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La C-15 ha tingut un augment de circulació molt important des que es va inaugurar el nou traçat.

La Generalitat inicia els tràmits per 
eixamplar la C-15 fins a Vilafranca
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Les obres es faran amb el model 
“2+1”, amb tres carrils tot el trajecte 

El Govern afirma que no descarta 
fer una autovia en un futur

líders a l’Anoia

L’anoienc 
Daniel Peralta, 
sotscampió del 
món S21 de 
culturisme
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Deu famílies 
inicien la prova 
pilot del “porta 
a porta”

Cap de setmana 
de Festa del Tió 
a Argençola 
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Campanya de Nadal, 
i d’eleccions
La campanya de Nadal, 
amb la pista de gel de Cal 
Font a Igualada com a un 
dels grans atractius, hau-
rà aquest any de conviure 
amb l’electoral, davant les 
eleccions del 21D. 
Precisament per avui di-
jous hi ha prevista la visita 

a Igualada de Xavier Do-
mènech, candidat de Cata-
lunya en Comú. Dissabte, 
serà el torn de JuntsxCa-
talunya a l’Ateneu, amb la 
presència del fins fa pocs 
dies empresonat conseller 
Rull, i, dimarts, d’ERC.
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L’EDITORIAL

Justícia
D illuns a la nit, va iniciar-se la campanya 

electoral més estranya des de la recupera-
ció de la democràcia a Espanya. Tot plegat 
producte de la imposició d’un article de 

la Constitució, el 155, modulat unilateralment pel go-
vern de l’Estat, amb el suport de Ciutadans i el PSOE. 
Més enllà de la legitimitat de l’actuació, el cert és que, 
avui, el món veu amb 
preocupació certs “tics” 
que es produeixen en una 
època molt convulsa, no 
oblidem, no només pel 
què passa a Catalunya, 
sinó també a Espanya, 
amb una monarquia de-
macrada i impopular, i un 
partit de govern imputat 
per corrupció, el líder del 
qual és qui ha impulsat un 
escenari atípic amb la convocatòria d’eleccions el pro-
per 21 de desembre. 
Si el Govern català ha fet en moltes ocasions un pas 
enrere en les seves intencions per demanar diàleg per 
enèsima vegada, l’espanyol en va fer dos al davant i va 
multiplicar la seva via d’intimidació. Amb presoners. 
Per fer-ho encara més punyent, el jutge del Suprem ha 
mantingut a la presó el vicepresident, un conseller, i 

els dos Jordis. Ens dol que la causa sigui el convenci-
ment judicial que són “un perill” per la seva “probable 
violència”. Dues persones que lideren entitats recone-
gudes pel seu caràcter cívic, pacífic i democràtic. Que 
sempre han optat pel diàleg i per la serenitat a l’hora de 
perseguir els seus objectius. Que sempre han fet crides 
a la calma i al seny quan la tensió era gairebé irrever-

sible. Si en cinc anys de 
procés els danys mate-
rials a Catalunya han 
estat mínims -com a 
cap país del món en 
una situació similar- ha 
estat, sobretot, gràcies 
al comportament cívic 
dels promotors del pro-
jecte. Entre ells, Jordi 
Cuixart i Jordi Sànchez. 
Tots dos són els princi-

pals símbols d’aquest comportament exemplar. Potser 
és això el que descol·loca l’Estat espanyol. El darrer 
episodi ha estat el ridícul de la Justícia espanyola da-
vant d’Europa, amb la seva reculada respecte l’ordre 
de detenció de Puigdemont i els consellers que són a 
Brussel·les. Una situació que ens provoca dubtes sobre 
el nivell del nostre poder judicial, i, en definitiva, de la 
qualitat de la Justícia. 

El Suprem ha mantingut a 
la presó el vicepresident, un 

conseller, i els dos Jordis. Ens dol 
que la causa sigui que són “un 
perill” per la seva “violència”.
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També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

Per segona setmana consecutiva, el “govern” 
de la Generalitat saluda l’Anoia amb una bona 
notícia. Després de l’anunci sobre l’inici de la 
retirada de la concessió a Monbus -calia fer-
ho a les portes d’una campanya electoral?- ara 
hem sabut que el departament de Territori, 
encara a menys dies de l’inici de la campanya, 
ha iniciat la redacció del projecte per eixam-
plar la C-15 d’Igualada a Vilafranca en el mo-
del de “2+1”, amb una inversió de “només” 45 
milions d’euros, xifra realment ridícula en un 
macropressupost com el de la Generalitat.
Es tracta, sens dubte, d’una bona notícia, oi 
més tenint en compte l’elevat nombre de si-
nistres que ja s’acumulen en l’Eix Diagonal 
de Manresa a Vilanova i la Geltrú, en el que 
portem d’any. Fins al 20 de novembre,  s’han 
registrat 112 ferits, quatre més que els 108 que 
hi va haver el 2012, que era fins ara l’any amb 
més sinistralitat. Entre el 2013 i el 2016,en 
canvi, la xifra anual de ferits sempre s’havia 
mantingut al voltant de la vuitantena, invari-
able. 
Està clar que aquesta és una carretera vital per 
a les comunicacions de Catalunya, entre l’Eix 
Transversal i l’A-7, motiu més que sobrat per 
a que, d’inici, hagués estat una autovia. Va ser 
un error no fer-la, i no valen les excuses dels 
diners, perquè s’han gastat en altres coses inú-
tils com l’aeroport desèrtic de Lleida, o alguna 
línia de metro de Barcelona de difícil justifica-
ció. Fer com cal una carretera que travessa el 
país bé s’ho valia. També és cert, però, que la 
societat civil d’Igualada i l’Anoia no va collar 
gaire. No se la va sentir. Estava capficada en 
un aeroport corporatiu, en un polígon “gran”, 
i en un Parcmotor que havien de ser la gallina 
dels ous d’or.... Res d’això es va fer o ha acabat 
sortint bé. L’aeroport de Lleida, sí. Motorland 
a Alcanyís, a tocar de Catalunya, també. 
L’oportunitat del “2+1”, sistema utilitzat amb 
èxit a països com Suècia o Irlanda, és benvin-
guda, però m’arrufa el nas que al Berguedà 
segueixin insistint en una autovia de Berga 
fins al túnel del Cadí, i no vulguin baixar del 
burro, tot plegat, per gaudi dels pixapins afa-
mats d’esquí i d’arribar ràpid als xalets de la 
Cerdanya. 
Convindria no perdre la memòria i no dei-
xar-nos prendre el pèl, com ha succeït en 
infinitat de casos interiors. Que de Manresa 
a Vilafranca cal una autovia és quelcom que 
clama al cel. Em dona la sensació que, com 
sempre, ens conformem amb les engrunes. 
I així ens va.

JORDI PUIGGRÒS
@jordipuiggros67

Que no tornin a 
prendre’ns el pèl

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

Albert Bosch, president del grup 
d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, 
davant el posicionament d’alguns 
partits contra la campanya de so-
lidaritat amb els presos, els va res-
pondre dient “El PP vol prohibir 
el groc de les fonts. O alliberen els 
presos polítics o acabaran prohibint 
els taxis”

Toni Strubell i Trueta, escriptor 
i periodista, va respondre a Jean 
Claude Junkers, president de la Co-
missió Europea, “És indigne que ha-
gueu insinuat que els catalans som 
un verí nacionalista, encara que 
sigui pels molts favors que deveu a 
Rajoy. Sabem que no ho feu guiat 
pels valors europeus que dieu que 
us inspiren, sinó atiat pels interes-

sos dels estats, les multinacionals 
i les elits que realment manen a 
les desprestigiades institucions de 
Brussel·les que en tan mal lloc es-
teu deixant”. 

Xavier García Albiol, president 
del PPC, va anar a un programa 
de TV-3 per carregar contra la te-
levisió pública després de propo-
sar “el tancament de la cadena per 
tornar-la a obrir amb gent normal” 
per matisar les seves paraules, “no 
volia dir que la gent no fos normal, 
sinó que “TV-3 té un problema de 
parcialitat seriós i proposo re-fun-
dar els mitjans de comunicació pú-
blics”. I no para, també ha dit que 
els consellers destituïts que són a la 
presó han de pagar pels seus actes 
encara que ara assumeixin l’article 
155 de la Constitució: “Per més que 
s’abaixin els pantalons no els per-
donarem.”

Alvaro de Marichalar, excunyat 
de la Infanta Elena, segueix la seva 
campanya unionista a Catalunya. A 
més de les banderes espanyoles i el 
seu constant fixament pels Mossos, 
va escriure en català a la seva comp-
ta de Twitter “No hi es possible que 

a l’Ajuntament de Girona ester per’m 
estem Seu castrats”. Ell deu saber el 
missatge que volia donar.

Carles Mundó, conseller de Justícia, 
va enviar una carta des de la pre-
só d’Estremera en què agraeix “els 
centenars de missives que reben els 
consellers del Govern al centre pe-
nitenciari que ens mantenen molt 
connectats amb el batec de la gent”. I 
afegeix que “és un orgull formar part 
d’un país on hi ha tan bona gent, ho-
nesta i compromesa, que mai no es 
rendeix ni defalleix”.

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat, va sortir al pas dels 
atacs pels seus comentaris sobre EU 
dient “El catalanisme és indubta-
blement europeista. Sempre ho ha 
estat, ho és i ho seguirà essent. Vo-
lem una Europa més integrada, més 
pròspera, més democràtica i més 
compromesa. Ens hem de conjurar 
per mantenir vius aquests valors.” 

Oriol Junqueras, vicepresident de 
la Generalitat, tancat a la presó d’Es-
tremeras, va dir “L’ofensiva contra 
Catalunya només es frena vencent el 
21-D.”



L a societat catalana està dividida 
sobre com ha de ser el seu futur. 
Uns són partidaris del liberalis-
me i l’economia de mercat, amb 

els matisos reguladors que calguin. Altres 
opten per un model d’economia estatal i 
centralitzada, amb menys llibertats indi-
viduals i una forta presència de l’adminis-
tració pública a les nostres vides. Cada una 
d’aquestes opcions es canalitza amb diver-
ses ofertes polítiques. Per entendre’ns, sent 
tots dos partits d’esquerres, no és el mateix 
Esquerra que la CUP. I per resoldre qui ha 
de governar, cada quatre anys ho decidim a 
les urnes.
Hi ha també l’altre debat, el de la indepen-
dència de Catalunya, amb dues opcions, 
una a favor i l’altra en contra. Els últims 
resultats electorals ens diuen que els parti-
daris de la independència són més que els 
que no en són, 48 per cent a favor de la in-
dependència i 39 per cent en contra. Altres 
partits que van concórrer a aquelles elecci-
ons van demanar expressament que no se’ls 
comptés entre els partidaris del sí ni entre 
els partidaris del no; seria el vot en blanc, 
una opció que no preveu un referèndum 
amb resposta binària. 
Així com per escollir el model de societat 
ens comptem cada quatre anys, per deci-
dir sobre la independència també ens hem 
de comptar. Però ens hem de comptar bé, i 
això vol dir prescindir d’enquestes i mani-
festacions i fer-ho via urnes, amb totes les 
garanties. La manera més lògica i democrà-
tica seria votant en un referèndum similar 
als celebrats al Quebec i a Escòcia, amb to-
tes les garanties que, dissortadament, no va 

tenir el de l’1 d’octubre. 
Però com que, dissortadament, de referèn-
dum acordat amb Espanya no n’hi haurà 
mai, per resoldre definitivament el pro-
blema s’han de buscar vies alternatives. A 
les eleccions del 21 de desembre tenim una 
nova oportunitat de comptar-nos amb totes 
les garanties. Els dirigents independentis-
tes ja han dit que respectaran els resultats, 
siguin els que siguin, però els dirigents uni-
onistes no són tan clars a l’hora d’acceptar 
un compromís similar.
La solució del problema només vindrà a 
partir del compromís previ de totes les 
parts en conflicte de respectar democrà-

ticament la voluntat popular dels catalans 
expressada a les urnes. Així, si la suma de 
les opcions unionistes supera el 50 per cent 
dels vots, s’hauria d’aparcar la independèn-
cia per una bona temporada. Però si el que 
supera el llistó del 50 per cent és la suma de 
les opcions independentistes, la indepen-
dència no es pot ajornar. Tot el que no sigui 
això és agreujar el conflicte.  
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MIQUEL SAUMELL, @MiquelSaumell Reflexions preelectorals

#L’enquesta de la setmana

Trobes encertada la decisió de parar els 
llums de Nadal fora d’horari comercial en 
solidaritat amb els presos ?

 Sí 79%  No 21%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Més de 40 anys desenvolupant i 
realitzant els seus projectes i il·lusions

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es

Per decidir sobre la independència 
ens hem de comptar i la manera 
més lògica i democràtica seria 

mitjançant un referèndum
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EL MUR PER LA LLIBERTAT

Diumenge, dins els actes de la Jornada per la Llibertat, el col.lectiu 
de dissenyadors igualadins Gràfica Activa amb el suport d’Iguala-
da=Disseny van pintar un gran mur a l’avinguda Gaudí.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

BONA SORT, JORDI
Felix Tarrida

Encara que ja fa anys que estem políti-
cament allunyats estic content de sentir 
per tu un fort apreci i un reconeixement 
del que va ser la teva, la vostra tasca a 
l’Ajuntament d’Igualada durant els anys 
que vàreu governar. Avui, les circums-
tàncies de l’evolució política del nostre 
país fan que de cara al 21D es configu-
rin dos grans blocs, el pro155 unionista 
i el sobiranista. Ens agradi més o menys 
però no sembla qüestionable. Estem un 
a cada costat -i tu a més figures en el 
lloc dinovè de la llista socialista- perquè 
a hores d’ara tothom ha pogut decidir, 
si ha volgut, en quin bloc s’ubica. Per si 
no n’hi havia prou amb les conviccions 
ideològiques, fets com la repressió vi-
olenta de l’1-O, les increïbles seqüeles 
judicials del Procés, el 155 i les gravíssi-

mes amenaces contra l’escola catalana, 
per citar-ne només uns quants, hauran 
acabat de fer decidir a les persones més 
escèptiques o desorientades. A qui tots 
aquests fets li semblin normals i cre-
gui que hem de seguir obligatòriament 
a Espanya, que triï entre les opcions 
unionistes. En canvi, qui cregui que els 
catalans hem de poder decidir sense lí-
mits i li repugnin els fets esmentats, ja 
s’espavilarà entre les opcions sobiranis-
tes. Segur Jordi que estarem d’acord que 
guanyarà qui mobilitzi més el seu elec-
torat, el seu bloc, com si fos una mena 
de referèndum legal, vaja. Ben mirat, 
deixa’m primfilar, més que ser unionis-
tes o sobiranistes, es tracta del significat 
que cadascú li vulgui donar a la paraula 
democràcia que, per dir-ho suaument, 
no l’acabem de definir igual. Encara 
avui se’m regira l’estómac quan Rajoy, 
Rivera o el susanisme parlen de la seva 

idea de democràcia. Algú dirà que ens 
queda l’abstenció o l’equidistància, però 
tu i jo sabem, tothom ho sap de fet, que 
els vots que obtinguin els presumptes 
equidistants es sumaran a l’unionisme, 
com fa dos anys. Doncs sí Jordi, des del 
bloc polític del davant et desitjo sort, 
sincerament, molta sort. Fins a un cert 
punt, és clar. No vull pas que els pro155 
tingueu majoria per governar, però si 
tu surts elegit  el 21D voldrà dir que 
dins de l’unionisme no haurà arrasat 
la proposta més bèstia, la de l’aznaris-
me radical de Ciudadanos, i el PP serà 
encara més residual del que ho és avui. 
Tenir una oposició civilitzada de gent 
culta com tu seria ideal. Sóc conscient 
però que les enquestes no contemplen 
aquest escenari i que tots pronostiquen 
un bon creixement de Ciudadanos grà-
cies al suport monolític de tots els grans 
mitjans de comunicació espanyols i a 

un pressupost de campanya superior 
a tota la resta. Sembla com si ja accep-
tessin que el PP no compta a Catalu-
nya, oi? En cas extrem, confien que la 
Junta Electoral, com la fiscalia, sempre 
podria afinar el que calgués. Jordi, in-
sisteixo, m’agradaria que fossis diputat. 
Ningú et pot donar lliçons d’honradesa 
i compromís. Vas protestar per la vio-
lència policial de l’1-O i et vas oposar al 
155, però formes part d’una exigua mi-
noria del teu partit, els pocs que encara 
trobeu significat a la S i a la C. Suposo 
que no és gens còmode compartir llis-
ta i fer meetings amb membres de So-
ciedad Civil Catalana (“Puigdemont a 
prisión!!, clamen), o amb una majoria 
d’entusiastes del 155, però entenc que 
si vols ser diputat no pots anar precisa-
ment amb massa exigències. No et vo-
taré pas, Jordi, però animaria a tots els 
unionistes que ho facin. 
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Els anomenats millennials la generació dels que a l’any 
2000 tenien 18 anys o menys, la generació que va créi-
xer amb ordinadors portàtils, amb internet, amb na-
vegadors, i amb correu electrònic, ja ha quedat enrere. 
Una nova generació ha irromput amb força i està en-
trant, amb el nou any 2018, en la majoria d’edat.
Es tracta de la generació que ha crescut utilitzant tau-
letes i que des de la preadolescència estan subscrits a 
xarxes socials a les que principalment accedeixen des 
dels seus telèfons intel·ligents. Jean Twenge, una profes-
sora de la San Diego State University, que va publicar 
un extens llibre sobre el tema, els denomina la iGen.
Sí, ja estan aquí i no fa falta llegir llibres o articles per 
assabentar-se la seva presència, passegen pel carrer 
amb la seva mirada fixa a les seves pantalles de mà, o 
asseguts sense prestar atenció pendents de les xarxes, 
passen diverses hores al dia a les xarxes socials, dormen 
amb el mòbil a l’abast de la mà, a vegades entre llençols 

i coixins. Revisar missatges és el primer que fan al lle-
var-se, també l’últim quan van a dormir i no sabrien 
passar un sol dia allunyats d’aquests aparells amb tantes 
aplicacions dissenyades per crear dependència.
Des del 2012els estudis observen forts canvis en el com-
portament social dels adolescents. Aquests canvis ens 
mostren una generació amb els següents trets:
- Surt menys de casa.
- Es troba menys amb amics, interactua menys amb la 
gent.
- Menys propensa a moure’s autònomament.
- Menys propensa a cercar feines eventuals per cobrir 
les seves despeses.
- Menys propensa a l’activitat sexual (declivi d’embaras-
sos adolescents).
- Menys propensa a l’abús d’alcohol i a la delinqüència.
- Menys hores de son.
- Més propensa a l’angoixa i a la soledat.

- Més propensa a conductes associades al suïcidi.
Encara és aviat per saber els efectes neurològics de la 
sobreexposició a l’activitat en xarxa, però pel que fa a 
la conducta, ja s’ha pogut establir correlacions direc-
tes entre el nombre d’hores d’exposició a les pantalles 
i la intensitat de les conductes detallades. La magnitud 
de les xifres és alarmant i alguns estudis realitzats per 
institucions no només en EEUU o Japó, sinó en altres 
països com Austràliasemblen corroborar la direcció 
d’aquests canvis.
Si observem a certa distància objectiva els trets descrits 
i els generalitzéssim, ens descriurien una societat do-
mesticada, conformista, amb un fort control social, on 
l’individu manca d’impuls de autoafirmació i es troba 
aïllat i incomunicat, com a somnàmbul, aliè a la realitat 
circumdant i amb l’atenció absorbida per l’acceptació 
social a la xarxa.
És aquesta la societat què volem? 

RAMON SANTACANA, professor universitari i pintor

La IGen: la generació de l’Smartphone
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Ha començat una 
campanya electoral 
insòlita en demo-
cràcia i encara més 

insòlita a Catalunya. És inèdit 
que convoqui les eleccions al 
Parlament de Catalunya el Presi-

dente del Gobierno de España usurpant les fun-
cions constitucionals i estatutàries de l’únic que 
té legitimitat per fer-ho que és el President de la 
Generalitat. 
No és tan insòlit que es convoquin eleccions al 
Parlament de Catalunya abans d’acabar la legisla-
tura, ja que moltes vegades s’han avançat, però ho 
és que s’acabi abruptament la legislatura del Par-
lament per interessos espuris dels tres partits mi-
noritaris a Catalunya que, oh casualitat!, són els 
majoritaris a Espanya. Per aquest motiu i perquè 
consideren Catalunya com a subjecte subordinat, 
els fatxendes usurpen funcions que constitucio-
nalment no els corresponen.
Tampoc és normal que el dia de les eleccions, 
caigui en dia laborable, però aquesta anomalia és 
menor, atenent el context  del 21-D.
L’anomalia més vergonyosa és que hagi començat 
la campanya i els caps de llista de dues forces so-
biranistes, siguin a la presó i a l’exili. En el context 
democràtic europeu, és insòlita aquesta situació, 
però en l’àmbit de la “democracia española” sem-
bla que sigui normal. I per als candidats del 155 
–també coneguts com unionistes, constituciona-
listes o espanyolistes- no solament és normal, sinó 
ben desitjable.

Com a mostra la frase del neofeixista del PP, 
Garcia Albiol, en acabar el seu míting d’inici de 
campanya: “A por ellos”. La mateixa frase que 
cantaven els ultres desplaçats a Catalunya abans 
del Referèndum i que ja varen aplicar a garrota-
des i pilotes de goma contra la bona gent que, de 
forma pacífica, volia votar. O què dir de la frase 
de la ministra de Defensa i secretària general del 
PP, Cospedal, que ha declarat que “las elecciones 
se han convocado para que Cataluña vuelva a ser 
española, como siempre ha sido”.
El pitjor de tot però és la manca de solidaritat 
d’uns polítics en busca del poder, envers uns al-
tres polítics perseguits i empresonats. A Espanya 
et poden perseguir penalment si fas un comenta-
ri sobre un fiscal mort, però Garcia Albiol o Inés 
Arrimadas poden celebrar l’empresonament im-
mediat i sense judici de deu persones innocents. 
I l’Iceta comença la campanya amb entusiasme i 
ballant.
Catalunya és un país molt solidari i trobo total-
ment fora de lloc la manca de solidaritat dels Ice-
ta, Arrimadas, Albiol i en part Xavier Domènech 
en contra dels presos polítics catalans a les llistes 
de JuntsxCat i ERC. Una solidaritat que només la 
CUP ha demostrat.
Tant de bo, els catalans foragitem del nostre Parla-
ment als fatxendes insolidaris. 
Ho farem si omplim de sobirania i dignitat les ur-
nes el proper 21D. 

Per Hume, la filosofia no sap res amb 
certesa i el seu escepticisme el va dur 
a afirmar que no podem estar segurs 

ni que el Sol surti l’endemà

BERNAT ROCA, professor de Filosofia i Història
@crossroads1815

Fatxendes insolidaris David Hume, l’imperi dels sentiments

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

El filòsof escocès David 
Hume (1711-1776) va 
viure una època en que 
la seva terra s’havia in-

tegrat a Anglaterra formant el 
Regne Unit de la Gran Bretanya a 
partir de l’Acta d’Unió de 1707. La 

Il·lustració anglesa va ser un fenomen que va uni-
ficar culturalment les dues nacions britàniques ja 
que el gaèlic va anar retrocedint i l’scot va quedar 
com un dialecte de l’anglès, tot i que després po-
etes com Robert 
Burns el van rei-
vindicar en les 
seves composi-
cions durant el 
Romanticisme. 
Hume volia ser 
un gran filòsof, 
però el reconei-
xement, la fama 
i la riquesa en 
vida li van pro-
venir de la seva 
Història d’An-
glaterra. Que és 
gairebé tant com 
imaginar que 
l’igualadí Jaume 
Caresmar, con-
temporani seu, 
hagués escrit una Historia de Castilla després del 
conegut Decret de Nova Planta. 
Tot i ser catòlic la seva filosofia empirista, basa-
da en l’experiència dels sentits per sobre les grans 
idees del seu temps (el cartesianisme que defensa-
va una ànima immortal i un Déu infinit), li va bar-
rar el pas a les càtedres universitàries. Fill rebel, va 
estudiar Dret a desgrat i l’abandonà enfrontant-se 
als desigs paterns. Sembla que va deixar una jove 
embarassada i va marxar un temps a França per 
aquests motiu, lloc on entrà en contacte amb els 
enciclopedistes. No ens costa gaire d’imaginar-lo 

com un hooligan refinat per la posició social. Per 
Hume, la filosofia no sap res amb certesa i el seu 
escepticisme el va dur a afirmar que no podem es-
tar segurs ni que el Sol surti l’endemà; ja que tot 

esdeveniment 
només és del 
tot comprovat 
si pot ser perce-
but pels sentits. 
La resta, fins i 
tot les relacions 
de causa-efecte 
o l’aparent exis-
tència d’un jo, 
només són es-
peculacions. 
En ètica, però, 
va ser un avan-
çat al seu temps 
ja que podem 
dir que la seva 
aportació sobre 
els sentiments 
d ’ h u m a n i t a t 

com a fonament de la moral, basada en criteris 
d’utilitat va obrir la porta a tot el pensament uti-
litarista que és el que s’ha acabat imposant a tot 
el món. La psicologia començava a fer els seus 
primers passos amb un home que per altra banda 
semblava reduir el jo a una espècie de fantasma 
creat per l’hàbit de cosir records i experiències. 
Encara faltava molt per William James i el seu 
pragmatisme. Hume està enterrat a Edimburg i la 
seva tomba és un lloc turístic per als qui coneixen 
aquest home de temperament solitari i pintoresca 
guisa. 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla

El pitjor de tot però és la manca de 
solidaritat d’uns polítics en busca 

del poder, envers uns altres polítics 
perseguits i empresonats



Dilluns vinent, darrer 
dia per optar als premis 
d’excel.lència en 
selectivitat i cicles 
formatius

La tercera edició de la Fira Idea de disseny tindrà 
lloc el proper 15 de desembre, amb moltes novetats
REDACCIÓ / LA VEU 

L a tercera edició d’IDEA 
(Igualada Disseny en 
Acció) es farà el pro-

per divendres 15 de desem-
bre, durant un únic dia, es-
devenint aquesta una de les 
moltes novetats que incorpo-
ra aquest certamen. L’Adobe-
ria Bella serà l’escenari d’un 
dia ple d’activitats. Més enllà 
d’establir contactes professi-
onals, que era l’origen de la 
fira IDEA, el nou tomb que 
vol prendre aquesta iniciati-
va versa més cap a la difusió 
i debat del cooperativisme i 
l’economia social.  De fet, el 
lema de la jornada és “El tre-
ball coopetariu i col·laboratiu 
com a eina de futur”.
Aquestes seran algunes de les 
ponències que hi podrem tro-
bar:
- La cooperació i l’economia 
social des d’experiències va-
luoses. Konvent Puntzero 
(Berga): la difusió cultural de 
produccions de risc amb una 
forta irradiació en el territori, 
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a càrrec del seu fundador i di-
rector, Pep Espelt.
- (Des)vestir Aliments (Ano-
ia): la reflexió sobre produc-
ció/distribució dels aliments 
des d’una lògica de sosteni-
bilitat i consum responsable, 
amb la seva conundadora, 
Núria Vega. cofundadora de. 
I Coop57: el finançament del 
cooperativisme des de la cor-
responsabilitat i l’ètica, amb el 
seu responsable de comuni-
cació, Xavi Teis. Presentarà i 
moderarà el debat periodista 
Núria Olivé.
Paral·lelament, també du-
rant el matí (09.30 a 12.00 h) 
tindrà lloc una master class 
d’Ana González, de Graphic 
Packaging, per a estudiants 
i professionals emergents o 
interessats amb el disseny vo-
lumètric i les necessitats del 
mercat laboral.
Col.loqui/debat a l’entorn del 
disseny a Igualada i la seva 
incidència en l’evolució pro-
ductiva del territori, amb la 
intervenció de Xavier Vives, 
president de Disseny = Igua-

lada, i la dinamització de Flo-
renci Guntín, coordinador de 
l’entitat.
Posteriorment presentaran 
dues iniciatives que compar-
teixen la missió d’impulsar 
l’economia des de la col·labo-
ració intersectorial.
Per un costat Jorge Cebrián, 
cap de comunicació d’Actua, 
l’agència mixta públic-priva-
da d’impuls als clústers lo-
cals i d’atracció d’inversions 
a Andorra i finalment Oriol 
Alcoba, director general de 
Creapolis: una iniciativa lide-

rada per ESADE que aplega 
bancs, empreses i universitats 
per al desenvolupament i la 
innovació.

Fons gràfic d’Igualada
Una de les novetats més im-
portants és la presentació del 
nou projecte Fons Gràfic “El 
Disseny fet a Igualada”, una 
iniciativa de recuperació i 
posada en valor del patrimo-
ni gràfic local, impulsada per 
Disseny = Igualada, represen-
tada per Xavier Vives (presi-
dent), i l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia, amb Marta Vives (di-
rectora). Intervindrà en Da-
niel Giralt-Miracle, prestigiós 
crític, historiador de l’art i 
del disseny, qui ha acceptat la 
direcció honorífica del Fons 
Gràfic. L’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, clourà l’acte 
oficial.
Posteriorment es presentarà 
la campanya Disseny+Im-
pressió i es mantindrà un ver-
mut-networking entre disse-
nyadors i empresaris d’arts 
gràfiques. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat 
ha impulsat la redacció 

del projecte del traçat per a l’ei-
xamplament de l’Eix Diagonal 
entre Igualada i Vilafranca del 
Penedès per implantar una 
secció de tres carrils de circu-
lació (dos en un sentit i un en 
l’altre que s’aniran combinant), 
en un tram en què ara hi ha un 
carril per sentit. 
Els sentits estaran separats per 
una barrera central. Segons 
s’explica en un comunicat, l’ac-
tuació té per objectiu millorar 
la seguretat viària en aquest 
tram i incrementar la seva 
capacitat – ara hi passen entre 
15.000 i 20.000 vehicles diaris 
amb puntes que poden arribar 
als 25.000-. 
Les carreteres ‘2+1’ són un 
model que ja s’ha implantat 
amb èxit en altres països com 
Suècia, França o Irlanda. L’Eix 
Diagonal va entrar en funcio-
nament en tot el seu recorre-
gut el desembre de 2011 i des 
de llavors ha experimentat un 
creixement de trànsit de prop 
del 30%, situant-se als 15.000 

El proper dilluns, 11 de de-
sembre, finalitza la segona 
convocatòria per sol·licitar 
els Premis d’Excel·lència pels 
Estudiants de Selectivitat i de 
Cicles Formatius de Formació 
Professional o d’Arts Plàsti-
ques i Disseny, tant de grau 
mitjà com de grau superior, 
uns premis que l’Ajuntament 
d’Igualada atorga als alumnes 
que acreditin haver obtingut 
les millors qualificacions el 
passat curs 2016/2017. 
Hi poden optar els estudiants 
empadronats a Igualada com 
a mínim des de fa sis mesos; 
en el cas de la Selectivitat es 
premiaran les millors notes i, 
en el cas dels estudis de grau, 
cal haver obtingut una qua-
lificació mitjana superior als 
7 punts per presentar candi-
datura. Concretament, resten 
per concedir 4 premis de Se-
lectivitat, 9 d’estudis de grau 
mitjà i 8 de grau superior, tots 
ells dotats amb 1.000 euros 
cadascun. Es poden consultar 
els detalls d’aquesta convoca-
tòria al web tramits.igualada.
cat.

