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L’automedicació, la publicitat i els nous valors socials han facilitat l’increment de consum d’ansiolítics, però també la situació econòmica. Hi ha alternatives.
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El Zoom 
compleix
15 anys
El festival comença di-
marts vinent i pre-estre-
narà una cuidada selecció 
de produccions internaci-
onals de cinema per a tele-
visió realitzades en els dar-
rers anys.
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L’EDITORIAL

15 anys de Zoom
E l setè art, com s’anomena també al cinema, 

té a l’Anoia i específicament a Igualada un 
referent: el Festival internacional de ficció 
televisiva i nous formats, el Zoom. De fet, 

aquesta especial relació de la capital de la comarca 
amb el cinema ja ve de lluny, quan en temps del ja 
desaparegut Certamen de Cinema Amateur Ciutat 
d’Igualada, als anys vui-
tanta i noranta, el nostre 
territori va saber-se po-
sar al mapa internacio-
nal  del cinema, ni que 
fos a escala petita. Amb 
el Zoom  la capacitat de 
persuasió d’Igualada en 
aquest sector ha pres una 
forma més gran, i, aquest 
cap de setmana, amb la 
15a edició, podríem dir 
que el festival consolida 
plenament la seva “majoria d’edat”. 
També el Zoom ha estat, i continua essent-ho, una 
eina sensacional de promoció dels joves talents, en 
totes les facetes del cinema, davant i darrere de la 
càmera. En un moment en què tant es parla de l’em-
preneduria i en la necessitat de mostrar-se amb ac-
titud proactiva davant els reptes, que hi hagi inicia-

tives que cerquen, impulsen i valoren el treball dels 
més joves és d’admirar. 
A més, els organitzadors del Zoom han sabut sem-
pre apostar per Igualada com a seu d’aquest festi-
val, quelcom sempre benvingut quan, en la majoria 
dels casos, sembla que aquests tipus d’esdeveni-
ments difícilment surten de les grans ciutats o de 

llocs amb especial in-
terès, com és el cas de 
Sitges. Avui, tenim el 
goig de poder veure a 
Igualada, al teatre de 
l’Ateneu i a l’Ateneu 
Cinema, una cuidada 
selecció de producci-
ons nacionals i inter-
nacionals de cinema 
per a televisió, i per a 
les realitzacions que 
es fan a Catalunya, 

el Zoom és ja un lloc de pas obligat. Estem davant 
d’un certamen en majúscules al costat mateix de 
casa, amb una feina feta per gent de l’Anoia, que ha 
sabut amb perseverança, al llarg d’aquests quinze 
anys, dotar de qualitat un festival que ja és una cita 
ineludible per a tots els que estimen el cinema. Per 
molts anys! 

Els organitzadors del Zoom 
sempre han apostat per Igualada, 

quan, en la majoria dels 
casos, aquests esdeveniments 

difícilment surten de Barcelona.
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#latevaveu

José Ricardo de Prada, membre del 
Tribunal que va pronunciar-se sobre 
la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi 
Cuixart, va emetre un vot particu-
lar contrari al que van dir els seus 
companys “el dret al jutge legal o 
natural, com a dret fonamental, està 
previst a la Constitució Espanyola 
i implica la prohibició de tribunals 
d’excepció”. I va afegir que el jutjat 
de Lamela “està creant una categoria 
jurídica inexistent en defensar que 
es tracta d’un delicte de sedició. Per 
això hauria d’inhibir-se en favor del 
jutge ordinari competent del territo-
ri on es van produir els fets.” 

Pablo Llarena, magistrat del Su-
prem que instrueix el cas contra 
alguns membres de la Mesa del Par-

lament, va deixar-los amb llibertat 
amb fiança, però va advertir els 
encausats que “es podrien revisar 
les mesures cautelars en cas que 
s’evidenciés un retorn a l’activitat 
il·legal que s’investiga”. En la inter-
locutòria va fer constar que, durant 
l’interrogatori, els investigats havi-
en manifestat la renúncia a desen-
volupar cap activitat política en el 
futur o, si ho volien fer, la renúncia 
a qualsevol actuació fora del marc 
constitucional.”

Ada Colau, alcaldessa de Barcelo-
na, va dir “s’haurà de demanar a 
JxSí que expliquin perquè, en lloc 
de convocar eleccions, van fer una 
DUI, desaparegueren i deixaren el 
país sol, sens signar ni un decret. 
És hora de començar a dit que hi 
ha hagut un Govern, cessat  i irres-
ponsable que ha portat el país al 
desastre.”

Carlos Sánchez Mato, regidor 
d’Economia i Hisenda de l’Ajunta-
ment de Madrid, ha vist com el seu 
Pla Econòmic i Financer (PEF) ha 
esta rebutjat pel Ministeri d’Hisen-
da. Cristòbal Montoro, titular de la 
cartera ha dit “A partir d’ara l’Ajun-

tament de Madrid haurà de donar 
comptes tal com ho havia de fer la 
Generalitat de Catalunya.”

Mariano Rajoy, president del Go-
vern espanyol, va declarar al Con-
grés “L’aplicació de l’article 155 ha 
permès la recuperació de les lliber-
tats a Catalunya.”

Manuel Morocho, inspector en cap 
de la UDEF de la Policia Nacional, 
ha assegurat  davant la Comissió 
d’Investigació del Congres dels Di-
putats, que Federico Trillo, Francis-
co Álvarez-Cascos, Mariano Rajoy i 
el conjunt de secretaris generals del 
PP han rebut “indiciàriament” paga-
ments de la presumpta caixa B en el 
marc de la trama Gürtel i que hi ha 
indicis sòlids de que l’estructura del 
PP respon al perfil d’una organitza-
ció delictiva.” 

Jordi Sànchez ha dimitit com a 
president de l’ANC i ha renunciat 
a qualsevol càrrec dins l’entitat. Ho 
ha anunciat, poc després d’haver-se 
fet públic que seria el número dos 
a Barcelona de la llista de Junts per 
Catalunya, encapçalada pel presi-
dent Carles Puigdemont.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

Vila de Piera 
@viladepiera

Els pierencs Lluís Barragan, Tony González, 
David Jiménez i Aleix Blanes van participar a la 
jornada solidària de natació en suport als presos 
polítics organitzada pel Club Natació Badalona

             
 Anoiaverda 
@anoiaverda

Roda de premsa de presentació del PaP a 
l’Anoia. El president del Consell i el Director de 
l’ARC van explicar la necessitat d’anar cap a mo-
dels de recollida que ajudin als ciutadans a reci-
clar més i millor i en Peyu com a embaixador va 
explicar la prova pilot del PaP.

Joan Domingo
 @joan_do

Cada dia que passa amb els Jordis a presó és una 
vergonya per l’Estat i la UE. També de la nostra 
impotència per no poder treure’ls d’allà. I ja fa un 
mes #LlibertatPresosPolitics

Acadèmia Igualada 
@a_igualada

Un any més les dones de l’Acadèmia hem fet un 
grup per participar en la Cursa de la Dona de Bar-
celona. @CURSADELADONA #esport

Marc Bausili Ribera 
@marc_bausili

Dr. Josep Ma Bausili: Reconeixement a l’excel•lèn-
cia professional pel @COMBarcelona. Gran re-
ferent del @Hospitaligd i la ciutat @ajigualada 
#PremisExcellència

SOMIATRUITES 
@somiatruitesDO

Estem molt contents! El nostre xef #DavidAn-
drés s’ha proclamat Millor Xef Jove de la penín-
sula ibèrica en el concurs #SPYoungChef, una 
distinció que el permetrà lluitar pel títol mun-
dial. Enhorabona!

     Moixiganguers d’Igd
  @moixiganguers

Hem acabat la millor temporada de la nostra his-
tòria. Donem les gràcies a tothom qui ho ha fet 
possible, de dins la colla i de fora. Dissabte ho ce-
lebrarem junts! GRÀCIES!

Handbol Igualada 
@handboligualada

Un any més, el Club Handbol Igualada orga-
nitza la Trobada HANDBOLiCAT per la Ma-
rató de TV3.

Alba Vergés Bosch   
@albaverges

No es pot considerar democràcia ni hi haurà 
eleccions lliures en igualtat de condicions sota 
amenaces, querelles i amb polítics a presó pels 
seus projectes polítics Exigim la #llibertatPre-
sosPolítics Les urnes del 21D estan enverina-
des, tot i així les pensem omplir!

      Parcmotor Castellolí 
   @Parcmotor

L’objectiu de @cellnextelecom és convertir el 
Parcmotor de Castellolí en un entorn de referèn-
cia i un espai de proves innovador per al desen-
volupament de solucions tecnològiques



L a convocatòria d’eleccions semblava 
la sortida més adequada per a l’atzu-
cac a què l’erràtica acció del Govern 
havia  portat  Catalunya i davant la 

imminent  intervenció  de l’autonomia, amb 
l’article 155, de part del Govern del PP. La sor-
presa va ser que, en contra del que hauria estat 
desitjable, no ho va fer el President Puigde-
mont, sinó que en una hàbil  iniciativa, va ser 
Rajoy qui les va convocar.
De no haver-se fet enrere el President, avui, es-
taria, segurament al quadre de comandament, 
en lloc d’ésser a l’autoexili, a Brussel·les. Les 
eleccions havien de servir per prendre el pols 
a la ciutadania de manera fefaent i amb totes 
les garanties. Però enmig de tot va irrompre 
com un elefant en una cristalleria l’Audiència 
Nacional, amb mesures tan injustes com des-
proporcionades, que van donar a l’indepen-
dentisme l’oxigen que els començava a mancar  
i van situant el relat emocional que tants rèdits 
li  han donat per sobre del debat polític. L’emo-
ció per sobre de la raó!
Aquesta situació -tan repetitiva per cert des 
dels fets de l’1 d’octubre-, impedeix fer la ne-
cessària autocrítica per veure com és possible 
que amb un autogovern consolidat, avui hà-
gim retrocedit quaranta anys quan clamàvem 
“Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia!”.
Les causes inicials  ja han estat descrites abas-
tament en les sentències del Constitucional 
contra un Estatut que havia passat per tots els 
filtres institucionals necessaris i l’entestament 
de Rajoy no voler  reconèixer la voluntat del 
poble català com a veritable problema d’Estat.
Però també l’equívoca acció del Govern de la 
Generalitat ha estat decisiva a l’hora de dur-nos 
fins aquí. No havien preparat les estructures 

d’Estat compromeses, les lleis de desconnexió 
a més de vulnerar tots els preceptes vigents, no 
eren ni garantia, ni empara de res, i no  compta-
ven  amb cap reconeixement Internacional. La 
independència i la proclamació de la República 
Catalana va ser, malauradament, un brindis al 
sol. Tot plegat un enorme embolic que ha fet 
que avui tinguem el Govern destituït i l’autono-
mia intervinguda, hi hagi una sagnia d’empreses 
que se’n vagin fora de Catalunya, la meitat del 
Govern a la presó i l’altra meitat autoexiliat a 
Brussel·les.
Una  paradoxa kafkiana que fa que, fins i tot els 
mateixos protagonistes reconeguin, ara, que els 
acords presos al Parlament només van ser pro-
nunciaments simbòlics sense cap valor real. Si 
això és el que va passar, per què s’ha posat gent 
a la presó i s’ha dissolt la Generalitat?. Tot plegat 
una enorme irresponsabilitat que semblaria sols 
un malson, si no fos que els empresonats ho són 
de debò i el seu patiment personal i familiar és 
real. La meva opinió és que, més que presoners 
són ostatges dissuasius de l’Estat.
L’anàlisi, la necessària autocrítica, el debat polí-
tic amb arguments i programes a la mà, queden 
tapats pel relat emocional, pel “mantra”, parci-

alment injust, de l’Espanya fosca,  autoritària 
i, fins i tot, amb tics feixistes que, des de dins i 
des de fora, s’esforcen a esbombar la qual cosa 
fa, per cert, un flac servei al País. Tot plegat res-
ta reduït, com durant  els darrers mesos, a uns 
quants mots: “llibertat”, “democràcia” i poca 
cosa més... Cal preguntar-se tan negre és tot? Si 
les garanties són inexistents, perquè participen 
d’una convocatòria electoral  que ni tan sols han 
convocat?.
És cert, que és impossible que es puguin desen-
volupar unes eleccions “normals” amb candi-
dats i candidates a la presó. Aquest per si mateix 
és un fet excepcional que les posaria en qüestió. 
És, per tant necessari,  perquè flueixi amb nor-
malitat el debat en el terreny de les idees, de les 
propostes i dels programes, que siguin alliberats 
els empresonats. Altrament no serà possible que 
tinguin una homologació democràtica plena. 
Catalunya se la juga, un altre cop el 21-D.
A l’empara de tot aquesta situació confusa i ex-
traordinària hi ha qui encara, pensa que el pro-
cés no és mort i actua amb el convenciment  que 
amb el 21-D es pot reeditar encara, un  Procés 
el II. I això, crec, que el País no s’ho pot tornar 
a permetre!  
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JOAN VICH I ADZET L’autocrítica,  per quan?

#L’enquesta de la setmana

Creus que la justícia espanyola alliberarà 
els empresonats abans de les eleccions?

 Sí 18%  No 68%
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MESTRE JOAN MONTANER

En el 50è aniversari de la mort dels mestre Joan Montaner, la ciutat 
d’Igualada li retrà un homenatge i col.locarà una placa commemo-
rativa a la casa on va néixer i morir, al carrer de Sant Carles.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

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

TROBADA AMB EL 
SANT PARE
Albert Carol Guerrero

El passat mes de octubre, vaig rebre la 
notícia més esperada de la meva vida.
Després d’un temps d’escriure cartes, 
vaig ser rebut pel Sant Pare a Roma. En 
audiència pública i després en privat.
Va ser un viatge de tres dies, abonat pel 
Vaticà. Roma és impressionant, però 
passejar pel Vaticà va ser tot un plaer. 
Des del primer moment
Portava una credencial amb la qual po-

dia entrar i sortir per tot el Vaticà...
El dia de l’audiència pública com veieu 
en la foto va ser emotiu, quan el papa 
Francesc venia cap a mi. De seguida 
va saber qui era i d’on. Venia. Ja que li 
havia escrit unes cartes i a part el seu 
secretari va trucar-me a casa meva, per-
sonalment.
Jo he conegut en la meva vida molta 
gent important. Però després de conèi-
xer fa ja uns anys a la reina Sofia a Ma-
drid, el Sant Pare ha sigut un miracle. 
En l’audiència privada, la trobada va ser 
entre ell i jo. Parlant de tot, però es va 

interessar per les meves operacions i en 
la meva vida. Va dir-me que “per qual-
sevol cosa, aquí em té” i que no dubti de 
posar-me en contacte amb el seu secre-
tari personal. Que volia veure’m nova-
ment després de l’operació, que la serà a 
finals de novembre.
Jo vaig veure una persona senzilla, hu-
mana i sempre en un somriure. És un 
dels sants pares que més m’agrada.
Volia compartir aquests sentiments 
amb vosaltres i aquesta fotografia que 
per mi serà molt important en la meva 
vida...
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Didascalion és un llibre escrit pel francès 
Hugo de San Victor cap a l’any 1128. La 
didascàlia és un terme grec que podria 
traduir-se com els «assumptes relacio-

nats a la instrucció, a la didàctica». El Didascalion 
és un text que a l’Edat Mitjana pretenia ensenyar l’art 
de la lectura.
En el segle xx un altre gran escriptor, Ivan Illich, li 
dedica un llibre, En el viñedo del texto, per comen-
tar-ho. Entre les seves pàgines vaig trobar el següent: 
«Pel lector monàstic, a qui Hugo es dirigeix, la lectu-
ra és una activitat molt menys fantasmagòrica i molt 
més carnal: el lector comprèn les línies movent-se 
segons el seu batec, les recorda recuperant el ritme, 
i pensa en elles com si les col·loqués a la seva boca i 
les mastegués».
Per Hugo de San Víctor la lectura s’encarna, s’incor-
pora i es fa moviment. En el paràgraf que destaco, 
Ivan Illich parla de tres accions: comprendre –mo-
vent-se segons el seu batec–; recordar –recuperant el 
ritme–, i pensar –mastegant les paraules o les idees. 
Tota una visió vitalista!
Associar la comprensió al batec ens apropa als sen-
timents. Això és un descentrar d’allò racional. Com-

prendre des de l’emoció.
El fet de recordar ho deixa en mans del ritme, com 
si es tractés d’una coreografia. Diuen que recordar 
és tornar a passar pel cor, o sigui que ens tornem a 
trobar amb allò emotiu. Això no desterra la tasca 
intel·lectual en absolut, sinó que l’associa al factor 
emotiu. Potser un remot antecedent de la intel·ligèn-
cia emocional?
L’acte de pensar el desplaça a la boca. Pensar és mas-
tegar, rumiar. Les mandíbules, la llengua, les dents i 
la salivació intervenen en aquest pensar.
Hugo de San Victor compartí època amb un altre 
gran pensador: Albert Magne per qui la naturalesa i 
la realitat és un llibre a llegir, del qual podem apren-
dre sempre. Albert Magne també sap moure’s en el 
terreny de les «interrelacions». Tot ens parla o ens fa 
referència a tot.
Alguns diuen que l’Edat Mitjana va ser fosca, però hi 
ha molt a descobrir en ella. No només en les esferes 
anomenades cultes, sinó en la vida quotidiana de la 
gent i en molts aspectes socials. És una edat de la 
humanitat que, com totes, està plena de matisos que 
si la revisem, veurem que desprèn molta llum.
Comprendre, recordar i pensar. Aquests tres movi-

ments són importants per Hugo en el moment de 
llegir. Si volem llegir la realitat, que importants són 
aquests tres moviments!
Si sóc capaç de moure’m seguint el batec del que 
passa a la meva família, al meu entorn i en la meva 
societat, aleshores puc mirar amb uns altres ulls el 
que passa.
Si en recordar, en evocar els esdeveniments que ori-
ginaren el meu existir o les condicions que sustenten 
el meu present, sóc capaç de llegir el ritme, el fluir 
que els ha fet possibles, aleshores puc situar-me en 
aquest present d’una forma segura, més humil i tam-
bé orgànica.
Si puc degustar, assaborir i digerir allò que està sent, 
allò que sóc, puc descobrir com em nodreix la reali-
tat, com hi ha un continu entre el que passa «fora» de 
mi i «dintre de mi». No hi ha discontinuïtat. Formo 
part del que m’envolta.
Que important és saber llegir! Llegir la realitat és 
també un art i, com a tal, cal aprendre a practicar-lo. 
Això porta anys… Una lectura atenta de la realitat 
ens ajuda a encarnar-la, sintonitzar amb el seu batec, 
intuir els seus ritmes i mastegar-la fins digerir-la. En 
definitiva, sentir-nos part d’aquesta realitat. 

 

JAVIER BUSTAMANTE, poeta

L’art de llegir la realitat
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Nou impuls per promocionar les comarques 
de Barcelona, amb “Barcelona no té fi”

A les comarques de  Barcelona, hi ha tot un món 
de possibilitats per gaudir de l’oci, la cultura i la 
natura. Un territori ric i divers entre el Pirineu 
i la Mediterrània amb més de 100 quilòmetres 

de costa, 12 parcs naturals, art, patrimoni cultural i una 
gastronomia reconeguda, sota el paraigua de la marca tu-
rística creada per la Diputació de Barcelona, “Barcelona es 
mot més”. Després de la campanya turística del 2015, sota 
el lema “Obre la porta i descobreix que Barcelona és molt 
més”, la Diputació impulsa ara el missatge que “Barcelona 
no té fi”. I és que les comarques de Barcelona tenen tot un 
territori per descobrir per a tots els turistes.

L’objectiu de “Barcelona no té fi” és que els ciutadans de la 
demarcació de Barcelona coneguin i puguin gaudir de to-
tes les possibilitats, l’oferta turística i l’amplia oferta d’allot-
jaments que ofereix la demarcació de Barcelona: prop de 
5.000 allotjaments turístics, entre hotels, càmpings, i cases 
rurals (277, al Berguedà; 244, a Osona, 171, al Bages; 42, al 
Moianès; 132, a l’Anoia; 133, Alt Penedès; 1.658, al Garraf; 
244, al Baix Llobregat, 118, al Vallès Occidental; 235 al Va-
llès Oriental i 1.556 al Maresme) i més de 130.000 places 
d’allotjament (10.460, al Berguedà; 5.708, a Osona, 2.790, al 
Bages; 812, al Moianès; 1.421, a l’Anoia; 1.461, Alt Penedès; 
21.306, al Garraf; 14.548, al Baix Llobregat, 6.338, al Vallès 
Occidental; 7.193 al Vallès Oriental i 58.042 al Maresme).

La Diputació de Barcelona impulsa sota la marca paraigua 
“Barcelona és molt més”, les tres submarques: “Paisatges 
Barcelona”(Moianès, Osona, Bages i Anoia), “Costa Barce-
lona” (Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental, 
Vallès Oriental, Alt Penedès) i “Pirineus Barcelona” (Ber-
guedà). Però la demarcació de Barcelona no només ofe-
reix destinacions, ofereix també experiències. És diversa, 
tranquil·la, urbana, familiar, responsable i sostenible, amb 
bona arquitectura, amb festa i esdeveniments, esports, gas-
tronomia i productes de la terra.

Ara, amb “Barcelona no té fi”, es vol promocionar el turis-
me dins de la pròpia demarcació i augmentar, en conse-
qüència, el nombre de turistes locals. Així, a partir d’avui 
es duran a terme accions a la ciutat de Barcelona per fer 
difondre els atractius de les comarques barcelonines.  

Nombre de turistes i pernoctacions en continuo creixement
L’any 2016 es van allotjar 4,7 milions de viatgers a les co-
marques de Barcelona (excepte el Barcelonès), amb un 
augment de més de 650.000 turistes (16%) respecte l’any 
2015 i un milió més que el 2012. 
Pel que fa a les pernoctacions en allotjaments a les comar-
ques de Barcelona (menys Barcelonès), l’any 2016 va tancar 
amb 13,5 milions de pernoctacions, prop de 922.000 més 

que l’anterior any (+7,35%) i 1,3 milions més que el 2012 
(+11%). Una mica superior a la mitjana de Catalunya, que 
va ser de 5,9% d’increment de pernoctacions.

Enoturisme penedès. Autor: Diputació de Barcelona.                                    
Des dels grans cellers tradicionals fins a petites empreses familiars, descobreix els secrets de les cinc denominacions d’origen de les comarques de Barcelona

Foglars de Montclús. Autor: Kim Castells / Diputació de Barcelona
Peu de foto: Ciclisme, esports nàutics, senderisme, rutes a cavall, vols en globus... trobaràs una pila de propostes per aprofitar el temps lliure de forma activa

Sant Benet. Autor: Marc Vila / Diputació de Barcelona
Peu de Foto: Descobreix un patrimoni espectacular molt a prop de Barcelona.

Segons procedència, aquest 2016 el nombre de turistes es-
trangers (2.402.937) supera als espanyols (2.301.371), amb 
una diferència de més de 100.000 viatgers. És la diferència 
més gran dels darrers sis anys i la millor dada assolida fins 
ara. A més, el 2016 va registrar un 23% més de viatgers 
estrangers que l’any 2012, 600.000 turistes més. Aquesta 
tendència posa de relleu la progressiva internacionalitza-
ció de les comarques de Barcelona, seguint la tendència de 
la ciutat de Barcelona.



F ormo part del vint per 
cent de la població de 
Catalunya que vàrem 
tenir ocasió de votar la 

Constitución Española del 1978. 
El vuitanta per cent restant, o no 
tenia encara edat suficient per a 

votar o ja ha mort.
Per als que encara no hi eren i per als que ho 
vulguin recordar, els donaré unes dades que no 
es tenen en compte habitualment. I no són opi-
nions, són dades certes.
Les primeres Cortes democràtiques, no tenien el 
mandat de fer una Constitució. Segons la llei es 
tractava únicament de convertir en democràtica 
l’estructura franquista estatal heretada del dic-
tador. Va costar Déu i ajuda que la majoria –en 
aquell moment UCD- obrís “el melón constituci-
onal” ja que hi dominaven els joves tecnòcrates 
franquistes.
Durant tot el procés de discussió es varen suc-
ceir els assassinats d’ETA, de l’extrema dreta i 
una forta remor de sabres a càrrec d’un exèrcit 
franquista inquiet que malfiava dels polítics. I tot 
plegat en una situació de crisi econòmica crei-
xent.
Els que en aquella època militàvem en un partit 
–en el meu cas el PSUC- podíem fer un segui-
ment bastant directe dels treballs de la comissió 
constitucional. En aquesta comissió a més de 
l’incombustible –i tossut- Fraga Iribarne, també 
hi havia dos catalans: Jordi Solé Tura i Miquel 
Roca Junyent. Durant els treballs de la comissió 
es varen donar situacions kafkianes, ridícules i 
també vergonyoses. Des de l’avortament per part 
de Felipe González de la defensa de la República 
com a forma d’Estat, a la redacció de tot un tí-
tol per part dels militars partidaris d’un “Golpe 
de Estado” a les aportacions grotesques d’alguns 
dels quaranta senadors “de designación real”. Al-
guna d’elles expressada en forma d’ostentós pet, a 
càrrec de l’excensor Camilo José Cela.

Ni us explico les polèmiques internes al si del 
PSUC amb en Solé Tura per desactivar alguns 
dels articles més durs. La resposta del ponents 
constitucional era sempre que “la Constitució és 
un punt de partida per derogar les lleis franquis-
tes i més endavant tindrem ocasió de millorar-la, 
quan hagin desaparegut els poders fàctics”. 
El dia de la votació en referèndum la disjuntiva 
era: o Constitució o Principios fundamentales 
del Movimiento.
Soc un dels 2.697.764 catalans que vàrem votar 
sí a la Constitució i creieu-me si us dic que mai 
m’he penedit tant del meu vot com en aquest cas.
Renego públicament del meu vot favorable a una 
llei que s’ha convertit en un gàbia, no sols per 
a mi, sinó per als meus fills i els meus nets que 
no podran assolir la llibertat, si no se la treuen 
del damunt. No. Jo dic NO a la Constitución Es-
pañola. 

Soc un dels 2.697.764 catalans que 
vàrem votar sí a la Constitució i 
creieu-me si us dic que mai m’he 
penedit tant del meu vot com en 

aquest cas 

JOSEP M. CARRERAS

Renego del meu vot Amb el lliri a la mà

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

D e cop i volta, tothom 
s’ha girat de cara a les 
eleccions del proper 
21 de desembre. Però, 

no havíem fet el referèndum de 
l’1-O? No va proclamar solemne-
ment la República el Parlament 
fa només 15 dies? Ens aboquem a 

unes eleccions que sempre havíem rebutjat i que 
no resoldran res. Si guanyen els unionistes, ja cal 
que ens preparem perquè ens tindran lligats amb 
la corda curta. I si guanyem els independentistes, 
el govern de Madrid ja ha dit que posarien en mar-
xa la sagrada Constitució. Estem fent el pallasso?  
No us sembla molt estrany que, de cop i volta, el 
PP hagi fet un canvi d’actitud tan radical? Els que 
no han dubtat en emprar la violència més ferotge 
per evitar una votació ara estimulen que tothom 
vagi a votar. 
Digueu-me malpensat, però crec que darrere de 
tot plegat hi ha trampa i no podem anar-hi amb el 
lliri a la mà. De veritat creieu que seran unes elec-
cions clares i netes? De veritat creieu que el govern 
de l’estat respectarà els resultats si no els són favo-
rables? Quan s’hi han jugat el prestigi i han gas-
tat milions d’euros (ho sabrem mai?) en el lloguer 
d’uns vaixells per allotjar milers de policies, ara 
acceptaran una derrota a les urnes? Aquells que 
han manipulat les informacions i han fet el ridícul 
negant l’evidència de la brutalitat de la repressió, 
ara ens volen fer creure que seran els garants de 
la imparcialitat? Voleu dir que no es tracta de vo-
ler-nos fer passar per la llei de l’embut?
Sembla evident que aquestes eleccions li han es-
tat imposades al govern espanyol des de la UE. La 
intenció de Rajoy era mantenir l’estat d’excepció 
durant “sis mesos, prorrogables mentre calgui” i 
Europa l’ha obligat a la formalitat d’unes elecci-
ons democràtiques. Però tampoc podem oblidar 
quin paper ha fet la UE en tota aquesta qüestió. 
Els països que es proclamen adalils de la llibertat 
i la democràcia han fet un ridícul espantós fent 

veure que no passa res. Ha passat, passa i passarà. 
De moment, han aconseguit que molts ciutadans 
catalans (per tant, també europeus) ens sentís-
sim profundament dolguts. S’ha produït una greu 
desafecció envers Europa per la passivitat dels 
governs davant l’agressió a un poble que pacífica-
ment reclamava el dret a decidir lliurement el seu 
futur. 
A les raons esmentades n’hi podríem afegir moltes 
altres que justificarien sobradament no anar a vo-
tar el dia 21. Però malgrat tot, crec que és molt im-
portant la participació si volem donar credibilitat 
internacional a les nostres reivindicacions. Volíem 
el referèndum per determinar d’una vegada per 
totes si hi ha una majoria de la societat catalana 
partidària de la independència. Ara tenim l’ocasió. 
De fet, aquestes eleccions han de ser plebiscitàries. 
Si no hi anem, el NO ja el tenim. I donaríem la raó 
a Garcia Albiol quan diu que som quatre radicals, 
però que “la immensa majoria de la població no és 
independentista”.
Pot ser una campanya ferotge. L’estat ja ens té 
acostumats a tota mena d’argúcies i trampes. Per 
això caldrà estar preparats i no anar amb el lliri 
a la mà. Si vencen els partits sobiranistes, a la UE 
aquesta vegada li serà molt més difícil seguir ig-
norant-nos. Ens ho juguem tot a una carta, i les 
cartes estan marcades. Però si no entrem en el joc, 
tenim la derrota assegurada. Serà un part difícil, 
però més tard o més d’hora naixerà la República 
Catalana. No en dubteu. 

Volíem el referèndum per determinar 
d’una vegada per totes si hi ha una 

majoria de la societat catalana 
partidària de la independència. Ara 

tenim l’ocasió. De fet, aquestes eleccions 
han de ser plebiscitàries. Si no hi anem, 

el NO ja el tenim
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Els tranquil·litzants o ansiolítics lideren les receptes mèdiques, 
especialment entre les dones grans

Els primers cinc llocs 
del rànquing de recep-
tes anuals l’ocupen les 

dones, mentre que entre 
els homes el més 

receptat són pastilles 
contra el  colesterol

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E ls ansiolítics -també  
coneguts  com a tran-
quil·litzants- ocupen 

el primer lloc en el rànquing 
de receptes que fan els metges, 
especialment els d’atenció pri-
mària, a la Catalunya Central. 
Els destinataris són sobretot 
dones, entre 45 i 64 anys d’edat, 
i el nombre de receptes totals 
(139.664 l’any 2016) són molt 
per damunt de la resta de pres-
cripcions mèdiques. 
Els primers cinc llocs en el 
total de receptes fetes el 2016 
tenen com a destinatàries les 
dones, especialment les de més 
edat. Més enllà dels ansiolítics, 
també figuren en importància 
els agents contra l’úlcera (els 
coneguts “protectors per l’estó-
mac”) i els analgèsics. 
La situació en els homes és un 
xic diferent, especialment en el 
volum de receptes, molt me-
nor. El primer lloc l’ocupen els 
agents contra el colesterol (pas-
tilles tipus Simvastatina), amb 
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91.283 receptes per a homes 
entre 45 i 64 anys d’edat. Se-
gueixen els agents contra l’úl-
cera, i, en cinquè lloc, els ansi-
olítics, amb 78.536 receptes per 
al mateix tram d’edat que les 
dones (45-64 anys), però amb 
60.000 receptes menys.

Les pastilles per al 
tractament de l’ansietat
Els ansiolítics són pastilles 
que es consumeixen, en ge-
neral, per al tractament de 
l’ansietat. Alguns dels noms 
més comuns són Lorazepam, 
Bromazepam, Alprazolam, 
Diazepam, Orazepat, tot i que 
és possible que es coneguin 
millor pels seus noms comer-

cials, com Orfidal, Lexatín, 
Trankimazin, Valium, i Tran-
xilium.  Són els medicaments 
de primera elecció en les con-
sultes mèdiques per a molts 
problemes de salut: trastorns 
d’ansietat, nerviosisme, ten-
sió, insomni, fòbies... Des dels 
anys 90 el consum d’ansiolítics 
ha anat augmentant de mane-
ra progressiva. Són la tercera 
substància més consumida a 
Espanya (el 12’2% de la po-
blació els consumeix), després 
del tabac (78’3%) i de l’alcohol 
(40‘7%). De fet, Espanya és el 
segon país que més ansiolítics 
consumeix, després de Por-
tugal, dels països que formen 
l’Organització per a la Coo-
peració i el Desenvolupament 
Econòmics.
Els ansiolítics són tranquil·lit-
zants menors que alenteixen 
l’activitat del sistema nervi-
ós central, de manera que cal 
anar amb compte a l’hora de 
prendre’ls.

continua a la pàg. següent

 edat Medicina Total receptes
1.  45-64 Ansiolítics 139.664
2.  75-84 Agents contra l’úlcera (Ome/Pantoprazol) 117.596
3.  75-84 Analgèsics 100.066
4.  65-74 Agents contra l’úlcera (Ome/Pantoprazol) 94.428
5. 45-64 Agents contra l’úlcera (Ome/Pantoprazol)  91.354

 edat Medicina Total receptes
1.  45-64 Agents contra el colesterol 91.283
2.  45-64 Agents contra l’úlcera (Ome/Pantoprazol) 89.045
3.  65-74 Agents contra el colesterol 87.986
4. 65-74 Agents contra l’úlcera (Ome/Pantoprazol) 80.757
5. 45-64 Ansiolítics 78.536

Font: Generalitat de Catalunya. Dades de la Catalunya Central.

Dones

Homes

RÀNQUING DE RECEPTES A L’ANY

L’automedicació pot esdevenir un perill per a la salut .

www.impulsemelsbaldiri.cat / www.fundaciocarulla.cat
#Baldiris2018

PREMIS

40 anys reconeixent i impulsant 
l’escola catalana

BALDIRI REIXAC 2017-18
amb la col·laboració de:

TE
LA 
IMPULSEM!
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L’equip del SAP Anoia: Rosa Gasulla, Núria Carrer, Mar Casanovas, Maria Homs i Carme Riera.

ve de la pàgina anterior

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Q ue els ansiolítics si-
guin els més receptat 
en el nostre territori 

no és quelcom que ens dife-
renciï d’altres zones, perquè la 
situació és molt similar. Pro-
bablement la causa té a veure 
amb la situació derivada de la 
crisi econòmica, però també 
dels nous valors i costums so-
cials.
Un problema greu que afecta 
a l’alt consum d’ansiolítics en 
l’actualitat, és el fet que la so-
cietat no accepta les emocions 
que deriven dels problemes 
quotidians, com ara: la frustra-
ció, l’angoixa, la tensió, la incer-
tesa, el malestar... Volem estar 
contínuament feliços, contents 
i sense preocupacions, i això és 
pràcticament impossible.
Per això és molt important que 
aquest tipus de fàrmacs només 
s’han de consumir si t’ho ha re-
ceptat un professional sanitari. 
Els metges han de conèixer la 
teva situació actual i el teu es-
tat emocional abans de recep-
tar cap ansiolític, ja que hi ha 
molts fàrmacs que produeixen 
ansietat. De la mateixa mane-
ra, han de tenir en compte si 
tens algun tipus de problema 
orgànic, com ara problemes de 
tiroides, respiratoris, o cardio-
vasculars ... ja que poden alte-
rar els efectes dels ansiolítics. 

El perill de convertir els ansi-
olítics en quelcom “normal”
La directora del SAP Anoia, 
Carme Riera, explica que “més 
enllà de la quantitat de gent 
que pren aquest tipus de fàr-
macs, el que més ens preocu-
pa és que hi hagi gent que en 
prengui de forma continuada, 
crònica, perquè creen addició, 
o en el pitjor dels casos i en gent 
gran, que caiguin i es trenquin 

El Servei d’Atenció Primària a l’Anoia ha posat en marxa 
un ambiciós projecte per afavorir l’ús racional dels fàrmacs

Essencial és el nom 
d’un projecte que lidera 

l’Agència de Qualitat 
i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya, i que vol 
promoure canvis tant 

en els professionals con 
en els pacients

un fèmur. S’ha de vigilar que 
les conseqüències no acabin 
sent pitjor. Aquestes medicines 
s’han de donar a la persona de 
forma molt curosa, i amb indi-
cacions concretes, i ajustades al 
perfil de cada persona, fent-ne 
un seguiment”. 
Els professionals del CAP 
Montbui han decidit treballar 
la millora de la indicació dels 
ansiolítics. “Serà molt impor-
tant la implicació de la pobla-
ció, en aquest projecte de mi-
llora”, diu Riera. “S’estan oferint 
a la televisió pastilles per dor-
mir com si fos el més normal, 
quan el lògic és que la gent 
se’n pugui anar a dormir sense 
prendre’s cap pastilla. Hem de 
poder fer exercici, tenir estils 
de vida més sans, o que podem 
anar a plorar a l’amic, al veí o 
al capellà les nostres penes, i no 
necessitar prendre’s un ansiolí-
tic perquè estem sols i ningú 
no ens entén. Aquest tipus de 
fàrmac és el darrer recurs, mai 
el primer, i sempre sota la pres-
cripció mèdica”. 
Les mesures alternatives per 
lluitar contra l’insomni, per 
exemple, són possibles sense 
necessitat de prendre’s un ansi-
olític. La farmacèutica del SAP 
Anoia Mar Casanovas explica 
que “el que s’anomena la higie-
ne de la son és molt important. 
Estem acostumats als hàbits, i 
prendre’s un got de llet, o una 
dutxa d’aigua calenta abans de 
dormir, pot ajudar molt si ho 
hem cada dia, també si deixem 

de fer la becaina després de di-
nar... És important la voluntat 
del pacient per aconseguir l’ob-
jectiu, també anar reduint la 
quantitat de fàrmacs per evitar 
la dependència”.

La importància de 
la prescripció social
Que els metges no siguin algú 
que necessàriament ha de re-
ceptar un medicament cada 
vegada que es visita, és una 
situació que s’està erradicant.  
Núria Carrer, adjunta a la di-
recció del Servei d’Atenció Pri-
mària a l’Anoia, creu que “això 
ja no és tan normal que passi. 
S’intenta més fer la prescripció 
social, és a dir, sense necessi-
tat de receptar res. Potser si 
una persona gran està trista, 
és perquè està sola i necessita 
sortir i relacionar-se amb més 
gent. A l’Anoia s’organitzen un 
munt d’activitats, com camina-
des, xerrades, tallers, sortides... 
que són molt indicades davant 
aquest tipus de problemes”. 

Projecte Essencial
Els canvis a la societat, els 
nous hàbits i valors, han con-
duït també en el sector dels 
professionals de la salut a fer 
un exercici d’autocrítica per a 
millorar. “El repte és que hem 
de deixar de fer coses que feia 
molt temps que fèiem, i que 
ara sabem que no tenen massa 
sentit, i algunes que les podem L’automedicació pot esdevenir un perill per a la salut .

fer diferent. També hem de 
fer-ne que abans no fèiem. No 
podem fer les consultes igual 
que fa 30 anys, perquè estem 
desfasats. No hi ha les matei-
xes eines, ni les necessitats. 
La revisió ha de ser constant, 
és un procés d’adaptació”, diu 
Carme Riera.
Aquí és on entra amb tota 
la força el projecte mundial 
“Essencial”, que lidera aquí 
l’Agència de Qualitat i Avalu-
ació Sanitàries de Catalunya 
que busca un ús racional dels 
fàrmacs, i alhora que el paci-
ent sigui més responsable de la 
seva salut, cercant qualitat i se-
guretat, en base a criteris d’ex-
perts mundials. Al SAP Anoia 
s’han pres molt seriosament 
aquest projecte, destinant-hi 
molts recursos.
Per posar uns exemples del 
què suposa “Essencial”, no a 
tots els nens que cauen se’ls ha 
de fer una radiografia per sis-
tema, només si es compleixen 
una sèrie de requisits. O no a 
tota persona sana i jove que 
s’ha de sotmetre a una inter-
venció quirúrgica, se li ha de 
fer per protocol una radiogra-
fia i un electrocardiograma, 
també només si es compleixen 
una sèrie de condicions. O no 
s’ha de donar sistemàticament 
antibiòtics per un mal de coll... 
Precisament aquest darrer és 
un dels projectes que l’Anoia 
es volen impulsar. “D’entrada 

no es receptaran antibiòtics a 
tothom, perquè amb això es-
tem generant cada vegada més 
resistències, i així costarà molt 
d’eliminar els virus que causen 
el problema”, explica Carme 
Riera. Els CAP’s d’Igualada, 
Montbui i Capellades són els 
que participen, de moment, 
en el projecte “Essencial” de 
forma oficial, però, de fet, hi 
intervenen tots els de la co-
marca. La tècnica Maria Homs 
explica que “farem una estra-
tègia molt activa per a que el 
projecte s’implementi, i que els 
professionals el coneguin bé. 
En aquests tres llocs hi ha una 
persona que vetlla per aquest 
projecte, i hi fa un seguiment”.
Des del SAP Anoia insisteixen 
molt que el projecte no és una 
optimització de recursos da-
vant les retallades del Govern 
en el sector sanitari. “És un 
tema de qualitat i de seguretat. 
En medicina, no és cert allò de 
quant més, millor. Per exem-
ple, en el cas dels antibiòtics, 
o en el cas dels fàrmacs que es 
prenen per tota la vida, això 
s’ha de repensar. Hi han al-
tres alternatives i mecanismes 
per ajudar la gent a curar-se, 
d’una forma diferent”, exposa 
Carme Riera. En definitiva, 
en aquest món on tot can-
via i es transforma, l’atenció 
primària no podia quedar-se 
enrere. Ens hi haurem d’acos-
tumar. La salut és el primer.

- Cal a un nen que ha caigut fer-li sempre una radiografia? 
- Cal fer a tots els sans i joves que s’han d’operar, sempre 
proves com radiografies i electrocardiogrames?
- Cal a tothom receptar sistemàticament antibiòtics 
per un mal de coll?
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El SAP Anoia recorda la importància de vacunar-se contra la 
grip, molt recomanable en la gent gran i embarassades
El Servei d’Atenció Primària de 
l’Anoia es troba ja immers en 
plena campanya de la vacuna-
ció, gratuïta per a tothom als 
CAP’s o dispensaris locals. En-
guany s’han distribuït 1,2 mili-
ons de vacunes, i es calcula que 
la durada de la campanya sigui 
de dos mesos. 
Aquest any es vol augmentar 
l’índex de cobertura de vacu-
nació de la grup. L’adjunta a 
direcció del SAP Anoia Núria 
Carrer explica que “hem posat 
molt èmfasi en la campanya 
d’aquest any, informant tant als 
professionals com als pacients”. 
La cobertura en els darrers 
anys a la Catalunya Central ha 
estat a l’entorn del 38%. 
Les persones que tenen un ín-
dex de sucre alt, que pateixen 
del cor, els asmàtics, la gent 
gran en general, embarassa-
des, a més dels professionals 
de la salut i malalts crònics, és 
necessari que es vacunin. Això 
no implica que no es constipin 
aquest hivern. “No té res a veu-
re un constipat amb una grip, 

Els centres de salut de 
l’Anoia proporcionaran 
mascaretes a qui hi vagi 

amb febre i tos, per a 
minimitzar el contagi

són patologies diferents. Fins 
i tot es pot agafar la grip, però 
segur que serà molt més lleu 
que si no hi ha vacunació”. 

Embarassades
La grip afecta entre el 5% i el 
20% de la població i enguany la 
campanya se centra en la vacu-
nació de dones embarassades, 
ja que és un col·lectiu de risc 
molt importat. Actualment, 
només es vacuna un 3% de les 
embarassades, molt lluny de la 
cobertura de la tos ferina que 
supera el 80%. 
Des de l’Associació Catalana 
de Llevadores es recorda que 
la vacuna és la millor protecció 
contra la grip per a les emba-
rassades i els nadons, ja que es 
generen anticossos protectors 

que es transmeten al fetus i 
perduren en els primers mesos 
de vida.

Implicació de les farmàcies
Com a novetat i amb l’objec-
tiu d’augmentar les taxes de 
cobertura vacunal, les 3.183 
farmàcies comunitàries de tot 
Catalunya s’implicaran amb la 
campanya impulsant la vacu-
nació de les persones que per-
tanyen als grups de risc i que 
freqüenten la farmàcia habitu-
alment; així com també entre 
els més de 7.000 professionals. 
L’activitat gripal a Catalunya 
durant la temporada 2016-
2017 va ser moderada amb 
601 casos greus confirmats pel 
virus de la grip. La majoria de 
casos eren persones no vacu-
nades, entre les quals hi va ha-
ver 90 defuncions.

