en la recerca 
de pistes, camins i corriols, per 
tal d’oferir uns itineraris atrac-
tius, tant des del vessant com-
petitiu com del paisatgístic.  

Passatge del Forn, nº 8  (Plaça de l’Ajuntament)  08700 Igualada,   Barcelona. Tel. 93 804 88 86

www.vinnari.com



El  futbol flag arriba 
als Jocs Escolars

REDACCIÓ / LA VEU 

U n cap de setmana més 
sumant valors a través 
de l’esport escolar a 

l’Anoia. Aquest cap de setmana 
passat hem gaudit d’una nova 
jornada de les competicions 
d’associació, el dissabte al matí. 
A més, els més petits dels JEEA 
van disputar la seva  primera 
jornada del Campionat Co-
marcal Poliesportiu de P5 amb 
partits de futbol i handbol.
Diumenge al matí, va lluir el VI 
Cros dels Maristes que va reu-
nir més de 430 persones. Po-
deu consultar tots els resultats 
a la web del Consell Esportiu 
de l’Anoia.
L’activitat més destacada 
d’aquest cap de setmana la van 
gaudir els equips del Campio-
nat Poliesportiu Aleví a l’estadi 

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 RAMON CAST. 3 3 0 0 32 15 9 16
2 ESCOLÀPIES 3-4 3 2 1 0 30 18 8 16
3 D. MARTÍ TAR. 3 2 0 1 28 19 7 16
4 GARCIA LORCA 3 2 0 1 25 23 7 16
5 MOWGLI “4” 2 2 0 0 22 10 6 8
6 EMILI VALLÈS 3 1 1 1 26 22 6 16
7 ATENEU 3 1 0 2 21 27 5 16
8 JESÚS-MARIA 3 1 0 2 20 28 5 16
9 MARISTES 2 1 0 1 18 14 4 14
10 MONALCO 2 1 0 1 17 15 4 8
11 MONTCLAR 3 0 0 3 15 33 3 16
12 MOWGLI “3” 2 0 0 2 9 23 2 16
13 D. MARTÍ VERD 2 0 0 2 8 24 2 16

POLIS benjamí femení

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MOWGLI “3” 3 3 0 0 34 14 9 24
2 ESCOLAPIES 3R A 2 2 0 0 20 12 6 16
3 MONALCO 3 3R 3 1 1 1 24 24 6 24
4 MESTRAL B 2 2 0 0 21 11 6 16
5 ESCOLÀPIES 3R B 3 1 0 2 24 24 5 18
6 AC. IGUALADA 2 0 1 1 14 18 3 16
7 D.MARTÍ 3-4 2 0 0 2 10 22 2 16
8 ESCOLA PIA MX 2 0 0 2 9 23 2 16
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 3 2 1 0 31 17 8 24
2 ATENEU 3 2 1 0 28 20 8 24
3 R. CASTELLTORT 3 2 1 0 32 16 8 24
4 EMILI VALLÈS 3 1 2 0 25 23 7 24
5 C. ÒDENA 3 1 1 1 24 24 6 24
6 C. ÒDENA MX 3 1 0 2 20 28 5 24
7 MONALCO 2 3-4 2 1 0 1 17 15 4 16
8 MARISTES B 2 1 0 1 17 15 4 16
9 G. FOSSAS 3-4 3 0 0 3 16 32 3 24
10 JESÚS-MARIA  2 0 0 2 10 22 2 16
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 MESTRAL A 2 1 0 1 13 19 4 16
3 ESCOLAPIES 4T 3 0 1 2 22 26 4 22
4 DOLORS MARTÍ 4T 2 1 0 1 18 14 4 16
5 MONALCO 1 4T 1 1 0 0 12 4 3 8
6 ESCOLA PIA A 1 1 0 0 12 4 3 8
7 MARTA MATA 3 0 0 3 12 36 3 24
8 GARCIA F. 4T 1 1 0 0 12 4 3 8
9 MOWGLI “4” 1 0 1 0 8 8 2 8

POLIS benjamí masculí 4art

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 RAMON CAST. “B” 3 2 1 0 31 17 8 24
2 RAMON CAST. A 3 2 1 0 29 19 8 24
3 MOWGLI “6” 2 2 0 0 23 9 6 10
4 CASTELL ÒDENA 3 1 1 1 22 26 6 16
5 MESTRAL 3 1 0 2 21 26 5 24
6 ATENEU 3 1 0 2 20 28 5 24
7 GARCIA FOSSAS 3 1 0 2 19 29 5 24
8 MOWGLI “5” 2 1 0 1 18 14 4 16
9 EMILI VALLÈS 3 0 1 2 17 30 4 20
10 MDP IGUALADA 1 1 0 0 11 5 3 8
11 POMPEU FABRA 2 0 0 2 12 20 2 16

POLIS aleví masculí

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 CASTELL ÒDENA 3 2 1 0 30 18 8 24
2 JESÚS-MARIA 3 2 0 1 26 22 7 24
3 MOWGLI 2 2 0 0 21 11 6 16
4 ATENEU 2 1 1 0 18 14 5 16
5 EMILI VALLÈS A 3 0 1 2 22 26 4 20
6 RAMON CAST. 2 1 0 1 13 19 4 16
7 EMILI VALLÈS B 3 0 1 2 18 30 4 20
8 MONTCLAR A 1 0 0 1 6 10 1 8
9 MONTCLAR B 1 0 0 1 6 10 1 8

POLIS aleví femení

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MARISTES MX 3 3 0 0 32 16 9 24
2 ESCOLÀPIES MA. 3 2 1 0 32 16 8 24
3 EEM FONT-RUBÍ  3 1 1 1 24 24 6 24
4 MONALCO 2 FEM 1 1 0 0 12 4 3 8
5 MONALCO 1FEM 1 1 0 0 10 6 3 8
6 S.E.C.C. SALA MX 2 0 0 2 10 22 2 16
7 LA GRANADA F. 2 0 0 2 10 22 2 16
8 LA RÀPITA F. 2 0 0 2 8 24 2 12
9 ESCOLÀPIES F. 1 0 0 1 6 10 1 8

BÀSQUET aleví  

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EEM FONT-RUBÍ 3 3 0 0 127 34 6 24
2 CAPELLADES A 3 3 0 0 120 30 6 20
3 BÀSQUET RIBES 2 2 0 0 58 28 4 16
4 MARISTES 3 1 0 2 40 84 4 24
5 EMILI VALLÈS 2 2 0 0 51 18 4 16
6 MONALCO 3 1 0 2 58 62 4 24
7 CAPELLADES B 3 1 0 2 51 102 4 24
8 PERE VIVES 2 1 0 1 75 48 3 16
9 EEM MEDIONA 3 0 0 3 15 84 3 24
10 J.MERCADER FC 2 0 0 2 29 52 2 16
11 CB MASQUEFA 2 0 0 2 9 91 2 16

BÀSQUET infantil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 LLORENÇ 3 2 0 1 76 76 5 24
2 CAPELLADES 3 2 0 1 129 76 5 24
3 MARISTES 3 2 0 1 79 71 5 20
4 MONALCO 2 2 0 0 90 61 4 16
5 ESCOLA ANOIA B 2 2 0 0 73 48 4 12
6 ESCOLA ANOIA A 2 1 0 1 66 61 3 16
7 PERE VIVES 2 1 0 1 76 77 3 16
8 VILANOVA B.E.  3 0 0 3 46 91 3 20
9 CASAL CATALÀ 2 0 0 2 38 50 2 16
10 ROQUETES 2 0 0 2 49 111 2 16

BÀSQUET cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS 3 3 0 0 34 14 9 22
2 MARISTES 3 2 1 0 30 18 8 24
3 FS VILANOVA  3 2 0 1 27 21 7 20
4 GARCIA LORCA B 2 2 0 0 19 13 6 16
5 ESCOLÀPIES 3 1 1 1 27 21 6 24
6 AC. IGUALADA 3 0 2 1 22 26 5 24
7 MONALCO -FC- 3 0 2 1 20 28 5 22
8 G. LORCA A 3 1 0 2 18 30 5 24
9 PIERA  3 0 0 3 17 31 3 18
10 J. MARAGALL 2 0 0 2 10 22 2 16

FUTBOL SALA aleví

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS B 3 3 0 0 20 4 9 24
2 ESCOLA PIA 3 3 0 0 13 4 9 24
3 BADIA I M. “B” 3 2 0 1 17 6 6 20
4 C. CLARAMUNT 3 2 0 1 5 7 6 18
5 PERE VIVES 3 1 1 1 13 11 4 24
6 MARISTES 3 1 1 1 8 8 4 20
7 MESTRAL 3 1 1 1 11 14 4 20
8 EMILI VALLÈS A 1 0 1 0 4 4 1 8
9 ACADÈMIA  3 0 1 2 5 9 1 24
10 BADIA I M. “A” 3 0 1 2 4 10 1 12
11 PLA MORERES 2 0 0 2 3 12 0 16
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 2 2 0 0 11 4 6 16
3 ESCOLA PIA B 3 1 1 1 14 6 4 16
4 J. MERCADER 3 1 1 1 7 7 4 16
5 MARISTES B 3 1 0 2 6 11 3 24
6 MARISTES A 3 0 2 1 7 8 2 24
7 MONALCO 2 2 0 0 2 1 19 0 16

FUTBOL SALA cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA  3 3 0 0 19 1 6 24
2 ALL STAR FC 2 2 0 0 9 4 4 16
3 E. MONTAGUT 2 2 0 0 12 7 4 12
4 MARISTES 2 1 0 1 4 6 2 16
5 MESTRAL 2 0 0 2 6 13 0 16
6 TOUS FS 3 0 0 3 6 14 0 24
7 J. MERCADER 2 0 0 2 1 12 0 12

FUTBOL SALA juvenil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EEM MEDIONA 2 2 0 0 74 62 4 16
2 SANT QUINTÍ 2 1 0 1 93 66 3 12
3 SANT RAMON 2 1 0 1 72 88 3 16
4 VILANOVA 3 0 0 3 77 118 3 24
5 CASAL VILAFR. 1 1 0 0 56 38 2 8

BÀSQUET cadet masculí

atlètic d’Igualada. Durant tot 
el matí van anar passant els 
diferents equips per disputar 
els enfrontaments a aquesta 
iniciació al futbol americà. La 
sensació dels diferents espor-
tistes va ser més que positiva i 
l’interès mostrat en aprendre 
l’esport va ser elevat. Si la pluja 
ens respecta, aquesta setmana 
els més petits del Campionat 
Poliesportiu podran practicar 
les seves habilitats de l’esport 
convidat, el Futbol Flag.
Diumenge el Campionat de 
Cros ens porta fins a l’Esco-
la Pompeu Fabra, al barri de 
La Pau de Vilanova del Camí, 
celebrarà la 14a edició del seu 
Cros. Recordem que la partici-
pació al Cros es pot fer per una 
doble via:
• Participació a un Cros, ja si-
gui el de la teva escola, pobla-
ció o per disponibilitat.
• Participació al Campionat 
amb el benefici d’optar al pre-

mi a la regularitat. Per fer-ho 
s’ha de participar en un mínim 
de 8 jornades.
Comparteix en viu a les xarxes 

socials els JEEA amb l’etiqueta 
#deixamjugar i consulta tota la 
informació de les competici-
ons a www.ceanoia.cat. 
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Resultats dels equips 
Subaru de pàdel
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PÀDEL / LA VEU 

C ap de setmana intens a  
Calfont Pàdel. Resul-
tats dels equips Suba-

ru de pàdel.
 
PadelCat 3a Masculí 
Derrota 1-2 a casa vs Pàdel 
Indoor Igualada. Partits tots 
molt igualats i mal inici d’An-
dy Franco/J.M. Pino perdent 
5-7, 2-6 amb Jesús Isaac/Xavi 
Canela. Els dos Marcs, Bausili 
i Rabell van empatar a 1 grà-
cies a la seva victòria 7-6, 6-1 
i finalment el decisiu derrota 
de Josep Buron/Quim Gas-
qué per 6-7, 0-6 amb Andreu 
Garcia/Albert Alegre.
Lliga Pàdel +45 Oxford
Convincent victòria 3-0 casa 
contra CT Can Bonastre. Al-
bert i Agustí Homs no van 
tenir problemes per resoldre 
6-4, 6-1 davant David Ca-
denas/Jaume Mallafré, Lluís 

L’AVI posa contra 
les cordes el líder 
Badalona (1-2)

FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT

C ontra les cordes van 
arraconar els blaus 
a l’actual líder, en-

cara que, l’empat hagués fet 
justícia per els mèrits d’uns i 
altres.  El Badalona va sortir 
victoriós de Les Comes amb la 
fortuna dels campions, ja que 
al minut 89 Lele de xut creuat 
quasi empata el matx, si no 
fos per la “galta” del defensor 
que l’envià a córner.  Partit de 
futbol amb majúscules on els 
blaus van a tornar a manar 
al terreny de joc, però en els 
inicis dels partits és mostren 
tous, fet que aprofiten els ri-
vals per prendre avantatge. 
Com a nota rellevant, el debut 
de Xavi Gámez a la porteria, 
que va quallar una magnífi-
ca actuació, amb aturades de 
molt mèrit i traient a l’equip 
endavant en moments crítics 
del partit.
Minut 8, recuperació i caval-
cada per la banda de Xavi C.,i 
el seu passi el remata Lele de 
xut creuat i fa treballar a fons 
al porter badaloní, salvant el 
primer gol de la tarda. Min 14, 
ràpid contraatac dels badalo-
nins que el davanter amb gran 
classe, posa fora de l’abast de 
Gámez 0-1. Min 16, gran tri-
angulació visitant a la frontal 
de l’àrea, que engalten un xut 
per prendre més avantatge al 
marcador 0-2.  Min 27, juguen 
els blaus en atac i Pau xuta 
alt. Min 31, excel·lent jugada 
dels igualadins, obertura a la 
banda de Lele, rep Xavi C.,i la 
seva centrada la remata de cap 
Rober B., impecable 1-2.  En la 
segona meitat minut 48 el por-
ter igualadí Gámez, fa una gran 
aturada a la contra badalonina, 
salvant un gol segur.  Min 70, 
cavalcada per la banda de Ro-
ber B., i el seu xut el refusa el 
porter visitant i la posterior 
rematada de Gustavo surt per 
damunt del travesser. Min 78, 
un altra duel Rober B. i el por-
ter badaloní que amb gran es-
tirada l´hi treu el gol al conjunt 
blau.  Minut 89, amb els blaus 
volcats a l’àrea rival Lele de fort 
xut pica a la cara del defen-
sor  enviant l´esfèric a córner.
Pel conjunt igualadí van ju-
gar, Gámez,Farré, Pep, Canals, 
Calsina, Solís, Quim, Xavi 
C.,Wilson, Lele, Costa, Ivan, 
Pau, Gustavo, Rober B., Sergi, 
Tort, a la banqueta Xavi Moyes 
i Ramonet. Aquesta setmana 
els blaus visitaran el camp de 
la  Barceloneta. 

Tennis i pàdel 
a les Moreres

REDACCIÓ / LA VEU 

D iumenge passat dia 
20 de novembre van 
tenir lloc els ES-

MORZARS&TENNIS, una 
jornada organitzada el tercer 
diumenge de cada mes al Club 
les Moreres, oberta per a tot-
hom. Va tenir un gran inici 
amb un esmorzar en grup i tot 
seguit un “non stop” de partits 
des de les 10:00h fins la 13:30. 
També hi va haver un sorteig 
de regals entre tots els partici-
pants, molt emocionant! 
 Una vegada més amb una 
gran participació, gràcies 
als següents tennistes: Joan 
Jubert, Rodrigo Àvila, Cloti 
Montes, Juanma Aguilar, Eva 
Ribera, Margarida Montes, 
Felisa Teruel, Joan San José, 
Raquel Grados, Maria Teodo-
ro, Pilar Florensa, Isabel Guer-
rero, Joan Puiggròs, Ramon Va-
llès, Mateo Toledo, Dolors Riba, 
Joan Biscarri i Pilar Esteve. 