La Generalitat inicia la redacció del projecte per ampliar la C-15 
entre Igualada i Vilafranca del Penedès

vehicles diaris de mitjana. Es 
preveu una inversió estimada 
de 45 milions d’euros, que fi-
nançarà la Generalitat.

Un total de 36 kms.
El projecte abasta un tram de 
36 quilòmetres, dels quals se 
n’ampliaran 32, tot aprofitant el 
corredor actual. En dos trams, 
que sumen quatre quilòmetres, 
no és possible formar el nou 
carril per motius d’espai o per 
les característiques del terreny. 
Segons s’assenyala al comu-
nicat, la configuració ‘2+1’ és 
òptima per a volums de tràn-
sit que poden arribar fins als 
40.000 vehicles diaris. 
Al llarg del recorregut, s’ani-
ran alternant de manera equi-
librada els trams ‘2+1’ i ‘1+2’ 
per afavorir els avançaments, 
i per això el segon carril ad-
dicional no estarà sempre en 
el mateix sentit de la circu-
lació. Canviarà cada 2,5 qui-
lòmetres aproximadament i 
en total la distribució serà del 
50%. Segons asseguren des del 
Departament, l’actuació seria 
compatible amb un futur des-
doblament de la carretera. La 
carretera s’eixamplarà fins as-

solir una secció de tres carrils 
de 3,5 metres d’amplada i dos 
vorals d’un mínim d’1,5 metres 
cadascun, amb una separació 
dels sentits de la circulació de 
dos metres d’amplada. 
En aquesta franja central s’im-
plantarà una barrera de se-
paració, que comptarà amb 
protecció per als motoristes.
Pel que fa als terminis, Ter-
ritori preveu tenir enllestit el 

redactat del projecte durant el 
primer trimestre de 2018 i po-
der-lo aprovar durant el tercer 
trimestre del mateix any. 
Segons el comunicat, la con-
cessionària de l’Eix redactarà 
el projecte constructiu i execu-
tarà les obres amb el finança-
ment de la Generalitat. El ter-
mini d’execució previst és de 24 
mesos i els treballs podrien co-
mençar entre el 2018 i el 2019. 

Més pintura, de moment, en-
tre Manresa i Vilafranca
D’altra banda, a curt termini, 
el Departament de Territori i 
Sostenibilitat iniciarà aquest 
desembre una actuació de mi-
llora de la seguretat viària en 
tot el tram des de Manresa fins 
a Vilafranca del Penedès. En 
concret, es pintarà una franja 
central a la carretera de color 
vermell de 35 cm delimitada 
per bandes blanques rugoses 
per a reforçar la separació dels 
sentits de la circulació.

Molts ferits
El nombre de ferits ha crescut 
molt en el tram Igualada-Vi-
lafranca: des de començament 
d’any, ja ha registrat 60 lesio-
nats, el doble dels que havia 
tingut durant tot el 2016. Fins 
ara, el màxim de ferits era de 
54, l’any 2012. D’altra banda, 
només aquest any hi ha hagut, 
en tot l’Eix Diagonal, cinc ac-
cidents mortals, la xifra també 
més alta des de l’estrena de la 
carretera.
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La nova normativa restrictiva de circulació per contaminació a 
les rondes de Barcelona afectarà el trànsit provinent de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) i 
l’Ajuntament de Barce-

lona han posat en marxa, des 
de l’1 de desembre, la nova 
normativa a l’entorn de la 
zona de baixes emissions de 
l’àmbit Rondes de Barcelona 
(ZBE àmbit Rondes de Bar-
celona), que suposa restric-
cions en aquesta àrea per als 
vehicles més contaminants. 
Inicialment, a partir d’ara, les 
restriccions s’aplicaran quan la 
Generalitat de Catalunya de-
clari un episodi de contamina-
ció atmosfèrica (que acostuma 
a passar 2-3 vegades l’any), i, a 
partir de l’any 2020, de mane-
ra permanent. No cal dir que 
aquestes mesures també afec-
taran al trànsit d’entrada a la 
capital catalana, òbviament el 
que procedeix de l’Anoia.
L’AMB ha activat el web can-
vidhabits.com, que explica 
àmpliament la mesura i per-

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls diferents partits polí-
tics van iniciar a l’Anoia 
la campanya dels pro-

pers comicis del 21D amb l’ha-
bitual enganxada de cartells. A 
més, en aquesta ocasió l’inici 
de campanya no es feia la nit 
de dijous a divendres, l’habi-
tual quan el dia d’eleccions és 
en diumenge, sinó de dilluns a 
dimarts. Una novetat que no va 
influir l’ànim dels militants.

met al ciutadà resoldre els 
dubtes més freqüents sobre les 
restriccions de circulació. Per 
exemple, a través d’una eina 
online, el ciutadà pot intro-
duir la matrícula del vehicle i 
saber si està afectat per aques-
ta mesura, o conèixer els nous 
títols ambientals de transport 
alternatius al vehicle privat 
(T-aire i T-verda). El web tam-
bé ofereix rutes alternatives, 
amb transport i pàrquings pú-
blics (park&ride), entre d’al-
tres recursos.

La importància de 
l’etiqueta al cotxe
A partir de l’1 de desembre 
passat, en situació d’episodi de 
contaminació ambiental, els 
turismes que no disposin d’eti-
queta ambiental de la DGT 
(Zero, Eco, C i B), no podran 
circular en aquesta zona de 
baixes emissions. Concreta-
ment, els vehicles afectats per 
aquesta restricció, els que no 
tenen etiqueta, corresponen 

als turismes de benzina ante-
riors al 2000 (anteriors Euro 
3) i els dièsel anteriors al 2006 
(anteriors Euro 4). 
A l’hivern-primavera 2017-
18, s’afegeixen a les restricci-
ons les motos, els camions, 
els autocars, els autobusos i 
les furgonetes Euro 1, Euro 
2 i Euro 3, queden estaven 
exempts de la mesura durant 
el 2017. Els vehicles d’emer-
gències, vehicles de persones 
amb mobilitat reduïda i ser-
veis essencials podran circular 
sempre,  independentment de 
la seva etiqueta de la DGT.
Les restriccions de trànsit s’es-
tableixen entre les 7.00 h i les 
20.00 h els dies laborables des 
de l’endemà de la declaració 
fins al dia de declaració de 
final d’episodi. Per tant, men-
tre duri l’episodi, els vehicles 
esmentats només podran cir-
cular en la franja horària com-
presa entre les 20.00 h i les 6.59 
h dels dies laborables i tots els 
caps de setmana i festius.

 
Reforç del transport públic 
Durant els episodis de conta-
minació, el transport públic 
oferirà la màxima capacitat 
operativa: s’augmentarà l’ofer-
ta de metro, bus, tramvia, Fer-
rocarrils de la Generalitat i 
Rodalies, especialment en les 
hores punta mentre duri l’epi-
sodi. També s’activarà la T-ai-
re, la targeta per als dies d’epi-
sodi de contaminació. Des del 
2 d’octubre, es pot adquirir la 

T-verda, que permetrà viatges 
il·limitats i gratuïts durant tres 
anys als ciutadans que desba-
llestin un vehicle contaminant 
i no en comprin cap altre.
Per tal de facilitar la circula-
ció dels vehicles de transport 
públic, el Servei Català de 
Trànsit instal·larà un carril 
bus provisional d’entrada a 
Barcelona a la B-23 (venint 
de Martorell) durant l’episodi 
ambiental declarat.

Comença la campanya del 21D amb l’habitual enganxada de cartells

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



Xavier Domènech i Sandra Bernad (Catalunya en Comú).

Xavier Domènech és avui a Igualada fent campanya per Catalunya 
en Comú, dissabte serà el torn de JuntsxCat i dimarts, d’ERC
REDACCIÓ / LA VEU 

E l candidat a la presi-
dència de la Genera-
litat per Catalunya en 

Comú i diputat a Congrés de 
Madrid, Xavier Domènech, 
serà avui a Igualada fent cam-
panya electoral. Serà el segon 
líder -i l’últim, que en tinguem 
notícia- que visitarà l’Anoia 
abans de les eleccions del 21D, 
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després de la presència del 
socialista Miquel Iceta fa uns 
dies. 
Domènech començarà l’estada 
a Igualada a la 1 del migdia, 
amb una trobada a la plaça de 
Cal Font i passejada del can-
didat pel centre d’Igualada, 
acompanyat de la candidata 
comarcal, la pierenca Sandra 
Bernad.
Posteriorment, a les dues del 
migdia, tindrà lloc al restau-
rant Somiatruitres un dinar 
amb militants de Catalunya 
en Comú-Podem, i amb re-
presentants de col·lectius de 
tres temes mediambientals 
del territori que traslladaran 
al candidat: preocupació per 
la situació del Riu Anoia; pre-
servació del Parc natural de 
Montserrat (zona del Bruc); 
i aprofitament massa forestal 
per ajudar a l’equilibri terri-
torial. Finalment, Domènech 
mantindrà una trobada amb 
periodistes.

Josep Rull i Carles Puigde-
mont, dissabte a l’Ateneu
Tal i com ja vam explicar di-

Carles Puigdemont i Maria Senserrich (Junts per Catalunya).Oriol Junqueras i Alba Vergès (ERC).

vendres passat a La Veu, el 
president de la Generalitat a 
l’exili i candidat a la reelecció 
per JuntsxCatalunya, Carles 
Puigdemont, serà a Igualada 
el proper dissabte 9 de desem-
bre. El President participarà 
en el primer gran acte de cam-
panya de la seva candidatura, 
en una connexió en directe 
des de Brussel.les.
L’acte serà a les 8 del vespre al 
teatre de l’Ateneu Igualadí. A 
més de Puigdemont, també 
parlaran els candidats Edu-
ard Pujol, Laura Borràs -amb 
molta relació amb Igualada-, 
l’alcalde Marc Castells i la can-
didata anoienca, Maria Sen-
serrich. A darrera hora s’hi ha 
afegit el conseller Josep Rull, 
fins dilluns empresonat a Es-
tremera. 

L’acte central d’ERC, 
el proper dimarts
El mateix escenari serà el de 
l’acte central de la campanya 
d’Esquerra Republicana, el 
proper dimarts 12 de desem-
bre a les 8 del vespre. Hi inter-
vindran la candidata anoienca 

Alba Vergés, número 6 a la 
candidatura que encapçala 
el vicepresident Oriol Jun-
queras. També parlaran l’ex-
conseller d’Educació Ernest 
Maragall, l’exsecretari d’Uni-
versitats Antoni Castellà i 

actual líder de Demòcrates, 
i l’atleta Núria Picas, tots ells 
també candidats per Barcelo-
na d’ERC.
De moment, no es coneix cap 
convocatòria dels altres par-
tits polítics que concorren a 

les eleccions del 21 de desem-
bre. La CUP no ha comuni-
cat encara cap activitat, com 
tampoc el Partit Popular ni 
el PSC. Ampliarem la infor-
mació a la propera edició i a 
Veuanoia.cat.

Josep Rull, fins dilluns empresonat, serà  dissabte a Igualada. Ajuntament d'Igualada

Per a coneixement del públic i amb motiu de les properes eleccions al Parlament de 
Catalunya del 21 de desembre de 2017, s’informa dels canvis que s’han produït en un 
local electoral. 
 
El local electoral corresponent al districte 3, secció 8, abans ubicat a les dependències 
de l’Associació Cultural Les Comes, ha estat traslladat al CAP IGUALADA NORD, 
carrer Bèlgica, 5. 
 
Relació de trams del carrerer que corresponen a la secció 03.008 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El plànol d’ubicació i delimitació de totes les seccions censals i els corresponent locals 
electorals està exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Igualada. 
 
Tot això es comunica per al coneixement general. 
 
Igualada, 28 de novembre de 2017 
 

Carrer Tipus número 
Número 
inferior 

Número 
superior  

CTRA. LES MALLOLES Tots 1 9999  

CARRER LES GUIXERES Parells 2 16  

AVGDA PAISOS CATALANS Parells 2 28  

AVGDA PAISOS CATALANS Imparells 1 97  

CARRER SERRA I CONSTANSO Parells 2 2  

CARRER SERRA I CONSTANSO Imparells 1 11  

CARRER SALVADOR ESPRIU Tots 1 9999  

CARRER CARLES RIBA Imparells 1 9999  

CARRER DR JOAN SARDA Tots 1 9999  

CARRER DR PERE GABARRO Tots 1 9999  

CARRER PAQUITA MADRIGUERA Tots 1 9999  

CARRER PERE III Tots 1 9999  

AVGDA ANDORRA Parells 16 9998  

CARRER DR BOTET PALLARES Tots 1 9999  

CARRER PRESIDENT FRANCESC MACIA Tots 1 9999  

CARRER PRESIDENT LLUIS COMPANYS Tots 1 9999  

CARRER PRESIDENT JOSEP IRLA Tots 1 9999  
CARRER PRESIDENT JOSEP 
TARRADELLAS Tots 1 9999  

CARRER PRESIDENT PAU CLARIS Tots 1 9999  

AVGDA DE LA GENERALITAT Tots 1 9999  

CARRER PARLAMENT DE CATALUNYA Tots 1 9999  

CARRER BELGICA Tots 1 9999  

CARRER LECCO Tots 1 9999  

CARRER JOSEP MORERA I MESTRE Tots 1 9999  

CARRER PERE PUIG QUINTANA Tots 1 9999  

CARRER ROSALINA POCH I FERRER Tots 1 9999  

CARRER JOSEP IGLESIES I FORT Tots 1 9999  

CARRER ALEMANYA Parells 2 8  

CARRER GUIMARAES Imparells 1 9999  

E D I C T E
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El nou centre autogestionat està situat al carrer Delícies.

Salvador Serra porta 
fets 1801 kms. a peu
REDACCIÓ / LA VEU 

S alvador Serra ja és a Al-
cuescar, a Extremadura, 
després d’haver passat 

les últimes dues setmanes per 
diverses poblacions andaluses 
i de Castella la Manxa, com 
Almaden, Monesterio, Fuenta 
de Cantos, Villafranca de Bar-
ros, Xafra, o Mérida. Porta ja 
acumulats 1.801 kilòmetres. 
La seva iniciativa “Camí Soli-
dari”, amb la que pretén donar 
la volta a Espanya a peu en 
benefici de Càritas, porta ja 
recollits 2.364,40€. Recordeu 
que podeu fer les aportaci-
ons, d’un mínim de 5 euros, al 

compte ES47 2100 0001 0702 
0022 1597, fent constar el con-
cepte “Camí Solidari”.  

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 17 de novem-
bre el col·lectiu Cal-
ma Tensa va engegar 

el projecte per tornar a tirar 
endavant el Centre Social Au-
togestionat Delícies, un espai 
amb més de 100 anys d’histò-
ria a Igualada ubicat al carrer 
del mateix nom.
En aquest sentit, el col·lectiu 
ha organitzat una sèrie d’ac-
tivitats extraordinàries per 
als propers dies. Aprofitant el 
pont de la Puríssima, s’obrirà 
més dies de l’habitual, no no-
més divendres i dissabtes. 
Dimarts es va fer la presenta-
ció del llibre “Sis mesos rojos 
a Rússia”, que recull les obser-
vacions i vivències de Louise 
Bryant a Petrograd i Moscou 

El col.lectiu Calma Tensa organitza un mes ple d’activitats 
al nou Centre Social autogestionat Delícies

durant la Revolució d’octubre 
com una de les primeres do-
nes corresponsals. Amb Maria 
Colera (militant d’Endavant 
OSAN) i un membre de l’edi-
torial Tigre de Paper. Després 
es va fer un sopar de tapes i 
cerveses artesanes, i festa amb 
“PD’s els ous” i “PD Zorrita y 
Zorrón”, organitzat per Arran. 
Hi ha més activitats:
Dijous 7
10h – Jornada de feina: Cons-
truïm una estufa pel casal
Divendres 8
11h – Pintem un mural
12h – Vermut musical
Divendres 15
19h – Xerrada: “PresXs Polí-
ticXs”
20:30h – Marxa de torxes
Dissabte 16
12h – Presentació del projecte 

als veïns i veïnes, amb vermut
Diumenge 17
9:30h – Esmorzar

10h – Assemblea oberta del 
protocal feminista de la Coll@
nada

13h – Pica-pica (acte no mix-
te), organitzat per Salvatges i 
Lliures.

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest diumenge s’ha 
celebrat la Jorna-
da per la Llibertat 

a Igualada, una sèrie d’actes 
per demanar la llibertat dels 
consellers i activistes polítics 
presos a Madrid. L’acte més 
destacat ha estat la pintada 
d’un mural en suport als pre-
sos i a la República. El mural, 
d’uns 400 metres quadrats de 
dimensió, s’ha fet al mur de 
l’Avinguda Gaudí, davant de 
la residència Pare Vilaseca. Ha 
comptat amb el disseny i coor-
dinació artística del col·lectiu 

de dissenyadors igualadins 
Gràfica Activa, amb el suport 
d’Igualada=Disseny.
Més tard s’ha fet una arrossa-
da solidària a Les Cotxeres, els 
beneficis de la qual es destina-
ran a la caixa de resistència i a 
les campanyes per la llibertat 
dels presos i la República.
La Jornada ha comptat amb 
el suport del CDR Iguala-
da, Conca d’Òdena i El Bruc; 
l’ANC Igualada; Òmnium 
Anoia, El Casal Popular 
d’Igualada ‘El Foment’; Dis-
seny Igualada i Gràfica Activa; 
i els Moixiganguers d’Iguala-
da.

Espectacular mural a l’avinguda Gaudí en la Jornada per la Llibertat 

Fotos: Toni Casellas/CDR Igualada-Conca d’Òdena.



La pista de gel ja és l’atracció més imponent del Nadal igualadí.

L’obertura de la pista de gel a Cal Font i l’encesa de llums 
als carrers obre la campanya de Nadal 
REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada ha iniciat aquest 
divendres, 1 de desem-
bre, la campanya de Na-

dal 2017. L’obertura de la pis-
ta de gel a la Plaça Cal Font 
i l’encesa de llums als carrers 
han servit per donar el tret de 
sortida a unes setmanes que 
es presenten amb més de cent 
propostes de festes, cultura, 
tradició i comerç, emmarca-
des totes elles en una campa-
nya que porta per lema “Igua-
lada, els reis del Nadal”. 
Hi destaquen, a banda de la 
pista de gel, la fira nadalenca 
al nucli històric, les represen-
tacions dels Pastorets, la Festa 
del Reis o les cantades de na-
dales, entre moltes altres. Els 
encarregats de donar el tret 
de sortida a les festes i el perí-
ode comercial van ser l’alcal-
de, Marc Castells, regidors 
del consistori encapçalats per 
la responsable de Comerç, 
Patrícia Illa, i representants 
d’entitats comercials i cultu-
rals locals, com Fira d’Igua-
lada, Igualada Comerç, Nou 
Centre d’Igualada o l’Associ-
ació de Botiguers del Mercat 
de la Masuca. 
Durant l’acte, a la Plaça de 
l’Ajuntament, Jofre Bardagí i 
Txell Sust van interpretar una 
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El centre de la ciutat es torna-
rà a omplir d’activitat amb la 
Fira de Nadal, una iniciativa 
de Fira d’Igualada i de l’As-
sociació del barri de la Font 
Vella amb el suport de l’Ajun-
tament d’Igualada. Enguany, 
la fira de Nadal comptarà 
amb 22 casetes de fusta i 10 

parades.
La Fira està en marxa des 
d’ahir i fins diumenge 10 de 
desembre i els dies 16 i 17 de 
desembre (dissabte i diumen-
ge respectivament), de 10 a 21 
h a la plaça de l’Ajuntament, 
al carrer de Santa Maria i a la 
plaça Pius XII.

Torna la Fira de Nadal 
al centre de la ciutat

nadala per a tots els assis-
tents. En aquesta campanya 
de Nadal, l’Ajuntament ha 
instal·lat tres mil metres line-
als de llums i guarniments als 
principals eixos comercials i 
ha distribuït divuit arbres llu-
minosos i dos avets naturals 
de grans dimensions als car-
rers i places de la ciutat.

L’Ajuntament ha estrenat al seu vestíbol un plafó on es destacaran 
els  fets més destacats de l’any.

· MENJADORS PRIVATS

· MENÚS INFANTILS

· MENÚS PERSONALITZATS PER A    
  GRUPS

· BANQUETS I CELEBRACIONS

· PLATS PREPARATS PER EMPORTAR

· SERVEI DE CÀTERINGAUTOVIA A2 KM 567 08294 EL BRUC 
(Barcelona)

TEL.93 7710472 - 93 7710327
www.eselbruc.es         reserves@eselbruc.es

PerÊfestesÊDINARSÊiÊSOPARSÊperÊgrups
MENòSÊPERSONALITZATS

EL BRUC

CAFETERIA
QUERALT

24 HORES

diesel, 3 portes, color plata, 
automàtic, sostre practicable. 

80.000 km. Perfecte estat, 
sempre garatge. ITV. 7.500€. 

Propietari 91 anys. 
Lliurar resposta a:
aguiler@coac.net     

  616 822 325

ES VEN 
MERCEDES 220  CDI CGV2873 Destrucci— d'arxiu

 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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Les classes han tingut a 
veure amb l’eficiència 
en l’ús de l’electricitat, 
l’aigua, i fins i tot per 
aprendre a fabricar 

dispositius de mesura 
del consum

Tres tallers a Igualada sobre eficiència energètica 
oberts a famílies vulnerables
REDACCIÓ / LA VEU 

L a setmana del 27 de 
novembre al 1 de de-
sembre, la regidoria 

d’Acció Social de l’Ajuntament 
d’Igualada ha organitzat tres 
tallers per millorar l’eficiència 
energètica dirigit a famílies de 
la ciutat en situació de vulne-
rabilitat. És una de les accions 
que es van dissenyar recent-
ment a la comissió de treball 
per garantir els subministra-
ments bàsics. 
La gestió de les situacions de 
pobresa energètica és comple-
xa, perquè s’ha de resoldre des 
de la dimensió energètica, so-
cial i econòmica. No hi ha una 
única forma per fer front a les 
situacions de vulnerabilitat, 
però hi ha experiències i pràc-
tiques que donen una resposta 

correctiva o preventiva en ma-
tèria d’eficiència energètica de 
la llar. 
El primer taller va ser sobre 
el subministrament elèctric 
i va ser impartit per l’Ofici-
na Municipal d’Informació al 
Consumidor (OMIC), donant 
eines per interpretar les fac-

tures, modalitats de contrac-
tació d’energia elèctrica, con-
sells per estalviar electricitat i 
informació del Bo Social. 
El segon taller el va organitzar 
la cooperativa Tarpuna. Va ser 
un taller adreçat al Kasal de 
Joves, ensenyant-los a fabricar 
dispositius de mesura del con-

sum d’energia i qualitat am-
biental, per tal que cadascun 
dels participants puguin fer la 
descoberta energètica de casa 
seva i d’aquesta manera estal-
viar energia. 
I el tercer taller va fer referèn-
cia específicament a l’aigua. 
Un tècnic de la companyia 

Aigua de Rigat els va aportar 
alguns consells per interpretar 
la factura d’aquest servei i els 
va explicar com es pot saber 
si el consum d’aigua s’apropa 
al que s’anomena consum do-
mèstic responsable, 100 litres 
d’aigua per persona i dia, i 
conèixer quines són les boni-
ficacions que existeixen actu-
alment per a usos domèstics, 
entre altres aspectes que po-
den contribuir a l’estalvi en la 
factura.  

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Català de 
Formació Continuada 
de les Professions Sa-

nitàries (CCFCPS) és l’òrgan 
adscrit al Departament de Sa-
lut amb la finalitat de regular 
la formació continuada de les 
professions sanitàries establint 
mecanismes que garanteixin la 
coordinació i l’homogeneïtat 
de les estructures d’acreditació 
i la gestió de les institucions de 
formació continuada a Cata-
lunya, així com els programes 
i les activitats de les diferents 
professions sanitàries. 
Recentment, dins del 20è ani-
versari del Sistema d’Acredita-
ció de la Formació Continuada 
de les Professions Sanitàries, 
la Formació Continuada en 
Infermeria que es duu a terme 
al Consorci Sanitari de l’Anoia 
des de l’any 2013, va ser reco-
neguda com a la primera ac-
tivitat acreditada pel Consell 
Tècnic d’Infermeria. 
La Formació Continuada en 
Infermeria del CSA neix amb 
la voluntat d’actualitzar conei-
xements i tècniques pròpies 
pel que fa als procediments 
d’infermeria, reafirmant el 
compromís amb la millora 
contínua. L’objectiu principal 
d’aquesta formació avançada 
en infermeria és oferir un es-
pai teòric, pràctic i reflexiu des 
d’un punt de vista interdis-

La formació d’Infermeria a l’Hospital 
rep un important reconeixement

ciplinar dels diferents temes 
que tenen importància per al 
desenvolupament de la tasca 
diària en infermeria. 
Un sistema formal d’acredita-
ció i més atorgat per un orga-
nisme oficial com és el (CC-
FCPS), dóna un valor objectiu 
i garanteix uns estàndards de 
qualitat.
La Formació Continuada en 
Infermeria del CSA és va ini-
ciar en el curs 2013-2014 i ha 
mantingut una continuïtat 
anual. El curs està estructurat 
en deu sessions anuals, cada 
sessió és repeteix en tres ho-

raris diferents per afavorir 
l’assistència als professionals 
d’infermeria dels diferents 
torns de treball
La importància d’aquestes ses-
sions és la transferència del 
coneixement que l’aporten els 
mateixos professionals d’in-
fermeria  del CSA,  experts en 
el tema. Les matèries que s’han 
tractat entre d’altres, han estat 
de caire tècnic com: utilitza-
ció d’apòsits, l’oxigenoteràpia 
a domicili,  diàlisi peritoneal,  
maneig del BIPAP, les transfu-
sions en situacions especials, 
les cures d’infermeria en dre-
natges quirúrgics, de caire no 
tècnic com: el programa pre-
alt en atenció domiciliària, 
seguretat del pacient i d’intro-
ducció a la bioètica. 
Es fan una desena de sessions 
a l’any i va dirigida bàsicament 
al personal d’infermeria del 
Consorci Sanitari de l’Anoia. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Associació Polígons 
dels Plans va presentar 
dissabte la nova cam-

panya de publicitat dinàmica 
d’abast internacional. A l’acte, 
que va presidir Ramon Felip, 
hi van assistir també l’alcal-
dessa de Vilanova del Camí, 
Noemí Trucharte, i els alcal-
des de La Pobla de Claramunt 
i Òdena, Santi Broch i Fran-
cisco Guisado, respectiva-
ment. També hi va participar 
el regidor de Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, Francisco 
Palacios i diferents membres 
de la Junta de l’Associació de 
Polígons dels Plans.
En el marc d’aquesta campa-
nya s’han retolat diferents ve-

El Consell Català de 
Formació Continuada 
de les Professions Sani-
tàries acredita la foma-
ció que es fa al Consorci 

Sanitari de l’Anoia

L’Associació Polígons 
dels Plans es “vendrà” 
arreu d’Europa

hicles que mostraran la marca 
dels Polígons dels Plans arreu 
de Catalunya, Espanya i Eu-
ropa, motiu pel qual, el mis-
satge s’ha fet també en anglès.
Aquesta és la segona edició 
de la campanya de publici-
tat dinàmica que enguany ha 
comptat amb la col·labora-
ció de Mestrans, Transports 
Araujo, Transports Hernán-
dez i Transports Bernadet, 
que han posat a disposició al-
guns vehicles de la seva flota.
Són empreses associades als 
Polígons del Plans com tam-
bé les que han cedit la imat-
ge que apareix a la publicitat. 
És el cas d’Ultramagic, Snop, 
Graphic Packaging, Abacus 
i Mestrans, que han cedit la 
seva imatge per a la campa-
nya publicitària.



El saló repetirà a l’an-
tic Escorxador, i estarà 
obert del 27 de desem-

bre al 4 de gener

El Saló de la Infància d’aquest any s’endinsarà en el món de la 
tecnologia i inclourà més activitats per als preadolescents 
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Saló de la Infància 
d’Igualada celebra 
aquest any la seva 34a 

edició i tindrà lloc entre els 
dies 27 de desembre de 2017 
i 4 de gener de 2018, conso-
lidant com a nou espai el re-
cinte de l’antic Escorxador. 
La regidora d’Ensenyament i 
Joventut, Patrícia Illa, i l’alcal-
de de la ciutat, Marc Castells, 
n’han presentat la imatge i 
n’han avançat les principals 
novetats. 
El departament municipal de 
Joventut, impulsor del Saló, 
torna a vetllar, com és tradi-
ció, perquè el Saló de la Infàn-
cia sigui un espai d’oci, joc i 
esbarjo però, alhora, un espai 
amb continguts didàctics que 
contribueixin a despertar la 
curiositat i a desenvolupar el 
coneixement dels infants. 
Els últims anys s’ha celebrat 
El Saló de les Idees (2012), El 
Saló Bestial (2013), Un Saló 
Sonat! (2014) i El Saló dels 
Xefs (2015) i El Saló del Cine-
ma (2016) i enguany el Saló 
posarà la mirada en el món de 
la tecnologia i s’anomenarà, 
doncs, El Saló Tecnològic. La 
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voluntat, tal i com s’ha expli-
cat avui, és animar els nens i 
nenes de la ciutat a interacci-
onar amb el seu entorn, ex-
plorar, participar i adquirir 
coneixement en aquest àmbit. 
Illa ha destacat diverses pro-
postes d’aquesta edició, so-
bretot pels infants més grans, 
com per exemple les activitats 
de realitat virtual o els jocs de 
minecraft. S’ampliarà també 
l’espai nadons i es mantindran 
les activitats que sempre tenen 

millor acollida, com el rocò-
drom, els llits elàstics, la pista 
d’skate o el circuit de karts, en-
tre molts altres. A més, també 
com a novetat, els assistents 
al saló es podran descarregar 
gratuïtament una nova aplica-
ció per a mòbils que, a banda 
d’oferir tota la informació re-
lacionada amb el Saló, els per-
metrà participar en un con-

curs diari. 
El cartell d’aquesta edició és 
obra de Xavier Mula que, com 
ja ha fet en les darreres edici-
ons, ha convertit en protago-
nistes de la imatge els Esmo-
lets. Ara, però, aquests dos 
personatges, molt estimats 
pels infants de la ciutat, hi 
apareixen com a robots. 
L’il·lustrador igualadí ha vol-

gut representar concretament 
“els típics robots vintage de jo-
guina per als més petits” i, per 
a posar-hi més èmfasi, ha fet 
una representació a partir de 
collage amb elements i textu-
res metàl·liques reals, tot ple-
gat “sobre un fons blau fosc en 
què destaquen les llums, co-
lors i resplendors caracterís-
tics dels elements tecnològics”. 