Higiene de mans
Una cosa tan senzilla com ren-
tar-se les mans és molt impor-
tant per no contraure la grip. 
“La higiene de les mans, en el 

seu dia, va ser radical per a evi-
tar més mortalitat a les sales de 
parts. És trist, però encara avui 
hem de recomanar a la gent 
que es renti a les mans, per-
que és molt important per 
a no tenir moltes malalties. 
O posar-se la mà al davant 
de la boca quan tossem”, diu 
Carme Riera. 
Per això, davant la campanya 
de la grip, pot resultar habi-

tual als centres de salut de la 
comarca, si acudeix algú amb 
febre i tos, que se li proporci-
oni una mascareta per intentar 
minimitzar el contagi. “La gent 
també es posa malalta a les sa-
les d’espera dels CAP’s i hospi-
tals... Quan més lluny es pugui 
estar d’un centre de salut, mi-
llor. El que es pugui resoldre 
sense necessitat d’anar-hi és 
molt millor per a tots”.
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Vergés ocupa un des-
tacat número 6 a la 
llista d’ERC, mentre 

que ningú no dubta que 
Senserrich estarà en els 
primers llocs de Junts 

per Catalunya

Alba Vergés (ERC)

El PP d’Igualada 
demana que es tornin 
les banderes a la façana 
de l’Ajuntament

Només Alba Vergés i possiblement Maria Senserrich 
tenen garantida presència al Parlament

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E ls partits polítics van 
perfilant les seves 
candidatures, i es van 

coneixent ja quins seran els 
anoiencs que hi seran per a les 
eleccions del 21 de desembre, 
abans que es tanqui el procés 
d’admissions de llistes, que és 
avui divendres. De moment, 
entre els partits importants, 
Junts per Catalunya, CUP i 
Ciutadans encara no han co-
municat -al moment de tancar 
aquesta  edició- la totalitat de 
les candidatures.
La igualadina Alba Vergés, 
que darrerament ha tingut 
molta notorietat pública als 
mitjans -especialment des-
prés de moderar la comissió al 
Parlament de l’Operació Cata-
lunya- ocuparà el lloc 6 de la 
llista d’ERC que encapçalarà 
Oriol Junqueras, la qual cosa 

El regidor del PP a Igualada 
Joan Agramunt, ha demanat 
al govern municipal “que tor-
ni a la legalitat i restitueixi les 
banderes a la façana del nos-
tre Ajuntament per tal d’evitar 
ferir les sensibilitats de molts 
igualadins, donant compli-
ment a la llei vigent”. Agra-
munt amenaça que “si no es 
retornen les banderes farem el 
requeriment oportú a la Sub-
delegació del Govern a Barce-
lona per tal que instés a l’alcal-
de  a la reposició de manera 
immediata”. 
El regidor igualadí recorda 
que en diferents ocasions ja ha 
mostrat “el nostre rebuig i la 
reprovació a la decisió unilate-
ral de l’alcalde de despenjar les 
banderes i així  ho hem anat 
manifestant en els darrers ple-
naris, així com també el retorn 
de la imatge al Saló de Sessions 
de S.M. el Rei d’Espanya Felip 
VI. Ens agradaria que l’alcal-
de fés com a l’Ajuntament de 
Girona que finalment ja ha 
reculat i ja hi són presents les 
diferents banderes”.

Maria Senserrich (JuntsxCat) Jordi Riba (PSC) Sandra Bernad (Podem-CC) Joan Agramunt (PP)

li garanteix amb tota seguretat 
continuar una legislatura més 
a la cambra catalana. 
Les mateixes passes sembla 
que seguirà Maria Senserrich, 
a la candidatura de Junts per 
Catalunya, que liderarà el 
President Carles Puigdemont. 
No es coneix encara quin lloc 
ocuparà la igualadina, però 
és quasi segur que serà dels 
primers, ja que gaudeix de la 
confiança expressa del propi 
President, segons que ha co-
municat en diferents ocasions 
al seu entorn més proper. No 

hi serà l’alcalde Marc Castells, 
per bé que ha sonat -i molt- a 
les quinieles internes del Pde-
Cat. 
Més enllà d’aquestes dues ja 
diputades a la darrera legis-
latura, no és fàcil que cap al-
tre anoienc acabi ocupant un 
escó. 
El regidor igualadí Jordi Riba 
ocuparà el lloc 19 de la can-
didatura del PSC de Miquel 
Iceta. Una designació que ha 
causat sorpresa a la política 
comarcal, doncs és  conegu-
da la postura més favorable 
a postulats propers al sobira-
nisme dels regidors igualadins 
dels darrers mandats a l’Ajun-
tament, amb algunes votaci-
ons als plens municipals  que 
són molt allunyades al rumb 
que sembla portar avui el PSC. 
En canvi, el moviment ideolò-
gic actual del partit, molt ben 
representat a l’Anoia pels al-

Una quinzena d’alcaldes i 
regidors anoiencs de Demò-
crates, el partit fundat per 
exmilitants d’Unió Demo-
cràtica de Catalunya (UDC), 
han decidit incorporar-se 
al PDeCAT. La decisió es va 
prendre el passat estiu, i als 
voltants de la Diada Nacio-
nal, el passat mes de setem-
bre, va començar el relleu 
de militàncies, han informat 
fonts del PDeCAT a l’Anoia. 
No ha estat el motiu, doncs, 
com han publicat diversos 
mitjans, el fet que ara De-

caldes Francisco Guisado, No-
emí Trucharte o Teo Romero, 
no figuren a les llistes ni als 
llocs “per omplir”, com sí que 
és el cas de l’alcalde de Cabre-
ra Salus Monteagudo, al lloc 
37, o la regidora masquefina 
Isis Abad (74).
La jove regidora pierenca, San-
dra Bernad, serà a les llistes de 
Catalunya en Comú-Podem, 
com a militant d’Esquerra 
Unida i Alternativa, al lloc 27. 
Bernad és regidora de l’Ajun-
tament de Piera per la conflu-
ència Ara és Demà, a més a 
més d’haver participat des del 
seu embrió en la creació de 
Catalunya en Comú.
Finalment, l’igualadí Joan 
Agramunt serà el candidat del 
Partit Popular, al lloc 27. El re-
gidor de l’Ajuntament d’Igua-
lada és habitualment candidat 
tant en els comicis al Congrés 
com al Parlament.

Els alcaldes i regidors de l’Anoia de Demòcrates estripen el carnet 
i es passen al PDeCAT

Xavier Boquete

mòcrates, que lidera Antoni 
Castellà, s’hagi integrat a la 
candidatura d’ERC.
S’han integrat al PDeCAT els 
alcaldes de Masquefa, Xavier 
Boquete, alhora president del 
Consell Comarcal; el de Rubió, 
Miquel Archela; i el de la Tor-
re de Claramunt, Jaume Riba. 
També la majoria de regidors, 
entre els quals hi ha els d’Igua-
lada, Jordi Batalla i Rosa Plassa.  
Les mateixes fonts han indicat 
que la decisió de deixar Demò-
crates va començar a forjar-se 
en veure que el nou partit no 

aconseguia agafar múscul i 
dotar-se d’un mínim d’estruc-
tura, alhora que ja s’intuïa 
que Castellà -que té una bona 
amistat amb alcaldes i regidors 
de l’Anoia en tenir una casa de 
segona residència a Mediona- 
s’alineava més amb les tesis 
d’ERC.
Demòcrates va ser fundada 
per l’escissió d’Unió, que a 
l’Anoia compta ara amb una 
ínfima representació, lidera-
da encara per l’exalcalde de la 
Torre i expresident del Con-
sell, Ramon Ferri.

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES

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

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

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com



Teo Romero i Blai Paco.

UEA i Ajuntament de Montbui 
potenciaran junts MontÀgora
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia i l’Ajuntament 
de Montbui, gestor del 

Centre Cultural MontÀgora 
han signat un conveni de col·
laboració amb l’objectiu d’aju·
dar a potenciar l’activitat eco·
nòmica de la comarca. 
L’acord signat divendres pas·
sat per l’alcalde montbuienc 
Teo Romero, i el president de 
la UEA, Blai Paco, manifesta 
cedir a l’associació empresarial 
les diferents sales per facilitar 
a les empreses les eines i ha·
bilitats per créixer organitzant 
formacions, conferències, actes 
de networking i d’altres accions 
similars. 
Així mateix, les empreses as·
sociades a la UEA disposaran 
d’una tarifa especial d’un 20% 
de descompte sobre els preus 
establerts, per a l’ ús de les ins·
tal·lacions, sempre i quan rea·
litzin accions relacionades amb 
la seva activitat empresarial. 
Les dues parts signants veuen 
amb bons ulls l’acord per que 
consideren que afavorirà al 
teixit empresarial de l’Anoia i 
el centre MontÀgora s’establirà 
com un espai destacat per als 
negocis. 
D’aquesta manera, MontÀgora 
pot situar·se com un altre refe·
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rent de l’economia de la Con·
ca d’Òdena, juntament amb 
l’espai Ig·Nova d’Igualada, o 

el Centre d’Innovació de la 
“Conca d’Òdena”, a Vilanova 
del Camí...

REDACCIÓ / LA VEU 

D es de el passat dilluns 
6 de novembre i fins 
al divendres dia 10, 

una delegació de la Jove Cam·
bra de Catalunya va participar 
al Congrés Mundial de la Juni·
or Chamber International, que 
aquest any es va celebrar a la 
ciutat d’Amsterdam.
La delegació encapçalada per 
la presidenta de la Jove Cam·
bra de Catalunya, la igualadina 
Xènia Castelltort, i la presiden·
ta electa per al 2018, la també 
igualadina Míriam València, a 
més de  18 membres més de la 
entitat. 
En el marc de la cerimònia 
inaugural del congrés, cele·
brada el dilluns al vespre, i en 
presència de les delegacions 
de les Joves Cambres d’arreu 
del món, la delegació catalana 
va expressar el seu compromís 
amb la defensa de la democrà·
cia i dels drets civils a Catalu·

Presència anoienca al Congrés Mundial 
de Joves Cambres a Amsterdam

nya, Europa i al món. L’entitat, 
apartidista, de tradició demo·
cràtica i mètode parlamentari, 
va voler que en el moment de 
la inauguració del congrés fos 
visible el problema polític que 
viu Catalunya en l’actualitat, i 
els seus representants van lluir 
llaços grocs en solidaritat amb 
els presos polítics. En el trans·
curs de l’assemblea celebrada el 
dimarts dia 7 amb participació 
de 125 delegacions d’arreu del 
món, la Jove Cambra de Ca·
talunya va agrair públicament 
el suport rebut arran dels fets 

de l’1 d’octubre al nostre país. 
A part de l’assemblea general, 
el congrés va acollir, diverses 
ponències convidades, entre 
les quals destaca la ponència 
de Kofi Annan el dimecres dia 
9; la competició mundial de 
debat de la Junior Chamber 
International; formacions, ta·
llers, visites empresarials i ac·
tivitats d’oci. A més durant el 
congrés el també igualadí Magí 
Senserrich, va ser escollit VP 
internacional de la JCI Interna·
cional on farà de representant 
en diversos països assignats. 

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

Amb energia
es pot
construir un
món millor.

endesa.com
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El Centre Cívic estarà a tocar de l’Amèrica i donarà a dos carrers.

Les obres del futur Centre Cívic Nord començaran 
la propera primavera
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls serveis tècnics de 
l’Ajuntament ja han 
enllestit el projecte 

executiu del futur Centre Cí-
vic Nord, que serà el tercer 
equipament cívic de titulari-
tat municipal que hi haurà a 
la ciutat, el cinquè si es con-
templen també els dos que 
depenen de la Generalitat, 
i donarà servei al quadrant 
nord-occidental de la ciutat. 

Dimecres n’han avançat els de-
talls l’alcalde, Marc Castells, i el 
tinent d’alcalde d’Entorn Co-
munitari, Fermí Capdevila. La 
previsió del govern municipal 
és obrir de manera imminent 
el període de licitació i poder 
iniciar les obres de construcció 
durant la primavera de l’any 
2018. Tenen una durada d’exe-
cució prevista de 12 mesos i es 
preveu una inversió propera 
als 3 milions d’euros. 
Castells afirma que “l’aposta 

per un nou centre cívic muni-
cipal permetrà a l’Ajuntament 
completar la cobertura 
d’aquest tipus d’equipaments 
al conjunt de la ciutat” i recor-
da que “els centres cívics són 
fonamentals per a la dinamit-
zació dels barris, la cohesió 
social, el servei de proximitat 
a les persones o l’activitat de 
les entitats i la ciutadania”. 
L’alcalde assegura que “volem 
afavorir que els igualadins tro-
bin als seus barris tot allò ne-
cessari per desenvolupar una 
vida plena, des de la infància 
fins la vellesa” i ha destacat que 
“actualment, els principals pro-
jectes de l’actual legislatura, es 
troben ja en funcionament o 
en uns estadis avançats o de ple 
desenvolupament”. 

A costat de l’Hotel Amèrica
El Centre Cívic Nord s’aixeca-
rà en un terreny de 1.600 m2, 
a tocar de l’Hotel Amèrica i 
amb façanes a l’Avinguda Mes-
tre Muntaner i al carrer Sant 
Martí de Tous. L’Ajuntament 
va adquirir l’any 2016 aquesta 

parcel·la, que era de titularitat 
privada, ja amb aquesta volun-
tat. 
L’edifici constarà de cinc plan-
tes en total, amb el seu accés 
principal pel carrer Sant Mar-
tí de Tous, on hi haurà també 
amb una nova zona verda. 
Serà una estructura diàfana, 
amb molta entrada de llum 
natural, totalment accessible 
per a tots els seus usuaris i que 
seguirà també criteris d’efici-
ència energètica que li han de 
permetre assolir la màxima 
classificació A. A la planta bai-
xa hi haurà el vestíbul general 
i la recepció, l’espai de treball 
dels responsables de coordi-

nació, l’espai de trobada, una 
sala polivalent gran, els serveis 
sanitaris generals i vestidors; a 
la planta primera hi haurà una 
sala gran de lectura; a la segona 
planta s’hi podrà trobar l’espai 
polivalent per entitats amb un 
despatx de tècnics i l’espai d’ofi-
cines on es preveu traslladar el 
departament d’Entorn Comu-
nitari i Cooperació; a la planta 
tercera hi haurà una aula de 
cuina, una aula de formació, 
l’espai de reunions i una aula 
de manualitats; i a la quar-
ta planta s’han plantejat dues 
aules d’activitats dirigides i 
una terrassa que podrà acollir 
també activitats a l’aire lliure.  
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Encara et queda molt per descobrir
barcelonaesmoltmes.cat

#BCNmoltmes
#BCNnotéfi
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A la Vinyalada, amb 
l’assistència de més de 
150 persones, també es 
va fer un agraïment als 
Mossos d’Esquadra i a 
la Confraria Gastronò-

mica del Cargol i el 
Grup Soteras

Repartint dinar al menjador de l’IES Montbui.

David Andrés, millor 
xef jove de la península 
ibèrica per tercer any 
consecutiu

Creu Roja Anoia busca voluntaris per als 
menjadors dels instituts de secundària
REDACCIÓ / LA VEU 

T ’agradaria ser volun-
tari o voluntària a un 
menjador de secun-

dària? Has col·laborat mai de 
forma voluntària en algun 
projecte amb joves?
Des de Creu Roja Anoia estan 
buscant voluntàries i volun-
taris que vulguin participar 
al projecte del menjador d’un 
institut. Persones que puguin 
comprometre’s un migdia a la 
setmana, amb capacitat per 
transmetre valors educatius 
adequats per tal de gestionar 
l’àpat del dinar, que mostrin 
entusiasme i ganes d’estar 

El xef del restaurant Somia-
truites, David Andrés, ho ha 
tornat a fer. Aquest dilluns 
s’ha proclamat per tercer any 
consecutiu millor xef jove 
d’Espanya i Portugal, després 
de competir amb els deu fina-
listes de la península ibèrica. 
Aquesta victòria, permetrà al 
jove xef lluitar pel títol mun-
dial, que es disputarà a Milà, 
Itàlia, l’estiu del 2018, i pel 
qual haurà de competir amb 
una vintena de cuiners d’arreu 
del món. 
David Andrés, xef del restau-
rant Somiatruites d’Igualada 
i cap de cuina del restaurant 
Àbac de Barcelona, ha gua-
nyat aquesta final regional 
ibèrica amb el plat “Buscant 
l’ús integral de la tonyina”, una 
proposta gastronòmica que 
gira al voltant de parts de la 
tonyina del mediterrani poc 
explotades en la gastronomia 
tradicional. Amb aquest plat, 
el xef vol reivindicar l’aprofi-
tament de la tonyina, un dels 
peixos més apreciats del medi-
terrani però del qual només se 
n’aprofiten algunes parts, com 
el llom i la ventresca. 
El jurat d’aquesta prova regio-
nal, estava format pels recone-
guts xefs Josean Alija, del res-
taurant Nerua Guggenheim 
Bilbao; Henrique Sá Pessoa, 
del restaurant Alma, situat 
a Lisboa; i Oriol Castro, del 
restaurant Disfrutar de Bar-
celona. El darrer, Castro, serà 
el mentor de David Andrés en 
aquest concurs de San Pelle-
grino, és a dir, el guiarà i l’as-
sessorarà fins a la Gran Final 
de Milà. 
Aquest és el tercer any conse-
cutiu que el xef David Andrés 
es presenta al concurs San Pe-
llegrino Young Chef, que cer-
ca el millor xef jove del món. 
En les dues edicions anteriors, 
el xef igualadí va ser l’únic del 
món en repetir participació a 
les finals mundials celebrades 
a Milà. 
L’any passat es va quedar a les 
portes; entre els tres millors 
xefs joves del món i, enguany, 
torna a tenir l’oportunitat de 
lluitar per aconseguir-ho. 

amb gent jove i amb un equip 
de voluntaris i voluntàries.
L’aportació del voluntariat 
a Creu Roja és un pilar fo-
namental per poder estar a 
prop de les persones que ho 
necessiten. D’aquesta manera, 
l’equip de voluntàries i volun-
taris del menjador fan possi-
ble que les famílies amb fills a 
l’institut puguin garantir una 
alimentació saludable i cons-
tant.
Si us ha cridat l’atenció aquest 
escrit, ja sigui perquè teniu 
clar que voleu formar part del 
voluntariat de Creu Roja o bé 
simplement perquè us han 

sorgit preguntes, no dubteu 
en fer-ho saber a Creu Roha i 
us ho explicaran amb més de-

tall sense cap compromís. Po-
deu trucar al telèfon de Creu 
Roja Anoia: 93 803 07 89. 
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E l passat mes d’octu-
bre la Confraria de la 
Vinyala va celebrar la 

Vinyalada, un sopar en el que 
els cargols comparteixen pro-
tagonisme amb l’atorgament 
de la vinyala agraïda, a aque-
lles persones o grup de perso-
nes que d’una manera o altre 
han destacat o destaquen per 
la seva estimació als cargols i 
reivindiquen aquest plat tant 
genuí, entre altres guardons 
especial.
En aquesta ocasió la confraria 
va atorgar les vinyales agraï-
des a:  la Confraria Gastronò-
mica del Cargol per ser un re-
ferent en el mon gastronòmic 
cargolaire, al Grup Soteras per 
ser un dels impulsors de la po-
pularització de la gastronomia 
cargolaire i al Cos de Mossos 
d’Esquadra per l’actuació or-
dinària, però en especial per 
la duta a terme abans, durant i 
desprès dels atemptats de Bar-
celona i Cambrils.
A més, també es va voler fer 
un reconeixement especial a 
un dels “padrins” de la Con-
fraria, Josep Mussons, amb el 
lliurament del carnet numero 
15 de la Confraria, el meda-

lló de confrare, el medalló de 
confrare Major per agrair-li 
que ens apadrines i el medalló 
del confrare Major d’Honor. 
A la Vinyalada, que va tenir 
lloc el 19 d’octubre hi van par-

ticipar més de 150 persones i 
es va comptar amb la repre-
sentació del Cos dels Mos-
sos d’Esquadra de Joaquim 
Bayarri, intendent cap de la 
Comissaria General de Relaci-
ons Institucionals, Prevenció 
i Mediació i Damià Larriba, 
inspector cap de l’Àrea bàsica 
Policial Anoia, que van mos-
trar el més sincer agraïment 
pel reconeixement. 
La Confraria Gastronòmica 
del Cargol i Grup Soteras per 
motius de darrera moment no 
van poder assistir a la vetllada, 
tot i així,  van fer arribar una 
carta al president Josep M. Vi-

La Confraria de la Vinyala fa un reconeixement 
a l’igualadí Josep Mussons i Mata

Josep Mussons, amb representants de la Confraria.

vancos  a qui li expressaven la 
il·lusió en rebre aquests reco-
neixements.
Per aquest motiu, el dilluns 6 
de novembre, representants 
de la Confraria, encapçalats 
pel seu president es van des-
plaçar fins a Barcelona per po-
der lliurar el reconeixements 
a Santiago Soteras, president 
de la Confraria Gastronòmica 
del Cargol i del Grup Soteras i 
al padrí de la confraria, Josep 
Mussons que per motius de 
salut tampoc va ser a la vinya-
lada. Ambos van tenir parau-
les de felicitació cap a la Con-
fraria de la Vinyala per la feina 
que es fa per donar a conèixer 
el cargol de la vinya com una 
de les especialitats culinàries 
de la comarca i país i  d’agraï-
ment per rebre la vinyala agra-
ïda i en el cas de Mussons de 
rebre els tres medallons com a 
Confrare nº15, Confrare Ma-
jor Fundador, Confrare d’Ho-
nor. 
La nit de la vinyala també 
va portar altres reconeixe-
ments com el del president i 
altres confrares vers al con-
frare Major, Francesc Puer-
tas, per la gran dedicació a 
l’organització d’activitats i 
difusió de la vinyala.    
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T orna la Campanya 
de Nadal a la Zona 
Comercial Iguala-

da Nord i, com cada any, la 
possibilitat de guanyar fins a 

2.500 euros en xecs per uti-
litzar en els diferents establi-
ments.
Del 18 de novembre al 16 
de desembre, comprant en 
els establiments de Nou 
Centre Igualada, tindràs la 

possibilitat de guanyar fins 
a 20 premis de 125€ cadas-
cun amb els que l’Associa-
ció Comercial Nou Centre 
vol premiar tots els seus 
clients per la confiança i fi-
delitat dipositades.

El sorteig es farà el dia 19 
de desembre i estarà obert a 
tothom qui hi vulgui assistir. 
Per a més informació podeu 
poseu-vos en contacte amb 
socis@noucentreigualada.
cat o al 662159710. 

Campanya de Nadal al Nou Centre Igualada



A l’acte hi van ser 
presents prop d’un 
centenar de profes-
sionals d’empreses 

catalanes, franceses 
i italianes, del sector 
de la moda i articles i 
complements de pell

La conferència va ser organitzada per Stahl i Igualada Leather Cluster Barcelona.

L’Adoberia Bella va acollir una conferència internacional 
sobre la gestió de l’aigua en la indústria de la pell

REDACCIÓ / LA VEU 

D ijous passat va te-
nir lloc a l’Adoberia 
Bella, seu del Clús-

ter de la Pell d’Igualada, una 
conferència internacional so-
bre la sostenibilitat i les polí-
tiques mediambientals de la 
indústria de la pell, organit-
zada per Stahl i Igualada Le-
ather Cluster Barcelona.
Hi van participar prop d’un 
centenar de professionals 
d’arreu que representaven els 
diferents actors i empreses 
que formen part de la cade-
na de valor de la indústria de 
la pell (adoberies catalanes, 
franceses i italianes, firmes 
nacionals i internacionals 
del sector de la moda i d’ar-
ticles i complements de 
pell).
L’empresa multinacional 
Stahl, és líder mundial en 
processos i productes quí-
mics per la indústria de 
la pell. Amb més de 2.100 
treballadors en les seves 
13 fàbriques i 38 laborato-
ris arreu del món, té pre-
sència en 24 països.
La conferència, tenia com a 
objectiu promoure i com-
partir les millors pràctiques 
de sostenibilitat en el sector 
de la pell. Com a cas d’èxit 
es va presentar el Clúster de 
la Pell d’Igualada i la bona 
pràctica del que s’ha fet els 
últims anys a Igualada amb 
la gestió i tractament de les 
aigües. Es va explicar com la 
col·laboració entre els dife-
rents actors de la cadena de va-
lor de la indústria de la pell ha 
contribuït a les millores per a 

  IGUALADA  | 15Divendres, 17 de novembre de 2017

Arriben amb força els nous models híbrids!

• Av. Europa, 4  •  Tel. 938 048 230  •  www.toyotaigualada.toyota.es •

Pay per 
drive per

230€ 
al mes

la sostenibilitat mediambien-
tal dels processos i els produc-
tes. Entre els conferenciants es 

trobava en Charlie Walker de 
Global Water Intelligence, grup 

de comunicació amb seu a Ox-
ford, referent internacional per 

la indústria de l’aigua.
La indústria adobera d’Igualada 
ha invertit molts esforços per 

ser una indústria sostenible i 
totalment respectuosa amb el 

medi ambient. S’ha aconse-
guit gràcies a l’aplicació de 
programes d’estalvi d’ai-
gua, la modificació de 
processos amb aplicació 
de les millors tecnolo-
gies netes disponibles, 
la minimització de 
residus, el reciclat-
ge de subproductes i 
residus i el tractament 
biològic de les aigües 
residuals.
Després de la conferència 
a la Bella, els participants 
acompanyats pel gerent del 
Clúster de la Pell Jordi Vidal, 
van visitar altres actors del 
Clúster de la Pell d’Igualada 
com la Universitat, la Càtedra 
A3, la depuradora i el museu 
de la pell.
Durant la visita a Càtedra 

A3, Àngels Chacón, directora 
general d’Indústria i prime-
ra tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament d’Igualada va donar 
la benvinguda als assistents 

i el doctor Joaquim Font va 
presentar el nou projecte Le-
atherKit_Cr6, un test per de-
terminar la presència de Crom 
VI en els articles de pell.

Els participants van aprofi-
tar la seva estada a Igualada 
per visitar les pop up stores 
de moda del Rec.0.16 Experi-
mental Stores. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia cerca diferents 
perfils professionals 

per a propera convocatòria de 
Joves en Pràctiques que lidera 
el SOC a través del programa 
d’Iniciativa d’Ocupació Juve-
nil subvencionat pel Fons So-
cial Europeu.
Es tracta de pràctiques remu-
nerades amb un contracte de 
6 mesos i jornada complerta.

El Consell Comarcal busca cinc perfils joves per fer pràctiques 
remunerades a jornada completa

Els requisits per participar del 
programa són tenir un Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà, un 
Cicle Formatiu de Grau Su-
perior o un grau universitari, 
ser menor de 30 anys, ser be-
neficiari/a de Garantia Juvenil 
(inscripcions a l’Oficina Jove 
de l’Anoia), estar inscrit com a 
DONO (inscripcions a l’Ofici-
na de Treball de l’Anoia)
Els perfils professionals que es 
cerquen són Tècnic/a – infor-
mador/a juvenil,  Tècnic aux. 

d’educació i vetllador/a esco-
lar, Tècnic/a de comunicació 
i transparència, Tècnic/a de 
serveis jurídics, econòmics i 
RRHH i Auxiliar administra-
tiu/va
Es poden consultar les bases i 
la convocatòria a l‘e-tauler del 
Consell Comarcal de l’Anoia. 
El termini per a presentar les 
candidatures és fins al 16 de 
novembre, al Consell Comar-
cal de l’Anoia (Plaça Sant Mi-
quel, 5, Igualada). Per apuntar-se a l’oferta s’ha de ser menor de 30 anys.
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Tot i l’actualitat políti-
ca, que va provocar que 
tingués un dia menys, i 

la manifestació 
del dissabte, 100.000 

persones van visitar el 
Rec.0, segons els 

organitzadors

La primera edició del Made.IGD Slowshopping, al pati del museu.

Demà dissabte, matinal 
de mercat, esportiva i 
cultural de Nou Centre 
Igualada

L’actualitat nacional va condicionar 
el Rec.0 i la Gran Festa del Vi
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’actualitat nacional va 
condicionar, i força, al 
Rec.0 -edició d’hivern- 

i la Gran Festa del Vi. Si els 
organitzadors Rec Stores ja es 
van veure afectats per “l’atu-
rada de país” del dimecres 8 
de novembre, que el dissabte 
11 fos el dia escollit per una 
gran manifestació a Barcelona 
va afectar també al Rec.0 i a la 
Gran Festa del Vi, que Iguala-
da Comerç va organitzar a la 
Rambla Sant Isidre. Si bé va 
haver-hi menys afluència de 
públic, és cert que, en general i 
tenint en compte les circums-
tàncies, els organitzadors han 
fet valoracions positives. 

Força vendes al Rec.0 
i 100.000 persones
Al Rec.0, el públic “ha respost 
molt favorablement al tanca-
ment de dimecres i ha optat 
per repartir-se entre dijous, 
divendres i dissabte, mostrant 
les ganes de Rec entre els as-
sistents”, segons han apuntat 
els organitzadors. A l’espera de 
tancar dades finals, es fa palès 
que el Rec.016 ha estat una de 
les edicions més esperades i es 
confia continuar amb la ten-
dència de les darreres edicions 
amb una assistència d’unes 
100.000 persones en els tres 
dies. 
L’aposta pel disseny indepen-
dent i la moda catalana es 
consolida i entra en perfecte 
equilibri amb l’oferta de grans 
marques de nivell internacio-
nal. Un total de 100 marques, 
entre les quals Levi’s, Adidas, 
Mango, Camper o IKKS, de 
les més consolidades o Nice 
Things, Sita Murt, Punto 
Blanco, Kickers, Sebago, Ja-

El proper 18 de novembre a la 
plaça de la Sardana i carrers 
Pierola i dr. Fleming, Iguala-
da despertarà amb la primera 
matinal Nou Centre de mer-
cat, esportiva i cultural, amb 
la col·laboració del consistori 
i de diferents entitats.
La nova proposta, a partir de 
les 9 i durant tot el matí, in-
clourà un apartat de fira-mer-
cat d’artesans i associats, un 
circuit d’orientació per a totes 
les edats (10.00 a 14.00 –orga-
nitza CERRR, Escola Esportiva 
d’Igualada), classe de ioga pels 
més petits de la casa (11.00 
a 12.00 –org. Kine, centre de 
salut), classe de swing i Swing 
Jam (12.00 a 14.00 –org. Swing 
Anoia), batucada itinerant pels 
carrers comercials del Poble 
Sec i Set Camins (10.00 a 11.30 
– org. Concatrons), música 
en directe amb diversos grups 
amateurs, tallers i jocs diversos 
(a partir de les 9.00 i fins a les 
14.00 – org. Escola Monalco i 
NatashaPeterson), vermut soli-
dari (a partir de les 12.30 –org. 
Canaletes i Opcinatura – les 
aportacions aniran destinades 
a Càritas i Creu Roja Anoia), 
trobada de pintors amateurs i 
mostra de pintures i dibuixos 
d’Assumpta Saumell, Pilar Car-
ballo, Dídac Sanjosé i Roger 
Puig Codina.
Els pintors i dibuixants ama-
teurs que ho desitgin podran 
fer la seva obra - tema lliure - 
des de les 10 hores a les 13h. 
El quadre dels que ho vulguin 
serà subhastat a les 13h i el 50% 
del preu anirà destinat a Càri-
tas i Creu Roja.
Els grups o solistes amateurs 
també podran tenir la seva 
oportunitat en actuacions.
Entre tots els participants de 
pintura i música es sortejaran 
vals de compra de 20 euros 
per utilitzar als establiments 
Nou Centre. Resten obertes 
les inscripcions per partici-
par a la trobada de pintors, 
les actuacions musicals i el 
circuit d’orientació al telèfon 
662159710 o a socis@noucen-
treigualada.cat.

vier Simorra, Antonio Miro, 
Textura, Kaotiko Barcelona 
o Castañer, han valorat molt 
positivament la seva estada al 
Rec.016 ja que han pogut en-
trar en contacte directe amb 
nous públics, en alguns casos 
donar-se a conèixer i en d’al-
tres observar els comporta-
ments dels seus seguidors per 

tal de millorar o aportar coses 
noves a les seves botigues full 
price. El Rec.0 doncs, també 
es consolida com a banc de 
proves de retail per algunes 
empreses. 
Més enllà de la moda, al 
Rec.016 hem gaudit d’una ex-
tensa oferta musical i artística, 
en els tres escenaris repartits 
per tot el circuit. Intana, Maïa 
Vidal, Black Kiss Superstar o 
Shadow Sessions van acumu-
lar una gran audiència.
El Rec Street Food ha jugat un 
paper clau en aquest sentit, 
esdevenint un festival gastro-
nòmic en sí mateix, amb la 
oferta de food trucks, uns 35 
en aquesta edició. Els patis de 
food trucks s’han omplert de 
gastrònoms ocasionals, tot i 

les baixes temperatures. 

Festa del Vi
La sisena edició de La Gran 
Festa del Vi del passat dissabte 
va ser “un èxit rotund”, segons 
Igualada Comerç.  A les 12 
hores va començar la degus-
tació dels 16 millors produc-
tors de vins de proximitat i 6 
productes gastronòmics i de 
la comarca, al bell mig de la 
Rambla Sant Isidre, fins les 23 
hores.
L’organització fa una valoració 
“molt positiva” de la jornada i 
agraeix a tothom qui la va fer 
possible, tan als cellers com a 
les empreses participants i col-
laboradors. El moment de mà-
xima participació va ser entre 
les 19 i les 21 hores, coincidint 
amb els concerts de Brook i 
JOKB.
La primera edició del Made.
IGD Slowshopping també va 
ser “molt positiva”. Aquesta 
nova iniciativa d’Igualada Co-
mer tenia com a objectiu pro-
moure les botigues d’Igualada 
Comerç i el comerç de proxi-
mitat, en un entorn inusual 
ambientat amb música en viu, 
al bell mig de l’espai del Rec.0, 
al pati del Museu de la Pell.
L’espai, decorat pels alumnes 
de l’Escola Gaspar Camps, va 
comptar amb una gran col·la-
boració d’estands.  

Malgrat les baixes temperatures i  l’actualitat política, el Rec.0 va tenir força visitants.

Setze cellers i sis 
productors gastrono-

mia anoienca van 
participar a la Gran 

Festa del Vi, a la 
rambla Sant Isidre

www.filnet.cat · info@filnet.cat  902 21 00 64
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Concurs d’Instagram per a joves 
sobre la violència de gènere
REDACCIÓ / LA VEU 

E l servei de Promoció 
de la Salut de l’Ajunta-
ment d’Igualada pro-

posa un concurs d’Instagram 
adreçat a joves amb motiu 
del 25 de novembre, Dia per 
a l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones. 
Podran participar-hi els joves 
de 12 a 35 anys i la fotografia 
que presentin ha de tenir rela-
ció amb la lluita contra la vi-
olència masclista. Així doncs, 
poden ser objecte del concurs 
aquelles que abordin les diver-
ses formes de violència implí-
cites –estructural, simbòlica 
o institucional– o explícites 
–física, psicològica, sexual o 
econòmica– vers les dones, es-
devingudes en l’àmbit de la 
parella, familiar, laboral, soci-
al o comunitari. 
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, on descobrireu històries personals de gent de la nostra comarcaEstigues atent a la nova secció
@humansanoia

“Humans de l’Anoia”, una 
nova secció per descobrir 
històries personals

REDACCIÓ / LA VEU 

La Veu de l’Anoia i Ve-
uanoia.cat conjunta-
ment amb el fotògraf 

Cesc Elias crea aquesta nova 
secció -a Instagram i al pa-
per- que servirà per conèixer 
la vessant més humana de di-

Per a més informació sobre 
els conceptes es pot consultar 
el Protocol d’Abordatge de la 
Violència Masclista a la Co-
marca de l’Anoia al web de la 
Mancomunitat Intermunici-
pal de la Conca d’Òdena www.
micod.cat. 
Entraran a concurs totes aque-
lles fotografies amb l’etiqueta 
#igd25N publicades entre el 
dissabte, 25 de novembre, i el 
divendres, 8 de gener, amb-
dós inclosos. Per tal de poder 
participar i evitar possibles 
problemes d’etiquetatge de 
les imatges és indispensable 
seguir el compte d’Instagram 
@promociosalutigd i mencio-
nar-lo a la publicació. Aques-
ta s’haurà de fer des del perfil 
personal de les persones par-
ticipants, no hi ha limitació 
de la quantitat de fotografies 
per participant i en cap cas es 

tindran en compte les valora-
cions d’altres usuaris sobre les 
fotografies presentades a l’ho-
ra d’emetre un veredicte. 
El jurat estarà format per re-
presentants de l’àrea d’Igualtat 
de la MICOD, del departa-
ment de Sanitat i Salut Pública 
de l’Ajuntament i d’associaci-
ons de dones d’Igualada i per 
un dissenyador. 
Es valorarà l’impacte visual 
de la imatge, l’originalitat, la 
creativitat i l’adequació de la 
mateixa a la transmissió de 
valors igualitaris, la defensa 
dels drets de les dones i la llui-
ta contra la violència. 
El premi consisteix en una 
càmera Polaroid Snap Touch 
Instant Digital, amb pantalla 
LCD i impressió instantània 
amb tecnologia Zero Ink, una 
funda, i recanvis Premium 
ZINK Paper.
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E n els darrers dies, set-
ze centres d’atenció 
primària de l’ICS a la 

Catalunya Central han acti-
vat una nova funció als Teseo, 
que són unes pantalles tàctils 
(semblants a caixers automà-
tics) que estan ubicades a l’en-
trada dels CAP i que donen 
més autonomia als usuaris, 
atès que els permeten fer-hi 
diverses gestions. 
La nova prestació, anomenada 
“He arribat al centre”, ajuda 
a descongestionar els taule-
lls d’admissió i a fer més àgil 
el procés d’acollida i visita. 
La identificació de l’arribada 
de l’usuari permet que, en tot 
moment, els professionals sà-
piguen que els usuaris són al 
centre. 
El divendres 24 d’octubre es 
va activar la funcionalitat a les 
pantalles dels centres de l’ICS 
a les poblacions Capellades i 
Santa Margarida de Montbui, 
i el dimarts, 7 de novembre, 

L’ICS incorpora noves funcions a les 
pantalles tàctics dels CAP’s

s’ha activat també als centres 
de Piera i Vilanova del Camí. 
Posteriorment s’aniran apli-
cant als centres d’assistència 
primària que hi ha a la resta 
de l’Anoia.
Des de la seva implantació, fa 
aproximadament un any, els 
Teseo dels CAP de l’ICS a la 
Catalunya Central permeten 
programar visites amb els pro-
fessionals de medicina, infer-
meria, pediatria, treball social 
i odontologia. També s’hi po-
dran consultar i imprimir la 
relació de visites pendents, el 
pla de medicació i els justifi-
cants de visites. 

versos personatges coneguts o 
anònims de l’Anoia.
“Humans de l’Anoia” serà un 
espai on a través de la foto-
grafia i del text coneixerem 
els desitjos i anhels dels pro-
tagonistes. Ho farem sempre 
a través d’una òptica de ciutat 
i de comarca, amb l’objectiu 
de donar veu a tothom qui ho 
vulgui. Les publicacions gira-
ran, en un principi, al voltant 
d’una mateixa pregunta: Qui-
na notícia t’agradaria llegir 
al diari? Aquesta pregunta 

servirà perquè el personatge 
expressi quina comarca ideal 
imagina.
Serà un espai obert a qualse-
vol persona que sigui, visqui 
o tingui alguna relació amb 
la comarca de l’Anoia. Podeu 

enviar les vostres propostes o 
idees al correu fotos@veuano-
ia.cat.
Les fotografies aniran a càrrec 
de Cesc Elias, creador de Re-
tratsBcn, un projecte dut a 
terme a la ciutat de Barcelona 
semblant al que esteu a punt 
de descobrir.
Les publicacions seran peri-
òdiques i les podreu veure a 
l’Instagram (@humansanoia) 
de “Humans de l’Anoia” i tam-
bé en l’edició en paper de La 
Veu de l’Anoia.

EL GRUP 
Hospital Veterinari de Catalunya

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

Condicions laborals i econòmiques a convenir.

Absoluta con�dencialitat en la selecció.

Enviar C.V  i contacte a : spoch@hvc.catCLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA 

DIMECRES AL MATÍ 
Ctra. De Manresa, 45 / 08700 Igualada

Tel. 934521450 / 938041000
www.cyaadvocats.com – abogados@cyaadvocats.com

Advocats
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Durant la inauguració es va posar una càpsula del temps, i la darrera pedra al terra.

Dilluns, Àuria 
organitza les Jornades 
Externes amb “El repte 
de l’economia circular”

Reoberta la “nova” Plaça Castells

REDACCIÓ / LA VEU 

D iumenge, 12 de no-
vembre, s’ha reobert 
la Plaça Castells 

d’Igualada, un cop finalitzada 
la seva reforma integral. 
Amb la presència de l’alcalde, 
Marc Castells, de diferents 
regidors del consistori, del di-
rector de l’Escola Pia, Jaume 

El Grup Àuria organitza el 
proper dilluns, a les 6 de la 
tarda al Restaurant Sesolive-
res, les II Jornades Externes 
Àuria sota el títol “El repte de 
l’economia circular”. 
La ponència principal anirà a 
càrrec de Sergi Ferrer-Salat, 
president de Ferrer Corpora-
te, i Francesc Mauri, meteorò-
leg i divulgador científic. Una 
jornada que comptarà també 
amb la presentació d’altres ca-
sos d’èxit. 

El proper 26 de 
novembre, Festa 
d’exalumnes de la 
Divina Pastora

El diumenge, dia 26 de novem-
bre  es farà la festa d’exalum-
nes de  l’escola Mare del Diví 
Pastor d’Igualada preparada 
per l’Associació d’exalumnes. 
A les 10 del matí, a la capella 
del col·legi, hi haurà la cele-
bració de la Santa Missa, ofi-
ciada per Mn. Eduard Flores, 
rector de les parròquies de 
Santa Maria i de la Sagrada 
Família de la nostra ciutat. 
El grup Laude hi col·laborarà 
amb la seva música.
Acabada la Missa tindrà lloc, 
a les dependències de la ma-
teixa escola, el tradicional 
esmorzar de germanor, es-
morzar que acabarà amb un 
obsequi per cada participant i 
amb el sorteig de nombrosos i 
diversos premis.

Inscripcions obertes
La Festa està oberta a totes 
aquelles persones que han 
estat exalumnes de l’escola, 
que recordem que és mixta 
des de ja fa una bona colla 
d’anys. Per tal de facilitar-ne 
l’organització us preguem que 
totes les persones interessa-
des s’hi inscriguin abans, per 
mitjà del telèfon (93 803 17 
31) o per correu electrònic a 
l’adreça info@mdpigualada.
cat. Però, naturalment, la fes-
ta és oberta també als que no 
s’hagin pogut inscriure prèvi-
ament.  
La festa anual és sempre una 
bona ocasió de trobar-se i de 
recordar les vivències que es 
van sentir a les aules. És una 
festa on es barregen les emo-
cions, els sentiments i els re-
cords d’uns anys que van ser 
molt importants per la nostra 
formació com a persones amb 
valors ètics, professionals i re-
ligiosos i també per recordar 
aquells mestres que ens els 
van inculcar. 
Recordem que, d’acord amb 
les noves tecnologies hi ha 
una altra manera de relacio-
nar-se: el Facebook on hi ha el 
grup “Divina Pastora exalum-
nes”. Això ens permet mante-
nir el contacte durant tot l’any. 
 

Avui, Jornada 
d’Urgències dels 
equips d’atenció 
primària de l’Anoia

Professionals de nou equips 
d’atenció primària, del Ser-
vei d’Emergències Mèdiques 
(SEM) i de l’Hospital d’Iguala-
da participaran avui divendres 
en la IV Jornada d’Urgències 
d’Atenció Primària de l’Anoia, 
que se celebrarà al Mont-Àgo-
ra de Montbui.  La xerrada 
inaugural anirà a càrrec de 
l’Olivia Rubio, coordinadora 
de l’ACUT Anoia, i d’un re-
presentant del SEM que pre-
sentaran el Protocol incident 
de múltiples víctimes. 
La Jornada es compon de dues 
taules rodones moderades 
per Núria Guirado, infermera 
de l’EAP Piera, i per Montse 
Belmonte, metgessa de l’EAP 
Calaf, on es presentaran dos 
estudis, diversos circuits i ca-
torze casos clínics molt dife-
rents: des de visites urgents 
relacionades amb intoxicació 
per nou moscada, fins a un 
part amb complicacions a do-
micili. La Jornada continuarà 
amb la ponència de Carme 
Escala, metgessa de l’EAP Pi-
era, que parlarà de la impor-
tància del Triangle d’avaluació 
pediàtrica com a eina per po-
der avaluar l’estat de gravetat 
en infants. Per finalitzar, els 
professionals del SEM faran 
l’actualització dels protocols 
d’actuació.