Fernández/Àngel Solé van 
patir més per sumar el segon 
punt guanyant 6-3, 4-6, 6-4 
a Francesc Valdivia/J.A. Pa-
ton i finalment David Sanuy/
Jimy Dinaret van sumar el 
tercer guanyant Julio Fuen-
tes/Diego Pérez per 6-2, 6-0.
PadelCat 4a Femení 
Derrota 0-3 avall a casa vs 
Espadel d’Esparraguera. Les 
noies Subaru cada dia es mo-
uen millor en una categoria 
nova i pensada per jugadores 
iniciades. Les dues Irenes Gil 
i Somacarrera van cedir en 
dos jocs davant Irene Trigue-
ros/Cristina Navarro, Antò-
nia Camacho/Rocío Estrella 
també van caure en dos sets 
amb Esther Antequera/Nú-
ria Gómez i finalment en un 
duel molt igualat Gemma 
Fernández/Blanca Medina 
també van caure 2-6, 6-3, 
6-4 amb Jasmin Montserrat/
Natàlia Moreno.

La mateixa tarda de diumenge 
va tenir lloc al Club les More-
res la IV Lliga PadelCat Sport 
per equips, on van debutar 
Club les Moreres VS C.T.P 
Navarcles.
La nostra primera parella la 
formaven Susanna Xufré i Yo-
landa Fernández, les quals van 
lluitar el partit fins el final tot 
i no obtenir la victòria, contra 
Eva Benítez i Montse Ferrer.
La segona parella la compo-
nien Maria Fernández i Sonia 
Díaz, que malauradament van 
caure contra Laura Bosch i 
Fani Ramos, les dues jugado-
res de l’equip visitant.
Per últim, Dolors Riba i Judit 
Gallardo d’aquí al club, van 
jugar un partit molt igualat 
fins l’últim minut, tot i que la 
victòria final anés per Marissa 
Ponts i Sònia Cruz.
Finalment va caure l’equip 
Club les Moreres a casa  0-3 
contra C.T.P Navarcles.  

Sort diversa dels equips 
igualadins de bitlles

BITLLES / LA VEU 

E l passat cap de setmana 
els equips igualadins A 
i B van  jugar a las les 

Comes els partits de lliga,amb 
els següents resultats. L’Iguala-

da A 370 Los del Huerto 381, 
el primer partit, i 369 a 358 el 
segon. L’Igualada B 391 Mi-
ralcamp 371, el primer partit 
i 373 a 374 el segon. Aquesta 
setmana es jugarà a Vilafranca 
la individual.

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 - JOIERIA rosa llucià - LLEGIM...? 
CAL TARGARONA - INCREscENDO - JONC - LLUNA D’ARGENT



ESQUAIX / LA VEU 

D iscret inici de tem-
porada dels equips 
RS-Plastnet de 1a i 

3a categoria catalana.
L’equip de 1a feia el seu debut 
a doble jornada al CT Saba-
dell. L’equip anoienc tenia 3 
baixes molt sensibles ja que 
Bernat Jaume es trobava ju-
gant la lliga francesa, l’anglès 
James Evans estava a Roma i el 
Nasi Herms amb grip. L’equip 
va notar molt aquestes baixes 
i va tibar de Joel Jaume i Nil 
Munné en els dos partits i del 
júnior Nacho Fajardo i Toni 
Jiménez en la sessió de matí i 
tarda.
En la sessió de matí davant 
els locals del CT Sabadell, Joel 
Jaume tot i caure 3-0 amb 
Xavi Blasco va jugar un partit 
prou renyit. Nil Munné també 
va cedir 3-0 amb Santi Grau i 
finalment el jove Nacho Fajar-
do va ser l´únic que va poder 

Mal inici dels equips 
d’esquaix Rs-Plastnet

Cal Font Wellness, a les curses de la 
Dona i Behòbia-Donosti

esgarrapar un set a Eric Zabal-
beascoa. En la sessió de tarda 
davant els actuals campions, 
Joel Jaume li va fer molt par-
tit a Nilo Vidal caient per 3-1, 
Nil Munné va ensopegar amb 
Seti Herrero 3-0 i finalment 
Toni Jiménez també va caure 
amb Oriol Mestres per idèntic 
resultat.
Parlant del Bernat, va resoldre 
a favor els seu dos partits a la 
2a jornada de lliga francesa 
jugada a Lió guanyant a Pas-
cal Luciano pel matí i el Suís 
Dimitri Steimann per la tarda
L’equip de 3a cau 1-3 a casa 
davant Sant Vicenç de Caste-
llet
Sergio Rivero va caure en el 
primer partit per 0-3 davant 
Gerard Montaño. Carles Sánc-
hez va empatar el matx gua-
nyant 3-0 a Ricard Martínez, 
però els Fajardo, pare i fill 
van cedir tots dos 1-3 davant 
Cèsar Corraliza i JM. Serrano 
respectivament.
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CURSES / TONI BURGOS

U n any més una no-
drida representació 
de Calfont Wellness 

Centre va ser present el passat 
diumenge a la X Cursa de la 
dona que es va celebrar a Bar-
celona. 
En aquesta ocasió 37 dones 
d’Igualada i la comarca van 
recórrer els vuit kilòmetres de 
circuit urbà d’aquest esdeve-
niment en les modalitats de 
running i marxa nòrdica.
La presència d’aquest grup de 
dones va pal·lesar una vegada 
més el compromís amb l’es-
port i amb la causa que con-
voca aquesta cursa, la lluita 
contra el càncer de mama, que 
va engrescar aquest nombrós 
grup a formar part d’aquesta 
cita anual amb l’esport i amb 
el compromís social.
La climatologia i el bon ambi-
ent van a més acompanyar tot 
l’acte amb una temperatura 
primaveral gairebé estiuenca 
durant la realització de la pro-
va, convertint tot l’acte en una 

gran festa esportiva i solidaria.
La Cursa de la dona 2016 va 
aplegar en aquesta ocasió 
25.000 dones realitzant aques-
ta prova que conjuga l’esport 
i un objectiu totalment al-
truista, ja que l’organització 
d’aquesta cursa contra el càn-
cer fa una donació de 100.000 
euros per la lluita contra el 
càncer de mama. 
Coincidint amb la 52 edició 
de la Behobia-San Sebastià, 
un nombrós grup de corre-
dors i acompanyants de Cal-
font, es van desplaçar a la ca-
pital Gipuzkuana per passar 
un magnífic cap de setmana 

i gaudir d’aquesta cursa po-
pular, que ha reunit prop de 
30.000 corredors dels quals 
més de 5.000 eren catalans. 
Aquests són els  nostres be-
hobians, dels quals més de la 
meitat la feien per primera 
vegada: David López, Montse 
Asensio, Joan Rovira, Fran-
cesc  Calzada, Josep Rubinat, 
Ramon Prat, Elisabet Seuba, 
Jordi Riba, Anna Solà, Alba 
Bautista, Josep Gassó, Ruben 
Soler, Àngel Graells, Adam 
Gutierrez, Maria Queraltó, 
Esther Ball, Miquel Olle, Raul 
Garcia, Marta Calzada, Mari-
bel Enriquez.

Dani Vilà,  campió de Catalunya de 
Quadresistència a Castellolí

MOTOR / MCI

E l passat diumenge es 
va disputar a les ins-
tal·lacions del Circuit 

Off-Road de Parcmotor Cas-
tellolí la darrera prova del Tro-
feu Català de Quadresitència.
Dani Vilà, pilot del Moto 
Club Igualada, es va procla-
mar Campió de Catalunya de 
Quadresistència Q1 al finalit-
zar primer absolut en la cur-
sa de Castellolí. Vilà, amb un 
Yamaha Raptor, va guanyar 
amb autoritat les dues màni-
gues en les que composava el 
meeting, obtenint mes d’un 
minut d’avantatge sobre el 
segon classificat Killian Diaz. 
Anthony Torres va ser el tercer 

Lluc Miquel guanya el 
trial de Sant Fost

MOTOR / MCI

E l passat diumenge 13 
de novembre s’ha ce-
lebrat a la localitat de 

St. Fost de Campsentelles la 
última prova puntuable de 
la Copa Catalana de Trial de 
Nens. El jove pilot Lluc Mi-
quel del Moto Club Montbui i 
de l’equip +GAS, va ser el gua-
nyador d’aquesta competició 
en la categoria Promo i tanca 

classificat final tot i ser quart 
en la segona màniga de cursa.
El Pilot de Capellades comple-
ta d’aquesta manera una bri-
llant temporada al Català de 
l’especialitat on ha obtingut 
5 de les 6 victòries absolutes 
possibles i una segona posició 
a la primera cursa de la tem-
porada, on encara arrossegava 

una lesió als lligaments cre-
uats que es va fer al finals de la 
temporada 2015.
Pel que fa a la resta de parti-
cipants de la cursa, Lluis Quer 
era vencedor en la Categoria 
Q2 finalitzant quart de la ge-
neral, i Roberto Anton va fer 
lo propi a QAmateur, reserva-
da als pilots no professionals.

la temporada classificant-se 
primer a la general de la Copa 
Catalana de Trial de Nens.
Cal destacar també el seu 
bon paper al Campionat de 
Catalunya de Trial Open a la 
categoria Promo 125, posici-
onant-se en 4rt posició a la 
classificació general.
I també fent podi en un ter-
cer lloc al Campionat d’Es-
panya de Trial en la catego-
ria Juvenil A. 
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CINEMA / CRISTINA ROMA 

L ’Anna Cervera és la di-
rectora del Zoom, Fes-
tival Internacional de 

cinema per a TV que aquests 
dies, i fins diumenge té lloc, 
per catorzè any consecutiu, a 
la nostra ciutat. Un Zoom, que 
es presenta amb molta il·lusió i 
amb molts ànims per part dels 
organitzadors i satisfets de la 
programació preparada, així 
com agraïts a les institucions, 
a les persones que creuen i han 
cregut en el Festival així com a 
les televisions implicades per-
què l’han escollit per presentar 
produccions que després eme-
tran a la pantalla televisiva.

Ara fa 14 anys, d’on va sorgir 
la idea d’organitzar un festi-
val de cinema per a televisió?
L’any 2003, el Jordi Comellas 
va proposar fer un festival 
on la ficció per a televisió fos 
l’ingredient principal, ho va 
presentar a l’Ateneu i va te-
nir una resposta positiva. En 
aquells moment es començava 
a parlar sobre la ficció televisi-
va, però encara no hi havia el 
boom de les sèries, per tant era 
una aposta un tant arriscada 
perquè estava considerada una 
mica el germà petit del cine-
ma. Va costar molt poder-ho 
explicar a la gent perquè veiés 
el seu potencial, vam haver de 
trucar moltes portes. Final-
ment el temps ens ha donat la 
raó i la ficció televisiva actual-
ment està al mateix nivell que 
el cinema.

Quina ha estat l’evolució del 
Zoom durant aquests anys?
El festival ha anat modifi-
cant-se a mesura que ha anat 
canviant el sector. Va comen-
çar a ser una mostra europea 
de telefilms i cinema per con-
vertir-se en un festival inter-
nacional de ficció televisiva, 
amb un jurat, premis...  fet que 
potser va donar més prestigi a 
les produccions que hi partici-
paven.
També cal tenir en compte que 
durant els pitjors anys de la 
crisi econòmica el festival se’n 
va ressentir molt,  hi va haver 
alguns moments en què érem 
a la corda fluixa. Sempre hem 
volgut mantenir el nivell del 
Festival i sense recursos tot es 
complica molt. Però amb la 
voluntat de tots els agents im-

plicats, vam poder sortir del 
sotrac.

Actualment el festival gau-
deix de bona salut?
L’organització del festival re-
quereix una estructura impor-
tant i aquesta estructura s’ha 
de mantenir econòmicament, 
però el més important és que 
nosaltres treballem per oferir 
les millors produccions al pú-
blic i perquè el Zoom gaudeixi 
de renom i sigui un referent en 
el món de la cultural.

Organitzar un esdeveniment 
d’aquest tipus comporta 
molt afeina. Sou molts treba-
llant-hi?
Sí, som un bon equip. El for-
men unes 15 persones i comp-
tem amb el suport i l’interès de 
molta gent que està fent estu-
dis audiovisuals que ens do-
nen un cop de mà. Tenim les 
portes obertes a tots.

Quin és el procés de selecció 
de les pel·lícules que es pre-
senten tant a la secció oficial 
com a la resta de seccions.
Pels volts de Setmana San-
ta obrim la convocatòria i ho 
comuniquem a les televisions 
i productores que ens comen-
cen a enviar els seus treballs. 
I a partir d’aquí comença el 
visionat de tot el que ens en-
vien i es fa la tria dels treballs 
que ens sembla que són ido-
nis per presentar a la secció 
oficial. Sempre busquem un 
equilibri de països, de temes... 
però sobretot que hi hagi bona 
qualitat. És important aques-
ta varietat perquè els guions a 
la ficció televisiva sempre són 
molt propers, molt locals, molt 
propis de cada país, i moltes 
vegades no s’emeten fora del 
propi país. El fet de participar 
al Zoom els dóna l’oportunitat 
de donar-se a conèixer més en-
llà de les seves fronteres.

Quin tipus de públic sol ve-
nir?
La veritat és que cada secció té 
el seu públic. A la Secció ofici-
al ve gent de tota mena. Cada 
vegada vénen més persones de 
fora de la ciutat, encara que 
costa trencar una mica la idea 
que des de Barcelona, Iguala-
da queda molt lluny per anar a 
veure cinema. Però estem molt 
contents del públic igualadí.
El Festival, al llarg dels anys, 

ha anat ampliant les seves 
seccions. Quines novetats 
presenta el Zoom d’enguany?
Presentem tres novetats. La 
principal és la de Formats, 
on s’inclouen, a més de fic-
ció, formats de no ficció com 
documentals, entreteniment, 
reportatges. Tenim la implica-
ció nova de Movistar+ que ve 
a presentar una sèrie Trapped, 
inclosa dins el Zoom sèries. 
Es tracta d’una sèrie islandesa 
que s’estrenara per Movistar+ 
i que es veurà per primera 
vegada aquí. Diuen els crítics 
que serà una de les sèries de 
la temporada. De Movistar+ 
també ens arribar un docu-
mental, Versus Ken Loach, que 
va sobre la seva trajectòria. 
Una altra novetat és que dins 
el Zoom Class hem volgut do-
nar cabuda a dos programes 
molt novedosos: “Improstar”, 
un programa d’entreteniment 
que es va fer a TV3 i el “Diario 
Vice” que és un programa que 
s’està emetent per Movistar+ i 
que va sobre reportatges d’ac-
tualitat però des d’un punt de 
vista diferent.

Aquestes Zoom Class a qui 
van destinades?
Aquestes són sessions matinals 
a les quals hi assisteixen bàsi-
cament alumnes de l’Escola 

Gaspar Camps i de l’IES Joan 
Mercader, que d’aquesta ma-
nera també ens coneixen, però 
si algú està interessat, estan 
obertes a tothom.

I de cara al futur, què es pre-
veu?
Bàsicament consolidar aques-
tes noves seccions i anar-les 
omplint de contingut interes-
sant i reforçar sobretot la sec-
ció oficial.
Una altra novetat d’aquest any 
és el Zoom Trendy en què el 
que hem buscat són les noves 
tendències. I hem volgut apro-
par la realitat virtual oferint 
l’experiència de veure el pri-
mer capítol de la sèrie de TVE 
El ministerio del tiempo amb 
ulleres i mòbils.