Fes-te subscriptor

subscriptors@veuanoia.cat
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Aquest és un projecte 
impulsat per 

l’Ajuntament, amb 
l’objectiu de combatre 
l’aïllament i la solitud 

no volguda de 
la gent gran 

Un grup de voluntaris, a Igualada,  en plena feina.

Es busquen voluntaris a Igualada per seguir per telèfon 
a les persones grans que viuen soles

REDACCIÓ / LA VEU 

E l projecte Radars, una 
xarxa ciutadana que té 
per objectiu vetllar per 

les persones grans que viuen 
soles a Igualada i evitar el seu 
aïllament, ha posat en marxa 
recentment una plataforma de 
seguiment telefònic. Cinc vo·
luntaris fan, doncs, un acom·
panyament setmanal mitjan·
çant una conversa per telèfon 
a les persones adherides a la 
iniciativa, els donen suport, 
els faciliten informació sobre 
recursos i actes que es fan a la 
ciutat i, a més, poden detectar 
possibles necessitats. 
Radars és un projecte que 
va néixer amb la voluntat de 
combatre la solitud no vol·
guda i l’aïllament de les per·
sones grans que viuen soles. 
Des de l’any 2016, l’Ajunta·
ment d’Igualada, amb la col·
laboració de l’Ajuntament de 
Barcelona, ha implementat 
el projecte a la ciutat seguint 

un objectiu clar, com és que 
aquestes persones puguin 
continuar vivint a la seva llar 
amb la complicitat del seu en·
torn habitual, format per ve·
ïns, veïnes, comerciants, pro·
fessionals i serveis vinculats 
a la capital de l’Anoia i que 
funciona com una xarxa de 
prevenció. 
 
1.200 llars a Igualada on hi 
viuen més grans de 75 anys
A Igualada hi ha més de 1.200 
llars on hi viuen persones so·
les de més de 75 anys i l’objec·
tiu de Radars és posar tots el 
mitjans per arribar al major 
nombre possible de persones 

que conviuen amb aquesta so·
litud no volguda. Per això, és 
molt important que, a banda 
dels professionals i entitats 
implicats, un dels seus actors 
principals siguin els volunta·
ris que acompanyen i super·
visen el benestar de la gent 

gran. 
Per tal de poder arribar a la 
major part de les persones 
que viuen soles a Igualada, 
Radars ampliarà el seu equip 
de voluntaris. Si s’està interes·
sat a col·laborar·hi es pot fer a 
través del telèfon 630 929 885 

o escrivint a radars@aj·igua·
lada.net. Radars està coordi·
nat per l’Oficina d’Inclusió, 
ubicada a l’Espai Cívic Centre 
i el voluntariat està liderat per 
la Fundació Sociocultural At·
las conjuntament amb l’equip 
tècnic del projecte.  

REDACCIÓ / LA VEU 

F a pocs dies el servei 
d’Atenció a la Depen·
dència i Persones Grans 

de l’Ajuntament d’Igualada, 
ha dut a terme la cloenda del 
Grup de Suport Emocional i 
d’Ajuda Mútua (GSAM), ini·
ciat el passat mes de juny amb 
la representació d’una profes·
sional de l’àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de 
Barcelona i el seu Servei de 
Suport de Programes Socials. 
En aquesta edició del grup hi 
ha participat un total de dotze 
persones de la ciutat que tenen 
cura de familiars en situació 
de dependència i a qui, des 

dels Serveis Socials munici·
pals, van recomanar que par·
ticipessin en aquestes sessi·
ons. Aquí hi ha trobat un espai 
de relació, suport psicològic i 
intercanvi d’experiències, un 
espai d’ajuda entre persones 
cuidadores no professionals. 
El grup l’ha conduït una psi·

còloga, que va iniciar l’acti·
vitat a l’Espai Cívic Centre el 
passat 9 de juny i que ha tin·
gut continuïtat fins a un total 
de setze sessions d’una hora i 
mitja de durada. 
Aquest projecte ha tingut una 
excel·lent acollida per part 
dels assistents, que conclouen 
que les sessions han contribu·
ït a alleugerir la sobrecàrrega 
emocional i física de la cura, 
que conèixer altres persones 
cuidadores amb situacions 
semblants els ha permès re·
duir l’estrès i la pròpia soledat, 
i que tot plegat es tradueix 
també en una millora la qua·
litat de vida de les persones de 
les quals tenen cura. 

Acaba un nou grup de suport a 
cuidadors de famílies amb dependència

REDACCIÓ / LA VEU 

B eure-ho Clar va ser el 
lema del Xè. Works·
hop d’actualització en 

Salut Mental i Drogodepen·
dències amb l’objectiu de po·
tenciar una xarxa comunitària 
enfront la cultura de l’alcohol.
Va tenir lloc e l 24 de novem·
bre a l’Hospital d’Igualada. 
A l’acte hi van participar una 
norantena d’especialistes i 
professionals de l’àrea de Salut 
Mental i Addiccions vinguts 
d’arreu de Catalunya, organit·
zat pel Servei de Salut Mental 
del Consorci Sanitari de l’Ano·
ia (CSA).
Es va analitzar la realitat de 
dos col·lectius especialment 
sensibles al consum perjudi·
cial d’alcohol: els adolescents 

En aquesta edició del 
Grup de Suport hi han 
participat un total de 
12 persones que tenen 

cura de 
familiars en situació 

de dependència

Professionals de tot el 
país, a Igualada per parlar 
de salut mental i drogues

i les dones. A continuació es 
va debatre sobre les caracte·
rístiques que fan òptima la co·
operació entre professionals. 
Un vídeo elaborat al Centre 
d’Atenció i Seguiment a les 
Drogodependències de l’Ano·
ia va saber exemplificar els 
diferents escenaris possibles, 
amb les característiques més 
rellevants que els defineixen.
Com cada any, aquesta jorna·
da va acollir el premi “Tomàs 
de Flores”, d’investigació en 
salut mental. En aquesta oca·
sió es van presentar els resul·
tats del treball guanyador en 
la seva VI edició: “Estudio de 
los conocimientos, intereses 
y prácticas sobre sexualidad 
en la adolescència”, realitzat 
des de l’Hospital Universitari 
Quirón·Dexeus.



Xerrada a les Dones de 
les Tardes dels Dime-
cres, per a la Marató

El mercat de la Masuca regala 42 paneres
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’associació que aple-
ga els comerciants del 
Mercat de la Masuca 

comença demà dimarts 5 de 
desembre la campanya de 
Nadal. I ho farà com és ha-
bitual amb un nou sorteig 
entre totes les persones que 
apostin pel mercat munici-
pal igualadí per preparar els 
àpats de les festes nadalen-
ques. 
Com ja es va fer l’any passat, 
els comerciats regalaran 42 
paneres de Nadal entre totes 
les persones que facin una 
compra al Mercat de la Masu-
ca aquestes festes. El sorteig 
es farà el divendres 22 de de-
sembre i les paneres, farcides 
de torrons, bombons, barres 
de xocolata, cava i fruits secs, 
es repartiran el dissabte 24 de 
desembre. 
Cada una de les botigues i 
parades membres de l’Asso-
ciació de Botiguers de la Ma-
suca sortejarà una d’aquestes 
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Josefina Gassó.- El passat 
dia 29 de novembre Francina 
Travesset ens va explicar a les 
Dones de les tardes dels dime-
cres les malalties infeccioses, 
que poden ser les infeccions 
comunitàries freqüents, in-
feccions comunitàries greus o 
d’especial rics de contagi, in-
feccions nosocomials, infecci-
ons emergents i del viatger i la 
sèpsia. També ens va informar 
que la millor manera de pre-
venir es evitar el contagi i les 
vacunes.
Els antibiòtics eliminen els 
bacteris que provoquen les in-
feccions, amb el temps alguns 
bacteris han desenvolupat 
resistència, hi ha experts que 
afirmen que si no es fa més re-
cerca les infeccions resistents 
al antibiòtics podrien arribar 
a causar milions de morts al 
món.
Per aquest motiu la Marató de 
TV3 aquest any està destinada 
a la investigació de malalties 
infecciones, que de cara al fu-
tur la recerca té molts reptes 
importants, s’han des desco-
brir nous antibiòtics capaços 
de combatre els bacteris resis-
tents i noves vacunes. 

Dimecres vinent, festa 
del quart aniversari del 
Centre Cívic i Casal del 
Passeig Verdaguer

El proper dimecres, 13 de 
desembre, es farà un acte 
per a celebrar els quatre anys 
d’obertura del Centre Cívic 
Igualada - Casal del Passeig, 
de la Generalitat de Catalu-
nya, que acull també el Casal 
de la Gent Gran de la capital 
de l’Anoia.
Ho celebraran amb un dinar 
d’aniversari, que cal reservar 
al mateix equipament. Actua-
ció del combo de jazz a càrrec 
d’alumnes de l’Escola Conser-
vatori Municipal de Música 
d’Igualada. També bufaran les 
espelmes del pastís que repar-
tiran entre tots els assistents.

paneres, gentilesa de l’entitat 
que reuneix a la pràctica to-
talitat de parades i botigues 
del mercat municipal d’Igua-
lada. En total hi haurà 42 
premis, una per botiga asso-
ciada. 
Per poder guanyar una 
d’aquestes mones s’haurà 
d’omplir el tiquet de com-
pra amb les dades personals 
(nom, cognoms i número 
de telèfon). Els noms de les 
persones guanyadores es 
comunicarà per telèfon als 
afortunats un cop efectuat el 
sorteig. 

Demà divendres 8, 
obert al matí 
Els habituals de la Masuca 
podran participar en aquest 
concurs demà 8 de desembre.
Talment com ahir, dia 6, el 
Mercat obrirà en l’horari 
habitual dels matins. Això 
vol dir que demà divendres 
s’obrirà de set del matí a dues 
del migdia. 

REDACCIÓ / LA VEU 

P roxim, ensenya de 
supermercats franqui-
ciats de Grup Miquel 

ha obert el seu segon establi-
ment de proximitat a Iguala-
da, on també compta amb un 
establiment Suma. Aquesta 
obertura, s’emmarca en el pla 
d’expansió que Grup Miquel 
esta duent a terme per a la 
seva àrea de retail. 
Situat al Passeig Mossèn Ja-
cint Verdaguer, 54 està atès 
per tres persones i té una 
sala de vendes de 120m2. El 
nou establiment compta amb 
seccions de Sec, Carnisseria i 
Xarcuteria, Fruita i Verdura, 
i Congelats en lliure servei, 
en un ampli horari de 9:00 a 
24:00h de dilluns a diumenge. 
Els establiments Proxim es 
caracteritzen per tenir més 
de 10.000 referències -més 

Grup Miquel obre un nou supermercat Pròxim 
al passeig Verdaguer d’Igualada

de 1.600 de marca pròpia, de 
Gourmet, Mical, Micaderm i 
Mic&Friends-. 
Grup Miquel és la primera 
empresa del sector majorista 
de la distribució alimentària 
a Espanya. Amb un volum de 
negoci de 1.000 milions d’eu-
ros i 2.300 empleats, centra la 
seva activitat majorista en la 
seva línia de 67 cash & carry 
Gros Mercat, situats en 12 
comunitats autònomes; en la 
venda a la restauració organit-
zada amb la divisió “Miquel 
Food Service”; la línia d’Ex-
portació “Miquel Export”; i 
la venda al major a detallistes, 
cadenes independents i distri-
buïdors. Grup Miquel compta 
també amb una cadena de 
més de 600 supermercats en 
règim de franquícia amb les 
ensenyes “Suma”, “Proxim” i 
“Spar” (aquesta última només 
a Catalunya).  

L p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada
Telèfon: 626 665 009

www.loop-disseny.com

93 804 24 51 - 671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

BONIFICACIÓ DE L’IBI PER A LES FAMILÍES NOMBROSES

L’Ajuntament d’Igualada obre el termini per presentar 
les sol·licituds per gaudir de les boni�cacions sobre 
l’Impost de Béns Immobles, de l’exercici de 2018, a 
favor dels subjectes passius que tinguin reconeguda la 
condició de família nombrosa.

El període s’iniciarà el dia 1 de desembre de 2017 i 
�nalitzarà el dia 30 de desembre de 2017.

Per tenir-ne més informació podeu trucar al telèfon de 
l’Ajuntament d’Igualada, el 93 803 19 50, extensió 363, 
o bé consultar la pàgina web de l’Ajuntament d’Iguala-
da (http://www.igualada.cat), dins l’apartat d’Igualada 
e-Tràmits, Tràmits per per�ls, Boni�cació IBI per a les 
Famílies Nombroses.

Ajuntament d'Igualada
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L’Hospital és el primer 
client d’Iguana en 

disposar d’una 
connexió simètrica 
d’1 Giga per segon

El Consell Comarcal contrata 
a cinc joves en pràctiques
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia ha contractat a 
5 joves beneficiaris del 

programa de Garantia Juvenil, 
una iniciativa europea d’ocu-
pació per reduir l’atur juvenil, 
impulsada a Catalunya a tra-
vés del Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC). 
La durada dels contractes en 
pràctiques serà de sis mesos 
a jornada complerta i es re-
alitzaran tasques als depar-
taments de Joventut, Noves 
Tecnologies, Ensenyament, 
Recursos Humans, Interven-
ció i Atenció Ciutadana. 
Es tracta d’una iniciativa diri-
gida a joves inscrits al Servei 
d’Ocupació i a Garantia Juve-
nil i amb estudis postobliga-
toris finalitzats: Cicles Forma-
tius i graus universitaris. 
D’aquesta manera es dona 
l’oportunitat a aquests joves de 
poder entrar al mercat laboral 
a través d’una primera experi-
ència a l’administració pública 
i realitzant tasques segons els 
seus estudis.
A la comarca de l’Anoia s’han 
obert 28 ofertes de feina re-

partides entre els diferents ens 
municipals. 
El Programa de Garantia Ju-
venil inclou més accions per a 
joves com són les formacions, 
ajuts per a l’emprenedoria i 
bonificacions a empreses, en-
tre d’altres. Els i les joves inte-
ressats en el programa de Ga-

rantia Juvenil poden contactar 
amb la Impulsora de l’Oficina 
Jove de l’Anoia a través del 
correu electrònic garantiaju-
venil@anoiajove.cat, trucant 
a l’Oficina Jove de l’Anoia al 
93.805.15.85 extensió 4 o bé 
enviant un missatge de What-
sapp al 679.964.669.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Víbria Intercultural, 
amb la col·laboració 
de l’Oficina Jove de 

l’Anoia, selecciona joves que 
vulguin realitzar pràctiques 
remunerades al Regne Unit 
durant tres mesos.
Es tracta del programa Mo-
bilicat, programa de Garantia 
Juvenil, impulsat per la Gene-
ralitat de Catalunya i finançat 
pel Fons Social Europeu que 
té com a objectiu principal 
reduir l’atur juvenil. Un dels 
projectes nascut d’aquest pro-
pòsit és el TLN Mobilicat, que 
ofereix l’oportunitat als joves 
de realitzar pràctiques profes-
sionals a l’estranger.
Des de La Víbria Intercultural 
es coordina el projecte i s’ofe-
reix facilitar un procés d’inser-
ció professional, mitjançant 
una preparació intercultural 
i lingüística, un període de 
pràctiques a l’estranger i un 
acompanyament a la torna-
da que permet tancar el cicle 
d’aprenentatge i garantir les 
possibilitats laborals dels joves 

Selecció de joves que 
vulguin fer pràctiques al 
Regne Unit per 3 mesos

a llarg termini i la seva capa-
citat d’emancipació. Tot plegat 
en un entorn segur en que els 
i les joves se sentin acompa-
nyats tant a nivell personal 
com professional.
Els i les joves interessats han 
de presentar la sol·licitud de 
participació a La Víbria Inter-
cultural o a l’Oficina Jove de 
l’Anoia.
Per qualsevol dubte o més 
informació podeu contactar 
amb la tutora de l’Anoia a l’ofi-
cina jove, enviant un correu 
electrònic a mobilicatvibria@
gmail.com o un missatge de 
whatsapp al 679.964.669.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Hospital d’Igualada és 
un dels equipaments 
de la ciutat d’Igualada 

i de la comarca de l’Anoia que 
confia en la qualitat d’Iguana, 
l’operador de telecomunica-
cions de proximitat. És per 
això que Iguana ha connectat 
l’Hospital d’Igualada a la xar-
xa de fibra òptica que l’ope-
rador de telecomunicacions 
està desplegant a Igualada i a 

L’empresa igualadina Iguana connecta 
l’Hospital a la seva xarxa de fibra

Masquefa. Es tracta d’una xar-
xa de fibra òptica pròpia que 
està desplegant l’empresa ano-
ienca. 
A més, l’Hospital d’Igualada és 
el primer client al qual Iguana 
ofereix una connexió simètri-

ca d’1 Gbps, un gran ample de 
banda per poder treballar de 
manera ràpida i fiable, desti-
nada als clients empresarials 
més exigents. 
Iguana treballa dia a dia per 
oferir el millor servei als seus 
clients i per desplegar la seva 
pròpia xarxa de fibra òptica 
gràcies a la qual pot garantir la 
qualitat del seu servei. Iguana 
ofereix serveis d’Internet, tele-
fonia mòbil i telefonia fixa tant 
a empreses com a particulars. 
 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a regidoria d’Entorn 
Comunitari de l’Ajun-
tament ha programat al 

voltant del dia 1 de desembre, 
Dia Mundial de la Lluita con-
tra la SIDA, diferents propostes 
de sensibilització i de promo-
ció de la salut sexual i afectiva, 
pensades especialment per als 
joves. La iniciativa porta no-
vament el títol de Figues i ous, 
es desenvolupa dins del Pla de 
Salut d’Igualada 2015-2018, i 
compta també amb el suport 
de la Mancomunitat Intermu-
nicipal de la Conca d’Òdena 
(MICOD) i altres entitats lo-
cals, com l’Ateneu Igualadí. 
El passat divendres 1 de de-
sembre, es distribuiren llaços 
vermells i material informatiu 
a l’Espai Cívic Centre a tothom 
que els volia recollir. El di-
marts, 12 de desembre, l’alum-

Igualada també se suma 
al Dia Mundial en lluita 
contra la Sida

nat de l’Institut Joan Mercader 
representarà l’obra de teatre 
Que sí, vida!, centrada en la 
prevenció del VIH; l’Espai Cí-
vic Centre acollirà una sessió 
del procés participatiu Salut i 
Dones el 14 de desembre i un 
Joc gegant del Trivial el 15 de 
desembre; i el Cineclub Ateneu 
projectarà Tomboy el 19 de de-
sembre, un film sobre el trànsit 
de la identitat sexual. A banda, 
entre el 5 i el 20 de desembre, 
l’Institut Badia i Margarit aco-
llirà l’exposició Còmic sobre la 
SIDA.



MIPS Fundació Privada lliura les beques a 29 estudiants 
de Medicina de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres 24 de 
novembre Mips Fun-
dació Privada va cele-

brar, un any més, l’acte de lliu-
rament de la vuitena edició del 
programa de beques per a fu-
turs metges. L’acte va tenir lloc 
al nou centre mèdic de MIPS, 
al Passeig Verdaguer.
Per vuitè any consecutiu 
aquesta entitat igualadina ha 
renovat el seu compromís amb 
la societat amb aquestes be-
ques i, com passa amb cada 
nova edició, ha hagut d’aug-
mentar la dotació econòmica, 
donat l’èxit de la convocatòria. 
Aquesta ampliació del progra-
ma ha estat possible gràcies 
a la col·laboració de Mútua 
Igualadina de Previsió Social 
MPS a Prima Fixa amb una 
dotació de 12.000 euros i a la 
col.laboració de Mútua Igua-
ladina Fundació Privada amb 
una dotació de 7.000 euros.
L’acte de lliurament va comp-
tar amb la presència de Marc 
Castells, Alcalde d’Igualada, 
Fermí Capdevila, Regidor 
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de Salut i Sanitat de l’Ajunta-
ment d’Igualada, Joan Prats 
President de Mips Fundació 
Privada, Salvador Balcells, 
sots-president de Mútua Igua-
ladina de Previsió Social i d’al-
tres col·laboradors d’aquestes 
entitats, amb el protagonis-
me dels estudiants becats i els 
seus familiars que els van voler 
acompanyar. 

Els estudiants becats d’aques-
ta convocatòria són: Maria 
Aguado i Sorolla, Cristina 
Amoròs i Robles, Clàudia Bau-
sili i Riba,  Sara Biosca i Caro, 
Laura Cristóbal i Saiz, Aram 
Ehsan i Pernía,  Júlia Farrera 
i Nuñez, Cristina Farrés i Pla, 
Marina García i Lopez, M Te-
resa Guarro i Carreras, Anna 
Huerta i Vélez, Berta Jorba i 

Riba, Gemma Jorba i Palomas, 
Marta Llorens i Marsal, Mar 
Luque i Luna, Aleth Martí i 
Saumell, Sofia Melero i Iglesi-
as, Marta Muñoz i Sanchez, 
Xènia Oller i Domingo, Ma-
rina Pelfort i Moreno, Enric 
Prats i Bacardit, Anna Ribaudí 
i Compte, Cristina Rica i Grau, 
Laia Rius i Borrell, Mar Salazar 
i Raich, Lluís Salvador i Her-

nandez, Andrea Sanz i Llorente, 
Marta Tormo i Ratera, Xènia 
Vilardell i Alonso.
Ens expliquen des de MIPS 
Fundació Privada que són una 
entitat sense ànim de lucre “que 
segueix una clara política de 
reinversió dels resultats gene-
rats”, com ho demostra el lliu-
rament de beques als estudiants 
de Medicina, any rere any. 

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
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#latevaveu

Alba Vergés Bosch @albaverges

Aleix Auber @AleixAuber

CUP Igualada @cup_igualada

Maria Senserrich @msenserrich

ajuntament argençola @viuelbosc

@acpau @_acpau 

Iguana Comunicacions @iguanacat

CSA Delícies @CSADelicies

Albert Moreno Molins @moreni00

Col·legi Monalco @colmonalco

Emotiu acte a #Igualada amb parlaments, músi-
ca i amb una manifestació espontània pel centre 
de la ciutat cridant #llibertatPresosPolítics 
Seguirem fins el final

Faci fred o calor, a #Capellades seguim defen-
sant la #RepúblicaCatalana i els nostres drets! 
Ens sobren 155 raons! #Dempeus #21D @VdC-
CUP @cupnacional

Avui [dilluns] no farem cap acte d’inici de cam-
panya. Volem que tornin a casa. LLIBERTAT 
SÁNCHEZ LLIBERTAT CUIXART LLIBER-
TAT JUNQUERAS LLIBERTAT FORN
#LlibertatPresosPoliticsCatalans

La violència, la intimidació, l’amenaça...cal con-
demnar-ho. Les idees i els projectes s’han de guan-
yar a les urnes amb civisme i pacifisme, malgrat tot 
el que ens fet o facin...

Mai s’havien vist tants #tions als boscos de #Cla-
riana, no es volen perdre la Festa de la @Casa-
delTioArg del 8 i 10 de desembre, us hi esperem!

Sala plena i molta emoció al Conservatori de 
Música d’Igualada. El pianista Aeham Ahmad, el 
grup @cordesdelmon i els alumnes de les escoles 
de música municipals, units per la música i per la 
#solidaritat amb les persones #refugiades

Ja ens queda ben poc per tenir el 100% de la ciutat 
d’#Igualada en cobertura de la nostra pròpia xar-
xa de fibra òptica.  Sumem més de 200 habitatges  
nous en cobertura i ja despleguem Sant Jaume 
Sesoliveres.

Desembre al @CSADelicies  El Delícies engega 
motors amb una gran programació. Des del di-
marts 5 de desembre fins al diumenge 17 el Delí-
cies NO NOMÉS obrirà els divendres i dissabtes 
(19-00 h). - proposa - vine a l’assemblea - pinta 
- balla - debat - somia - tasta -

Estadísticas temporada 2017:
650km [nedant] (de Barcelona a Madrid) 
14500km [bicicleta] (de Barcelona a Tokio + 
Barcelona a Madrid y vuelta) 
2300km [corrent] (de Barcelona a Madrid y 
Vuelta X2)

Estigues atent a la nova secció  on descobrireu històries 
personals de gent de la nostra comarca @humansanoia 

El president Puigdemont serà 
“en directe” a Igualada aquest 
proper dissabte dia 9. En un 
acte de campanya Junts per 
Catalunya, se’l podrà veure 
en una pantalla gegant.

Dins les activitats de la Jor-
nada per la Llibertat celebra-
da diumenge passat, es va 
pintar un gran mural de 400 
metres quadrats a l’Avinguda 
Gaudí d’Igualada.

Un incendi va afectar les 
oficines de l’adoberia de Cal 
Badia d’Igualada. Deu dota-
cions de bombers van apagar 
el foc i controlar la ventilació 
del fum. No hi va haver ferits.

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3

La notícia que m’agradaria lle-
gir a La Veu de l’Anoia...

“Descobreixen una antiga 
mina de pissarra a La Tossa. 
 
Per una banda és una notícia 
fantàstica que m’aniria bé per 
nodrir de material la meva feina 
(www.elpintapedrer.com), però 
per l’altra banda, si la tornessin 
a reobrir, malmetria l’entorn 
d’aquesta meravellosa muntanya 
on, d’entre d’altres coses, tenim 
una visita fantàstica de la Conca 
d’Òdena.”

Així ha sonat el “Cant dels ocells” 
a la plaça de l’Ajuntament d’#I-
gualada. Emotiva concentració per 
demanar la llibertat dels encara 
empresonats #Junqueras, #Forn 
i #Jordis. També s’ha llegit un 
manifest i s’ha cantat l’himne de 
#Catalunya.

#LlibertatPresosPolítics

Humans de l’Anoia   @humansanoia

Instants de La Veu              @veuanoia

veuanoia · Follow

#2 Ivan Rovira

Dins el projecte d’Aprenentatge i Servei (APS), 
els alumnes de 3r d’ESO han assistit a una in-
teressant xerrada a càrrec de l’Escola Àuria per 
explicar-los el funcionament del seu centre, la 
feina que s’hi fa, i per animar-los en el món del 
voluntariat.



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

El sector consume el 40% del presupuesto europeo pero solo genera 
el 2,5% del PIB de la UE. Algo no va.

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

SANTIAGO PORTILLO
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NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Desaparece la “hucha” de las pensiones: El fondo de reser-
va de la Seguridad Social había llegado a acumular 66.815 
millones de euros, pero en pocos años se ha consumido 

PERMÍS LABORAL PER EXERCIR EL DRET A VOT: ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 21-12-2017

El RD 946/2017, de 28 d’octubre (BOE 28-10-2017), convoca eleccions al Parla-
ment de Catalunya per al proper 21 de desembre de 2017.
Els/les treballadors/res, als que coincideixi la seva jornada laboral, totalment 
o en part, amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals, tenen permís per 
exercir el dret a vot ?  i per quant temps?

El RD 953/2017 de 31 d’octubre (BOE 3-11-2017 i DOGC 6-11-2017), en el seu 
article 24, disposa que el dia de les eleccions les empreses han de concedir als/
les treballadors/res que tinguin la condició d’electors (dret a votar) als que coin-
cideixi l’horari d’obertura del seu col·legi electoral  (de les 09:00 h. fins les 20:00 
h.) amb la jornada laboral, un permís de fins (màxim) 4 hores dins de la jornada 
laboral, retribuït i no compensable, no recuperable.

L’Ordre del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ESS/1169/2017, de 28 de no-
vembre, publicada al BOE d’1 de desembre de 2017, i amb idèntic contingut, en 
la mateixa data publicada al DOGC, l’Ordre TSF/253/2017, de 28 de novembre, 
s’estableixen les instruccions per a la participació de les persones treballadores  
en les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 21 de desembre de 2017:

. Permís quan el dia de les eleccions coincideixi amb la jornada laboral:
- Les persones treballadores amb jornada laboral que coincideixi fins 2 hores 
amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals, no tenen dret al permís.

- Si la coincidència és de més de dues hores i menys de quatre, es té dret a un 
permís de 2 hores.

- Si la coincidència és de 4 o més hores, el permís a  concedir és de 4 hores.

- En els supòsits de contractes a temps parcial o que el dia de les eleccions es 
faci una jornada inferior a la habitual a temps complert, legal o convinguda, 
la durada del permís es redueix proporcionalment a la jornada de treball.

- Si la jornada laboral no coincideix, ni totalment ni parcial, amb la del col-
legi electoral, no es té dret a cap permís. 

El dret al permís comporta que el temps utilitzat per votar ha de ser retribuït 
amb igual salari que si hagué treballat.  Cas que part del salari estigués constituït 
per una prima o incentiu, la part d’aquesta corresponent al temps destinat a vo-
tar, es calcularà d’acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores 
per aquest concepte en les sis mesos treballats immediatament anteriors.

La determinació del moment d’utilització de les hores de permís, és dir, l’horari 
de permís, li correspon fixar a l’empresa, és potestat de l’empresa.

L’empresa té dret a exigir al/la treballador/a que li exhibeixi un justificant 
acreditatiu d’haver acudit a votar, cas contrari, de no disposar del justificant, 
l’empresa no està obligada a satisfer el salari del temps utilitzat per votar i, fins 
hi tot, podrà considerar-se absència a la feina no justificada al les corresponents 
conseqüències legals. El/la treballador/a té dret a demanar a la taula electoral 
l’expedició del justificant acreditatiu d’haver votat.

. Permís per qui sigui membre de mesa electoral o interventor/a el dia de les 
eleccions:
- Les persones treballadores que acreditin la seva condició de membre de mesa 
electoral o d’interventor o interventora i que el dia de la votació sigui coinci-
dent amb la seva jornada de treball, tenen dret al permís durant la jornada 
completa del dia de la votació (21.12.2017) i, a més, un permís corresponent a 
les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior 
(22.12.2017).

Els/les treballadors/treballadores que acreditin la seva condició de membre de 
mesa electoral o d’interventor i que sí que gaudeixin de descans en el treball el 
dia de la votació, tenen dret a un permís corresponent a les cinc primeres hores 
de la jornada laboral del dia immediatament posterior (22.12.2017).
Hauran d’acreditar a l’empresa la seva condició d’interventor/a.

.Permís  per qui sigui apoderat/da el dia de les eleccions:
Els/les treballadors/res que acreditin la seva condició d’apoderats i que no gau-
deixin de descans el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït durant 
aquest dia durant tota la jornada laboral.
Hauran d’acreditar a l’empresa la seva condició apoderat/da.
No es contempla en aquest cas cap permís per al dia següent a la jornada electoral

Els/les treballadors/treballadores que siguin membres de mesa electoral, 
interventor/a o apoderat/da el dia de les eleccions que hagessin de treballar en 
torn de nit el dia immediatament anterior al de les eleccions té dret a demanar a 
l’empresa, i aquesta esdevé obligada, caviar el torn per tal pugui descansar el 
dia anterior al de les eleccions.