Ars, i de representants dels 
veïns del barri de Sant Agustí, 
s’han col·locat una càpsula del 
temps i l’última pedra al terra 
de la plaça, i s’han pogut veu-
re diferents actuacions musi-
cals d’alumnes de l’escola. Un 
exemplar de La Veu de l’Anoia 
es va col·locar dins de la càp-
sula.
L’Ajuntament també ha lliurat 

al centre unes casetes de fusta 
perquè siguin penjades a les 
alzines de la plaça i puguin 
esdevenir llar d’ocells. La re-
forma de la Plaça Castells s’ha 
dut a terme en dues fases des 
de 2016, la primera de reorde-
nació del perímetre i la mobi-
litat i la segona d’arranjament 
del seu interior, amb un cost 
aproximat de 450.000 euros.
 

La reforma de la plaça Castells s’ha fet en dues fases, des de fa un any.
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DIJOUS 23 DE NOVEMBRE

9:30h EL PETIT PRINCEP Zoom Kids 
MUSEU DE LA PELL, CASTELLOLÍ, 
SANT MARTÍ DE TOUS

09:30h EL FORASTER / THIS IS OPERA
*Amb la col·laboració de Brutal Media*
 Zoom Class TEATRE MUNICIPAL ATENEU

11:30h SI FUERAS TU *Amb la 
col·laboració de TVE* ZoomClass 
TEATRE MUNICIPAL L’ATENEU

18:00h CHARITÉ Secció Oficial
 CINEMA ATENEU

19:30h VERGÜENZA  Zoom Series 
Preestrena de Movistar +
CINEMES MONTÀGORA 

20:00h  Realitat Virtual: 
ÀNIMA, OPUS VR, APINAS 360
VESTÍBUL ATENEU

20:15h IN ARTE NINO Secció Ofical 
CINEMA ATENEU

21:00h ZOOM JOVE Curtmetratges + 
Websèrie CASINO FOMENT

22.00h ELS FILLS DEL SOL
Secció oficial CINEMA ATENEU
*Amb la presència de l’equip*

DIVENDRES 24 DE NOVEMBRE

9.30h  Premis VOC d’Òmnium Cultural 
Zoom Class TEATRE MUNICIPAL L’ATENEU  

9:30h EL PETIT PRINCEP Zoom Kids 
VILANOVA DEL CAMÍ

11:30h SABER Y GANAR Zoom Class 
*Amb la col·laboració de Produccions 
Quart * TEATRE MUNICIPAL ATENEU

12:00h MeetZoom- Taula rodona 
entorn a la Violència de Gènere 
a la indústria audiovisual 
ADOBERIA BELLA

DILLUNS 20 DE NOVEMBRE

18h Zoom Especial AUGA: PERET I 
L’ORÍGEN DE LA RUMBA CATALANA 
TEATRE MUNICIPAL ATENEU

DIMARTS 21 DE NOVEMBRE

9:30h EL PETIT PRINCEP Zoom Kids 
CINEMA ATENEU IGUALADÍ

19:30h Realitat Virtual:
ÀNIMA, OPUS VR, APINAS 360
VESTÍBUL DE L’ATENEU IGUALADÍ

20.30h Acte d’Inauguració i projecció 
de EL NOM Secció Oficial
TEATRE MUNICIPAL L’ATENEU
*Amb la presència de l’equip*

DIMECRES 22 DE NOVEMBRE

9.30h LA BÚSQUEDA Zoom Class
TEATRE MUNICIPAL  ATENEU

9:30h EL PETIT PRINCEP Zoom Kids  
CINEMA ATENEU, SANTA MARGARIDA 
DE MONTBUI I PRATS DE REI

9:30h A LA PUTA STRASSE 2º Acto 
Zoom Class CAN PAPASSEIT

11:00h Realitat Virtual:
ÀNIMA, OPUS VR, APINAS 360
VESTÍBUL DE L’ATENEU

11:30h JOC DE CARTES ZoomClass 
*Amb la col·laboració de TVC i Magno-
lia TV * TEATRE MUNICIPAL ATENEU

18:00h MEMO Secció Oficial
CINEMA ATENEU

19:00h Realitat Virtual:
ÀNIMA, OPUS VR, APINAS 360
VESTÍBUL DE L’ATENEU

20:00h DE LA LEY A LA LEY 
 Secció Oficial CINEMA ATENEU

 *Amb la presència de l’equip*

17.00h 4RT. SHOWCASE DE PILOTS 
DE FICCIÓ FÀBRICA MORITZ BCN

18:00h RAMÉ, MAQUIS, EL SITIO DE 
LOS SITIOS, NATASHA Zoom Km0
CINEMA ATENEU

19:00h  REALITAT VIRTUAL: 
ÀNIMA, OPUS VR, APINAS 360
VESTÍBUL DE L’ATENEU

20:00h ELS REIS D’IGUALADA 
Zoom Km0 CINEMA ATENEU 
*Amb la presència de l’equip*

21:00 h LA ZONA  Zoom Series
Col·laboració Movistar +
TEATRE MUNICIPAL ATENEU

21:30h WUNSCHKINDER
Secció Oficial CINEMA ATENEU

DISSABTE 25 DE NOVEMBRE

11:30h PREMIS VOC Òmnium Cultural 
+ Vermut VOC CINEMA ATENEU

16:30h VIDA PRIVADA
Secció Oficial CINEMA ATENEU 
*Amb la presència de l’equip*

17:00h  Realitat Virtual: 
ÀNIMA, OPUS VR, APINAS 360
VESTÍBUL ATENEU IGUALADÍ

18:00h  MERLÍ. Capítol 10 Zoom Series 
TEATRE MUNICIPAL ATENEU 
*Amb la presència de l’equip*

21.00h  RECEPCIÓ DE CONVIDATS
I PREMIATS VESTÍBUL ATENEU

21:30h GALA DE CLOENDA
El Festí del 15. Lliurament de premis 
TEATRE MUNICIPAL L’ATENEU

DIUMENGE 26 DE NOVEMBRE

17.30h & 19.30h  PEL·LÍCULA 
GUANYADORA DEL FESTIVAL ZOOM 
2017 ReZoom CINEMA ATENEU

PROGRAMACIÓ 
ZOOM FESTIVAL

www.zoomigualada.org  #ZoomFestival17
Els homenatjats recolliran personalment els 
Premis Zoom durant la Gala de Cloenda del 
Festival, el dissabte dia 26 de novembre a
les 9 de la nit al Teatre Municipal Ateneu.



QUE POT FER UN TREBALLADOR DAVANT D’UN CANVI DE SEU DE L’EMPRESA ON PRESTA ELS SEUS SERVEIS?

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

Se estima que el fraude fiscal en ESP oscila entre los 
65 y loa 90 mM€ anuales.

ELISABET CASAS CORCELLES
Advocada col. 36633 del ICAB.
Especialista en Dret Penal i Dret Laboral.

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

PILAR PRAT JORBA
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NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

PILAR PRAT 

N ingú pot controlar totes les circumstàncies amb les que es tro-
barà a la vida. Però sí decidir amb quina actitud s’hi enfrontarà. 
Davant cada situació es poden adoptar diferents actituds. Des 
de pensar que s’està en lluita permanent amb tot el que ens en-

volta, a pensar que tot és de color de rosa. Però per viure en pau d’esperit, 
amb tranquil·litat, el millor es fer coses de profit per nosaltres i per l’entorn 
que ens envolta. Adonar-nos que mai no som un problema, sinó un element 
socialment positiu si ens ho proposem. Mai som una nosa, encara que ne-
cessitem de l’ajut dels altres per viure i desenvolupar-nos. 

En qualsevol circumstància es poden fer coses per millorar-nos a nosaltres i 
a l’entorn. I fer-les de manera positiva, amb alegria, entusiasme, rigor i sim-
patia. Mai s’ha d’actuar des de la por, la ràbia o la impotència. Ser agressiu és 
un esforç addicional, que no aporta res més que malestar. Estar permanent-
ment a la defensiva, comporta sovint admetre que ens trobem en un món 
hostil. I aleshores es sol entrar en l’espiral de negativitat i de revenja, que són 
sentiments que ajuden a distreure’s dels propis objectius. És molt millor cen-
trar-se en el creixement personal i professional. Fer que la feina ens ompli i 
ens aporti valors positius. Perquè en tot el què es fa hi ha reptes que acom-
plir i espai per posar-hi un somriure. Depèn de cadascú triar l’actitud.  

PILAR PRAT JORBA
Psicòloga Col. 18704

L’ACTITUD  

ELISABET CASAS

ELISABET CASAS CORCELLES

2014, 2015 y 2016: mayor crecimiento económico en CAT en 10 años. 
Hasta 3T 2017 los datos macro continúan muy fuertes. Con detenciones 
cargos públicos (20 Sep), violencia 1O, prisión Jordis y Govern,... se evi-
dencia 0 voluntad diálogo por parte Gob Esp y se propicia inestabilidad

Ningú pot controlar totes les circumstàncies 
amb les que es trobarà a la vida. 
Però sí decidir amb quina actitud s’hi 
enfrontarà. 

Els treballadors gaudeixen dels mateixos 
drets front la decisió de l’empresa i per 
tant la capacitat d’optar entre l’un i l’altre 
és la mateixa.

A rrel dels esdeveniments polítics que està vivint el nostre país, hem 
vist que moltes empreses amb seu social situada a Catalunya, al no 
acceptar les polítiques independentistes d’aquest país, han procedit 
a canviar la seva seu social fora de Catalunya.

Però, quines conseqüències poden tenir aquests fets, quan aquest canvi implica 
un moviment de treballadors?
La normativa laboral, concretament la Llei de l’Estatut dels treballadors, regu-
la en el seu article 40, el que s’anomena la mobilitat geogràfica, o el que és el 
mateix el trasllat de treballadors  d’un centre de treball diferent del de la matei-
xa empresa que exigeixi canvis de residència habitual per part del treballadors. 
La regulació d’aquesta mobilitat, exigeix que el canvi estigui motivat per raons 
econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que ho justifiquin, com 
serien causes relacionades amb la competitivitat, productivitat o organització 
tècnica o del treball en l’empresa, així com les contractacions referides a l’activitat 
empresarial.

L’empresa una vegada ha adoptat aquesta decisió ho ha de notificar al treballador, 
i als seus representants legals amb un preavís de 30 dies a la data en que aquesta 
decisió es farà efectiva.
Que pot fer un treballador quan es troba en aquesta situació?
El mateix article 40 del Estatut dels treballadors estableix els drets d’aquests da-

vant d’una mobilitat geogràfica. Aquests drets són els següents:
• Acceptar el trasllat amb el dret a ser compensat per les despeses que suposarà 
aquesta mobilitat: aquesta compensació compren tant les despeses del propi tre-
ballador com les despeses dels familiars que aquest té a càrrec, sempre en els ter-
mes que es pactin entre empresa i treballador, que en cap cas podrà ser inferior 
als límits que estableixi el Conveni Col·lectiu aplicable en l’empresa.
• Optar per extingir el contracte de treball: en aquest cas, si el treballador està 
d’acord en els motius que fonamenten la decisió empresarial i/o vol extingir el 
seu contracte de treball que el manté amb aquesta pot optar per aquesta opció 
amb dret a percebre una indemnització equivalent a 20 dies de salari per any de 
servei amb un màxim de 12 mensualitats.
• Impugnar la mobilitat geogràfica davant del òrgan jurisdiccional competent: 
aquesta opció la pot exercir aquell treballador que no està d’acord amb la decisió 
empresarial, interposant l’acció judicial corresponent davant del jutjats socials 
competents. 

D’altra banda, si l’empresa pretén traslladar a un grup de treballadors o la tota-
litat del centre de treball, aleshores parlem de mobilitat geogràfica de caràcter 
col·lectiu, decisió que haurà de seguir un procediment específic, davant dels re-
presentants dels treballadors.
Aquests supòsits es donaran quan la mobilitat afecti a:
• La totalitat del centre de treball, quan aquesta tingui més de 5 treballadors.
• 10 treballadors en empreses que ocupin menys de 100 treballadors.
• El 10% dels treballadors en empreses que ocupin entre 100 i 300 treballadors.
• 30 treballadors en empreses que ocupin més de 300 treballadors.
En aquests tres últims supòsits cal que els trasllats es duguin a terme dins d’un 
període de 90 dies.

No obstant, tant si es tracta d’una mobilitat de caràcter individual, com de ca-
ràcter col·lectiu, els treballadors gaudeixen dels mateixos drets front la decisió de 
l’empresa i per tant la capacitat d’optar entre l’un i l’altre és la mateixa.   
 

Muchos años negándolo pero ya se reconoce aporta-
ción neta CAT: 16.000 mill.€. Más de 40 mill.€/día. 
Supera el gasto de sanidad, educación...



Homenatge als mestres jubilats
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Teatre Municipal 
l’Ateneu d’Igualada va 
acollir el tradicional 

acte d’inici del curs escolar, 
impulsat pel Grup de Mes-
tres de l’Anoia i el depar-
tament d’Ensenyament de 
l’Ajuntament. 
En l’acte es va homenatjar una 
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quinzena de docents que es 
van jubilar a l’acabament del 
curs passat i, d’aquesta mane-
ra, van tancar la seva activitat 
als centres escolars de la capi-
tal de la comarca. 
Es va fer també un reconeixe-
ment al Patronat Garcia Fossas 
per “la seva tasca, generositat i 
sensibilitat vers les necessitats 
dels infants i en el foment de 

l’educació” i a Jordi Bertran, 
treballador del departament 
municipal d’Ensenyament. 
Finalment, hi va haver una 
conferència a càrrec d’Eduard 
Vallory, president d’Unesco-
cat i director de la iniciativa 
Escolanova21, que ha dut 
per títol Repensar l’educació: 
consideracions per a un siste-
ma educatiu avançat.

42a Caminada a la Tossa de 
l’Agrupació Veterans Futbolistes 
REDACCIÓ / LA VEU 

C om cada any l’Agru-
pació de Veterans 
Futbolistes d’Igualada 

organitza la ja clàssica cami-
nada,  en les últimes edicions 
tingué la Tossa de Montbui 

com objectiu. Magnífica ma-
tinal on el temps acompanyà 
durant tot el recorregut, sor-
tint del rec d’Igualada els ca-
minants s’agruparen al nucli 
de Montbui on una segona ex-
pedició de caminants se sumà 
a la caminada. 

Un cop assolit el cim de la 
Tossa gaudiren d’un magní-
fic esmorzar amb la totalitat 
de l’agrupació, disculpant als 
membres que per diversos 
motius no van poder gaudir 
de la jornada, desitjant és pu-
guin sumar la propera edició.

4.500€ a Creu Roja 
gràcies a disseny=igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’associació disseny=i-
gualada, que potencia 
i promou el disseny i la 

innovació a Igualada, ha im-
pulsat Projecte Refugi, dins de 
la nova línia d’activitats amb 
fins solidaris anomenada Grà-
fica Activa.
Els responsables del projec-
te Nil Morist, Jaume Enrich i 
Xavi Mula van lliurar en mans 
del president de Creu Roja 
Anoia, Francesc Xavier Botet, 
el xec valorat en 4.500 euros, 
l’import recaptat en aquesta 
primera fase de la campanya 
en les diferents accions que 
s’han portat a terme.
La campanya es va iniciar a 
principis d’any amb una crida 
al talent gràfic i artístic amb 
una gran resposta de parti-
cipants que va permetre una 
gran exposició col·lectiva a la 
sala El Llevador d’Igualada, 
amb les obres que tenien com 
a tema central la gran crisi hu-
manitària dels refugiats.
D’aquesta exposició es va edi-
tar un llibre-catàleg que re-
cull la totalitat de les obres 
presentades i que es podia 
adquirir a través del portal 
web de Coopfunding, o bé 
presencialment en les acti-
vitats organitzades com ara 
la jornada de Sant Jordi o la 
presentació de la campanya 
al centre cultural La Bastida, 
el passat mes de maig.
Projecte Refugi és una inici-

ativa que promou el disseny 
com a eina de conscienciació 
i actuació davant les situaci-
ons injustes com és el drama 
humanitari de la crisi dels 
refugiats. Els impulsors del 
projecte creuen en el poder de 
comunicació del disseny per 
moure consciències i dur a 
terme accions que aportin va-
lor per sumar esforços en els 
programes d’ajut als refugiats, 
en aquest cas, que es porten a 
terme des de Creu Roja Anoia.
Disseny per la solidaritat
Des de disseny=igualada rei-
vindiquem la capacitat, la 
presència i la importància del 
nostre ofici per col·laborar 
amb les accions humanitàries 
iniciades arreu del territori. 
Com a professionals del sec-
tor gràfic tenim la capacitat de 
pensar i il·lustrar les injustíci-
es, en un exercici de conscièn-
cia, comunicació i narració a 
través de les imatges.
Projecte Refugi és el primer 
projecte de nova línia de dis-
seny=igualada, anomenada 
Gràfica Activa que neix amb 
la voluntat de generar activi-
tats amb fins solidaris.

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

Felicita 
als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publicitat@veuanoia.cat

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques

C/ del Retir, 40 1r pis - Igualada 08700
Telèfon - 661 150 335



JAUME NOGUERA  
Fotògraf. 

ESTEVE MORERA
Fotògraf. 

Propietari de l’estudi fotogràfic 
amb el mateix nom. 

És d’Igualada. 

Fundador de la botiga 
especialitzada Clic Fotografia.

És d’Igualada.

MIRA TOTA L’ENTREVISTA A:
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Avui parlem amb Jaume Noguera i Esteve 
Morera, fotògrafs tots dos. Estem en un món 
canviant de maneres de fer i de consumir en 
general i en especial en el món de la fotogra-
fia. Es diu que el segle que estem vivint és el 
de l’era de la imatge. Abans revelàvem les fo-
tografies i ara ja no, o no tant, com és? La gent 
es refia al cent per cent dels núvols d’emma-
gatzematge i del món digital, què en penseu? 
Que ja no li agrada tenir marcs a casa o és un 
tema d’estalvi o comoditat? Expliqueu-me 
una mica el vostre criteri.

Jaume Noguera: Jo referent al primer tema, 
crec que sí que es revelen moltes fotos, el que 
crec és que no es revelen en paper, es revelen 
en forma digital, es van guardant a dins del 
núvol, al mòbil, a l’ordinador... Però es fan més 
fotos que mai, molts més milions de fotos que 
anys enrere, per tant, el problema és què en 
fem d’aquestes fotos.

Esteve Morera: Sí, abans els que revelàvem – hi 
ha molta joventut que ja no se’n recorda ni sap 
què és això - però abans s’havia de revelar però 
hi havia una primera premissa: o revelaves o 
no veies la fotografia i això conduïa a què el 
cent per cent de les fotografies havien de pas-
sar pel revelatge. Avui en dia es dispara amb 
certa alegria, es fan moltes fotografies, tots ve-
iem mòbils amb mil, dues mil fotos a dins que 
se’ls ha de donar sortida, perquè sinó es que-
den allà i es moren, no? Sortides? N’hi ha, es 
pot retratar, es pot fer el retrat en paper, es pot 
fer en un marc, es poden fer àlbums, tot això 
és un tema d’educació cultural, simplement és 
posar-s’hi. Fas un viatge, te’n vas quatre o cinc 
dies a qualsevol país, el que cal fer és un àlbum 
o un suport que es pugui veure.

Ara parlarem dels àlbums.

E: És una miqueta com això no? Donar visibili-
tat a tot aquest munt d’imatges. Si abans hi ha-
via mil màquines ara hi ha cent mil màquines, 
i si en cada casa hi havia una màquina ara n’hi 
ha una per cada persona de cada casa, llavors 
això és un contingut que s’ha de mostrar, s’ha 
de fer visible perquè es pugui veure.

J: Veritablement hi ha uns certs costums, que 
és no fer àlbums i tot això. Els meus fills tenen 
els àlbums gratis, per dir-ho en certa manera, i 
ni se’ls miren, només els miren la iaia, la tieta i 
la resta de família. Ells volen tirar la foto i que 
al cap d’un moment la vegi mig món, siguin fa-
mília, siguin amics, sigui qui sigui, però la cosa 
d’anar a mirar l’àlbum, gaudir de tot això, es 
miren els que hi ha a casa de quan eren petits. 
És un canvi cultural.

Ara els àlbums ja se’ls fa la gent des de casa 
seva, amb programes d’ordinador, sense pres-
ses i al seu gust, compren marcs a les grans 
superfícies i diguem que són autodidactes. A 
què ho atribuïu? A la crisi, que els mitjans es-
tan a l’abast de tothom o per què la gent vol 
quelcom immediat?

J: A veure, això és que senzillament vivim en 
un món mileurista, hi ha gent que cobra vuit-
cents euros al mes, mil euros al mes, mil dos-
cents euros al mes i no dona per fer moltes 
coses. Llavors les preferències són unes altres, 
abans viatjaven la gent de poder adquisitiu, ara 
primer és viatjar i les fotos “ja les guardem, ja 
les farem”. Però és purament per a mi, qüestió 
de butxaca. Si a la gent tu li poguessis fer la seva 
feina, perquè som molt còmodes, amb un preu 
assequible, però clar, quan dius “ara torno de 
vacances m’he de gastar cent euros amb fotos, 
guardem-los per un altre viatge, guardem-los 
per a un gintònic” o el que sigui.

“Es fan més fotos que 
mai, molts més milions 

que anys enrere, per 
tant, el problema és: què 
en fem d’aquestes fotos?”
E: Coincideixo amb el Jaume. És un tema, 
primer, de nivell adquisitiu que tot es dispara 
molt, d’altra banda hi ha molta gent, hi ha un 
gran públic que sí que es fa els seus àlbums I 
un altre públic que ens els fa fer a nosaltres, 
però no és una multitud molt gran. De totes 
maneres jo crec que de mica en mica, a poc a 
poc, a base d’aquesta educació de poder veure 
les imatges, de tenir-les guardades, jo crec que 
ha d’anar creixent, jo crec que hi ha un nínxol 
de negoci per nosaltres important en aquest 
aspecte; donar visibilitat a les imatges, de mica 
en mica i sense poder-ho fer amb uns preus 
que no s’hi arribi.

M’agradaria que m’expliquéssiu el paper pro-
fessional que teniu avui dia com a fotògrafs. 
Tothom es fa fotos amb el mòbil i es creu pro-
fessional, però en el fons qui vol quedar bé 
us ve a veure a vosaltres. Expliqueu-me una 
mica què passa quan us vénen a veure, en ge-
neral. La gent que ve és molt exigent? O us 
colla molt amb el preu?

J: Jo crec que el problema que hi ha i que hi 
ha sigut sempre és que et ve la gent i encara et 
demana, “és que vull una foto de butxaca o és 
que vull una foto 10x15 o és que vull una foto 
18x24”, i això hauria de ser el de menys. Quan 

tu vas a un fotògraf vols una sessió de fotos, 
si després et fas un moral o una foto petita no 
hauria de tenir gens d’importància. Llavors la 
gent entén que una foto 10x15 ha de costar un 
euro i una més gran ha de costar cent euros, 
quan realment hauria de valdre cent euros tant 
la foto més gran com la foto més petita. I bé, la 
gent exigeix, vivim en un món que podem veu-
re a la tele, surten i ens diuen: “heu de reclamar, 
no tingueu por a reclamar, sobretot reclameu”, 
llavors reclames; però si tu dones una feina ben 
feta i especialment en el cas de la fotografia, si 
la gent queda guapa no reclamen, és així.

E: És totalment així, si et donen un encàrrec 
de fer un retrat, el fas i l’emociones amb aquest 
retrat, et pagaran el que sigui. Quan et venen 
amb una concepció “prefeta”, que aquell retrat 
és una cosa fàcil, que ells també la poden fer 
amb el mòbil però te la vénen a fer amb tu, 
aquest retrat sigui el preu que sigui, sempre 
serà car.

O sigui que els exigents heu de ser vosaltres.

E: Sí, hem de saber parlar amb la gent, enten-
dre què volen i tirar-ho endavant o simplement 
convèncer-los que el que estan demanant no 
pertoca.

I ara mateix qui ve més? Gent en família a fer 
sessions i fotos o són empreses en general?

E: Els dos mons continuen vigents, el món de 
l’empresa fa fotografia i la família fa fotografia. 
Hi ha molts perfils, dins de la canalla jove hi 
ha alguns que es volen fer una fotografia que 
també la tenen al mòbil o la fan similar amb 
els seus gestos i amb el seu llenguatge típic que 
fan servir o bé en família o bé que encara vi-
uen els records. Existeix encara el tema de les 
comunions.

Aquest és un àmbit que s’està perdent, no? 
El món de les tradicions, cada vegada hi ha 
menys bodes, menys comunions i batejos?

J: Sí realment sí, però personalment jo crec 
que això ens dona a guanyar, m’explico: no 
pots sortir de casa teva a fer una foto amb un 
fotògraf perquè hi ha una comunió, perquè hi 
ha una boda, perquè hi ha tal cosa. Llavors de 
cop i volta un dia veus una foto maca i vas a 
casa del fotògraf per ganes que et tirin una foto 

La fotografia, 
un món canviant?

per Pia Prat
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maca, no tens una necessitat. Benvingudes to-
tes les comunions, benvingudes totes les fotos 
de carnet, benvingudes totes les fotos per una 
causa en concret, però crec que també hau-
ríem d’anar educant a la gent que ha de tenir 
una foto per al futur, per al plaer de tenir una 
foto, senzillament per ganes, no hem d’anar 
amb la tradició que hem de fer fotos perquè 
són comunions. Això ara amb el Nadal passa 
bastant, es fan fotos per regalar, no es fan fotos 
perquè hi ha una comunió, un fet concret que 
si marxa aquest ens hem de fer fotos.

Hauria de ser un regal més tot l’any no?

J: Sí, això és una mica de promoció per als fo-
tògrafs.

E: Jo hi ha un tema que a mi m’il·lusiona i 
passa bastant sovint. Em porten fotografies 
antigues dels avis, per reproduir, per fer-les 

de nou, que llavors dius “ostres, aquest valor 
d’aquesta fotografia”, que realment són fo-
tografies esplèndides, súper ben fetes, molt 
ben treballades. Veus com al cap d’uns anys, 
aquesta fotografia és viva, que és el que nos-
altres volem, que les nostres fotografies siguin 
vives i les tornes a reviure per tenir-les, per 
guardar-les o per tornar-les a regalar a nets o 
a família o a més generacions, aquí sí que tens 
un valor del retrat, no? Aquí tens realment un 
valor del retrat. Digitalment això se’n va, sigui 
núvols o siguin targetes, perquè al final difícil-
ment tot es pot mantenir perquè un dia o altra 
es perd, es borra o ves a saber què.

Tot i això el passat torna, no? Perquè el tema 

de les Polaroid i les càmeres així antigues i 
rotllo retro tornen a estar presents, tenim 
aquell regust de boca...

J: I a l’instant de tenir-ho en paper, perquè 
no és el mateix tenir la imatge al mòbil que 
tenir-la en paper, tocar-la, allò d’ensenyar-la 
al costat, no importa que reflecteixi contra la 
pantalla, no importa això en el paper.

E: És la pregunta i tot l’efecte plenitud, que és 
el que comentàvem abans, la fotografia que és 
universal, doncs d’aquesta manera fas la foto-
grafia i la tens al teu davant en presència. I, 
també, perquè és tendència.

Quan ve algú a fer una proposta perquè li feu 
una sessió de fotos darrere hi ha una mica 
d’investigació de la gent? Del seu tarannà, del 
seu estil, què li pot agradar, no només és dir 
vull una sessió de fotografia quedem tal dia.

iem ara, que tothom tira fotos, doncs venen i 
s’expliquen, és tan senzill, només has d’escol-
tar, tu dius una idea. Però a mi m’agrada molt 
que s’expliqui el client i fer el que ell vol, vull 
dir, amb els anys aprens que el que abans t’ho 
havien d’explicar deu vegades potser ara amb 
deu o cinc minuts en tens prou.

E: Sí, sempre es basa amb una prèvia cita per 
parlar, fins i tot a vegades et porten retalls 
d’allà on sigui, «mira m’agradaria doncs més o 

menys així», llavors dius val, escolta, d’acord. 
Això és el que dèiem, mirarem d’assimilar 
aquesta idea i traslladar-la al que nosaltres et 
podem donar i podem fer.

J: Amb tot, amb el meu cas particular estic 
molt content que el noranta per cent dels cli-
ents et deixen fer el que vulguis. Se’n refien, 
venen, diuen sí, més o menys m’agradaria això, 
però la qüestió és que aquella sessió de fotos 
es converteixi en una estona divertida, en una 
estona agradable i les coses van sortint. Moltes 
vegades venen amb unes idees preconcebudes 
que no saps com, després amb la feina que 
has fet per aquest client dius ostres, si va en-
trar per això i s’ha quedat l’altre. L’important 

és que el que s’emporti ho gaudeixi, que tingui 
un plaer quan ho vegin. 

Ara una pregunta més genèrica per tancar 
el debat, què milloraríeu de la comarca de 
l’Anoia?

J: Jo molt clar: el civisme. Ho sento molt, però 
trobo que Igualada és una ciutat molt incívica. 
Jo estic al carrer Sant Magí, no ho entenc, cada 
diumenge al matí que vaig a obrir l’estudi que 
passo un moment, sempre em trobo llaunes 
de cervesa, a vegades les jardineres tombades, 
acabes d’enganxar un vinil a la paret i el trobes 
ratllat i si és una noia el trobes que li posen bi-
goti... Jo aquest incivisme que hi ha en aquesta 
ciutat, en d’altres no hi és. No hem d’arribar 
a un extrem com Suïssa que vas pel carrer i 
sembla que no hi hagi vida, però entre Suïssa 
i Igualada hi ha d’haver un entremig, sembla 
que en el civisme anem molt enrere en aquesta 

ciutat.

E: Jo una mica més d’obertura de ment en 
molts conceptes, perquè -tot i que en les me-
ves feines que he anat desenvolupant pràcti-
cament a les comarques de Catalunya- totes 
al final tenen un tarannà similar però penso 
que som més tancats del que hauríem de ser. 
Que si la moda dos dies a l’any, de coses que no 
sé, que hem de ser molt més oberts que hem 
d’estar molt més endavant i projectar una mica 
més endavant perquè ens anem frenant i fre-
nant. Tot i que hi ha moments que sembla que 
la cosa avança, no tot és negatiu eh, però jo 
crec que dues passes endavant en tema d’ober-
tura de ment aniria molt més bé. 

J: Tenim una mica d’avantatge per mi i és que 
ara el que va a casa del fotògraf és una per-
sona que vol una foto. No és com abans que 
venia perquè no tenia màquina, perquè no 
sabia com  funcionava una màquina, perquè 
no tenia la màquina prou bona... Això que dè-

“Hauríem d’educar a 
la gent que ha de tenir 
una foto per al futur, 
per al plaer de tenir 

una foto”

“Si et fan un encàrrec 
d’un retrat, el fas i 
l’emociones amb 
aquest retrat, et 

pagaran el que sigui”
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ha lliurat a l’Ajun-
tament de la Pobla de 

Claramunt el Pla director de 
clavegueram del municipi, 
un treball que ha servit per 
inventariar tots els pous de 
registre i les canonades de la 
xarxa, amb una descripció de 
les seves característiques i el 
seu estat de conservació, i ha 
estudiat el seu funcionament 
tant per temps sec com per 
temps de pluja.
L’estudi ha posat de manifest 
les actuacions necessària a 
realitzar en la xarxa per un 
òptim funcionament, amb 
diverses propostes de mi-
llora que en el seu conjunt 
han estat pressupostades en 
1.154.000 euros.
Entre les actuacions previstes 

hi ha una millora del funci-
onament de la xarxa en epi-
sodis de pluja mitjançant la 
construcció de tres sobreeixi-
dors, la substitució de diver-
sos col·lectors per d’altres amb 
diàmetres superiors per tal de 

Lliurat a la Pobla de Claramunt el Pla 
director de clavegueram

millorar al conducció de les ai-
gües residuals en el municipi, 
així com l’eliminació de l’esta-
ció de bombament i la impul-
sió del carrer Narcís Monturi-
ol per connectar aquest tram a 
la xarxa en gravetat.

ÒDENA / LA VEU 

Aquest divendres, 17 
de novembre, Òdena 
acollirà el portaveu 

d’Esquerra Republicana del 
Congrés dels Diputats, Ga-
briel Rufián, que oferirà una 
xerrada oberta a tothom. 
En l’acte, que serà a les 21h 
al Teatre Unió Agrícola 
(Av. Manresa, 103), Rufián 
oferirà una xerrada sobre 
l’actualitat política actual 
i les imminents eleccions 
convocades per l’estat es-
panyol, per al proper 21 de 
desembre del 2017, i que 
ERC hi concorrerà. 
Alba Vergés, diputada d’Es-
querra al Parlament per 
l’Anoia, acompanyarà a Ru-

fián en l’acte obert que se ce-
lebrarà aquest divendres 17 
de novembre, a les 21h, al Te-
atre Unió Agrícola, d’Òdena.    

Gabriel Rufián visita 
l’Anoia amb una xerrada 
a Òdena

La diputada anoienca 
d’ERC Alba Vergés 

també participarà de 
l’acte

MONTBUI / LA VEU 

Dijous passat es va 
celebrar a a la sala 
de petit format 

Mont-Àgora una jornada 
tècnica organitzada per la 
Diputació de Barcelona on es 
va abordar un tema impor-
tant en les polítiques d’urba-
nisme local: l’activació dels 
buits urbans com a estratègia 
municipal.
Durant la jornada es van 
poder conèixer diferents 
projectes realitzats pel que 
fa a l’activació de diferents 
indrets. Es va començar par-
lant sobre la transformació 
del barri de la Marina de 
València, amb una ponència 
de l’economista urbà Ramon 
Marrades. 

Actuacions sobre buits ur-
bans a Montbui
Tot seguit Mireia Peris, ar-
quitecta de Pla Estel, va 
presentar la diagnosi sobre 
Montbui i els seus espais 
buits. Precisament Montbui 
és un dels municipis que ha 
treballat durant els darrers 
anys per plantejar nous usos 
a espais d’espais de la trama 
urbana. La diagnosi propo-
sava diversos espais, com ara 
solars, on es podrien dur a 

terme murals de caire soci-
al o també instal·lar-hi dife-
rents pistes esportives, sem-
pre amb la voluntat d’evitar 
la degradació i de millorar la 
imatge del municipi.
Entre els espais que marca 
el pla d’espais buits Mont-
bui té l’antic magatzem de 
Calçats Ferrer, l’antiga fà-
brica dels Tints, en una de 
les entrades del Nucli Urbà 
(per la “Palanca”), també 
uns solars sense ús actual al 
barri de Vista Alegre, i una 
parcel·la municipal ubicada 
també a tocar d’aquest barri, 
on es realitzen puntualment 
activitats lúdiques com cur-
ses atlètiques, exhibicions 
eqüestres i petits concerts. 
Des de l’Ajuntament de 
Montbui el regidor de Ter-
ritori i ComunIcació Josep 
Lluís González remarca que 
“a partir d’aquesta diagnosi 
s’estudiaran les diferents op-
cions. Estem parlant d’espais 

“L’activació dels buits urbans com a estratègia 
municipal”, jornada tècnica al Mont-Àgora

fàcilment reconeixedors, per 
on passen moltes persones a 
diari. Parlarem amb els pro-
pietaris, cercarem acords en 
la mesura del possible per 
dignificar els diferents es-
pais”. Com va recordar tam-
bé el regidor “ens agradaria 
en la mesura del que sigui 
possible donar-los-hi un 
sentit integral dins de l’espai 
urbà que els envolta”.
La jornada va continuar amb 
la taula rodona “Tres mira-
des als buits urbans”, amb 
la participació novament de 
Mireia Peris, explicant el cas 

montbuienc. També hi va 
intervenir el cap d’urbanis-
me de Molins de Rei Robert 
Juvé, així com la regidora 
d’Urbanisme, Medi Ambi-
ent, Mobilitat i Societat del 
Coneixement de La Garriga, 
Neus Marrodán. Els ponents 
van explicar actuacions pla-
nejades o desenvolupades en 
els respectius municipis, i 
van remarcar la importància 
de treballar estratègicament 
per no deixar perdre la utili-
tat social d’aquests espais.
Va cloure la jornada amb 
una visita als buits urbans 

de Montbui. Cal destacar 
que prop d’una cinquantena 
de professionals tècnics dels 
ajuntaments de la província 
de Barcelona hi van prendre 
part en la jornada. La jorna-
da finalitzarà pels volts de la 
una de la tarda amb una visi-
ta als buits urbans del mont-
buienc barri de Sant Maure.
L’organització de la jornada 
va anar a càrrec de la Gerèn-
cia de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats de la 
Diputació de Barcelona, amb 
la col·laboració i suport de 
l’Ajuntament de Montbui.

Durant la jornada es 
va presentar també la 

diagnosi sobre Montbui 
i els seus espais buits i 
els seus possibles usos 

futurs
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

U n ple llarg i tens, amb 
dos recessos, amb in-
terrupcions freqüents 

i amb una destacada presència 
de públic va omplir dilluns la 
sala de plens municipal. A la 
sessió es va traslladar el debat 
actual sobre la situació política 
catalana. El debat va pujar de 
to en el moment de presentar 
i argumentar les mocions que 
ERC i CiU van portar al ple i es 
va fer evident el discurs polític 
que aquests dies ha regit el de-
bat en altres esferes polítiques 
i institucionals, com la parla-
mentària. Cap de les dues mo-
cions va poder prosperar.

Contra de l’alliberament dels 
presos
La primera demanava la lli-
bertat dels líders de les entitats 
sobiranistes Òmnium i ANC, 
així com dels consellers cessats 
del Govern català.
Imma González de Decide, va 
anunciar el seu vot en contra 
només iniciar la intervenció. 
Va lamentar que s’hagués ar-
ribat a la situació actual  que 
va qualificar de “circ”. En refe-
rència a les persones que estan 
privades de llibertat, va negar 
que es tracti de presos polítics,  
“perquè estan empresonats 
pels seus actes i no per les se-
ves idees”. González va assegu-
rar que “no donaré suport ni a 
Junqueras, que ha gastat més 
de 800.000 € en el procés, ni al 
Parlament Català, que amb 72 
vots va proclamar unilateral-
ment la independència”.
Jordi Barón de CiU, va ser molt 
crític amb la política del PP i la 
seva intransigència “que ha fet 
impossible el diàleg ni arribar 
a cap pacte”. I va contradir a la 
regidora de DECIDE afirmant 
que “hi ha gent a la presó per 
defensar les seves idees i el 
mandat de la ciutadania avalat 
per més de 2 milions de vots”
També va dir que “els termes 
de sedició i rebel·lió pels que 
han estat empresonats són de 
dubtosa aplicació” i va fer refe-
rència als incidents del passat 1 

d’octubre i altres manifestaci-
ons en els que ha aparegut un 
moviment d’ultradreta. Parau-
les que van encendre alguns 
membres del públic i que va 
obligar a l’alcaldessa a interve-
nir per demanar ordre a la sala.
El punt, que es va debatre du-
rant més d’una hora, només 
va comptar amb els vots favo-
rables d’ERC, CiU i V365 i en 
contra de PSC, VA,VV i DECI-
DE.

Rebuig a la moció en contra 
de l’article 155
Després d’un recés de 10 mi-
nuts, es va encetar el debat de 
la segona moció que va intro-
duir el debat de l’article 155 i 
en la qual es demanava aturar 
la suspensió de l’autogovern 
català.
“Haurien de reconèixer que 
l’aplicació del 155 és conse-
qüència de l’actuació del Parla-
ment Català” va dir la portaveu 
de DECIDE, Imma González., 
que va defensar l’actuació del 
govern espanyol “que ha resta-
blert l’ordre legal a Catalunya”. 
La regidora va continuar la 
seva intervenció amb to con-
tundent “Estem farts de l’adoc-
trinament dels nens, farts que 
ens classifiquin com a bons o 
com a dolents, farts que  ens 
diguin fatxes, farts que embru-
tin el mobiliari urbà amb car-
tells… i per això els demano 
que netegin el que han embru-
tat”. Una demanda que Marce-
l·lí Nieto, regidor d’ERC, es va 
comprometre a fer una vegada 
acabada la campanya.
En el seu torn d’intervenció, 
el portaveu socialista Kilian 
Tomàs que va fer referència a 
l’aprovació exprés de la llei del 
referèndum i la de transitorie-
tat jurídica. “Els socialistes hem 
lluitat fins a la sacietat perquè 
no s’apliqués el 155, però ca-
lia retornar la normalitat a les 
institucions catalanes. Les elec-
cions del proper 21D ens ofe-
reixen una nova via de diàleg”. 
La moció es va rebutjar amb els 
vots contraris de PSC, VA, VV 
i DECIDE, a favor d’ERC i CiU 
i l’abstenció de V365.

Vilanova, a favor del 155 L’humorista Peyu promocionarà la 
recollida “porta a porta” a la comarca
COMARCA / LA VEU 

E n un acte celebrat di-
marts a l’Ajuntament de 
la Pobla de Claramunt, 

l’humorista Peyu va presentar 
les accions que preveu el pla de 
comunicació per visibilitzar, 
sensibilitzar i informar la po-
blació del canvi del  nou servei 
de recollida.
El nou model contempla 
dos gestions diferents per tal 
d’adaptar-se a les necessitats i 
particularitats dels municipis; 
Porta a Porta pels municipis 
de més de 500 habitants com el 
Bruc, Castellolí, la Pobla, Car-
me, Capellades, la Torre, Tous, 
Jorba, Copons i Orpí, i àrees 
tancades amb control d’accés 
per als de menys de 500 habi-
tants i habitatges disseminats 
que afecta als municipis de 
Bellprat, Miralles, Argençola, 
Montmaneu, Rubió i Veciana.
L’acció de comunicació princi-
pal és la Prova Pilot del porta 
a porta, en què deu famílies 
voluntàries practicaran, la pri-
mera quinzena de desembre, el 

funcionament del nou model 
de recollida. En una jornada 
inicial, se’ls farà una forma-
ció i se’ls entregarà el kit de 
recollida, consistent en quatre 
cubells de diferents dimensi-
ons i usos, bosses composta-
bles i un calendari magnètic 
per informar de les fraccions 
que s’han de lliurar cada dia de 
la setmana.
Un cop realitzada aquesta 
prova pilot, participaran en 
un rodatge amb en Peyu per 
gravar el vídeo de difusió de la 

campanya, on les deu famílies 
voluntàries explicaran com ha 
estat la seva experiència amb el 
porta a porta.
D’altres accions de comuni-
cació previstes són projectes 
educatius a les escoles i ins-
tituts de la comarca, on els 
alumnes aprendran sobre el 
nou sistema i elaboraran ma-
terials que donaran suport a 
la campanya de comunicació, 
i la publicació trimestral d’un 
butlletí informatiu de submi-
nistrament gratuït.

CURS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL 2017
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

OPERACIONS AUXILIARS D’ENREGISTRAMENT I TRACTAMENT DE 
DADES I DOCUMENTS

 Formació específica: 360 hores
 Formació complementaria: 40 hores
 Pràctiques en empresa de 80 hores de durada

Dates: 18/12/2017 fins 08/06/2018 (480 hores)
-Al desembre només es fan classes els dies 18 i 19
Horari: de dilluns a divendres de 09.00 a 13.00 h
Inscripcions: Mont-Activa / Espai la Vinícola
Documentació que cal presentar: DNI, document DONO, currículum i 
el títol de fromació reglada (ESO, graduat escolar...).

Obligatori: Estar inscrit al SOC com a demandant d’ocupació, 
prioritàriament no ocupat.