Fa tres anys es va començar 
a fer el Showcase de pilots de 
ficció, que es fa a Barcelona.
Va sorgir arrel d’una col·la-
boració que vam fer amb els 
companys de Serializados, que 
és una revista online de sèries 
i vam creure que seria interes-
sant  d’oferir una plataforma 
al talent emergent que està 
fent estudis audiovisuals -que 
tenen idees interessants- per 
comunicar-los amb el món 
professional. Aquí també es 
presenten un pilots, dels quals 

se’n trien els millors, es pre-
senten i un jurat oficial tria el 
guanyador. I aquest s’emet  per 
Barcelona TV. Creiem que es-
tem donant una oportunitat 
als joves creadors d’entrar en 
contacte amb el món profes-
sional.

El Festival també compta amb 
un espai per a les produccions 
locals.
Sí, és el Km0 , en què es pre-
senta un curt de la igualadina 
Ariadna Monleon, Abatido. 
També es podran veure els 
microcurts de l’Escola Gaspar 
Camps. 
Enguany col·laborem amb 
Òmnium Cultural que pre-
sentarà els treballs dels Premis 
VOC, organitzats per ells. Dins 
del KM0 també comptem amb 
la participació de l’empresa 
igualadina Cubus Games que 
faran una Zoom Class de com 
treballen els videojocs que de-
senvolupen. 
També dins d’aquesta secció 
ahir dijous hi va haver una al-
tra Zoom class sobre un docu-
mental digit per mi, A la puta 
strasse 2º acto.

El festival ha anat conei-
xent-se arreu i ara ja té un 
nom. Actors, directors, pro-
ductors, tenen un lloc a la 
seva agenda per al Zoom?
Recordo als inicis que trucà-
vem i havíem d’explicar cada 
vegada qui érem i on érem i ara 
això ja no passa. Per exemple, 
quan ens vam posar en con-
tacte amb la Monica Randall 
de seguida va saber qui érem. 
També televisions ara ja ens te-
nen en compte per les estrenes 
i miren de no fer-nos mal. Per 
exemple la pel.lícula Ebre,  del 
bressol a la batalla,  que nosal-
tres vam projectar dimecres, 
TV3 no l’emetrà fins avui di-
vendres i això no és casualitat, 
és un acord de col·laboració i 
de treball entre tots.
Ara ja podem dir que estem en 
el calendari i en el mapa.

Dissabte, a la gala de clausu-
ra, a qui podrem veure?
Vindrà la Mònica Randall, a 
recollir el seu premi així com 
els directors del Club Super3. 
També comptarem amb tots 
els actors de la sèrie Merlí, dels 
quals haurem pogut veure un 
capítol abans. La gala serà pre-
sentada per la Llum Barrera.

Anna Cervera, directora del Zoom, Festival internacional de ficció televisiva

“Actualment el Zoom ja està en el calendari 
i en el mapa de les televisions i productores”
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CINEMA / C. ROMA 

M arta Vives és una 
actriu i periodista 
igualadina. Actual-

ment viu a Madrid i aquests 
dies ha estat a Igualada, en 
l’estrena, al Festival Zoom, 
de la tvmovie Cervantes con-
tra Lope, del director Manuel 
Huerga, en la que interpreta 
el personatge de Jerónima de 
Burgos.

Ets actriu, periodista i blog·
gera. Com compagines totes 
les professions?
Sóc molt curiosa i m’agra-
da aprendre constantment, 
m’omple expressar-me a tra-
vés de la creativitat, buscar 
noves vies, trobar la forma que 
més em diverteix. Sóc molt ac-
tiva i m’interessa estar aprop 
d’una bona història, suposo 
que aquest és el punt d’unió 
de l’actuació, el periodisme i 
l’escriptura. 
No em considero blogger, tot i 
que fa quasi deu anys que tinc 
un blog en el que escric, és un 
arxiu de reflexions que he anat 
fent. Em venia de gust evolu-
cionar-ho així que ara mateix, 
estic escrivint la meva primera 
novel·la.
Per altra banda, treballo en 
una agència de comunicació 
al mateix temps que segueixo 
el meu camí com a actriu. 

Aquesta setmana has estat 
a Igualada, la teva ciutat na·
tal, per participar al Zoom, 
on s’ha projectat la tv movie 
Cervantes contra Lope. Quin 
és el teu paper?
En un pel·lícula d’homes, re-
presento a Jerónima de Bur-
gos, una actriu que va ser 
amant i musa de Lope de Vega. 

La pel·lícula compta amb dos 
personatges principals, in·
terpretats per actors de pres·
tigi com són José Coronado i 
Emilio Gutiérrez Caba, a més 
de comptar amb un gran re·
partiment. Com ha estat tre·
ballar amb ells?
En el meu cas, he tingut la 
sort de treballar colze a colze 
amb el José, és un professio-
nal súper generós del qual he 
après molt. A més, és un bon 
col·lega i, com podreu veure, 
el seu Lope de Vega és merave-
llós. El mateix puc dir de tots 
els altres actors de la pel·lícula 
així com de cada persona del 
equip: excepcional.

Cervantes contra Lope està 
dirigida per Manuel Huerga. 
T’has sentit còmoda treba·
llant sota les seves ordres?
Molt, el Manel té una sensibi-
litat increïble, ja veureu quina 
pel·lícula més maca que ha fet, 
és com un còctel de literatura 
i pintura. A més, és un direc-
tor molt proper amb els actors 
amb el que espero poder tor-
nar a treballar aviat!

Quin és l’argument de la tv 
movie que s’ha presentat al 
Festival Zoom i que, poste·
riorment, s’emetrà per tele·
visió espanyola.
És un retrat de la relació 
d’amistat i odi entre dos dels 
escriptors més rellevants de 
la història de la literatura eu-
ropea: Miguel de Cervantes i 
Lope de Vega. És una pel·lícula 
molt dinàmica que ens trans-
porta al Segle d’Or i ara, que 
fa 400 anys de la mort de Cer-
vantes, és un bon moment per 
revisitar aquella època.

El món del cinema és molt 
complicat i de difícil accés 
per a les actrius joves?
Ho és, la lluita és constant i, 
sovint, poc agraïda. Crec que 
és necessari que s’escriguin 
més personatges femenins, no 
entenc com pot ser que n’hi 
hagi tan pocs amb el munt de 
dones que hi ha al món.
Quant a la professió en gene-
ral, ningú m’ha obligat a dedi-
car-m’hi. En un moment de la 
meva vida vaig sentir la neces-
sitat de formar part d’un cer-
cle on la cultura i l’art són el 
focus. M’hauria encantat viu-
re a Nova York quan la Patti 
Smith, la Janis Joplin, etc. ana-
ven al Chelsea Hotel a comen-
tar la jugada. És important 
saber quines inquietuds tens 
com a actriu i com a dona, què 
et mou tant com per seguir en 
aquesta carrera de fons. En 
algun punt, arribarà una his-
tòria a la qual donar-hi veu. 
Mentrestant? No esperar a que 
soni el telèfon sinó fer la meva.

Com és que vas decidir instal·
lar·te a Madrid? És provisio·
nal o penses quedar·t’hi?
Al principi ho vaig fer per 
feina, em venia de gust viure 
l’experiència completa d’una 
actriu a Madrid: la de tenir 
feines “basura” mentre fas càs-
tings d’on mai et truquen. Ara 
que ja ho he viscut durant tres 
anys, tinc una feina de perio-

dista que estabilitza el meu dia 
a dia i un grup de bons amics 
amb els quals fem molta pinya 
i més o menys tots som del 
mateix sector. 
M’agrada formar part d’una 
generació de joves que volem 
expressar-nos i lluitem per 
fer-ho de la manera que més 
il·lusió ens fa. No em plantejo 
anar a un altre lloc perquè la 
vida, per ara, no m’ho ha pro-
posat. Si es presenta l’ocasió…
endavant, sempre m’ha agra-
dat moure’m.

Mantens relacions amb la 
teva ciutat, Igualada?
Hi mantinc la família i alguns 
dels amics de tota la vida. 
Tornar a casa sempre m’agra-
da, sobretot quan és Nadal... 
m’encanta! 

“El món del cinema és molt complicat 
per a les actrius joves, és una lluita constant”

D imarts es va inau-
gurar la 14a edició 
del Festival Zoom, 

que tindrà lloc fins al diu-
menge 27 de novembre a 
Igualada i a Barcelona, i on 
es podrà veure una cuidada 
selecció de produccions in-
ternacionals de cinema per a 
televisió realitzades els dar-
rers anys.
La inauguració del festival 
es va fer amb la projecció del 
film Cervantes contra Lope 
de Manuel Huerga, i es va 
poder comptar amb la pre-
sència de Manuel Huerga 

(director), Francesc Escriba-
no, Maria Jaén i Manel Lucas 

Dimarts es va inaugurar el 
Festival Zoom amb la projecció 
de “Cervantes contra Lope”

(guionistes) i l’actriu iguala-
dina Marta Vives.

L’actriu igualadina Marta Vives. / LUISA GUTIERREZ
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E l proper dissabte, 26 de 
novembre, a les 20h, 
l’Adoberia de Cal Gra-

notes acollirà un nou recital 
del cicle de música i parau-
les De Pell Sensible, impulsat 
pel departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada. La iniciativa va 
néixer l’any 2013 en el marc 
del Mercat de Lletres, amb la 
voluntat d’apropar la litera-
tura i la poesia als ciutadans, 
a través de la música com a 
camí universal. Des de llavors 
ha acollit més d’una vintena 
de recitals dedicats a diversos 
autors com Antonio Macha-
do, Miquel Martí i Pol, Mercè 
Rodoreda, Maria Mercè Mar-
çal o Joan Margarit, entre al-

tres. I tot plegat en un espai 
singular, un espai acollidor on 
el record de la pell adobada 
afavoreix que les paraules hi 
penetrin.
En aquesta ocasió, De Pell 
Sensible comptarà amb la 
presència de l’escriptor Feliu 
Formosa, poeta sabadellenc 
arrelat a Igualada. El seu és un 
nom de referència en diversos 
àmbits literaris i culturals, sin-
gularment en el poètic i el tea-
tral, però també en el de la tra-
ducció. La seva llarga, intensa 
i fecunda tasca en l’escriptura 
i en els més diversos oficis de 
les arts escèniques, no única-
ment ha suposat una aporta-
ció ingent, sinó que ha esde-
vingut modèlica per a molts 
dels que l’han seguit en algun 
o diversos d’aquests viaranys. 

Una producció caracteritzada 
pel rigor, per una llengua clara 
i flexible, per una vocació de 
servei a la col·lectivitat més 
enllà de l’expressió d’un ric 
món interior.
La proposta d’aquest dissabte 
a Igualada, titulada No hauries 
d’haver vingut, tindrà la veu de 
l’actriu Teresa Puig i la música 
de Emma Díaz al violoncel. La 
presentació de l’espectacle ani-
rà a càrrec del mateix Formosa.
Les entrades es poden adquirir 
de manera anticipada, al preu 
de 6 euros, al Punt de Difusió 
Cultural i Turística (c/ Garcia 
Fossas, 2) o a la mateixa taqui-
lla de Cal Granotes (Baixada 
de la Unió, s/n) una hora abans 
del recital, al preu de 8 euros. 
L’aforament està limitat a no-
ranta persones.

Feliu Formosa serà el protagonista, dissabte a Cal Granotes, 
d’un nou recital del cicle poètic i musical De Pell Sensible
El recital No hauries d’haver vingut tindrà la veu de l’actriu Teresa Puig i la música de Emma Díaz al violoncel

MÚSICA / LA VEU 

D iumenge vinent, 27 
de novembre, a les 
12h, tindrà lloc al 

Teatre Municipal l’Ateneu el 
concert de cloenda del tercer 
Stage de Banda Simfònica 
d’Igualada, en què s’inter-
pretaran les obres que els 
seus participants han treba-
llat en quatre sessions de tre-
ball, matí i tarda, durant di-
ferents dissabtes dels mesos 
d’octubre i novembre. Més 
d’una trentena d’inscrits 
han pres part en les sessions 
de treball complementades 
amb sessions didàctiques, 
concerts i petites activitats 
de lleure relacionades amb la 
música.
Enguany, el director convi-
dat ha estat Francesc Grego-
ri, que també és professor i 
director del grup de vent de 
l’Escola Municipal de Músi-
ca d’Igualada (EMMI). El re-
pertori que es podrà escoltar 
serà molt eclèctic i estarà in-
tegrat per obres variades de 
gèneres diversos, com solen 
ser els programes de banda 
simfònica: transcripcions 
d’obres clàssiques, obres de 

musicals famosos, peces ori-
ginals per a banda simfònica, 
tot plegat coronat amb músi-
ca catalana.
En aquesta ocasió es podrà 
escoltar el primer moviment 
de la simfonia inacabada de 
Franz Schubert, un medley 
d’El Fantasma de l’Ópera i 
peces de Disney, entre altres. 
Un repertori ben engresca-
dor per a tots els públics. El 
preu d’entrada és de 10 eu-
ros i les entrades es poden 

Cloenda del tercer Stage de Banda Simfònica 
d’Igualada, diumenge 27 de novembre, amb un 
concert a l’Ateneu

Permetrà gaudir de la 
simfonia inacabada de 

Schubert, un medley 
d’El Fantasma de l’Ópe-

ra i peces de Disney, 
entre altres

adquirir a les taquilles del 
teatre abans del concert.
L’Stage de Banda Simfòni-

ca d’Igualada és una acti-
vitat que va arrencar l’any 
2014 amb la iniciativa de 
Concepció Ramió, que n’és 
la directora general, amb la 
producció de Contrapunt 
Plataforma per a la Promo-
ció d’Activitats Musicals i 
l’organització del departa-
ment de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Iguala-
da, comptant també amb la 
col·laboració de l’EMMI i la 
Banda de Música de la ciutat

MÚSICA / LA VEU 

A vui divendres a 2/4 
d’11 de la nit al bar 
musical Hot Blues  

d’Igualada es podrà gaudir del 
concert de Calido Home.
Calido Home han girat per 
tota Catalunya, Euskadi i el 
Regne Unit, i ara ens presen-
ten aquest nou disc, gravat per 
Joan Pons (El Petit de Cal Eril) 
en el seu estudi de Guissona. 
Un disc que seguirà la línia 
habitual de Càlido Home; 
jocs rítmics de guitarra que 
evoquen paisatges onírics 
però intensos, harmonies 
vocals ben calibrades i lle-
tres que barreja quotidianitat 
amb poesia, humor i drama. 
Un disc que ens porta a pen-
sar en grans cantants de folk 
com Karen Dalton, Vashti 
Bunyan o Linda Perhacs.
El preu de l’entrada és de 
5 euros.

Càlido Home en 
concert al Hot Blues 
avui divendres



MARCEL·LÍ 
J. VALLS I 
TORNÉMinyons, senzillament immensos

Poble, festa, gralles, CASTELLS...