.Permís  per formular la sol·licitud per de certificació per exercir el vot per 
correu:

L’empresa ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de 
com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral, a les persones treballado-
res que realitzin les funcions laborals lluny del seu domicili habitual o en altres 
condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 
21 de desembre de 2017, amb la finalitat que puguin formular personalment la 
sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.

Aquest permís sols es podrà gaudir fins al dia 11 de desembre de 2017. 

En aquest cas és aplicable el que s’ha dit més a munt relatiu a la durada del per-
mís, horari de permís, retribució del permís, necessitat de justificant i possibilitat 
de canvi de torn, si bé s’entenen substituïdes totes les referències fetes a meses 
electorals per les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral.

.Personal al servei de l’Administració:

El personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat, en les adminis-
tracions locals de Catalunya i en el seus organismes autònoms, o en l’Adminis-
tració General de l’Estat, en règim administratiu, estatutari o laboral, tenen dret 
als mateixos permisos retribuïts i en les mateixes circumstàncies idèntiques a les 
exposades.  

SANTIAGO PORTILLO I CASTELLET 
Advocat
www.santiagoportillo.cat 

Prou discurs por econòmica: l’atur puja al Nov-2017 respecte Oct-2017 (na-
tural pels esdeveniments), però es redueix respecte Nov-2016 un -8,8%, més 
que a Espanya (-8,3%). La taxa d’atur actual (12,5%) és la més baixa des 
del 2008! (per Esp és 16,4%).
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ANOIA / LA VEU 

L’any vinent entra en 
vigor un nou model 
de recollida de residus 

selectiva porta a porta a 16 
municipis de l’Anoia. 
Des del passat dia 1 de de-
sembre i durant 15 dies, 
deu famílies voluntàries de 
l’Anoia participen a la prova 
pilot per conèixer de manera 
activa, experimental i pràcti-
ca en què consisteix el porta 
a porta. Aquesta experiència 
finalitza amb la participació 
en un rodatge amb en Peyu 
per editar el vídeo promoci-
onal del porta a porta.
De l’1 al 15 de desembre, 
les deu famílies participants 
posaran en pràctica el por-
ta a porta per experimentar 
com serà la gestió dels resi-
dus domèstics un cop s’ha-
gi implantat el nou model 

de recollida. Paral·lelament, 
participaran en el rodatge 
del vídeo promocional de 
la campanya. L’equip de ro-
datge recorrerà la comarca 
per captar les experiències i 
sensacions de les famílies a 
través d’una entrevista que 
dirigirà en Peyu.
Per introduir-los en aques-
ta experiència nova, el pas-
sat dijous 30 de novembre 
va tenir lloc una jornada de 
formació a la Biblioteca de 
Capellades. Aleix Auber, al-
calde del municipi, va donar 
la benvinguda als assistents 
i els va agrair la seva col·la-
boració. Les deu famílies 
participants van conèixer el 
funcionament del nou model 
de recollida de residus i van 
rebre el kit del porta a porta, 
consistent en quatre cubells 
de diferents dimensions i 
usos, bosses compostables i 

Deu famílies voluntàries de l’Anoia comencen
la prova pilot del porta a porta

un calendari magnètic que 
informa de les fraccions que 
s’han de lliurar cada dia de la 
setmana i van resoldre tota 

mena de dubtes.
Durant dues setmanes, tot-
hom qui ho volia es podia 
inscriure a la prova pilot del 

porta a porta. En el procés 
participatiu s’hi van presen-
tar més de 30 famílies de deu 
municipis diferents.

ANOIA / LA VEU 

Jordi Badia, en representa-
ció del Consell Comarcal 
de l’Anoia, i la regidora de 

l’Ajuntament d’Igualada Patrí-
cia Illa van fer balanç del pro-
jecte Anoia Activa.
El projecte Anoia Activa (que 
funciona des de 2007 ) es tro-
ba emmarcat dins el projecte 
“Treball a les 7 comarques” i 
té com a objectiu estimular la 
creació d’activitat econòmica 
i la generació d’ocupació mit-
jançant el suport integrat al 
teixit productiu i a les perso-
nes desocupades de manera 
que sigui possible desenvolu-
par un entorn que afavoreixi 
la dinamització socioeconò-
mica de la comarca amb la im-
plicació de les entitats locals i 
agents del territori. 
Tant Badia com Illa fan un ba-
lanç positiu del projecte amb 
l’assoliment del tots els objec-
tius d’aquest curs 2017  i tam-
bé mostren la seva satisfacció 
perquè les demandes fetes per 
al 2018 han estat concedides. 
“La feina feta aquest darrer 
any està donant els seus fruits”, 
explicava Badia. “Hem treba-
llat en estret contacte amb les 
empreses de la zona, escol-

tant-les i adequant els progra-
mes a les seves necessitats”.
Per altra banda Patrícia Illa 
es mostrava satisfeta per ha-
ver aconseguit el total del fi-
nançament demanat conjun-
tament el Consell Comarcal 
i l’Ajuntament Igualada. El 
projecte tenia un cost total de 
579.499,58€, per al qual s’ha 
aconseguit una subvenció de 
521.549,62€ (el 90% sobre el 
cost elegible com marca la 
convocatòria).
El projecte consta de 5 progra-
mes:
- El Programa 1 dibuixa la 
composició de l’equip de per-
sones que han d’integrar el 
projecte.
- El Programa 2 ofereix:
1. Assistència tècnica per a la 
millor prospecció d’iniciatives 
d’Economia social i solidària 
(ESS) que com té com a ob-
jectiu capacitar els tècnics de 
Promoció Econòmica vincu-
lats al desenvolupament local 
comarcal per tal que assolei-
xin les competències neces-
sàries per poder identificar i 
potenciar les pràctiques d’ESS 
existents entre el teixit em-
presarial de la comarca
2. Cicle de sensibilització del 
desenvolupament local i l’eco-

nomia social i solidària als 
municipis de l’Anoia
3. Seminaris d’impuls del tei-
xit empresarial local. S’han 
ofert dos seminaris de suport 
al teixit productiu en Màrke-
ting digital i en eines comer-
cials per a les empreses de la 
comarca, que ha beneficiat 
aquest 2017 entre 25-30 em-
preses. 
- El Programa 3 consta de di-
versos programes de qualifi-
cació professional, les accions 
de qualificació professional 
tenen per objectiu la millora 
de l’ocupabilitat i les compe-
tències de les persones desti-

natàries. Aquest any els cursos 
han estat:
• Auxiliar del sector de l’auto-
moció  (demandat el ParcMo-
tor de Castellolí)
• Preparació de comandes 
i manipulació de càrregues 
amb carretó (demandat per 
l’empresa Carrera de Piera)
• Auxiliar impressió offset i 
postimpressió (demanda del 
Gremi d’Arts Gràfiques).
• Especialista en logística in-
dustrial
• Auxiliar de cuina i gastrono-
mia
• Especialista en neteja de cen-
tres assistencials i escolars

El Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Igualada valoren 
positivament la implantació del projecte Anoia Activa

• Especialista en teixidura
El Programa 4 fa referència 
als dispositius d’inserció so-
ciolaboral, en aquest marc 
es desenvolupa el projecte 
CO-OPERATIVA: un projecte 
d’inserció i orientació laboral 
itinerant. Aquest servei ofe-
reix suport i acompanyament 
a la inserció laboral a 700 
persones en situació d’atur 
pertanyents a col·lectius amb 
especials dificultats, priorità-
riament majors de 30 anys. El 
programa ha assolit un 22% 
d’inserció laboral de les perso-
nes que van fer-ne ús, una xi-
fra que es considera positiva.
En el Programa 5 es subven-
cionen accions per al foment 
de la igualtat d’oportunitats 
home/dona en el mercat de 
treball, que tenen com a ob-
jectiu la promoció laboral de 
les dones. Les accions van en-
caminades a afavorir la millo-
ra d’ocupabilitat de 30 dones 
d’alt nivell de qualificació en 
situació d’atur o en ocupaci-
ons per sota del seu nivell aca-
dèmic mitjançant el desenvo-
lupament de les competències 
professionals, transversals i de 
base i implica de 25 a 30 em-
preses en el projecte.
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MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Mont-
bui i l’entitat “Artesanas 
de Corazón” van signar 

dimecres passat un conveni 
de col·laboració, que té com 
a objectiu garantir el bon 
funcionament tècnic del ma-
gatzem regulador de reparti-
ment d’aliments de l’Anoia. El 
conveni inclou que es pugui 
adquirir material d’emma-
gatzematge nou, necessari 
per al bon funcionament del 
magatzem regulador de dis-
tribució d’aliments per a la 
comarca de l’Anoia, que està 
ubicat a Montbui, en concret 
a un local ubicat a la Ronda 
Anoia. L’acte de signatura 
va anar a càrrec de l’Alcalde 
montbuienc Teo Romero i 
del president de l’entitat “Ar-
tesanas de Corazón” Salva-
dor Morodo.
L’Alcalde montbuienc va 
valorar “de forma molt po-
sitiva la tasca que realitza 

l’entitat Artesanas de Cora-
zón. En uns temps on cos-
ta trobar implicació de les 
persones que treballen pel 
bé d’altres persones, aques-
ta entitat està realitzant una 
tasca fonamental Des del 
voluntariat, i fent una gran 
feina social amb la gent del 
nostre municipi que més ho 
necessita, des del Banc dels 
Aliments”. Romero va recor-

A Montbui, conveni de col·laboració 
amb Artesanas de Corazón

dar que aquest conveni “fa 
que l’ajuntament aporti una 
petita quantitat per cada be-
neficari montbuienc del Barc 
dels Aliments, i permet ga-
rantir un espai en les millors 
condicions per poder-hi di-
positar els aliments proce-
dents de la Fundació Banc 
d’Aliments de Barcelona i del 
programa FEAD de la Unió 
Europea”. 

MONTBUI / LA VEU 

El passat cap de setmana 
va tenir lloc la vuitena 
edició del “Gran recap-

te” d’aliments, una iniciativa 
solidària que tenia la finalitat 
de recollir aliments de prime-
ra necessitat per a aquelles 
famílies i persones que més 
ho necessiten. A Montbui, el 
“Gran Recapte” es va saldar 
amb 7.000 quilograms d’ali-
ments no peribles recaptats,  
destinats al Banc dels Ali-
ments. La iniciativa va ser co-
ordinada per l’entitat Artesa-
nas de Corazón, a través de 
desenes de persones  volun-
tàries, que van anar recollint 
aquells aliments o productes 
que els clients dels principals 
supermercats del municipi 

anaven cedint, de forma soli-
dària. Entre les persones que 
hi van col·laborar enguany, 
diferents voluntaris i volun-
tàries montbuienques de l’en-
titat, també algunes usuàries 
de Mont-Social i persones 
d’altres municipis de l’Anoia.
Els punts de recollida van ser 
Mercadona, Maxi Dia, Chár-
ter, Caprabo, Àrea de Guisso-
na i la Botiga del Poble, al 
Nucli Antic. 

Es recapten 7.000 kg de 
solidaritat

MONTBUI / LA VEU 

Durant la propera set-
mana, entre els dies 
11 i 16 de desembre, 

es farà una activitat solidària a 
la Biblioteca Mont-Àgora. Es 
tracta d’una venda de llibres 
solidaris, de segona mà, al 
preu d’1 i 2 euros. L’objectiu és 
recaptar fons per a la 26a edi-
ció de la Marató de TV3, que 
es farà el dia 17 de desembre i 
que es dedicarà a les malalties 
infeccioses. 

La Biblioteca prepara la se-
gona activitat del projecte 

“Bibliolab”
En el marc del projecte “Bibli-
olab”, la Biblioteca Mont-Àgo-
ra prepara el taller “Dibuixem 
amb confeti, dibuix i acció”. Es 
tracta d’una activitat plena-
ment familiar, oberta i flexi-
ble, que tindrà lloc el proper 
dissabte 16 de desembre a par-
tir de les 12 del migdia. L’ob-
jectiu serà descobrir i explorar 
les possibilitats plàstiques i 
creatives que ofereix el mate-
rial, en aquest cas el confeti. 
Caldrà experimentar per po-
tenciar el joc i l’expressió lliure 
dels infants. El taller familiar 
està especialment recomanat 

per a famílies amb nens i ne-
nes d’u a cinc anys. L’activitat 
es realitzarà a partir de l’obra 
de l’artista contemporani “El 
Tono”. Per poder prendre part 
en aquesta activitat, cal ins-
criure’s prèviament.

“Pintures a l’oli”, de Teresa 
Lampreave, exposició a la bi-
blioteca Mont-Àgora
De l’11 de desembre i fins el 
13 de gener es podrà veure 
a la Biblioteca Mont-Àgora 
(Sector Lector) una exposició 
de pintures a l’oli a càrrec de 
l’autora anoienca Pilar Lam-
preave.  

Venda de llibres solidaris a la 
biblioteca Mont-ÀgoraMONTBUI / LA VEU 

La façana exterior de 
l’Ajuntament de Mont-
bui compta des de fa 

uns dies amb un nou Desfi-
bril·lador Extern Automàtic 
(DEA), que dóna servei tant 
al mateix Ajuntament, com 
al Centre Cívic i Cultural La 
Vinícola i a una de les zones 
amb més moviment de perso-
nes del municipi, la plaça de 
l’Ajuntament, el Boulevard i 
la plaça de La Vinícola. L’ob-
jectiu és que qualsevol perso-
na en pugui fer ús ràpidament 

en cas d’emergència davant 
una aturada cardíaca. 
Properament es realitzarà un 
curs de formació per les per-
sones interessades en el seu 
funcionament.  L’actuació 
s’inclou en una línea d’ajuts 
concedits per la Diputació de 
Barcelona.
Tant l’Espai de les Arts i del 
Coneixement Mont-Àgora, 
com també l’Espai de Salut i 
Esport Mont-aQua disposen 
d’un desfibril·lador extern 
automàtic, una eina molt im-
portant per salvar vides en 
casos d’atacs cardíacs. 

Nou desfibril·lador 
extern a l’Ajuntament de 
Montbui

MONTBUI / LA VEU 

L’ajuntament de Montbui ha 
contractat en pràctiques a qua-
tre joves beneficiaris del Pro-
grama de Garantia Juvenil de 
la Generalitat de Catalunya. 
Els joves, que s’han incorporat 
a la feina coincidint amb l’inici 
del mes de desembre, realitzen 
tasques de reforç a diferents 
departaments municipals.
La durada d’aquestes pràcti-

ques laborals serà de 6 mesos 
a jornada complerta. Durant 
aquests mesos, els joves hau-
ran de realitzar tasques d’ 
acord amb els estudis realit-
zats prèviament. Amb aquest 
programa es vol donar l’opor-
tunitat a aquests joves de po-
der entrar al mercat laboral 
realitzant tasques pròpies dels 
seus estudis i, d’aquesta mane-
ra, aconseguir una millora de 
l’ocupabilitat amb l’adquisició 

de les aptituds i les competèn-
cies derivades de la pràctica 
laboral, fent possible que la 
incorporació al mercat laboral 
sigui de forma estable i du-
radora en el temps. Aquestes 
contractacions en pràctiques 
són una iniciativa del Servei 
Públic d’Ocupació de Cata-
lunya, el Servicio Público de 
Empleo Estatal i el Fons Social 
Europeu – Iniciativa d’Ocupa-
ció Juvenil.

Nous plans ocupacionals a Montbui
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ÒDENA / LA VEU 

Aquest dimarts enge-
ga el nou programa 
d’activitats per al mes 

de desembre al Ludoespai, un 
espai per compartir el joc en 
família al Centre Cívic del Pla 
d’Òdena. Durant el mes de 
desembre, aquest servei ro-
mandrà obert els dilluns, di-
marts i dijous de les 17:00h a 
les 19:00h. Es tracta d’un ser-
vei gratuït que l’Ajuntament 
d’Òdena posa a disposició 
de totes les famílies que vul-
guin gaudir del joc amb altres 
nens/es i famílies.
A banda de l’espai de joc fix 
on els nens i nenes poden 
trobar tota mena de joguines, 
jocs de taula i contes. El ser-
vei ofereix tallers un cop a la 
setmana, els nens i nenes po-
den decidir si volen fer taller 
o jugar o les dues coses. Així, 
aquest dimarts hi haurà un 

taller de decoració de Nadal 
i tothom que vulgui podrà 
participar en la decoració 
del Ludoespai. El dimarts 12 
es faran postals de Nadal i el 
dilluns 18 es farà cagar el tió.
El Ludoespai és un espai 
pensat perquè vagin a jugar 
els infants de qualsevol edat 
amb les mares, pares, o altres 
adults de la família. En aquest 
servei es dóna importància a 
la riquesa del joc compartit 
entre les diferents generaci-
ons. Els nens i nenes poden 
adonar-se que les persones 
grans més properes són capa-
ces de deixar de banda la fei-
na, les presses i els maldecaps 
per dedicar-los un temps de 
qualitat en un espai pensat 
per a això. Aquest servei s’ofe-
reix durant tots els mesos del 
curs escolar amb l’assistència 
d’una monitora com a dina-
mitzadora de l’espai i acom-
panyant de les famílies.

Activitats al Ludoespai del 
Pla d’Òdena

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Diumenge es va do-
nar el tret de sortida 
oficial de les festes 

de Nadal amb l’encesa oficial 
de la il·luminació nadalenca. 
Abans però, l’alcaldessa Noe-
mí Trucharte va adreçar unes 
paraules públic que s’havia 
convocat al voltant de l’ar-
bre de Nadal de la plaça del 
Mercat, on també es va fer la 
recepció de dos personatges 
importants, dos follets que 
van venir des dels Esgavellats.
Els follets van encetar l’acte 
oficial amb la lectura d’alguns 
consells, per a petits i grans,  
per tenir en compte durant 

aquests dies de festes i tam-
bé per la resta de l’any. Com-
prensió, convivència, toleràn-
cia... van ser algunes de les 
seves propostes. Abans de la 
intervenció de l’alcaldessa, els 
follets van convidar els nens i 
nenes que havien participat al 
taller de decoració d’espelmes 
d’Endinsa’t a encendre-les 
per començar a donar llum al 
Nadal. 
En la seva intervenció, l’alcal-
dessa va donar la benvinguda 
als follets i va posar en valor 
l’agenda nadalenca d’enguany 
que recull més d’una quaran-
tena de propostes dissenya-
des des de l’Ajuntament i les 
entitats locals, a qui va agrair 

Vilanova llueix des de diumenge nova 
il·luminació nadalenca

la seva implicació i col·labo-
ració. Trucharte va destacar 
“l’esforç que l’ajuntament ha 
fet per recuperar aquest any 
el Saló de la Infància” que 
s’oferirà, del 27 al 30 de de-
sembre, i que inclou un gran 
ventall d’activitats i sorpreses 
a la mainada. I va comentar 
també altres activitats adre-
çades a la mainada i al públic 
familiar.
Tot seguit, l’alcaldessa va con-
vidar els follets a encendre 
l’arbre de Nadal que des de 
diumenge il·lumina la pla-
ça del Mercat. Aquest any, 
l’ajuntament també ha portat 
il·luminació nadalenca a 14 
places del municipi.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova del Camí va 
encetar aquest cap de 
setmana els actes de 

l’agenda nadalenca. Diumen-
ge es va celebrar la Fira de 
Nadal de Vilanova Comerç 
que va convertir la plaça del 
Mercat en un gran aparador 
de productes nadalencs. No 
hi van faltar les plantes de 
Nadal de tots els colors: roses, 
blanques i vermelles. Tampoc 
els torrons, els polvorons, o 

les xocolates típiques.
Decoracions nadalenques i 
productes tradicionals per 
regalar aquests dies de festes: 
colònies i perfums, bosses i 
complements, roba i pijames, 
llibres, ornamentacions na-
dalenques, i fins i tot, manu-
alitats.
A banda de les parades dels 
comerços i entitats, la Fira 
també va oferir activitats du-
rant tot el dia. Els petits van 
poder fer cagar el Tió i par-
ticipar al concurs de dibuix 

La Fira de Nadal enceta l’agenda 
nadalenca d’enguany

organitzat per Artesania J. 
Pons, però els visitants també 
van poder gaudir d’altres es-
pectacles i exhibicions. 
En farem valoració demà di-
marts, amb el president de 
Vilanova Comerç, Jordi Vi-
larrubias, tot i que podem 
avançar que les primeres 
impressions de l’entitat i dels 
comerciants que hi van par-
ticipar són molt positives. 
L’afluència de públic va ser 
bona, sobretot fins a les tres 
de la tarda.

CAPELLADES / LA VEU 

El passat divendres 1 de 
desembre en el marc del 
Saló Rosa de Capella-

des, el PDECAT a Capellades 
va organitzar un acte de pre-
campanya de la candidatura 
de Junts X Catalunya, la llista 
del President Puigdemont per 
les properes eleccions catala-
nes del 21 de desembre.
El sopar, que va recaptar fons 
pels presos polítics catalans, el 
van presidir Maria Senserrich 
dirigent de l’executiva nacio-
nal del PDECAT i Marcel·lí 
Martorell portaveu del grup 
municipal a Capellades del 
Partit Demòcrata.
Senserrich va encoratjar a tre-
ballar de valent per fer possi-

ble que el President Puigde-
mont que va marxar com a 
President “també torni a Ca-
talunya i a la Generalitat, com 
a President”.
Per altra banda, Martorell va 
posar sobre la taula i va dema-

Acte de precampanya de JuntsXCat a 
Capellades

nar als assistents posar noves 
idees, noves persones per en-
carar les municipals del 2019 
i treballar un projecte de llarg 
recorregut, alternatiu i gua-
nyador a l’actual apatia que 
governa l’Ajuntament.

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena ha 
aprovat les bases reguladores 
per a la contractació d’un ofi-
cial i un peó de la construc-
ció, el treball dels quals serà 
la construcció dels vestidors 
de la pista esportiva del Pla 
d’Òdena.  L’oferta de treball és 
possible gràcies a un pla local 
d’ocupació.
La contractació és per a sis 
mesos, concretament de l’1 
de gener al 30 de juny del 
2018. Les persones interessa-
des a formar part del procés 

de selecció s’han de presentar 
al Registre General de l’ajun-
tament, fins al dia 13 de de-
sembre de 2017, en les quals 
els aspirants hauran de ma-
nifestar que reuneixen totes 
i cadascuna de les condicions 
exigides.
Les bases del concurs con-
templen, per una banda, el 
currículum i l’experiència i 
per una altra banda, les càrre-
gues familiars dels aspirants. 
Tota la informació sobre 
l’oferta, condicions econòmi-
ques i altres pot consultar-se 
a la web de l’Ajuntament.

Òdena ofereix dos plans 
d’ocupació per a profes-
sionals de la construcció
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CAPELLADES / LA VEU 

La Fundació Consorts 
Guasch ha rebut una 
subvenció de 6.000 eu-

ros de l’obra Social de La Cai-
xa per a la compra de mobi-
liari. 
Aquests diners es destinaran 
a la compra d’uns carretons 
elevadors dels llits, que per-
metran millorar les condici-
ons de treball per al personal 
de la residència i també per 
als mateixos usuaris. La resta 
del finançament del material 
s’ha cobert des de la mateixa 
fundació.
El conveni es va signar a l’ofi-
cina de La Caixa a Capellades 
amb la presència de les dues 

directores de la Fundació, 
Eva Chaparro i Margarida Li-
nares; el regidor d’acció social 
i secretari de la Fundació, Sal-

Signatura conveni Fundació Consorts 
Guasch i Obra Social La Caixa

vador Vives, i l’alcalde i presi-
dent de la Fundació, Aleix 
Auber i el director de l’oficina 
a Capellades, Pau Vallbé.

CAPELLADES / LA VEU 

La setmana vinent es 
farà entre els alumnes 
les eleccions que  es-

colliran 3 representants de 
cada classe per formar part 
del nou Consell d’Estudiants.
Aquesta és una de les coses 
que es va explicar a les fa-
mílies que van assistir a la 
presentació del Consell d’In-
fants de divendres passat a 
Cal Ponet. Prèviament, s’ha-
via anat a les classes de cin-
què i sisè de les dues escoles 
de Capellades per presentar 
a tots els nens i nenes aquest 
nou òrgan que entrarà en 
funcionament a Capellades a 
partir del mes de gener.
Tal i com van explicar els tèc-

nics de l’empresa Urbanins, 
que serà l’encarregada de di-
namitzar aquest projecte a 
Capellades, “la previsió que 
hem fet és que els represen-
tants es trobin un dia al mes 
per fer les seves propostes”. 
La regidora d’Educació, 
Susana Moreno, va remarcar 
com uns dels objectius de la 
proposta era donar veu als 
infants per tal que puguin fer 
arribar les seves demandes. 
“Fins ara els nens i nenes no 
tenien cap lloc on exposar 
les seves propostes. Aquest 
Consell serà un espai on po-
der-ho fer”.
Les sessions estaran condu-
ïdes per la dinamitzadora 
juvenil que l’Ajuntament de 
Capellades comparteix amb 

altres municipis, Alicia Be-
nito, que també és la referent 
que es trobaran a partir de 
primer d’ESO quan ja siguin 
considerats com a joves.
El Consell dels Infants no 
només ha d’acollir propostes, 
caldrà que els representants 
puguin treballar-les per tal 
que ells mateixos descobrei-
xin si són factibles i assumi-
bles per Capellades.

El Consell dels Infants de Capellades 
comença a rodar

“Fins ara els nens i 
nenes no tenien cap 

lloc on exposar les seves 
propostes. Aquest Con-

sell serà un espai on 
poder-ho fer”

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest divendres i dis-
sabte s’ha celebrat a 
Capellades una nova 

edició del Gran Recapte, on 
la solidaritat ha estat la gran 
protagonista.
Aquest any s’ha pujat encara 
més la recollida d’aliments, 
que ha sobrepassat els 7.000 
quilograms. Durant tot di-
vendres i dissabte diversos vo-
luntaris van animar a qui feia 
les seves compres als super-
mercats Condis, Caprabo, 
Àrea de Guissona i Dia de La 
Torre, a fer una donació d’ali-
ments, especialment els deta-

llats en una llista.
Tots aquests 7.000 quilo-
grams es destinen a Càritas 
Capellades que els distribueix 
entre les persones que ho ne-
cessiten.
El Gran Recapte són dues 
jornades solidàries que es fan 
possible gràcies a la col·labo-
ració desinteressada de mol-
tes persones, des de les que 
ho coordinen, als qui fan la 
donació, passant pels volun-
taris que recullen les bosses, 
als qui traslladen les caixes 
d’aliments on s’emmagatze-
maran als qui ho classifiquen 
i organitzen per la resta de 
l’any.

Novament, molt bona 
participació al Gran 
Recapte d’Aliments

CAPELLADES / LA VEU 

L’Agenda nadalenca 
d’aquest mes de desem-
bre a la Biblioteca co-

mença proposant una tarda 
de cinema i crispetes amb la 
projecció de “Ratatouille”, el 
dimarts 5 de desembre a les 6 
de la tarda.
Aquest serà un mes solidari 
amb La Marató de TV3. Ja la 
setmana passada es va fer una 
xerrada sobre les malalties in-
fecciones. Ara, el que es pro-
posa és una venda de llibres de 
segona mà, a preus populars. 
Són llibres que han arribat a la 
biblioteca o bé duplicats o bé ja 
són més antics. Tots els diners 
que es recullin es donaran a La 
Marató. Encara sobre aquest 
tema, el dia 15 a la sala infantil 

hi haurà un Taller de punts de 
llibre de 6 a 7 de la tarda.
El dimarts 12 de desembre 
l’Hora del Conte tindrà gust de 
torrons, a partir de les 6 de la 
tarda, amb la Clara Gavaldà.
 El dijous 14 de desembre el 
Club de Lectura serà sobre el 
llibre de poesia “La Murga”, de 
la capelladina Montserrat Cos-
tas, a les 7 de la tarda.
A la mateixa hora a la sala 
d’actes el protagonisme serà la 
cuina, amb el capelladí Carles 
Alcover i l’Albert Marimon 
parlant sobre “Cuina fresca i 
lògica”.
Finalment, amb inscripció prè-
via i amb un cost de 3 euros, 
es durà a terme un taller de 
làmpades amb fotografies per 
a adults o infants majors de 3 
anys acompanyats.

Nova agenda d’activitats 
de la Biblioteca el Safareig



ELS PRATS DE REI / LA VEU 

El taller està obert a totes les 
edats i tindrà lloc el dissabte 9 
de desembre d’11.00 a 13.00h 
al Consorci de L’Alta Anoia 
de Els Prats de Rei. Els diners 
recaptats aniran destinats a la 
Marató que enguany està dedi·
cada a les malalties infeccioses.

Taller de tions solidaris del Consorci 
per a la promoció de l’Alta Anoia

ALTA ANOIA / LA VEU 

Una dotzena de blocai·
res de viatges de tot 
Catalunya han visi·

tat, a finals de novembre, di·
ferents indrets de l’Alta Anoia 
i n’ han destacat positivament 
els seus atractius paisatgís·
tics, gastronòmics i culturals. 
També hn fet menció de la 
professionalitat del seus guies 
així com els allotjaments ru·
rals del territori.
Els bloguers han visitat dife·
rents indrets de l’Alta Anoia 
com ara el Parc Eòlic de Ru·
bió format per una cinquan·
tena d’aerogeneradors que 
abasteixen d’electricitat a més 
de 50.000 famílies , el Memo·
rial Democràtic de Pujalt, on 
han pogut recórrer les instal·
lacions museïtzades del que 
va ser el Camp d’Entrena·
ment del XVIII Cos de l’Exèr·
cit Popular de la República o 
bé el poble de Castellfollit de 
Riubregós, d’origen medieval 
i nascut en terres de frontera 
a redós d’un castell que enca·
ra avui s’alça majestuós entre 
les seves pròpies ruïnes.
Els blocaires també han après 
a fer núvols a través d’ experi·
ments científics a l’Observa·
tori de Pujalt i han pujat a la 

Torre Manresana de Els Prats 
de Rei, torre de guaita de 20 
metres d’altura que va ser ob·
servatori d’una important ba·
talla l’any 1711.
Durant la trobada, han cone·
gut de primera mà els pro·
ductes agroalimentaris de la 
zona com el Cigronet de l’Alta 
Anoia, els seus formatges i els 
seu embotits. De tots ells n’ 
ha fet molt bones valoracions 
culinàries. A més, han visitat 
a una de les moltes cases ru·
rals que hi ha a la zona, desta·
cant l’encant i el confort.
La visita, que ha estat orga·
nitzada pel Consorci de la 
Promoció de l’Alta Anoia ha 
comptat amb la col·labora·
ció d’Anoia Turisme i amb el 

Els bloguers de viatges visiten 
i valoren l’Alta Anoia

En aquest taller, cada partici·
pant farà el seu tió, li posarà 
ulls, nas i boca i el taparà amb 
una manta . Després se l’em·
portarà a casa per cuidar·lo i 
a veure si la Nit de Nadal caga 
alguna cosa!
Es tracta d’una convocatòria 
solidària oberta a les famílies i 
que vol ser una crida a la col·la·

boració desinteressada amb la 
Marató de Tv3
La 26a edició de La Marató de 
TV3 es farà el 17 de desembre i 
es dedicarà a un grup de malal·
ties infeccioses que causen una 
de cada tres morts al món i 
que, segons els experts, es con·
vertiran en un greu problema 
de salut pública.

suport de Diputació de Bar·
celona, en el marc de l’acord 
de col·laboració que mante·
nen la Gerència de Serveis 
de Turisme de la Diputació i 
l’associació Barcelona Travel 
Bloggers. Fruit d’aquesta col·
laboració, blocaires del món 
dels viatges i el turisme han 
visitat al llarg de l’any dife·
rents punts de les comarques 
de Barcelona com els munici·
pis de Montgat i Alella al Ma·
resme, Vilanova i la Geltrú al 
Garraf o la capital del Bages, 
Manresa, entre altres.
Els hastags utilitzats han es·
tat:
#altaanoia
#BCNmoltmes
#anoiaturisme

ARGENÇOLA / LA VEU 

Torna la Festa del Tió 
d’Argençola que arriba 
a la setena edició. En·

guany hem ampliat les dates i la 
celebrarem a dos dies el diven·
dres 8 i el diumenge 10 de de·
sembre. També, com a novetat, 
es contempla l’opció que porteu 
el vostre Tió. La festa se celebra 
a Clariana, com ja és habitual, i 
per participar·hi cal inscriure’s 
prèviament.
 