Curs subvencionat pel SOC

Pre-Inscripcions / Informació:

web del SOC www.oficinadetreball.gencat.cat
Departament de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui, Ctra. de Valls, 57. Tel. 93 803 05 01
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El municipi d’Òdena 
estrenava nou Pla Lo-
cal de Joventut recent-

ment, una eina que recull les 
principals polítiques i accions 
en matèria de joventut impul-
sades per l’ajuntament i que es 
desenvoluparan en el període 
d’anys que va del 2017-2020.
El pla s’ha elaborat d’acord el 
document de diagnosis ela-
borat mitjançant el suport 
tècnic de la Diputació i amb 
la col·laboració dels joves dels 
tres nuclis del municipi, amb 
qui es van fer diverses troba-
des amb l’objectiu de recollir 
les seves inquietuds i necessi-
tats. Es va crear un grup mo-
tor on estaven representades 
les diferents associacions i 
moviments juvenils del mu-
nicipi (Konkatrons, joves de 
les masies, pubillatge, espai 
jove del nucli, de l’Espelt i del 
Pla de la Masia, entre altres) i 
professionals en la matèria de 
joventut (metgessa d’Òdena, 
coordinadora IES Pere Vives, 
tècnic d’esport, de cultura, de 
joventut d’Òdena, directora 
del centre avancem...).
Així, les iniciatives i projectes 

que recull el pla estan orde-
nats en tres eixos. El primer 
eix recull els programes de 
cohesió social i vertebració 
del territori, el segon eix re-
cull els programes de partici-
pació i el tercer eix aglutina 
tots els programes d’educació.
Pel que fa l’eix de cohesió so-
cial i vertebració del territori 
es va acordar desenvolupar el 
programa del Parc de Nadal, 
la Setmana de la Joventut i la 
Batucada amb accions com 
oferir transport entre els dife-
rents nuclis en les festes, po-
tenciar activitats i esdeveni-
ments on participin els joves 
dels diversos nuclis i oferir 
als joves una activitat engres-
cadora i de cohesió.
Pel que fa l’eix de participació 
es van acordar dos progra-
mes, el de suport a iniciatives 
amb accions com fomentar la 
creació d’entitats joves i re-
colzar i formar als joves per 
capacitar-los a l’hora d’au-
to-organitzar-se. L’altre pro-
gama novedós  serà la crea-
ció d’un consell de joves, un 
espai de representació i de-
bat per a joves que permeti 
involucrar als joves en l’orga-
nització d’activitats i esdeve-

Òdena posa en marxa el seu nou Pla de Joventut

niments municipals.
L’eix que recull les iniciatives 
relacionades amb l’educació 
acollia iniciatives per a fo-
mentar i consolidar projec-
tes ja existents com els espais 
joves dels diferents nuclis, 
el projecte creix i el punt 
d’informació juvenil. També 
crear una beca per als estudi-
ants universitaris o cicles de 
grau superior, una acció que 

ja s’ha convocat. 
Aquest pla és el quart que 
s’elabora des de la regidoria 
de joventut amb la participa-
ció dels joves dels municipi, 
tècnics municipals i altres 
professionals voluntaris del 
municipi.
La regidora de Joventut, 
Vanessa Massons, explica-
va que la prioritat a l’hora 
d’elaborar el pla ha estat la de 

fomentar la participació dels 
joves, posar a la seva disposi-
ció serveis d’informació i as-
sessorament sobre qüestions 
com estudis, treball, salut, 
habitatges... oferir-los activi-
tats culturals i lúdiques i es-
pais per a desenvolupar-les, 
donar suport a grups i as-
sociacions juvenils i ajudar 
en la igualtat d’oportunitats 
atorgant beques.  

ÒDENA / LA VEU 

Òdena aprovava en 
el passat ple ordi-
nari la construcció 

d’una  EDAR  (Estació Depu-
radora d’Aigües Residuals) i 
col·lectors del nucli de l’Es-
pelt amb els vots a favor del 
PSC i l’abstenció del PdeCat i 
ERC. L’obra anirà a càrrec 
d’Aigua de  Rigat, S.A, actual 
operadora del servei d’abas-
tament i sanejament d’aigua 
al municipi d’Òdena, pel preu 
de  382.020,70€. L’obra, que 
s’ubicarà a prop del pou de 
Santa Magdalena, serà finan-
çada en la seva totalitat sense 
interessos per l’empresa con-
cessionària. 
Amb aquest acord es posa 
final a una necessitat histò-
rica. La resolució del proble-
ma arriba després d’un llarg 
i complex procés. Inicialment, 
l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA)  assumia el projecte 
en el marc del seu programa 
de finançament de sistemes de 
depuració a nuclis de menys 
de 2.000 habitants, però amb 

la crisi, l’any 2013, van comu-
nicar que el projecte no es tira-
va endavant. Així i tot, l’ACA 
va manifestar el seu compro-
mís de finançar en un futur 
l’obra si aquesta es construïa 
sota els criteris marcats per 
ells. Així doncs, es va decidir 
tirar endavant la construcció 
de la depuradora a través de 
l’empresa concessionària del 
servei, Aigües del Rigat, però 
seguint el model proposat per 
l’Agència Catalana de l’Aigua.
El total del cost de la infraes-
tructura serà finançat sense 
interessos per Aigües del Ri-
gat que emetrà un cànon en 
el rebut de l’aigua dels contri-
buents a raó de 0,0685€/m3 
d’imputació en funció dels m3 
consumits. Es calcula que en 
32 anys, la infraestructura es-
tarà pagada. Tot i que l’equip 
de govern espera que l’ACA 
compleixi el seu compromís i 
arribi el finançament públic.
El grup d’ERC-Òdena es va 
abstenir en la votació perquè 
“nosaltres estem totalment 
d’acord amb la necessitat 
d’aquesta infraestructura en 

la zona de l’Espelt, ja que és 
una mancança de fa molt de 
temps; el que no estem d’acord 
és en la forma com es durà a 
terme l’obra, per qui la farà i 
com es finançarà. Bàsicament, 
no s’ha concursat pública-
ment”. El regidor per ERC, 
Carles Casanova, afegia que 
“demanem a l’equip de govern 
que sigui coherent en l’aplica-
ció dels criteris als ciutadans. 
De la mateixa manera que 
en la taxa de recollida d’es-
combraries es va incrementar 
un 3% per a aquells habitat-
ges amb jardí o hort, per ser 
susceptibles de generar més 
residus provinents de l’enjar-
dinament, també li demanen 
que en aquest cas, apliqui el 
corresponent descompte a la 
tarifa de quota de clavegue-
ram, ja que si són susceptibles 
de tenir enjardinament, també 
són susceptibles que el rega-
ran i, per tant, l’aigua no anirà 
a parar als col·lectors del cla-
vegueram.” En aquest sentit, 
Casanova afegia “i per a cal-
cular quin descompte aplicar, 
poden utilitzar els mateixos 

criteris que van aplicar per 
calcular quin increment apli-
car a la taxa de recollida d’es-
combraries”.
El grup del PdeCat que també 
es va abstenir en la seva vota-
ció i va declarar que “sempre 
és una bona notícia la millo-
ra de la xarxa de sanejament 
i solucionar la depuració de 
les aigües de l’Espelt. La com-
petència en la construcció i 
manteniment de la depurado-
ra és de la Generalitat (ACA) i 
per tant no correspon a l’Ajun-
tament fer-ho. Els odenencs ja 
paguem la taxa de sanejament 
amb el rebut de l’aigua i ara 
també pagarem la depuradora, 
el que vol dir que els odenencs 
pagarem dues vegades pel ma-
teix. Això només reflecteix la 
covardia de Guisado d’exigir a 
la Generalitat el compliment 
de les seves obligacions”.
L’alcalde Francisco Guisado 
va manifestar la seva satis-
facció per haver aconseguit 
finalment que l’Espelt tin-
gui la seva depuradora, dei-
xi d’emetre aigües brutes al 
torrent i compleixi tota la 

normativa. Guisado va recor-
dar que “l’Ajuntament no té 
la competència però l’alcalde 
sí té la responsabilitat que es 
compleixi la norma”. L’alcalde 
va defensar la solució acor-
dada, ja que “permet l’estalvi 
de 140.000€ que s’han de res-
tar al total de l’obra, ja que el 
2019, quan Aigües de Rigat 
va guanyar el concurs del ser-
vei general de manteniment i 
abastiment d’aigües ja va in-
cloure una inversió per aquest 
import per a la construcció de 
la depuradora. A banda, fent-
ho amb Aigües de Rigat tam-
bé ens estalviem l’IVA”. D’altra 
banda, Guisado va destacar 
que “la construcció es farà se-
guint els criteris de l’ACA per 
així rebre, per una banda el 
finançament que l’entitat es va 
comprometre quan es tornés 
a posar en marxa el programa 
de suport a la construcció de 
sistemes de depuració a nuclis 
de menys de 2.000 habitants, 
i per altra banda, no haurem 
de fer front al servei de man-
teniment perquè ja quedarà 
cobert amb el cànon de l’ACA”.

L’Espelt tindrà una depuradora d’aigües residuals
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Des d’aquesta setmana 
s’estan duent a ter-
me tasques de poda 

de l’arbrat públic a Montbui. 
Operaris de la Brigada Muni-
cipal han encetat aquests tre-
balls pel Passeig Almeria, de la 
zona de Vista Alegre. Aquests 
són uns treballs que es realit-
zen anualment i que s’emmar-
quen en les tasques de man-
teniment de la vegetació als 
espais públics del municipi i, 
específicament, en un conjunt 
de tasques bàsiques per mi-
llorar els espais d’aquest barri 
montbuienc. 

Com explica el regidor d’Op-
timització i Desenvolupament 
de l’Ajuntament montbuienc, 
Josep Lechuga “aquesta poda 
d’arbrat és necessària, ja que 
cal renovar el brot anualment 
per evitar l’acumulació de 
massa pes en branca dèbil. Són 
tasques que es duran a terme 
durant les properes setmanes 
i que ens permetran millorar 
els diferents espais públics que 
compten amb arbrat”. 

Accions integrals de millora 
dels espais públics
Aquesta actuació s’emmarca 
en un pla més ampli de mi-
llora dels espais verds d’aquest 

Comencen les tasques de poda, 
pel barri de Vista Alegre

barri montbuienc, on ja s’han 
millorat els elements lúdics del 
parc de la Unió, on també es 
rehabilitaran les jardineres del 
mateix Passeig Almeria i on 
també una plantació d’arbres a 
la zona perimetral de la Ronda 
Anoia. Com explica el regidor 
montbuienc “es tracta d’un 
pla de manteniment integral. 
Des de l’Ajuntament tenim 
clar que hi hem de continuar 
treballant en el manteniment 
integral del municipi i és per 
això que tenim actualment 15 
persones en plans d’ocupació 
per reforçar i millorar els es-
pais del municipi”. 

Continuen els treballs de 
pintura viària
També durant els darrers 
dies han continuat els tre-
balls de pintura viària que 
realitzen els operaris del 
Grup Àuria. Després d’haver 
realitzat tasques de millora 
a la zona de la carretera de 
Valls-boulevard, actualment 
treballen per dignificar els 
passos de vianants i llocs de 
pas de vianants del carrer de 
La Mercè i la zona propera a 
l’Espai de les Arts i del Co-
neixement Mont-Àgora.

MONTBUI / LA VEU 

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

blioteca Mont-Àgora, s’orga-
nitzarà aquest dijous i diven-
dres  una activitat formativa 
per experimentar  amb el 
format  fanzine. Es treballa-
rà a partir de microrrelats 
o il·lustracions portats des 
de casa o compost durant el 
taller. Aquesta activitat està 
adreçada a joves i adults inte-
ressats en el món del còmic, 
la il·lustració, la narrativa, 
l’autedició gràfica i/o la cre-
ativitat. Cal inscripció prèvia 
per poder-hi participar. Es 
durà a terme tant dijous com 
divendres entre les cinc i les 
set de la tarda. 

I celebrada una nova sessió 
de contes
Dissabte passat es va dur 
a terme a la Biblioteca 
Mont-Àgora una nova sessió 
de contes. En aquesta ocasió 
l’activitat va comptar amb 
la col·laboració de l’Institut 
d’Assessorament Dietètic i 
Nutricional (IADN), promo-
tor dels “Contes de l’Aurèlia”. 
L’Aurèlia és una nena que 
va donar consells als nens i 
nenes de Montbui sobre la 
higiene, el descans, l’alimen-

tació, l’activitat física i altres 
hàbits saludables que s’han 
de practicar. Una quarantena 
de participants van prendre 
part en aquesta sessió. 

Exposició i Hora del Conte 
“Els Grimm a la catalana”, a 
la Biblioteca Mont-Àgora
Fins el dia 5 de desembre la 
Biblioteca Mont-Àgora acull 
l’exposició “Els Grimm a la 
catalana” on podreu redesco-
brir les rondalles prou cone-
gudes dels germans Grimm 
però poc o mal conegudes en 
la manera que van ser reco-
llides a casa nostra.
“Els Grimm a la catalana” no 
és una exposició pròpiament 
dita sino un suport expositiu 
format per la reproducció 
corpòria en cartró de les cinc 
lletres de la paraula Grimm 
il·lustrades pel dibuixant 
Joma on també s’han imprès 
quatre rondalles recollides 
en l’àmbit dels Països Ca-
talans i que tenen punts en 
comú amb certs contes de 
gran popularitat gràcies a la 
feina de recopilació dels dos 
lingüistes alemanys.
L’exposició s’acompanyarà 
d’una sessió de “L’Hora del 
Conte” el dissabte 18 de no-
vembre, a les 12 del migdia, a 
càrrec de la Cia. Sifó.

Noves propostes  de la 
Biblioteca Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU 

L ’Ajuntament de Mont-
bui llueix des del passat 
dilluns a la seva façana 

una pancarta reivindicativa 
per commemorar el 25 de no-
vembre, Dia internacional per 
l’eliminació de la violència 
contra les dones. Montbui és 
un dels municipis que dóna 
recolzament al programa 
d’actes que s’organitzen a la 
Conca d’Òdena, i que és pro-
mogut des de la Mancomuni-
tat.  
D’entre les activitats hi ha ex-
posicions, molts tallers per a 

joves sobre prevenció de vio-
lències masclistes, un taller per 
a dones de defensa personal, 
cinema, xerrades, tallers per 
a infants amb perspectiva de 
gènere, entre d’altres. També 
s’iniciarà el Procés participatiu 
de salut i dones on es convi-
da a dones de totes les edats a 
debatre sobre temes d’interès 
per a la població femenina. En 
aquesta ocasió es parlarà de la 
violència masclista: realitat, in-
cidència, prevenció, atenció...
També a Montbui, però en 
concret a l’espai MontJove es 
podrà veure l’exposició “No 
tot s’hi val. De festa, actituds 

festives i no sexistes!” Aquesta 
mostra orientada al jovent ex-
posa diferents situacions quo-
tidianes en el marc de l’oci i la 
festa. Es treballaran concep-
tes com el feminisme, el llen-
guatge sexista, l’homofòbia, 
el masclisme, etc. A Montbui 
es podrà veure del 18 al 22 de 
desembre
La campanya d’aquest any gira 
entorn la necessitat d’identifi-
car la violència masclista i és 
per això que s’ha editat un díp-
tic amb l’explicació del cicle de 
la violència. 

Actes a Montbui a l’entorn del 25N, dia 
per l’eliminació de la violència de gènere



28  |  COMARCA Divendres, 17 de novembre de 2017

MASQUEFA / LA VEU 

El Ple de l’Ajuntament 
de Masquefa ha apro-
vat en sessió extraor-

dinària l’adjudicació del nou 
contracte de servei de gestió 
de residus municipals a l’em-
presa CLD Servicios Urbanos 
de Tratamiento de Residu-
os, S.L. per un import anual 
de 490.740,67€ (sense IVA). 
L’aprovació s’ha fet amb els 
vots a favor dels grups muni-
cipals de CiU, ERC i PP i les 
abstencions del PSC. L’Ajun-
tament, un cop finalitzat el 
contracte amb el Consell 
Comarcal de l’Anoia i amb 
l’objectiu d’oferir als veïns el 
servei més eficaç i eficient 
possible, va treure a licitació 
pública el passat 7 de juny 
un nou contracte individu-
alitzat de servei de gestió de 
residus municipals. I aquest 
mes de novembre l’ha adjudi-

cat a l’empresa CLD Servicios 
Urbanos de Tratamiento de 
Residuos, S.L. per una dura-
da quatre anys amb una op-
ció de pròrroga opcional per 
a dos anys més. El nou model 
individualitzat de recollida de 
residus consisteix en la unifi-
cació dels diversos serveis de 
recollida d’escombraries en 
un sol ens: el Servei Integral 
de Recollida. El nou contracte 
inclou la recollida de la frac-
ció resta, la de la matèria or-
gànica, la recollida selectiva i 
la recollida de restes vegetals. 
En aquest sentit, Xavier Bo-
quete, alcalde de Masquefa, 
assegura que “el Servei Inte-
gral de Recollida és el millor 
model per optimitzar els re-
cursos econòmics, oferir una 
major eficiència en la recolli-
da i la gestió de les deixalles i 
garantir el benestar de tots els 
veïns de Masquefa.” Entre els 
beneficis del nou servei hi ha 

L’Ajuntament adjudica el nou contracte 
de servei de gestió de residus municipals

l’optimització dels recursos 
econòmics i del cost del ser-
vei; una major eficiència en la 
recollida de les deixalles i en 
el manteniment dels conteni-
dors; una menor ocupació de 
contenidors de resta a la via 
pública i increment dels con-
tenidors de recollida selecti-
va; una major facilitat d’accés 
als punts de recollida selecti-
va; l’increment de la recolli-
da selectiva de les fraccions 
paper-cartró, envasos, vidre 
i FORM; la millora del man-
teniment i de la neteja de les 
illes de contenidors; l’assoli-
ment dels objectius establerts 
a la normativa actual a nivell 
autonòmic, estatal i comuni-
tari; l’impuls de campanyes 
de sensibilització ambiental; 
o el foment de la inclusió so-
cio-laboral de persones amb 
discapacitat a través d’un 
acord amb un Centre Especi-
al de Treball.

MASQUEFA / LA VEU 

En el marc de les reuni-
ons bimensuals que la 
Regidoria d’Urbanisme, 

Obres i Serveis i Medi Ambient 
manté amb pagesos locals des 
del passat mes d’agost per tal 
de tractar les principals proble-
màtiques i inquietuds que afec-
ten al sector a nivell municipal, 
l’Ajuntament de Masquefa ha 
donat compliment aquest mes 
de novembre a una de les prin-
cipals demandes expressades 
pel col·lectiu.
Així, el consistori ha executat 
treballs de millora al pas de la 
Riera de Masquefa i al camí que 
connecta el Cementiri munici-
pal amb el Bosc de les Moreres. 
Les obres han consistit en la 
col·locació de reixes intercep-
tores, la reconstrucció del pas 
de la riera i l’arranjament dels 
vials amb l’objectiu de refor-
çar la seguretat d’aquest espai i 
adaptar-lo al pas dels vianants.

L’Ajuntament dóna compliment a les millores 
acordades amb el col·lectiu de pagesos locals

Treballs d’arranjament 
al pas de la Riera de 

Masquefa i al camí que 
connecta el Cementiri 
municipal amb el Bosc 

de les Moreres

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Des de la setmana pas-
sada s’estan duent 
a terme tasques de 

poda de l’arbrat públic de Vall-
bona d’Anoia i s’ha posat a dis-
posició dels veïns uns conteni-
dors per a dipositar-hi residus 
vegetals procedents de la poda 
i neteja de jardins i patis dels 
veïns i veïnes de Vallbona.
La campanya de poda, que es 
realitza anualment, respon a la 
necessitat d’un manteniment i 
un creixement saludable dels 
arbres, al mateix temps que 
s’eliminen afectacions o in-
convenients a persones i edifi-
cis. La poda a l’arbrat i tasques 
de manteniment de la vegeta-
ció als espais públics del mu-
nicipi l’està duent a terme els 
operaris de la Brigada Munici-

pal i s’allargarà fins a principis 
de desembre. En total s’actua-
rà sobre més de 200 arbres re-
partits per tot el nucli.
D’altra banda, l’Ajuntament ha 
posat a disposició dels veïns 
uns contenidors per a dipo-
sitar-hi les restes de poda. Es 
tracta concretament de 8 con-
tenidors, situats a diferents 
punts del municipi, per faci-
litar l’abocament de residus 
vegetals procedents de la poda 
i neteja de jardins i patis dels 
veïns i veïnes de Vallbona. 
Aquests contenidors restaran 
a les vies dins al 19 de febrer.
El regidor de governació 
de l’Ajuntament, Pere Ma-
sagué,  explica que la cam-
panya té dos objectius; una 
millora de la conservació 
de l’entorn i la recollida i 
reciclatge de residus. 

L’Ajuntament ha iniciat les 
tasques de poda i la campanya 
de residus vegetals

CAPELLADES / LA VEU 

El Grup Teatral de Capella-
des presenta, aquest cap de 
setmana El petit príncep. Serà 
demà dissabte a les 9 del ves-
pre i diumenge a les 6 de la 

tarda al Teatre la Lliga.
Aquest projecte del Grup 
Teatral de Capellades va 
néixer el juny del 2014 i fi-
nalment ara es porta a l’es-
cenari en ocasió del 40è ani-
versari del grup.

El Grup Teatral de 
Capellades estrena “El 
petit príncep”
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CARME / LA VEU 

El passat dissabte 4 de 
novembre el  govern 
municipal de Carme, va 

fer la sessió informativa periò-
dica adreçada a la població. La 
xerrada va ser conduïda per 
l’alcaldessa Ildefonsa Tarrida, 
acompanyada de Joan Hernan, 
primer tinent d’alcalde, i Marc 
Sanchez, segon tinent d’alcal-
de. També assistiren a l’acte la 
resta de regidors. 
El Sr. Marc Sánchez, puntejà 
un seguit de projectes i d’acti-
vitats que per al govern muni-
cipal requereixen de la parti-
cipació ciutadana, com ara el 
que ja està en marxa que és  el  
Consell d’Infants.
Mencionar també que s’ha fet 
efectiu amb una primera tro-
bada del PIM per a l’escola Ser-
ra de Collbàs, línia que es va 
demanar amb el catàleg de ser-
veis de Diputació  d’aquest any.
Properament també es fa-
ran efectives  petites millo-
res al pati d’escola subven-
cionades pel Departament 
d’Ensenyament.
L’alcaldessa començà explicant 
els projectes que es tenen en 
curs i els que es desenvolupa-
ran en un futur proper, entre 
els quals els més  destacats dels 
que estan en curs és la renova-
ció de la piscina gran  i la pas-
sera que falta per completar 

una de les rutes del aigua, la 
que anomenem: “Itinerari de la 
riera cap a Molí Major”. 
També explicà que la renova-
ció del vas gran de la piscina, el 
projecte que se ha realitzat ha 
primat el disseny de piscina lú-
dica i que com a característica 
a destacar és la desinfecció que 
es realitzarà mitjançant elec-
tròlisi salina (reacció química 
de la sal que hi ha dissolta en 
l’aigua) per la qual cosa l’aigua 
tindrà una mica de gust de sal, 
no més fort que el que te-
nen les llàgrimes. Finançada 
amb la seva totalitat amb un 
import de 198.000 EUR per 
Xarxa de Diputació, es licita-
rà en breu perquè la propera 
temporada d’estiu es pugui  
gaudir de la reforma.

Informà també del projecte de 
la renovació de la xarxa d’aigua 
per la seva urgència degut de 
les  nombroses fuites que hi ha 
a la zona coneguda com: la ur-
banització
Seguint la informació, un dels 
propers projectes és l’arranja-
ment de una esllavissada que es 
va produir a la zona del collet 
Roig i va que va malmetre el 
camí i el tub l’agua del  rec. 
Destacar com a projecte de 
desenvolupament futur, l’aca-
bament del ascensor, remode-
lació de la biblioteca i substitu-
ció dels fan-coils de calefacció 
del Casal.
Per acabar l’alcaldessa va fer 
una mica de resum cronològic 
sobre tots els episodis que  s’es-
tan vivint per acabar amb les 

L’Ajuntament de Carme va celebrar una 
sessió informativa

CARME / LA VEU 

Les activitats de Sant Martí, 
Festa Major d’hivern, van co-
mençar el dissabte  11,  a 2/4 
de 12 del migdia quan el Cis-
co Valls, campaner del poble, 
va fer el repic de Festa Major.
A continuació   a les 12  se 
celebrà la Missa en honor 
al patró, acompanyada pels 
cants dels Amics de la parrò-
quia de Carme.
Per la nit a les 12 es celebrá la 
festa DJ
A càrrec de
DJ Merinero
DJ Xic DJ Moli Vell
DJ Pepe DJ Selle
Festa molt celebrada amb mol-
ta assistencia de públic.
El diumenge 12 de novembre  
en el  recinte del  Teatre es va 
fer  un DINAR POPULAR  
amb aperitius variats i que com 
a plat principal  una arrossada, 
acompanyat de sangria de vi, 
aigua, postres i cafe amb gotes. 
A les 6 de la tarda del mateig 
diumenge  a la sala d’actes del 
Casal, la quitxalla va gaudir de 
la sessió de conta contes a càr-
rec de l’Anna Garcia, la qual va 
fer pasar una bona estona als 
infants i també als seus pares. 
Una xocolatada   va posar punt 
i final a la festa. 
Durant els dies festa els bal-
cons i finestres es van om-
plir de nou de banderoles 
pròpies de Carme.

properes eleccions del  proper 
dia 21 de desembre.
Destaquem les paraules que va 
dirigir a tothom de lluitar per-
manentment  dintre les possi-
bilitats de cada persona perquè 
ens tornin els nostres drets 
constitucionals.
El dia 21 tenim d’exercir el 
nostre dret democràtic anant a 
votar massivament per tornar a 
tenir la força institucional per-
què els nostres presos polítics 
puguin sortir de la presó.
Sempre la lluita ha de ser  pa-
cífica, amb  serenitat , força i 
valentia per assolir al màxim 
objectiu que tenim  de llibertat 
per tothom.
Com sempre, s’acabà l’acte amb 
preguntes diverses per part del 
públic assistent. 

Carme va celebrar 
la Festa major de 
Sant Martí

DIRTY DANCING: Teatre POLIORAMA

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

Temporada 
2016 - 2017

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

Anem al teatre! UN COP L’ANY: Teatre POLIORAMA
Dia 2 Desembre 2017      Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.15h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al POLIORAMA. 
Entrades garantides a platea
L’any 1975, després de passar la primera nit junts en un hotel, dos amants decideixen seguir amb la seva relació en secret: només es trobaran un cop 
l’any, el mateix dia, a la mateixa habitació, mentre la resta de la seva vida segueix amb els seus matrimonis i �lls. Durant el transcurs dels següents 25 
anys, hauran de fer front a l’evolució que experimentaran les seves respectives llars i, al mateix temps, adaptar-se als canvis socials i històrics que també 
afectaran les seves vides.
Després de tres temporades seguides d’èxit absolut amb espectacles tan diversos com “Molt soroll per no res” i “El Petit Príncep”, Àngel Llàcer torna a 
la direcció amb aquesta comèdia romàntica protagonitzada per dos dels grans actors de l’escena teatral del moment, Mar Ulldemolins i David 
Verdaguer.
“Un cop l’any” és l’adaptació de “Same Time, Next Year” un espectacle original de Bernard Slade que va triomfar als anys 70 a Broadway popularitzat 
arreu del món gràcies pel·lícula del mateix títol protagonitzada per Ellen Burstyn i Alan Alda.
Una producció de Minoria Absoluta i Cow Theatre.

Dirigit per Angel Llatzer
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge 19 
de novembre a dos 
quarts d’una del 

migdia començarà a l’esglé-
sia de Santa Maria el segon 
concert del Festival d’Orgue 
de Capellades.
“Cornucòpia, música per a 
gralla i orgue” tindrà com a 
protagonistes a Jonatan Car-
bó a l’orgue i Jordi Mestres a 
la gralla. 
Tal i com es detalla en el pro-
grama de mà, “Cornucòpia és 
el primer treball discogràfic 
de música per a gralla i orgue, 
una combinació insòlita que 
us sorprendrà, més enllà de 
la potència sonora, en fer-nos 
descobrir una gran versatilitat 
i riquesa de matisos. La unió 
d’aquests dos instruments 
parteix de la voluntat d’explo-
rar, amb imaginació, ambi-
ció i rigor, nous camins per a 
aquesta formació amb l’objec-
tiu de consolidar un repertori 
propi. Cornucòpia s’inspira en 
les arrels i la tradició de cada 
instrument: la gralla, prota-
gonista de la música festiva 
i de carrer, beu de la tradició 
popular i al costat de l’orgue 
accepta un nou repte tècnic i 

interpretatiu. L’orgue, lligat a 
la tradició culta i litúrgica, es-
peronat per la gralla, mostra la 
seva vessant més popular, tal 
com havia fet en les llibertats 
d’orgue”.
També cal destacar que el 
programa incorpora la peça 
Cornucòpia, obra del compo-
sitor capelladí Àlex Cassanyes, 
que dóna nom al concert.
Aquest és el segon concert del 
Festival d’Orgue 2017, que ha 
començat amb la Coral Canti-
ga i el Gents Madrigaalkoor, 
de Flandes, acompanyats per 
l’organista Peter Thomas.
El concert Polifonia sacra de 

Aquest diumenge, segon concert del 
Festival d’Orgue de Capellades

Flandes i Catalunya va fusio-
nar el repertori flamenc i cata-
là, amb peces de Casals, Mom-
pou, Callaerts o Jongen, entre 
d’altres. Es tractava, doncs, 
d’una proposta única, atesa la 
dificultat de fer coincidir dues 
formacions d’altíssim nivell i 
així ho va reconèixer el públic 
assistent amb llargues ovaci-
ons i comentaris elogiosos al 
final.
Els propers concerts seran els 
diumenges 3 i 17 de desembre 
a les 6 de la tarda. Els progra-
mes es poden consultar a la 
pàgina web de l’Ajuntament 
de Capellades.

CAPELLADES / LA VEU 

El proper dijous 23 de no-
vembre a les 8 del vespre 
es farà al Teatre La Lliga 

de Capellades una trobada per 
parlar sobre la remodelació de 
la Piscina Blava de Capellades.
Tal i com explica el regidor 
d’Esports i Alcalde de Capella-
des, Aleix Auber, «aquest serà 
el primer Govern Obert, que 
farem. Serà un marc per deba-
tre entre tots com volem que 
sigui un espai compartit com 
és la Piscina. Al llarg dels pro-
pers mesos continuarem amb 
aquesta fórmula de trobades 
per parlar sobre altres temes 
que també afecten a tothom, 
com poden ser la neteja o la 
recollida d’escombraries».
La sessió d’aquest dijous co-
mençarà amb una exposició 
sobre com està ara mateix el 
recinte de la Piscina i com es 
farà un nou projecte per refor-
mar-la. Per això a partir d’ara 
s’obrirà un procés participatiu 

on tothom podrà dir la seva i 
fer propostes omplint una but-
lleta i deixant-la a les bústies 
que es trobaran a la Biblioteca 
i a la recepció de l’Ajuntament 
abans del 15 de desembre.
A banda d’explicar com fun-
cionarà aquest procés partici-
patiu també s’informarà sobre 
la creació d’una comissió de 
seguiment, amb màxim 12 
persones, que tindrà com a 
tasca rebre totes les propostes 
que es presentin i treballar-les 

conjuntament amb  els ser-
veis tècnics de l’Ajuntament 
per iniciar l’avantprojecte, que 
s’acabaria de definir per l’equip 
de govern.
Un cop el projecte estigui fina-
litzat es presentarà a tothom i 
es començaran els passos per a 
la seva execució.
La trobada d’aquest 23 de no-
vembre també tindrà un torn 
obert de paraules per tal que 
tothom faci arribar les seves 
inquietuds a l’equip de govern.

Procés per escollir com serà la Piscina 
Blava que volem

CAPELLADES / LA VEU 

Cada any pels voltants 
de Santa Cecília, pa-
trona de la música, 

s’organitzen a Capellades un 
seguit d’activitats musicals. 
Enguany, s’ha previst que es 
faci la primera Setmana de la 
Música.
“La potència musical de Ca-
pellades és un fet innegable 
que ja fa un temps que volem 
posar a l’aparador des de la re-
gidoria de Cultura. Hi ha una 
llarga tradició tant pel que fa 
a l’ensenyament de la música 
com a l’organització de con-
certs i aquest any hem decidit 
coordinar les diverses inicia-
tives ja existents, afegir-ne de 
noves i mostrar així tot aquest 
potencial”- comenta el regidor 
Àngel Soteras.
Els actes començaran dissabte 
al matí amb un taller de des-
coberta de l’orgue pensat per 
als alumnes de piano de l’Es-
cola de Música de Capellades. 
Serà a partir de les 11 del matí 
a l’església de Santa Maria.
Aquest espai també acollirà 
diumenge el segon concert del 
Festival d’Orgue, que es farà 
el dia 19 a 2/4 de 12 del mig-
dia. “Cornucòpia, música per 
a gralla i orgue” és una com-
binació insòlita que proposen 
en Jonatan Carbó a l’orgue i 
Jordi Mestres a la gralla. L’en-
trada és lliure.
El dilluns hi ha previst dues 

propostes. La primera, al matí 
de quarts de deu a dotze del 
migdia, proposa un segon ta-
ller de descoberta de l’orgue de 
Capellades, en aquest cas per 
als alumnes de les escoles de 
Capellades.
A la tarda, a un quart de deu, a 
l’Escola de Música de Capella-
des es farà el 31è. Audiciona’t 
amb el concert “Duet de flau-
tes amb Frederic Prat i Carla 
Sabaté, amb Montserrat Saba-
ter al piano”. S’interpretaran 
obres de Kuhlau, Bizet, Kol-
her, Kronke i Doppler. L’entra-
da és lliure.
El dimarts 21 de novembre a 
dos quarts de vuit, es farà el 
Concert de Santa Cecília al 
Teatre La Lliga amb els grups 
instrumentals Crescendo i 
Happy Band de l’Escola de 
Música de Capellades.
I finalment el dissabte 25 hi 
haurà dues propostes més. A 
Les 7, a Paper de Música, es 
farà el concert “20 anys des-
prés, recital de piano” de José 
Enrique Bagaría.
A tres quarts de 9 del vespre, 
la Coral Noves de Capellades 
farà el Concert de Santa Cecí-
lia a l’Església de Santa Maria.
Les dues escoles  de Cape-
llades, Marquès de la Pobla i 
Mare del Diví Pastor, se su-
men als actes de celebració 
de Santa Cecília amb diver-
ses propostes que es faran 
dins els centres educatius, 
en horari lectiu.

Setmana de la Música: 
Actes per a cada dia

CAPELLADES / LA VEU 

El cap de setmana del 25 
i 26 de novembre es farà 
a Capellades la segona 

edició del PaperPaper. Seran 
dos dies dedicats a  propostes 
pensades a un públic artista, 
enquadernador, gravador, dis-
senyador, impressor de tipo-
grafia, decorador...
El darrer cap de setmana de 
novembre tindràs venda outlet 
de paper d’art i gravat; paper 
consumible; mostra de papers 
del món; tallers de paper; acti-
vitats en família i portes ober-
tes al Museu Molí Paperer de 
Capellades.
L’any passat es va fer una pri-
mera edició que va tenir molt 

bona acollida, tant dins el pú-
blic especialitzat com el gene-
ral. Tal i com destaca el regi-
dor de Promoció Econòmica, 
Àngel Soteras “una fira com 
PaPerPaPer és molt important 
per a nosaltres i sense l’em-
penta del Museu Molí Paperer 
seria impensable: promociona 
Capellades i la col·loca en un 
lloc destacat alhora que dina-
mitza l’activitat de la vila. A 
més, la nova data, més propera 
al Nadal, creiem que pot afavo-
rir les vendes ja que l’originali-
tat i qualitat del material expo-
sat el fan un regal perfecte.”
Dissabte s’obrirà de 10 del 
matí a 7 de la tarda i el diu-
menge de 10 de matí a 2/4 de 
3 de la tarda.

S’està acabant 
de perfilar la 2a edició 
del PAPERPAPER
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El Cor Verd
Av. Països Catalans, 99-101 -  Igualada                   Tel. 686 07 20 71

Aquestes Festes menús concertats a partir de 24 euros:
sopars d’empresa, dinars familiars i trobades d’amics. 
La cuina que ens fa millors. 
Gastronomia natural i 100% vegetariana tot l’any
Aquestes festes sigues original i fes les teves 
celebracions al Cor Verd. La millor decisió de l’any

De dilluns a dissabte de 11.00 a 16.00 h 
i els vespres de dijous a dissabte de 20.30 a 23.45 h

El Pinche Güero
C/Santa Caterina, 39 “Plaça Isabela” -  Igualada   Tel. 93 625 58 38

El Pinche Güero és un restaurant mexicà amb menjar típic i casolà.  Entre 
les nostres especialitats podràs trobar Guacamole (fet a mà diàriament), 
Nachos amb frijoles, Enchiladas, Burritos, i els nostres tacos de Carnitas, 
Barbacoa, Cochinita Pibil… 
Vine al teu sopar d’empresa amb els companys i gaudeix de la 
gastronomia i l’ambient mexicà!

De dimarts a diumenges de 19.30 - 23.30 h

Restaurant Les Moreres
Crta. de Valls km 3,2 - Sta. Margarida de Montbui
Tel.  93 805 02 11 / 605 83 98 10

Plats de temporada i brasa durant tot l’any, menú del dia, caps de 
setmana i festius, sopars d’empresa, sopars d’equips, festes d’aniversari, 
comunions... Menús i preus a convenir.

De dimarts a divendres de 10.00-22.00 h
Dissabtes i diumenges de 9.00 a 23.00 h



El Moss
Av. Països Catalans, 103 - Igualada                          Tel. 93 806 65 96 

Esmorzars (entrepans i de forquilla), dinars (menú diari i festius),
sopars, tapes i carta. 

Menús per a grups, preu a convenir.

Tots els diumenges, xurros amb xocolata de 8.30 a 11.30 h

Obert de dimarts a diumenges.
Dilluns tancat

Ramon Cuadras
Av. Barcelona, 184 - Igualada                                         Tel. 93 804 60 06

Aquest desembre al restaurant Ramon Cuadras trobareu menús per a 
grups o empreses tots els dies. 
Aquests menús són orientatius  i donen l’opció de fer qualsevol 
canvi que es desitgi. 
A partir de 25,50 €. 
Bones festes a tothom. 

32  |  ÀPATS D’EMPRESA Divendres, 17 de novembrede 2017

Restaturant Scorpia



ÀPATS D’EMPRESA  | 33Divendres, 17 de novembre de 2017

Mas del Vivencs
Barri dels Vivencs, 1 - La Pobla de Claramunt       Tel. 93 808 60 11

Dinars i sopars per a empreses.
Menú de dimarts a divendres.
Caps de setmana i festius carta.

www.masdelsvivencs.com

Canaletes Restaurant
Av. Mestre Muntaner, 60 - Igualada                             Tel. 93 803 27 50

Sopars per a grups
Reunions familiars 
Aniversaris i tot tipus de celebracions. 

Informa’t i ens adaptem a les teves necessitats.
reserves@restaurantcanaletes.com

Restaurant El Jardí
Rambla Sant Isidre, 12 ,1 pis. Igualada                   Tel. 93 803 18 64 

Per aquestes Festes de Nadal vine a celebrar el teu dinar o sopar 
d’empresa. Aquí al Jardí et farem el menu a mida amb una gran 
varietat de preus.

Us esperem per passar uns bons moments a la taula

Bones Festes !!!! i Bon profit.



Hotel Robert 
Av. de Catalunya,1 - La Pobla de Claramunt   Tel. 93 808 60 00

Família,empreses, amics, colles....Dinars, sopars.... a l’Hotel Robert, 
trobareu diferents espais i menús per poder gaudir de les vostres cele-
bracions.
BONES FESTES!!!

Us recordem que tanquem per vacances del 23 de desembre 
fins el 7 de gener

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

Autovia A2 Barcelona-Lleida Km 570 - el Bruc (sortida Montserrat-Manresa) 
Tel. 93 771 00 61 / 93 771 02 51

Desembre 2017
dissabte 9: sopar 25€ / sopar + habitació estàndard 50€
divendres 15: sopar 25€ / sopar + habitació estàndard 50€
dissabte 16: sopar 30€ / sopar + habitació estàndard 60€
divendres 22: sopar 25€ / sopar + habitació estàndard 50€
dissabte 23: sopar 30€ / sopar + habitació estàndard 60€

Gaudiu d’aquestes festes amb nosaltres i recordeu que tenim a la vostra disposi-
ció 60 confortables habitacions al nostre hotel.
Bones festes!                                                              www.hotel-bruc.com

Restaurant Molí Blanc
Ctra. c-241c km 0,9 (rotonda Sesoliveres) Jorba  Tel. 93 801 91 79
xxxxx

Menús d’empresa 
i celebracions especials de Nadal.

www.moliblanchotel.cat   hotel@moliblanchotel.com
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PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Piera ha 
obert dues noves línies 
de subvencions amb 

l’objectiu d’afavorir la creació 
de llocs de treball al municipi 
i reduir la xifra de persones 
desocupades. La primera està 
destinada a donar suport a 
noves iniciatives empresari-
als i d’autoocupació instal·la-
des al municipi entre el dia 1 
de gener i el 31 de desembre 
del 2017. Per poder optar a 
aquestes ajudes, caldrà que 
la persona sol·licitant realitzi 
la seva activitat econòmica a 
Piera, tingui els permisos ne-
cessaris per exercir-la i conti-
nuï en funcionament durant 
un temps mínim de 6 mesos a 
comptar des de l’obertura del 
negoci.
La segona línia de subvenci-
ons està destinada a aquelles 
empreses i emprenedors de 
Piera que decideixin crear 

nous llocs de feina al llarg 
d’aquest 2017. Els treballa-
dors contractats han d’estar 
en situació d’atur i no poden 
haver format part de l’em-
presa en els 6 mesos anteriors 
a la data d’inici del contracte. 
Aquest ha de ser, com a mí-
nim, de mitja jornada i tenir 
una durada mínima de 6 me-
sos. La seva incorporació ha 
de suposar un increment del 
nombre de treballadors de 

L’Ajuntament pierenc destinarà 
40.000€ a empreses de nova creació

l’empresa.
El consistori té previst desti-
nar a aquestes ajudes un mà-
xim de 40.000 €. El termini de 
presentació de sol·licituds fi-
nalitzarà el dia 30 de novem-
bre de 2017. Per a més infor-
mació, podeu adreçar-vos al 
Centre de Serveis La Bòbila 
(Ctra. D’Igualada, 2) o con-
sultar les bases que trobareu 
a la seu electrònica del web 
www.viladepiera.cat.

PIERA / LA VEU 

El pròxim diumenge, a partir 
de les 10 del matí, es durà a 
terme l’activitat ‘Del trull al 
plat’ amb la qual es pretén 
convidar a tothom qui ho 
vulgui a visitar els dos trulls 
d’oli del nostre municipi: el 

molí d’oli de Cal Sadurní i 
el molí d’oli de Cal Nasi. Un 
grup d’experts ensenyaran 
el procés d’elaboració de l’oli 
als participants en les visites 
guiades.
Hi haurà esmorzar popular 
per als assistents amb pa tor-
rat, oli nou i botifarra.

Diumenge, Festa de l’oli

PIERA / LA VEU 

RECUPERAR EL 
PASSAT: QÜESTIÓ 
D’ESTAT. Un repàs a 

la història de Catalunya que 
s’ha salvat de la manipulació 
censora, dels segles XV, XVI 
i XVII
Inclosa en la programació del 
cicle “Assaig d’història” a la 
Biblioteca de Piera, la sego-
na proposta convida en Jordi 
Bilbeny 
El proper dimecres 22 de no-
vembre a les 19h, el filòleg i 
historiador Jordi Bilbeny serà 
a la Biblioteca de Piera per fer 
un repàs del conjunt d’edic-
tes i lleis que imposaren la 
censura, dels efectes que tin-
gueren sobre els documents 
originals lligats a la nostra 
història i dels indicis que in-
diquen l’autèntic contingut 
del conjunt historiogràfic.
En Jordi Bilbeny (Arenys de 
Mar, 1961) és escriptor i in-
vestigador. Actualment és 
Cap de Recerca de l’Institut 
Nova Història. Els seus tre-
balls s’eixamplen en tots els 
sentits del passat històric de 
Catalunya, especialment els 
segles XV, XVI, i XVII, i amb 
una voluntat de confirmar 
o desmentir la sospita de la 
identitat oficial de figures his-
tòriques com Cristòfor Co-
lom, Miguel de Cervantes o 
Servent o Leonardo da Vinci.