A vui, estimats amics meus i dels castells hu-
mans, toca parlar dels Minyons de Terras-
sa, és a dir, d’una de les colles que més ha 

contribuït a la recuperació i/o consecució dels fa-
bulosos castells  que identifiquen aquesta època 
tan esplendorosa que estem vivint i gaudint actu-
alment els amants del folklore casteller: una de les 
colles més grans que cal comptar entre totes les que 
existeixen i han existit en el decurs de la llargament 
bicentenària història dels castells; una colla, aquesta 
dels Minyons, protagonista d’extraordinàries diades 
d’aquesta època moderna de la castellística, admira-
da i aplaudida per la categoria de les seves construc-
cions com també per la seguretat i tècnica demos-
trades a l’hora de realitzar-les. 
El món casteller ja fa molts anys que contempla 
amb admiració i complaença l’exitosa trajectòria 
d’aquesta colla que, nascuda a extramurs de l’àrea 
geogràfica tradicionalment castellera, començà a ca-
minar l’estiu de l’any 1979 i que, malgrat l’escissió 
que propicià la creació l’any següent de l’altra colla 
terrassenca –els Castellers de Terrassa–, sorprengué 
tothom amb la rapidesa meteòrica amb què assolí 
i consolidà els seus primers castells de set, set i mig 
i vuit. Semblava impossible que una colla gestada i 
creada en una població d’una comarca no històri-
cament castellera, pogués créixer i desenvolupar-se 
d’aquesta manera gairebé prodigiosa.
Aquesta fou la primera gran aportació dels Minyons 
de Terrassa al fet casteller en particular i al país en 
general: l’ampliació de fronteres i el consegüent inici 
de l’expansió territorial de l’afecció a fer castells més 
enllà del seu territori originari. Sense comptar els 
Castellers de Barcelona nascuts deu anys abans amb 
la integració de gent castellera provinent en la seva 
pràctica totalitat de les comarques penedesenques i 
tarragonines residents a la capital de Catalunya, el 
món casteller contemplà l’arribada dels castells a 
terres que no són genuïnament castelleres amb la 
formació d’una colla integrada en la seva majoria 
per neòfits  que, per dir-ho d’alguna manera, només 
els coneixien de vista.  
Una altra de les realitats més transcendents i signi-
ficatives aportades pels Minyons de Terrassa és, sens 
dubte, el de la incorporació a tots els efectes de la 
dona al fet dels castells i les colles castelleres, un món 
fins llavors pràcticament exclusiu dels homes. Ells 
foren els que començaren a convertir en una cosa 

normal la participació del sexe femení en l’execu-
ció dels castells, una realitat, per tant, relativament 
força recent esdevinguda inqüestionable i que tant 
ha afavorit i afavoreix el nivell casteller dels nos-
tres dies. Els afeccionats igualadins que varen viure 

aquella època de canvis, recordaran prou bé aquelles 
minyones que, elles soles, l’any 1981, varen plantar 
un castell de sis a la plaça de l’Ajuntament d’Igua-
lada dins el marc de la diada castellera de la Festa 
Major, la qual registrà la primera de la llarga llista de 
meritòries actuacions dels Minyons de Terrassa a la 
nostra ciutat; una primera vinguda, aquella de l’any 
1981, que és a la base de l’amistat i relació existents 
entre la plaça d’Igualada i la colla vallesana.
A més de l’ampliació de la geografia castellera tra-
dicional i de la incorporació definitiva de les dones 
als castells, hom pot destacar també unes altres  ma-
neres d’assajar, la importància concedida a la pre-
paració física a fi i efecte d’augmentar el rendiment 

de cada casteller i allargar-li la seva vida activa en 
posicions de compromís. I hom pot atribuir als 
Minyons, així mateix, altres aportacions noves i/o 
diferents com la potenciació d’un contingut social 
divers més enllà de l’àmbit de la mera pràctica caste-
llera. Hom pot parlar, en conseqüència, d’una colla 
diferent, revolucionària en bona mesura, impulsora 
de la modernitat enfront de les formes més o menys  
estancades de tota la vida.
Pel que es refereix al seu palmarès, hom ha dit que 
la fulgurant evolució d’aquesta colla terrassenca ha 
estat un dels fenòmens més significatius de la histò-
ria castellera, molt especialment de les dues últimes 
dècades del segle passat. En qualitat d’exemple de la 
seva meteòrica progressió, anotem que l’any 1984, 
només un lustre després del seu debut, encetà la par-
ticipació a la diada vilafranquina de Sant Fèlix, una 
presència esdevinguda obligada, indiscutible i, per 
tant, ininterrompuda fins el dia d’avui. Abans d’aca-
bar-se el segle, l’any 1998 i en pròpia plaça, assolia el 
primer castell de deu descarregat de la història.
Gràcies sobretot als Minyons i els èxits obtinguts 
durant els seus trenta-set anys, el nom de Terrassa, 
a més de ser famós i conegut per la indústria tèxtil i 
l’hoquei herba, ho és també per la seva importància 
castellera. El Raval de Montserrat, un carrer ample 
on hi ha l’edifici de l’Ajuntament, s’ha convertit en 
un dels principals i més representatius escenaris cas-
tellers del país, talment com, de manera ocasional, la 
plaça Vella, presidida per la basílica del Sant Esperit 
convertida en catedral de Terrassa, especialitzada en 
castells de deu. El mateix podem dir de la diada de la 
Festa Major, el diumenge després de Sant Pere, esde-
vinguda cabdal entre les més rellevants del calendari 
anyal dels castells. I és també gràcies als Minyons i la 
seva Diada de la Colla, celebrada el tercer diumenge 
de novembre, que Terrassa acull l’última de les grans 
fites de la temporada.
I és després de l’èxit clamorós de la diada d’enguany 
que, hom no pot fer altra cosa que no sigui cantar 
les excel·lències d’aquesta colla que, una vegada més, 
ha fet vibrar el món casteller amb una actuació tan 
incommensurable que es fa difícil d’explicar-la amb 
paraules. Diumenge passat, a la plaça Vella de la seva 
ciutat, els Minyons de Terrassa van descarregar els 
tres de deu, quatre de deu, tres de nou amb l’agulla 
i pilar de vuit. Avalueu-ho vosaltres mateixos, amics 
meus i dels castells humans.  
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L a Coral de Santa Ma-
ria va celebrar dimarts 
d’aquesta setmana la 

festivitat de santa Cecília, pa-
trona de la música, en la seva 
commemoració litúrgica. Fou 
a l’església parroquial de la 
Soledat en el transcurs de la 
missa vespertina que va presi-
dir Mn. Josep Massana, rector 
de la parròquia i arxiprest de 
l’Anoia-Segarra. L’oficiant va 
remarcar els valors de la mú-
sica com a símbol de l’harmo-
nia que ha de ser comú deno-
minador de la nostra vida i de 
les relacions amb els altres, i 

en acabar va agrair les col·la-
boracions de la Coral de Santa 
Maria en les diferents funci-
ons del culte de durant l’any.
Sota la direcció de Coni Tor-
rents i amb l’acompanyament 
a l’orgue de Maite Torrents, 
s’oferí com a cant d’entrada 
«Crist triomfa» (salm 116), i 
va acabar amb el «Canticorum 
jubilo» de Haendel. A l’oferto-
ri s’interpretà «Ave Verum» de 
Maria del Rio.
Desprès la Coral es va reunir 
en un ressopó per a festejar 
les onomàstiques dels i de les 
cantaires que les celebren en el 
transcurs del segon semestre 
de l’any.

La Coral de Santa Maria 
canta la missa en la 
festivitat de Santa Cecília
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G airebé vuit-cents 
alumnes de les escoles 
de primària d’Igua-

lada han participat aquest 
dilluns, 21 de novembre, en 
una audició de la Jove Or-
questra Simfònica de l’Anoia 
(JOSA) Aleví, amb l’espec-
tacle Abofrapà i les espècies, 
al Teatre Municipal l’Ateneu. 
El concert, organitzat des del 
departament municipal d’En-
senyament, estava inclòs en el 
programa AIRE, que aglutina 
l’oferta d’activitats educati-
ves adreçades a les escoles del 
municipi. Els centres que en-
guany hi han participat han 
estat l’Emili Vallès, el Ramon 
Castelltort, les Escolàpies, 
l’Escola Pia, el Mowgli, l’Aca-
dèmia Igualada, el Garcia Fos-
sas, la Dolors Martí, el Jesús 

Maria, el Monalco, l’Ateneu 
i el Gabriel Castellà. La JOSA 
Aleví està formada per uns 
seixanta músics entre 5è de 
primària i 2n d’ESO, majori-
tàriament de tota la comarca, 
que assagen un cop al mes. En 
aquesta actuació van interpre-
tar Abofrapà i les espècies, una 
idea original d’Albert Gumí, 
director de l’orquestra, i amb 
Arnau Vinós com a narrador. 

La Jove Orquestra Simfònica ofereix una 
audició per 800 escolars d’Igualada

També hi va col·laborar l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps, amb les il·lustracions 
de Laura Juan. El concert es va 
enregistrar íntegrament, per 
tal de poder oferir-lo als pa-
res dels músics. El CD, acom-
panyat del conte, sortirà pels 
voltants de Nadal, i es podrà 
adquirir al tradicional concert 
de la JOSA que es farà el dia 25 
de desembre.
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Demà dissabte tindrà lloc 
un concert de jazz a la sala 
paper de Música de Ca-
pellades. El concert anirà 
a càrrec  d’Oriol Romaní 
Classic Jazz Quartet i co-
mençarà, com és habitual, a 

les 7 de la tarda.
L’Oriol Romaní Classic 
Jazz Quartet està format 
per Oriol Romaní, clarinet; 
Dave Mitchell, guitarra; 
Kike Angulo, guitarra i Ar-
tur Regada, contrabaix i 
veu i interpretaran obres 
de Duke Ellington, Django 

Concert de jazz a Paper de Música
Reinhardt, etc.
En les seves actuacions els 
membres del grup recre-
en lliurement temes típics 
del jazz dels anys 20, 30 i 40 a 
Nova Orleans, Chicago, Nova 
York i París i ofereixen també 
blues, espirituals negres i al-
gun tema de collita pròpia.

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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Òmnium Anoia celebrà 
dimecres 16 de no-
vembre l’Assemblea 

anual de socis en que exposà 
els principals reptes de l’enti-
tat pel 2017. La vicepresidenta 
de la Junta Nacional d’Òm-
nium, Marina Llansana, va ex-
plicar que l’entitat mantindrà 
el ritme habitual d’activitats 
abans de Sant Jordi però que, 
a partir del maig, es centraran 
únicament en la campanya pel 
referèndum.
Els primers quatre mesos del 
2017, Òmnium Anoia cen-
trarà la seva activitat en tres 
grans projectes:
- El projecte “Lluites compar-
tides” per reconèixer el movi-
ment veïnal de Montbui dels 
anys 70 i 80
- L’organització de la Festa de 
l’Educació de Montbui i Vila-

nova i, probablement, també a 
Piera
- La programació de presenta-
cions de llibres i un homenat-
ge a Salvador Riba
- En funció de l’actualitat, 
convocar mobilitzacions con-
tra les imputacions i per les 
nostres institucions 
La junta d’Òmnium Anoia va 
presentar l’estat de comptes 
del 2016 i també el pressupost 
del 2017, que van ser aprovats 
pels assistents. L’Assemblea fi-
nalitzà amb un tast de cervesa 
optimista i una estona de con-
versa entre la vintena de socis 
que hi van assistir. 

Joan Requesens, nou presi-
dent d’Òmnium Anoia
L’Assemblea també va servir 
per renovar la meitat dels càr-
recs de la Junta, entre els quals 
la presidència, ja que Joan Do-
mingo, després de tres anys i 

Òmnium Anoia presenta el projecte Lluites compartides i la 
campanya pel referèndum com a principals reptes pel 2017

deu mesos al càrrec, va passar 
el relleu a Joan Requesens. Tot 
i així, l’equip de la junta con-
tinuarà sent el mateix, encap-
çalat per Joan Requesens a la 
presidència, Joan Domingo a 
la vicepresidència, Martí Mar-
sal a la tresoreria i Neus Bor-
ràs a la secretaria i amb Oriol 

Gabarró, Eulàlia Closa, Fran-
cesc Bòria, Mariona Miquel i 
Pere-Joan Vinós a les vocalies. 

Projecció de curtmetratges 
i wèbseries del VOC inclosa 
dins la programació del festi-
val Zoom d’Igualada

El projecte VOC, premis i 
mostra d’audiovisuals en ca-
talà, impulsat per Òmnium 
Cultural, té com a objectiu 
potenciar la producció en 
llengua catalana així com la 
creació nous públics per a 
l’audiovisual i el cinema cata-
là, fomentant el coneixement 
de l’oferta en aquest idioma, 
ja sigui en versió original, sub-
titulada o doblada. 
La mostra arriba a Iguala-
da organitzada per Òmnium 
Anoia en col·laboració amb 
el festival de ficció televisi-
va Zoom. Les projeccions 
de curtmetratges i websèries 
s’emeten en el següent horari:
- Per joves: dimecres 23 de no-
vembre a dos quarts de 12 del 
matí al Teatre de l’Ateneu
- Per tots els públics: diven-
dres 25 de novembre a les 10 
del vespre al Teatre de l’Aurora 

PREMIS / LA VEU 

E l passat dijous 17 de 
novembre es va inau-
gurar a Artesania de 

Catalunya, de Barcelona, l’ex-
posició dels premis nacionals 
d’artesania.
Aquesta exposició mostra els 
guardonats a la segona edició 
dels Premis Nacionals d’Ar-
tesania, amb els quals la Ge-
neralitat vol correspondre a 
la vàlua i a la transcendència 
que té l’artesania en la socie-
tat catalana i, alhora, contri-
buir a donar-li el màxim re-

lleu reconeixent anualment la 
feina del sector.
L’exposició va ser inaugurada 
per la Sra. Muntsa Vilalta, di-
rectora general de comerç de 
la Generalitat de Catalunya i 
el Sr. Xavier Villes, director de 
Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya. Entre els guardo-
nats van assistir Sra. Raquel 
Camacho, com a directora i 
representant de l’escola mu-
nicipal d’art i disseny Gaspar 
Camps, la secretària acadèmi-
ca de l’escola, Sra. Ester Co-
menge, professors de l’àrea de 
pell i alumnes.

Entre els guardonats, l’expo-
sició mostra quatre treballs 
realitzats pels alumnes del 
cicle formatiu de grau mit-
jà d’Artesania en Cuir, cicle 
formatiu professionalitzador 
de disseny en pell únic a Ca-
talunya.
Per a tots els que conformen 
el cicle de grau mitjà d’ar-
tesania en cuir de la Gaspar, 
haver rebut el Premi Prestigia 
significa l’orgull pel reconei-
xement de la tasca d’un gran 
equip i la satisfacció individu-
al pel granet de sorra aportat 
per cadascú; l’alegria de cele-

La Gaspar present com a guardonada a la inauguració 
de l’exposició del premis nacionals d’artesania 2016

brar-ho amb els alumnes, el 
plaer d’explicar-ho a famili-
ars i amics, i la il·lusió per a 

afrontar nous reptes.
Enhorabona a l’equip docent 
de l’àrea de pell de la Gaspar!!!