Programa de la Festa:
· A 2/4 de 10 del matí: Recepció 
dels participants
· Seguidament una xocolata·
da per agafar forces per anar al 
bosc
. Abans i després de la sortida 
al bosc podrem gaudir de l’ac·
tuació d’en Jordi Giralt, del grup 
d’animació infantil Can Can·
tem.
· Cap a les 11 del matí sortirem 
del poble per acostar·nos als 
màgics boscos de Clariana on 

provarem de localitzar els tions. 
Ens hi donaran un cop de mà 
els “buscations” i fins i tot algun 
follet.
· Tornant del bosc: jocs infantils 
amb el Tió com a protagonista.
· A 2/4 d’1 del migdia: Presen·
tació del llibre “Guia de Tions 
de Catalunya” de Ton Lloret i 
Martí Garrancho de Cossetània 
Edicions.
· La Festa s’acabarà cap a les 2 
del migdia
Durant tot el matí també es po·
drà visitar el Mercat del Tió on 
hi trobareu productes locals, de 
proximitat i ecològics, així com 
artesania feta a prop de casa. 
Una bona opció de cara a les 
festes de Nadal. El mercat estarà 
obert des de les 9 del matí i fins 
a les 2 del migdia.
Hi haurà servei de bar i entre·
pans durant el matí i la 7a Festa 
del Tió d’Argençola es tancarà 
amb un Dinar (Fideuà, amani·
da i postres – 8 euros) per 90 
persones, cal reservar els tiquets 
per correu electrònic .

Viu la 7a Festa del Tió 
d’Argençola

El passat dia 25 de novembre 
a les 13:00 hores les dones de 
Montmaneu, es van trobar a 
la Plaça Major per fer lectura 
d’un manifest amb suport al 
dia internacional per l’elimi·
nació de la violència envers 
les dones.

Montmaneu contra la 
violència vers les dones

L’acte va ser presidit per l’Al·
calde Àngel Farré i Carulla, 
que va fer una introducció i 
acte seguit les dones van lle·
gir el manifest.
Va acabar l’acte amb unes 
paraules de cadascuna de les 
dones assistents.

Formació subvencionada per a 
persones a l’atur a Piera
PIERA / LA VEU 

El consistori pierenc posa en 
marxa diverses propostes for·
matives a través del programa 
FOAP 2017·2018. El proper 
mes de gener s’iniciarà un curs 
d’operacions auxiliars de ser·
veis administratius i generals 
que permetrà als alumnes ob·
tenir un certificat de professio·
nalitat de nivell 1. La formació 

tindrà una durada de 430 hores 
i inclourà 40 hores de pràcti·
ques. També al gener es posarà 
en marxa un curs d’activitats 
de gestió administrativa de 880 
hores de durada amb 80 hores 
de pràctiques incloses. 
Aquest facilitarà l’obtenció 
d’un certificat de professionali·
tat de nivell 2.
Finalment, l’Ajuntament també 
ofereix un curs d’anglès de ni·

vell B1 de 270 hores que s’im·
partirà de l’abril al juliol del 
2018.
Els cursos són gratuïts i es·
tan destinats prioritàriament 
a persones desocupades que 
estiguin inscrites al Servei 
d’Ocupació de Catalunya 
(SOC). Per a més informació 
cal adreçar·se al Centre de Ser·
veis La Bòbila (av. de la Carre·
tera d’Igualada, 2).
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PIERA / C. MUNTANER 

Demà dissabte 9 de de-
sembre el Concurs de 
teatre arriba a la seva 

fi, després de 10 representaci-
ons que han barrejat tots els gè-
neres: comèdies, drames, mu-
sicals... El 41 Concurs de teatre 
ja és història. Els encarregats 
de tancar-lo és el grup de tea-
tre ACR de Fals. Del no res, de 
la foscor, a voltes en sorgeixen 
llums. Llums que poden guiar 
en el camí, llums que poden 
referir històries, llums que po-
den representar imatges, llums 
que poden emocionar, llums 
que poden celebrar. D’una lla-
vor plantada amb molta cura en 
una terra adobada i disposada a 
fer-la germinar, en va sortir un 
esplèndid plançó, que ben aviat 
es va anar fent gran. 
Gràcies a la voluntat i l’esforç 
d’unes persones que estimaven 
el que feien i feien per que es-
timaven, aquell plançó, no va 
parar d’anar agafant cada cop 
més grandària, fent-se necessari 
trasplantar-lo diverses vegades, 
per donar més espai, més relleu, 
més dignitat. 
En el decurs del temps, el plan-
çó, va haver d’aguantar fortes 
sotragades, superar dificultats 
de tota mena, incomprensió, i 
fins i tot alguna empenta..., però 
res no el va poder vèncer, i amb 
el pas dels anys es va convertir 
amb l’arbre que coneixem avui. 
Un arbre gran, arrelat profun-
dament a la terra que es lliu-
rada, un arbre amb múltiples 
branques, que han donat, enca-
ra donen, i hem de vetllar que 
donin en el futur, els fruits que 
serveixen d’aliment a una part 
important del moviment cultu-
ral del poble de Fals. 
L’arbre, que com ja deveu en-
devinar, és el Grup de Teatre de 
l’ACR de Fals, ha fet cinquanta 
anys des que va ser plantat a l’es-
cola del Molí de Boixeda, tras-
plantat a la Parròquia i final-

ment assentat al Casal de Fals. 
D’aquella llavor que va anar 
creixent, amb engrescament i 
participació, que va estendre 
les seves branques i al cap de 
poc temps, va començar a do-
nar els primers fruits, n’han 
gaudit, n’han après i n’han for-
mat part, moltes persones al 
llarg de tots aquests anys. 
Així, avui, es just que donem 
el nostre reconeixement a tot 
hom que ha fet possible, d’una 
forma o altre aquesta realitat, 
per tots els que hi van ser i avui 
no ens poden acompanyar, per 
tots els que hi han estat, pels 
que hi son ara, i fins i tot pels 
que hi seran en el futur. 

Sinopsi de l’obra:
“Ha arribat el dia que els “Ca-
vallets de mar”, el grup infantil 
de natació, comencin a nedar 
sense bombolla. Aquest mo-
ment crucial per als més petits 
de la piscina és el desencade-
nant perquè surtin a la super-
fície sospites, dubtes i temors.
L’Anna, la directora del club de 
natació, demana explicacions 
a en Jordi, l’entrenador dels 
Cavallets, després que alguns 
pares s’hagin queixat de com 
el noi ha gestionat la negativa 
a llançar-se a l’aigua d’un dels 
nens, que no vol fer-ho perquè 
està espantat. En Jordi assegu-
ra que ha actuat amb tacte i 
que no l’ha renyat ni espantat. 
El problema, però, és un altre: 
els pares veuen amb inquietud 
i preocupació que, per tran-
quil·litzar-lo, l’hagi abraçat i li 
hagi fet un petó.”

“El principi d’Arquímedes” 
tanca el Concurs de teatre 
de Piera

PIERA / LA VEU 

La jove cantautora Aïda 
López, anomenada 
Saidax, és una de les 

protagonistes de la tretzena 
edició del disc de La Marató 
de TV3, que se celebrarà diu-
menge 17 de desembre i que 
aquest any destinarà tots els 
diners recaptats a la investi-
gació de les malalties infecci-
oses greus.
Saidax interpreta una can-
çó adaptada al català d’Al-
bert Hammond anomena-
da When I need you (Quan 
t’enyoro) que va dur a l’èxit 
a Leo Sayer i posteriorment 
a Celine Dion. Amb només 
20 anys, la pierenca s’ha fet 
un lloc en el panorama ca-
talà amb el seu primer disc 
No Tears (Delirics, 2017). La 
seva veu, profunda i amb una 

ànima blues, estarà acompa-
nyada, en aquesta ocasió, pels 
germans Saltor, dos prestigio-
sos guitarristes catalans amb 
una llarga trajectòria com 
a intèrprets i productors, i 
membres fundadors del grup 
La Porta dels Somnis. 

La pierenca Saidax participa 
al disc de La Marató 

El disc de La Marató inclou 
19 temes interpretats en ca-
talà per un total de 33 artis-
tes tan reconeguts com India 
Martínez, Pastora Soler, Da-
vid DeMaría, Blaumut, Love 
of Lesbian i Buhos, entre al-
tres. 

PIERA / LA VEU 

El passat diumenge dia 
3 de desembre, l’asso-
ciació Dispiera va com-

memorar el Dia Internacional 
de les persones amb discapa-
citat amb un vermut-concert 
dinamitzat pels joves de l’enti-
tat. L’acte va comptar amb una 
gran participació de la ciuta-
dania i va aconseguir recaptar 
diners per al finançament de 
les activitats terapèutiques i de 
lleure que l’associació Dispiera 
organitza per a infants i joves 
amb discapacitat intel·lectual i 
del desenvolupament.
Durant la jornada, el grup de 
joves de l’entitat va col·labo-
rar en el servei dels aperitius 
i alguns dels seus membres 
van aprofitar les pauses musi-
cals per a fer una lectura dels 
drets que reivindiquen com a 
col·lectiu.
Des de Dispiera es vol agrair 
a tots els assistents la seva 
col·laboració així com a totes 

aquelles persones i entitats 
que van donar el seu suport 
i van contribuir per tal que 
la iniciativa fos un èxit. És el 
cas de l’Ajuntament de Piera, 
l’Aula Municipal de Música i 
l’associació de dones, a més 
dels familiars i monitors del 
grup de joves de l’entitat.

Dispiera commemora el dia de les 
persones amb discapacitat

Es ven casa habitable de l’any 1851, al centre d’un 
poble rural. Amb 5 habitacions amoblades, i 2 habi-
tacions de magatzem. Magní�ca bodega de vi. Pati i 
jardí amb un terreny amb hort de 1.200 metres.

Preu: 75.000€     Sr. Lluís,  tel:  696 08 41 29

GRAN FINCA



26  |  COMARCA Dijous 7 de desembre de 2017

CALAF / LA VEU 

El dia 30 de desembre 
a les 18.00 h s’estrena 
la quarta edició del ja 

coneguts Els Pastorets In-
fantils de Calaf. L’obra també 
estarà en cartell els dies 1 de 
gener a les 7 de la tarda i el 6 
de gener a les 18.00 h a la Sala 
Foch i Torres del Casal de Ca-
laf.
Apropar el text de Folch i Tor-
res, escrit el 1916, al segle XXI 
era un dels propòsits que Eloi 
Fonoll es va marca quan va as-
sumir la direcció d’Els Pasto-
rets Infantils de Calaf el 2014. 
Assolir aquest repte implica-
va crear una estètica escènica 
original, avantguardista i con-
temporània on la mescla de 
diferents registres narratius i 
teatrals innovadors havien de 
conviure sense grinyolar amb 
la tradició que engendra el 
text original. 
Després de l’èxit conreat l’any 
passat i de la gran afluència de 
públic, uns 1500 espectadors 
provinents de tota la comarca 
de l’Alt Anoia i del Barcelonès, 
ha estat un dels motius que 
perquè els  organitzadors d’Els 
Pastorets Infantils de Calaf, fi-
dels als seus innovadors crite-
ris escènics, hagin fet una pas-
sa endavant i hagin aconseguit 
crear un espectacle pensat per 
a ser viscut. Tot plegat ha estat 

possible gràcies a un treball 
global on la il·luminació, la 
música, la coreografia, el ves-
tuari i el maquillatge esdeve-
nen part activa de l’obra. As-
pectes que es repensen de nou 
any rere any i per a cada nen o 
nena que intervé en l’obra.
Enguany Els Pastorets Infan-
tils de Calaf tornen a repen-
sar-se, els decorats habituals 
de cartó-pedra es substituei-
xen per la projecció de foto-
grafies i vídeos. Com a novetat 
s’incorporen quatre curtme-
tratges que es projectaran al 
llarg de la representació. Els 
curtmetratges, rodats en di-
ferents localitzacions, estan 
protagonitzats pels mateixos 
infants que intervenen en 

Els Pastorets Infantils de Calaf tornen 
a l’escenari fusionant una vegada més 
la tradició amb la innovació

l’obra. Una idea amb la qual es 
difuminen els límits espaials i 
temporals dramatúrgics. 
A banda de l’eclèctica i atrevi-
da mescla musical, aquest any 
s’estrenarà “Nit de nadal” una 
peça composada per Jaume 
Fonoll que va escriure especi-
alment per l’edició d’enguany. 
Els Pastorets Infantils de Calaf 
porten moltes sorpreses, una 
d’elles es presenta en forma 
d’aromes, i és que al llarg de 
tota l’obra es podran sentirs 
diferents olors que faran que 
l’espectador viatgi directa-
ment a un món màgic pensat 
per a se viscut a flor de pell a 
través de tots els sentits. Tot 
plegat serà una veritable festa 
visual, emocionant i sensorial. 

CALAF / LA VEU 

Les àrees d’Ensenyament 
i Promoció Econòmi-
ca de l’Ajuntament de 

Calaf han impulsat per se-
gon any consecutiu el pro-
jecte “Cultura emprenedora 
a l’escola”. Calaf ha participat 
d’aquest projecte de la Dipu-
tació de Barcelona concedir a 
través del Consell Comarcal 
de l’Anoia.
A través d’aquesta iniciativa, 
els alumnes de 5è de primà-
ria estan immersos en el pro-
cés de creació i consolidació 
de dues cooperatives i en la 
creació dels seus productes. 
El projecte s’emmarca en un 
dels propòsits a assolir que 
la Unió Europea de fomentar 
l’esperit emprenedor i els va-
lors que l’acompanyen a tots 
els àmbits de l’educació.
En aquests moments, les co-
operatives es troben en un 
procés inicial. S’han escollit 
els noms – COOPX i CO-
OPERATIVA CAKES- els 
dos presidents i els membres 
dels diversos departaments, 
els estatuts i s’han dirigit a 
l’Ajuntament a fer les coope-

ratives oficials i adquirir els 
seus números de CIF. Un cop 
feta la constitució, i durant el 
curs, es passarà a l’elecció del 
producte i la imatge coopera-
tiva, i finalment es produirà i 
es vendrà, un dissabte, en el 
Mercat de Calaf. Els beneficis 
aniran destinats a una ONG 
la qual estudiaran a classe 
profundament.

Projecte transversal a l’esco-
la
La finalitat és que els alumnes 
puguin treballar amb valors, 
que adquireixin habilitats 
i competències vinculades 
a l’emprenedoria com són 
l’observació o l’exploració, la 
iniciativa i la creativitat, la 
responsabilitat i la presa de 
decisions i l’assumpció de 
risc, la flexibilitat i la perse-
verança, i la cooperació i la 
solidaritat, entre altres.
A més, al ser un programa 
transversal, es reforcen com-
petències bàsiques com són 
la lingüística, l’expressió oral, 
l’organització individual i de 
grup, l’artística i cultura i la 
matemàtica.

L’emprenedoria arriba a 
l’escola de Calaf

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Aquesta setmana han arribat 
les dues noves bicicletes in-
door pel gimnàs municipal 
de Vallbona. Es tracta de dues 
BH H925 Duke Magnética 
que integra una de les més 
innovadores tecnologies i el 
disseny de la millor biomecà-
nica de l’entrenament cardio-
vascular.
Amb aquestes dues noves bi-

cis, el gimnàs municipal dis-
posarà d’un total de 12 bici-
cletes que ajudaran a donar 
resposta a la bona demanda 
que hi ha de les classes de 
spinning.
La inversió ha estat de 1.800 
euros subvencionats per la 
Diputació de Barcelona a tra-
vés del Catàleg de serveis i 
dins l’actuació d’adquisició de 
material inventariable d’equi-
paments esportius.

Dues noves bicicletes indoor 
pel gimnàs municipal

VALLBONA D’A. / LA VEU 

El passat 30 de novembre es 
va realitzar la substitució dels 
llums halògens de la sala d’ex-
posicions de l’Ajuntament de 
Vallbona per làmpades LED 
que permetran reduir el con-
sum, la despesa energètica i 
les emissions de CO2.
El canvi d’enllumenat el va 
dur a terme la brigada muni-
cipal gràcies a una subvenció 
de la Diputació de Barcelona. 
La substitució de la il·lumi-
nació de la sala d’exposicions 
de l’edifici consistorial ha su-
posat una inversió de 1.100 
euros.

Es canvia la instal·lació de l’enllumenat 
de la sala d’exposicions de l’Ajuntament 
de Vallbona  per tecnologia LED 
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NATACIÓ / LA VEU 

Aquest dissabte dia 2 
de desembre l’equip 
aleví del Club Nata-

ció Igualada es va desplaçar 
fins a la piscina del CN Mar-
torell per disputar la 3a jor-
nada de Lliga Catalana. 
Els equips participants en 
aquesta jornada van ser 
el  CN  Vallirana,  CN  Sant 
Just Desvern,  CN  igua-
lada i  CN  Martorell. 
Per part del  CNI, els neda-

1. PROGRAMADOR 
(màquines Shima Seiki)    

   2. ENCARREGAT 
(planta màquines Shima Seiki)

    3. TEIXIDOR 
(màquines Shima Seiki)

ES NECESSITA

- Amb experiència demostrable
- Coneixements de teixidoria
- Per�l responsable
- Disponibilitat horària

Interessats envieu currículum amb foto a:
evaanunci@gmail.com

PROFESOR HEREBA curandero vidente. 

Soluciona los problemas por difíciles que sean. 
Especialista en el amor, regreso de la pareja, negocio, 
mal de ojo, impotencia sexual, ansiedad, protección 
con la justicia y problemas familiares. Se hace trabajo a 
distancia. Resultados rápidos y garantizados al 100%.  

Teléfono: 665 150 410

L’Igualada HC guanya al CH Caldes abans d’iniciar el seu 
particular “Tourmalet”

Una victòra important abans d’enfrontar-se als tres millors classificats de la lliga. / JOAN GUASCH

HOQUEI / LA VEU 

Dos gols d’Oriol Vives 
i un de Roger Bars 
van donar una nova 

victòria a l’Igualada davant 
del Club Hoquei Caldes. Els 
calderins van jugar bé i van 
disposar de diverses ocasi-
ons per marcar, però es van 
trobar amb un gran Elagi 
Deitg que els va desfer totes 
les accions ofensives. Al final 
del partit, l’Igualada sumava 
tres punts més abans d’en-
frontar-se de manera conse-
cutiva al Barça, el Liceo i el 
Reus.
L’inici del partit no va ser 
fàcil pels homes de Ferran 
López. Un Caldes molt in-
tens i exercint una pressió 
molt alta va complicar molt 
la sortida de pilota als arle-
quinats. Els homes d’Eduard 
Candami van acostar-se amb 
perill a la porteria de l’Igua-
lada. De fet, van buscar el 
gol amb insistència però una 
gran actuació d’Elagi Deitg 
va privar-los de marcar un 
gol.
Ofensivament, a l’Igualada 
li costava molt sortir amb 
la pilota controlada i poder 
crear una jugada. Tot i que 
poc a poc el partit es va anar 
equilibrant, el temps mort 
de Ferran López al minut 12 
va ser un punt d’inflexió im-
portant. Primer, una ocasió 
d’Oriol Vives i Met Molas en 
un acció de 2 contra 1 amb el 
porter, i la rèplica del Caldes 
que va culminar amb un xut 
que va treure un magistral 
guant d’Elagi.
Només un minuts més tard, 
Oriol Vives va marcar un au-
tèntic golàs per posar el seu 
equip per davant, amb un xut 

creuat que va foradar l’escai-
re. Els igualadins van jugar 
cada vegada més un joc més 
intel·ligent que brillant. Una 
defensa cada cop més segura 
no va permetre al Caldes ge-
nerar ocasions en estàtic. A 
la final de la primera meitat, 
el partit estava igualat en joc 
i el gol d’Oriol Vives donava 
avantatge als arlequinats. Els 
equips empataven a 1-1 en 
faltes.
A la represa, Oriol Vives va 
tornar a veure porteria amb 
un gol que va començar en 
una jugada des de darrere la 
porteria. Gairebé de manera 
immediata, Roger Bars va 
tenir un penal a favor, però 
Cesc Campor va poder atu-
rar-li. Sí que va aprofitar el 
Caldes un penal que la van 
xiular a favor, mitjançant 
un autèntic especialista com 
Ferran Rosa.
El 2 a 1 va treure la tran-
quil·litat amb la que jugava 

l’Igualada des del seu segon 
gol. El Caldes va creure en 
tot moment en poder treure 
alguna cosa positiva de Les 
Comes i va ser més intens a 
mesura que passaven els mi-
nuts. Tot i que van sorpren-
dre en algun contraatac o 
robant alguna mala passada 
de l’Igualada, els homes de 
Ferran López no van conce-
dir massa ocasions.
L’Igualada ni va abaixar els 
braços i quan millor estava 
el Caldes, va aprofitar una 
gran jugada de pissarra per 
anotar el 3 a 1, mitjançant 
Roger Bars que ja acumula 
5 gols a l’OK Lliga. El tercer 
i definitiu gol va sentenciar 
el partit, i els segons fins al 
xiulet final van transcórrer 
sense cap incidència.
Ferran López, entrenador de 
l’Igualada, va dir que “avui 
hem estat més intel·ligents 
que brillants”. Sobre els par-
tits que ha d’afrontar l’equip, 
que jugarà de manera con-
secutiva amb Barça, Liceo 
i Reus, López confessa que 
“venen tres partits especta-
culars i no en renunciem a 
guanyar cap”.
En el moment de tancar 
l’edició d’aquest diari,  el par-
tit davant del Barça encara 
s’havia de disputar.

OK Lliga
Jornada 10 
Lloret  0 · 1  FC Barcelona
Vic  2 · 2  CE Arenys
Voltregà  1 · 2  Palafrugell
PAS Alcoy  3 · 4  HC Liceo
Igualada  3 · 1  CH Caldes
Reus  6 · 2  Girona
Lleida  6 · 6  Vendrell
Noia  7 · 4  AsturHockey 

Jornada 12 (12 de desembre)
AsturHockey  - Palafrugell
Noia - Vendrell
Voltregà - CE Arenys
Lleida - CH Caldes
Vic - FC Barcelona
Igualada - HC Liceo
CH Lloret - Reus
PAS Alcoy - Girona

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Barcelona 27 10 9 0 1 40 10 30
2  HC Liceo 27 10 9 0 1 43 17 26
3  Reus 21 10 7 0 3 42 27 15
4  Lleida 18 10 5 3 2 37 29 8
5  Noia 18 10 5 3 2 31 24 7
6  Igualada 17 10 5 2 3 24 18 6
7  Vendrell 17 10 5 2 3 23 27 -4
8  Girona 15 11 4 3 4 28 25 3
9  PAS Alcoy 14 10 4 2 4 26 27 -1
10  Vic 12 10 3 3 4 19 22 -3
11  CP Voltregà 12 10 3 3 4 26 31 -5
12  CH Caldes 11 10 3 2 5 24 27 -3
13  CH Lloret 10 10 3 1 6 20 24 -4
14  Palafrugell 6 10 2 0 8 17 34 -17
15  AsturHockey 4 11 1 1 9 27 62 -35
16  CE Arenys 1 10 0 1 9 13 36 -23

L’equip aleví del Club 
Natació Igualada neda a 
Martorell

dors/es van ser: Martina Oli-
va, Júlia  Monclús, Jana  Car-
rero,  Jèssica  Rodríguez, 
Aina Fernández, Noa Otero, 
Marta  Mateos, Diego  Per-
domo, Oriol Alonso, Mi-
quel Gil, Aitor Bustos,  Car-
los González i Mikel Pérez.
Es van obtenir uns bons re-
sultats i volem animar a 
aquests esportistes que van 
amb una bona progressió de 
cara a assolir els seus objec-
tius.
Cal destacar que el nostre 
nedador Mikel Pérez Garcia, 
va patir un petit accident 
durant la competició que el 
tindrà apartat de les piscines 
uns dies. Des del Club Nata-
ció Igualada li donem tot el 
nostre suport a ell i la seva 
família, esperant una bona i 
ràpida recuperació.



Cròniques dels partits de 
l’Igualada Vòlei Club
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L’AVI desplega un bon 
joc i suma una gran 
victòria davant el 
Terrassa

FUTBOL / JOAN TORT 

Partit de futbol amb 
majúscules el viscut 
dissabte a Les Comes, 

ni la gèlida temperatura ni el 
Terrassa van ser obstacle per 
al conjunt blau, que a mesura 
que avança el campionat, en 
millor forma i millor futbol 
ofereix a la parròquia iguala-
dina. De justícia mencionar 
el gran treball dels blaus en 
totes les seves línies, van tenir 
la paciència d’estimar l’esfèric 
i fer-lo seu. Un Terrassa sem-
pre perillós que s’avançà en el 
marcador, no va poder amb la 
paciència i superioritat igua-
ladina. Aquest cop sí,  va ser 
amo i senyor del terreny de 
joc, va tenir la pilota i va mar-
car els tempos del partit, i en 
els moments d’incertesa un 
gran Xavi Gámez va mantenir 

als egarencs a ratlla.

          L’anècdota del partit va ser els 
“surdasos” en els gols, ja que 
tots tres els marcaren amb la 
cama esquerra. En la gran ju-
gada de Solís cedeix la pilota 
a Massip i de extraordinària 
gardela empata el matx. És 
aquest cop Massip qui es fa 
amb l’esfèric i el seu passi el re-
cull Sergi Pérez, que des de la 
mitja distància avança al con-
junt blau.  En la segona meitat 
Manel Cantarell de falta direc-
ta va donar la tranquil·litat en 
el marcador i va certificar la 
victòria blava. 

          La pròxima jornada no hi ha 
competició, fet que aprofita-
ran els blaus per descansar i 
carregar energies de cara al 
pròxim compromís, visitaran 
el camp del Martinenc. 

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

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

Felicita 
als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publicitat@veuanoia.cat

HANDBOL / LA VEU 

Aquest darrer dissab-
te el Finques Argent 
Handbol Igualada 

es va enfrontar al líder de la 
Lliga l’imbatut SA Súria, un 
equip que havia guanyat 8 
partits i empatat 1 dels 9 ju-
gats fins a la data d’aquesta 
temporada.
El partit d’entrada es preveia 
complicat pels igualadins, ja 
que el Súria és un molt bon 
equip que ho està demostrant 
des de l’inici de la lliga. Tot 
i això la moral era molt alta 
a l’equip igualadí, ja que en 
els partits complicats és on 
el Finques Argent Handbol 
Igualada es troba en el seu 
ambient i amb equips com el 
Súria on l’handbol es pot de-
senvolupar a la perfecció.
Tota la primera part el mar-
cador va ser favorable als 
locals i al minut 30 a la fi 
d’aquest primer temps el re-
sultat era de 14 a 12 pels igua-
ladins.
En la represa de la segona 
part el Súria ha sortit disposat 
a capgirar el marcador però 
s’ha trobat amb un Igualada 
molt disciplinat en defensa i 
que aprofitava qualsevol er-
ror del Súria per contraatacar 
i marcar. Ha estat només una 
estona al voltant del minut 
15 que el Súria ha capgirat el 
marcador i s’ha posat pel da-
vant de l’Igualada per 1 gol 
( 18 a 19), però el Finques 
Argent Handbol Igualada no 
s’ha acovardit i als pocs mi-
nuts el marcador ha tornat 
a ser favorable a l’equip ano-
ienc, a la manca de 5 minuts 
per la fi del partit el resultat 
era de 25 a 22 per l’Igualada.
Ja s’ensumava la victòria però 

era qüestió de no refiar-se 
del rival, ja que en 5 minuts 
eren capaços de posar-se pel 
davant i la seva intenció era 
clarament aquesta, no es do-
naven per vençuts.
Però els igualadins tot i el 
nerviosisme de veure que 
guanyaven però que el Sú-
ria estava “disparat” ha sabut 
aguantar tota l’envestida del 
contrari i al minut 30 el resul-
tat ha estat de 28 a 26.
Excel·lent partit del Finques 
Argent Handbol Igualada 
que s’ha enfrontat a un dels 
millors equips de la Lliga 
demostrant, com en altres 
partits una molt bona forma 
física i una moral molt alta, 
que combinat amb una tècni-
ca cada vegada més superior, 
aspira aquest any a poder ju-
gar la fase d’ascens a Primera 
Catalana.
Entrenats per Pol Cantero, 
van jugar: Eric Plaza (13 atu-
rades) i Jordi Bermejo (su-
plent 1 aturada). Jugadors: 
Jordi Vilarrubias, Esteban 
Lezama, Adrià Suero (4), Ru-
bén Àlvarez (3), David Cubí 
(1), Marc Vilches (3), Sergi 
Garcia (2), Jordi Grado (6), 
Josep Lluis Àlvarez, Oscar 
Visa(7), Roger Calzada (2) i 
Arnau Capitàn.

Resultats base:
Juvenil masculí 27 – 31 CH 
La Salle
Cadet femení 24 – 25 CH Vi-
lanova
Infantil masculí 25 – 32 EH 
Sant Vicenç 
Infantil femení 34 – 20 BM 
Granollers
Aleví masculí/mixt 4 – 12 
Handbol Molins
Aleví femení 12 – 4 Handbol 
Molins

VÒLEI / LA VEU 

El passat dissabte el Jor-
ba Solà Sènior Mascu-
lí de l’Igualada Vòlei 

Club es va desplaçar a la pista 
del Club Inef Lleida per dis-
putar una nova jornada, els 
locals es van emportar els 
tres punts. El partit va acabar 
amb un marcador de 3 sets 
a 0 (25-13/25-22/25-17). Els 
locals van dominar el partit 
de principi a fi, amb un atac 
molt contundent per punta i 
oposat, que els igualadins no 
van poder frenar. El pròxim 
partit serà el 17/12 a les 12 
hores i l’IVC rebrà al fortí de 
les Comes al CV Cunit.
El Sènior Femení  es retroba 
amb la victòria al fortí,  3-0 
davant del Opticalia Vila-
nova en un  partit molt sò-
lid que esperem que sigui el 
punt d’inflexió per afrontar 
la segona volta amb millors 
expectatives, estem segur que 
serà així. Fins el 16 no rebran 
l’Esplugues a les 20:00 a Igua-
lada.
El XP Veterans a la seva visi-
ta a Berga guanyen a domicili 
per 0-3, en un partit planer 
pels anoiencs, no van donar 
opció al jove equip del Ber-
guedà.