EL VIATGE D’EN PAULÍ
Dijous 23 de novembre a les 
18h i inclòs en el projecte 
Anoia+sa per fomentar els 
hàbits saludables entre els in-
fants, aquests podran gaudir 

de l’hora del conte “El viat-
ge d’en Paulí”. En Paulí és el 
protagonista del conte, que 
viatge per diferents països i 
en cadascun realitza un dels 5 
àpats del dia amb els aliments 
saludables típics del país en 
qüestió, on sempre és pre-
sent el pa, com aliment bàsic 
i tradicional de la nostra die-
ta. L’objectiu del conte és fo-
mentar els hàbits saludables 
entre els infants de 3 a 8 anys 
i inclou una activitat comple-
mentària per consolidar els 
coneixements apresos. 
L’activitat és de participació 
lliura i gratuïta i està organit-
zada pel Servei de Salut Pú-
blica de la Diputació de Bar-
celona amb la col•laboració 
del Servei de Salut Pública a 
l’Anoia. Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya

Properes activitats a la 
Biblioteca

PIERA / LA VEU 

Un any més, l’Aula Mu-
nicipal de Música 
Maria Escolà i Cases 

ha organitzat activitats diver-
ses per commemorar la diada 
de Santa Cecília, patrona dels 
músics. La primera proposta 
es durà a terme els dies 20, 23 
i 24 de novembre. Els alum-
nes de primària de les escoles 
de Piera s’aproparan al Tea-
tre Foment per gaudir d’un 
espectacle pedagògic ano-
menat  metàl·licaMENT, que 
girarà al voltant de la música 
que es pot fer amb objectes de 
metall. La iniciativa anirà a 
càrrec dels professors de l’au-
la Aleix Colom, Daniel Mora-
les i Juanma Pintor.
Els dies 27, 28 i 29 de novem-
bre seran els alumnes de 3r 
d’ESO els que participaran en 

un taller de  basquetbeat  que 
preparen també docents del 
centre.
Més enllà de les activitats or-
ganitzades de forma conjunta 
amb els centres educatius de 
la vila, el dia 24 de novembre, 
a les 19.30 hores, l’auditori 

L’Aula Municipal de Música 
commemora Santa Cecília

de Ca la Mestra acollirà un 
concert pedagògic de guitar-
ra clàssica amb el guiatge de 
l’exalumne de l’Aula Muni-
cipal de Música, Miquel del 
Pozo. Aquesta serà una acti-
vitat comentada pel professor 
de guitarra Juanma Pintor.

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

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

9.500€. Propietari 91 anys

Lliurar resposta a:
aguiler@coac.net       jaguilerap@bcn.cat

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

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

GRAN FINCA
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MASQUEFA / LA VEU 

L’alcalde de Masquefa, 
Xavier Boquete, la di-
rectora de Negoci de 

MicroBank, Núria Danés, i el 
director de l’Àrea de Negoci 
d’Anoia i Baix Llobregat Nord 
de CaixaBank, Jordi Gràcia, 
han firmat avui un conveni 
de col·laboració per facilitar 
el finançament de projectes 
empresarials mitjançant mi-
crocrèdits. Amb la signatura 
d’aquest acord, s’estableix una 
línia de finançament de fins 
a 1 milió d’euros. Els benefi-
ciaris seran professionals au-
tònoms i microempreses amb 
menys de deu treballadors i 
una facturació anual inferior 
als dos milions d’euros.
Els sol·licitants podran optar 
a microcrèdits fins a un im-
port màxim de 25.000 euros 
(amb un límit del 95% de la 
inversió). Els projectes hau-
ran de comptar amb un pla 
d’empresa i l’informe favora-
ble de viabilitat elaborat per 
l’Ajuntament de Masquefa. 
El criteri de concessió de mi-
crocrèdits per part de Micro-
Bank atén fonamentalment a 
la confiança en la persona o 
l’equip que sol·licita el préstec 
i a la viabilitat del projecte, 
podent-hi accedir persones 
sense garanties ni avals.
En virtut d’aquest conveni, 
l’Ajuntament de Masquefa 
es compromet a detectar les 
necessitats de finançament, 
dirigides a promoure l’auto-
ocupació, i a l’establiment, 
consolidació o ampliació 
de microempreses i negocis 
d’autònoms, així com a facili-

tar serveis de suport i asses-
sorament empresarial, analit-
zar la viabilitat del projecte i 
dirigir a les persones físiques 
o jurídiques assessorades per 
la institució municipal a Mi-
croBank perquè aquesta ana-
litzi, i si s’escau aprovi, les sol-
licituds de finançament.
L’Ajuntament de Masquefa 
té entre els seus objectius fa-
cilitar la creació de projectes 
empresarials mitjançant l’as-
sessorament, la formació i 
l’acompanyament als empre-
nedors en el començament de 
l’activitat empresarial i/o en 
el procés de consolidació de 
les empreses, impulsant i aju-
dant a desenvolupar l’activitat 
empresarial del territori.

Microbank, microfinances
MicroBank, el banc social es-
pecialitzat en microfinances 
participat íntegrament per 
CaixaBank, és l’únic banc a 

L’Ajuntament de Masquefa i MicroBank 
facilitaran l’accés al finançament 
a emprenedors

Espanya dedicat exclusiva-
ment al finançament de pro-
jectes a través de microcrè-
dits. L’entitat va ser pionera 
en el seu model de negoci i 
continua sent la que més re-
cursos hi destina. El banc 
ofereix microcrèdits dirigits 
a autònoms, emprenedors i 
microempreses, i microcrè-
dits personals i familiars, que 
tenen com a objectiu atendre 
necessitats que permetin su-
perar una dificultat temporal 
i facilitin el desenvolupament 
personal i familiar. 
Durant el primer semestre 
del 2017, MicroBank ha con-
cedit a Catalunya un total de 
3.664 préstecs destinats a au-
tònoms, emprenedors i mi-
croempreses per un import 
de 42,2 milions d’euros. Per 
finançar projectes personals 
i familiars, el banc ha aportat 
100,5 milions d’euros a 20.896 
iniciatives.

MASQUEFA / LA VEU 

Dijous 9 de novem-
bre, l’Ajuntament i 
Anaigua –empresa 

gestora del servei d’aigua als 
municipis de Masquefa, Pi-
era, Mediona, Castellfollit i 
Riubregós- van signar el con-
tracte d’obres per a la instal-
lació d’un sistema de canalit-
zació d’aigua a la urbanització 
d’El Maset. Els treballs, amb 
un cost d’1.594.099€ (IVA in-
clòs), és previst que comen-
cin al llarg dels propers dies.
L’actuació tindrà una durada 
aproximada de sis mesos i 
serà finançada íntegrament 
per l’Ajuntament. En aquest 
sentit, els veïns de la urba-
nització no hauran de fer 
front a cap quota especial 
per al desenvolupament de 
les tasques.

Inici del projecte d’urbanit-
zació d’El Maset
La instal·lació del sistema de 
canalització d’aigua suposarà 
el tret de sortida al pla d’ur-
banització d’aquest sector que 
actualment presenta impor-
tants mancances, com ara la 
falta d’un servei de clavegue-
ram o el mal estat de diferents 
vials de la urbanització. Així, 
l’Ajuntament donarà compli-
ment a un dels projectes més 
estratègics del mandat en ter-
mes de reformulació i ade-
quació de les urbanitzacions 
de la vila.
Enrique Gómez, regidor 
d’Urbanisme, explica que “el 
projecte té un objectiu ben 
clar: millorar la qualitat de 
vida dels residents i garantir 

un estat òptim dels serveis 
que es presten a la urbanit-
zació.” Per tot plegat, Gómez 
afegeix que “els veïns d’El 
Maset mereixen que des de 
l’administració els donem, 
per fi, plenes garanties que les 
mancances evidents i injusti-
ficables que pateixen des de fa 
massa anys comencin a resol-
dre’s ja i sense més demora.”
El regidor, finalment, apun-
ta que en el disseny del pla 
“hem seguit en tot moment 
els principis de prudència 
tècnica i econòmica i buscant 
sempre l’interès general i la 
viabilitat del projecte.”
Un cop enllestida aquesta 
primera fase d’urbanització, 
el projecte es complementa-
rà amb la construcció d’una 
xarxa de sanejament a tota la 
urbanització, amb l’ampliació 
de les voreres dels carrers, i 
amb l’anivellament de les vo-
reres per facilitar la circulació 
de les persones amb mobilitat 
reduïda.
Finalment, i de forma com-
plementària a la resta de tas-
ques, l’empresa adjudicatària 
dels treballs, Anaigua, també 
introduirà algunes millores 
sense cap cost addicional per 
a l’Ajuntament. Concreta-
ment, està previst el desdo-
blament de les canalitzaci-
ons d’aigua amb l’objectiu de 
facilitar les tasques d’arran-
jament en cas d’incidències 
i minimitzar les molèsties 
pels veïns; la instal·lació de 
noves escomeses a totes les 
parcel·les de la urbanització; 
i la col·locació de vàlvules 
reguladores de la pressió en 
diferents sectors.

Comença la instal·lació 
del sistema de canalització 
d’aigua a El Maset

.

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

BH EXPERT FSK29” 
DEORE 30 VELOCITATS

20€ AL MES

36 Quotes sense 
interessos

PVP: 900€ 
OFERTA: 720€

OFERTA
ANIVERSARI

unitats limitades fins al 17-11-18



38  |  CULTURA Divendres, 17 de novembre de 2017

CALAF / JAUME SINGLA 

El poeta i cantant calafí 
Celdoni Fonoll acaba 
de publicar el seu se-

gon Dietari, Gelós de vida que 
abraça els anys 2013 i 2014. 
Diumenge el va presentar 
a Calaf, acompanyat per la 
Lloll, el seu nebot Isaac Fonoll 
i els seus fillols, Elna, Gerber i 
Piu que l’acompanyaren en la 
part musical de l’acte.
La filòloga Montserrat For-
cada i Cot va fer una emotiva 
evocació de la relació d’amis-
tat entre el pare d’en Celdoni 
i l’avi Cot “que varen com-
partir vivències en els temps 
convulsos de la Guerra Civil”. 
Quan Montserrat Forcada 
era una nena, va assistir a un 
dels més de mil recitals que 
en Celdoni Fonoll ha fet a les 
escoles catalanes “i allà em 
vaig enamorar del llenguatge 
i em va despertar la vocació 
de la filologia”.
Per a Montserrat Forcada “en 
Celdoni Fonoll és sinònim 
d’amor al llenguatge i fidelitat 
al seu país. Escriu en un cata-
là perfecte i sense encarcarar 
per a descriure les turbulèn-
cies polítiques del nostre país, 
des de l’ambient bucòlic del 
Parc Güell de Barcelona. Ge-
lós de vida ens presenta el Fo-
noll més entranyable, humà, 
íntim i personal.”
Jordi Badia, escriptor i alcalde 
de Calaf, va agrair a Celdoni 
Fonoll “la valentia d’escriure 
que és enfrontar-se a un ma-
teix. He llegit amb deler tot el 

dietari i ja tinc ganes de veure 
publicat el següent perquè en 
el dietari s’hi troba la vida a 
través dels ulls d’un Celdoni 
que escriu amb un rigor ex-
trem, gairebé malaltís. Per 
a mi –concloïa l’alcalde de 
Calaf- en Celdoni és el drui-
da que mira el món des de la 
seva finestra”.
La Lloll, que n’ha fet el pròleg 
va explicar que “fa molts anys 
que compartim vida i pro-
jectes amb en Celdoni, que 
caminem junts, i junts, però 
cadascú amb els seus ulls, ens 
mirem la vida”.
En Celdoni va confessar que 
“les coses que passen al nos-
tre país, sovint em fan enra-
biar i també em provoquen 
versos irats que dono a conèi-
xer a través de la xarxa i que 
després recullo en els meus 
dietaris”. Va llegir alguns dels 
versos que l’actualitat li pro-
voca, el darrer dels quals ha-
via escrit just la nit abans, ”tot 
sortint de la manifestació del 
carrer de la Marina, d’ahir a 
la tarda”. Versos que va llegir 
en públic l’Elna Fonoll, fillola 
d’en Celdoni i la Lloll.
A continuació, i com a clo-
enda de l’acte, en Celdoni, 
acompanyat per Isaac Fonoll 
al piano i en algunes peces 
per la Lloll, l’Elna, en Gerber 
i en Piu, va cantar les seves 
cançons. 
Gelós de vida és el segon die-
tari que dóna a conèixer Cel-
doni Fonoll. El primer és Pas-
sejant pel Parc i són publicats 
per l’editorial Cossetània.

Celdoni Fonoll va 
presentar el llibre  
“Gelós de vida” a Calaf

CALAF / LA VEU 

Calaf ha viscut avui al 
matí la primera Ma-
rató de Contes Mu-

sicals a Calaf, on han parti-
cipat voluntaris per explicar 
els contes i alumnes de l’Es-
cola Municipal de Música, 
sota l’organització de la Casa 
d’Oficis de l’Ajuntament de 
Calaf. En total, més de dos-
cents alumnes han participat 
en aquesta jornada cultural.
Des dels infants més petits 
de la Llar d’Infants la Boire-
ta, fins als alumnes del CEIP 
Alta Segarra i l’Institut Ale-
xandre de Riquer han gaudit 
d’aquesta iniciativa per cele-
brar el dia de Santa Cecília, 
la patrona de la música, què 
se celebra el 22 de novembre, 
tot i que enguany a Calaf s’ha 

avançat la data.
Els nens i joves han escoltat 
com diversos voluntaris els 
llegien o els interpretaven 
contes populars amb versions 
diferents de l’original, com 
“Quin sabor té la lluna?” o 
“La Caputxeta forçuda”. Jun-

La primera edició de la Marató de 
Contes Musicals rep una bona acollida 
entre els alumnes de Calaf

tament amb l’explicació dels 
contes, sonava una cançó po-
pular instrumental interpre-
tada pels alumnes de l’Escola 
de Música, que han tocat amb 
instruments diversos com la 
guitarra, el violí, el piano, el 
violoncel o el saxofon.

CALAF / LA VEU 

En la Junta de Govern 
celebrada dimarts, 7 de 
novembre, es va apro-

var la concessió dels ajuts 
econòmics corresponents a 
les beques que l’Ajuntament 
de Calaf atorga per facilitar 
la pràctica esportiva d’infants 
i adolescents. L’objectiu és 
garantir la igualtat d’oportu-
nitats en l’accés a l’esport de 
nens i joves. En total s’han po-
gut becar 50 sol·licitants amb 
una ajuda que representa el 
35% o el 65% de l’import de 
l’activitat.
L’import destinat a aquests 
ajuts ascendeix als 6.903.95 
euros, 654,65 euros més que fa 
un any. El seu cost és finançat 
per la Diputació de Barcelona, 
que aporta 4.000 euros, men-
tre que l’Ajuntament de Calaf 
hi destina 3.827,03 euros.
Les beques s’adrecen a infants i 
adolescents d’entre 3 i 17 anys, 
que estiguin empadronats a 
Calaf, i que es trobin en una 
especial situació familiar amb 
necessitats socials i/o econò-
miques. Segons les bases, al-
guns dels criteris de concessió 
que es tenen en compte són la 
renda familiar, la condició de 
família nombrosa o monopa-

rental, les situacions de vio-
lència de gènere, problemes 
de salut i l’informe emès per 
l’àrea de Benestar Social, que 
coneix amb detall cada cas.
Les activitats que han estat ob-
jecte de subvenció són la pràc-
tica del futbol sala a través de 
l’EFSAS, el futbol amb la Unió 
Esportiva Calaf, el bàsquet 
amb el Club Bàsquet Calaf i 
les activitats que es realitzen 
a través de l’AMPA de l’Esco-
la Alta Segarra. De fet, les be-
ques es bonifiquen a través de 
la subvenció que el consistori 
atorga a cada una d’aquestes 
entitats per cobrir part de la 
despesa de les activitats dels 
infants sol·licitants.

S’aprova la a la consolidació 
de l’ermita de Sant Sebastià
En aquesta Junta de Govern 
també es va aprovar el pro-
jecte de consolidació de l’er-
mita de Sant Sebastià a Calaf 
(Expedient 2017/0795) per 
un cost total de 76.000 eu-
ros a càrrec de la Diputació 
de Barcelona. L’any 2014, la 
Junta de Govern de la Dipu-
tació de Barcelona va aprovar 
el catàleg de serveis d’aquell 
exercici en el qual s’incloïa la 
“Redacció de l’Estudi previ de 
projecte per a la consolidació 

de l’ermita de Sant Sebastià” 
a petició de l’Ajuntament de 
Calaf, document que es va 
redactar durant l’any 2015. En 
aquest estudi quedava palesa 
la necessitat de realitzar obres 
de restauració i consolida-
ció estructural de la volta, els 
murs i la coberta de l’ermita. 
Fruit de les conclusions de 
l’estudi estructural i patolò-
gic de la capella sorgeix de la 
constatació que calia reparar 
una sèrie de desperfectes apa-
rents en la capella. El present 
projecte, doncs, se centra en la 
reparació de les esquerdes de 
la nau i la volta, la substitució 
de la coberta i l’estabilització 
estructural dels murs, princi-
pals patologies identificades 
en l’estudi previ.
La Junta de Govern Local va 
aprovar altres qüestions més 
tècniques com una llicèn-
cia d’obra major, per obres 
d’adequació a la planta baixa 
i planta primera per la cons-
trucció d’una nova mesquita 
amb un aforament per 200 
persones, vinculat a l’expedi-
ent OMA 6/17, al C/Francesc 
Macià, núm. 15, de Calaf. 
Paral·lelament a aquest expe-
dient es tramitarà la comuni-
cació prèvia per l’obertura de 
centre de culte.

Calaf atorga més de 6.900 euros en beques 
a infants per a la pràctica de l’esport



L’Igualada HC s’endú els tres punts de Palafrugell 
i escala posicions a l’OK Lliga
HOQUEI / LA VEU 

L’equip arlequinat va 
guanyar per 1-4 a la pis-
ta del CH Palafrugell, 

en un partit on va tornar a 
fer gal·la d’una gran solidesa 
defensiva. Els arlequinats van 
superar la baixa de Sergi Pla, 
màxim golejador de l’equip, 
que no va poder jugar per un 
procés gripal. Roger Bars tam-
bé patia els mateixos símpto-
mes i va jugar menys minuts 
que habitualment, cosa que no 
li va impedir de marcar un gol.
Durant els primers minuts va 
destacar el joc de Gerard Mi-
quel, que va agrair la titulari-
tat que li havia donat Ferran 
López. En una fase del matx 
encara inicial i sense jugades 
destacables, el jove jugador de 
l’Igualada va traçar una juga-
da associativa amb Met Molas 
i quedant-se sol al segon pal, 
va anotar el primer gol de la 
nit, que també va ser el primer 
que marcava a l’OK Lliga.
Els homes de Ferran López 
també van intentar ampliar 
l’avantatge al marcador, però 
sovint es van trobar amb el 
porter “Linu” Luzón. Al minut 
17, Roger Bars ha fet un remat 
al pal curt per signar el 0 a 2. 
L’Igualada dominava el partit 
al marcador i a la pista, gràcies 
a la seva efectivitat de cara a 
porteria, el seu sistema defen-
siu i a un enorme Elagi Deitg, 
que va aturar les ocasions més 
clares dels empordanesos.
A la represa, l’Igualada va pas-
sar un dels pitjors moments 
del partit, ja que els blanc-i-
negres van sortir disposats a 
buscar l’empat. Primer, amb 
un xut al pal de Xavier Al-
drich i després, amb un gol de 
Gerard Pujol al minut 34. L’1 a 

El Club Patinatge 
Igualada inicia els 
entrenaments de “solo 
dance”
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2 només va imperar al marca-
dor per 30 segons. Al mateix 
minut 34, César ‘Tety’ Vives 
va anotar el tercer gol igualadí 
de penal, sent el primer gol a 
pilota aturada de la tempora-
da.
Els dos gols d’avantatge van 
tornar a donar-li a l’Igualada 
la tranquil·litat necessària. El 
Palafrugell també va disposar 
d’un penal dos minuts més 
tard, però Elagi Deitg va atu-
rar el tir. Al minut 41, Oriol 
Vives va posar el llaç final a un 
gran partit de l’Igualada amb 
el quart gol, aixecant i picant 
la bola.
Durant els últims quatre mi-
nuts hi va haver tres faltes 
directes, una pel Palafrugell 
i dues per l’Igualada, però 
no van canviar el marcador. 
L’Igualada ho va provar amb 
Oriol Vives – per la desena 
falta del Palafrugell – i Met 
Molas – per una targeta bla-
va a Johnny a Durán – però 
l’Igualada no va poder marcar 
i d’aquesta manera, segueix 
sense transformar cap falta di-
recta aquesta temporada, cosa 

que va ser l’única nota negati-
va del partit. La bona notícia 
és que el Palafrugell tampoc 
va marcar la seva falta directa, 
que Elagi Deitg va aturar. De 
fet, el capità de l’Igualada no-
més ha encaixat un gol en set 
faltes directes que li han asse-
nyalat en contra.
Ferran López va valorar el 
partit com “tres punts en una 
pista complicada”. També va 
felicitar el seu equip perquè 
va considerar que “M’han de-
mostrat una cohesió brutal 
com a equip. Ens hem mul-
tiplicat i cadascú ha aportat 
el que se li havia demanat”. 
L’Igualada tindrà un nou 
partit dissabte, el qual podrà 
preparar, aquesta setmana sí, 
quatre dies de la setmana. Serà 
contra el CE Vendrell, dissabte 
que ve, a Les Comes.

Fitxa tècnica

CH Palafrugell (1): Linu, Pol 
Vives, Ribot, Johnny Durán, 
Gerard Pujol (1) – equip ini-
cial –Xavier Aldrich, David 
Carles, Ruiz i Marc Brugué.

Igualada HC (4): Elagi, Met 
Molas, Gerard Miquel (1), 
Tety Vives (1), Oriol Vives (1) 
– equip inicial – R. Bars (1), 
Jordi Méndez. Prat i Del Valle.

OK Lliga
Jornada 7 
Vendrell   3 · 2   CH Lloret
FC Barcelona   3 · 1   HC Liceo
Noia   3 · 3   Lleida
Girona   2 · 2   CP Voltregà
Palafrugell    1 · 4   Igualada
AsturHockey    3 · 4   Vic
Caldes   2 · 4   Reus
Arenys   1 · 3   PAS Alcoy

Jornada 8 (dia 25)
Voltregà  -  Noia
Lleida  -  AsturHockey
Vic  -  Palafrugell
Igualada  -  Vendrell
CH Lloret  -  CE Arenys
PAS Alcoy  -  CH Caldes
Reus  -  FC Barcelona
HC Liceo  -  Girona

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Barcelona 21 7 7 0 0 31 6 25
2  HC Liceo 18 7 6 0 1 35 12 23
3  Reus 15 7 5 0 2 31 20 11
4  Noia 14 7 4 2 1 20 12 8
5  PAS Alcoy 13 7 4 1 2 21 16 5
6  Igualada 11 7 3 2 2 18 13 5
7  Girona 11 7 3 2 2 18 15 3
8  Lleida 11 7 3 2 2 22 21 1
9  Vendrell 10 7 3 1 3 13 20 -7
10  Vic 8 7 2 2 3 12 15 -3
11  CP Voltregà 8 7 2 2 3 16 24 -8
12  CH Caldes 7 7 2 1 4 19 21 -2
13  CH Lloret 7 7 2 1 4 14 19 -5
14  Palafrugell 3 7 1 0 6 12 26 -14
15  AsturHockey 3 7 1 0 6 17 40 -23
16  CE Arenys 0 7 0 0 7 8 27 -19

PATINATGE / LA VEU 

E l Club Patinatge Ar-
tístic Igualada ha 
decidit incorporar 

als entrenaments d’aquesta 
temporada la modalitat de 
“Solo Dance” per comple-
mentar els entrenaments de 
la modalitat “Lliure” i mi-
llorar els nivell de les pati-
nadores.
El “Solo Dance” és una mo-
dalitat de patinatge en la 
qual el patinador aprèn i 
treballa tots els passos exis-
tents en patinatge, posant un 
èmfasi especial en escoltar i 
seguir el ritme de la música 
i alhora interpretar-la, in-
crementant enormement el 
control del cos, del patí i de 
l’expressió. També ajuda a 
millorar el domini de peus 
en quan a girs, la velocitat, 
l’agilitat, la posició del cos, 
l’expressió dels braços  i de 
la cara.
A més permet continu-
ar patinant als esportistes 
quan decideixen abando-
nar la competició en mo-
dalitat lliure, bé per edat, 
o bé per la dificultat dels 
salts.
Cal aclarir però, que aques-
ta modalitat no és un subs-
titut de la modalitat lliure 
ni de les escoles, sinó un 
complement, durant els 
primers anys de patinatge.
Els entrenaments de “Solo 
Dance” seran impartits per 
la Cristina Castro, una de 
les millors entrenadores 
del nostre país en aquesta 
modalitat, ja que ha acon-
seguit portar patinadores 
entrenades per ella  fins als 
campionats d’Europa.



El CF Igualada cau a casa amb el Balaguer (0-1) i l’entrenador 
Gimeno presenta la dimissió “per motius personals”

El CFI ocupa ara la 10a posició a la 1a Catalana. Arxiu Joan Guasch.

P.SANTANO/J.PUIGGRÒS / LA VEU 

E l CF Igualada va caure 
derrotat contra el Ba-
laguer, un equip amb 

les línies endarrerides, que va 
trencar el ritme del partit du-
rant els noranta minuts de joc.
Els jugadors de Dani Gime-
no jugaven com a locals per 
segona setmana consecutiva. 
Tenien la possibilitat de seguir 
als llocs capdavanters de la 
classificació. Però, davant te-
nien a un equip que arribava 
amb una dinàmica positiva. 
Els primers minuts van ser 
molt igualats, amb més domi-
ni de la pilota per part dels lo-
cals. Derivat d’aquest, Bernat 
va tenir una magnífica ocasió, 
que la defensa visitant va treu-
re sota pals. A mesura que els 
minuts avançaven, el joc ana-
va cada vegada més lent i era 
més complicat de poder supe-
rar les línies defensives dels de 
la Noguera. I quan tot sembla-
va que la primera part acaba-
ria amb empat a zero, en un 
gran contracop dels lleidatans, 
van aconseguir avançar-se al 
marcador. El pitjor escenari 
de cara a la segona part.
A la represa, els visitants van 
decidir tancar-se i acumular 
molts jugadors en camp propi, 
esperant algun contracop per 
a sentenciar el partit. El joc 
dels blaus era més ràpid, però 
era molt complicat acabar les 
jugades, la intensitat defensiva 
dels visitants dificultava cada 
acció local. I amb una bona 
jugada del davanter de Ba-
laguer, van forçar un dubtós 
penal. Encara que Dani, fent 

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 11 
FC Pirinaica   3 · 2   CE Puigreig
CF Santpedor   2 · 4   CE Navás
Ignasi Puig   0 · 0   UE Aviá B
UD Calaf   4 · 1   CE Manresa B
CF Cardona   2 · 1   FC Fruitosenc
Juan XIII   2 · 2   Can Parellada
CE Marganell   1 · 3   Viladecavalls
CE Moiá   1 · 1   CE Suria
CCF Puigcerdá   0 · 1   Sant Pere Nord

Jornada 12
CE Puigreig  -  CF Santpedor
CE Navás  -  Ignasi Puig
UE Aviá B  -  UD Calaf
CE Manresa B  -  CF Cardona
FC Fruitosenc  -  Juan XIII
Can Parellada  -  CE Marganell
Viladecavalls   -  CE Moiá
CE Suria  -  CCF Puigcerdá
Sant Pere Nord  -  FC Pirinaica

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 11 
Vallirana CF  3 · 2   Sant Esteve
CF Pallejá   0 · 1   Castelldefels B
SV Horts   7 · 1   CF Olesa
Sant Andreu B   2 · 1   Levante Planas
Can Roca 74   3 · 0   CD Cervelló
CF Corbera  3 · 1   AE Abrera
Martorell CF  4 · 0   UE Torrelles
PR Sant Feliu   1 · 5   P. Málaga
San Mauro B   sus     Viladecans B

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 11 
B Blanques   3 · 1   Vista Alegre
Viladecans UD   2 · 0   Valls UE
UE Sants   1 · 0   Sant Ildefons
Efac Almacelles  0 · 1   UE Rapitenca
CF Igualada   0 · 1   CF Balaguer
FC Martinenc   3 · 0   FC Andorra
San Cristóbal   3 · 0   AC Alpicat
U. Bellvitge   1 · 2   Lleida B
Vilaseca CF   1 · 1   CD Tortosa

Jornada 12
Vista Alegre  -  Viladecans UD
Valls UE  -  UE Sants
Sant Ildefons  -  CE Efac
UE Rapitenca  -  CF Balaguer
CF Igualada  -  FC Martinenc
FC Andorra  -  San Cristóbal
AC Alpicat  -  U. Bellvitge
Lleida  B  -  Vilaseca CF
CD Tortosa  -  B Blanques

Jornada 12
Sant Esteve  -  Castelldefels B
CF Pallejá  -  SV Horts
CF Olesa  -  Sant Andreu B
Levante Planas  -  Can Roca 74
CD Cervelló  -  CF Corbera
AE Abrera  -  Martorell CF
UE Torrelles  -  PR Sant Feliu
P. Málaga  -  UD San Mauro B
Viladecans  B  -  Vallirana CF

gala de la fama de parapenals, 
va aconseguir aturar, per man-
tenir als igualadins al matx.
Els últims minuts van ser un 
autèntic vendaval de joc dels 
locals, que intentaven generar 
ocasions de totes les maneres 
possibles. Malauradament, 
no era el dia i sempre hi havia 
un peu que feia que la jugada 
acabés a favor dels interessos 
lleidatans. Així va ser, com el 
partit va acabar amb derrota 
local per la mínima.
Amb aquesta desfeta, la classi-
ficació es colla molt més. Tot i 
que, el CF Igualada encara es 
troba a la desena plaça. El prò-
xim diumenge, els blaus reben 
el líder de la categoria, el FC 
Martinenc.
Alineació: Dani; Bernat, Juan, 
Baraldés (Alex 82’); Moragas, 
Thomas, Juanjo (Güell 62’); 
Morillas (Fran 76’), Eric, Eloi; 
Doblas.

Josep Vicenç Mestre,
nou entrenador
L’odenenc Josep Vicenç Mes-
tre ja és el nou entrenador del 
CF  Igualada, després que di-
marts Dani Gimeno presentés 
la seva dimissió “per motius 
personals”, segons va justifi-
car. El CFI es troba immers a 
la zona tranquil·la del grup se-
gon de la 1a Catalana, i Gime-
no havia aconseguit articular 
un bon equip després de fer, la 
temporada passada, una sego-
na volta espectacular.
Mestre va estar entrenant la 
temporada passada al Sant 
Andreu juvenil, a la Divisió 
d’Honor. Anteriorment ha-
via fet els seus inicis com a 

entrenador al CE Òdena.

El mur blau femení es 
desfà davant el Barça
Les noies de Jordi Torres van 
saber competir de tu a tu con-
tra un rival destacat que tan 
sols havia perdut dos punts en 
tot el que es portava de lliga. 

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 11 
Montserrat  2 · 5   UD San Mauro
CE Anoia   sus    AE Munia
CF Mediona   4 · 1   UE Martinenca
Sant Pere   2 · 2   CE Ódena
CD Ribes   4 · 2   AE Piera
CE Olivella   3 · 1   Riudebitlles
AE Moja   3 · 3   UE Sitges
CF La Pobla  1 · 4   CF Cubelles
J Ribetana     5 · 0   FC Hortonenc

Jornada 12
UD San Mauro  -  CE Anoia
AE Munia  -  CF Mediona
UE Martinenca  -  Sant Pere
CE Ódena  -  CD Ribes
AE Piera  -  CE Olivella
Riudebitlles  -  AE Moja
UE Sitges  -  CF La Pobla
CF Cubelles  -  J Ribetana
FC Hortonenc  -  Montserrat

   PT. j g e p gf gc df
1  FC Barcelona B 25 9 8 1 0 27 5 22
2  UD Collerense 21 9 7 0 2 26 10 16
3  CE Seagull 20 9 6 2 1 27 6 21
4  Espanyol B 20 9 6 2 1 15 6 9
5  SE AEM 17 9 5 2 2 15 9 6
6  CE Europa 14 9 4 2 3 20 16 4
7  CF Igualada 14 9 4 2 3 16 13 3
8  Son Sardina 13 9 3 4 2 11 12 -1
9  CF Pallejá 7 9 2 1 6 15 24 -9
10  Pardinyes CF 6 9 1 3 5 11 18 -7
11  Sant Gabriel 5 9 1 2 6 9 16 -7
12  Levante Planas 5 9 0 5 4 10 27 -17
13  Sp Mahón 5 9 1 2 6 4 23 -19
14  P Ferranca 3 9 1 0 8 12 33 -21

futbol 2A NACIONAL F.

Jornada 9  
CF Igualada   0 · 3   FC Barcelona B
Son Sardina   3 · 3   CE Europa
Levante Planas   1 · 5   P Ferranca
Sant Gabriel   1 · 2   UD Collerense
Seagull   4 · 0   AEM Lleida
Sp Mahón   2 · 1   Pardinyes CF
RCD Espanyol B   2 · 1   CF Pallejá

Jornada 10
FC Barcelona B  -  RCD Espanyol B
CF Pallejá  -  Son Sardina
CE Europa  -  Levante Planas
P Ferranca  -  Sant Gabriel
UD Collerense  -  CE Seagull  
Pardinyes CF  -  CF Igualada
AEM Lleida -  Sp Mahón

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Cubelles 33 11 11 0 0 37 9 28
2  San Mauro 28 11 9 1 1 45 16 29
3  J Ribetana 22 10 7 1 2 30 13 17
4  Sitges 21 10 6 3 1 28 11 17
5  Moja 21 11 6 3 2 34 18 16
6  Anoia 19 10 6 1 3 28 18 10
7  Ódena 18 11 5 3 3 34 19 15
8  Mediona 16 11 5 1 5 23 31 -8
9  Ribes 14 11 4 2 5 18 21 -3
10  Piera 12 11 4 0 7 32 32 0
11  Olivella 12 10 3 3 4 19 24 -5
12  Hortonenc 11 11 3 2 6 24 35 -11
13  La Pobla 11 11 3 2 6 19 32 -13
14  Riudebitlles 9 11 3 0 8 19 32 -13
15  Sant Pere 9 11 2 3 6 14 29 -15
16  Montserrat 7 10 2 1 7 17 25 -8
17  Munia 7 10 2 1 7 16 44 -28
18  Martinenca 4 11 1 1 9 13 41 -28

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Martorell 25 11 7 4 0 27 9 18
2  SV Horts 24 11 7 3 1 28 14 14
3  Vallirana 22 11 7 1 3 23 14 9
4  PR Sant Feliu 21 11 6 3 2 28 16 12
5  Pallejá 21 11 7 0 4 21 15 6
6  P. Málaga 19 11 5 4 2 24 17 7
7  Castelldefels B 19 11 5 4 2 18 11 7
8  Levante Planas 17 11 4 5 2 18 13 5
9  Olesa 17 11 5 2 4 22 29 -7
10  Viladecans B 14 10 4 2 4 23 18 5
11  Sant Andreu B 13 11 4 1 6 22 30 -8
12  Can Roca 74 12 11 3 3 5 18 27 -9
13  Corbera 11 10 3 2 5 20 22 -2
14  Sant Esteve 8 11 2 2 7 21 28 -7
15  AE Abrera 8 11 2 2 7 13 20 -7
16  San Mauro B 7 10 2 1 7 14 24 -10
17  Cervelló 6 11 1 3 7 16 37 -21
18  Torrelles 5 10 1 2 7 8 20 -12

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

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Martinenc 23 11 7 2 2 27 9 18
2  Sants 23 11 7 2 2 12 10 2
3  San Cristóbal 22 11 7 1 3 25 13 12
4  Viladecans  20 11 6 2 3 14 8 6
5  Efac Almacelles 19 11 6 1 4 20 12 8
6  B Blanques 18 10 5 3 2 15 14 1
7  Alpicat 18 11 4 6 1 11 10 1
8  Lleida B 17 11 5 2 4 20 21 -1
9  Balaguer 15 11 4 3 4 16 17 -1
10  Igualada 15 11 4 3 4 13 14 -1
11  Sant Ildefons 14 11 4 2 5 16 12 4
12  Rapitenca 14 11 4 2 5 9 12 -3
13  Andorra 13 9 3 4 2 9 7 2
14  Vista Alegre 13 11 3 4 4 17 16 1
15  Vilaseca 8 11 2 2 7 9 18 -9
16  Tortosa 7 11 1 4 6 11 28 -17
17  U. Bellvitge 4 11 0 4 7 10 22 -12
18  Valls  3 10 0 3 7 7 18 -11

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 9
CF Montbui   -  CF Capellades
FC Fátima  -  FC Masquefa
CF La Llacuna    -  Cabrera
Vilanova Camí   -  UD Rebrot
Vallbona   -  UD La Torre
Ateneu  -  Host Pierola
Masquefa CE  -  UE Tous
CF La Paz  -  CE Carme

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Masquefa 27 9 9 0 0 45 7 38
2  Capellades 25 9 8 1 0 39 9 30
3  Carme 20 9 6 2 1 25 11 14
4  Fátima 16 9 5 1 3 31 12 19
5  Host Pierola 16 9 5 1 3 24 15 9
6  Rebrot 16 9 5 1 3 29 22 7
7  Vilanova Camí 16 9 5 1 3 23 17 6
8  Tous 16 9 5 1 3 19 17 2
9  La Torre 13 9 4 1 4 19 26 -7
10  Masquefa CE 10 9 3 1 5 9 21 -12
11  Ateneu 9 9 3 0 6 13 30 -17
12  Cabrera 6 9 1 3 5 17 29 -12
13  Montbui 6 9 1 3 5 12 24 -12
14  La Llacuna 3 9 0 3 6 8 26 -18
15  Vallbona 3 9 0 3 6 10 34 -24
16  La Paz 2 9 0 2 7 13 36 -23

Jornada 8 
CE Carme   2 · 2   CF Montbui
CF Capellades   3 · 2   FC Fátima
FC Masquefa   6 · 2   CF La Llacuna
Cabrera CE   0 · 5   Vilanova Camí
UD Rebrot   10 · 3  CF Vallbona
UD La Torre   2 · 0   Ateneu
Host Pierola   5 · 0   Masquefa CE
UE Tous   2 · 2   CF La Paz

En els primers minuts ja es va 
veure quina seria la tònica del 
partit; domini visitant i petita 
pressió de les locals, per no 
endarrerir línies massa ràpi-
dament. 
El plantejament de les jugado-
res blaves va ser bastant efec-
tiu. A les jugadores blaugrana 
els hi costava molt trobar una 
continuïtat en el joc. I pas-
sat el primer quart d’hora de 
matx, ambdós equips havien 
disposat d’una ocasió clara. 
No obstant, el marcador se-
guia amb el 0-0 inicial. Tot i 
això, tothom sabia de la gran 
qualitat de les jugadores blau-
grana; i al minut 26, una gran 
jugada individual visitant, va 
acabar amb un xut a l’escaire, 
imparable per Noelia, que feia 

pujar el 0-1 al marcador. Es va 
arribar al descans amb aquest 
resultat.
A la represa, va arribar el ger-
ro d’aigua freda. Només qua-
tre minuts després de sortir 
dels vestidors, les barcelonines 
van fer el 0-2, un cop molt dur. 
Encara que l’Igualada va saber 
refer-se i va tenir dues ocasi-
ons molt clares per retallar 
distàncies. Tot i que, el matx 
estava molt costa amunt, les 
noies de Jordi Torres, recolza-
des pel públic de Les Comes, 
es mantenien vives. Malaura-
dament, després de perdonar, 
les blaugrana van aprofitar 
una jugada de rebots dins 
l’àrea igualadina, per fer el 0-3 
definitiu. 
Amb aquesta derrota, l’equip 
continua a la mitja taula de 
classificació, amb 14 punts. 
Diumenge vinent, les iguala-
dines tenen un partit molt im-
portant davant el Pardinyes.
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Josep Vicenç Mestre.



El C.B. Igualada trenca una ratxa de 4 victòries 
a la pista del Vic

Foto: David Pallarols Morata

BÀSQUET / LA VEU 

Inici molt seriós i encer-
tat de l’Igualada a Vic 
que amb un parcial de 

4-11 demostrava estar molt 
ficat al partit, després d’uns 
minuts igualats va arribar 
una desconnexió total pas-
sant del 11-17 al 30-17.
Reacció demolidora a la re-
presa del 2n quart, defensa 
que s’acoblava a la perfecció 
sumant ràpides transicions 
feien un parcial de 5-23, fi-
nal a la mitja part 46-52. Al 
3r quart els locals aconse-
gueixen ajustar la defensa 
així com també el ritme per 
tornar a igualar el matx, 68-
67.
A l’últim quart, l’Igualada no 
es donava per vençut i divi-
dint molt bé la defensa local 
va aconseguir un 73-79 a fal-

El CBI femení 
aconsegueix una 
necessària victòria a 
Barcelona
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BÀSQUET / LA VEU 

Un parcial de 0-6 a falta 
de 1:41 i una cistella 
de Núria Soler a tres 

segons del final han sentenci-
at el partit a favor de l’equip 
Igualadí. 
Ja des de el primer minut, un 
intercanvi de cistelles i con-
tinus canvis al marcador han 
marcat aquest important matx 
entre les barcelonines i l’equip 
de l’Anoia, on els atacs eren 
superiors a les defenses i el 
domini del propi taulell era vi-
tal per evitar que un dels dos 
equips pogués marxar. 
El resultat final va ser de 67 a 69.
Donada la igualtat a la classifi-
cació és jugaven dos partits: el 
de la victòria o derrota i el de 
mantenir un average de cara al 
partit de tornada i a la segona 
fase.
Parcials: (22-18) (14-17) (18-
15) (13-19)
Anotadores: Carner (19), Al-
domà (-), Soler (7), Amatllé 
(-), Jané (16), Lamolla (9), Fi-
gueras (-), Carrasco (14), Fer-
nàndez (-), Roda (4)

 

ta de 4 segons. Però els locals 
tornaven a reaccionar i cap-
giraven el marcador al 86-83, 
els igualadins van tenir un 
últim tir de 3 punts que no 
va entrar.
Després de 4 victòries segui-
des, una derrota que no treu 
el gran treball que està fent 
l’equip de Jordi Martí. Proper 
partit dissabte 18 de novem-

   j g p gf gc df
1  Vic 8 6 2 697 579 118
2  Valls UE 8 6 2 609 540 69
3  Pardinyes 8 6 2 591 525 66
4  Bahía Palma 8 6 2 631 582 49
5  CB Mollet 8 6 2 609 569 40
6  CB Igualada 8 5 3 653 584 69
7  Mataró 8 5 3 569 561 8
8  El Olivar 8 3 5 622 629 -7
9  CB Cornellá 8 3 5 556 587 -31
10  CB Salt 8 3 5 562 615 -53
11  Castellbisbal 8 3 5 542 614 -72
12  Cerdanyola 8 3 5 505 597 -92
13  JAC Sants 8 1 7 533 586 -53
14  BCM Andorra 8 0 8 538 649 -111

Lliga EBA
Jornada 8 
CB Salt     55 · 91   Valls UE
CB Cornellá   69 · 65   Pardinyes
Bahía Palma   88 · 66   Cerdanyola 
Mataró   82 · 79   El Olivar
JAC Sants   64 · 66   CB Mollet
Andorra   57 · 68   Castellbisbal
Vic     86 · 83   CB Igualada

Jornada 9
Vic    -  Andorra
Castellbisbal  -  JAC Sants
CB Mollet    -  Mataró
El Olivar  -  Bahía Palma
Cerdanyola   -  CB Cornellá
Pardinyes  -  CB Salt
CB Igualada    -  Valls UEBÀSQUET / LA VEU 

El sènior «A» es retroba 
amb la victòria
L’equip sènior “A” va tor-

nar a guanyar després de 3 der-
rotes consecutives i ho va fer 
amb solvència. 
Després d’un 1r quart força 
igualat (17 a 15), en el 2n l’avan-
tatge va arribar als 9 punts (39 
a 30). Un avantatge que no era 
definitiu però que donava cer-
ta tranquil·litat als locals per 
afrontar amb garanties la 2a 
part. I així va ser, parcial inicial 
de 10 a 0 (49 a 30) que ja no 
van poder remuntar els barce-
lonins. Resultat final de 72 a 50 
favorable als odenencs.
Van jugar: Máximo (7), Mari-
món (9), Vives (4), Vallverdú 
(8), Estany (19), Santiago (5), 
Tarrida (7), Lorente (9) i Mer-
cadé (4).