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

618 19 42 01
www.eucaria.com

MENÚ DE SANT 
ESTEVE: 25€

MENÚ DE CAP D’ANY: 30€

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



L’Avar. Autor: Molière. Traducció: Sergi Belbel. Di-
recció: Josep M. Mestres. Amb: Joan Pera, Manu 
Fullola, Júlia Barceló, Ricard Farré, Elena Tarrats, 
Josep Minguell, Alba Florejachs, Manel Dueso, Òs-
car Castellví, Xavi Francés. Producció: Focus. Teatre 
Municipal l’Ateneu. Dissabte, 12 de novembre de 
2016 

M olière, el gran dramaturg de la comèdia 
francesa, i Joan Pera, que amb mig se-
gle de trajectòria damunt els escenaris 

s’ha forjat un segell còmic genuí identificable per 
a tothom, es troben en aquest clàssic entre clàs-
sics sobre la cobdícia, l’honestedat, l’autoritat, els 
costums, l’amor... que per si mateix ja és un re-
clam. Ho és també la curiositat per veure Pera en 
un registre diferent, allunyat en la “forma” de les 
seves aclamades comèdies de bulevard (sobretot 

NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

Joan Pera no fa un Simone Biles

La extraña pareja amb Paco Morán), però, en de-
finitiva, amb la mateixa “intenció” de fer riure el 
públic a partir dels embolics que regala la natura-
lesa humana.
S’ha dit i comentat repetidament que l’actor feia 
un salt mortal posant-se a la pell dramàtica del 
vell Harpagon, el protagonista de l’obra a qui no-
més li importen els diners. El mateix Pera alerta-
va sorneguer que esperava no “prendre mal” en 
aquest exercici. Dons bé, l’acrobàcia li ha sortit ja 
que el personatge arriba al públic en la seva essèn-
cia: garrepa i aparentment naïf. Tot i això, i encara 
que aquest cop no improvisi amb les seves habitu-
als ‘morcilles’, es palpa clarament la seva emprem-
ta personal amb moments “molt Pera”. De fet, s’hi 
juga regalant-li escenes de lluïment (com quan li 
fan creure que està de bon veure) i un parell de 
“solos” (en un d’ells baixa fins i tot a platea) que 

el públic recull amb entusiasme. Així doncs, acaba 
la pirueta dempeus i amb el cap ben alt interpre-
tant Harpagon, però tampoc fa un ‘Simone Biles’, 
l’espectacular salt patentat per aquesta gimnasta 
olímpica nord-americana.
El director Josep Maria Mestres porta a escena 
L’Avar amb ambientació d’època (un gran decorat 
per a cada acte, caracterització del XVII) i un text 
fidel a l’original –traduït per Sergi Belbel– que in-
clou alguna llicència amb referències als nostres 
dies i que permet un ampli repartiment d’actors 
(10, alguns més esplèndids que d’altres) que no 
queden en segon terme. Aquesta aposta ens fa re-
viure el clàssic com a tal i, alhora, amb una mirada 
contemporània amb què observem com, malgrat 
els 350 anys que ens separen, continuem confron-
tant-nos als mateixos temes, vicis i dilemes i reso-
lent-los de maneres diferents. Cadascú a la seva.
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“ Nosaltres també hi 
érem... a la Marxa de la 
Llibertat». Aquest és el 

lema amb què l’entitat CER-
CA (Grup de Recerca en Cièn-
cies Socials) amb la col·labo-
ració de la Biblioteca Central 
d’Igualada, fan una crida per 
recollir testimonis d’aquell es-
deveniment històric que va te-
nir lloc fa 40 anys i que a Igua-
lada també es va viure amb 
molta intensitat. Per aquest 
motiu han organitzat una ter-
túlia oberta que tindrà lloc el 
dissabte 3 de desembre, a les 11 
del matí, a la sala d’actes de la 
Biblioteca. La trobada és ober-
ta a totes aquelles persones que 

vulguin aportar el seu testi-
moni del pas de la Marxa de la 
Llibertat pels carrers d’Iguala-
da o bé que estiguin interessa-
des en saber què va passar per 
boca dels seus protagonistes. 
Persegueix un doble objectiu: 
d’una banda recollir i donar a 
conèixer les vivències d’aquells 
fets i, de l’altra, fer un reconei-
xement públic del que va pas-
sar en aquesta pàgina clau de 
la història de la Transició. La 
moderadora de la tertúlia serà 
la periodista Marina Llansana i 
cal inscriure’s prèviament a la 
Biblioteca.
Amb aquesta proposta els or-
ganitzadors volen fer reviure 
la memòria d’aquells fets, en 
moments de transició demo-

El grup CERCA i la Biblioteca Central 
recullen testimonis de gent que va 
participar a la Marxa de la Llibertat 

cràtica i que van tenir una res-
posta repressiva per part de les 
autoritats, i recollir el màxim 
de testimonis orals i documen-
tació possible. La trobada s’en-
registrarà i servirà per aportar 
una visió en primera persona 
del que va passar, des de diver-
ses perspectives i, alhora, servi-
rà de base per obrir posteriors 
línies de recerca temàtiques 
dins la història de la Transi-
ció. A més, aquest enregistra-
ment també es conservarà a la 
Biblioteca de la Memòria, un 
arxiu singular de la Biblioteca 
que pretén recollir i conservar 
el patrimoni històric i cultural 
que es troba en les experiències 
viscudes i en els records de les 
persones.

EXPOSICIONS / LA VEU 

A la sala Gaspar Camps 
es pot veure aquests 
dies l’exposició “Els 

forats” amb treballs fets pels 
alumnes de Tic-Tac, Explora i 
Descobreix, l’oferta educativa 
artístico-creativa infantil que 
ofereix l’escola d’art i disseny 
Gaspar Camps d’Igualada im-
partits per l’artista i dissenya-

dora Arian Morera.
Es tracta de creacions fetes 
amb els experiments de fa-
bricar pintura amb pigments, 
partícules petites de tota 
mena i coles.
Us convidem a visitar l’ex-
posició i gaudir d’un món 
de sensacions fruit del treball 
creatiu dels infants que de ben 
segur no deixarà indiferent a 
ningú.

“Els forats” l’exposició d’experiments 
artístics a càrrec dels nens de la Gaspar

EXPOSICIONS / LA VEU 

L ’aparador de l’Em-
premta de Gràfi-
ques Vilanova exposa 

aquests dies les recomanaci-
ons de la llibreria “Llegim...?”. 
Les llibreteres Isabel Casas i 
Concepció Ramió han escollit 
10 contes il·lustrats per a in-
fants, un gènere literari i artís-
tic que en els darrers anys ha 
crescut tant en autors com en 
lectors, i que ha posat al mer-
cat veritables joies editorials. 
La mostra es podrà veure 
durant les properes dues set-
manes a l’aparador de l’Em-
premta (carrer de Santa Ma-
ria número 12, just davant de 

l’entrada lateral de la Basílica 
de Santa Maria d’Igualada) i 
els llibres es poden adquirir a 
la pròpia llibreria “Llegim...?” 
situada al Passatge Galí.
Aquesta és la tercera vegada 
que l’Empremta acull una 
recomanació literària en for-
ma de decàleg, després que 
la Biblioteca central d’Igua-
lada hi exposés una selecció 
de clàssics catalans contem-
poranis i la llibreria Aqua-
lata recomanés deu lectures 
imprescindibles. Amb aques-
tes exposicions l’Empremta 
contribueix a promocionar 
la cultura i el llibre, producte 
per excel·lència del sector de 
les arts gràfiques.

La llibreria Llegim 
exposa a l’Empremta 
els 10 millors contes 
il·lustrats per a infants



CULTURA  |  53
LA VEU
Divendres, 25 de novembre de 2016

MÙSIQUES DE BUTXACA
 Guiem Soldevila 'Amoramort'

Divendres 
2 de desembre

a les 23h

www.musiquesdebutxaca.cat

Al Teatre Municipal l’Ateneu

Dissabte passat ens 
visità la companyia 
Qollunaka de terras-

sa amb l’obra La corona d’es-
pines.
Aquesta companyia era la pri-
mera vegada que visitava Pie-
ra, i la veritat que van deixar 
un bon gust de boca, totes les 
actrius i actors van fer una 
bona feina damunt de l’esce-
nari pierenc, amb un domini 
del text lloable, cal recordar 
que aquesta obra esta escrita 
amb vers, i això ho complica, 
tot i que al principi varen sor-
tir amb un to per sota del que 
es convenient i això feia difícil 
que el públic pugues entendre 
el text i seguir l’obra però mica 
en mica es van posar al seu 
lloc i finalment varem gaudir 
d’una bona nit de teatre.     
Demà dissabte li toca al torn 
a la companyia de teatre a 
l’Agrupació Teatral Toar de 
Lleida i ens presenta l’obra: 
El Zoo de cristall de Tennessee 
Williams.
L’Agrupació Teatral TOAR de 
Lleida participarà per primer 
cop en la en el Concurs de 
Teatre Amateur de la Vila de 
Piera.
Aquesta agrupació de Teatre 
amateur fundada a la ciutat de 
Lleida l’any 1955, realitza les 
seves activitats culturals bà-
sicament a les comarques de 
Lleida.
Per aquest motiu els diferents 
actors i actrius així com els di-
ferents tècnics que els acom-
panyaran estan preparant 
amb especial il·lusió des de fa 
mesos aquesta representació.
L’agrupació teatral TOAR neix 

Bona feina de la companyia 
Quollunaka CARLES 

MUNTANER

CRÍTICA TEATRAL

a Lleida l’any 1955 i compta 
amb una reconeguda trajec-
tòria al llarg dels més de 50 
anys d’existència. Durant tots 
aquestes anys aquesta Agrupa-
ció Teatral sense ànim de lucre 
ha complert amb els seus ob-
jectius: la de donar a conèixer 
tot un conjunt d’obres literà-
ries importants recorregudes 
de la literatura i fer-ho mit-
jançant el llenguatge de les 
arts escèniques.
La representació mitjançant 
les arts escèniques de diferents 
obres literàries permet do-
nar a conèixer tot un conjunt 
d’autors i de les seves obres 
importants de la literatura 
universal que sense aquestes 
representacions moltes vega-
des quedarien en l’anonimat 
i en l’oblit de molts lleidatans.
Durant aquests anys i gràcies 
a la col·laboració desinteres-
sada dels diferents actors que 
han participat en les diferents 

representacions s’han posat en 
escena un total de 385 obres 
teatrals, s’han realitzat un to-
tal de 28 lectures escèniques, 
171 recitals poètics.
Sinopsi: Quatre personatges 
tancats en un pis miserable i 
asfixiant mostren la seva fra-
gilitat de figureta de vidre, te-
mors i frustracions. Amanda 
Wingfield, la mare, que enyora 
un passat esplendorós, inten-
ta arrencar als seus fills de la 
letargia en què els sumeixen 
els seus somnis; els impulsa a 
conquerir un futur millor: la 
seva obsessió consisteix que 
l’aventurer Tom, el seu fill, 
faci una brillant carrera dei-
xant de banda els seus somnis 
d’escriptor, com a mínim fins 
que la seva germana, la tímida 
Laura, aconsegueixi un bon 
matrimoni.
Aquesta obra esta dividida en 
7 escenes i té una durada de 1 
hora i 45 minuts

EXPOSICIONS / LA VEU 

El proper dijous 1 de de-
sembre a les 18h l’Esplai 
de Creu Roja Anoia a 

Piera inaugura una exposi-
ció que amb el mateix títol 
vol donar a conèixer l’entitat, 
l’oferta educativa i de lleure 
actual, les accions participa-
tives, les col·laboracions amb 
altres entitats del municipi i, 
sobretot, vol donar les gràcies 
a tots els infants i joves par-
ticipants, voluntaris/es i col-
laboradors que han fet i fan 
possible l’Esplai. 
L’Esplai de Creu Roja a Piera 
porta molts anys oferint pro-
postes variades d’educació en 

el lleure basades en la creativi-
tat, l’entreteniment i el gaudi 
dels infants entre 3 i 14 anys i 
una mostra és el que es podrà 
veure a la Biblioteca de Piera a 
partir de l’1 al 24 de desembre. 
Paral·lelament el dilluns 19 de 
desembre a les 18h també a la 
Biblioteca, l’Esplai proposa un 
taller per a nens i nenes de 3 
a 14 anys els participants ela-
boraran jocs i joguines amb 
materials reciclats i d’ús quo-
tidià, inspirats en d’altres que 
són presents a diferents cul-
tures d’arreu del món. L’acti-
vitat és gratuïta i les inscrip-
cions es poden formalitzar a 
partir del 5 de desembre a la 
biblioteca pierenca. 

Creu Roja Anoia a Piera 
inaugura exposició

CONTES / LA VEU 

La propera hora del con-
te organitzada per la Bi-
blioteca de Piera porta 

per títol l’Estrella de la Laura. 
Basat en el llibre homònim 
de l’autor Klaus Baungart, la 
història narra com la Laura, 
una nit que no pot dormir, 
veu com una estrella petitona 
cau just davant de casa seva i 
com l’endemà desapareix de 
la seva habitació. Una història 
dolça que ens explica el què 
podem descobrir i com, de 
vegades, hem de separar-nos 

d’allò que estimem.
La sessió, conduïda per la 
Mama i la Padrina, s’acom-
panya d’un taller manual que 
s’hi relaciona i es durà a ter-
me el proper divendres 2 de 
desembre a les 18h. L’afora-
ment és limitat.com, de ve-
gades, hem de separar-nos 
d’allò que estimem.
La sessió, conduïda per la 
Mama i la Padrina, s’acom-
panya d’un taller manual que 
s’hi relaciona i es durà a ter-
me el proper divendres 2 de 
desembre a les 18h. L’afora-
ment és limitat.

Contes a cau d’orella a la 
biblioteca pierenca

FOTOESTUDI ROSELL
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D iumenge, 20 de no-
vembre, el Teatre 
Municipal l’Ateneu 

va acollir la vint-i-unena edi-
ció dels Premis Ciutat d’Igua-
lada, els guardons que reco-
neixen el treball de creadors 
de diferents disciplines dels 
àmbits cultural, artístic, de re-
cerca o social. L’acte va comp-
tar amb la presència, entre 
altres autoritats, de l’alcalde, 
Marc Castells, del regidor de 
Cultura, Pere Camps, de re-
gidors del consistori igualadí, 
d’alcaldes i regidors de muni-
cipis de la Conca d’Òdena, de 
la diputada al Parlament de 
Catalunya, Maria Senserrich, 
i de la directora dels Serveis 
Territorials del departament 
de Cultura de la Generalitat 
a la Catalunya Central, Maria 
Àngels Blasco.
Durant l’acte es va lliurar el 
premi Paquita Madriguera de 
Composició Musical, el Jau-
me Graells d’Art Digital, el 
Gaspar Camps de Disseny, el 
Procopi Llucià de Fotografia, 
el Joan Llacuna de Poesia, el 
Dr. Joan Mercader de Recerca 
i el premi Mossèn Còdol de 
Compromís Social i Cívic. Els 
assistents van gaudir també de 
les pinzellades humorístiques 
d’en Peyu i les actuacions mu-
sicals de Roger Argemí i els 
Kousinz.
El premi de Composició Mu-
sical Paquita Madriguera, que 
té l’objectiu de fomentar la 
creació en l’àmbit de la com-
posició musical, reconeix el 
guanyador amb 1.350 euros 
i la posterior edició de l’obra 
com a base pedagògica per a 
joves compositors en forma-
ció. La proposta guanyadora 
d’aquest any ha estat Anoia, 
volant per sobre la nostra terra, 
de l’autor igualadí Pol Reque-
sens i Roca. El regidor de Pro-
moció Cultural, Pere Camps, 
en va fer el lliurament.
El premi Gaspar Camps de 
Disseny, que té per objectiu 
reconèixer el talent dins el 

món del disseny en els seus 
diferents àmbits, gràfic, d’in-
teriors, de moda i industrial, 
està dotat amb 1.350 euros i 
una exposició monogràfica. 
El jurat l’ha atorgat en aquesta 
ocasió a Lluís Jubert i Ramon 
Enrich, d’Espai Gràfic, per la 
seva tasca a la Revista d’Igua-
lada. El premi el va lliurar la 
tinent d’alcalde de Dinamitza-
ció Econòmica, Coneixement 
i Interior, Àngels Chacón.
Dins del premi d’Art Digital 
Graells, es va atorgar un accès-
sit a la sèrie Hunter / cazador, 
de l’almerienc Antonio Loren-
te, i un primer premi a Dolça 
tragèdia, de l’igualadí Dani 
Ramos. Aquest premi està 
dotat amb un guardó Ciutat 
d’Igualada, una llicència origi-
nal atorgada per Corel, 1.800 
euros i una exposició. El pre-
mi el va lliurar la directora de 
Ceina, Teresa Creus.
Pel que fa el Joan Llacuna de 
Poesia, l’obra guanyadora 
ha estat el poemari Diaris de 
Tos(s)a, del barceloní Enric 
Navarro. S’endú 1.350 euros i 
la publicació de l’obra a Viena 
Edicions. El premi el va donar 
el tinent d’alcalde d’Entorn 
Comunitari i Cooperació, 
Fermí Capdevila.
El Procopi Llucià de Fotogra-
fia, lliurat pel tinent d’alcal-
de de Qualitat Urbana, Jordi 
Pont, ha estat per al banyolí 