Equips Base
El Juvenil Femení en el seu 
desplaçament al Cecell, no va 
ser rival per les lleidatanes que 
van guanyar 3-0, les del IVC 
no van tenir opció a posar en 
dificultats a les jugadores de les 
terres de ponent. El 16 tornen a 
desplaçar-se a Lleida en aques-
ta ocasió davant el Claver.
Les Cadets van donar més fei-
na a les jugadores del Cecell 
que van haver de pressionar ja 
que 3-1, reflexa la lluita que hi 
va haver al camp i a punt de 
emportar-se algun set més. 
També el 16 juguen davant el 
Claver.
Per últim, l’equip Ale-
ví S. Martí Vermell 3.- 
Igualada 1. El 5è partit 
de la temporada va aca-
bar amb derrota davant 
un molt  bon equip com és 
el S. Martí de Vilafranca. 
Els sets van estar molt ajus-
tats, excepte el 2n. on una 
molt bona ratxa de serveis 
locals va enfonsar l’Igualada. 
Cal felicitar però a totes les 
alevines pel bon joc desplegat 
tot i la dificultat afegida del 
gèlid  pavelló i la superioritat 
en edat de la majoria de juga-
dores rivals.

Excel·lent victòria de 
l’Handbol Igualada
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El CB Igualada perd a casa amb el 
Pardinyes però és manté a la part alta
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BÀSQUET / LA VEU 

El primer equip del Club 
Bàsquet Igualada s’en-
frontava amb un rival 

directe, el Pardinyes, que ar-
ribava al partit amb el mateix 
balanç de victòries i derrotes 
que els igualadins.
El conjunt de l’Anoia no va 
començar gaire fi en atac, tot i 
així el rival tampoc podia des-
plegar el seu millor joc.  Es va 
arribar al descans amb un re-

sultat  força bo de 37 a 30. 
A la represa, l’Igualada va ju-
gar com ho fa normalment i 
va aconseguir obrir una bona 
escletxa en el marcador. S’ar-
ribava al final del 3r quart 
amb una diferència d’11 punts 
al marcador. Ara bé, l’últim 
quart va ser desastrós i els de 
Lleida van aconseguir remun-
tar i acabar guanyar el partit 
per 62 a 69.

   j g p gf gc df
1  Vic 11 9 2 952 768 184
2  Pardinyes 11 9 2 800 706 94
3  Bahía Palma 11 8 3 873 811 62
4  CB Igualada 11 7 4 895 776 119
5  Valls UE 11 7 4 820 765 55
6  CB Mollet 11 7 4 835 812 23
7  El Olivar 11 6 5 882 853 29
8  Mataró 11 6 5 788 779 9
9  CB Cornellá 11 5 6 792 805 -13
10  CB Salt 11 4 7 760 839 -79
11  Castellbisbal 11 3 8 749 853 -104
12  Cerdanyola  11 3 8 678 818 -140
13  JAC Sants 11 2 9 733 809 -76
14  BCM Andorra 11 1 10 715 878 -163

Lliga EBA

Jornada 11 
Andorra  67 · 58  JAC Sants
Vic    74 · 69  Mataró
Castellbisbal  76 · 81  Bahía Palma
CB Mollet    79 · 90  CB Cornellá
El Olivar  89 · 68  CB Salt
Cerdanyola   61 · 78  Valls 
CB Igualada    62 · 69  Pardinyes

Jornada 12 (16 desembre)
Pardinyes - Cerdanyola AE
Valls UE - El Olivar
CB Salt   - CB Mollet
CB Cornellá - Castellbisbal
Bahía Palma - FUE Vic
Mataró - BCM Andorra
CB Igualada   - JAC Sants

BÀSQUET / LA VEU 

Es preveia un partit dur 
i competit a la pista del 
Gress Platges Mataró i 

així va ser, 38 minuts d’igual-
tat al marcador fins que a 
l’equip igualadí se li van aca-
bar les forces. Un últim par-
cial de 13-0 per l’equip local 
sentenciava un matx amb un 
resultat que no va reflectir el 

Una altra derrota del 
sènior femení del CBI

que va ser el partit.
El resultat final va ser de 66 
a 50.
Parcials: (14-13) (12-16) (19-
13) (21-8) Descans: 26-29
Anotadores: Carner (5), Al-
domà (-), Soler (4), Amatllé 
(7), Jané (9), Lamolla (3), 
Figueras (3), Carrasco (19), 
Fernàndez (-), Roda (-)

Bon cap de setmana per als equips del 
Vilanova Bàsquet Endavant
BÀSQUET / LA VEU 

L’equip cadet femení va 
guanyar clarament al 
equip de la ESCOLA 

ANOIA per el resultat total de 
53-24 i 12-4 en el sistema de 
puntuació del consell espor-
tiu.
Molt bon partit de les noies 
tant en defensa com en atac. El 
primer quart ja va marcar la lí-
nia del partit. Molt ficades des 
de el primer minut, van agafar 
una bona diferència al marca-
dor que van anar augmentant 
durant la resta del partit.
Van jugar, Carla Bocache (4), 
Laura García (19), Carla Gar-
cía, Lucía Moreno (8), Clàu-
dia Nuncio (6), Anna Palacios 
(4), Sofía Sancho i María Vega 
(12). Entrenador, Carlos Fra-
tila.
Parcials 22-6, 8-3, 12-8 i 11-7

L’equip sènior va perdre  da-
vant el ALTOACIN MAN-
RESA per 24-72.
Els vilanovins només van 
poder aguantar el ritme del 
equip visitant durant el 7 pri-
mers minuts. Una defensa zo-
nal plantejada per l’entrenador 
local va donar bon resultat 
en molts moments del partit, 
però l’encert en el triple del 
ALTOACIN MANRESA va 
fer que marxessin al marcador 

amb àmplies diferències.
Van jugar, Francis Rodríguez 
(5), Antonio García (10), Sta-
lin Rodríguez (7), Jan Palo-
meras, Fernando Leno, Sergi 
Brugués i Johnny Goya (2). 
Entrenador Alexey Domè-
nech.
Parcials 8-17, 6-16, 4-22 i 
6-17.

Immensa victòria del sènior 
femení
L’equip sènior femení va gua-
nyar un altre rival de la part 
alta de la classificació, el CA-
TALANA OCCIDENT MAN-
RESA per 60-41 en el millor 
partit de la temporada fins al 
moment. S’ens acaben els ad-
jectius per descriure el joc de 
les vilanovines.
El partit es presentava molt di-

fícil, per la categoria del rival, 
però un altre cop les noies van 
fer un partit impressionant 
en defensa i van deixar en 41 
punts a un equip que portava 
una mitjana de més de 60 per 
partit. Concentrades al màxim 
des de el primer minut, no van 
deixar en cap moment que el 
rival jugues amb comoditat i 
poc a poc van assolir una bona 
renda al marcador que van sa-
ber mantenir i arribar al final 
amb la màxima diferència.
Van jugar, Marina Espejo (5), 
Clara Bargalló (25), Clàudia 
Oller (1), Clàudia Miramunt 
(10), Marina Palmés, Clara 
Roca (3), Núria Torrens (6) i 
Alexandra Vives (10). Entre-
nador Alexey Domènech.
Parcials 10-8, 13-6, 15-8 i 22-
19

Noemí Moreno (CAI), 3a 
a la duatló de Porqueres 

DUATLÓ / LA VEU 

El diumenge 26 de no-
vembre es va celebrar el 
VI duatló de muntanya 

de Porqueres que enguany de-
butava com a prova de la FC-
TRI, doblant el nombre d’ins-
crits de les anteriors edicions 
amb un total  de 214 partici-
pants. La prova consistia en 
un primer tram de 7 km de 
córrer, seguit de 20 km amb 
BTT i per acabar 3’5 km més 
de córrer.

Els guanyadors absoluts fo-
ren Francesc Freixer del Grup 
Esportiu Esteve i la sabade-
llenca Laura Gómez. Per part 
del CAI Triatló Petromiralles 
destacar el podi aconseguit 
de la Noemí Moreno amb una 
excel·lent 3a posició de la ge-
neral i 1a classificada de vete-
ranes.
La resta de resultats: 24è Josep 
Ramon Montaner/57è David 
Serarols/121è David Segu-
ra/122è José Roque Rios.

CURSES / LA VEU 

El passat 19 de novem-
bre es va celebrar la 
37º Marató de Valen-

cia, i diferents corredors de 
CalFont Wellness Centre van 
participar-hi, aconseguint 
acabar-la tots ells. 
Així doncs volem felicitar 
a Montse Asensio, Noelia 
Chordà, Josep Rubinat, Jordi 

Riba i Joan Rovira per aquest 
repte assolit. També volem 
agraïr a tots els acompanyants 
i amics del Gimnàs de Cal 
Font que van poder disfrutar 
d’un fantàstic cap de setma-
na en terres valencianes amb 
companyia dels maratonians, 
i que sense el seu suport no 
s’hagués fet possible.

 

El CalFont Centre, a la 
37a Marató de València

Amb aquesta derrota el CB 
Igualada segueix a la part alta 
de la classificació. 
Aquest cap de setmana s’atura 
la lliga, així que el pròxim par-
tit serà dissabte dia 16 contra 
el Sants, penúltim classificat.



El CF Igualada i la UD San Mauro superen als seus rivals 
i arriben al descans del pont festiu en molt bona posició

El CF Igualada arri-
ba al descans situat 

en vuitena posició de 
1a Catalana, mentre 
que el San Mauro és 
en zona de promoció 

d’ascens a Tercera, i, a 
Quarta, el Masquefa 
i el Carme ocupen les 
posicions de privilegi

P. SANTANO/J. PUIGGRÒS / LA VEU 

E l Club Futbol Iguala-
da i la UD San Mauro 
arriben al descans del 

pont festiu d’aquests dies des-
prés d’haver superat als seus 
rivals en la darrera jornada i 
en molt bona posició tant a 1a 
Catalana com a 3a. 
L’Igualada aconsegueix una 
victòria clara de forma domi-
nant, tot i no poder eixamplar 
el marcador davant la U. Bell-
vitge (1-0).
En una tarda en que el temps 
va posar el fred, els jugadors 
de Mestre van posar l’electrici-
tat i el dinamisme.
Els igualadins van iniciar el 
partit de manera molt intensa, 
el que provocava un enfronta-
ment d’anades i vingudes, que 
afavoria els visitants. Però Lle-
dó, tan segur com sempre, do-
nava molta seguretat a l’afició 

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 14 
Santpedor  2 · 2  Ignasi Puig
CE Puigreig  4 · 4  UD Calaf
CE Navás  3 · 2  CF Cardona
UE Aviá B  0 · 3  Juan XIII
CE Manresa B  2 · 0  CE Marganell
FC Fruitosenc  2 · 2  CE Moiá
Can Parellada  3 · 0  CCF Puigcerdá
Viladecavalls          2  · 0  Sant Pere Nord
CE Suria  3 · 2  FC Pirinaica

Jornada 15 (17 de desembre)
FC Pirinaica - Ignasi Puig
UD Calaf - CF Santpedor
CF Cardona - CE Puigreig
Juan XIII - CE Navás
CE Marganell - UE Aviá B
CE Moiá - CE Manresa B
CCF Puigcerdá - FC Fruitosenc
Sant Pere Nord - Can Parellada
CE Suria - Viladecavalls

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 14 
Castelldefels B  3 · 2  SV Horts
Sant Esteve  5 · 6  Sant Andreu B
CF Pallejá  2 · 0  Can Roca 74
CF Olesa  2 · 2  CF Corbera
Levante Planas  1 · 0  Martorell CF
CD Cervelló  2 · 1  PR Sant Feliu
AE Abrera  4 · 1  UD San Mauro B
UE Torrelles  2 · 2  Viladecans UD B
UD Málaga  2 · 2  Vallirana CF

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 14 
Viladecans   1 · 0  UE Sants
Vista Alegre  0 · 1  CE Efac
Valls UE  1 · 4  CF Balaguer
Sant Ildefons  0 · 1  FC Martinenc
UE Rapitenca  1 · 1  San Cristóbal
CF Igualada  1 · 0  U. Bellvitge
Andorra  sus  Vilaseca 
AC Alpicat  2 · 0  CD Tortosa
Lleida ECF B  3 · 1  B Blanques

Jornada 15 (17 de desembre)
B Blanques - UE Sants
Efac Almacelles - Viladecans UD
CF Balaguer - Vista Alegre
FC Martinenc - Valls UE
San Cristóbal - Sant Ildefons
U. Bellvitge - UE Rapitenca
Vilaseca CF - CF Igualada
CD Tortosa - FC Andorra
Lleida ECF B - AC Alpicat

Jornada 15 (17 de desembre)
Vallirana CF - SV Horts
Sant Andreu B - Castelldefels B
Can Roca 74 - Sant Esteve
CF Corbera - CF Pallejá
Martorell CF - CF Olesa
PR Sant Feliu - Levante Planas
San Mauro B - CD Cervelló
Viladecans B - AE Abrera
UD Málaga - UE Torrelles

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 14 
CE Anoia  4 · 0  CF Mediona
UD San Mauro  4 · 0  Sant Pere
AE Munia  3 · 0  CD Ribes
UE Martinenca  1 · 2  CE Olivella
CE Ódena  4 · 3  AE Moja
AE Piera  2 · 0  CF La Pobla
Riudebitlles  0 · 2  J Ribetana
UE Sitges  6 · 3  FC Hortonenc
CF Cubelles  1 · 1  Montserrat

Jornada 15 (17 de desembre)
Montserrat - CF Mediona
Sant Pere - CE Anoia
CD Ribes - UD San Mauro
CE Olivella - AE Munia
AE Moja - UE Martinenca
CF La Pobla - CE Ódena
J Ribetana   - AE Piera
FC Hortonenc - Riudebitlles
CF Cubelles - UE Sitges

   PT. j g e p gf gc df
1  FC Barcelona B 29 12 9 2 1 36 9 27
2  Espanyol B 29 12 9 2 1 24 7 17
3  UD Collerense 28 12 9 1 2 34 10 24
4  CE Seagull 24 12 7 3 2 32 9 23
5  AEM Lleida 23 12 7 2 3 27 11 16
6  CE Europa 18 12 5 3 4 23 22 1
7  Son Sardina 17 12 4 5 3 14 20 -6
8  CF Igualada 14 12 4 2 6 17 23 -6
9  Pardinyes CF 12 12 3 3 6 16 27 -11
10  Sant Gabriel 11 12 3 2 7 21 20 1
11  CF Pallejá 10 12 3 1 8 19 29 -10
12  Levante Planas 8 12 1 5 6 13 37 -24
13  P Ferranca 6 12 2 0 10 20 43 -23
14  Sp Mahón 6 12 1 3 8 4 33 -29

futbol 2A NACIONAL F.

Jornada 12  
Collerense  7 · 0  Pardinyes CF
P Ferranca  5 · 0  Sp Mahón
FC Barcelona B  7 · 1  Levante Planas
RCD Espanyol B  6 · 0  Son Sardina
CF Igualada  0 · 6  AEM Lleida
CF Pallejá  2 · 1  Sant Gabriel
CE Europa  1 · 1  CE Seagull

Jornada 13 (10 de desembre)
Son Sardina - CF Igualada
Levante Planas - RCD Espanyol B
Sant Gabriel - FC Barcelona B
CE Seagull - CF Pallejá
Sp Mahón - CE Europa
Pardinyes CF - P Ferranca
AEM Lleida - UD Collerense

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  CF Cubelles 40 14 13 1 0 43 10 33
2  UD San Mauro 37 14 12 1 1 58 18 40
3  UE Sitges 33 14 10 3 1 42 15 27
4  J Ribetana 28 14 9 1 4 38 22 16
5  CE Anoia 28 14 9 1 4 40 27 13
6  AE Moja 25 14 7 4 3 42 24 18
7  CE Ódena 24 14 7 3 4 41 26 15
8  CE Olivella 21 14 6 3 5 28 32 -4
9  CF Mediona 19 14 6 1 7 27 39 -12
10  AE Piera 16 14 5 1 8 38 37 1
11  CD Ribes 14 14 4 2 8 19 28 -9
12  AE Munia 13 14 4 1 9 26 55 -29
13  Riudebitlles 12 14 4 0 10 25 42 -17
14  Sant Pere 12 14 3 3 8 22 39 -17
15  Montserrat 11 14 3 2 9 23 34 -11
16  FC Hortonenc 11 14 3 2 9 27 44 -17
17  CF La Pobla 11 14 3 2 9 23 40 -17
18  UE Martinenca 7 14 2 1 11 17 47 -30

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Martorell CF 31 14 9 4 1 35 11 24
2  SV Horts 27 14 8 3 3 33 21 12
3  CF Pallejá 27 14 9 0 5 28 18 10
4  UD Málaga 26 14 7 5 2 32 21 11
5  Vallirana CF 25 14 7 4 3 28 19 9
6  Levante Planas 23 14 6 5 3 25 19 6
7  Castelldefels B 23 14 6 5 3 25 20 5
8  PR Sant Feliu 22 14 6 4 4 32 22 10
9  Sant Andreu B 22 14 7 1 6 34 37 -3
10  CF Corbera 21 14 6 3 5 33 27 6
11  Viladecans B 19 14 5 4 5 32 26 6
12  CF Olesa 19 14 5 4 5 26 36 -10
13  Can Roca 74 13 14 3 4 7 20 34 -14
14  AE Abrera 12 14 3 3 8 19 25 -6
15  Sant Esteve 11 14 3 2 9 32 39 -7
16  UE Torrelles 10 14 2 4 8 13 25 -12
17  CD Cervelló 9 14 2 3 9 20 49 -29
18  San Mauro B 8 14 2 2 10 19 37 -18

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Pirinaica 31 14 10 1 3 33 20 13
2  Viladecavalls 29 13 9 2 2 31 15 16
3  Juan XIII 28 14 8 4 2 25 14 11
4  CE Suria 28 14 8 4 2 29 20 9
5  Can Parellada 25 14 7 4 3 28 19 9
6  CF Cardona 25 14 7 4 3 24 18 6
7  UD Calaf 24 14 7 3 4 37 29 8
8  Sant Pere Nord 22 14 6 4 4 29 25 4
9  CE Manresa B 20 14 6 2 6 28 31 -3
10  CE Navás 17 14 5 2 7 15 22 -7
11  CE Puigreig 14 13 3 5 5 22 22 0
12  CE Marganell 14 14 4 2 8 19 21 -2
13  UE Aviá B 14 14 4 2 8 21 27 -6
14  CCF Puigcerdá 14 14 4 2 8 13 26 -13
15  Ignasi Puig 13 14 1 10 3 26 28 -2
16  CF Santpedor 13 14 3 4 7 23 34 -11
17  FC Fruitosenc 9 14 2 3 9 17 29 -12
18  CE Moiá 4 14 0 4 10 12 32 -20

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Martinenc 29 14 9 2 3 31 12 19
2  Viladecans UD 29 14 9 2 3 19 9 10
3  UE Sants 29 14 9 2 3 16 13 3
4  CE Efac 28 14 9 1 4 27 16 11
5  San Cristóbal 26 14 8 2 4 29 17 12
6  AC Alpicat 22 14 5 7 2 14 12 2
7  Lleida ECF B 22 14 6 4 4 25 24 1
8  CF Igualada 21 14 6 3 5 18 17 1
9  CF Balaguer 19 14 5 4 5 22 21 1
10  UE Rapitenca 18 14 5 3 6 11 15 -4
11  B Blanques 18 13 5 3 5 16 22 -6
12  FC Andorra 17 11 4 5 2 11 8 3
13  Sant Ildefons 15 14 4 3 7 19 17 2
14  Vista Alegre 13 14 3 4 7 19 21 -2
15  Vilaseca CF 12 13 3 3 7 11 19 -8
16  CD Tortosa 11 14 2 5 7 15 31 -16
17  U. Bellvitge 6 14 0 6 8 11 24 -13
18  Valls UE 3 13 0 3 10 12 28 -16

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 13 (17 de desembre)
CE Carme - FC Masquefa
Cabrera - CF Capellades
UD Rebrot - CF Montbui
UD La Torre - FC Fátima
Host Pierola - CF La Llacuna
UE Tous - Vilanova Camí
CF La Paz - CF Vallbona
Masquefa CE - Ateneu

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Masquefa 34 12 11 1 0 53 9 44
2  CE Carme 29 12 9 2 1 36 12 24
3  CF Capellades 28 12 9 1 2 41 13 28
4  UD Rebrot 23 12 7 2 3 39 26 13
5  Vilanova Camí 23 12 7 2 3 32 21 11
6  UE Tous 23 12 7 2 3 28 23 5
7  Host Pierola 22 12 7 1 4 39 20 19
8  FC Fátima 20 12 6 2 4 37 19 18
9  UD La Torre 17 12 5 2 5 23 30 -7
10  Ateneu 12 12 4 0 8 18 40 -22
11  Masquefa CE 11 12 3 2 7 12 30 -18
12  Cabrera CE 8 12 1 5 6 24 38 -14
13  CF Montbui 7 12 1 4 7 15 34 -19
14  CF La Paz 5 12 1 2 9 18 43 -25
15  CF La Llacuna 4 12 0 4 8 11 35 -24
16  CF Vallbona 4 12 0 4 8 15 48 -33

Jornada 12 
CF Capellades  0 · 1  FC Masquefa
CF Montbui    3 · 3  Cabrera
FC Fátima  0 · 3  UD Rebrot
CF La Llacuna    0 · 3  UD La Torre
Vilanova Camí    3 · 1  Host Pierola
CF Vallbona    2 · 4  UE Tous
Ateneu  3 · 2  CF La Paz
Masquefa CE  0 · 5  CE Carme
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local. No obstant, molt aviat 
van arribar les primeres oca-
sions clares dels locals. Minut 
10, centrada de Joel i Thomas 
rematava al travesser.
A mesura que avançaven els 
minuts, el domini era més 
gran i, les arribades més fre-
qüents. Minut 35, Martí es 
girava al balcó de l’àrea i xut, 
altre vegada, al travesser. Mal-

grat el bon joc, s’arribava al 
descans amb 0-0 al lluminós, 
amb la necessitat d’ajustar el 
punt de mira.
A la represa, els locals van se-
guir amb la mateixa tònica de 
joc, millorant la solidesa de-
fensiva.
Amb aquesta dinàmica, les 
substitucions de Mestre van 
donar aire fresc a l’equip i, al 
minut 67, després d’una gran 
jugada d’Abdel i Fran, Martí 
va afusellar el porter per posar 
l’1-0.
El gol va donar molta confian-
ça als anoiencs, que van dispo-
sar de diverses ocasions per a 
ampliar el marcador, però la 
gran actuació del porter, del 
Baix Llobregat van impedir 
incrementar distàncies. Final-
ment, al minut 94 el partit va 
morir sota el control del joc 
blau.
Amb aquests tres punts, el CF 

Igualada es manté a la vuitena 
posició amb 21 punts. Des-
prés de l’aturada de la setmana 
vinent, els blaus visitaran el 
camp del Vilaseca.
Alineació: Dani; Bernat, Tho-
mas, Juan, Eloi; Edgar, Joel 
(Aleix 88’), Güell; Martí (Peña 
86’), Víctor (Abde 65’) i Do-
blas (Fran 58’).
En el cas del San Mauro, els 
montbuiencs van golejar al 
grup 12è de tercera al Sant 
Pere Molanta i segueixen en 
posició de promoció d’ascens, 
a només tres punts del líder 
Cubelles. Si bé l’Anoia té en-
cara possibilitats d’acostar-se 
al grup capdavanter, cada cop 
sembla més clar que els mau-
ristes tenen molts números 
d’acabar disputant-se els llocs 
d’honor amb el Cubelles i el 
Sitges. 
A Quarta Catalana, el Mas-
quefa i el Carme semblen im-

parables, especialment els pri-
mers, imbatuts després de 12 
jornades, i més encara després 
de superar un rival directe, el 
Capellades, a domicili (0-1).

Tots els dilluns, «dia  de l’espectador preferent»

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros*

ateneucinema.cat

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)



Toni Bou s’imposa al mundial indoor de trial de Vendée

L’anoienc Daniel Peralta es proclama subcampió 
del món de culturisme sots-21
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CULTURISME / LA VEU 

El joveníssim Daniel 
Peralta Ill ens sorprèn 
cada cop que trepitja 

un escenari de competició, 
ara el mundial de Bordeus, 
on s’ha proclamat subcampió 
del món en la categoria Sub-
21 (16 a 21 anys).
El Daniel va començar a tocar 
peses i anar al gimnàs amb 13 
anys. Als 14 anys ja va conèi-
xer Josep Agustí Camats, el 
seu preparador físic i secre-
tari tècnic de la Federació 
catalana de físic-culturisme. 
Junts fan un tàndem increï-
ble, combinant l’experiència 
i els coneixements del  Josep 
Camats amb la gran força de 
voluntat, il·lusió i entusiasme 
d’en Daniel. Recordem  que 
només té 17 anys i era neces-
sari  que algú cregués en ell. 
Camats, a més de creure-hi, 
ha prioritzat la seva salut i la 
seva joventut per sobre de tot, 
després, l’esforç, el treball, la 
constància i el sacrifici d’en 
Daniel han fet la resta.
Amb 16 anys, Daniel va con-
vertir-se en el campió d’Eu-
ropa més jove de la història i 
deixà  molt clar que juga fort 
per aconseguir els seus som-
nis:

-novembre 2016 (16 anys), 
open de Catalunya, 3r lloc 
Sub 21
-maig 2017 (16 anys), campi-
onat de Catalunya, 1r lloc Sub 
21
-juny 2017 (16 anys), campi-
onat d’Europa, 1r lloc Sub 21
-octubre 2017 (17 anys), cam-
pionat d’Igualada, 1r lloc Sub 
21
-octubre 2017 (17 anys), open 
de Catalunya, 2n lloc Sub 21
-novembre 2017 (17 anys), 
campionat del món, 2n lloc 
sub 21

Tant en l’open de Catalunya 
2017 com en el campionat 
del món 2017, Daniel ha es-
tat superat per HammyOue-
drago, també de la federació 
catalana de físic-culturisme, 
un noi de 20 anys amb una 
forma física impressionant. 
Tot i ser rivals durant les 
competicions, han demos-
trat ser els millors companys 
abans, durant i després de les 
proves, cosa que els conver-
teix en un exemple a seguir 
per a tots els esportistes de 
qualsevol àmbit. De fet, una 

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Des del setembre del 
2012 que el Vendés-
pace es va inaugurar, 

aquest excepcional complexe 
esportiu i cultural situat a la 
regió francesa del Loira acull 
a grans esdeveniments de tot 
ámbit com va ser el diumenge 
la primera prova del campi-
onat del món de trial indoor 
amb la participació de l’actual 
campió el pierenc Toni Bou 
amb la Honda oficial.
Com ja és habitual, el pilot 
anoienc ha sigut el guanya-
dor d’aquesta primera de les 

de les grans coses que s’ha 
enduten Daniel d’aquest cer-
tamen és l’ambient general 
de companyonia que existeix 
dins de la Federació catala-
na, en la qual s’ha sentit aju-
dat i cuidat en tot moment.
HammyOuedrago i Daniel 
Peralta han aconseguit en el 
mundial de Bordeus fer el 
doblet al podi en la categoria 
sub 21 obtenint la medalla 
d’or per a Hammy i l’argent 
per a en Daniel.
D’aquest mundial, la Fede-
ració catalana de físic-cultu-

risme ha tornat de Bordeus 
amb la medalla d’argent de 
subcampiona del món per 
països. La victòria ha corres-
post a França mentre que la 
tercera posició ha estat per a 
la delegació espanyola. Ca-
talunya ha aconseguit vuit 
medalles d’or, tres d’argent  i 
tres de bronze.
Daniel Peralta ILL, ara pa-
trocinat per NUTRYTEC, és 
el culturista més jove d’elit 
però, també és l’exemple de 
la tenacitat quan es decideix 
anar a contra corrent per to-
car un somni.

vuit proves de que consta el 
campionat per davant del seu 
ex-company a Honda Jaime 
Busto-GasGas-, sent tercer 
Adam Raga-TRS-.
Aquestes eren les paraules de 
Toni Bou al finalitzar el trial 
francès: “No hi ha millor ma-
nera de començar la defensa 
del meu títol mundial indoor 
que amb la victòria en el que 
ha estat un trial intens, parti-
cularment per la meva baralla 
amb Jaume a la final on vaig 
haver de donar el millor de 
mi. Cada vegada és més difí-

cil mantenir la meva posició 
de número u, així que estic 
content d’haver obert aques-
ta nova era del Mundial amb 
una victòria. El campionat 
ha començat de manera ex-
cel·lent en tots els sentits com 
heu pogut veure, un gran es-
pectacle a la pista, les grades 
plenes de seguidors i una or-
ganització magnífica. “
El segon trial del calendari 
del mundial de trial indoor 
es disputarà el 13 de gener a 
la ciutat francesa de Montpe-
llier.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

Pots aconseguir que el teu banc te 
la tregui sense reclamació judicial

Per més informació, truca’ns al: 
629 77 31 01

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada.  Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es -  www.lmabogadosbarcelona.com
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L’Hoquei Línia Igualada presenta els equips d’aquesta temporada
HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

Durant els darrers tres 
mesos, els jugadors 
de les diferents cate·

gories de l’Hoquei Línia Igua·
lada s’han posat novament 
a les ordres de l’entrenador 
Luis Torlay i el seu equip per 
treballar fora i dins de pista 
una bona base aeròbica que 
permeti fer front als requeri·
ments físics d’aquest esport.   
De dimecres a dissabte el club 
disposa d’horaris de pista al 
poliesportiu de Les Comes, i 
instal·lacions adjacents, per 
realitzar sessions d’escalfa·
ment, entrenament i refreda·
ment dels atletes. Addicio·
nalment, els dilluns a la pista 
de l’Escola Pia té lloc l’entre·
nament de porters, elements 
clau en tot equip d’hoquei, on 
s’hi posa èmfasi en tècniques 
per adquirir concentració i 
confiança en ell mateix.
Aquest fet ha permès que, 
arribant al final de la prime·
ra volta de lliga Catalana, els 
equips estiguin tots en prime·
res posicions de les respectives 
classificacions. Enhorabona, 
bon descans de Nadal i pre·
neu forces per a una exitosa 
tornada.
Per una altra banda, el passat 
diumenge 1 d’octubre va tenir 
lloc la presentació del club al 

públic assistent al Pavelló en 
una emotiva cerimònia. La 
bona preparació dels nostres 
esportistes, i l’interès creixent 
per aquest esport ha permès, 
sortosament, reclutar un to·
tal de 6 equips de categories 
prebenjamí a sènior. Aquesta 
és una bona temporada, amb 
importants novetats de cara 
a la projecció del club de la 
ciutat. La junta actual i l’equip 
tècnic ha volgut consolidar els 
fonaments vigents, esbossar 
noves propostes i projectar 
aquest esport a través de varis 
punts d’atracció. Les xarxes 
socials són una eina significa·
tiva de cara a donar a conéixer 
les activitats implementades i 
permet seguir el seu desenvo·
lupament. Entre d’altres, tro·
bareu informacions a Facebo·
ok i Instagram sobre les noves 
peces de roba, tornejos futurs, 
resultats i classificacions, ac·
tivitats de cap de setmana, i 
complementàries com, per 
exemple, la participació dels 
socis a la Marató de donació 
de sang,

L’Aleví apallissa al Premià
A més aquest passat cap de 
setmana, ha tingut lloc l’úl·
tim partit aleví de Lliga Ca·
talana abans de la participa·

ció a la Lliga Espanyola els 
propers 16 i 17 de desembre 
a la Comunitat de Madrid. 
H.L.Igualada 10 – CHL Premià 0 
El partit aleví d’aquesta setma·
na es presentava com un par·
tit propici per acabar d’ajus·
tar l’equip de cara al proper 
repte d’enfrontar la prime·
ra seu de la Lliga Nacional 
que es disputarà a Madrid 
els dies 16 i 17 de desembre. 
El CHL Premia arribava a 
Igualada com a últim classi·
ficat a la lliga, amb un equip 
curt de jugadors i algun d´ells 
amb menys edat de la que es 

juga a la categoria aleví. Tots 
i això cal destacar la bona de·
fensa que van fer fins al pri·
mer gol de l’ HL Igualada, 
que no va arribar fins a haver 
jugat els primers 5 minuts del 
partit. A partir d’aquest mo·
ment el control del joc passa 
a ser total per part de l’equip 
igualadí, bones jugades col·
lectives, amb moltes passades 
i una forta pressió defensiva 
que fan caure un rere altre 
els gols per part dels locals, 
7·0 al descans i partit resolt. 
La segona part continua amb 
la mateixa dinàmica i es pri·

oritza el control del joc, afi·
nant els moviments d´atac i 
defensa pensant més en els 
propers compromisos de Lli·
ga Nacional. Finalment s’aca·
ba el partit amb 3 gols més 
per part de l’ HL Igualada i 
el resultat final és de 10·0. 
Estem en el bon camí, sempre 
endavant.
Porter: Yeray Lorenzo 
Jugadors: Laia Xin, Alex Sanc·
hez(1), Arnau Santano(1), 
Marc Camarero(1), Lluis Tor·
ras(3), Marc Fuste(2), Biel 
Gelabert(1), Martí Roig, Unai 
Guerrero(1). 