El sènior «B» segueix amb 
mala dinàmica
L’equip sènior “B” segueix sen-
se conèixer la victòria aquesta 

darreres jornades i de nou va 
aconseguir una victòria clara i 
treballada, jugant un bàsquet 
d’equip on 4 dels 7 jugadors 
van encistellar 10 o més punts.
En l’inici de partit, els pratencs 
van agafar la iniciativa domi-
nant per la mínima el 1r quart 
(16 a 17) i cedint lleugerament 
en el 2n quart per 5 punts de 
diferència (29 a 24).
Els odenencs anaven a més i 
va ser en el 3r quart quan van 
aconseguir distanciar-se en el 
marcador fins a arribar als 15 
punts a manca del darrer quart 
(51 a 36). 
Els visitants van fer un darrer 
intent apropant-se fins als 11 
punts (53 a 42) a 8 minuts pel 
final del partit, però un parcial 
de 9 a 0 (62 a 42) va deixar el 
partit vist per a sentència. El 
resultat final va ser de 63 a 45.
Van jugar: Calle (6), Rosich 
(11), Torrellardona (13), Tor-
rens (19), Vidal (4), Poncell 
(10) i Fuentes.

temporada jugant partits on 
en algun dels quarts “descon-
necta” del partit i rep parcials 
insalvables.
Aquesta darrera jornada no va 
ser diferent, ja que a punt de 
finalitzar el 1r quart ja perdia 
per 0 a 18.
A l’inici del 2n quart, tímida 
reacció (6 a 18) i nou parcial de 
0 a 14 (6 a 32), per arribar al 
descans del partit amb un mar-
cador ja sentenciat (9 a 36).
A la 2a part, els cardonencs no-
més van eixamplar 5 punts més 
la diferència en el marcador, 
després d’un parcial final de 8 a 
0 a favor dels locals que va ma-
quillar mínimament el marca-
dor final que va ser de 30 a 60.
Van jugar: Fajas (11), Marimón 
(4), Piera (9) Vidal (3), Gomi-
cia (1), P. Martí (2) i A. Martí.

Treballada victòria del 
sots-21
L’equip Sots-21 segueix amb la 
seva tendència ascendent de les 

bre contra el Valls, un equip 
dels top de la categoria.

Fitxa tècnica
5 inicial: Fons C, Garcia 
M.A., Gual A, Tejero E, 
Camí P.
C.B. Igualada: Riu R (0), 
Burgués E (1), Carrión S (9), 
Torres J (13), Benito M (0), 
Fons C (6), Garcia M.A. (9), 

Gual A (11), Tejero E (24), 
Camí P (10).
C.B. Vic: Rabaseda M (10), 
Comes G (0), Garrote J (21), 
Vidal D (7), Rodríguez J (6), 
Domínguez S (11), Iglesias J 
(2), Joanola M (2), Torrent 
X (5), Sabata N (13), Toure 
O (9).

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

El Picornell derrota els 
igualadins del CNI
WATERPOLO / LA VEU 

E l passat dissabte 11 de 
novembre els water-
polistes de la catego-

ria absoluta masculina del 
CNI va jugar contra el Club 
Esportiu Picornell a les pis-
cines Bernat Picornell de 
Barcelona, amb un resultat 
final de 9-4.
Va ser un partit complicat. 
Els igualadins es van en-
frontar a diversos inconve-
nients on l’absència d’alguns 
dels jugadors veterans es va 
notar. El joc entre els dos 
equips va ser molt ajustat 
però a causa del mal arbi-
tratge (en contra), el Picor-
nell va poder aprofitar per 

posar-se pel davant i gua-
nyar el partit.  
Cal destacar com a nove-
tat el debut d’Albert Boix 
com a membre novell de 
l’alineació. 
Parcials: 1-2, 5-2, 0-0, 2-1
Alineació CNI: D.Honto-
ria(porter), E.Noguera(1), 
A.Boix, J.Burgues, A.Lòpez, 
J.Soler, Q.Vilarrubias, T.Ma-
llofré, D.Sánchez, M.Ba-
dia(1), X.Palomo(2) i com a 
entrenador A.Torras.  
El proper partit serà dissab-
te 18 de novembre a la pis-
cina de Les Comes contra el 
Club Waterpolo Sant Adrià 
B a les 19:45 

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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L’infantil femení del CAI i Carla 
Bisbal, guanyadores al Cros de Mataró

ATLETISME / LA VEU 

Diumenge al matí, es 
disputava al circuit de 
Cros permanent dels 

Contrabandistes, la 48a edi-
ció del  Cros Ciutat de Mata-
ró, amb organització del G.A. 
Lluïsos. Les proves comptaren 
amb una gran participació 
d’atletes de les diferents cate-
gories i eren puntuables per 
al G.P. Català de Cros de les 
categ. Cadet, Juvenil i Júnior, 
per participar amb la Selecció 
Catalana al Cros Internacio-
nal d’Elgòibar. 
Hi van participar un grup de 
32  atletes  del C.A. Igualada 
Petromiralles /Dental Iguala-
da, amb una brillant actuació 
global, assolint un total de tres 
podis en les categories corres-
ponents.
Pel que fa als i les atletes del 
CAI Petromiralles/Dental 
Igualada, sobresortiren indi-
vidualment la victòria de Car-
la Bisbal en Infantils, a qui cal 
afegir el triomf per equips de 
les Infantils fem. i els 3rs llocs 
de les Cadets fem. i dels In-
fantils masc., en una excel·lent 
actuació global. 
Cal ressaltar la gran victòria 
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de l’equip Infantil fem. (Sub-
14) dominant la cursa Carla 
Bisbal amb 3’46”, seguida de 
Núria Moix, 4a amb 4’05”, 
d’Aina Eberle, 8a amb 4’13”, 
d’Andrea Gil, 10a amb 4’17”, 
d’Aya Boulbayem, 12a amb 
4’22”, de Júlia Oliveras, 13a 
amb 4’23”, i de Mar Buchaca, 
14a amb 4’24” sobre 1.180 m. 
de cursa.  
Les Cadets fem. (Sub-16) eren 
3eres. per equips, entrant 10a 
Julia Solé amb 5’42”, 16a Fran-
cina Massagué amb 5’55”, 24a 
Judit Navarro amb 6’16”, 26a 
Marcel·la Solé amb 6’18”, 40a 
Avril Duràn amb 6’38”, 41a 
Mariona Rodríguez amb 6’38” 
i 48a Cloe López amb 6’46”, 
sobre 1.660 m. de cursa.
Els Infantils masc. (Sub-14) 
eren també 3rs. per equips, 
entrant 12è Nil Gómez  amb  
9’09”, seguit de Nil Cabe-
llo, 14è amb 9’11”, 16è Oriol 
Alonso amb 9’14”, i 19è Ham-
za Zeroual amb 9’23”, sobre 
2.440 m. de cursa.                                                                        
Martina Llorach era 6a en 
Alevins fem. (Sub-12) amb 
3’16”,  sobre  925  m. de cursa.  
Ingrid Díaz-Guerra era 10a 

en Benjamins fem. (Sub-10), 
amb 3’42”, seguida de Laia 
Cerro, 21ª amb 4’07”, entrant 
43ª Berta Márquez amb 4’23” 
i 46ª Erin Conesa, amb  4’26” 
sobre 925 m. de cursa.   
 Jan Bisbal era 23è en Cadets 
masc. (Sub-16), amb 11’01”,  
sobre  3.080  m. de cursa.  Nico 
Valle era 23è en Alevins masc. 
(Sub-12), amb 6’37”,  sobre  
1.660  m. de cursa.  
Guillem Llorach era 44è 
en Benjamins masc. (Sub-
10) amb 3’59”, sobre 925 
m. de cursa.      

Riduan Boulbayem - CAI 
Petromiralles - 3r en Juvenils 
(Sub-18)
Pel que fa a les categ. supe-
riors, Riduan Boulbayem era 
3r en Juvenil masc. (Sub-18), 
amb 15’39”, seguit de Sergi 
Santamaria, 8è amb 16’00”, so-
bre 4.890 m. de cursa.      
Marina Suria era 5a en Júni-
or fem. (Sub-20) amb 11’29”, 
seguida d’Iman Beloua, 6a 
amb 11’33”, sobre 3.080 m. de 
cursa. Carla Alemany era 8a 
en Juvenil fem. (Sub-18) amb 
11’51”, en la mateixa cursa 
conjunta.      
Marta Llagostera era 5a amb 
22’02” en categ. Promesa fem. 
(Sub-23), en la prova gran 
Promesa/Sènior fem., domi-
nada per Mireia Sosa (A.A. 
Xafatolls) amb 21’26” sobre 
5.460 m.  El guanyador absolut 
masc. del Cros va ser Ibrahim 
Ezzaydouni (F.C. Barcelona), 
amb 23’54” sobre 7.890 m. de 
cursa.      
Pel que fa al Campionat de Cata-
lunya de Relleus mixts 4 x 2.000 
m., es va imposar l’A.A. Catalu-
nya, seguits de l’ISS-L’Hospita-
let, i del Barcelona Atletisme.

ATLETISME / LA VEU 

El C.A.I Petromiralles, 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada, 

organitzen aquest diumenge  
amb sortida a les 10 h. del matí 
(Cursa atlètica),  la 45a edició 
de la Pujada Igualada – La Tos-
sa de Montbui, 7è Memorial 
Lluís Torrescasana. També es 
durà a terme la 1a Caminada 
Popular, no competitiva, amb 
sortida a les 9 h. del matí.
La sortida d’ambdues moda-
litats es donarà des de l’Estadi 
Atlètic Municipal, enguany no-

vament amb el recorregut per 
camins i corriols forestals, amb 
l’arribada al cim de la munta-
nya de La Tossa, amb un re-
corregut aproximat de 7.500 
m.  La cursa atlètica es oberta  
a atletes federats i no federats 
majors de 14 anys.
Hi haurà Trofeus per als  3 clas-
sificats capdavanters de la ge-
neral masc. i fem. de la cursa, 
i també per al primer/primera 
de cada categoria, que van de 
la 1m.-7f. fins a la 6m.-12f., i 
rebent també els atletes classifi-
cats una bossa d’avituallament 
final, una gorra  al·legòrica i un 

tiquet per a la botifarrada.
Les inscripcions, al preu de 5 
€. poden efectuar-se anticipa-
dament fins avui divendres, a 
la pàg. Web www.clubatletici-
gualada.com , i el mateix diu-
menge  des d’una hora abans 
de la sortida, al lloc d’inici de 
la prova, si no s’ha arribat al 
límit de 200 participants.  El 
pagament es farà el dia de la 
cursa, al recollir el pitral. Es 
recomana fer la inscripció 
anticipadament, a efectes de 
la previsió per a la botifarrada.  
Hi haurà Bus per a la tornada, 
després de la cursa.

Diumenge, 45a Pujada a la Tossa

Nova jornada dels Jocs 
Escolars i segona prova 
del Circuit de Cros

JOCS ESCOLARS / LA VEU 

Aquest cap de setma-
na passat vam poder 
gaudir d’una nova 

jornada de JEEA el dissabte i 
la segona prova del Circuit de 
Cros Escolar de l’Anoia a Vila-
nova del Camí.
Dissabte la matinal de partits 
es va disputar amb tota nor-
malitat. A les 9 començaven 
els partits a les diferents pistes 
de joc de la comarca. Bàsquet, 
handbol, hoquei, futbol 7, fut-
bol sala i voleibol. D’aquesta 
setmana destaquem la clas-
sificació del Campionat de 
Voleibol Aleví que organitza 
el Consell Esportiu de l’Alt 
Penedès on l’equip de l’Anoia, 
l’Igualada V.C. ocupa la 3a po-
sició: 
Estalella «Verd» 4 – 12 C.V. 
Vilafranca / Estalella «Blanc 
6 – 10 EEM Sant Martí «Ne-
gre» / EEM Monjos «A» 10 – 6 
EEM Sant Martí «Vermell» / 

La Ràpita 4 – 12 CE Hortons / 
EB Sant Cugat 10 – 6 EEM Vi-
lobí / Igualada VC 12 – 4 EEM 
Monjos «B».
Diumenge va ser el torn del 
33è Cros Joan Maragall. Més 
de 300 nens, nenes i no tant 
petits van demostrar la seva 
velocitat pels diferents recor-
reguts que plantejava la prova 
del Circuit Comarcal de Cros 
Escolar.
Pel cap de setmana que ve, dis-
sabte hi ha una nova jornada 
de JEEA a les pistes de la co-
marca i la Jornada de reciclat-
ge per a tutors/es de Gimnàs-
tica Artística a l’Hospitalet de 
Llobregat. Diumenge el Cros 
Escolar ens porta fins als Hos-
talets de Pierola per disputar 
l’11è Cros Escolar de la vila.
Podeu consultar tota la in-
formació sobre els Jocs Es-
portius Escolars de l’Anoia a 
www.ceanoia.cat

Els equips del CNI es 
desplacen a Cornellà en 
la segona jornada de lliga
NATACIÓ / LA VEU 

Aquest dissabte 11 no-
vembre va tenir lloc la 
2a jornada de lliga ca-

tegories absolut, Júnior i infan-
til, a la piscina Can Mercader 
de Cornellà.
Els equips participants van ser 
l’amfitrió C.N.Cornella, Club 
Atlètic Barceloneta, C.N.Sant 
Just Desvern, C.N.Sant Boi i el 
Club Natació Igualada. Per part 
del CNI van nedar Elia Ibarra, 
Judit Ibarra, Laura Rodríguez, 
Janna Blaya, Aina Méndez, Ju-
dith Fei Gonzalez, Iona Zhen 
Maturana, Mireia Carrero, 
Alex Varea, Xavi Tort, Marçal 
Rodríguez, Jaume Lopez, Nil 
Enríquez i Andreu Bermejo.

Les proves disputades van ser 
els 50m. lliures, braça, papallo-
na i esquena. Els 100m. lliures, 
braça, papallona i esquena. Els 
200m. lliures, braça, papallona 
i esquena. Les proves de 400m 
lliures i 200m. estils i per fina-
litzar la competició, els relleus 
de 4x50m lliures femenins 
absoluts (Janna, Laura, Judit i 
Elia), els 4x50m lliures infan-
tils (Aina, Judith Fei, Iona i Mi-
reia) i els 4x50 estils masculins 
(Marçal, Alex, Andreu i Nil).
Uns emocionants relleus i bons 
resultats per a un dia de com-
petició on els esportistes del 
CNI van estar a l’alçada de l’es-
deveniment.



Resultats diversos pels equips de 
l’Igualada Vòlei Club 
VÒLEI / LA VEU 

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

es va desplaçar a la pista del 
CV Cometa Bellvei per dis-
putar una nova jornada, els 
igualadins es van emportar els 
tres punts. El partit va acabar 
amb un marcador de 0 sets a 3 
(11-25/13-25/16-25), favorable 
als de l’Anoia. Els visitants van 
dominar el partit de l’inici fins 
al final amb una bona defensa i 
un atac contundent.
El  pròxim diumenge  a les 16 
hores l’IVC  es desplaça a la 
pista de la Torre de Claramunt 
per disputar una nova jornada.
El Sènior Femení perd davant 
el Balafia 0-3, a les Comes. Les 
lleidatanes no van tenir opció. 
La setmana que ve rebran al SP 
dissabte al Fortí.
Els veterans del XP perden 
en el seu segon enfrontament 
amb el Paip Voleibol, per un 
3-1, esperant el pròxim partit.

Equips base
El Juvenil Masculí perd davant 
el Barça per 0-3, un partit igual 
que el de Mataró on un equip 
superior va fer que els iguala-
dins no entressin en el partit 
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fins el segon set que van plan-
tar cara, però no va ser sufici-
ent. La setmana que ve es des-
placen a Terrassa.
El Juvenil Femení guanya el seu 
partit al fortí per 3-1 davant el 
Vilanova Opticalia. Partit molt 
seriós del les noies de Jordi Ra-
bell, la setmana que ve reben el 
Vilafranca a les 10 de diumen-
ge al Fortí.
Les Cadets perden el seu partit 
per 0-3 també davant el Vila-
nova Opticalia, la setmana que 
ve rebràn el Vilafranca després 
del partit de less Juvenils.
Les Infantils van treballant 
però també van perdre davant 

el CV Begues, per 0-3 , la set-
mana que ve s’enfrontaran al 
Barça.

Diverses jugadores, a la con-
vocatòria oberta de Selecci-
ons Catalanes
Volem fer menció que les ju-
gadores Naia Rojo, Berta Puig, 
Berta Junyent, Helena Parra, 
Aina Monclús, Ariadna Agui-
lera i Carla Morera, han estat 
seleccionades per el club per la 
convocatòria oberta de Selec-
cions Catalanes, en categories 
infantil i cadet, esperem que 
gaudeixin de la experiència i a 
veure si hi ha sort.

HANDBOL / LA VEU 

El passat dia 4 de novem-
bre l’equip SAI Handbol 
Igualada es desplaçava a 

Cerdanyola per disputar la 2a 
jornada de la lliga Demanoen-
mano.
L’equip s’enfrontava a un equip 
fort físicament i amb més tèc-
nica que l’equip igualadí, que 
es desplaçava amb alguna bai-
xa a la banqueta. L’ equip SAI 
Special CHI, com és habitual, 
va lluitar cada pilota per acon-
seguir marcar gol. La defensa 
tancada de l’equip local, que ho 
va fer també molt bé, no deixa-
va espais per arribar a la línia 
amb comoditat i dificultava les 

2a jornada per a l’equip 
Special SAI C.H. Igualada

jugades d’atac dels igualadins.
El resultat va ser clarament fa-
vorable a l’equip local, cal re-
marcar la gran entrega i esforç 
en tot moment d’aquest equip 
que es mereixia més premi pel 
seu treball durant el partit. Tot 
i així, els igualadins encaixen 
aquesta derrota amb filosofia 
i alegria. El proper partit es 
disputarà a Igualada, diumen-
ge 19 de novembre a les 12 del 
matí a la sala de Barri.
Entrenats per Lalo Canales: 
Alba Nieto, Jordi Nieto, Àngels 
Marimon, David Cobos, Car-
les Pons, Alex Fuentes, Dani 
Houdouchi i Joan Solís.

L’equip “A” venç el Torà 
en la 4a jornada de lliga

Sort diversa del CPP Igualada CTAI 
en el desplaçament a Saragossa  
TENNIS TAULA / LA VEU 

Desplaçament a Sara-
gossa del CPP Igua-
lada CTAI el passat 

cap de setmana, per disputar 
dos partits a la sempre difícil 
pista del C.N. Helios.
El dissabte a la tarda varem 
jugar contra el C.N. Helios 
“A”, partit que va començar 
amb 2 a 0 pels nostres palis-
tes, però no es va poder sen-
tenciar, acabant-se perdent 
per 4-2.
Van jugar: Daniel Luco (1), 
Francesc Masip (1) i Roger 
Domingo.
El diumenge al mati, vàrem 

obtenir una victòria molt dis-
putada i de molt mèrit davant 
el C.N. Helios “B”. Partit amb 
alternances al marcador, però 
aquesta vegada el partit va 

caure pel CPP Igualada. Re-
sultat final de 2 a 4.  
Van jugar: Daniel Luco (2), 
Francesc Masip (2) i Roger 
Domingo.

BITLLES CATALANES / LA VEU 

El darrer cap de setma-
na l’equip “A” de bitlles 
Igualada va jugar amb 

el Torà la quarta jornada de la 
lliga i es va poder refer gua-

nyant els dos partits amb els 
següents resultats:
El primer partit: Torà 349 - 
383 Igualada “A” i el segon 
Tora 352 - 376 Igualada “A”.



El circuit de Castellolí va acollir la 
penúltima prova de MX Nens
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Nani Roma i l’odenenc 
Àlex Haro guanyen el 
ral·li de Cuenca

MOTOR / LA VEU 

Les instal·lacions del 
Parcmotor Castellolí 
van reunir diumenge 

la penúltima cursa de la Lli-
ga Catalana de Motocròs de 
Nens de la mà de la Funda-
ció Catalana per  l’Esport del 
Motor.
Amb 107 pilots inscrits i una 
magnífica temperatura du-
rant tot el matí, aquesta va ser 

Les cròniques dels partits de pàdel de 
l’Esquaix Igualada

FUTBOL  / JOAN TORT 

Golejada a Les Comes 
davant un Sant Just 
voluntariós i poc 

afortunat davant la porteria 
de Diego que va estar molt 
segur els noranta minuts.  
Bon treball dels blaus capi-
tanejats per Vicens Corbella 
on totes les línies treballaren 
amb serietat i res van po-
der fer els visitants davant 
les magnífiques passades de 
Carlos Solís i Lele, que tren-
caren la defensa Justina i sí 
van saber aprofitar els igua-
ladins amb els gols de Xavi 

una de les proves que va reu-
nir més pilots durant aques-
ta temporada 2017, procla-
mant els  primers campions 
de la Lliga: Gorka Gardoy, en 
MX50, i Joan David Rosell, en 
MX Sots18 4T.
Amb un tres de quatre, Joan 
David Rosell ho tenia tot de 
cara per sentenciar el títol de 
la categoria Sots18. El pilot de 

Sant Antoni de Vilamajor no 
va deixar escapar l’oportunitat 
i es va imposar amb claredat al 
circuit de Castellolí. 
L’altre pilot que ha sor-
tit victoriós del Moto-
cròs de Castellolí ha sigut 
Gorka Gardoy, qui amb la 
primera posició d’aquest diu-
menge ha aconseguit el títol 
de campió de Catalunya en 
MX50. 
Unai Aguiló s’ha endut el tri-
omf de la categoria MX65 amb 
victòria en totes dues màni-
gues. En MX85 Juvenil la vic-
tòria final ha estat per Ferran 
Pla. Pau Geli ha aconseguit 
una important victòria en la 
categoria MX85 Cadet. Amb 
aquest resultat, Geli retalla 
distància a l’actual líder de la 
categoria, Gerard García, qui 
ha finalitzat la cursa de Caste-
llolí en segona posició. Final-
ment, en la categoria MX125, 
Guillem Farrés ha sigut el més 
ràpid en totes dues mànigues.

MOTOR / LA VEU 

La darrera prova pun-
tuable pel campionat 
espanyol de ral.lis tot 

terreny es va disputar per ca-
mins de la Serra de Cuenca. 
Hi van participar el pilot oso-
nenc Nani Roma copilotat per 
l’odenenc Àlex Haro de Moto 
Club Igualada amb un potent 
Mini All4racing. El divendres 
es va disputar un curt pròleg, 
el dissabte dues etapes i una el 
diumenge. A tots ells Roma i 
Haro es van imposar d’una 
forma clara.
Al final de les dues etapes del 
diumenge, Nani i Àlex co-
mentaven: “Han estat dues 
etapes de 206 km cadascuna, 
per tant 412 km, i ha anat tot 
molt bé. L’etapa del matí ha es-
tat de molt difícil navegació. 
Era molt complicat el road 
book, ja que hi havia punts en 
els quals era complicat trobar 
les pistes enmig del bosc. O 

sigui, que ha estat difícil, però 
hem agafat una bona velocitat 
i a la tarda hem millorat”.
A la darrera etapa del diumen-
ge, Roma i Haro es van tornar 
a imposar de forma contun-
dent sobre la resta de classifi-
cats i en el que la segona posi-
ció va ser per Ruben Gracia i 
Diego Vallejo amb Ford Ran-
ger, completant el podi Joan 
Lascorz i José R. Cañíz amb 
Polaris.
El pilot osonenc tenia parau-
les d’elogi per al seu copilot 
anoienc Àlex , “que ha fet un 
treball fantàstic” i per tot el 
seu equip, “el Mini ha funcio-
nat de meravella i ha estat un 
plaer córrer aquest ral·li de 
Cuenca, una cursa molt ben 
organitzada”. Victòria doncs 
de Nani Roma i Àlex Haro i 
el més important que els hi ha 
servit d’un bon entrenament 
de cara al Dakar del proper 
mes de gener.

L’AVI aconsegueix una 
gran victòria en un 
partit treballat

Cantarell, Joan Costa i el ma-
teix Lele. 

          De justícia destacar aquesta 
jornada la magnífica apor-
tació de Lele, amb dos gols 
i quatre assistències va con-
tribuir amb solvència a la 
victòria blava, tanmateix de 
la línia defensora, amb Car-
les Farré, Manel Cantarell, 
Jordi Toribio i Robert Agra-
munt en mantenir la porteria 
a zero. 
El resultat final va ser de 7 
a 0. La propera jornada els 
blaus visitaran Badalona. 

PÀDEL / LA VEU 

Les cròniques de tots els 
partits:

Lliga Pàdel +45 
Tercera jornada de la la 
Lliga +45. Aquesta vega-
da una de calç i una d’are-
na dels Equips del Esquaix, 
‘Oxford’ i ‘Cambridge’ 
Després de una arrencada bru-
tal, els de ‘Oxford’ que jugaven 
a fora contra els líders de la 
lliga, el C.T. Can Bonastre van 
caure per la màxima 3-0, això 
si amb una gran lluita i en els 
2 primers partits caient en tres 
sets molt igualats.
Tot el contrari amb els de ‘Cam-
bridge’, que aquest cop jugant 
a casa van guanyar també per 
la màxima 3-0 contra els de 
Santpedor Padel 7, també amb 
uns partits molt treballats, 
concretament els de les pare-
lles 1 i 2, guanyant després de 
lluitar cadascun d’ells a 3 sets. 
Aquest resultat fa que ara sigui 
‘Cambridge’ els que se situen 
per sobre de Oxford a la clas-
sificació provisional.

Federació Catalana Pàdel 1a. 
Masc.
Els nostres jugadors tanquen 
amb victòria a fora, la última 

jornada de la Lliga Federada. 
El resultat va ser de 1-2 jugant 
a casa dels nostres veïns de Les 
Moreres. Amb una lliga amb 
molt de nivell i 14 equips, al fi-
nal i a falta de registrar alguns 
resultats haurem acabat en 5a 
posició.

PàdelCat 2ª categoria femenina
Aquest cop no ha pogut ser. 
Hem perdut 1-2 jugant a 
casa contra el Meskpadel. 
Amb unes alineacions molt 
experimentals, estem contents 
del puntet aconseguit. La veri-
tat és que es va haver de lluitar 
a fons per guanyar-lo.

PàdelCat 3ª categoria femenina

Desplaçament sempre difícil a 
Terrassa i derrota per 3-0 con-
tra les noies de Les Pirates. Un 
altre equip fortíssim, que no 
hauria de estar jugant aquesta 
categoria.

PàdelCat 4ª categoria 
femenina
Aquesta vegada i seguint la 
lògica, les nostres noies van 
caure per 3-0 a casa del C.T. 
Manresa que es un dels equips 
més forts de la categoria. Tot 
i així han tornat molt anima-
des, seguirem treballant, hi 
anem agafant experiència, te-
nint en compte que moltes de 
les nostres jugadores debuten 
en competició.



L’Igualada Club Gimnàstic Aula 
presenta els seus equips

Bernat  Jaume a França 
i Anglaterra i debut de 
l’equip RS-PLASTNET 
de 2a categoria
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HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com

PATINATGE / LA VEU 

Dissabte al matí es va ce-
lebrar a Les Comes, la 
presentació de la tem-

porada 2017/2018 de L’Igualada 
Club Gimnàstic Aula.
Un any més, envoltats de gim-
nastes, familiars, cos tècnic i 
junta directiva, el club igualadí 
va donar oficialitzada la nova 
temporada.
Mentre tots els socis s’aplegaven 
a la sala de juntes per celebrar 
l’assemblea general, les gimnas-
tes eren organitzades per rea-
litzar la ja tradicional sessió de 
fotos per grups d’inici de curs, 
un bonic record que va marcant 
amb pinzellades la història del 
club.
Amb un total d’11 entrenadores 
que formen el cos tècnic format 
per entrenadores de suport: 
Maria Cosano, Clara García, 
Ruth Reymundi, Ivet González, 
Marta Alonso i Nadine Ruiz, 
com a entrenadores respon-
sables: Maite Sànchez, Marta 
Trenado, Sílvia Días i Mònica 

ESQUAIX / LA VEU 

El anoienc Bernat Jaume 
va jugar un torneig PSA 
a Niord (França) i va 

debutar a la lliga anglesa amb 
Bexley al sud de Londres.
A Niord, just al costat de Nan-
tes, el nostre representant 
va superar les dues primeres 
rondes de prèvies guanyant al 
francès Enzo Corigliano 3-0 i 
al txec Ondrej Uherka per 3-1. 
A 1a roda del quadre va cedir 
en un igualadíssim partit de 
3-2 amb el egipci Karim El 
Hamamy 15-13 en el cinquè 
set. El anoienc va tenir 2 boles 
de partit.
Acte seguit es va desplaçar per 
debutar en la lliga anglesa, la 
més important del món for-
mant amb el Bexley tennis&s-
quash Racquet club. Jugant de 
2, el nostre representant va 
perdre amb el 24è millor ju-
gador del món, l’escocès Alan 
Clyne caient per 11-4, 6-11, 
6-11, 8-11 en un partit com-
pletíssim de l’igualadí.
Propera parada Romania, 
en un nou torneig puntuable 
PSA.
 
Arrenca la lliga catalana de 
2a. 
L’equip Radio RS-PLASTNET 
de lliga catalana va també de-
butar en la 2a categoria fede-
rada amb derrota 3-1 davant 
el Tenis Sabadell.
L’únic punt anoienc el va 
aconseguir el jove Nacho Fa-
jardo derrotant a Sergi Planas 
3-1, Toni Jiménez va caure 
amb Cristian Ruiz, Rafa Sánc-
hez ho va fer amb Lluís Vilalta 
i Joan Llorach tampoc va po-
der sumar caient amb Jordi 
Caupena.

Esteve, i coordinadora Laura 
Martínez, i més d’un centenar 
de gimnastes conformen aques-
ta temporada el planter de l’ICG 
Aula, entre edats compreses en-
tre els 2 i 17 anys. I una junta 
directiva presidida pel Sr. Josep 
Mª Planella i un ampli grup de 
delegats de cada grup. 

Les gimnastes del benjamí van 
disputar a Reus el II Trofeu 
Pare Manyanet
El conjunt Benjamí Base Nacio-
nal modalitat 5 pilotes , format 
per: Martina Espinalt, Gina 

Castelltort, Laia Sànchez, Ar-
let Oliva, Mar Vázquez i Pau-
la Sallent, van aconseguir ser 
segones amb un exercici amb 
més correcció que altres dies. 
Aquesta competició ha estat la 
darrera abans del Campionat 
d’Espanya, que es celebrarà a 
Alacant del 21 al 26 de novem-
bre.
Les igualadines competiran di-
vendres 24 de novembre cap 
a finals de la tarda, sens dubte 
gran fita per a aquestes jovenís-
simes gimnastes que debuten a 
nivell nacional.

PÀDEL / LA VEU 

Dissabte 11 de novem-
bre es va jugar la V lli-
ga pàdel +45, Les Mo-

reres vs Can Busqué. Guanyant 
a casa el nostre equip 3-0. 
També es va disputar la lli-
ga Nacex, vàrem perdre contra 
l’esquaix 2-1, fora de casa, així 
i tot es van emportar un punt. 
Diumenge 12 de novem-
bre no es va quedar enrere, 
les nostres noies van arrasar. 
Per part de la lliga padelcat, van 
jugar contra CP Casino Ponts a 
casa nostra guanyant-les 2-1. 
Per últim però no menys im-
portant, les nostres  tennis-
tes  també es van endur la  vi-
tòria  jugant a casa la XXIII 
Lliga Femenina del Terrassa 
+30, finalitzant amb un 2-1. 

Cap de setmana intens 
per als equips del Cal 
Font Club Les Moreres

4 podis i 8 aprovats de nivell de la secció 
de patinatge artístic de l’HC Montbui

El Club Gimnàstic San Roque participa al 
II Trofeu AE Pare Manyanet

El passat 5 de novembre la 
secció de patinatge artís-
tic de l’HC Montbui va 

participar al Trofeu Joana Pérez, 
a Lliçà de Vall, aconseguint 4 
podis en total. Els resultats van 
ser els següents:
C majors: 1ª Marta Martínez, 
2ª Iveth López, 3ª Ingrid Beren-
guer i 4ª Núria Abad / C menors: 
14ª Beatriz Pérez / B majors: 1ª 
Anira Lucena, 6ª Aina Andreu, 
8ª Aroa Delgado i 9ª Anna Che-
ca / B menors: 9ª Hanna Lucena, 
12ª Ivet Luque i 16ª Lara Llobet.
Els resultats han estat molt bons, 
tant per la quantitat de clubs 

participants com pel nivell que 
hi van demostrar; no obstant 
i així, les patinadores de l’HC 
Montbui van obtenir 4 podis i 
totes les participants van fer una 
molt bona actuació.
El passat dissabte va tenir lloc 
les proves de nivell, en les quals, 
van aprovar nivell les següents 
patinadores i patinador:
Nivell C, i per tant passant a ni-
vell B: Núria Abad, Ingrid Be-
renguer, Júlia Bernades, Benno 
Carles, Marta Martínez i Paula 
Muñoz. Nivell B, i per tant pas-
sant a nivell A: Aina Andreu i 
Anira Lucena.

Aquest cap de setmana 
el Club Gimnàstic San 
Roque ha participat 

amb els seus exercicis en el II 
Trofeu Pare Manyanet a Reus.
Van participar: Carlota Zamora 
i Gisela Ramírez en categoria 
aleví amb aparell de maces; San-
dra Domínguez i Paula Mensa 
en categoria cadet amb aparell 
de cinta; i Itziar Mensa, juvenil 
en aparell de pilota . 
Totes van aconseguir una molt 
bona competició amb els seus 
exercicis, amb una gran compli-
citat van demostrar la gran pro-
gressió de la feina que cadascu-

na d’elles i coordinació tècnica 
porten realitzant aquests últims 
dos mesos. Cal destacar, Carlota 
Zamora que va realitzar un gran 
exercici amb una expressivitat i 
execució molt bona i es va plan-
tar a la primera posició del podi.
Gimnastes i equip tècnic estan 
treballant de valent amb molt 
esforç de cara al Campionat 
d’Espanya que es celebrarà el 
pròxim dimecres 22 de novem-
bre a Alacant. Quatre gimnastes 
del club i entrenadora viatjaran 
dimarts cap allà per participar el 
Campionat més important en la 
seva modalitat.
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Comença la 15a edició del Zoom, el Festival 
internacional de ficció televisiva i formats
El festival, que tindrà lloc del 21 al 26 de novembre a Igualada i Barcelona, pre-estrenarà una cuidada selecció de produccions 
internacionals de cinema per a televisió realitzades en els darrers anys.

CINEMA / LA VEU 

Del 21 al 26 de novem-
bre tindrà lloc la 15a 
edició del Festival 

Zoom, a Igualada i Barcelona. 
Una cita imperdible per a tots 
els amants de la ficció per a 
televisió de Catalunya, l’Estat 
espanyol i d’arreu del món. 
El certamen, que enguany 
celebra 15 anys, pre-estrena-
rà les 8 pel·lícules que con-
formen la Secció Oficial. El 
film que obrirà enguany el 
Festival Zoom és El Nom (Es-
panya, 2017), dirigida per 
Joel Joan. En aquesta secció 
també comptarem amb Cha-
rité (República Txeca, 2016) 
de Sönke Wortmann, Vida 
Privada (Espanya, 2017) de 

Sílvia Munt, Els Fills del Sol 
(Espanya, 2016) de Ramon 
Costafreda i Kiko Ruiz Cla-
verol, Memo (Hongria, 2016) 
d’István Tasnádi, Wunschkin-
der (Alemanya, 2016) d’Emily 
Atef, In arte Nino (Itàlia, 
2016) de Luca Manfredi i De 
la ley a la ley (Espanya, 2017) 
de Sílvia Quer.

Zoom Series
Un any més Movistar+ col-
labora amb el festival dins 
de la secció Zoom Series. Es 
projectaran dos capítols de la 
sèrie original de Movistar+ 
La Zona, creada per Jorge i 
Alberto Sánchez-Cabezudo 
que narra els esdeveniments 
que passen tres anys després 
d’un gran desastre nuclear al 

nord d’Espanya, amb la par-
ticipació d’actors com Eduard 
Fernández, Álvaro Cervantes, 
Emma Suárez, Juan Echano-
ve, Carlos Bardem, entre al-
tres.
El Festival Zoom també 
pre-estrenarà els dos primers 
capítols de la sèrie Vergüen-
za, protagonitzada per Javier 
Gutiérrez i Malena Alterio, 
una divertida comèdia sobre 
una parella que sempre acaba 
sentint vergonya de les seves 
situacions. 
A més es parlarà sobre el nou 
programa de #0 La Búsqueda  
dins d’una sessió Zoom Class. 
Aquesta proposta de Movis-
tar+ ens mostrarà indrets re-
mots, de difícil accés i molts 
cops inexplorats de la mà de 

Diego Cortijo, un policia na-
cional que ha realitzat expe-
dicions a Paititi (Perú), Yona-
guni (Japó), Xibalba (Mèxic) 
i Thule (Groenlàndia). 

Per als més petits i per als 
joves
Per als més petits, el festi-
val programa dins la seccció 
Zoom Kids l’adaptació en 
animació de la novel·la d’An-
toine de Saint-Exupéry El pe-
tit príncep (França, 2015) de 
Mark Osborne. Enguany 8 
municipis de l’Anoia compta-
ran amb aquesta sessió esco-
lar. S’incorporen als munici-
pis on ja es feien projeccions, 
els Prats de Rei, Castellolí i 
Capellades.
A la secció Zoom Jove comp-

tarem amb els curtmetratges i 
websèries produïdes i dirigi-
des per joves promeses com 
Cucli de Xavier Marrades, El 
Atraco d’Alfonso Díaz, Iden-
tity Parade de Gerard Freixes, 
Ihesa d’Alejandro Díaz Cas-
taño, Les bones nenes de Clara 
Roquet, ROL d’Hammundi 
Al-Rahmoun Font, Time Lap-
se de Christian Avilés i es pro-
jectarà el primer capítol de la 
segona temporada d’Amigos 
de Sangre 2, guanyadora de la 
sessió de pitching del Saló del 
Cinema i les Sèries de L’Hos-
pitalet de Llobregat 2017.

Produccions locals
Un any més el certamen apos-
ta per promoure la creativitat 
i el talent local al Zoom KM0, 

En aquesta 15a edició, el Zoom reconeixe-
rà amb el Premi d’Honor la trajectòria del 
periodista Àngel Casas i el Premi Tu ets la 
tele al programa de televisió Saber y ganar. 
Casas és una de les cares més conegudes 
de la petita pantalla de casa nostra, pro-
tagonista de programes com Àngel Casas 
Show, Un dia és un dia, Tal Cual, Temps 
era Temps o Senyores i Senyors, i compta 
amb 2 Premis Ondas, 3 TP i una Antena de 
Oro. D’altra banda, el Zoom premia el con-
curs en antena més veterà de la televisió, 
Saber y ganar, presentat per Jordi Hurtado 
que des de fa 20 anys s’emet diàriament i 
que ja compta amb més de 5.000 episodis. 

El Premi Auguri Sita Murt, dedicat 
a les joves promeses de l’ofici, el re-
brà l’actriu catalana Bruna Cusí, re-
cent coprotagonista del premiat film 
de Carla Simón Estiu 1993. Cusí ha 
treballat també al film d’Agustí Vi-
llaronga Incerta Glòria o a les sèri-
es Polseres Vermelles, Cites, El cor 
de la ciutat, entre d’altres. El Premi 
a la Millor Sèrie Espanyola és per a 
la producció de TV3 i Mediapro Nit 
i Dia, creada per Lluís Arcarazo i 
Jordi Galceran i protagonitzada per 
Clara Segura.

Premi d’honor per a Àngel Casas Premi Auguri Sita Murt 
per a Bruna Cusí



El Nom (Espanya, 2017) de Joel Joan es una adapta-
ció de l’obra de teatre francesa Le Prénom de Matt-
hiew Delaporte i Alexandre de la Patillère. Vicenç és a 
punt de ser pare per primera vegada als quaranta anys. 
Quan el conviden a sopar a casa de la seva germana i 
el seu cunyat, es retroba amb el Claudi, un bon amic 
de la infància. Allà li fan tot un seguit de preguntes 
amb sentit de l’humor sobre la seva paternitat i el que 
això comporta. Però, quan de sobte li pregunten si ja 
ha escollit un nom per al nen, la seva resposta deixa a 
tots bocabadats.

Charité (República Txeca, 2016) de Sönke Wortmann 
és una minisèrie d’època ambientada l’any 1888 que 
narra històries de pacients i treballadors del Berlin 
Charité. Aquest centre mèdic acull, entre d’altres, l’Ida 
Lenze, una jove mainadera amb apendicitis aguda, que 
se sotmet a una nova i perillosa operació i el príncep 
Friedrich, que ha de fer front a un possible càncer de 
laringe.

Vida Privada (Espanya, 2017) de Sílvia Munt és una 
minisèrie - adaptació de Vida Privada, la sòrdida i im-
placable novel·la de Josep Maria de Sagarra. Enmig 
dels profunds canvis socials i polítics ocorreguts a Bar-
celona entre el final de la Dictadura de Primo de Rive-
ra i la Segona República, el primogènit d’una família 
aristòcrata arruïnada cau en una espiral de decadència, 
mentre el seu germà petit lluita per tornar a la cúspide 
a qualsevol preu i sense cap tipus d’escrúpol. 

Els Fills del Sol (Espanya, 2016) de Ramon Costafreda 
i Kiko Ruiz Claverol és una tvmovie sobre el jove ci-
entífic Ferran Calvet (Pablo Derqui) que, als anys 30, 
decideix viatjar a Galícia des d’Edimburg després del 
seu exili. A Santiago de Compostel·la, on ja havia exer-
cit de catedràtic en els anys de la República, és apartat 
de la docència universitària pel govern franquista. Re-
presaliat, comença a treballar a Laboratorios Zeltia, on 
podrà aplicar tots els seus coneixements tècnics.

Memo (Hongria, 2016) d’István Tasnádi ens trans-
porta a la vida del doctor Péter Lónyai, un ambiciós 
psiquiatra, que està fent recerca sobre la hiperamnèsia. 
Vol ajudar al seu pare amnèsic i quan a la seva consul-
ta es troba amb un pacient que també ho és, decideix 
donar-li l’alta i estudiar-lo sota la seva pròpia responsa-
bilitat. Una relació inusual sorgirà entre els dos homes, 
que posarà en perill la carrera del doctor, el seu matri-
moni, i al pacient mateix.

Wunschkinder (Alemanya, 2016) d’Emily Atef narra 
la història de la Marie i en Peter, que desitgen desespe-
radament tenir un fill. Després de molts intents fallits 
de ser pares de manera natural, finalment es decidei-
xen per recórrer a l’adopció a Rússia. Empesos pel seu 
desig i després de molts mesos d’espera, es troben amb 
la seva futura filla Nina, sense ser conscients de la llui-
ta amb la burocràcia rusa i el sistema judicial que els 
espera, ni com aquest procés afectarà la seva relació.

In arte NIno (Itàlia, 2016) de Luca Manfredi descriu el 
període més dur i significatiu del seu pare, l’actor Nino 
Manfredi. Des que l’any 1943 deixa el sanatori al 1958 
quan descobreix que la seva autèntica vocació és actuar 
i aconsegueix l’èxit, tot i la ferma oposició del seu pare 
(avi del director del film).

De la ley a la ley (Espanya, 2017) Sílvia Quer és un bio-
pic sobre Torcuato Fernández-Miranda, polític i jurista 
conegut com ‘el guionista de la transició’. Fernández-Mi-
randa va ser preceptor de Joan Carles I i un personatge 
essencial pel desmuntatge del règim franquista. 

SECCIÓ OFICIAL
amb Maquis del Grup de re-
creació històrica de la Guer-
ra Civil Espanyola, El sitio de 
los sitios de Natalia Cabral 
i Oriol Estrada, Natasha de 
Bernat Enrich i Dan Ortínez 
i Ramé d’Oriol Segon i Mari-
ona Usón.
Zoom Trendy, la secció que 
presenta les produccions més 
novedoses del sector, tindrà 
Ánima de Daniel Dou, Api-
nas 50è aniversari 360º, una 
experiència immersiva de De 
Verité Produccions i OPUS de 
Michael Kovich Jr., la prime-
ra minisèrie de 360º a Amèri-
ca del Sud. 
Zoom Especial Auga, la sec-
ció que col·labora amb l’Aula 
Universitària per a Gent Gran 
d’Igualada, projectarà el do-
cumental Peret i l’origen de 
la rumba catalana de Carles 
Prats, produït per TV3.

Showcase de Pilots de ficció
Per quart any consecutiu la 
revista online Serielizados i el 

Festival Zoom s’uneixen per 
a organitzar una nova edició 
del Showcase de Pilots de Fic-
ció, a Barcelona, a la Facultat 
de Comunicació i Relacions 
Internacionals Blanquerna i 
la Fàbrica Moritz. Una aposta 
per donar visibilitat a la ficció 
més interessant i apropar els 
nous creadors a la indústria 
audiovisual que enguany ha 
seleccionat els pilots A todo 
riesgo, de Bruno Martín (Dr. 
Diablo), Berlineses de Pedro 
Deltell, Paula Galimberti i 
Gonzalo Piñán, Carlinos, la 
serie de Oriol López, Clito 
de Pol López, Kim amb K de 
Oriol Cervera y Amigos de 
Sangre 2 de Guillermo Peláez. 
Durant la tarda tindrà lloc un 
meet the expert amb els pilots 
seleccionats, una masterclass 
oberta de Roger Coma i una 
gala final amb la projecció 
dels pilots i l’entrega de pre-
mis dels projectes guanya-
dors del programa de betevé 
Tube d’Assaig.