Miquel Planells, autor de la 
col·lecció Desesperació. El se-
gon premi ha anat a parar al 
madrileny Javier Arcenillas, 
autor de Malavrava - refugia-
dos. Una tria de les obres pre-
sentades estaran exposades a 
la Sala Municipal d’Exposici-
ons i es podran visitar fins el 
proper 11 de desembre.
La directora dels Serveis Ter-
ritorials del departament de 
Cultura de la Generalitat a 
la Catalunya Central, Maria 
Àngels Blasco, va ser l’encar-
regada de donar el premi de 
Recerca Dr. Joan Mercader, de 
caràcter bianual. El guanya-
dor, Josep Colomé, rep 5.000 
euros per a desenvolupar el 
treball proposat, Societat i 
conflicte en el món rabassaire. 
Les comarques de l’Anoia i el 
Penedès, 1880-1910 i, poste-

Els Premis Ciutat d’Igualada reconeixen la creativitat, 
el talent cultural i el compromís social

riorment, se n’editarà l’obra 
resultant.
L’últim premi de la gala va 
ser el Mossèn Josep Còdol de 
Compromís Social i Cívic. El 
premi té l’objectiu de pro-
moure i reconèixer la feina 
realitzada per persones, enti-
tats i organitzacions, ja siguin 
de caràcter públic o privat, 
compromeses amb els valors 
socials i les actituds cíviques. 
Enguany, el jurat l’ha atorgat 
a l’Hospitalitat de la Mare de 
Déu de Lourdes, que l’any 
2017 compleix cinc dècades 
donant servei i intentant mi-
llorar la vida de les persones 
malaltes de la ciutat. L’enti-
tat enfoca aquesta nova etapa 
amb l’objectiu de donar-se a 
conèixer entre els joves, sensi-
bilitzar-los i incorporar-los a 
la seva acció.

Tots els guardonats a la gala que diumenge passat es va celebrar a l’Ateneu

Finalment, per segona ocasió, 
es van lliurar els reconeixe-
ments pòstums en memòria 
a les persones vinculades a la 
cultura igualadina desapare-
gudes durant l’any anterior. 
El record aquest 2016 ha estat 
per David Padrós, compositor, 
pedagog i pianista; Sebastià 
Borràs, guionista, periodista, 
il·lustrador, actor i director 
teatral; i Josep Vilanova, deco-
rador, dissenyador i interioris-
ta. Aquests reconeixements els 
va lliurar l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells.
L’alcalde tancava l’esdeveni-
ment afirmant que aquests 
guardons són el gran reflex 
del batec cultural de la ciutat 
i ha agraït l’esforç i dedicació 
dels professionals, empreses, 
entitats i tothom que ha fet 
possible aquesta edició.

CINEMA / LA VEU 

U n dilluns més a l’AU-
GA, l’Ateneu ben 
ple d’un públic que 

va sortir molt satisfet. El do-
cumental Cinc dies al Liceu 
mostra en 55 minuts infinitat 
d’aspectes dels departaments 
artístics, musicals, tècnics i 
administratius del Liceu; així 
com edificis, sales i instal·laci-
ons. Una pel·lícula plena d’in-
formació i coneixements que 
passa volant.
Els llargs aplaudiments als 
seus directors: Soledad Gomis 
i Joan Albert Planell, presents 
a l’acte, ho van manifestar 
clarament. La sessió va esde-

venir, de fet, el primer acte 
del 14è FESTIVAL ZOOM, i 
és pot tornar a veure. Reco-
manem llegir amb atenció el 
programa del ZOOM.
I el proper dilluns una altra 

L’AUGA acollí el primer acte 
del Zoom

sessió de luxe amb Maria Do-
lors Genovès. Genovès, d’as-
cendència igualadina, és l’au-
tora dels grans documentals 
de TV3 que han assolit molta 
repercussió.

surtdecasa.cat/centre
Tota la informació cultural del Centre de Catalunya!
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Mireia Vilanova, “Catarsi” o emocions 
carregades d’un ric cromatisme

D es de fa uns dies fins al 27 de novembre, les 
fotografies de la Mireia Vilanova se sumen 
a vestir de llum i color la Sala d’Exposici-

ons de La Pobla de Claramunt. Això és, una vintena 
d’imatges aplegades sota el reclam “Catarsi” apun-
ten amb encert a mostrar el que per l’autora resulta 
ser una veritable  “catarsi”, aquella experiència d’una 
pregona significació intimista, resultat dels efectes 
provocats pels estímuls externs; un estat, en defini-
tiva, versemblant a aquell de l’alliberament de les 
passions. “Catarsi”, doncs, apunta a esdevenir una 
oportuna definició per a descriure el que és aquesta 
col·lecció de fotografies, un cúmul de mons paral·le-
ls, de llums diverses i d’estats emocionals carregats 
d’un ric cromatisme.
Aquest conjunt de fotografies, expressament ordena-
des segons un  selectiu  nivell colorista estan presen-

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 compo-
sitora igualadina.
Del 16 de novembre al 9 de desembre 
al vestíbul de al Biblioteca Central 
d’Igualada.

AGRUPACIÓ CORAL LA 
LLÀNTIA. 140 ANYS
Exposició que commemora l’acti-
vitat d’aquesta coral al llarg de tres 
segles.
Del 3 al 30 de novembre a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada.

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

CREACIONS D’ARTS 
PLÀSTIQUES
Susanna Llobet.
Amb diversos materials i papers de 
diferents textures, colors i un munt 

d’imaginació, es poden crear obres 
creatives
Del 7 de novembre al 9 de desembre 
al Punt de lectors de la Biblioteca.

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

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

IX BIENNAL D’ART 
RIUDEBITLLES
Obres creades sobre suport de pa-
per o que utilitzen el paper com a 
matèria primera..
Del 12 de novembre al 29 de gener 
al Museu Molí Paperer de Capella-
des

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.

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

EXPOSICIONS

tades en una disposició d’esquerra 
a dreta per a comunicar distints 
episodis cronològics de la seva jove 
existència. Així, a l’exposició, hi ha 
un capítol que parla de la Igualada 
que va bressolar-la, amb una sèrie 
de seqüencies de la ciutat en hores 
de pluja i els seus corresponents 
reflexos que et descobreixen unes 
instantànies no gens habituals. 
Seguidament, aquest recorregut 
visual et porta per uns no menys 
sorprenents escenaris d’algunes 
ciutats visitades, com és el cas de 
Barcelona o París, per exemple, 
reunides i integrades en una bella 
gama de tonalitats que passen pels 
grisos i els ocres, des d’una pers-
pectiva plenament realista.
Tanmateix, no tardes a endinsar-te pel recull de la 
pròpia “Catarsi” amb imatges capturades, a la platja 
de Castelldefels, a propòsit dels efectes derivats d’una 
tempesta i els successius aiguats. El resultat, una pre-
ciosa sèrie de resplendors i reflexos que es perden en 
la línia de l’horitzó,  o bé les incipients lluminositats 
dels despertars matinals sobre el mar -entre d’altres- 
que et passegen per les diferents escales dels blaus de 
l’albada fins a aquelles del taronja radiant del des-
puntar del sol. I, finalment, la tremenda bellesa dels 
capvespres de Casa Nostra guanya immensitat en 
les postes de sol del Delta de l’Ebre; una magnífica 

combinació  de colors esdevinguda pels efectes de la 
transparència de l’aigua i la lluïssor del sol.
Des d’un vessant estrictament personal, aquestes 
fotografies són una inequívoca carta de presentació 
d’una Mireia Vilanova i Amat que, des de la més ten-
dra adolescència va començar a manifestar el seu in-
condicional amor per la fotografia. I, i si bé a mesura 
que s’ha anat fent gran, ha sabut escalar una estima-
ble competència en les branques científiques i en les 
arts del disseny gràfic, també s’ha anat fent pròpia la 
del maneig i domini de la càmera fotogràfica. Avui, 
doncs, en paraules seves: equipada amb un mapa, 
una motxilla i una càmera, està disposada a viatjar 
per a donar a conèixer el món a través dels seus ulls.



Sotscampions del món

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Fou el 30 de setembre de 1960, di-
vendres, quan els igualadins de 
conjunt Néixer iniciaren la seva 

participació en el Campionat Mundial 
d’Harmònica, endegat per la Federa-
ció Internacional de dit instrument, al 
Casal del Metge, a Barcelona i al Palau 
de Montjuïc, reberen el títol de Sots-
campions del món, de mans de Dio-
nisi Chiapo, President de la Federació.
Recordem que els Néixer eren: Jordi 
Savall, Joan Roca, Ramon Closa, Ra-
mon Cos (+) i Jaume March.
L’any 1961, a Insbruck revalidaren 
el títol. A més,Closa, quedà segon en 
la categoria de solistes, havent estat 
preparat pel Mestre Joan Mercader. 
Donat que en March feia la “mili” 

a Saragossa, l’alcalde, Josep Singla, 
aconseguí que pogués participar en el 
campionat. Els assajos els feien en un 
taller de fustes, que tenia el pare d’en 
Closa.
El Mestre Joan Just havia iniciat l’har-
monització per harmònica, de La gar-
za ladra, de Rossini, però el seu òbit 
feu que l’acabés el seu fill monjo, P. 
Cassià, llavors organista de Montser-
rat.
Mort en Ramon Cos i havent emprès 
Jordi Savall la seva trajectòria pro-
fessional, han estat en Closa, March 
i Roca, els continuadors del conjunt, 
fins i tot havent enregistrat un disc.
Els Néixer es fundaren en 1957, o sia 
que, a l’any vinent, farà 60 anys. 

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

    Albània: un país per descobrir (3a part)
           El centre històric de Tirana

Arquitectures i veïnatges

L
a Tirana dels nostres dies si bé defuig amb 
escreix de sentir-se hereva d’aquells in-
nombrables llogarets o nuclis rurals que a 
pocs quilometres l’embolcallen, sí que et 

reconeix amb orgull el patrimoni arquitectònic que 
li ve d’un passat no massa llunyà. Avui, quan una 
moderna via et porta, en poc més d’un quart d’ho-
ra, d’Skenderbeg, l’aeroport de Rinas, fins a aquesta 
capital; en qüestió d’unes comptades passes vas en-
devinant que t’internes en una ciutat especialment 
jove i d’un elevat esperit de renovació. De retruc, 
una amigable població que parla anglès, però també 
l’italià i el francès, no l’observes esquiva –encara que 
sense petulàncies- de demostrar el seu destacat ni-
vell cultural i intel·lectual: l’òptim per a una capital 
que s’ha transformat en el principal centre de tota 
la comunitat albanesa com a resultat d’un autèntic 
projecte d’evidents perspectives europeistes.
Emperò, i en referencia al seu escàs però valuós pa-
trimoni arquitectònic, una mirada a la formació 
d’aquesta ciutat et porta a descobrir aquell atàvic  

assentament històric localitzat al voltant de l’anti-
ga mesquita Souleïman Pacha i l’actual anomenada 
Et’hem Bey (1821), ara considerada un inequívoc 
monument cultural; un enclavament que segueix es-
sent el centre del més viu pols urbà en mig d’una es-
tratègica cruïlla de camins. I, situada aquí mateix, a 
unes passes, tens la Torre del rellotge (1830) que s’ha 
esdevingut un espectacular segell de Tirana, amb els 
seus trenta-cinc metres d’alçada i un enginyós meca-
nisme de muntatge, obra dels rellotgers  Tufina. 
Aquí, a la ribera dreta del riu Lana, hi havia les pri-
meres edificacions de l’època medieval, en el lloc on 
ara hi ha la mesquita, els jardins, un bany turc i un 
alberg, tot a poques passes del mercat, que durant 
anys va constituir una important unitat sociològica 
i urbana. Amb més precisió, des d’aquí naixerien els 
principals carrers històrics de la ciutat: Barricades, 
Fortuzi, Dibra i Thanas Ziko (eliminat aquest més 
tard per raons de planificació urbana). I, en aquest 
entorn, durant l’època comunista i en concret a l’any 
1963 hi va ser construït -allà on hi havia hagut l’antic 

mercat- el Palau de Cultura, del qual la primera 
pedra va ser posada per Nikita Khrusxov; consoli-
dant-se com a un ambiciós complex d’una estètica 
pròpia de l’arquitectura socialista, que s’esdevindria 
la seu del Teatre de l‘Òpera  i del Ballet i la Biblioteca 
Nacional.  Però, si has de reconèixer l’autèntic símbol 
urbanístic de la ciutat aquest és la Plaça d’Skander-
beg, un espai quadrangular de quatre hectàrees que 
encara és considerat com el centre geogràfic i polític 
de tot Albània. El seu nom troba els seus orígens, a 
l’any 1968, quan al bell mig d’aquest escenari s’hi va 
aixecar el monument a Skanderbeg (aquell príncep 
albanès que tant havia defensat a Albània de l’imperi 
Otomà), una estàtua eqüestre de bronze que confor-
ma un respectable bloc separat de les vies de transit 
per una espaiosa zona enjardinada. I, com tancant el 
marc que conforma aquesta plaça, se t’imposen uns 
edificis ministerials (Economia, Agricultura i Obres 
Públiques) de les primeries del segle XX, que no des-
llueixen el pes de l’Ajuntament de Tirana, amb el seu 
renovat i elegant estil barroc.  
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DIVENDRES 25

BARRUFAJOCS
Igualada 
“Sí, senyor Obscur”. Un joc de cartes 
creatiu per tal d’inventar històries.Per a 
nens i nenes a partir de 9 anys.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

CLUB DE LECTURA I CINEMA
Igualada 
“Romeu i Julieta”. Projecció de l’adapta-
ció de l’obra de Shakespeare feta per Baz 
Luhrmann (1996) i tertúlia posterior so-
bre l’obra.
Divendres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

CLUB DE LECTURA TERRITORI-
FANTÀSTIC
Igualada 
Els joves lectors del club més fantàstic 
de la Biblioteca comentaran les històries 
d’aquest llibre de J.K Rowling.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

MÚSICA
Igualada 
Concert a càrrec de Calido Home que 
presenten aquest nou disc, gravat per 
Joan Pons (El Petit de Cal Eril) en el seu 
estudi de Guissona.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al bar mu-
sical Hot Blues.

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.

CONFERÈNCIA
Els Hostalets de Pierola 
Conferència sobre l’obra de Gaudí a càr-
rec de Josep M. Tarragona i Clarasó.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a l’Audi-
tori Cal Figueres.

CINEFÒRUM
Òdena 
Cinefòrum pel Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència envers les do-
nes. A càrrec l’Associació Teatral Mou-
siké. És una activitat oberta i gratuïta per 
a tothom..
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Centre 
Unió Agríola.

DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE
Piera 
Lectura del manifest i xerrada a càrrec 
del professor de filosofia Ramon Rius i 
Estrada “L’alienació de la dona”.
Divendres a partir de les 7 de la tarda a 
la plaça Jove i a l’Espai d’entitats.