Bernat Jaume fa un gran paper al campionat del món per equips
ESQUAIX / LA VEU 

La cuitat francesa de 
Marsella va ser la seu 
dels mundials per 

equips masculins. El igualadí 
Bernat Jaume va estar·hi con·
vocat juntament amb el Va·
llesà Iker Pajares i els gallecs 
Borja Golan i Carlos Cornes. 
El jugador de l’Esquaix igua·
lada va fer un gran mundial 
guanyant els 4 partits que va 
jugar. Primer en la fase de 
grups va dominar 3·1 al ira·
quià Hasaian Dakheel i en la 
fase per llocs va guanyar 3·1 
al canadenc Mike Mccue, 106 
del rànquing mundial, al ale·
many Valentín Rapp per 3·0 
i en el partit que decidia l’11è 
lloc, també va guanyar 3·0 a 
Adam Idrakie de Malàisia per 
3·0. El combinat espanyol va 
assolir l’11è lloc final, la millor 
classificació de la seva histo·
ria.
Propera estació, lliga anglesa 
amb Bexley davant l’escocès 
Greg Lobban, top 40 del món 

i abans de Nadal Qatar, seu 
d’una nova prova puntuable 
pel ránquing mundial.

Lliga catalana de 1a. Victò-
ria i derrota en el debut de 
l’equip RS-PLASTNET de 1ª 
categoria.
Aquest any hi ha molts canvis 
en l’estructura de la lliga naci·
onal catalana. Per un cantó hi 
ha la super·lliga amb premis 
en metàl·lic i reservada a ju·
gadors que juguen el circuit 
professional més els millors 
jugadors de cada club i per un 
altre, ha nascut la 1ª categoria, 
reservada als millors jugadors 
catalans de cada club.
En ambdós casos, l’Esquaix 
Igualada hi participa. En la 
super·lliga els anoiencs formen 
amb els germans Jaume, l’hin·
dú Sandeep Ramachandran i 
els també locals Nil Munné i el 
jove Nacho Fajardo.
Quan a la lliga de 1ª, el passat 
dissabte és va jugar la 1ª i 2ª 

jornada amb una victòria 2·1 
davant el CN Sant Andreu i 
una derrota 1·2 enfront el Te·
nis Sabadell.
En la jornada de matí davant 
el Natació St. Andreu L’igua·
ladí Nil Munné va sumar gua·
nyant 3·0 a David Cornudella, 

però el manresà David Llibre 
va perdre amb Pablo Dolz. En 
el decisiu, el gironí de Lloret 
Xavi Blasco va donar el punt 
guanyant Abel Lamas per 3·0.
En la jornada de tarda davant 
els vallesans del Tenis, Nil 
Munné va caure amb Santi 

Grau 0·3, Xavi Blasco va em·
patar guanyant per un renyid·
díssim 3·2 a Nasi Herms i fi·
nalment David llibre va caure 
amb Marc Bieto per 3·0.
De moment l’equip RS·Plast·
net es quart amb 3 punts dels 
6 equips participants.



El Waterpolo Igualada 
derrota el CN Caldes a 
Les comes

L’equip infantil femení del CAI i Carla Bisbal, 
guanyadores del Cros de Granollers 
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ATELTISME / LA VEU 

Diumenge passat al 
matí, un nombrós 
grup de 51 atletes del 

C.A.Igualada Petromiralles 
va participar en la 51a edició 
del Cros Internacional Ciutat 
de Granollers,  amb una molt 
destacada actuació global, 
sobresortint les 2 victòries 
assolides: de Carla Bisbal en 
Infantils fem. i el triomf per 
equips de les Infantils feme-
nines del CAI Petromiralles/
Dental Igualada, aconseguint 
en conjunt  un total de 3 po-
dis, amb el 2n lloc del Juve-
nil Ayoub Ait Addi en  categ. 
Sub-18.
Les proves eren puntuables 
per al G.P. Català de Cros de 
la FCA, i comptaren amb una  
multitudinària  participació  
dels atletes capdavanters de 
l’atletisme català de les dife-
rents categories i també de 
destacats atletes internacio-
nals, amb uns 2.500 inscrits, 
possibilitant novament una 
magnífica matinal de Cros. El 
CAI encapçala el G.P. després 
de la 3a J.
En Infantils fem., Carla Bis-
bal entrava guanyadora amb 
3’55” sobre 1.000 m. de cursa, 
entrant 6a Nuria Moix  amb 
4’08”, 13a Andrea Gil amb 
4’21”, 14a Carlota Mollà amb 
4’21”, 17a Aya Boulbayem 
amb 4’25”, 18a Mar Buchaca 
amb  4’25”, 23a Martina Zu-

DIRTY DANCING: Teatre POLIORAMA

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

Temporada 
2017 - 2018

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!

CABARET: Teatre VICTORIA
Dia 20 Gener 2018     Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.15h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran 
espectacle, al Victoria. Entrades garantides a platea.

La història transcórre en els darrers anys de la República de Weimar, en un Berlín decadent i assotat per la crisi del 29. Una ciutat que es segueix aferrant 
inútilment a la il·lusió d'aquells anys d'esplendor que la van magni�car poc temps enrere. El Kit Kat Club, el club nocturn de la �cció, obre les seves 
portes cada nit per a entretenir a un públic ansiós per oblidar, encara que sigui per un parell d'hores, el mal que plana per damunt dels seus caps.
Governat pel seu inquietant i divertit mestre de cerimònies, el Kit Kat Club esceni�ca la convivència entre l'imparable creixement de la hidra nazi i la 
�ngida normalitat quotidiana dels protagonistes: la cantant anglesa Sally Bowles i el novel·lista americà Cli� Bradshaw o el romanç de tardor entre 
Fräulain Schneider i el propietari jueu d'un �orent negoci de fruiteria, Herr Schultz.
Amb diverses de les cançons més emblemàtiques de la història dels musicals: “Willkommen”, “Cabaret”, “Money Money”, “Maybe this time”… CABARET 
és El Musical de Broadway que tothom hauria de veure un cop a la vida.

La producció actual: Elena Gadel, Ivan Labanda i Alejandro Tous encapçalen un talentós repartiment de més de 20 actors, acompanyats dalt de 
l'escenari per una banda de 9 músics en directe.

nino amb 4’28” i 37a Júlia 
Oliveras amb 4’39”, el que els 
donava la victòria per equips.
Va sobresortir també el 2n 
lloc d’Ayoub Ait Addi en 
Juvenils masc. amb 18’54”, 
entrant 6è Sergi Santama-
ría amb 19’16”, i 48è Eduard 
Alba amb 22’31” sobre 5.500  
m. de cursa conjunta amb els 
Junior.
Cal ressaltar igualment la 6a 
posició en categoria Promesa 
fem. de Marta Llagostera, 
amb 35’34” sobre un recorre-
gut de 8.000 m., en la prova 
internacional fem. dominada 
per l’atleta de Kenia Koima 
Joyline, amb 29’15”.                                 
En Junior fem. era 7a Èlia 
Ibarra  amb 16’41”, i 9a Iman 
Beloua amb 17’04”, mentre 
en Juvenils fem. era 14a Judit 
Ibarra amb 17’10”, seguida 

de Carla Alemany, 19a amb 
18’02”, i de Berta López, 30a 
amb 18’38”,  sobre 4.000  m. 
de cursa conjunta amb les Ju-
nior.
Abdelhakim Hamid era 8è 
Promesa masc. amb 35’59”, 
mentre José Daniel Morales 
era 37è Sènior amb 38’10” 
sobre els 10.000 m. de la 
prova internacional masc., 
retirant-se Abdessamad 
Oukhelfen i també Ayoub 
Ouchbab.  El guanyador ab-
solut masc. va ser el també 
atleta de Kenia Silas Nwe-
tich, amb 31’18”.                                  
Pel que fa a les  Cadets fem. 
entrava 15a Júlia Solé amb 
8’32”, 17a Francina Massagué 
amb 8’34”, 30a Judit Navarro 
amb 9’14”, 38a Marcel·la Solé 
amb 9’25”, 48a Mariona Ro-
driguez amb 9’43”, 54a Olatz 

Zamora amb 9’51”, 55a Cloe 
López amb 9’54”, i 74a Naia-
ra Zunino amb 10’24”, sobre 
2.000 m. de cursa.
En Benjamins fem. era 9a 
Helena Aguilera amb 3’09”, 
16a Ingrid Díaz-Guerra amb 
3’18”, 35a Berta Márquez amb 
3’38”, 38a Laia Cerro amb 
3’40”, 41a Emma Cerro amb 
3’42”, i  54a Erin Conesa amb 
3’51”, sobre 750 m. de cursa.
Martina Llorach era 9a en 
Alevins fem. amb 4’42”, i Laia 
Alonso era 25a amb 4’55”, so-
bre 1.000 m. de cursa, mentre 
en Alevins masc. era 36è Pol 
Rubio amb 6’23”, i 56è Nico 
Valle amb 6’49”, sobre 1.500 
m.
En Pre-Benjamins fem. era 
19ª Arlet Pons, amb 2’32”, 
sobre 300 m. de cursa. Oriol 
Alonso era 20ª en Infantils 
masc. amb 10’14”, 21è Nil Ca-
bello amb 10’15” i 33è Ham-
za Zeroual amb 10’42”, sobre 
2.500 m.
En Benjamins masc. era 20è  
Roc Uson  amb 3’04”, 23è Xa-
vier Nogales amb 3’05”, 51è 
Guillem Llorach amb 3’22”, 
55è Roc Pons amb 3’25”, 65è 
Jan Marimon amb 3’30”, 75è 
Mateu Martinez amb 3’40” 
i 78è Kilian Busquets amb 
3’41”, sobre 750 m. de cursa. 
Adnane Amoumi era 93è en 
Cadets masc., amb 16’40” per 
cobrir els 3.500 m. de cursa.                                                                                                                        
    
        

ATELTISME / LA VEU 

El passat dissabte 2 de de-
sembre els waterpolistes 
de la categoria absoluta 

masculina del CNI van jugar 
contra un del seus difícils ri-
vals, el CN Caldes, a la piscina 
de Les Comes. El partit va fina-
litzar amb  un 11-6.  
El partit va començar de forma 
molt igualada per part dels dos 
rivals, on només hi havia un 
gol de diferencia entre ells que 
havia marcat l’igualadí E.No-
guera(3-2). Al segon i tercer 
període, els jugadors del CNI 
van treballar més en defensa, 
evitant que l’equip de Caldes 
marques cap gol. Gràcies a la 
millor defensa, al marcador es 
va poder observar a favor de 
l’equip local, una notable di-
ferencia de gols (6-0). Durant 
l’últim període, l’entrenador 
Marc Tolosa va fer canvis de 
jugadors fent que els jugadors 
veterans descansessin i que els 
jugadors més novells de l’aline-
ació juguessin. L’equip visitant 
va aprofitar la poca experièni-
ca dels novells per marcar amb 
més facilitat. 
Van jugar: D.Hontoria(por-
ter), E.Noguera(6), D.Pe-
lejà(1), A.Boix, K.Casado, 
J.Soler(1), Q.Vilarrubias(1), 
T.Mallofré, D.Sánchez(1), 
M.Badia(1), A.Lopez, P.Perez, 
P.Gómez(porter) i com a en-
trenador M.Tolosa.
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CULTURA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Iguala-
da ha posat en marxa, 
aquest 1 de desembre al 

vespre, un nou panell d’imat-
ges de promoció turística al 
seu vestíbul, anomenat Es-
pai Igualadiníssim. Es tracta 
d’una estructura de 5 metres 
d’amplada per 2 metres d’alça-
da, formada per dotze subpa-
nells retroil·luminats amb 
tecnologia LED i on, al llarg 
de l’any, s’hi aniran posant 
imatges dels atractius turís-

tics i dels esdeveniments més 
representatius de la capital de 
l’Anoia. Per a la seva obertura 
i coincidint amb l’arrencada 
de la campanya de Nadal, que 
enguany porta el lema de “Els 
reis del Nadal”, el panell s’ha 
dedicat íntegrament a la Fes-
ta dels Reis d’Igualada, amb 
fotos de Josep Maria Torras 
Payerol i Agustí Olivé. Durant 
l’acte d’encesa, que ha tingut 
lloc aquesta tarda, l’alcalde, 
Marc Castells, ha traslladat 
als representants de la Comis-
sió Cavalcada de Reis d’Igua-

L’Ajuntament d’Igualada estrena 
el nou Espai Igualadiníssim 
al seu vestíbul

lada que “amb aquest primer 
recull d’imatges, l’Ajuntament 
i el conjunt de la ciutat fan un 
regal a Ses Majestats els Reis 
d’Orient i a tots aquells que, 
des de la Comissió, vetllen 
perquè a casa nostra visquem 
cada any una festa única”. 
Posteriorment i a mesura que 
avanci l’any, en aquest Espai 
Igualadiníssim s’hi posaran 
imatges, per exemple, dels 
Tres Tombs, del FineArt, de 
la Mostra d’Igualada, de l’Eu-
ropean Balloon Festival, de 
l’Anòlia o de la Festa Major.

DISSENY / LA VEU 

El dijous 30 de novem-
bre es va dur a terme 
la Première Vision Le-

ather Clud of Fashion de Pa-
rís al clúster de pell d’Iguala-
da a la’Adoberia la Bella, amb 
l’objectiu de presentar les no-
ves tendències de moda de 
temporada primavera/estiu 
19 pel cuir. 
En aquesta presentació,  els 
alumnes del cicle formatiu 
de grau mitjà d’Artesania de 
complements de cuir i del 
monogràfic de disseny i pro-
ducció en pell que l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny 
Gaspar Camps ofereix en ho-
rari de tarda, van poder veu-
re les tendències en l’àmbit 

de la moda així com la seva 
aplicació al cuir.
L’escola municipal d’art i dis-
seny Gaspar Camps d’Igua-
lada ofereix dins la seva ofer-
ta reglada el  singular cicle 
formatiu professionalitzador 
de grau mitjà d’Artesania de 
Complements de cuir, cicle 
formatiu vinculat a la moda i 
la pell únic a Catalunya guar-
donat amb el Premi Nacional 
Prestigia. Dins aquest cicle 
es treballa de forma pràctica 
dins un taller de pell equipat 
amb altes prestacions i dotat 
de l’última tecnologia així 
com de tot el material artesa-
nal i industrial necessari per 
confeccionar qualsevol tipus 
de producte en pell de forma 
professional. 

Els alumnes de pell de La 
Gaspar presents al saló 
Première Vision París

RESTAURANTS

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
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
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MÚSICA / PEP TORT 

J ordi Rabascall torna-
va aquest divendres 
a l’Ateneu per tancar 

els concerts de Músiques 
de Butxaca d’aquest 2017. 
I tornava amb el seu nou 
projecte Sinatra At The 
Apartament, la seva revi-
sió d’alguns dels èxits del 
cantant universal, allu-
nyant-les de la gran or-
questra i donant-li un to 
molt més íntim, virtuós i, 
sens dubte, totalment per-
sonal. I dic, sí, virtuós per-
què el Jordi Rabascall (una 
veu prodigiosa, riquíssi-
ma), el saxofonista Clau-
dio Marrero, el pianista 
Rodrigo G. Pahlen, el con-
trabaix Emilio Martín i el 
bateria Oriol Gonzàlez, 
són un quintet poderós, 
riquíssim en matisos, ima-
ginatiu en la seva proposta 
i totalment impredictible.
Així, Sinatra passat pel ta-
mís del jazz, ens va portar 
una vetllada de swing, om-
bres, mitges llums, clarors 
d’intimitat, que ens duia 
de sorpresa en sorpresa, 
i de sonoritat en sonori-
tat. El to dels 50 revisat 
i reinventat, repensat, i 
portat als terrenys del jazz 
personal i de petit format, 
de petit escenari, d’inti-
mitat com d’apartament. 
D’aquell que anys enrere, 
quan encara es podia, hau-
ríem escoltat entre el fum 
de moltes cigarretes, en la 
penombra blanca i negra 
d’un local petit i soterra-
ni i el dringar de glaçons 
que refreden un whisky de 

nom Jack.
Com deia els membres del 
quintet són prou virtuosos i 
camaleònics com per mante-
nir molt alt el llistó de la so-
noritat durant tot el concert, 
dominen el que fan, es nota 
que porten anys d’escenari i 
que el swing els corre per les 
venes. Són prodigiosos, son 
virtuosos, són molt bons i és 
un luxe veure’ls actuar.
Després, l’endemà del con-
cert, em van preguntar: et va 
agradar? I la resposta em va 
sortir sense pensar: “sí i no”. 
El “sí” ja l’he dit. Són grans 
músics, molt bons i la músi-
ca que toquen és d’altíssima 
factura. No és queden en els 
camins coneguts i molt tran-
sitats. Sinó que se la juguen 
i s’endinsen (i ens endinsen) 

Un Sinatra difícil

MÚSIQUES DE BUTXACA

sense por en selves d’im-
provisacions i sonoritats 
desconegudes i a voltes ar-
riscades. 
I aquí entra el “no”. Encara 
que és un “no” que cal ma-
tissar. En alguns moments, 
em va costar seguir els ca-
mins que proposaven. Les 
sonoritats se’m feien a vol-
tes difícils de seguir i la cas-
cada de ritmes, improvisa-
cions i harmonies se’m feia, 
en alguns punts, un pèl ex-
cessiva. Per tant no és gens 
un “no” a  una proposta 
certament arriscada, sinó 
més aviat l’evidència de que 
no tinc l’orella prou avesada 
a certes sonoritats que no 
formen part del meu dia a 
dia i que, per tant, en costa 
d’entendre i de pair.  

LLIBRES / LA VEU 

El proper dimarts 12 de 
desembre a les 7 de la 
tarda a la Biblioteca 

Central d’Igualada es presen-
ta el llibre de Maria Enrich, 
La sorra del rellotge, editat per 
Animallibres.
Es tracta d’un llibre publicat a 
la col·lecció L’isard on les no-
ies protagonistes, la Gal·la i la 
Patricia, descobriran la vida 
de la seva àvia i els costums 
de la societat als anys 60 del 
segle passat a través del des-
cobriment d’un diari que seva 
àvia va escriure mentre esta-
va compromesa amb un jove 
empresari del tèxtil, amb qui 
finalment no es va casar.
Del contingut del diari, que 
explica la difícil relació de 
l’àvia amb el seu promès, po-
dran deduir que alguns com-
portaments socials, i alguns 
problemes en les relacions de 
parella, són vigents, llastimo-
sament, avui en dia.

Sinopsi
El rebedor era ple de caixes, 
bosses amb roba i objectes 
que havien decorat la casa. 
La Patrícia i la Gal·la tenien 
davant seu l’evidència que 
havien perdut l’àvia per sem-
pre i que amb ella se n’havia 
anat tot un món. Però el des-
cobriment d’una caixa amb 
un diari personal farà que les 
dues germanes coneguin de 
primera mà la joventut de la 
seva àvia, i de retruc desco-
breixin un secret ben amagat. 

Maria Enrich
Maria Enrich (Igualada, 
1957). De petita té la sort 

d’anar a una escola activa 
-l’Escola Mowgli- on li ense-
nyen, entre moltes altres co-
ses, a viure la creativitat i la 
fantasia. Passa una joventut 
envoltada de lectures, viatges 
i aules. Estudia Magisteri i 
Filologia Catalana a la UAB. 
Després d’unes primeres ex-
periències donant classes de 
català en escoles de primà-
ria i a adults, s’està 18 anys 
a l’Institut Pere Vives com a 
professora de llengua i litera-
tura catalanes. Durant aquest 
temps, a més de donar clas-
se, madura la seva passió per 
l’escriptura. Ha estat regidora 
de cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada durant quatre 
anys. Té tres filles que són les 
responsables d’haver-li dirigit 
aquesta passió cap a la litera-
tura infantil i juvenil i autora 
d’un grapat de llibres per a in-
fants i joves. A Animallibres 
ha publicat també I a tu què 
et passa, Lia?

Maria Enrich presenta 
el seu nou llibre: 
“La sorra del rellotge”

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

Esmorzars, dinars (menú diari i festius) 
sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups 

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada93 806 65 96



CLUB DE LECTURA

EDUARD CREUS

“4 3 2 1” de  Paul Auster 

Per aquesta setmana he triat un dels autors, 
per a mi més significatius de la literatura con-
temporània. Es tracta de l’escriptor americà 

Paul Auster,  l’obra del qual és un vertader còctel on 
hi trobem l’absurd, l’existencialisme, el thriller i una 
continua recerca del significat de la identitat perso-
nal. De la seva vasta producció literària, avui ens 
ocuparem del seu darrer títol, la novel·la: 4 3 2 1.
El protagonista d’aquesta història és en Ferguson, 
un home que va néixer el dia 3 de març de 1947 
a Newark, Nova Jersey. El seu destí teixeix diver-
sos camins els qual el duran a viure quatre vides 
completament diferents, i a créixer i explorar de 
diverses formes l’amor, l’amistat, la família, l’art, 
la política i fins i tot la mort. Com a fil conductor 
d’aquestes vivències hi trobem alguns dels esdeve-
niments que han marcat als estats Units, la segona 
meitat del segle XX. 
El llibre comença descrivint l’arribada a Estats Units 
de l’avi del protagonista. Es tracta d’Isaac Reznikoff, 
un jueu rus de Minsk que en desembarcar al port 
de Nova York, es canvia el nom per un més ameri-
cà, Ichabod Ferguson, que finalment acaba canviant 
per Archie Ferguson. Després de casar-se exerceix 
diversos treballs per poder mantenir a la seva dona 
i als seus tres fills. Un d’ells, Stanley, obre una exito-
sa botiga d’electrodomèstics en la qual dona treball 
als seus dos egoistes germans. Coneix  la Rose, amb 
la qual acaba casant-se. I tenen un fill a qui posa el 
nom d’Archie, que amb els anys es convertirà en un 
gran apassionat del beisbol. Quan es fa gran tracta 

de buscar a la dona ideal, però totes l’acaben dece-
bent. 
Amb una tècnica senzillament brillant, Auster ens 
ofereix quatre versions de la història, atès que a 
partir d’un precís moment, aquesta pren camins 
alternatius. Pot ser que això provoqui confusió als 
lectors i es facin preguntes com: no havia mort el 
pare de Ferguson? No havia canviat la família de re-
sidència?). No obstant això, tot està molt ben travat, 
i en topar-se amb fets històrics com per exemple, la 
lluita pels drets civils, l’assassinat de John F. Kenne-
dy, la Guerra de Vietnam, etc., dona una total ver-
semblança a la narració. Els personatges estan molt 
ben descrits, però varien en cadascuna de les ver-
sions, sobretot el protagonista, que difereix en trets 
fonamentals, doncs a voltes odia la política, i en 
d’altres és un apassionat de Kennedy. Això succeeix 
també amb la majoria de secundaris, si bé aquests 
es mantenen més o menys iguals:  la tia intel·lectual 
Mildred, la múrria cosina Francie, i la comprensiva 
Rose, mare de Ferguson. Aquests tres són al meu 
parer,  els que deixen més empremta. També té el 
seu atractiu l’Amy Schneiderman, la noia que inicia 
una relació amb en Ferguson; la història  d’amor 
que viuen canviarà les seves diferents vides per 
complet.
Com ja és habitual en Paul Auster a la història hi 
abunden els trets autobiogràfics: s’explica la vida 
d’una família jueva, el protagonista passa la seva 
infantesa a Nova Jersey, i té un pare absent i poc 
afectuós. 

Malgrat les seves 960 pàgines és un llibre que es lle-
geix molt bé. Els lectors incondicionals d’Auster en 
gaudeixen plenament, i quan arriben al final es que-
den amb ganes de més. Tot i que el més crítics han 
dit que explicar quatre històries molt similars no 
aporta res de nou, reconeixen que tot i això aquesta 
obra serà recordada com una de les fonamentals de 
Paul Auster.  
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CINEMA / LA VEU 

Com cada any des de fa 
deu edicions, l’alum-
nat de primer de bat-

xillerat de la modalitat d’arts 
plàstiques, i des de fa cinc 
cursos l’alumnat del batxille-
rat d’arts escèniques de l’Ins-
titut Joan Mercader, han par-
ticipat en el Zoom d’Igualada, 
Festival Internacional de Fic-
ció per a Televisió, que s’ha 
dut a terme del 21 al 26 de 
novembre a Igualada i Barce-
lona. El nostre centre, sabent 
la importància del Festival, 
ha col·laborat aturant les clas-
ses per a aquest alumnat per-
metent-los assistir a les Zoom 
Class  que s’han dut a terme, 
ja que els pot ser molt útil 
pels seus estudis posteriors.
L’alumnat també ha participat 
com a membre del jurat jove 
del Festival atorgant premi 
en aquesta categoria a una de 
les vuit pel·lícules que hi han 
participat i que s’han visionat 
a l’assignatura Cultura audi-
ovisual. Aquestes han estat 
Charité (República Txeca, 
2016), Vida Privada (Espa-

nya), Els fills del sol (Espa-
nya, 2016), Memo (Hongria, 
2016), Wunschkinder (Ale-
manya, 2016), In arte Nino 
(Itàlia, 2016), De la ley a la ley 
(Espanya, 2017) i la pel·lícu-
la que ha estat l’encarregada 
d’inaugurar el festival, El nom 
(Espanya, 2016), del conegut 
actor i director català Joel 
Joan.
Per aquest motiu, el passat 
dissabte 25 de novembre, 
l’alumnat escollit es va  reunir 
conjuntament  amb  estudi-
ants d’un altre centre i també 
amb una persona referent de 
la televisió i, després d’una 
estona de deliberació conjun-
ta, van  triar la pel·lícula gua-
nyadora, que va ser Charité. 
Posteriorment, el mateix dia, 
durant la gal·la de cloenda del 
Festival, van entregar el pre-
mi al film seleccionat com a  
guanyador del guardó.

La Gaspar al Zoom Festival 
L’Escola Municipal d’Art i 
Disseny Gaspar Camps ha as-
sistit activament, com en al-
tres anys, a diversos actes del 
festival com a part de la for-

mació en llenguatge i tecno-
logia audiovisual, mòdul que 
forma part del currículum 
oficial dels estudis de grau su-
perior en Gràfica Publicitària 
que ofereix l’escola. 
L’escola participa també amb 
el Jurat Jove que atorga el 
premi amb aquest nom. És 
important l’assistència a les 
Zoom Class on l’alumnat té 
l’oportunitat de conèixer de 
primera mà les experiències 
i coneixements de professio-
nals del món audiovisual.