La principal novetat d’aquesta 
edició és la creació del Talent 
Campus de Formats de Tele-
visió, una estada formativa per 
desenvolupar idees pròpies de 
nous formats per a televisions 
o altres canals, amb la col·la-
boració de professionals del 
sector. Els participants podran 
assistir a les Zoom Class mati-
nals impartides per professio-
nals de la televisió i a sessions 
tutorials personalitzades a les 
tardes, entre el 22 i el 25 de no-
vembre.
En aquest campus s’analitza-
ran, debatran i treballaran amb 
els tutors Toni Marin i Àlex 
Solà les propostes creatives 
presentades per ajustar-les a la 
realitat del mercat amb l’objec-
tiu de confeccionar una guia 
que segueixi els estàndards de 
la indústria i que estigui prepa-
rada per compartir amb pro-
ductores o mitjans de comuni-

cació.
Les Zoom Class tenen la volun-
tat de potenciar el talent jove i 
enguany s’aposta pels formats 
televisius, amb ponents profes-
sionals del sector en actiu amb 
gran experiència. Enguany 
seran Joc de Cartes (combi-
nació innovadora d’elements 
del concurs culinari amb els 
del docu-reality), La búsque-
da, (programa de Movistar+ 
sobre les expedicions del poli-
cia Diego Cortijo), Certamen 
Curts VOC Òmnium Cultural, 
Si fueras tu (websèrie amb un 
innovador format), una classe 
sobre El foraster i This is ope-
ra, una altra sobre les claus del 
format i la trajectòria de Saber 
y Ganar i la Zoom Class A la 
puta strasse. 2º Acto (experi-
ència d’una producció alterna-
tiva, des de la idea d’un docu-
mental al resultat final), que es 
farà a Vilanova del Camí.

El Zoom aposta pels 
nous talents
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TEATRE / LA VEU 

P eccatum és el títol del 
nou espectacle dels 
mallorquins Produc-

cions de Ferro que fa parada 
al Teatre de l’Aurora just des-
prés de fer temporada a Bar-
celona i en l’inici de la seva 
gira. Es tracta d’un espectacle 
rodó, alegre, festiu i enginyós 
que destapa els dobles sentits 
de les rondalles populars ma-
llorquines i que ha obligat al 
Teatre de l’Aurora a modificar 
el seu espai escènic per po-
der-se representar amb el pú-
blic al voltant dels actors, tal i 
com s’explicaven les rondalles 
antigament.
Peccatum recull un seguit de 
textos de Mossèn Alcover 
qui, mai s’hagués imaginat 
que es poguessin compilar 
sota aquest títol, ja que el 
propi mossèn havia assegurat 
que “dins meu Aplech no hi 
ha l’element pornogràfich que 
tant abunda dins totes les li-
teratures populars”. Des d’un 
punt de vista molt particular, 
Toni Gomila torna als orígens 
de la tradició oral de Mallor-
ca i revisa les rondalles popu-
lars de Mn. Alcover (mante-

nint-ne els mots originals) 
amb una mirada que arrenca 
somriures i rialles, i fins i tot 
fa enrogir algunes galtes. Els 
dos actors en escena fan un 
treball esplèndid amb un des-
plegament interpretatiu en el 
qual es transvesteixen sense 
vestits, desdoblen personat-
ges i tot plegat amb un virtu-
osisme en l’expressió corporal 
que deixa bocabadat.
Produccions de Ferro tornen 
després de l’espectacular èxit 
del multipremiat Acorar que 
ha captivat a milers d’espec-
tadors, que ha fet més d’una 
temporada a Barcelona i que 
va ser un gran èxit de públic 
al Teatre de l’Aurora.
 
Bones crítiques
A Barcelona Peccatum va re-
collir molt bones crítiques 
que, entre d’altres asseguren 
que es tracta d’un especta-
cle “la dramatúrgia del qual 

Després de l’èxit d’’Acorar’ tornen els mallorquins 
Produccions de Ferro al Teatre de l’Aurora amb ‘Peccatum’

Toni Gomila i Catalina 
Florit presenten Pecca-
tum, un espectacle so-
bre el dobles sentits de 
les rondalles populars

hauria de ser referent per a 
qualsevol escola de teatre” i 
destaquen que els dos actors 
en escena –Toni Gomila i Ca-
talina Florit- estan “potents, 
magnífics, esplèndids en un 
brillant desplegament inter-
pretatiu”.
Aquest espectacle compta 
amb la col·laboració d’Òm-

nium Cultural Anoia.
 
Horari i venda d’entrades
Les representacions de Pec-
catum, tindran lloc dissabte 
18 de novembre a les 21 h. i 
diumenge 19 de novembre a 
les 19 h.  Després de la funció 
de dissabte, els espectadors 
podran compartir les seves 

opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades  15 
€ i 12 € (amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans 
de cada funció. Més informa-
ció a www.teatreaurora.cat.  

POESIA / LA VEU 

Aquest dissabte, 18 de 
novembre, a les 20h 
i a l’Adoberia de Cal 

Granotes d’Igualada, es tan-
carà l’actual programació del 
cicle poètic i musical De Pell 
Sensible. La cantant Sílvia 
Comes interpretarà moltes 
de les peces d’amor que for-
men part dels seus trenta 
anys de carrera musical amb 
l’espectacle Comes Love, que 
abraça les paraules dels prin-
cipals poetes del segle XX.
La cantautora del Prat de 
Llobregat va iniciar la seva 
activitat artística col·labo-
rant amb la companyia de te-
atre Kaddish cantant al poeta 
sevillà Luis Cernuda, també 
a La Cuina de l’antic Institut 
del Teatre i cantant en solita-
ri, fins que Margarita Sabar-
tés, la seva mestra de cant, 
li va presentar Lluís Llach, a 

qui va acompanyar en les gi-
res Un núvol blanc i Un pont 
de mar blava.
A Comes Love, la música i la 
veu de Sílvia Comes donen 
vida als poemes de Gil de Bi-
edma, Joan Vinyoli, Salvador 
Espriu, Feliu Formosa, als es-
crits per ella mateixa i també 
als de Gloria Fuertes, coinci-
dint amb la commemoració 
aquest 2017 del centenari 
del seu naixement. A banda, 
com no podia ser d’altra ma-
nera, interpreta cançons de 
Llach, Aute o Brel.
Amb la seva veu i guitarra, 
l’artista canta a l’amor, una 
amor nu, dolç i dolorós, 
acompanyada pel composi-
tor, productor i pianista Pau 
Baigés a l’acordió i el teclat, 
en un espectacle ple de força 
i sensibilitat.
El recital tindrà lloc a l’Ado-
beria de Cal Granotes, situ-
ada a la Baixada de la Unió 

s/n. Es poden comprar les 
entrades anticipades al Punt 
de Difusió Cultural i Turís-
tica (c/ Garcia Fossas, 2) de 
dimarts a dijous de 18:30 a 
20:30h, els divendres de 18 
a 21h, els dissabtes d’11 a 
14h i de 18 a 21h i els diu-
menges d’11 a 14h i de 18:30 
a 20:30h; també una hora 
abans a la mateixa taquilla 
de l’adoberia. L’aforament 
és limitat a 90 persones i el 
preu de l’entrada és de 5 eu-
ros anticipada i 7 euros la 
mateixa nit.

La força i sensibilitat de Sílvia Comes arriba 
aquest dissabte al cicle de música paraules De Pell Sensible

L’artista posarà 
veu i música a 

poemes d’Espriu, 
Formosa o Vinyoli, 
interpretant també 
cançons de Llach, 

Aute i Brel
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Aquest diumenge a 
les 11:30h, el Teatre 
Municipal l’Ateneu 

d’Igualada acollirà el lliu-
rament dels Premis Ciutat 
d’Igualada 2017. L’acte és 
gratuït i obert al públic fins a 
cobrir l’aforament. En el seu 
decurs es farà públic el vere-
dicte dels premis d’Art Digital 
Jaume Graells, de Composició 
Musical Paquita Madriguera, 
de Compromís Social i Cívic 
Mossèn Còdol, de Disseny 
Gaspar Camps, de Fotografia 
Procopi Llucià, de Poesia Joan 
Llacuna, d’Investigació Jaume 
Caresmar i per primera vega-
da, el Premi d’Honor Ciutat 
d’Igualada.
Aquest darrer premi vol ser un 
reconeixement a tota una vida 
de dedicació d’aquelles perso-
nes fortament vinculades al 
batec cultural o de qualsevol 
dels àmbits socials, intel·lectu-
als o educatius de la ciutat; un 
moment perquè l’Ajuntament 

i la ciutat els transmetin el seu 
agraïment. En la seva prime-
ra edició, el Premi d’Honor 
Ciutat d’Igualada es donarà 
ex aequo a dues personalitats 
destacades en l’àmbit cultural 
i, especialment, per la seva 
implicació en la transmissió 
del coneixement de la histò-
ria i el patrimoni de la ciutat: 
Magí Puig i Gubern, membre 

del Centre d’Estudis Comar-
cals d’Igualada (CECI) i orga-
nitzador indiscutible durant 
molts anys de les sessions de 
l’Aula Universitària de la Gent 
Gran (AUGA), i Jaume Farrés 
Vidal, també membre històric 
del CECI, on continua exer-
cint de tresorer, d’incansable 
investigador i difusor de la 
història d’Igualada. També es 

Diumenge, lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada
Per primer cop es 
lliurarà el Premi 
d’Honor Ciutat 
d’Igualada que

reconeixerà ex aequo 
la trajectòria de Magí 
Puig i Jaume Farrés

farà un recordatori al desapa-
regut Esteve Corbella Morera 
(1929-2016) que, per la seva 
personalitat i el seu caràcter 
fort, tant en el món de la em-
presa com en la vessant cultu-
ral –música, composició i cant 
coral– va deixar una profunda 
petja a la ciutat d’Igualada.
Durant l’acte hi haurà diver-
ses actuacions de la formació 
The4Men’s, són quatre can-
taires del cor Ol’Green del 
programa Oh Happy Day de 
Televisió de Catalunya. El te-
nor Rubén Sánchez, el baríton 
Kiko Juan, el baix Lluís Plaza 
i el també baix i guitarra Uri 

Mas canten des d’himnes gos-
pel fins a temes i medleys de 
pop i rock, tot barrejat d’hu-
mor. La presentació de l’acte 
anirà a càrrec dels periodistes 
Jordi Còdol i Núria Cañama-
res.

Increment de treballs pre-
sentats
Pel que fa a la participació, 
enguany hi ha hagut un total 
de 131 candidatures als pre-
mis, 24 més que l’any 2016, 
distribuïdes entre les diferents 
convocatòries d’aquesta edi-
ció. Destaquen com a premis 
amb més participació, el pre-
mi d’Art Digital Jaume Gra-
ells, amb un 49% del total, i el 
de Fotografia Procopi Llucià, 
amb el 30%.
En paral·lel al lliurament dels 
premis, a La Sala Municipal 
d’Exposicions es podrà visitar, 
del 17 de novembre al 10 de 
desembre, una exposició amb 
una selecció de les obres pre-
sentades al premi de Fotogra-
fia Procopi Llucià.

Pere Camps, regidor de Cultura / 

MÚSICA / LA VEU 

Aquest dissabte, 18 de 
novembre a les 11h, es 
durà a terme el desco-

briment d’una placa comme-
morativa del 50è aniversari de 
la mort del mestre Joan Mon-
taner i Guix (1914-1967) al 
carrer Sant Carles número 4, la 
casa on va néixer i morir. L’acte 
comptarà amb la participació 
de la coral La Llàntia, que in-
terpretarà diverses cançons, i 
es comptarà amb la presència 
del fill de l’homenatjat, Josep 
Montaner, de l’alcalde, Marc 
Castells, i de regidors del con-
sistori.
Joan Montaner va ser una per-
sona molt reconeguda i apre-
ciada a Igualada per la seva 
apassionada i incansable dedi-
cació a la música, sobretot en el 
vessant del cant. Director nat, 
va debutar en aquesta tasca el 
1930, als setze anys, en fun-
dar-se el Cor La Margarida de 
Santa Margarida de Montbui.
Iniciat en la música pel seu 
pare, Josep Montaner i Torre-
guitart, va continuar amb bons 
mestres com Manuel Borguñó 
–que el 1921 va ser fundador 
i primer director, fins al 1931, 

del Conservatori de l’Ateneu, 
avui l’Escola Municipal de 
Música– pel que fa al piano, 
Josep Munner –catedràtic i 
sotsdirector del Conservatori 
del Liceu de Barcelona– pel 
que fa al violí, Enric Morera 
en l’àmbit de la composició o 
altres prestigiosos mestres a 
Igualada, com Miquel Jornada 
o Joan Just.
Tot i que no es va prodigar 
com a compositor, va escriure 
diverses sardanes, com Dan-
saires igualadins, Antònia o 
Bell cim, i cançons com Tant 
bon punt naixia el dia o La 
pastora per a la coral dels Ma-
ristes, que van adquirir força 
popularitat. A més, al llarg 
dels anys, mai no s’ha deixat 
d’interpretar la seva sardana 
Recordant nostra terra, sigui 
per diferents corals, cobles o 
altres formacions musicals, 
tant locals com foranes. 
El 1967, l’Ajuntament va de-
manar a Joan Montaner que 
fes una composició, amb lletra 
d’Antoni Carner, dedicada a 
la ciutat. I amb la salut ja de-
licada va escriure per a veus 
mixtes i orquestra el Cant a 
Igualada. Estava previst que 
totes les corals igualadines en 

fessin l’estrena per Santa Cecí-
lia d’aquell any, però el mestre 
va morir dos dies abans, el 20 
de novembre. 
Aquell 1967, quan va morir 
prematurament a l’edat de 
cinquanta-tres anys, dirigia la 
Coral La Llàntia des de feia 34 
anys; la Coral del col·legi dels 
Germans Maristes, que havia 
fundat el 1944; les sarsueles 

de l’Elenc Artístic Montser-
rat, que havia iniciat el 1951; 
la Schola Cantorum, que ha-
via arrencat el 1964; el Cor La 
Lira de la Pobla de Claramunt, 
també des del 1964; i la Coral 
Mixta de la Schola Canto-
rum, desapareguda el 1963 
i ressorgida el 1966 en bona 
part gràcies a la seva voluntat, 
que acabaria adoptant el 1995 

l’actual nom de Coral Mixta 
d’Igualada. 
Cant a Igualada es va estrenar 
el 8 de juny de 1969 a l’Ate-
neu Igualadí, llavors Centro 
Nacional, en un concert dins 
dels actes d’un homenatge 
pòstum a Joan Montaner. El 
mestre havia deixat escrita la 
part coral i l’harmonització 
del Cant, incorporant a l’ini-
ci uns compassos dels Goigs 
del Sant Crist d’Igualada i, al 
final, el tema popular de La 
Patera. Però, tot i que la com-
posició no és llarga, va morir 
abans de poder-la plasmar 
orquestralment i ho va fer 
Jaume Cunilles per a la Cobla 
Orquestra La Principal de Ba-
ges, de Manresa, que en va fer 
l’acompanyament sota la di-
recció d’Eduard Mora i Mun-
né, qui va cedir la batuta a Jo-
sep Montaner i Torres, fill del 
mestre, en el bis de la cançó.
Joan Montaner va recollir en 
vida moltes distincions i re-
coneixements. L’Ajuntament 
d’Igualada li va atorgar el 1966 
la Medalla de la Ciutat. I el 
1977, als deu anys de la seva 
mort, el consistori va posar el 
seu nom a una avinguda de la 
zona nord de la ciutat.

Igualada recordarà el mestre Joan Montaner 
amb una placa commemorativa
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NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

L’humor és l’excusa

L’electe. Autor: Ramon Madaula. Direcció i espai: 
Jordi Casanovas. Amb: Abel Folk i Roger Coma. 
Producció: Sala Muntaner, Intent Produccions i 
Hause&Richman Produccions. Teatre Municipal 
l’Ateneu. Diumenge, 12 de novembre 2017 

S í a les comèdies intel·ligents, les que entrete-
nen i et regalen una molt bona estona sostin-
gudes sobre un humor fi que traspassa la capa 

de la superficialitat. ‘L’electe’ se circumscriu dins 
aquest tipus d’obres que et fan sortir del teatre mi-
llor de com hi has entrat: evadit, més alegre i amb 
pensaments frescos.
Després de més de trenta anys com a actor al tea-
tre, al cinema i a la televisió, Ramon Madaula ha 
fet el salt a la dramatúrgia i a la direcció escènica. 
No deixa de ser un autor emergent –‘L’electe’ és el 

seu segon text, després de ‘Coses nostres’ i abans 
d’‘Ignots’–, però l’experiència duent a l’escenari els 
textos d’altres autors es nota i hi aporta les taules de 
qui coneix els secrets de l’ofici. A més a més, els dra-
maturgs Jordi Casanovas –a qui declara el seu padrí 
com a autor i signa també la direcció de l’espectacle– 
i Marc Angelet l’han assessorat en aquest periple. 
El bon guió d’un psiquiatra que ha de tractar el tic 
de l’imminent president de la Generalitat a quatre 
escasses hores que pronunciï el discurs d’investi-
dura rutlla a la perfecció amb l’excel·lent interpre-
tació d’Abel Folk (inicialment era el mateix Ma-
daula i, curiosament, se’l reconeix en la manera de 
fer) i Roger Coma. El primer escolta més que no 
parla, va al gra i apunta el que considera rellevant 
extraient-ne deduccions; el segon esprem al mà-
xim la vis còmica amb expressivitat, reflexions en 
veu alta i una gran humanitat que connecta amb 

un pati de butaques completament enganxat. 
Tot plegat resulta tan natural que sembla que vin-
gui donat, però només pot ser fruit del treball que 
fila prim, d’ajustar les rèpliques al moment ade-
quat per deixar que el públic rigui de gust sense 
perdre’s res, de trobar aquell gest que no dema-
na cap més explicació, de bastir l’acció fictícia al 
temps real generant interès per saber com acaba-
rà tot plegat, d’utilitzar les referències personals, 
familiars i socials per despertar empatia i certa 
introspecció, de donar a l’instant precís (el tic es 
demana a crits!), de sorprendre amb coherència, 
etc. Està al punt. 
Per què algú pot voler ser president d’un país (o 
qualsevol altra cosa)? ‘L’electe’ proposa algunes ra-
ons, que cadascú les valori i les porti al seu terreny 
per entendre’s molt més a si mateix i a la resta. 
L’humor és l’excusa, es pot anar més enllà.

TEATRE / C. MUNTANER 

Demà dissabte  ens vi-
sita La Teatral de l’as-
sociació del personal 

de CaixaBank” de Barcelona 
que representaran L’antiquari. 
La Teatral és el nom del grup 
de teatre de L’Associació del 
Personal de CaixaBank. 
S’inaugurà l’any 1925 amb el 
títol “Amics del teatre” sota 
l’empara de “La Caixa per a la 
vellesa i d’estalvi”. 
D’aleshores ençà, la singla-
dura ha estat llarga i variada. 
Massa per a ser descrita en un 
comentari curt. La variació va 
des de La comèdia de l’olla de 
Plaute, Historia de una escale-
ra de Buero Vallejo, Les floris-
tes de la Rambla de Josep M. 
de Sagarra, Els Físics de Dür-
renmat, La Molinera de Arcos 
de Casona, Les bruixes de Sa-
lem d’Arthur Miller, Crimen 

Perfecto de Frederick Knott, 
La extraña pareja, Madruga-
da de Buero Vallejo... Recent-
ment han estrenat L’Antiquari 
de Xavier Gonzàlez-Costa, 
un company de la casa que és 
la que demà es representarà. 
Ells diuen, que  no deixa nin-
gú indiferent. 
SINOPSI 
Una dona soltera, antiquària, 
dedicada a cuidar els pares, 
rep a la seva botiga un mar-
xant d’art, que li fa la propos-
ta de compra d’un objecte 
molt especial, i això li provo-
ca un gran dilema que resol 
de forma sorprenent.
Aquesta obra es representa  
en un sol acte, sense inter-
rupció. Té una durada apro-
ximada de 90 min.
És una comèdia amb tocs 
d’humor però planteja una 
realitat dramàtica. No deixa 
ningú indiferent.

“L’antiquari”, nova obra 
al Concurs de Teatre de 
Piera

POESIA / LA VEU 

El diumenge 12 de novembre, 
es van celebrar a la Sala de 
Cròniques de l’Ajuntament de 
Barcelona, els 40è Jocs Florals 
de la Tardor, organitzats  per 
A.C.A. La guanyadora de la 
Flor Natural va ser la senyo-
ra Montserrat Comas de Sant 
Boi de Llobregat: el seu po-
ema “En un instant l’amor”, 

va ser recitat per Jaume Fer-
rer. El rapsode igualadí re-
cità també “Va ser fàcil esti-
mar-te”,  de Gòria Ganga de 
Tarragona, primer premi de 
tema Lliure. Intervingueren 
en la recitació dels altres pre-
mis els rapsodes barcelonins 
Jaume Rocosa i Carme Catà.  
Va ser Mantenidor dels Jocs 
i president del Consistori el 
poeta senyor Carles Duar-

te. Els altres membres foren 
les senyores Maria Bona-
font i Dolors Dilmé, i actuà 
de secretari el senyor Jaume 
Rocosa. L’acte s’inicià amb 
un parlament de la senyora 
Teresa Herraiz, presidenta de 
l’Associació A.C.A. i el clo-
gué el senyor Miquel Essom-
ba, comissionat d’Educació i 
Universitats de l’Ajuntament 
de Barcelona.

Jaume Ferrer recita a l’Ajuntament 
de Barcelona

CULTURA / LA VEU 

Durant la passada Fes-
ta Major d’Igualada, 
a iniciativa dels fami-

liars del pintor Amadeu Font 
i Bernades (1925-2013) i amb 
la col·laboració del Museu de 
la Pell, es va celebrar una sub-
hasta benèfica de les obres de 
l’artista igualadí a benefici del 
Banc de Queviures de la ciu-
tat. L’acte va tenir lloc el 22 
d’agost al mateix Museu i va 
permetre recaptar un total de 
4.050 euros, que han estat in-
gressats per la família a l’Ajun-
tament i ara seran destinats a 
l’adquisició d’aliments i altres 
productes de primera neces-
sitat per les famílies usuàries 
d’aquest recurs. Aquest diven-

dres, 10 de novembre, l’alcal-
de d’Igualada, Marc Castells, 
i la tinent d’Alcalde d’Acció 
Social i Igualtat, Carme Ri-
era, han agraït la iniciativa a 

La subhasta d’obres d’Amadeu Font i 
Bernades aconsegueix 4.050 euros per 
al Banc de Queviures

la filla d’Amadeu Font, Maria 
Rosa Font, al seu gendre, Jau-
me Torras, i a la vídua del fill 
del pintor, Marisa Pisa, en una 
trobada a l’Ajuntament.



CLUB DE LECTURA

EDUARD CREUS

“L’últim jueu”, de Noah Gordon 

L’últim jueu és una novel·la de l’escriptor 
nord-americà Noah Gordon, que va ser  pu-
blicada el 1999.  A partir del viatge que duu 

a terme el seu protagonista, el jueu Yonah Toleda-
no, l’autor reconstrueix  els esdeveniments històrics 
succeïts al segle XV a Espanya,  i analitza des d’una 
perspectiva contemporània la complexa convivència 
entre jueus i cristians.
La trama del llibre s’inicia en el moment en què a 
causa del decret publicat pels Reis Catòlics, en el 
qual dictaminaven l’expulsió de tots els jueus que ha-
bitaven en territori espanyol, el jove Yonah és separat 
dels únics membres de la seva família que queden 
amb vida, llavors,  es veu forçat a abandonar la seva 
llar natal en a la recerca d’un cerca d’un nou lloc on 
poder establir-se sense haver de renunciar a les seves 
creences. Així, inicia un llarg període durant el qual 
haurà de recórrer a el seu enginy per poder amagar 
el seu secret. Els canvis continus d’identitat i ofici 
aniran forjant la seva personalitat, i les dificultats no 
faran sinó reafirmar els seus orígens. Des dels seus 
dies de pobresa i solitud fins als seus últims anys com 
a prestigiós metge, coneixem la vida d’un personat-
ge extraordinari i d’un no menys interessant perío-
de històric, en què les traïcions  i intrigues estaven a 
l’ordre del dia.
Val a dir que la història en sí està molt aconseguida, 
no només per la naturalitat amb la qual tracta la vida 
i els sentiments del personatge, sinó també per l’as-
solida ambientació històrica descrivint gran quanti-

tat de detalls: de la seva formació i maduració com 
a persona, sobre les gents i els esdeveniments i cos-
tums de l’època. Com es va descobrint a mesura que 
s’avança en la lectura del llibre, arriba un moment 
en què al protagonista no li queda més remei que 
renunciar a la seva condició de jueu, per poder so-
breviure. A través de l’argument que presenta Noah 
Gordon en aquesta obra, el lector pot deduir dues 
coses: la primera és que a part de la curosa ambienta-
ció històrica, la història del jove Yonah es presenta de 
vegades un pèl inversemblant. És possible que mer-
cès al seu “maquillatge” per salvaguardar i mantenir 
oculta la seva condició de jueu sefardita, aconseguís 
finalment passar desapercebut. No obstant això, cal 
tenir present que estem en l’època d’auge de la Santa 
Inquisició, i segons han testimoniat els experts en la 
matèria, era molt difícil d’escapar del seu abast a no 
se que abjuressis de la teva pròpia fe i abracessis el 
catolicisme. Tot i així, no desmereix en cap moment 
el qualificatiu d’original. De personatges n’hi ha per 
donar i per vendre. Tots ells creats meticulosament 
i desenvolupant al cent per cent la funció que l’autor 
els ha destinat. D’aquesta manera veiem que els bons 
són molt bons, els dolents molt perversos i els que 
serveixen d’enllaç entre uns i altres eviten pronunci-
ar-se, fent gal·la d’una múrria ambigüitat.  
Hi ha moments en els quals s’observen paral·lelismes 
amb la també novel·la seva El metge; si més no per-
què el seu personatge principal també es veu obligat 
a canviar la seva identitat per aconseguir la seva fita. 

Per a tots aquells a qui us agradi la novel·la històrica, 
L’últim jueu és una lectura imprescindible. De la gran 
varietat de relats que narren la història d’Espanya, 
aquest llibre en mostra la part que menys s’ha trac-
tat. Això el converteix en especial i diferent, alhora 
que no hi manquen ni el perill, ni les traïcions, ni 
l’amor ni les aventures. En resum, la barreja perfecte 
perquè en acabar-lo deixi un bon regust als lectors.   
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La Xarxa presenta 
l’adaptació que ha fet 
el director teatral de 

Joan Sors del conte de La 
rateta que escombrava l’esca-
leta. Ai rateta, rateta és una 
proposta divertida i musical 
d’El Replà Produccions per 
gaudir amb tota la família. 
Els intèrprets són Adriana 
Ribas, Cris Codina i Arnau 
Monclús. La música és de 
Ramon Bau i el disseny de 
l’escenografia i vestuari de 
Marina Valls i Albert Ven-
tura. Les coreografies són de 
Gerard Rifa. L’espectacle es 
podrà veure el proper diu-
menge, dia 19 de novembre, 
a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu. Les en-
trades són a 6 € i a 5 € per 
als socis de Xarxa. La venda 
d’entrades és al vestíbul de 
l’Ateneu una hora abans de 
l’inici de l’espectacle.

La companyia
El Replà Produccions és una 

empresa creada el 2008, de-
dicada a la creació i produc-
ció de teatre per a tots els pú-
blics. El Replà va néixer amb 
la voluntat de dur a terme un 
teatre de text de qualitat, do-
nant especial importància a 
una part musical, i amb la vo-
luntat que les seves produc-
cions tinguin el mateix for-
mat de les del teatre d’adult. 
Els treballs de la companyia 
tenen l’objectiu d’atraure tant 
al nen com als pares per tal 
de crear un pont de diàleg en 
finalitzar l’espectacle. Entre 
els seus treballs hi ha Bambi, 
una vida al bosc, Les prince-
ses també es tiren pets i Dia 
de Festa Major.

Ai rateta, rateta
Hi havia una vegada una ra-
teta molt presumida que es-
tava cansada i avorrida del 
fet que tothom, des de fa 
anys, expliqués el seu conte 
de la mateixa manera. Un dia 
va prendre la decisió de de-
clarar-se en vaga indefinida 
fins que no s’atenguessin les 

seves peticions de canvi. Què 
va passar? Doncs vet aquí 
un gos, vet aquí un gat que 
aquest conte s’ha canviat.
El Replà Produccions pre-
senta una versió renovada, 
divertida i musical del con-
te de la rateta. Incorpora un 
personatge nou: un ratolí. És 
la mateixa rateta que reclama 
un canvi adaptat als nostres 
dies i amenaça de declarar-se 
en vaga. Tindrà casa nova, 
es trobarà un bitllet de 500 
euros en comptes d’una tris-
ta moneda, trucarà amb el 
mòbil i hi haurà un càsting 
perquè la rateta pugui trobar 
parella, ja sigui el gall, el ruc, 
el porc o el gat.
Tota l’obra transcorre alter-
nant diversos estils musi-
cals i també dosis d’humor. 
El Replà capgira la història 
que manté petits i grans 
ben asseguts a la butaca du-
rant una hora. Un musical 
basat en la rateta presumida 
per celebrar, a més, la festa 
de la patrona dels músics: 
Santa Cecília. 

“Ai rateta, rateta”, un petit musical al Teatre Municipal 
l’Ateneu de la mà de Xarxa
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El proper dijous 23 de 
novembre tindrà lloc 
un concert de l’Or-

questra simfònica de l’Esco-
la i Conservatori Municipal 
d’Igualada dirigida per Carles 
Pertegaz i on hi col·laboraran 
els professors Miquel Cór-
doba, Marta Riba i Romain 
Boyer.
Interpretaran el primer movi-
ment de la Simfonia en Si be-
moll Major op. 18 de J.C.Bach 
i el primer moviment de la fa-
mosa Simfonia d’A. Dvorák, 
la simfonia n. 9 en mi menor, 
op. 95, també coneguda com 
la  Simfonia del Nou Món es-
crita l’any 1893 durant l’estada 
del compositor a Nova York. 
S’ha escrit molt sobre les in-
fluències musicals ameri-
canes de la Simfonia el Nou 
Món. El cert és que mentre 
va exercir les seves activitats 
professionals al Conservatori 
de Nova York, Dvorák es va 
familiaritzar amb els cants i 
els balls dels negres i amerin-
dis dels Estats Units, demos-
trant per ells un gran interès, 
i va dir: -no he utilitzat cap 
d’aquestes melodies. Només 
he escrit temes propis, als que 
he incorporat les peculiaritats 
de la música índia, i des del 
moment en què vaig escollir 

Concert de l’Orquestra 
Simfònica de l’ECMMI i 
música per Santa Cecília

aquests temes, els he desen-
volupat amb totes les apor-
tacions modernes pel que fa 
a ritme, harmonització, dis-
seny contrapuntístic i colorit 
orquestral.
El concert és a les 19.30h a 
l’Auditori de   l’Escola i Con-
servatori Municipal de Mú-
sica d’Igualada, Passeig Ver-
daguer 84, 86. L’entrada és 
gratuïta

Música per la ciutat per San-
ta Cecília
Del 20 al 24 de novembre 
- entre les 18 h i les 21 h- a 
l’Escola Municipal de Músi-
ca d’Igualada i per diferents 
espais s’oferirà Música per la 
ciutat: Classes obertes i Con-
certs d’alumnes de l’ECMMI.
Concerts i classes obertes a 
càrrec de grups de cant coral, 
conjunts instrumentals i 
d’alumnes d’instrument l’EC-
MMI en motiu de la diada de 
Santa Cecília.

TEATRE / LA VEU 

Amb 28 edicions a 
l’esquena i consoli-
dada com la fira de 

referència dels espectacles 
infantils i familiars a Catalu-
nya, els darrers anys La Mos-
tra d’Igualada ha apostat per 
conquerir també el públic ju-
venil. Tradicionalment, com 
un peix que es mossega la 
cua, els creadors i programa-
dors no han generat propos-
tes específiques per als nois i 
noies d’entre 12 i 18 anys, una 
franja complexa en trobar-se 
a l’impàs del món infantil 
i l’adult. Conseqüentment, 
aquests han desconnectat 
progressivament de les arts 
escèniques, perdent l’hàbit 
d’anar al teatre que potser ha-
vien adquirit de petits.
Per això, a més de les ja habi-
tuals funcions escolars, en les 
darreres edicions La Mostra 
ha afinat la selecció artística 
dels espectacles i, alhora, ha 
promogut un seguit d’acti-
vitats com ara postfuncions 
amb les companyies, concur-
sos de crítica, tallers, con-
certs, showcases, vermuts i 
dinars populars... que, a poc 
a poc, han anat guanyant en 
gruix i acollida. En només 
dos anys L’Escorxador s’ha 
convertit en l’espai propi de 
La Mostra JOVE amb una 

programació que abraça una 
quarantena d’espectacles i 
activitats distribuïts en les 
dues sales de l’equipament 
modernista i als amplis patis 
exteriors, que ofereixen unes 
possibilitats enormes.
Per tal de respondre a l’interès 
real dels nois i noies, la fira 
crida als joves d’entre 12 i 18 
anys d’Igualada i comarca per 
crear el Grup de Participació 
Jove, un grup motor obert a 
tothom per dotar de vida La 
Mostra JOVE. Amb la coor-
dinació directa de La Mostra, 
els mateixos joves podran 
proposar, debatre i decidir el 
què, qui, com i perquè de l’ac-
tivitat paral·lela a L’Escorxa-
dor, dissenyant personalment 
l’espai segons les seves inqui-

La Mostra d’Igualada crida als joves 
d’entre 12 i 18 anys a idear la #mostraJOVE

etuds i fent-se’l seu.
El grup es reunirà amb una 
periodicitat mensual i podrà 
traslladar el seu punt de vis-
ta a la direcció de La Mostra, 
així com implicar-se directa-
ment en l’organització de les 
activitats culturals i lúdiques 
al pati de L’Escorxador, i d’al-
tres que es puguin plantejar, 
autogestionant-se en dife-
rents comissions de treball.
La primera trobada del Grup 
de Participació Jove tindrà 
lloc el proper divendres 17 de 
novembre, a les 18h, a l’equi-
pament juvenil La Kaserna. 
Consistirà en una sessió in-
formativa per explicar els ob-
jectius de la iniciativa, formar 
el grup i recollir les primeres 
idees per posar-se en marxa.

RESTAURANTS

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

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

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

www.restaurantexquisit.com

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com
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Aquest divendres 17 de 
novembre el Teatre 
de l’Aurora acull dins 

del Cicle Les Golfes l’especta-
cle Escoltar la llum, un treball 
de Maria Santfores, amb mú-
sica barroca interpretada en 
viu per dos músics de luxe: 
Francesc Badia i Ana Gutié-
rrez.
A Escoltar la llum, Santfores 
parteix del llibre de poesia 
homònim d’Eloy Sànchez 
Rosillo que recita acompa-
nyada de música barroca de 
Georg Friedrich Händel i de 
Johann Sebastian Bach. Es 
tracta d’un espectacle delicat 
que busca crear una atmos-
fera íntima i il·luminada on 
flueixin les emocions.
Maria Santfores és una artista 
igualadina multidisciplinar 
amb una llarga trajectòria en 
diferents camps artístics com 
la música, el teatre, les arts 

plàstiques o la performance, 
entre d’altres. Per la seva ban-
da, l’igualadí Francesc Badia 
i Roca ha estudiat violoncel 
al Conservatori de Música 
d’Igualada i en l’actualitat 
compagina la seva vida pro-
fessional com a professor de 
matemàtiques amb la música, 
on el trobem, entre d’altres, al 
Cor d’Homes d’Igualada. Ana 
Gutiérrez Martín és violinis-
ta professional i té el Màs-
ter en Interpretació de Violí 
per l’ESMUC de Barcelona. 
Compagina la seva activitat 
professional com a professora 
de violí a Bellpuig amb dife-
rents projectes musicals i de 
caire social.
 
Cicle Les Golfes
El Cicle Les Golfes al Teatre 
de l’Aurora, és un conjunt de 
propostes artístiques que la 
comissió de programació del 
Teatre de l’Aurora considera 
petites joies i que es poden 

Maria Santfores porta ‘Escoltar la llum’ a Les Golfes 
de l’Aurora amb música de Bach i Häendel

veure a la Sala Les Golfes on 
la proximitat amb el públic i la 
complicitat amb els intèrprets 
es multiplica encara més.
 
Horari i venda d’entrades
La representació de Escoltar 
la llum tindrà lloc  divendres 
17 de novembre a les 21 h al 

Teatre de l’Aurora. Les en-
trades tenen un preu de 12 
€ i 10 € (amb els descomptes 
habituals) i es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans 
de la funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.  

HISTÒRIA / LA VEU 

B ernat Roca, historiador 
igualadí, d’una família 
compromesa d’anys 

amb l’Ateneu i professor d’Ins-
titut, va fer una lliçó magistral. 
El qualificatiu de magistral en-
cara no l’havíem emprat mai 
en les nostres cròniques.
L’explicació dels orígens i di-
versos fronts on es va anar 
desenvolupant una guerra 
cruent en extrem es van inter-
calar amb explicacions de com 
proveïa la indústria igualadina 
-sobretot els curtidors- els di-

versos exèrcits. Una activitat 
que, juntament amb la tèxtil, 
van crear llavors grans for-
tunes a la nostra ciutat; però a 
costa d’un esforç enorme i mal 
pagat d’una classe treballadora 
empobrida.
I tot plegat en el context de la 
grip europea que només a l’oc-
tubre del 1918 va causar prop 
de dues-centes morts a Igua-
lada.
I el proper dilluns el ZOOM 
FESTIVAL D’ IGUALADA a 
l’AUGA amb la projecció d’un 
documental sobre Peret i la 
Rumba catalana.

Bernat Roca, una classe magistral a l’AUGA

MÚSICA / LA VEU 

El proper dissabte 18 
d’aquest mes de novem-
bre la Coral SIFASOL 

de Santa Margarida de Mont-
bui –Nucli Antic- , dirigida 
per en Pau Carol, es despla-
çarà a Barcelona per oferir un 
concert juntament amb el Cor 
de Cambra ARS ANIMAE, a 
les 20h15m, i a l’església de la 
Mare de Déu del Carme, Avda. 
diagonal 424.
El Cor de Cambra ARS ANI-
MAE va ser fundat l’any 1988 i 
esta dirigit pel mestre Eugenio 
Malm Mayer. Nascut a Rússia, 
Eugenio Malm Mayer comen-
ça a cantar als 8 anys com a 
nen cantor a Àustria i després a 
Argentina. Allà estudia al Con-
servatori Nacional de Buenos 
Aires i acaba les carreres de 
violí, direcció coral i direcció 
orquestral. Ha dirigit bastants 
anys espais musicals corals a 
RNE .
Enguany la Coral SIFASOL  
compleix els 20 anys de la seva 
existència, i sempre ha estat 
dirigida per en Pau Carol. Ha 
participat en nombroses tro-
bades de corals arreu de Ca-
talunya, recentment a França 
–Cotlliure- i ha fet sortides a 
altres comunitats de l’Estat es-
panyol. 
En l’actualitat la coral està pre-
parant un concert de músiques 
amb temàtica i/o contingut es-
piritual d’arreu del món.

La Coral Sifasol 
oferirà un concert 
a Barcelona

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

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

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64



Cinquantenari d’un mestre

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

El 20 de novembre de 1967 morí 
el mestre Joan Montaner Guix 
que havia nascut a Igualada, el 

28 de juliol de 1914. Dilluns vinent 
farà 50 anys del seu traspàs.
Rebé lliçons de música del seu pare, 
Josep Montaner Torreguitart i dels 
mestres Manuel Borgañó, Josep Mu-
ner, Enric Morera, Miquel Jordana i 
Joan Just.
Als 16 anys (1930) ja fou director del 
cor “La Margarida”, de Montbui. Al 
1933, començà a dirigir la coral “La 
Llàntia”, d’Igualada. Fou una tasca que 
portà a terme durant 34 anys. Dirigí, 
també, la coral del col·legi Marista 
(1944) les sarsueles de l’Elenc Artís-

tic Montserrat (1951), la Coral Mix-
ta (1963), l’Schola Cantorum (1964) 
el cor “La Lira”, Pobla de Claramunt 
(1964). Col·laborà amb entitats cultu-
rals de: Capellades, Òdena, Sant Mar-
tí de Tous i Igualada.
L’Ajuntament(1966) li atorgà la 
Medalla de la Ciutat. Deu anys des-
prés de la seva mort, donà el seu 
nom a una important avinguda. 
El 1969 s’estrenà, pòstumament, el 
seu Cant a Igualada (lletra d’Anto-
ni Carner). Demà, dissabte, s’inau-
gurarà una placa commemorativa 
en el número, 4, del carrer de Sant 
Carles, o sia, en la  casa nadiua del 
recordat mestre Montaner. 
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L’escriptor igualadí Pep 
Elias acaba de publicar 
Amb sense tu, un recull 

de relats amb un títol apa-
rentment ambigu i centrat, 
precisament en les encober-
tes contradiccions de les re-
lacions humanes.
Un partit de tennis amb sen-
se final, un lingüista amb 
sense sort, un escriptor amb 
sense coartada, Paris amb 
sense glamour... Personatges 
amb paradoxes aparents que 
viuen la seva versió d’uns 
fets que poden semblar certs, 
però no poden ser exactes.
Potser la gràcia d’aquest lli-
bre és que, a més de fer-nos 
saber què els passa als pro-
tagonistes, també ens per-
met imaginar què els hauria 
pogut passar. Amb o sense? 
Ells no ho poden triar.
Pep Elias ha publicat Olor 
de gas, el recull de relats Li-
teralment incapaç de matar 
una mosca i és coautor del 
llibre IHC, de l’Astoria a les 
Comes. És llicenciat en Fi-
lologia i treballa al consorci 
per a la Normalització Lin-
güística.
Aquests propers dies pre-
sentarà el llibre a Barce-
lona, Manresa i Reus. I fi-
nalment, el dijous 30 de 
novembre a les 7 de la tarda 
el presentarà a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

L’escriptor Pep 
Elias publica el 
recull de relats 
“Amb sense tu”

MÓN CASTELLER / LA VEU 

A Sant Martí de Tous 
els Moixiganguers 
d’Igualada han posat 

el punt i final a una tempora-
da per emmarcar. En la tradi-
cional diada de Festa Major, 
celebrada aquest diumenge, 
els igualadins han arrodonit 
el 2017 portant-hi una vega-
da més un castell de 8 i prop 
de 170 camises. Aquesta serà 
una temporada per al record 
dels Moixiganguers; els mo-
rats han pogut descarregar 
per primera vegada a la seva 
història el 5 de 8, han fet fins a 
30 castells de 8 pisos i no han 
patit ni una sola caiguda.
Després d’una gran tempora-
da, els Moixiganguers d’Igua-
lada han acomiadat el 2017 a 
la Festa Major de Sant Martí 
de Tous, com han fet des que 
van començar l’any 1995. 
Unes 170 camises han om-
plert la plaça, un bon reflex 
de l’augment de castellers que 
ha experimentat enguany la 
colla, que ha sumat una qua-
rantena llarga d’incorporaci-
ons. Després dels tradicionals 
pilars a la sortida d’ofici, a 
Tous els Moixiganguers han 
començat la diada repetint 
el domini que han demos-
trat durant l’any amb el 3 de 
8 i han completat el castell 
sense problemes. A segona 

ronda han optat pel 7 de 7 i 
en la següent pel 4 de 7 amb 
agulla, dues construccions 
menys habituals durant la 
temporada però que els han 
permès rodar més castellers 

Els Moixiganguers tanquen l’any amb 30 
castells de vuit i cap caiguda

de tronc; han tancat la diada 
amb un vano de 5. Coincidint 
amb el final de la temporada, 
els Moixiganguers han aprofi-
tat l’actuació per dedicar força 
minuts a la canalla; per això, i 

després de les tres rondes i els 
pilars de rigor, els més petits 
de la colla han descarregat un 
simpàtic pilar de 5 amb folre 
i manilles i després tots ells 
han pujat als tradicionals pi-
lars al balcó. A l’actuació, els 
igualadins compartien cartell 
amb els castellers de la Sagra-
da Família de Barcelona, que 
han ofert a la plaça el 3 de 7 
aixecat per sota i el 3 i el 4 de 
7, a més d’un pilar de 5.