CINEMA
Capellades 
Cicle de tardor. Sessió de cinema amb la 
projecció de la pel.lícula “La habitación”.
Divendres a les 7 de la tarda al Saló 
Rosa de la Lliga.

DISSABTE 26

POESIA. CICLE DE PELL SENSIBLE
Igualada 
“No hauries d’haver vingut” de Feliu For-
mosa amb Teresa Puig, actriu, i Joan Ma-
sats, música. Presentació a càrrec de Feliu 
Formosa, poeta.
Dissabte a les 8 del vespre a l’Adoberia 
Cal Granotes.

TALLER
Igualada 
El taller de percussió corporal amb Santi 
Serratosa és una activitat oberta a tothom 
en el marc de la celebració de Santa Cecília.
Dissabte a partir de les 11 del matí a l’Es-
pai Cívic Centre.

FESTIVAL ZOOM
Igualada 
Gala de cloenda i lliurament de premis del 
Festival Zoom.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Capellades 
Concert de Jazz, a càrrec d’Oriol Romaní 
Classic Jazz Quartet.
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper 
de Música.
MÚSICA
Capellades 
Concert de Santa Cecília amb la Coral No-
ves Veus, la Coral Sta Helena de cabrils i la 
Coral Binèfar.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre al Teatre la 
Lliga.

REWIND HORROR FESTIVAL
Vilanova del Camí 
Segon passi de curtmetratges de terror del 
Rewind Horror Festival. Es podran veure 
els 14 curts corresponents a la seva Secció 
Oficial. Lliurament de premis.
Dissabte a les 7 del vespre al centre poli-
valent de Can Papasseit.

40è CONCURS DE TEATRE
Piera 
L’Agrupació Teatral Toar de Lleida presen-
ta l’obra “El zoo de cristall” de Tennesse 
Williams.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

CINEMA
El Bruc 
Projecció de la pel.lícula “The creator of 
the jungle”.
Dissabte a les 7 de la tarda al Casal Fa-
miliar.

DIUMENGE 27

MÚSICA
Igualada 
Concert de cloenda del 3r Stage de Banda 
Simfònica
S’interpretaran les obres originals per a 
banda simfònica treballades durant el curs, 
sintonies de musicals i pel·lícules i peces de 
música catalana per a banda.
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

FESTIVAL ZOOM
Igualada 
Projecció de la pel.lícula guanyadora del 
Festival Zoom 2016.
Diumenge a  2/4 de 6 i a 2/4 de 8 del vespre 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

FESTIVAL ZOOM
Santa Margarida de Montbui 
Acte de lliurament del Premi d’Honor al 
Club Super3 i projecció especial “La famí-
lia”.
Diumenge a  les 11 del matí als cinemes 
Mont-Àgora.

GALA DE PIERA TV
Piera 
Gala prèvia a la 18a Marató de Piera Tele-
visió amb diverses actuacions.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda al Teatre 
Foment.

FESTA
Calaf 
120è aniversari Unió Calafina. Història, 
dinar de germanor i concert i ball.
Diumenge a partir de 2/4 de 2 del migdia 
al Resturant Bogart.

JORNADA DE PASTORETS
Calaf 
Presentació de la temporada d’enguany 
dels Pastorets.
Diumenge a partir 10 del matí al Casal 
de Calaf.

CINEMA
Vilanova del Camí 
Projecció de la pel.lícula de cinema famili-
ar “Hotel Transilvània 2”.
Diumenge a les 12 del migdia al centre 

polivalent de Can Papasseit.

DILLUNS 28

CONFERÈNCIA
Igualada 
Maria Dolors Genovès. Els documentals i 
els arxius secrets. Maria Dolors Genovès, 
d’ascendència igualadina, és coneguda en-
tre altres activitats pels seus grans docu-
mentals. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 29

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Igualada 

Trobada de persones amb un nivell mitjà 
d’anglès i que han llegit un mateix llibre 
per comentar-lo. en aquesta ocasió “Jane 
Eyre” de Charlotte Brontë.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

TROBADA
Igualada 
Fer de mare, fer de pare ‘Comunicació 
verbal i gestual.
Dimarts a 1/4 de 4 de la tarda a la sala 
d’Arts de l’Ateneu.

MÚSICA
Capellades 
Nou Audiciona’t “Grans intèrprets de la 
cançó francesa, biossanova i swing” amb 
obres de Edith Piaf, Saccha Distel, Anto-
nio Carlos Jobim i Zaz
Dimarts a les 9 del vespre a la sala d’ac-
tes de l’Escola de Música.

DIMECRES 30

XERRADA
Òdena 
Xerrada sobre la importància de seguir 
bé els tractaments a càrrec de Jordi Tore-
lló, farmacèutic.
Dimecres a les 6 de la tarda a al sala de 
plens de l’Ajuntament.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Sta. Margarida de Montbui 
Òmnium Anoia organitza la presenta-
ció del llibre “Les ciutats invisibles” que 
comptarà amb la presència de l’autor del 
llibre, Marc Andreu.
Dimecres a 2/4 de 8 del vespre a la sala 
peita del Mont-Àgora.

DIJOUS 1

CONFERÈNCIA
Igualada 
La Marató del 2016 està dedicada a 
aquestes patologies que afecten a milers 
de persones cada any.  Es farà una xerrada 
sobre aquestes lesions medul·lars i cere-
brals traumàtiques.   
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

PANTALLA OBERTA
Igualada 
Nova sessió de Pantalla Oberta amb al 
projecció de la pel.lícula “The Frank” de 
Lenny Abrahamson.   
Dijous a les 8 del vespre a la sala de socis 
de l’Ateneu.
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Aterratge forçat
Montbui •  Sully

RAMON ROBERT /  

A     l’any 2009, la notícia va publi-
car-se a les primeres pàgines 
de la premsa de tot el món i 

va obrir moltíssims informatius de te-
levisió. A Nova York, els dos motors 
d’un avió es van avariar. Però el pilot 
de l’aparell va aconseguir realitzar un 
aterratge forçós sobre les aigües del 
riu Hudson salvant als 155 passatgers 
a bord. Aquell pilot es deia, i encara 
és diu, Chesley “Sully” Sullenberger. 
Tothom va estar d’acord que Sully era 
un veritable heroi. Tothom excepte al-

gunes companyies d’assegurances, que 
van obligar-lo a declarar. Sobre aquell 
home, la seva heroïcitat i el conflicte 
d’interessos que va generar, Clint Eas-
twoo n’ha fet una magnífica pel.lícula.

      Interpretada per Tom Hanks, Aaron 
Eckhart, Laura Linney i Anna Gunn, 
aquesta pel.lícula narra una història 
que gairebé tothom coneix. Però en-
cara així, Clint Eastwood ha sabut ex-
plicar-la de forma que tingués interès i 
valor cinematogràfic. Hi ajuda, i molt, 
l’excel·lent tasca interpretativa de Tom 
Hanks fent de Sully. 

El drama migratori
Tous  •  Fuego en el mar 

RAMON ROBERT /  

Estrenada la setmana passada a 
tot el món, Animales fantásticos 
y donde encontrarlos és ja la pel-

lícula més taquillera del moment. A 
Estats Units, en el primer cap de set-
mana, ha recaptat més de 75 milions 
de dòlars, mentre que a Xina s’han 
superat els 10 milions. Arreu del pla-
neta, la taquilla s’apropa als 150 mili-
ons de dòlars, en només una primera 
setmana. Si es manté, podria ser una 
de les pel·lícules més taquilleres de 
l’any 2016, disputant-li el primer lloc 
a Buscando a Dory o Capitán América.
Com ja se sap, Animales fantásticos y 

donde encontrarlos està basat en una 
novel·la de J.K. Rowling, la  famosa 
creadora de la nissaga sobre Harry 
Potter. Ara ha retornat al món de la 
màgia i de la fantasia. 
Reproduïm un comentari d’Eric 
Kohn, escrit originàriament a Indi-
ewire: “Les pel·lícules de Harry Pot-
ter van ser tan ben concebudes que 
contenen infinites possibilitats per a 
més entrades, i aquesta nova pel·lícu-
la recull el relleu en el moment cor-
recte, sense repetir la fórmula sinó 
enriquint-la amb una lluentor fas-
cinant”. 

Número 1 en taquilla
Yelmo Cines  •  Animales fantásticos y donde encontrarlos

RAMON ROBERT /  

Premiada al Festival de Berlín 
amb Ós d’Or a la millor pel·lí-
cula i candidata a l’Oscar 2016 

a la millor pel·lícula de parla no an-
glesa, Fuego en el mar és un excel·lent 
documental italià sobre el drama 
contemporani de la immigració. L’illa 
de Lampedusa és el punt més meri-
dional d’Itàlia, que des de 1990 s’ha 
convertit en un lloc massiu de de-
sembarcament d’immigrants il·legals 
procedents de terres africanes. En poc 
més de 20 anys, més de 20.000 per-
sones s’han ofegat durant la traves-
sia per aconseguir el que per a molts 
suposa via d’entrada a Europa, i que 
els hauria de permetre escapar de la 

guerra i la fam. Samuel viu a l’illa, té 
12 anys, va a l’escola, li agrada tirar 
amb la fona i anar de caça. Li agra-
den els jocs de terra, malgrat que tot 
al seu voltant parla del mar i dels ho-
mes, dones i nens que intenten creuar 
per arribar-hi
Realitzat per Gianfranco Rosi, aquest 
magnífic documental segueix dos fils 
narratius: la continua tragèdia dels 
immigrants africans i la quotidia-
nitat de la vida del personatge cen-
tral, el petit Samuel. Amb absoluta 
contenció narrativa i sense amarar 
la seva càmera de sensacionalisme o 
d’impacte visual, Gianfranco Rosi ha 
realitzat una pel.lícula emotiva, po-
derosa i compromesa amb el gènere 
humà.

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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LA REINA DE ESPAÑA 
Espanya. Comèdia. De Fernando Trueba. Amb Penélope 
Cruz, Antonio Resines, Neus Asensi, Ana Belén, Javier Cá-
mara, Chino Darín, Loles León, Jorge Sanz, Rosa Maria 
Sardà, Santiago Segura. 
Espanya, anys 50. Macarena Granada, la gran estrella cine-
matogràfica espanyola de Hollywood, retorna a Espanya per 
encarnar a Isabel la Catòlica. Serà un gran rodatge, i la pel.
lícula podria ser dirigida per Blas Fontiveros. Seqüela de La 
Niña de tus ojos.

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.

FUEGO EN EL MAR
Itàlia. Documental. De Gianfranco Rosi. 
L’illa de Lampedusa és el punt més meridional d’Itàlia, que 
des de 1990 s’ha convertit en un lloc massiu de desembarca-
ment d’immigrants il·legals procedents de terres africanes. 
Samuel viu a l’illa, té 12 anys, va a l’escola, li agrada tirar 
amb la fona i anar de caça. Li agraden els jocs de terra, mal-
grat que tot al seu voltant parla del mar i dels homes, dones i 
nens que intenten creuar per arribar-hi. Candidata a l’Oscar 
2016 a la pel.lícula de parla no anglesa.

ALIADOS
Estats Units. Espionatge. De Robert Zemeckis. Amb Brad 
Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan. 
Any 1942 durant la Segona Guerra Mundial. Max és un 
espia del bàndol aliat que s’enamora de Marianne, una 
companya francesa, després d’una perillosa missió al nord 
d’Àfrica. La parella comença una relació amorosa fins que 
a ell li notifiquen que Marianne pot ser que sigui una agent 
doble que treballa per als nazis.

DESPUES DE LA TORMENTA
Japó. Drama. De Hirokazu Koreeda. Amb Hiroshi Abe, Ki-
rin Kiki, Yôko Maki, Lily Franky. 
Tot i haver començat una prometedora carrera d’escriptor, 
Ryota va de desil·lusió en desil·lusió. S’ha divorciat de Kyoko 
i gasta tots els diners que guanya com a detectiu privat apos-
tant en les carreres, per la qual cosa finalment no pot pa-
gar la pensió alimentària del seu fill de 11 anys, Shingo. Ara 
Ryota intenta guanyar-se novament la confiança dels seus 
éssers estimats.

OZZY
Espanya. Animació. D’Alberto Rodríguez. 
La idíl·lica vida d’Ozzy, un simpàtic i pacífic beagle que s’ha 
criat entre cotons al costat de la família Martin, donarà un 
tomb. La seva família el porta a un balneari caní, Blue Creek. 
Però la perfecta estampa del lloc resulta ser una façana ordi-
da pel seu maliciós propietari. Ozzy descobreix llavors que 
està a una presó per a gossos, habitada majoritàriament per 
durs gossos de carrer i on preval la llei del més fort.

SULLY
Estats Units. Drama. De Clint Eastwood. Amb Tom Hanks, 
Aaron Eckhart, Laura Linney. 
Chesley “Sully” Sullenberger és un pilot aeri que en 2009 es 
va convertir en un heroi quan, poc després d´enlairar el vol, 
el seu avió es va avariar i va aconseguir realitzar un aterratge 
forçós de l’aparell en ple riu Hudson, a Nova York, amb 155 
passatgers a bord .

Cinema a l’Anoia
Igualada
Properament:
LA VACA

Sant Martí de Tous

1/ ANIMALES FANTASTICOS (7A)
Dv i Ds: 17:00/19:40/22:25
Dg: 12:00/17:00/19:40/22:25
Dll a Dj: 19:40/22:25
1/ ANIMALES FANTASTICOS (3D)
Dll a Dj: 17:00  
 
2/ MAREA NEGRA (12A)
Dv. Dll a Dj: 18:15/20:30/22:45
Ds: 16:05/18:15/20:30/22:45
Dg: 11:40/16:05/18:15/20:30/22:45

3/ LA REINA DE ESPAÑA (7A)
Dv i Ds. Dll a Dj: 16:55/19:30/22:05
Dg: 11:45/16:55/19:30/22:05

4/ ALIADOS
Dv i Ds. Dll a Dj: 17:20/19:50/22:25
Dg: 12:15/17:20/19:50/22:25

5/ ANIMALES FANTÁSTICOS 
(copia)
Dv a Dj: 18:20/21:00
5/ CIGUEÑAS (TP)
Ds: 16:20
Dg: 11:35/16:20

6/ TROLLS (TP)
Dv. Dll a Dj: 18:00
Ds: 16:00/18:00
Dg: 12:05/16:00/18:00

Yelmo Cines 
Abrera 3D

6/ NO CULPES AL KARMA (12A)
Dv. Dll a Dj: 20:05
Ds i Dg: 20:00
6/ OUIJA (16A)
Dv. Dll a Dj: 22:20
Ds i Dg: 22:00

7/ UN MONSTRUO VIENE A    
VERME (12A)
Dv. Dll a Dj: 18:30
Ds i Dg: 18:05
7/ SULLY
Dv. Dll a Dj: 20:40
Ds i Dg: 20:15 
7/ JACK REACHER (12A)
Dv. Dll a Dj: 22:40
Ds i Dg: 22:15
7/ PEPPA PIG (INF)
Ds: 16:30
Dg: 12:20/16:30

8/ 100 METROS (12A)
Dv. Dll a Dj: 17:10
8/ LA LLEGADA (7A)
Dv a Dj: 19:25/21:50 
8/ DR. EXTRAÑO (7A)
Ds i Dg: 16:50
8/ OZZY (INF)
Dg: 11:50

SALA AUDITORI

SULLY
Dv: 18:40/20:45
Ds: 16:40/18:40/20:45
Dg: 16:40/18:40/20:45

SALA PETITA

OZZY
Dv: 18:15
Ds: 16:30/18:30
Dg: 16:30/18:30

DESPUÉS DE LA TORMENTA
Ds: 20:45
Dg: 20:45

Santa Margarida de Montbui/ Montàgora Cinemes

CASAL
EL PORVENIR (12 anys)
Diumenge: 18:00
FUEGO EN EL MAR 
Diumenge: 19:40

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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PROGRAMACIÓ CANAL TARONJA ANOIA