La Gaspar i l’INS Mercader van participar al Zoom



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Amb sense tu”, de Pep Elias, una ocorrent 
manera de capgirar la realitat

A mb una notòria concurrència de públic, el 
dijous passat, a la Biblioteca Central d’Igua-
lada, es va dur a terme la presentació del lli-

bre Amb sense tu, un altre recull de relats de l’escrip-
tor igualadí, Pep Elias. El llançament d’aquesta obra 
va ser conduït a mode de conversa pel filòleg, també 
igualadí, Jaume Farrés. De primer, doncs, es va fer 
un repàs dels trets més identitaris de la narrativa del 
Pep, que van des d’un insòlit enginy per a generar 
sorpreses, fins a la seva capacitat per a ironitzar o 
servir-se de recursos lingüístics; tot per a conduir al 
lector cap al seu terreny i, així,  fer-lo caure en pa-
ranys narratius o en el gaudi de l’absurd per l’absurd, 
bo i partint de l’actualitat en el sentit d’advertir que 
en les situacions del dia a dia no tot és tan senzill 
com sembla. De retruc, al decurs de la xerrada és va 
concedir una especial atenció a la importància del 
relat curt en tant que gènere complex d’escriure, tot 
i que de lectura agraïda. En aquest sentit, el propi 
autor apunta que les seves aportacions al món perio-
disme són les que més han contribuït a la seva fami-
liarització amb la narrativa breu. 
L’obra conté divuit relats, presentats indistintament 
de tres en tres i de dos en dos, que parlen d’històri-
es contemporànies, protagonitzades per personatges 
amb perfils aparentment convencionals. En parau-
les de l’autor, es tracta de situacions basades, en més 
d’una ocasió, en titulars sorprenents però publicats 
als diaris que –ell- ha fet servir com a punt de par-

tida per a  constatar que “no hi ha ficció amb sense 
una mica de realitat”. Un partit de tennis amb sense 
final, un lingüista amb sense sort, un escriptor amb 
sense coartada, un joc de màgia amb sense truc o 
París amb sense glamur són alguns d’aquests argu-
ments.
Tanmateix, a la xerrada també es va fer esment al per 
què del títol i la imatge de la portada del llibre, loca-
litzada al Cementiri nou d’Igualada i obra del fotò-
graf igualadí Cesc Sales. L’autor va puntualitzar que 
el títol, basat en l’expressió col·loquial “amb sense” 
-aparentment contradictòria-  sintetitza les mateixes 

ambigüitats, les absències i les presències, així com 
les pertorbacions que formen part de forma més o 
menys tàcita de les històries que ell ha escrit.
Al capdavall, i tan contradictòria com la pròpia vida, 
tot és una magnífica invitació a explorar quins po-
den ser els llindars de la realitat; no sense indagar 
què els succeeix als protagonistes o bé figurar-se què 
els podria haver succeït.
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LLIBRES / LA VEU 

El passat dijous, dia 30 
de novembre, va tenir 
lloc al Saló Rosa de la 

societat La Lliga de Capella-
des la presentació del llibre 
de relats Llàgrimes de tardor,  
de l’escriptor igualadí Eduard 
Creus. La presentació va anar 
a càrrec de Francesc Guinart, i 
l’acte va comptar amb una no-
drida assistència.
Durant la presentació es van 
llegir fragments d’alguns dels 
contes que conformen el recull 
de narracions, i que estan divi-
dides en tres parts: pessics de 
vida, llegendes i la guerra civil. 
De la primera, el conductor de 
l’acte va destacar l’originalitat 
dels relats, i la manera distesa 
de tractar els moments i situ-
acions de la vida quotidiana a 
les que els protagonistes de les 
històries es veuen confrontats. 
El canvi de registre literari es 
fa palès en la part dedicada a 
les Llegendes, en què l’autor fa 
una incursió en aquest gènera 
que tant popular va ser durant 

el segle XIX. A la tercera i dar-
rera part del llibre, dedicada a 
la guerra civil espanyola aflu-
eix la tasca de recerca feta per 
l’autor, en els escenaris natu-
rals on tingué lloc la contesa, 
la qual cosa va desembocar 
en les tres narracions de ficció 
històrica que posen el punt i 
final al llibre.
En darrera instància tingué 
lloc un col·loqui entre el pú-
blic assistent, el presentador i 
l’autor, durant el qual aquest 
darrer va explicar com duu 
a terme el procés d’escriptu-
ra dels seus llibres, les fonts 
d’inspiració i els seus projectes 
de cara al futur. A la clausura 
de la presentació tingué lloc la 
signatura de llibres per part de 
l’autor.

Presentació de “Llàgrimes 
de tardor” a Capellades

LLIBRES / LA VEU 

Llegir àlbums il·lustrats 
muts, sense paraules, 
com «Emigrantes» de 

Shaun Tan; jugar amb els ver-
sos i les rimes o representar 
teatralment contes són al-
gunes de les propostes que 
aquest curs està duent a terme 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada amb els alumnes del Pla 
de Transició al Treball (PTT) 
de l’Institut Milà i Fontanals. 
L’objectiu és promoure el pla-
er de la la lectura entre aquests 
joves, a través de materials de 
lectura diferents als habituals 
i descobrir-los així les mil i 
una maneres de llegir. Alhora, 
aquestes lectures són l’excusa 
per comentar i reflexionar so-
bre temes d’actualitat com els 
conflictes, els emigrants o l’au-
toestima. La iniciativa, anome-
nada «Fem-ho fàcil», serveix 
també per donar a conèixer els 
serveis bibliotecaris –presen-
cials i virtuals- entre aquests 
nois i noies i fer que se sentin 
seva la Biblioteca i, en particu-

lar, l’Espai Jove.
Les trobades del «Fem-ho 
fàcil» estan coordinades per 
Eva M. Sabaté i Daniel Rio i 
adopten la forma d’un Club de 
lectura on, a partir de les dinà-
miques de grup, es parla sobre 
diversos temes. A la trobada 
d’aquest mes de novembre s’ha 
tractat el tema dels conflictes a 
partir de a lectura que han fet 
de «Nahid, la meva germana 
afganesa», d’Anna Tortajada, 
i per al mes de desembre hi 
ha prevista una sessió per co-
mentar «Emigrantes», un re-
eixit àlbum il·lustrat de Shaun 
Tan que es llegeix a partir de 
les imatges. El gener serà el 
torn de parlar de l’eròtica del 
poder a partir de l’adaptació 
en lectura fàcil de «El llibre de 
les bèsties» de Ramon Llull, i 
el mes de febrer els joves par-
ticiparan en un taller especial 
de BiblioLab, «Improvisacions 
mòbils». Es tracta d’una sessió 
de creació cinematogràfica on 
els participants han d’escollir 
un petit text literari i filmar 
un pla seqüència que traslladi 

a imatges allò que els sugge-
reix. Per al mes de març hi ha 
previst fer un taller de poesia 
i explorar la fantasia a partir 
del llibre Un puente hacia Te-
rabithia de Katerina Paterson i 
a l’abril un nou club amb «El 
delegat», d’Ignasi Garcia Bar-
ba. Com en anys anteriors a 
finals de curs es farà una tro-
bada al Milà i Fontanals a tall 
de cloenda, on es fan recoma-
nacions de lectures per a l’estiu 
i es repartirà un punt de llibre  
amb les lectures que s’han fet 
durant l’any.
Justament ara fa dos anys que 
aquesta iniciativa va guanyar 
el V Premi Bones Pràctiques 
de Lectura Fàcil que convo-
cava l’Associació Lectura Fàcil 
de Catalunya amb l’objectiu de 
premiar iniciatives de diferents 
àmbits que utilitzen materials 
de Lectura Fàcil (LF) per pro-
moure la lectura, la inclusió 
social i la democràcia  infor-
mativa. Aquest és el tercer curs 
escolar que la Biblioteca i l’IES 
Milà i Fontanals treballen ple-
gats amb el «Fem-ho fàcil».

La Biblioteca explora formes de lectura 
diferents amb els joves del «Fem-ho fàcil»



avis, àvies, mestres i professionals de l’edu-
cació, per conèixer, comentar i recomanar 
les novetats sobre llibres infantils. 
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “La sorra del rellot-
ge” de Maria Enrich. Presentació a càrrec 
de David Soler, professor i poeta, i Joan 
Vives, editor d’Animallibres. Amb la pre-
sència de l’autora.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

MÚSICA
Igualada 

Concert de combos i jam-session. La Jam 
és oberta a tots els músics de jazz, amb la 
col·laboració de professorat i alumnat de 
l’ECMMI.
Dimarts a les 9 del vespre al bar musical 
Hot Blues.

DIMECRES 13 

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ
Igualada 

Club per practicar la lectura en la nostra 
llengua i conèixer l’obra d’autors catalans. 
En aquesta ocasió es parlarà sobre “L’he-
reu” de Prudenci Bertrana .
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

CONFERÈNCIA
Piera 

“El comú català, la història dels que no 
surten a la història” a càrrec de David Al-
garra. Si la història no en parla gaire és 
perquè l’escriuen els vencedors, i el comú 
va perdre. Però és aquest comú el respon-
sable en bona part de la cultura i la llengua 
que hem heretat
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca.

XERRADA
Capellades 

Xerrada sobre “Els masclismes quotidi-
ans”. Organitza Taula de dones.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca El Safareig.

DIJOUS 14 

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Trobada de persones que han llegit totes le 
mateix llibre. En aquesta ocasió “Lolita” de 
Vladimir Nabokov.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Llegendes de l’Ano-
ia” de Gener Aymamí i Domingo. Es 
comptarà amb la presència de l’autor.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la Llibreria 
Aqualata.

XERRADA-TALLER
Òdena 

“Alimentació saludable” Xerrada-Taller 
adreçada a famílies amb infants de 0-12 
anys.
Dijous a 2/4 de 6 de la tarda a l’escola 
Castell d’Òdena.

CLUB DE LECTURA
Capellades 

Trobada de persones que han llegit el ma-
teix llibre. En aquesta ocasió “La Murga” 
de Montserrat Costas.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
El Safareig.

XERRADA
Capellades 

Xerrada sobre les malalties infecciones or-
ganitzada pel CAP de Capellades. Inclosa 
dins els actes per al Marató de TV3.
Dijous a les 8 del vespre al Saló Rosa de 
la LLiga.

DIVENDRES 8  

CLUB DE LECTURA INFANTIL I BI-
BLIOLAB
Igualada 

“La capseta de música”, de Marta Plans
Tertúlia d’infants a partir de 8 anys que 
han llegit tots el mateix llibre. En acabar, 
cada participant farà una caixa de música 
amb materials reciclats.  
Divendres  a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

DISSABTE 9 

MARATÓ DE PIERA TV
Piera 

Marató solidària de recollida d’aliments. 
Amb actuacions musicals, entrevistes, 
dansa, folklore, màgia, correfoc, etc.  
Dissabte de les 10 del matí a les 10 del 
vespre als estudis de Piera TV.

CONCURS DE TEATRE
Piera 

El Grup de Teatre de l’ACR de Fals present 
“El principi d’Arquímedes”. Fals Ha arribat 
el dia que els «Cavallets de mar», el grup 
infantil de natació, comencen a nedar sen-
se.  
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

TEATRE
Calaf 

“Barbes de balena”. Un recorregut per la 
vida de Dolors Aleu, la primera dona lli-
cenciada en medicina a Catalunya i a l’es-
tat espanyol.  
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre al Casino.

DIUMENGE 10  

CINEMA 
Igualada 

Cicle CINC. Projecció de la pel·lícula ‘Ca-
pità calçotets’.
Dirigit per l’actor, guionista i director Da-

vid Soren..  
Diumenge a les 11 del matí a l’Ateneu 
Cinema.

BALLADA DE SARDANES 
Vilanova del Camí 

L’Agrupació Sardanista de Vilanova del 
Camí organitza una ballada de sardanes.  
Diumenge a les 12 del migdia a la Plaça 
del Mercat.

CONCERT-VERMUT 
Capellades 

Concert-vermut amb Joan i Anna.  
Diumenge a la 1 del migdia a la cafeteria 
de la Lliga.

CONCERT DE NADAL 
Capellades 

Concert de Nadal amb la Big Band de l’Es-
cola de Música.  
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

DILLUNS 11 

CONFERÈNCIA
Igualada 

Jordi Saragossa. “L’ombra de Kilian Jornet”.
Posteriorment he entès el motiu de la meva 
passió per la fotografia: viatjar, conèixer, 
viure i captar-ho tot amb la finalitat de 
compartir-ho. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

HORA DEL CONTE 
Capellades 

Hora del conte amb Clara Gavaldà.  
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
el Safareig.

DIMARTS 12 

CLUB DE LECTURA DE LITERATURA 
INFANTIL
Igualada 

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

EL 40 DE LOS RATONES
Claudia Jimena Torres
Exposició del procés creatiu del 
reciclatge artístic de la roba in-
fantil -carregada de records-, on 
aquesta retorna als seus propieta-
ris, convertida en ninots persona-
litzats i únics.
Del 4 al 22 de desembre a la sala 

d’exposicions de la Gaspar Camps.

NADAL MARKET
Iniciativa comercial de productes de 
disseny i artesania a Igualada. L’ob-
jectiu del mercat és oferir una selec-
ció de disseny i qualitat per regalar 
durant les festes de Nadal.
Del 6 al 24 de desembre a l’Emprem-
ta de Gràfiques Vilanova.

ÀNGELS FETS A MÀ
M. Angels Gual
Tots els anys l’Àngel del Nadal, guia 
de pastors en el pessebre, reparteix a 
les nostres llars pau, amor, harmo-
nia, alegria, felicitat...
De l’11 de desembre al 12 de gener 
al Punt de lectors de la Biblioteca

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

PREMI CIUTAT 
D’IGUALADA PROCOPI 
LLUCIÀ
Es presentarà una selecció dels tre-
balls presentats en la modalitat de 
fotografia del premi de creació artís-
tica Procopi Llucià.
Del 17 de novembre al 10 de desem-
bre a la Sala Municipal d’Exposici-
ons.

MARCIAL 
GEOMETRIES
Marcial Fernandez
Selecció de pintures en el seu es-
til de composicions d’abstracció 
geomètrica, de línies i tonalitats 
sòbries i elegants..
Del 9 al 31 de desembre al Portal 
del Llevador.

IGD BATX
Mostra dels treballs de recerca 
d’àmbit local d’alumnes de segon 
de batxillerat que s’han realitzat 
durant els dos últims anys.
Del 12 de desembre al 12 de gener 
al vestíbul de la Biblioteca Cen-
tral.

EXPOSICIONS





PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Fatigosos prolegòmens dels excessos que cometrem d’aquí a tres o qua-
tre setmanes / 2. Més estèril que un cul de caserna. Segons com esclati quedarà gomós / 3. Ner-
viós com un xarop a punt d’ús. Barret reservat a la tercera edat / 4. Ningú la guanya en virtut. 
Víctima de la rossa de Dallas perquè li fa por la lum. Enmig del verd / 5. Cosí del falcó en forma 
d’aixeta bàrbara. Greixada pel mètode de la cadena / 6. Un dels EEUU. Preparat per entrar en 
societat. Banda sonora de la bailaora / 7. Fa temps, quan era actual la picor. Guardaespatlles 
de l’àvia / 8. Acabaren amb la Dafne. És als tanins com a les malalties el patogen / 9. Tractarà 
la carn com un sabater. Furibund per mal estat d’en Roís / 10. Del gos i el nucli de la mecànica. 
Ibèrica que avui fóra valenciana / 11. Un i gràcies. Cinc o sis litres d’aire d’una tacada. Un i 
cinquanta i de res / 12. Dissortat, infaust, desafortunat. Si se n’ajunten gaires pot ser la bomba / 
13. Fent un ús consuetudinari del trineu. Vocalitzen a Ruanda.

VERTICALS: 1. Quatre bandits emboscats en plena autopista. De lacara del califa quan s’altera 
/ 2. Estan en consonància amb l’arruga. Goita, el tros d’Àfrica vocalista. Escorça de tell / 3. El 
fill del teixidor que ha sortit escriptor. Closcapelat amb seixanta anys de retard / 4. Un bòvid el 
protegia del mal temps per poder llegir. Mala llet en suc / 5. Cul d’olla. Seguidora de la fotògra-
fa. Enemics d’A’gunes Causes / 6. Passi comptes amb la retina dessodificada. Lectora d’en Jaume 
Cabré per al·lusions / 7. Propi d’en Capone. Senyal que el canó ha disparat. Neva en absència 
de la Braun / 8. Ordinador central en temps de l’antiga Roma. Quan se’n té molta no se’n té 
cap / 9. Que té prou carpels per degollar el misogin. Quasi tan nerviós com l’esmentat, en ser 
allitat / 10. Escassa utilitat. Les espelmes sempre li marxen endavant. Sempre ple com ell sol / 
11. Aquell vell sínode en què en Denis va ascendir. A Sardenya segresta, a l’imperi balla i a la 
societat no es delata / 12. Membre d’en Bernat a Montserrat. Un altre suc, ara a cop de maluc.

 

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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PREPARI LA SEVA LLAR PER AQUEST HIVERN  
 

Facilitats de pagament : 
finançament al 0% interès

Canvieu la caldera i estalvieu 

un 30 % del consum

 

Les 7 diferències per Nadia Giménez
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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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GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Forfait circuit Les Deus

Bicicleta Val de xapa i pintura

Entrades Museu del Traginer

Entrades Yelmo Cines Entrades Cine Ateneu

Joana Palmes Sala
Anna Biscarri Torres

Francesc Miquel Carpi 
Josep Gassó Vila

Gràcia Muñoz Bonill Miquel Andrevi

Josep Esteban Ferran Fernandez GiroXavier  Enrich Murt

Concesió Solè Bernadich
Jordi Badia Sendra

Entrades Teatre de l’Aurora Entrades IHC Entrades Museu del tren

Pepita Fabregas Argelic Josep Gassó Vila Ismael Miquel 

Escalada

Araceli Mas Roc
Àgata Brunet Muñoz

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

A més, si ets subscriptor de La Veu 
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el 

carnet de subscriptor 

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el 
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU 
i a Ingravita a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 
seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat 
de rebre informació de les activitats i serveis propis d’Ingravita, 
així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que 
Ingravita pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD)

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Entrades Teatre de l’Aurora

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Entrades Música de Butxaca TOTS ELS SORTEJOS

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 Entrades
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*Si has guanyat el premi, contacta directament 
a l’empresa que fa el regal. 
Has de presentar el teu DNI + el full d’aquest 
dia que acredita ser-ne el guanyador.

Moltes gràcies i sort!



Un nen diferent Estrena •  Wonder

RAMON ROBERT / 

U n nen amb una malformació 
a la cara, causada per una 
malaltia genètica, que als 10 

anys posa per primera vegada un peu 
a l’escola. Aquesta és la història d’Au-
gust, el protagonista de la novel·la 
Wonder,  de R. J. Palacio. La primera 
obra de l’escriptora nord-americana, 
que s’ha convertit en un èxit de ven-
des des de la seva publicació el 2012.  
El fenomen va començar als Estats 
Units, on el llibre és lectura obligatò-
ria en moltes escoles, i s’ha reproduït 
a Catalunya, on molts centres educa-
tius han recomanat i treballat la no-
vel·la a les aules. Només aquí s’han 
venut gairebé 100.000 exemplars en 
català, gràcies en gran part a la tasca 
d’acompanyament del llibre que ha fet 
l’editorial La Campana.
Ara, Wonder ha estat adaptada al 

cinema per Stephen Chbosky, guio-
nista i realitzador. Aquest, en clau de 
comèdia dramàtica i familiar, i sen-

MARQUES
EXCLUSIVES

  CENTRE VISIÓ GRUP
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De llibres i solituds
A Tous •  La libreria

RAMON ROBERT / 

De llibres i solituds. Això del 
que parla la nova pel.lícula 
de la guionista i realitzado-

ra barcelonina Isabel Coixet, ara ba-
sant-se en una novel.la d’una autoria 
britànica, Penelope Fitzgerald. L’ar-
gument situa la seva acció en un pe-
tit poble de l’Anglaterra, a l’any 1959, 
quan una dona decideix, en contra de 
l’educada però implacable oposició 
veïnal, obrir la primera llibreria que 

hi hagi hagut mai en aquella contrada.
Molt ben interpretada per Emily 
Mortimer, Patricia Clarkson, Bill 
Nighy, Honor Kneafsey, James Lance 
i Harvey Bennett, La libreria és una 
sentida, suggestiva, pulcra i molt de-
licada adaptació de la novel·la de la 
Fitzgerald, un meticulós treball de 
realització en la que Coixet demostra 
novament estar en la primera divisió 
d’actuals cineastes europeus. La pel·lí-
cula ha estat coproduïda per distintes 
companyies espanyoles, alemanyes i 
britàniques. 

Dimonis quotidians
El racó del Cineclub •  Los demonios

RICARD FUSTÉ / 

El dijous 14 de desembre, a l’Ate-
neu Cinema, el Cine-club pre-
senta la producció canadenca 

del 2015 Los demonios, dirigida per 
Philippe Lesage,en doble sessió a les 
20 h i a les 22 h, en versió original 
amb subtítols.
Fèlix, de deu anys, comença a des-
cobrir el món dels adults, un món 
estrany en què impera la violència i 
al qual no sap gairebé com enfron-
tar-s’hi. Les seves pors són en part 

producte de l’edat però també tenen 
un reflex inquietant en la vida real. I 
mentre els seus pares discuteixen, es 
produeix una onada de segrestos de 
nens a Montreal, on viu.
El director es basa en els seus records 
d’infantesa per dur a terme aquest 
retrat inquietant i ho fa amb l’estil 
objectiu dels documentals que havia 
dirigit amb anterioritat. La seva pri-
mera incursió en la ficció ha resul-
tat premiada a Bucarest i Montreal i 
també va merèixer una gran rebuda al 
Festival de San Sebastián. 

se caure en la sensibleria, ha fet una 
magnífica i molt emotiva pel·lícula 
sobre l’autoafirmació i la dignitat. Hi 

tenen paper destacat Jacob Tremblay, 
Julia Roberts, Owen Wilson, Mandy 
Patinkin i Millie Davis.



Estrena •  Wonder
COCO

Estats Units. Aminació. De Lee Unkrich, Adrián Molina  
Miguel és un adolescent mexicà amb el somni de conver-
tir-se en llegenda de la música, tot i la prohibició de la seva 
família. La seva passió el portarà a endinsar-se en la Terra 
dels Morts, on potser podrà conèixer el seu veritable llegat 
familiar. Una producció Pixar.

ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS
Estats Units. Intriga. De Kenneth Branagh. Amb Kenneth 
Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Jo-
hnny Depp, Michelle Pfeiffer, Derek Jacob. 
Durant un viatge en el llegendari tren Orient Express, el de-
tectiu belga Hèrcules Poirot investiga un assassinat comès 
en el trajecte, i de resultes del qual tots els passatgers del tren 
són sospitosos del crim. Basada en una novel.la d´Agatha 
Christie.

  
WONDER

Estats Units. Comèdia dramàtica. De Stephen Chbosky. 
Amb Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson, Mandy 
Patinkinr. 
Ell es un nen, només té 10 anys. Va néixer amb una defor-
mitat a la cara. Ha estat operat una vintena de vegades, però 
sembla que res canviarà per a ell. Va a un nou col.legi, però 
allí sembla que tampoc hi encaixarà. La seva cara el fa di-
ferent

LOS DEMONIOS
Canada. Drama. De Philippe Lesage. Amb Édouard Trem-
blay-Grenier
Mentre una sèrie de segrestos de nens té lloc a Mont-real, 
Félix, de deu anys, comença a conèixer el món adult. Imagi-
natiu i sensible, com molts nens, Félix li té por a tot, com el 
possible divorci dels seus pares, que semblen travessar una 
crisi; uns veïns sospitosos, etc. A poc a poc, els seus dimonis 
imaginaris comencen a reflectir-se en el món veritablement 
inquietant que l’envolta.

LA LIBRERIA
Espanya-Regne Unit. Drama. D´Isabel Coixet. Amb Emily 
Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy 
En un petit poble de l’Anglaterra, a l´any 1959, una dona 
decideix, en contra de l’educada però implacable oposició 
veïnal, obrir la primera llibreria que hi hagi hagut mai en 
aquesta contrada.

 

CÉZANNE Y YO
França. Biogràfica. De Danièle Thompson, Amb Guillau-
me Galliene, Guillaume Canet, Deborah François, Alice 
Pol
Vida de l’ escriptor Émile Zola i el seu company de col.legi, 
l´artista i gran pintor Paul Cézanne, amb qui mantindria 
una llarga i fraternal amistat al llarg de tota una vida.

LA LUZ ENTRE LOS OCEANOS
Estats Units. Drama d´epoca. De Derek Cianfrance. Amb 
Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz, Bryan 
Brown
Austràlia, 1926. Una petita embarcació s’encalla en una illa 
remota i al seu encontre van el faroner Tom Sherbourne i la 
seva jove esposa Isabel. A l’interior jeuen un home mort i un 
bebè que plora amb desesperació. Tom i Isabel adopten al 
nen i decideixen criar sense informar les autoritats.
 

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) 

COCO
Dj: 17:00/19:30
Dv: 11:00/17:00
Ds i Dg: 16:30
Dll: 17:15
Dc: 17:30

ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS
Dv: 19:30
Ds: 19:00/21:30
Dg: 19:00
Dll: 19:30
Dc: 20:00
Dj: 17:30 (VOSE)

CAPITÀ CALÇOTETS
Dg: 11:00

LOS DEMONIOS (Cineclub)
Dj: 20:00 (Català) / 22:00(VOSE)

1/ COCO (TP)
Dv Dll a Dj: 18:20/21:00
Ds i Dg:12:00/18:20/21:00
1/ COCO 3D (TP)
Dv a Dg: 15:45
1/ STAR WARS (7A)
Dj: 00:00

2/ MY LITTLE PONY (TP) 
Dv Dll a Dm: 15:50/17:55/19:55
Ds: 12:00/14:00/16:00/18:05/20:10
Dg: 12:00/14:00/16:00/18:05
Dll a Dj: 17:55
2/ SAW VIII (18A) 
Dv: 22:00
Ds: 22:15
Dg: 20:10/22:15
Dll a Dj: 19:55/22:00
2/ PERFECTOS DESCONOCIDOS 
Dj: 22:00

3/ EL GRAN DESMADRE (16A)  
Dv: 16:15/18:30/20:40/22:50
Ds i Dg: 12:45/16:15/18:30/20:40/22:50
Dll i Dc i Dj: 18:30/20:40/22:50
Dm: 18:30/22:50
3/ EL GRAN DESMADRE (VOSE)  (TP)  
Dm: 20:40

4/ PERFECTOS DESCONOCIDOS
Dv: 16:05/18:10/20:20/22:35
Ds i Dg: 13:00/16:05/18:10/20:20/22:35
Dll a Dc: 18:10/20:20/22:35
Dj: 18:10/20:20
4/ STAR WARS (VOSE)
Dj: 00:00

5/ COCO (TP)
Dv Dll i Dc: 17:00/19:40/22:20
Ds i Dg: 14:00/17:00/19:40/22:20
Dm: 17:00/22:20
Dc: 17:00/19:40
5/ COCO (VOSE)
Dm: 19:40
5/ STAR WARS (3D)
Dj: 00:00

6/ WONDER  (TP)
Dv Dll i Dc: 17:30/20:00/22:30
Ds i Dg: 15:00/17:30/20:00/22:30
Dm: 17:30/22:30
Dj: 17:30/20:00/22:30
6/ WONDER en català  (TP)
Ds i Dg: 12:30
6/ WONDER (VOSE)  (TP)
Dm: 20:00

7/ PADDINGTON 2 (TP)
Dv a Dg: 16:45
7/ LIGA DE JUSTICIA 
Dv a Dg: 19:00/21:30
Dll a Dj: 17:05/19:30/21:55
7/ THOR (7A) 
Ds i Dg: 12:10

8/ ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS 
(12A)
Dv a Dj: 17:15/19,45/22:10
8/ TADEO JONES 2 (TP) 
Ds i Dg: 11:55
8/ EL PEQUEÑO VAMPIRO (TP) 
Ds i Dg: 13:45/15:30

SALA AUDITORI
COCO
Dj: 18:15/20:40 
WONDER
Dv Ds i Dg: 16:15/18:15/20:40

SALA PETITA
PADDINGTON 2 
Dj: 18:30
ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS
Dj: 20:45 
COCO
Dv Ds Dg: 16:15
LA LIBRERIA
Dv Ds i Dg: 18:40/20:45

LA LIBRERIA
Dv: 18:00
Dg: 18:00
LA LUZ ENTRE LOS OCEANOS
Dv: 19:45
CÉZANNE Y YO
Dg: 19:45

MARQUES
EXCLUSIVES

  CENTRE VISIÓ GRUP

CULTURA / CARTELLERA  |  43Dijous 7 de desembre de 2017



44  |  RUTES DE L’ANOIA Dijous, 7 de desembre de 2017

La  Fou de  Tous

Com arribar a la Fou

MES INFO. A:

La Fou és un saltant d’aigua de la rie-
ra de Tous que es troba a la propietat 
d’Aubareda, la masia més antiga de la 
comarca. Aquest saltant crea en el seu 
recorregut una sèrie de tolls i rierols que 
tots junts formen un paratge humit en mig 
d’una població de secà com és Tous.

Al voltant de la Fou corren un seguit de 
llegendes, fonamentades sobretot per la 
gran quantitat de coves que l ’aigua ha 
anat formant en les roques. Les dues  lle-
gendes més conegudes expliquen com 
un bandoler (El Panna) usava la Fou 
com a amagatall i com a escapada o 
també expliquen com la Mare de Déu 

va esculpir la seva imatge en les roques (La cova de la 
Mare de Déu).Tot i que la llegenda més coneguda és la 
llegenda de la Cérvola Blanca.

Està força ben indicat, trobem els primers indicadors de la 
ruta (senyalització verda de trekking) a la primera plaça que 
trobem tot just arribar al poble de St Martí de Tous. Allà hi ha 
un parc infantil i una indicació d’una hípica.
Seguim amb el cotxe pel camí en direcció a la hípica i ja mar-
ca “La Fou”, a uns 10/15 minuts del poble, aparquem i comen-
cem la caminada pel mateix camí amb el qual hauríem anat 
amb el cotxe.
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la llegenda de 

Fa molts anys habitaven al castell de Tous els senyors feudals i no tenien la satisfacció de sentir
les rialles d’un infant a la seva llar. Com tots els senyors de l’època organitzaven caceres.
Un dia, trobant-se a la Fou, veieren entre l’herbatge la silueta d’una cérvola blanca i per més que
intentaren d’aconseguir-la sempre s’escapava. Un cop el senyor la va poder acorralar i quan
creia tenir-la va trobar a més de la cérvola una dolça criatura la qual va prendre com a filla. 
Passaren molts anys i es convertí en una formosa noia. Era atracció dels joves nobles de la rodalia 
però ella els defugia dient que només es casaria amb que aconseguís caçar la Cérvola Blanca. 
Un jove que li tenia el cor robat afirmà amb veu alta: 
-Senyora, jo prometo, per dintre d’un any, caçar la Cérvola Blanca per poder obtenir del meu 
amor la gràcia.
El jove incansablement la buscava, a vegades se li apareixia però li tornava a desaparèixer
misteriosament. Fins que un dia passejant-se per la Fou se li va aparèixer un vellet que li digué
que l’ajudaria a caçar la Cérvola Blanca si ell li donava l’anima. Ell va acceptar i el vellet va 
desaparèixer. El jove tot seguint les instruccions del vellet, que era el
dimoni en persona, va anar al lloc 
indicat. El lloc de la trobada encara 
avui és conegut com la Cova del Diable. 
En aquell mateix instant se li aparegué 
la Cérvola Blanca.
Ell aprofitant l’ocasió li tirà una 
sageta però només va ferir a l’animal. 
Va perseguir amb totes les seves forces 
la Cérvola però aquesta s’amagà entre 
els matolls. El seu perseguidor, va fer 
el mateix i travessant l’obstacle, veié la 
figura de la noia que ell estimava. 
Es va llançar als peus de la noia i de 
genolls li digué: 

— He complert. Em faràs la mercè? 

— Compliré la meva promesa, però 
deixa’m fer-te una proposta: fugim 
d’aquest món per viure junts per 
sempre. 

Tan bon punt ell digué que sí, el llac es 
va obrir i la terra els engolí per sempre. 
Ni ell, ni ella, ni la cérvola tornaren a 
ser vistos mai més.
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