Temporada per emmarcar
Els Moixiganguers posen 
així el llacet a un immillora-
ble 2017, i és que a banda de 
descarregar a la primera el 5 
de 8, han sumat un total de 
30 castells de 8 en només un 
any, entre els quals 8 torres de 
8 amb folre i 6 tripletes (3, 4 i 
torre de 8); tot i l’augment de 
nivell, a més a més, la colla no 
ha patit ni una sola caiguda. A 
aquests registres cal sumar-hi, 
també, un augment del gruix 
social de l’entitat, que en el 
primer any a “Les Cotxeres”, 
el seu nou local, ha donat la 
benvinguda a més de 40 nous 
castellers. Malgrat tot, i se-
guint les paraules del cap de 
colla i el president de l’entitat, 
que s’han dirigit als morats 
des del balcó de l’Ajuntament, 
la voluntat de la colla és que 
aquesta temporada quedi su-
perada per la 2018.

L’estrena del 5 de 8 i les tripletes han marcat la temporada, que ha acabat a Tous

El 3 de 8 a Sant Martí de Tous



20 ANYS DEL TEATRE 
DE L’AURORA
Un breu repàs als 20 anys d’histò-
ria del teatre independent de Cal 
Font a través de la mirada dels al-
tres.
De setembre a desembre al 
vestíbul del Teatre de l’Aurora.

RETROSPECTIVA
Toni Raja Enrich
Recull de treballs gràfics realitzats 
per un dels dibuixants de còmics i 
caricaturistes amb més renom de 
la nostra ciutat.
Del 2 al 30 de novembre a la 
sala d’exposicions de la Gaspar 
Camps.

PATRIMONI OBLIDAT. 
MEMORIA LITERÀRIA
La mostra posa en relació elements 
patrimonials dels Països Catalans 
ja desapareguts o bé abandonats 

o ruïnosos amb textos literaris que 
s’hi han referit, amb referències a la 
comarca de l’Anoia.
Del 2 al 30 de novembre a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca Cen-
tral.

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

OBJECTIU: EMOCIONS
Anna Vives Sabaté
Rostres d’avis i nens, racons de la 
natura, paisatges propers... L’Anna 
Vives capta amb les fotografies les 
emocions del que l’envolta.

Del 6 de novembre al 9 de desembre 
al Punt de lectors de la Biblioteca

DIBUIXOS I OLIS
Josep Frances Camps
Dibuixos a la ploma puntillistes so-
bre paper fet a mà, del Molí Paperer 
de Capellades, i de pintures a l’oli.
Fins a mitjans de desembre a  la 
Pastisseria Pla.

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

PREMI CIUTAT 
D’IGUALADA 
PROCOPI LLUCIÀ
Es presentarà una selecció dels 
treballs presentats en la modalitat 
de fotografia del premi de creació 
artística Procopi Llucià.
Del 17 de novembre al 10 de 
desembre a la Sala Municipal 
d’Exposicions.

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

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

EXPOSICIONS

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Mar da Morte”, un bell poemari en memòria 
de la tragèdia del Prestige

E l passat dijous, la Galeria Artèria ens va 
convidar a participar d’una presentació 
d’excepció: el poemari Mar da Morte, del 

vilafranquí  Santi Borrell i Giró; unes evocadores 
i emotives composicions que aquest mateix diven-
dres guanyaran el seu merescut protagonisme a la 
Llibreria Couceiro, de Santiago de Compostel·la; 
l’espai cultural que al costat dels distribuïdors del 
llibre, i amb el suport dels escriptors gallecs, ha 
impulsat que aquesta obra expressament bilingüe 
(català i gallec) pugui veure la llum a la capital 
compostel·lana i -per extensió- a tot Galícia.
De manera pregona i complaent, des de l’original 
format d’una sentida conversa, acompanyada de 
les lectures d’alguns versos, en Santi ens va sug-
gerir una corprenedora descoberta de la tragèdia 
del Prestige a través d’un inestimable homenatge 

al mar, a la Natura, als pobles mariners i, especial-
ment, a la vida.
Mar da Morte és un esplèndid acoblament de lle-
tres i versos que es mouen vistosa i lliurement per 
les pàgines d’un bellíssim poemari, inundat d’his-
tòria, de periodisme i d’assaig en clau de crítica 
política. Es tracta, en definitiva, d’un memorable 
cant a aquell paisatge mariner, tan brutalment 
castigat –ara fa quinze anys- per la catàstrofe del 
Prestige,  des de la defensa del medi ambient; un 
autèntic compromís de l’autor amb aquella deso-
ladora fatalitat, tan incisivament expressada en 
fragments com aquests:

(...) El futur recordarà aquesta data.
Ho recordarà el mar.
Ho recordaran els peixos.
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Ho recordaran els arbres.
Recordaran aquelles imatges,
aquelles cases blaves
que cremaven dins el mar.
L’esperança serà el record d’aquest món,
hi ha somnis que cauen fins al fons del mar. (...)
............
(...) Hola, Prestige. Hola, Fisterra. Bon viatge.
Comença el diàleg entre la realitat i el joc.
són les vuit i cinc minuts del matí.
falten cinc hores perquè comenci la tragèdia. (...)
............
(...) L’oceà Atlàntic sembla un volcà
el Prestige és un altre forat negre damunt el mar. 
(...)



TEATRE
Igualada 

“Ai Rateta, Rateta” amb El Replà 
Produccions
Una rateta molt presumida estava cansa-
da i avorrida que tothom expliqués el seu 
conte de la mateixa manera. Organitza 
Xarxa Igualada.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

FESTIVAL D’ORGUE
Capellades 

Concert de tardor. “Cornucòpia”, música 
per a gralla i orgue. A càrrec de Jonatan 
Carbó i Jordi Mestres.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia a l’església 
de Santa Maria.

MÚSICA
Masquefa 

Masquefa Sona Bé. Concert de Wax & 
Boogie Rhythm Combo. Blues, rhythm 
and blues i boogie woogie. 
Diumenge a les 6 de la tarda a l’antiga 
fàbrica Rogelio Rojo.

TEATRE INFANTIL
Vilanova del Camí 

 “Menuda comèdia!” amb la Jordi del Rio, 
cia. Organitza Xarxa Vilanova. 
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Centre 
Polivalent de Can Papasseit.

MÚSICA
Calaf 

Concert-vermut a càrrec de Mazoni amb 
el seu nou disc. 
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al cafè del 
Casal de Calaf.

TEATRE
Capellades 

El Grup Teatral de Capellades presenta “El 
petit príncep”. Dins els actes del 40è ani-
versari.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

DILLUNS 20 

CINEMA
Igualada 

Auga s’apropa al Zoom Festival d’Igua-
lada. Un festival internacional de gran 
prestigi que té lloc en aquest mateix Te-
atre i que enguany assoleix la quinzena 
edició. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

Música per la ciutat (classes obertes i Con-
certs d’alumnes de l’ECMMI
A càrrec de grups de cant coral, conjunts 
instrumentals i d’alumnes d’instrument.
De dilluns a divendres a partir de les 6 de 
la tarda a diversos espais de la ciutat.

TALLER INFANTIL
Piera 

“Taller de tots colors”. Amb Trama Serveis 
Culturals treballarem al voltant de la di-
versitat i la tolerància.
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca.

MÚSICA
Capellades 

Nou Audiciona’t. Concert de Santa Cecí-
lia. Trio de dues flautes i piano a càrrec 
de Carla Sabaté i Frederic Prat , flautes i 
Montserrat Sabater, piano.
Dilluns a 1/4 de 10 del vespre a la sala 
d’actes de l’Escola de Música.

DIMARTS 21 

FESTIVAL ZOOM
Igualada 

Zoom Festival International Fiction TV & 
Formats. Edició especial per celebrar el 15è 
aniversari del Festival Zoom. La millor ficció 
internacional, websèries, pilots de ficció.
Fins el 24 de novembre a diversos espais 
de la ciutat.

DIMECRES 22 

CLUB DEL CÒMIC
Igualada 

Club adreçat a persones adultes que han 
llegit la mteixa novel.la gràfica. En aques-
ta ocasió “La gigantesca barba que era el 
mal”, d’Stephen Collins.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca.

CINEMA EN VERSIÓ ORIGINAL
Igualada 

“Little women” . Pel·lícula dirigida per Gi-
llian Armstrong (1994), basada en el llibre 
de Louisa May Alcott que es comentarà en 
el club de lectura en anglès.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblioteca.

HISTÒRIA
Piera 

Recuperar el passat: qüestió d’estat (un re-
pàs per la història de Catalunya que s’ha 
salvat de la manipulació censora, dels se-
gles XV, XVI i XVII)   a càrrec de Jordi 
Bilbeny.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca.

MÚSICA
Capellades 

Concert de Santa Cecília de l’Escola de 
Música. 
Dimecres a 2/4 de 8 del vespre al Teatre 
la Lliga.

DIJOUS 23 

HORA DEL CONTE
Piera 

“El viatge del Paulí”. L’objectiu del conte 
és fomentar els hàbits saludables entre els 
infants de 3 a 8 anys i inclou una activitat 
complementària per consolidar els conei-
xements apresos.
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca.

DIVENDRES 17  

TALLER BIBLIOLAB 
Igualada 

“La plastilina fa llums: juguem amb l’elec-
tricitat”
En aquest taller modelaràs formes amb 
plastilina per, després, incloure-hi leds i 
fer circuits de llum.  
Divendres  a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central.  

POESIA I MÚSICA
Igualada 

“Escoltar la llum” (Cicle Les Golfes)
Un recital interpretat amb diverses disci-
plines artístiques i en el qual el públic té el 
paper més importat: el de l’emoció.
Divendres  a les 9 del vespre a les Golfes 
del Teatre de l’Aurora.

ÒPERA
Els Hostalets de Pierola 

Projecció en diferit de l’òpera “Aida” de 
Verdi.
Divendres  A 1/4 de 9 del vespre a l’audi-
tori Cal Figueres.

TALLER BIBLIOLAB 
Sta. Margarida de Montbui 

“Taller de microedicions”
Es treballarà a partir de microrrelats o il-
lustracions portat de casa o compost du-
rant el taller..  
Divendres  a les 10 del vespre al centre po-
livalent de Can Papasseit.

CINEFÒRUM 
Capellades 

Cinefòrum Josep Romanyà amb la projec-
ció de “Silencio de amor”.  
Divendres  a les 8 del vespre a la Sala Pa-
per de Música

DISSABTE 18 

CINEMA AT THE LIBRARY
Igualada 

“Storks”. Projecció d’aquesta pel·lícula 
d’animació familiar en anglès. Després es 
faran activitats de comprensió dinamitza-
des per Helen Doron English.
Dissabte  a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central.

TEATRE
Igualada 

Sortida al Teatre Victòria. “Cabaret”. La 
història transcorre en els darrers anys de 
la República de Weimar, en una Berlín 
decadent i assotada per la crisi. Organitza 
AUGA.
Dissabte  sortida a les 6 de la tarda des de 
l’Estació d’autobusos.

POESIA
Igualada 

Cicle DePellSensible. “Comes Love: Arri-
ba l’amor”. Sílvia Comes acompanyada per 
l’excepcional compositor, productor i pia-
nista, Pau Baigés (acordió i teclat)..
Dissabte  a les 8 del vespre a l’adoberia 
Cal Granotes.

TEATRE
Igualada 

“Peccatum”. Després de l’èxit aconseguit 
amb ‘Acorar’, torna el mallorquí Toni Go-
mila i Produccions de Ferro amb un diver-
tit espectacle.
Dissabte  a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA. SANTA CECÍLIA
Igualada 

Concert de Clarinets - Cloenda de la Jor-
nada de treball dels alumnes dels conser-
vatoris de Manresa, Vilanova i la Geltrú i 
Igualada.
Dissabte  a les 7 de la tarda a l’auditor de 
l’Escola de Música.

MÚSICA
Igualada 

Dux vs Papam. Concert de música sacra 
antiga i moderna de Claudio Monteverdi. 
Taquilla inversa.
Dissabte  a les 10 del vespre a l’església del 
Roser.

CONCURS DE TEATRE
Piera 

La Teatral de l’Associació del Personal de 
CaixaBank de Barcelona presenta “L’anti-
quari”.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

CINEMA
Vilanova del Camí 

Sessió de cineclub amb la projecció de la 
pel.lícula “La familia Belier”.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

TEATRE
Calaf 

Cicle “Tardor de Teatre” amb l’espectacle 
“Orgasmos”, protagonitzat per Roger Pera 
i Mar Sánchez. .
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre al Casino.

TEATRE
Capellades 

El Grup Teatral de Capellades presenta “El 
petit príncep”. Dins els actes del 40è ani-
versari.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre la Lliga.

DIUMENGE 19  

TEATRE
Igualada 

“Peccatum”. Després de l’èxit aconseguit 
amb ‘Acorar’, torna el mallorquí Toni Go-
mila i Produccions de Ferro amb un diver-
tit espectacle.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

PREMIS CIUTAT D’IGUALADA
Igualada 

Acte de lliurament dels Premis Ciutat 
d’Igualada
Lliurament dels Premis d’art digital, com-
posició musical, compromís social i cívic, 
disseny, fotografia, i poesia.
Diumenge a 2/4 de 12 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.
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PASSATEMPS

Sudokus
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Dificultat: alta

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Franquesa amb què tractem els que aquests dies corren per casa / 2. 
Quan no fa baixada és concloent. Salari convencional, el que no duu sal / 3. Escàs ús de raó. 
Afeblit per la dieta de demà. De popa fins a mitja xalupa / 4. Tres quarts d’onze. No arriba a tsar, 
només és un cantant de Bari. Escàs ús d’ús / 5. Bony a la closca per culpa d’una estranya nyonya. 
Liquides sumes, restes i equacions / 6. Recorda força la sonata. Del procés de producció més 
febril / 7. Un finlandès sota una funda. Xifra amb una setmana pel mig, des d’avui / 8. Principi 
i final d’any. Ocella santificada. Ni mitja merda / 9. Por d’en Salvador el pensador. Ensopit per 
un excés de temperatura / 10. Pilar prim. Elegàncies en el nedar. Un final sense cap ni peus / 
11. Símptomes de cagarrines. Retallaran el perfil del retrat dels besavis / 12. Bordo d’horror a 
la vista de la figureta de porcellana. Insisteixi contra el sentir comú / 13. Rígida durant el certa-
men. Que mossega?: però si és pell d’isard ben fina!

VERTICALS: 1. Com a fanals són força fardons. Per culpa d’un àpex tan curt el pelicà ha sortit 
deforme / 2. Va fent el pi. Guaita, la mandra ja no és estranya. Ral mal encunyat / 3. Fruiter 
d’importació per fer més agradable la lectura al saló. Tan incapaç que ni l’han confirmat / 4. 
Dins de les piles. En Comadira fascinat pels propis versos. Acaben en venda / 5. A la quinta 
forca. Per haver fet carrera i tesi ja el tracten de metge / 6. Es dobla en cas de crisi. Partidari dels 
embolics?: no, és que té les partícules estables. Escalfi els ous per sota / 7. Amat de l’amat d’en 
Llull. Encavalca l’instrumental sardanístic. A la punta de la llengua / 8. Més pronunciar que un 
revolt. Musulmà amb cereals per esmorzar / 9. Una i altra i. Un estat així no pot aspirar més que 
a voleiar. Rua ja desordenada / 10. Contundent quan es tracta d’impostos. En tres anys a Itàlia 
s’han fet velles / 11. Ardor nabokovià. No els deixen participar més a la competició / 12. Timba 
artificial. Espasme muscular que afecta una sina de la Tània

 

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:
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8 2 7
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4 2 9
8 5 7

1
3 9 6 1 8
1 7 9

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

Dificultat: mitjana

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

o pot ser un temps agradable que 
ens enriqueixi amb un valor afegit.

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com

7 Diferències per Nadia Giménez

Mots encreuats per Pau Vidal 

 

HORITZONTALS: 1. Franquesa amb què tractem els que aquests dies corren 

per casa / 2. Quan no fa baixada és concloent. Salari convencional, el que no 

duu sal / 3. Escàs ús de raó. Afeblit per la dieta de demà. De popa fins a mitja 

xalupa / 4. Tres quarts d’onze. No arriba a tsar, només és un cantant de Bari. 

Escàs ús d’ús / 5. Bony a la closca per culpa d’una estranya nyonya. Liquides 

sumes, restes i equacions / 6. Recorda força la sonata. Del procés de producció 

més febril / 7. Un finlandès sota una funda. Xifra amb una setmana pel mig, des 

d’avui / 8. Principi i final d’any. Ocella santificada. Ni mitja merda / 9. Por 

d’en Salvador el pensador. Ensopit per un excés de temperatura / 10. Pilar 

prim. Elegàncies en el nedar. Un final sense cap ni peus / 11. Símptomes de 

cagarrines. Retallaran el perfil del retrat dels besavis / 12. Bordo d’horror a la 

vista de la figureta de porcellana. Insisteixi contra el sentir comú / 13. Rígida 

durant el certamen. Que mossega?: però si és pell d’isard ben fina! 

 

VERTICALS: 1. Com a fanals són força fardons. Per culpa d’un àpex tan curt el 

pelicà ha sortit deforme / 2. Va fent el pi. Guaita, la mandra ja no és estranya. 

Ral mal encunyat / 3. Fruiter d’importació per fer més agradable la lectura al 

saló. Tan incapaç que ni l’han confirmat / 4. Dins de les piles. En Comadira 

fascinat pels propis versos. Acaben en venda / 5. A la quinta forca. Per haver 

fet carrera i tesi ja el tracten de metge / 6. Es dobla en cas de crisi. Partidari dels 

embolics?: no, és que té les partícules estables. Escalfi els ous per sota / 7. Amat 

de l’amat d’en Llull. Encavalca l’instrumental sardanístic. A la punta de la 

llengua / 8. Més pronunciar que un revolt. Musulmà amb cereals per esmorzar 

/ 9. Una i altra i. Un estat així no pot aspirar més que a voleiar. Rua ja 

desordenada / 10. Contundent quan es tracta d’impostos. En tres anys a Itàlia 

s’han fet velles / 11. Ardor nabokovià. No els deixen participar més a la 

competició / 12. Timba artificial. Espasme muscular que afecta una sina de la 

Tània. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



  58 | TELEVISIÓ I RÀDIO Divendres, 17 de novembre de 2017

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

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

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

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

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

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

21.00
La Plaça 

22.00 
Info Taronja 

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

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

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

22.45 
Batecs de Piera 

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

DISSABTE
10.00 
Info Taronja 

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

00.15
En imatges 

00.45
Montbui Actiu 

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

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

22.45 
Info Taronja
23.30 
El Termòmetre. / 
Anem per feina 

00.15 
En imatges 

00.45 
Montbui Actiu 

La tele que ens uneix
canaltaronja.cat/anoiaPROGRAMACIÓ

PROGRAMACIÓ TEMPORADA 2017-2018 · DE DILLUNS A DIVENDRES
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Laura Romero Corbella
Jan Marimon Valls

Armand Brunet Muñoz
Ramon Ribas Sans

Rosa Maria Morros Guma
Guim Marimon Valls

Mari Palmes Sala

Elvira Torres Sole

Anna Biscari Torres

Evelin Chillón Velasco

Angela Riba Torrents

Maribel Casanova Lopez

Ana Vaques Mora

Mari Palmes Sala

SORTEIG
ENTRADES 

MUSEU DEL TREN

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Bicicleta

Entrades Yelmo Cines

Teatre de l’Aurora

Abonament Amics de la Música

Entrades Museu del tren

Escalada

Entrades Teatre Nu

Val de xapa i pintura

www.yelmocines.es
902 22 09 22

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684
www.ateneuigualadi.cat

93.803.07.63

amicsdelamusica@gmail.com
931 31 35 58

www.igualadahc.com
93 804 42 57

www.ingravita.cat
937 495 779

www.museudeltraginer.com

938 048 852

www.planxisteriagelabert.com

938 032 198

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

railhome.com

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

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

Moltes gràcies i sort!

Elvira Torres Sole

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

Pep Marsal
Anna Biscarri Torres
Rafel Domenech Mas
Merce Almenara

Cels Llorens Munné

Rosa Pujado

M Teresa VilarrubiasClara Sanchez Singla

Angela Riba Torrents

Esteve Camps Oviedo

Albert Rossell Farré 

David Borrega 

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA



Superherois reunits
Estrena •  Liga de justicia

RAMON ROBERT / 

E ls lectors de còmics ja els co-
neixen prou bé. La Lliga de 
la Justícia (en anglès: Justice 

League), és un equip de Superherois 
conformat pèls principals personat-
ges de l’univers DC. La lliga va apa-
rèixer per primera vegada en el nu-
mero 28 de The Brave and the Bold 
(1960). Tant el nom del grup com el 
dels seus integrants han variat amb 
els anys. La formació original i més 
coneguda integra a Superman, Bat-

man, la Dona Meravella, Flash, Llan-
terna Verda, Aquaman i el Detectiu 
Marcià. Gairebé seixanta anys des-
prés del seu naixement sobre paper, 
La Lliga de la Justicia debuta en for-
mat de cinema. De la direcció de la 
pel.lícula –que pel que sembla tindrà 
continuïtat el 2019- se n’ha fet càr-
rec Zak Snider, un expert en aques-
ta mena de cinema. No oblidem que 
Snider va rodar anteriorment la pel.
lícula que va agermanar a Batman i 
Superman.
Motivat per la fe que havia recuperat 
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A la recerca d’or
A Igualada i Montbui •  Oro

RAMON ROBERT / 

Per segona vegada, el cineasta 
Agustín Díaz Yanes adapta al 
cinema una novel.la del molt 

venedor  Arturo Pérez-Reverte. Des-
prés de la magnífica Alatriste (2006), 
que passava a l’Espanya Imperial del 
segle XVII, ara ens porten cap a la 
meitat del segle XVI, quan els con-
queridors espanyols Lope d’Aguirre i 
Núñez de Balboa emprenen una ar-
riscada expedició composta per 30 
homes i 2 dones, per la selva amazò-
nica, a la recerca d’una mítica ciutat 

que, segons es diu, està feta comple-
tament d’or.
Interpretada per Raúl Arévalo, José 
Coronado, Bárbara Lennie, Óscar Ja-
enada, Luis Callejo, Juan José Ballesta, 
Antonio Dechent, José Manuel Cervi-
no i Juan Diego, Oro és un estimable 
retrat de la conquesta d’Amèrica, un 
dens drama de neguits i peripècies. 
Agustín Díaz Yanes ofereix una adap-
tació en què preval l’austeritat narrati-
va, deixant de banda els episodis èpics 
i de grandesa per a centrar-se en la 
dificultat, l’amargor, el desencant i la 
misèria dels conqueridors espanyols.

en la humanitat i inspirat per l’acció 
altruista de Superman, Bruce Wayne 
recluta l’ajuda de la seva nova alia-
da, Diana Prince, per enfrontar-se 
a un enemic encara més gran. Junts, 
Batman i Wonder Woman es mouen 
ràpidament per trobar i reclutar un 
equip de metahumans per comba-
tre aquesta nova amenaça. Però tot 
i la formació d’aquesta lliga d’herois 
sense precedents -Batman, Wonder 
Woman, Aquaman, Cyborg i The 
Flash, pot ser que sigui massa tard 
per salvar el planeta d’una amenaça 

de proporcions catastròfiques.
Interpretada per Ben Affleck, Gal 
Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, 
Ray Fisher i amb alguns actors vete-
rans, però molt ben pagats (Jeremy 
Irons, Willem Dafoe, Robin Wright, 
Diane Lane i altres) Liga de la Justi-
cia esdevé un gran espectacle d’acció, 
fantasia i enlluernadors efectes espe-
cials. Aquest cap de setmana s’estre-
na als cinemes de més de mig món. 
Amb aquesta pel·lícula, productors, 
distribuïdors i exhibidors  esperen 
rebentar taquilles.



DEEP
Espanya – Estats Units. Animació. De Julio Soto Gurpide.  
En un futur no molt llunyà, els últims supervivents del pla-
neta terra són un grup excèntric de criatures abismals que 
viuen en una esquerda molt profunda en l’oceà i protegits 
pel mític Kraken. Una catàstrofe farà que el petit pop Deep, 
al costat dels seus amics Evo i Alice hagin de emprendre un 
perillós viatge ple d’aventures salvatges i així poder salvar a 
tots els habitants de l’esquerda.

ZOOTROPOLIS
Estats Units. Animació. De Byron Howard. 
En Zootopia, un món en el qual no existeixen els humans, 
viu Nick Wilde, una guineu acusat d’un delicte que no ha 
comès. Algú desconegut vol veure’l a ell i la tinent Judy 
Hops, una conilla, entre reixes. Els animals, víctimes d’una 
conspiració encoberta, uniran les seves forces per intentar 
destapar el culpable que els està fent la vida impossible. Walt 
Disney Animation Studios.

  
EL SECRETO DE MARROWBONE

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

LA MEJOR RECETA
Regne Unit - Hongria. Comèdia dramatica. De John Goldsc-
hmidt. Amb Jonathan Pryce, Philip Davis, Ian Hart. 
Nat Dayan, un vell forner jueu de l’est de Londres, s’esforça 
per mantenir l’activitat de la seva botiga davant de la com-
petència d’un supermercat proper. Sense gaire entusiasme, 
contracta com a aprenent a un jove immigrant musulmà 
originari de Darfur, que ocasionalment és venedor de càn-
nabis. La seva relació no és fàcil fins que un incident fortuït 
fa reactivar les vendes.

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

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

ROSALIA BLUM
França. Comèdia singular. De Julien Rappeneau. Amb 
Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi, Alice Isaaz.. 
La vida de Vicent transcorre entre la seva perruqueria, el 
seu cosí, el seu gat i la seva dominant mare. Un dia, Vicent 
coneix per atzar a Rosalie Blum, una misteriosa i solitària 
dona. Intrigat, decideix seguir-la a tot arreu, amb l’esperan-
ça de saber més d’ella. No sospita que això el portarà a una 
aventura plena sorpreses, on descobrirà personatges tan 
fantàstics com entranyables.
 

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

FELIZ DIA DE TU MUERTE
Dv: 21:30
Ds: 16:30/21:30
Dg: 16:30/21:00
Dll: 17:30

ORO
Dv: 19:00
Ds: 19:00
Dg: 18:30
Dll: 19:30

ZOOTROPOLIS (en català)
Dg: 11:00

1/ LIGA DE LA JUSTICIA (12A)
Dv Dll a Dj: 17:00/19:30/22:00
Ds i Dg:12:00/14:30/17:00/19:30
/22:00

2/ FELIZ DIA DE TU MUERTE (12A) 
Dv Dll a Dj: 18:45/20:50/22:50
Ds i Dg: 12:20/14:20/16:40/18:45
/20:50/22:50

3/ YO KAI WATCH (TP)  
Dv: 17:15/19:15
Ds i Dg: 12:45/15:15/17:15/19:15
Dll a Dj: 17:15
3/ AMERICAN ASSASSIN (16A)  
Dv a Dg: 21:15
Dll a Dj: 19:15
3/ ANABELLE (16A)  
Dll a Dj: 21:45

4/ THOR (7A)
Dv Dll a Dj: 16:55/19:45/22:30
Ds i Dg: 12:15/16:55/19:45/22:30

5/ LIGA DE LA JUSTICIA (3D)
Dv Dll a Dj: 20:45
Ds i Dg: 13:00/20:45
5/ LIGA DE LA JUSTICIA
Dv Dll a Dj: 18:15/23:00
Ds: 15:45/18:15/23:00
Dg: 15:45/18:15
Dll a Dj: 18:15

6/ DEEP  (TP)
Dv: 18:30
Ds  i Dg: 12:30/16.20/18:30
6/ ORO  (16A)
Dv a Dg: 20:20/22:25
Dll a Dj: 18:00/20:20/22:25

7/ TOC TOC (7A)
Dv a Dg: 18:00/20:10
Dll a Dc: 17:50/20:00
Dj: 17:50
7/ EL PEQUEÑO VAMPIRO (TP) 
Ds i Dg: 12:10/16:05
7/ MUSA (16A) 
Dv a Dj: 22:15
7/ SAW VIII (16A) 
Dj: 20:00

8/ EL SECRETO DE MARROWBONE 
(16A)
Dv Dll a Dj: 18:10/20.30/22:45
Ds i Dg: 16:50/18:10/20:30/22:45
8/ TADEO JONES 2 (TP)
Ds i Dg: 12:00

SALA AUDITORI
ORO
Dv: 18:30
Ds: 16:30
Dg: 20:30
LA MEJOR RECETA
Dv: 20:30
Ds: 18:40/20:30
Dg: 16:30/18:40

SALA PETITA
DEEP
Dv i Ds: 18:30 
Dg: 16:30
EL SECRETO DE MARROWBONE
Dv: 20:30
Ds: 16:15/20:40
Dg: 18:30/20:40

GRU 3 (TP)  
Dg: 16:30
ROSALIE BLUM (7A)  
Dg: 18:00
HANDIA  
Dg: 19:40
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Febrer
17: Isabel d’Hongria; Gregori Taumaturg; Iscle; Victòria.

18: Romà; Aureli. 
19: Crispí; Faust o Fost; Abdies.

20: Octavi i Adventor; Benigne; Silva.  
21: Gelasi I, papa; Honori, Eutiqui i Esteve.

22: Cecília; Filemó i Àpia 
23: Climent I, papa; Columbà; Lucrècia,  

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

ANNA M. ORGUÉ BELLA

Ens va deixar el passat 14 de novembre.
Àuria expressa el condol per la seva pèrdua.

Sòcia i companya d’Àuria Grup

Igualada, Novembre de 2017
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Els preveres i diaques sotesig-
nants,
Constatem el fort trasbals que 
vivim a Catalunya des de fa 
temps, però sobretot aquestes 
darreres setmanes i dies s’ha 
fet tot el possible perquè no 
poguéssim votar, s’ha apallis-
sat brutalment gent pacífica, 
s’ha tergiversat la informació 
mentint i negant l’evidència, 
s’ha tancat a la presó dos ho-
mes de pau. Finalment amb 
l’aplicació de l’article 155 s’ha 
subjugat tot un poble abolint 
les institucions votades de-
mocràticament pels seus ciu-
tadans, es vol negar al nostre 
Poble, amb mitjans ben poc 
justos, l’exercici del dret a l’au-
todeterminació.
El papa Joan Pau II, en el dis-
curs a l’ONU (5-X-1995), legi-
timà aquest dret fonamental 
quan diu. “ Ni un estat, ni una 
altra nació ni cap organització 
internacional, no té mai dret a 
afirmar que una determinada 
nació no és digna d’existir”
Des d’aquesta prespectiva, i 
sobretot mirant com  es tre-
pitgen els drets fonamentals, 
com a preveres o diaques de 
les nostres comunitats:
Denunciem la violència, la 
mentida, la presó, la persecu-
ció de les llibertats de reunió 
i d’expressió, la supressió de 
les nostres institucions. el Par-

lament  i el Govern, la utilit-
zació política dels jutjats amb 
amenaça de penes extraordi-
nàries i un molt llarg etcètera 
prou conegut... que han tras-
balsat la convivència.
Fem una crida a tots els ciu-
tadans, a les forces d’ordre 
públic i als polítics que les 
comanden, a utilitzar el dià-
leg i mitjans sempre pacífics 
a l’hora de promoure els drets 
històrics del nostre poble, i 
esperem el retorn dels drets 
fonamentals i de les més altes 
institucions de Govern, l’abo-
lició de judicis polítics,l’alli-
berament dels empresonats, 
i el respecte a la pluralitat de 
pensament i a les legítimes as-
piracions del poble català 
Preguem per tot el que estem 
vivint, amb el desig que pre-
valgui la serenitat, el respecte 
i la pau.

                              Bisbat de 
Vic, 2 de novembre de 2017

Josep Alaró, rector de Centelles; 
Joan Aurich, rector de M. D. 
de l’Esperança, Manresa; Paul 
Badibanga, rector de l’Esquirol; 
Amat Berenguer, Manresa; Ra-
mon Bufí, rector de Roda de 
Ter; Jaume Campalans, Vic; 
Jordi Castellet, rector de Call-
detenes; Josep Castanyé, rector 
de Cantonigròs, Rupit, Pruit, S. 

Julià de Cabrera i Falgars; Joa-
quim Ciurò, Manresa; Sebastià 
Codina, Vacarisses; Josep Es-
cós, rector de Navarcles; Carles 
M. Giol. rector de S. Hilari Sa-
calm; Florenci Gras, rector de 
S. Hipòlit de Voltegrà, Vinyo-
les, Orís i Saderra; Josep Gui-
tart, l’Esquirol; Fèlix Guàrdia, 
Vic; Carles Izquierdo, rector de 
la Gleva i Sta. Cecília de Volte-
grà; F. Xavier Machacon, rector 
de Vilanova del C, i Verge de la 
Pau; Josep M. Mas, Fonollosa; 
Josep Massana, rector de la So-
ledat, Igualada; Jacint Medina, 
Navarcles; Antoni Monclús, 
Igualada; Josep Morros, rector 
Castellgalí; Salvador Mundó, 
Vic; Ramon Muntadas, rector 
de Collsuspina i Castellterçol; 
Anselme Musafiri, rector de S. 
Pere de Torelló, S. Vicenç, Bor-
gonyà i La Vola: Antoni Plade-
vall, rector de S, Quirze Safa-
ja; Josep M. Pujol, rector Sta. 
Mgta. de Montbui i S. Maure; 
Joan Sanglas, rector de Calaf, 
Aguilar de Segarra, Calonge, 
Conill, Mirambell, Pujalt, S. 
Martí Sesgueioles, S. Pere de 
l’Arç i Castellar, Pere Soldevi-
la, rector de S. Boi i S. Agustí, 
Lluçanès i d’Alpens; Pere Soler, 
rector de Castellcir; Joan Tor-
ra, rector de S. Feliu i M. D. 
de Montserrat, Torelló; Miquel 
Treserras, Puig d’Olena, Jordi 
Vila, rector de S. Pau, Manlleu.

Sobre els darrers fets esdevinguts 
a Catalunya

ESGLÉSIA / LA VEU 

El papa Francesc ha des-
tacat la importància 
que hi hagi unitat entre 

les parròquies i els sacerdots 
amb el seu bisbe i amb les es-
tructures diocesanes, així com 
la importància de la comunió 
d’aquestes amb l’Església uni-
versal. El Pontífex s’ha expres-
sat així davant els participants 
en l’Assemblea Internacio-
nal de la Confederació Unió 
Apostòlica del Clergat, als que 
ha rebut al Palau Apostòlic del 
Vaticà aquest dijous 16 de no-
vembre.
En el seu discurs, Francesc ha 
defensat que, en el paper del 
pastor a l’Església particular 
és essencial una “espirituali-
tat diocesana” que sigui reflex 
de la “comunió trinitària”, la 
qual és el “principal model de 
referència per a la comunitat 
eclesial”.
Per això, és imperant la ne-
cessitat que l’Església particu-
lar se sostingui en la Diòcesi: 
“Una Església particular té un 
rostre, un ritme i una decisió 
concreta a la qual ha de servir 
amb dedicació cada dia testi-
moniant la sintonia i la unitat 

viscuda i desenvolupada amb 
el Bisbe”.
“El camí pastoral de la co-
munitat local -ha continuat 
el Papa- té com a punt de re-
ferència imprescindible el pla 
pastoral de la Diòcesi, a la 
qual s’han de cenyir els pro-
grames de les associacions, 
dels moviments i de qualsevol 
grup particular”.
Francesc ha destacat que “la 
dedicació a l’Església parti-
cular ha d’expressar sempre 
com un alè més gran que la si-
tuï en sintonia amb la vida de 
tota l’Església. La comunió i la 
missió són dinàmiques corre-
latives”.
“El ministre serveix a la seva 
Església particular, amb do-
cilitat a l’Esperit Sant i al seu 
bisbe, i en col·laboració amb 
els altres preveres, però amb la 
consciència de formar part de 
l’Església universal que supera 
els confins de la pròpia Diò-
cesi i del propi país” .
Ha afegit que “aquesta unitat 
pastoral, de tots al voltant del 
Bisbe, és la que fa la unitat en 
l’Església. És molt trist quan 
en un prevere trobem que 
aquesta unitat no existeix, o 
que és aparent”.

El papa Francesc reclama 
unitat entre sacerdots, 
parròquies i Diòcesi



              

·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

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

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

De dilluns a divendres de 9 a 14h
 i de 15 a 20h

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

www.dentaligualada.com
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada

www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60

arrels.centredesalut@gmail.com

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la 

sexualitat, teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant Bonifaci, 
75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i 

Barcelona

Adults, adolescents i nens

Rambla Sant Ferran, 62, 1r 3a
93 818 20 92
93 004 46 49
655 021 919
IGUALADA

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

Acupuntura, Shiatsu, Massatge 
terapèutic, Reflexologia, Flors de Bach, 

Dietètica, Plantes medicinals, Ioga 
integral, Moviment lúdic, Hipopressius, 
Pilates, Txi kung-Qi gong, Mindfullnes.

c/Industria, 4
690 16 41 62
IGUALADA

www.narayana.cat

NARAYANA

FARMÀCIES 
DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 17: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Dia 18: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 19: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 20:  ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 21: SECANELL
Odena, 84

Dia 22: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 23: BAUSILI
Born, 23

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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                 de JORDI COMELLAS /  Director del Zoom, 
Festival Internacional de ficció televisiva i formats

Divendres, 17 de novembre de 2017

“Al Zoom el públic 
trobarà les millor estrenes 

de telefilms”
Soc nascut Igualada però actualment visc a Sant Martí de Tous. Vaig 
estudiar Ciències Econòmiques a la UAB i posteriorment Cinema a 
Barcelona, que m’ha permès fer la feina que m’agrada. En aquests 
moments treballo en el món de la producció. Fa 15 anys, juntament amb 
l’Anna Cervera, vam crear el Festival Zoom.

Enguany el Zoom celebra 15 anys. Com van ser els 
seus inicis i quina ha estat la seva evolució al llarg 
d’aquests anys?

Quan pretens fer alguna cosa nova, els inicis sempre 
són complicats. Ens hem de situar l’any 2003, en context que hi 
havia de ficció televisiva. Va ser l’inici d’una aventura de fer un 
festival a Igualada que no hi era, però que tenia un precedent, el 
Festival de Cinema Amateur. La veritat és que gràcies a l’Ateneu 
Igualadí que va creure en el projecte, l’Anna Cervera i jo -que 
estem al capdavant del Festival des del seus inicis- van comen-
çar a treballar-lo. Teníem clar que no havia de ser un festival de 
cinema, sinó una cosa diferent i en aquells moments jo estava 
treballant en tvmovies i amb el productor igualadí Paco Poch i 
va ser ell qui em va fer veure que aquest era el camí que havíem 
d’agafar, i ens hi vam llançar. Vam preparar el projecte i el vam 
anar a presentar a diversos llocs, dels quals sortíem profunda-
ment deprimits, perquè ens deien que no interessaria; però no 
vam desistir. Per sort la ficció televisiva va anar evolucionat i el 
fenomen va anar augmentat tant en qualitat com en quantitat. Al 
món de la televisió s’hi van anar incorporant actors i directors 
que fins aleshores només feien cinema i van apostar per als nous 
formats. L’evolució ha estat molt gran.

El Festival ha de seguir evolucionant de cara al futur?

Sempre ha anat evolucionant, com ha fet durant aquests quinze 
anys, mantenint però la columna vertebral que és la ficció, que 
són les tvmovies, les sèries... és el nostre adn. Hem de pensar que 
el Zoom és l’únic festival d’aquestes característiques no només a 
Catalunya, sinó a l’estat espanyol. Ja en l’edició de l’any passat hi 
vam incloure diversos formats televisius: entreteniment, infor-
matius, noves tendències, nous concursos, i no només creats per 

a televisió sinó també per a altres formats com pot ser internet, 
tablets, mòbils... La manera de consumir televisió ja no és com 
era i hem d’incorporar aquestes noves produccions.

El festival aposta clarament per la formació dels joves amb el 
Talent Campus.

Sí, això també va lligat amb la incorporació dels nous formats 
i l’aposta per aquest nou talent emergent. Aquest projecte neix 
enguany amb la idea que creixi i es converteixi en un punt de 
referència de la recerca d’aquest nou talent.

Què trobarà la gent al Festival d’enguany?

Trobarà les estrenes de la producció catalana en telefilms, tro-
barà una petita mostra dels millors telefilms que s’estan fent a 
Europa en aquests moments, encara que, malauradament, per 
una qüestió estructural només són quatre dels vuit de la Secció 
oficial. Podran gaudir de més de vint estrenes estatals, interna-
cionals i locals, per a les quals tenim la secció Km0 en què es 
projecten treballs fets per gent de casa nostra. Enguany, entre 
d’altres, comptem amb un documental d’Apinas, en l’any del 50è 
aniversari i un altre dels Reis d’Igualada. També són molt inte-
ressant les Zoom Class: classes formatives adreçades a estudi-
ants,  que són un luxe per a ells. També es podrà visionar realitat 
virtual en un format petit, curtmetratges, webseries... Un total 
de 45 produccions durant 5 dies a Igualada.

Us arriben moltes propostes? 

Ens arriben moltes propostes, de les quals n’escollim les que 
ens semblen millors. Malauradament només en podem triar 8 
i d’aquestes prioritzem la producció catalana per a la qual som 
la plataforma de sortida. Un exemple clar d’això són les produc-

cions que es presenten enguany, El nom de Joel Joan, que és la 
que obrirà el Festival i Vida Privada de Sílvia Munt, de les quals 
comptarem amb la presència de tot l’equip, perquè per a ells és 
la presentació oficial. 

Quin tipus de públic sol assistir a les projeccions?

El públic que hi assisteix és molt heterogeni. Ve gent de la co-
marca sobretot i també gent de fora. La incorporació enguany de 
l’Ateneu Cinema confereix un punt de qualitat a les projeccions 
que és molt important i que s’agraeix. També cal tenir en compte 
que el preu de les entrades és inferior a les sessions de cinema 
habituals. Durant la setmana ve més gent gran, simplement per 
un problema d’horaris. El cap de setmana el públic és més variat 
i la gent jove ve especialment a la projecció del capítol de Merlí. 
Intentem arribar a tot tipus de públic.

Igualada és una bona seu per al Festival Zoom?

És una pregunta que ens hem fet moltes vegades però sempre 
ens hem respost que l’aposta pel territori també és important. 
I tampoc som tan lluny de Barcelona. Malgrat que estructural-
ment Igualada és un problema -només tenim un hotel, només 
tenim una sala de cinema- la nostra aposta és fer-lo a la ciutat.

El món de les sèries televisives està en auge. Podem dir el ma-
teix de les tvmovies?

La veritat és que la crisi econòmica va ser mortal per a la pro-
ducció de cinema per a televisió però les que es fan han guanyat 
en qualitat, sobretot aquí a Catalunya. Per altra banda hi ha una 
aposta molt més forta per les sèries, ja que econòmicament par-
lant, si la sèrie funciona, el rendiment és molt elevat.

Cristina Roma

Passeig de les cabres 7 · Igualada (BCN) | Tel.: 670 25 75 24 | e-mail: kokken@espaikokken.com

L’espai ideal per 
trobar-te amb la 
família, amics o 
companys de feina!

Cuinar, menjar, gaudir...
Espai privat al centre d’Igualada
Equipat amb una cuina professional
Menjador amb capacitat max. per a 28 persones
Zona d’estar amb TV de gran format
Equipat amb fil musical i wifi
Pàrquing al costat mateix del local

La confecció de les llistes han portat enrenou. Uns volien una llista única per demostrar la seva majoria. Altres fer llistes de partit per 
enquibir-hi totes les diferències. Seran unes eleccions molt participades, siguin autonòmiques o per obrir els ulls del món. Ningú ha dis-
cutit candidatures a qui ha passat per la presó i l’exili, però alguns han dit prou. A l’Anoia, les dues diputades de la darrera legislatura 
s’han guanyat el respecte al Parlament, però hi ha qui s’ha postulat dient que ho faria millor. Més pugna hi ha hagut en la llista socialista. 
Uns volien una llista “centrada” per bastir ponts i altres la força per acabar “amb l’adoctrinament”, quasi com els de Ciutadans. Més d’un 
ajuntament socialista va doldre’s que el representant de la comarca no sigui un dels seus, xocats pel nom de qui va en el lloc dinou. Però 
més parats han quedat els militants de l’antiga Unió Democràtica veient qui hi va de tres. I és que a Igualada, antiga plaça forta del partit, 
molts s’havien fet del PdeCAt. I ara busquen colla. També a ERC. Només queden els deutes.  Tothom vol les cadires!