També pots veure la programació a la carta a: canaltaronja.tv/anoia

DILLUNS
20.00 - Info Taronja
20.15 - Targeta Taronja 
21.00 - En imatges
22.00 - Info Taronja 
22.15 - Targeta Taronja 
23.00 - En imatges 

DIMARTS
20.00 - Info Taronja 
20.15 - La Plaça 
21.00 - Batecs de Piera 
21.45 - Montbui Actiu 
22.00 - Info Taronja 
22.15 - La Plaça 
23.00 - Batecs de Piera 
23.45 - Montbui Actiu 

DISSABTE
10.00 - Info Taronja 
10.45 - Targeta Taronja
11.30 - El Gust de l’Anoia / La meva Anoia 
12.00 - La Plaça
12.45 - Info Taronja 
13.30 - El Termòmetre 
 (Un cop al mes: Anem per feina)
14.15 - Joves Talents 
14.30 - Sense �ltres 
14.45 - Montbui Actiu 

DIUMENGE
11.00 - Missa de Montserrat 
12.30 - Repeticions
20.00 - Info Taronja
20.45 - Targeta Taronja 
21.30 - El Gust de l’Anoia / La meva Anoia 
22.00 - La Plaça 
22.45 - Info Taronja
23.30 - El Termòmetre 
 (Un cop al mes: Anem per feina)
00.15 - Joves Talents
00.30 - Sense �ltres
00.45 - Montbui Actiu 
 Repàs a l’actualitat cultural de   
 Montbui

DIMECRES
20.00 - Info Taronja 
20.15 - El Termòmetre
 (Un cop al mes: Anem per feina)
21.00 - Joves Talents 
21.15 - El Gust de l’Anoia / La meva Anoia 
21.45 - Sense �ltres
22.00 - Info Taronja
22.15 - El Termòmetre
23.00 - Joves Talents
23.15 - El Gust de l’Anoia / La meva  Anoia 
23.45 - Sense �ltres

DIJOUS
20.00 - Info Taronja
20.15 - El Gust de l’Anoia / La meva Anoia
20.45 - Montbui Actiu 
21.00 - La Plaça 
22.00 - Info Taronja 
22.15 - El Gust de l’Anoia / La meva Anoia.
22.45 - Montbui Actiu
23.00 - La Plaça

DIVENDRES
20.00 - Info Taronja 
20.45 - Batecs de Piera 
21.30 - Sense �ltres
21.45 - Joves Talents
22.00 - Info Taronja 
22.45 - Batecs de Piera 
23.30 - Sense �ltres
23.45 - Joves Talents 

La tele que ens uniex
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Novembre
25: Caterina (Catalina); Erasme,; Gonçal.
26: Silvestre; Joan Berchmans; Conrad. 

27: Mare de Déu de la Medalla Miraculosa; Basileu.
28: Ruf; Mansuet; Jaume de Màrchia; Caterina Labouré.  

29: Sadurní; Demetri; Il.luminada.
30: Andreu; Justina.  

1: Eloi; Naüm; Natàlia, 

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

ESGLÉSIA / LA VEU 

La caritat del Papa queda 
a partir d’ara reflecti-
da en una nova pàgina 

web de l’Òbol de Sant Pere, 
en què la Santa Seu recull les 
principals obres a favor dels 
més necessitats, sobretot per 
estimular més la participa-
ció de tots els creients en un 
compromís, el de l’ajuda cari-
tativa, que és de tots. Francesc 
es posa així al capdavant d’un 
tren en marxa que és essenci-
al per entendre la missió de 
l’Església.
Concretament és des del 21 
de novembre que ja es pot 
trobar a la xarxa aquest por-
tal, segons explica, en un 

comunicat de premsa, la Se-
cretaria d’Estat de la Santa 
Seu. A la col·lecta que tradi-
cionalment es fa a tot el món 
cada 29 de juny, festa de Sant 
Pere i Sant Pau, i que repre-
senta l’ajuda econòmica que 
els catòlics ofereixen al Sant 
Pare per a les necessitats de 
l’Església Universal i per a les 
obres de caritat a favor dels 
més necessitats, se suma ara 
la possibilitat d’una partici-
pació més àmplia.
L’antiga iniciativa de solidari-
tat arriba a internet a través 
d’un lloc web exclusiu i com-
pletament nou, disponible 
en italià, anglès i espanyol. El 
portal serà actualitzat amb 
imatges i paraules del papa 

Francesc, i aviat serà traduït a 
altres idiomes. El web, nascut 
per voluntat de la Santa Seu, 
és el fruit d’una important 
sinèrgia entre la Governa-
ció de l’Estat de la Ciutat del 

La caritat del Papa a la xarxa, nou fruit 
de l’Any de la Misericòrdia

Vaticà, la Secretaria per a la 
Comunicació i l’Institut per a 
les Obres de Religió (IOR). A 
més dels continguts, s’ha tre-
ballat amb gran atenció en la 
part tècnica i la navegabilitat 
del portal, dirigit als fidels de 
tot el món, que podran apro-
fundir sobre el significat del 
seu gest i oferir, també en lí-
nia, la seva aportació concre-
ta a les obres de misericòrdia, 
de caritat cristiana, de pau i 
d’ajuda a la Santa Seu.
D’altra banda, aquest dimarts 
també s’ha confirmat que 
el Pontífex ha triat, com a 
lema per a la propera Jornada 
Mundial de la Joventut, que 
es farà a Panamà l’any 2019, 
un passatge bíblic extret de 
l’Evangeli de Sant Lluc: “Heus 
aquí l’esclava del Senyor; faci’s 

en mi segons la vostra parau-
la”. Així ho ha anunciat la San-
ta Seu. El Sant Pare ha il·lus-
trat, en el seu discurs preparat 
per a la trobada amb els joves 
voluntaris de la JMJ Cracòvia 
2016, les actituds de la Mare 
de Jesús, mostrant-la com a 
model a imitar. Francesc ha 
convidat els joves a tenir me-
mòria del passat, a ser valents 
en el present i a mirar el futur 
amb esperança. En el missatge 
també s’anuncien tres temes 
que corresponen a les jorna-
des anuals de la joventut 2017 
i 2018. La Santa Seu destaca 
que el camí d’aquests tres pro-
pers anys va en sintonia amb 
la reflexió que el Papa ha plan-
tejat per al proper Sínode dels 
Bisbes, sobre els joves, la fe i el 
discerniment vocacional.

E l sant Pare Francesc, 
en la data del 20 de 
novembre, solem-

nitat de nostre Senyor Je-
sucrist Rei de tot el món, 
conclourà l’Any Sant de la 
Misericòrdia. Ha estat un 
temps de gràcia immensa 
en què la misericòrdia divi-
na s’ha vessat en els cors de 
moltes persones, tant en la 
recepció d’aquesta miseri-
còrdia en les seves fonts, 
com en la pràctica de les 
obres de misericòrdia cor-
porals i espirituals.
Ara, en el moment de la 
clausura de l’Any de la Mi-
sericòrdia, hem de posar la 
mirada en el passat de grà-
cia viscut, donant gràcies al 
Pare de les Misericòrdies.
Però si hem de mirar el pas-
sat amb agraïment, també 
hem d’albirar el futur amb 
esperança, sabent que la 
misericòrdia divina mai no 
finirà. I, al mateix temps, 
hem de servar en el nostre 
cor la certesa que la miseri-
còrdia viscuda per l’Esglé-
sia tampoc mai no acabarà. 

Ningú no podrà arrancar del 
cor i de les mans de l’Església 
la misericòrdia.
Els membres de l’Església 
tenim com a distintiu propi 
de la nostra vida la miseri-
còrdia. I, en l’experiència 
de la nostra història, veiem 
com el Senyor no deixa mai 
de suscitar aquells membres 
més excel·lents de l’Església, 
que són els sants, que viuen 
la misericòrdia a favor dels 
més pobres i desvalguts,des 
de la font inexhaurible de 
l’amor de Déu en els seus 
cors. A la seva intercessió 
ens hem d’encomanar per tal 
que tinguem el cor obert a 
Déu i als germans. El nostre 
cor i les nostres mans han de 
ser els instruments d’aques-
ta misericòrdia. Ens deia el 
Sant Pare en la convocació 
de l’Any Sant extraordina-
ri de la Misericòrdia: «Com 
desitjo que els anys vinents 
estiguin impregnats de mi-
sericòrdia per tal de poder 
anar al trobament de cada 
persona portant la bondat i 
la tendresa de Déu» (MV, 5).

Tant de bo que així mateix 
entre el poble cristià hagi 
ressorgit una més gran esti-
ma al sagrament de la con-
fessió.
Aquest era un dels fruits 
que Francesc, papa, de-
manava per a tota l’Esglé-
sia: «Posem altra vegada, i 
d’una manera convençuda, 
en el centre el sagrament 
de la reconciliació, perquè 
ens permet experimentar 
en carn pròpia la grandesa 
de la misericòrdia. Serà per 
a cada penitent font de ve-
ritable pau interior» (MV, 
17). Perquè, ¿com és pos-
sible una vida cristiana au-
tèntica, sense una recepció 
freqüent d’aquest sagra-
ment del perdó dels pecats? 
Aquest repte continua es-
sent una prioritat pastoral 
entre nosaltres si volem 
fruits de santedat, de cari-
tat autèntica, de la miseri-
còrdia que mai no finirà.

Romà Casanova,
 bisbe de Vic

La misericòrdia mai no finirà



              

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 25: CASAS V
Soledat, 119

Dia 26: PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

Dia 27: ESTEVE/
FÀTIMA
Dia 28:  PAGÈS

Pau Muntadas, 58
Dia 29: LA CREU

P. de la Creu, 7
Dia 30: MR SINGLA

Pujadas, 47
Dia 1: JUVÉ

Av. Montserrat, 27



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



LA VEU de ENRIQUE SÁNCHEZ URDANGARIN /  Comercial de packaging

Divendres, 25 de novembre de 2016

“El packaging 
tot i ser molt important, 

és invisible”
Sóc un igualadí nascut a Madrid -de família vinculada al teatre- i català de 
conviccions. Estic casat, tinc cinc fills i quatre néts. Tota la meva vida profes-
sional he estat en el món del packaging i, excepte els dos primers anys, sem-
pre a la mateixa empresa. El packaging és molt important per a l’economia 
de l’Anoia, però és invisible. Actualment estic jubilat, però no pas inactiu.

Què és el packaging?

Vestir el producte que poses a la venda. Abans 
hi havia botiguers que et venien el produc-
te, però ara s’han de vendre sols entre mig de 

molts altres. Per això fem els packs. A més de ben presen-
tats, els packs han de ser segurs i el producte ha de poder 
anar i tornar, sense fer-se malbé. Hem d’aprendre de la 
naturalesa. Si mirem les nous veurem que estan perfecta-
ment empaquetades dins la closca i podrien viatjar fins a 
la Xina i tornar, sense perdre les seves qualitats. O els pè-
sols. La natura els ha encapsulat d’un en un i quan obrim 
la beina trobem un pèsol perfecte.

La gent comprem per l’envàs? 

La primera venda sí. Després la gent compra si li agrada 
el producte, però presentar-lo bé, és el pas imprescindible 
per arribar al client.

L’Anoia és un referent mundial en packaging.

Grafopack és de capital igualadí -família Valls- i són líders 
estatals en PLV. GraficPackaging és líder a nivell mundial 
en packs de cervesa. Són capaços de fer un envàs de sis bo-
telles i disposen de màquines de tecnologia pròpia capaç 
d’envasar-ne quaranta mil per hora. Aquest i altres dis-
senys els fan tant Grafopack com GraficPackaging.

El packaging aporta molts llocs de treball?

A l’Anoia hi ha trenta-nou empreses d’arts gràfiques i del 
paper trenta-quatre. Entre les setanta-tres empreses tenen 
mil sis-cents treballadors. El tèxtil ocupa mil dues-centes 

setanta-cinc persones i el curtit sis-centes trenta-una.

D’on treuen el personal format per a treballar en un ram 
tan tecnològic?

Sempre m’he queixat que a Igualada no tenim FP de 
Packaging. Jo vaig a fer xerrades a l’escola d’arts i oficis 
Gaspar Camps on fan un curs més de disseny i arts gràfi-
ques que de la tecnologia que es requereix en packaging. 
En aquest país les universitats són molt cares, però els uni-
versitaris quan acaben la carrera no troben feina. En canvi 
considerem l’FP com una mena de segona divisió, quan és 
el que més hauríem de cuidar. 

Fer packs de productes alimentaris és una alta especialitza-
ció?

Altíssima. A Igualada fem capses de bombons per a Nest-
lé. S’han de fer amb cartró i tintes que no alterin el gust i 
l’olor del xocolata i que mantinguin tots els estàndards de 
seguretat. Han de passar el test de Robinson que és molt 
rigorós i analitza tots els components de l’envàs i el procés 
de fabricació. 

És un sector que fa molta innovació.

Contínuament. Fa trenta anys el senyor Jorba ens va fer 
dissenyar uns packs per a calçotets que no solament va te-
nir molt èxit, sinó que va revolucionar el món del packa-
ging a Igualada. Amb ell va començar tot. 

Hi ha aliments frescos que vénen simplement envasats al 

buit. També és packaging?

I tant! Encara que no ho sembli, és un envàs que dóna 
tota la informació que ha de donar i ho fa amb mínima 
inversió en material però màxima en producte.

Quin és el secret d’un bon envàs?

Que presenti de la millor manera i optimitzi al màxim 
l’espai a la lleixa i permeti economia en el transport. 
L’exemple contrari són les pizzes que hi ha al supermer-
cat: cada marca és de diferent mida, encara que tinguin el 
mateix contingut. 

És difícil entrar en marques com Nestlè?

No. El que cal és tenir la tecnologia adequada a les seves 
necessitats i saber resoldre els problemes que puguin tenir. 
Miri per exemple els cartrons de llet o vi, els tetra-bric. En 
ser quadrats estalvien espai. Qui els va inventar no tro-
bava fabricant capaç de fer-los. Els va fabricar i patentar 
ell mateix i es va fer multimilionari, sense voler. Tenia un 
problema i en resoldre’l,va triomfar.

Un home tan actiu com vostè, a què es dedica un cop jubilat?

Albert Einstein deia que la vida és com anar en bici-
cleta, sempre s’ha d’anar endavant i mai s’ha de deixar 
de pedalar. Miro de fer el mateix: pinto, faig xerrades, 
jugo al golf....

Jaume Singla, @jaumesingla

El sindicat CGT ha fet córrer aquests dies un pamflet titulat “Ciutadans d’Igualada, l’Ajuntament ens castiga!” en què un tal Pe-
dro es presenta com a treballador de l’empresa concessionària de neteja de la ciutat, que formen l’Ajuntament i FCC, tot denunci-
ant que el van “castigar” acomiadant-lo per haver llençat als quatre vents el mal servei que l’empresa fa a la capital de l’Anoia. 
Diu que el jutge ha declarat improcedent l’acomiadament, i, com que l’empresa es veu que no el vol tornar a posar a treballar, 
l’ha enviat cap a casa, on el Pedro continua cobrant com si res la seva nòmina que, a la fi a la cap, paguen tots els igualadins...  
Al mateix temps, coneixem que, a Barcelona i Badalona, la mateixa empresa FCC és protagonista d’un escàndol que, a ben segur, 
ens fa arrufar el nas a tots... Fem nostre el lema de la Generalitat que tant escoltem aquests dies, i a veure si algú REACCIONA.


