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L’Anoia, a la cua del país 
en recollida selectiva 

Alguns municipis generen el doble de residus de la mitjana catalana

Residus de plàstic. L’Anoia va ser de les primeres comarques del país en fer recollida selectiva, però ara és la darrera en donar exemple. P12
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L’Agència de Residus de Catalunya ha 
publicat recentment les dades correspo-
nents a la recollida selectiva de residus 
a tot el país. Lamentablement, les xifres 
representen un desastre per a l’Anoia. La 
mitjana de residus que es generen al país 
és d’1,30 kg/hab/dia, però, a la comarca, 
trobem municipis que doblen aquesta xi-
fra. L’anàlisi demostra també que cada 
anoienc va generar l’any passat 507 qui-
los de residus, però només 100 d’ells es 
van recollir en els contenidors de selecti-
va. A Piera, especialment, les dades són 
demolidores. Al final, resulta que l’Anoia 
és a la cua de Catalunya en la recollida 
selectiva de residus. Malament.

De poca cosa, sembla, serveixen les 
campanyes que les institucions ende-
guen per promoure la participació ciuta-
dana en la recollida selectiva de deixa-
lles i anar millorant un canvi d’hàbits i 
actituds més atent a la importància de la 
recollida selectiva dels envasos, papers 
d’embolcalls, etc. Els motius són la seva 
incidència en la millora del medi ambient 
i la necessitat de realitzar una gestió sos-
tenible dels residus. La recollida selectiva 
i el reciclatge permeten estalviar recursos 
escassos i part de l’energia necessària 
per a la fabricació dels productes a partir 
de matèries primeres verges. 
Són detalls que, a l’Anoia, sempre s’ha-
vien tingut en compte. Estranyen, doncs, 
aquestes xifres. I més encara quan, re-
cordem, aquesta comarca va ser pionera 
en la instal·lació de contenidors verds, 
blaus i grocs, i en la conscienciació ciuta-
dana dels beneficis de la recollida selec-
tiva. Aquí ja separàvem en molts munici-
pis el paper, el vidre i els envasos, molt 
abans que comencessin en altres punts 
del país... L’actitud proactiva de l’Anoia 
en el medi ambient al llarg de molts anys 
no està tenint ara la resposta que caldria 
esperar.
S’haurien de conèixer els motius d’aques-
tes dades negatives, i incidir, com sembla 
que farà l’Ajuntament d’Igualada, en la 
necessitat de mantenir actituds cíviques, 
no en va una correcta separació de resi-
dus també incidirà, en el futur, en un me-
nor cost de la recollida d’escombraries, 
un dels serveis més cars als que ha de 
fer front un municipi.

Una comarca 
poc selectiva

ANC i Òmnium Cultural
Les entitats impulsores del procés sobiranista i pel dret a decidir, 
després del fracàs en l’unitat política, esdevenen protagonistes 
cabdals d’un moment històric a Catalunya, respectant en tot mo-
ment les veus discordants. Aquesta setmana, els seus respon-
sables a l’Anoia -com a tot el país- han estat capaços de forjar 
una mobilització quasi sense precedents, a través dels telèfons 
mòbils i les xarxes socials, buscant el compromís per omplir diu-
menge la plaça Catalunya de Barcelona.

Elpidio Silva, jutge de l’Audiència Nacional, que va 
ser apartat del càrrec per empresonar a Miguel Ble-
sa, president de Caja Madrid ha estat condemnat a 
disset anys i mig d’inhabilitació. La condemna arri-
ba just la setmana que s’ha destapat el cas de les 
targetes “negres” dels 86 directius que gaudien de 
fons que no declaraven i que també rebien tractes de 
favor en la concessió de préstecs, alguns a  interès 
zero. 

Rodrigo Rato, Miguel Blesa i Ildefonso Sánchez 
Barcoj han de declarar com imputats pels beneficis 
de les conegudes com targetes negres. Està bé que 
s’hi posin, però aquest no és un problema només de 
Bankia. El Banc d’Espanya i Hisenda miraven a un 
altre costat. Ara no paren de sortir noms il·lustres es-
quitxats per una ‘pràctica corrent’ entre les classes 
dirigents, fossin de dretes o d’esquerres.

Teresa Romero, l’auxiliar sanitària de l’hospital Car-
los III, que es va infectar d’èbola va veure que el pro-
tocol sanitari de protecció va ser un desastre. El seu 
marit està en quarentena. I a més li van matar el gos 
Excalibur per si era portador del virus. Segurament 
per demostrar que feien alguna cosa. Ara la culpa és 
només seva. Més marca Espanya.

Jesús Rodríguez, conseller de Sanitat madrileny, 
va dir alleujat “Sort que gairebé no ha sortit de casa 
seva en una setmana, ja que aquesta quarantena 
voluntària ha limitat enormement la tasca de segui-
ment de possibles contagis, sobretot tenint en comp-
te que des del 26 de setembre la infermera estava 
de vacances i podria haver viatjat a altres ciutats”. I 
també va dir “podria haver mentit sobre l’estat de la 
seva salut”. Només que l’ambulància que la va por-
tar a l’hospital no estava preparada i va treballar 14 
hores més portant malalts i s’ha hagut de desinfec-
tar l’hospital d’Alcorcón i metges i esteticiens s’han 
presentat voluntàriament per aïllar-se. La ciutadania 
té més seny que els polítics que les engalten sense 
pensar.
 
Amaia Batanero, secretaria general de la Associa-
ció Madrilenya de Infermeria, AME havia dit. “No sa-
bem si els hospitals tenen o no protocols, però està 
clar que no s’ha difós i els  treballadors tenen por al 
contagi perquè no saben què és el que s’ha de fer 
en aquests casos”. La ministra de sanitat Ana Mato 
s’havia ofert per explicar als col·legues europeus 

com gestionar els trasllats de malalts i el seu trac-
tament als hospitals. La pretensiosa mania de voler 
donar lliçons al món.

Ana Mato, ministra de sanitat va declarar que “Tot el 
que puc dir és el que sabem a través dels mitjans de 
comunicació”. I no li cau la cara de vergonya. Però 
ara Soraya Sáez de Santamaria, vicepresidenta del 
govern ja agafa les regnes del tema i serà ella qui 
informarà a la població.

Miguel Pajares i Manuel García Viejo, van ser els 
religiosos repatriats per ser tractats a Espanya. Els 
van portar a un hospital amb nivell de seguretat 2, 
quan pel tractament de malalties infecciones ha de 
ser de seguretat 4. Ambdós van morir per la malaltia 
de l’èbola contreta assistint malalts a Sierra Leona. 
Diners llençats i riscos assumits només per voler fer 
el fatxenda. Europa demana explicacions i als res-
ponsables no els cau ni la cara de vergonya. 

Jose María Echevarría, metge espanyol que està 
treballant amb una ONG a Sierra Leone va escriure 
una carta a Ana Mato, ministra de Sanitat, on li deia 
que “està maquillant la veritat” perquè “Vostè ha de 
tenir coneixement a aquestes altures que els equips 
de protecció personal que es van utilitzar com a pro-
tecció no eren els adequats per a aquesta malaltia”. 
I no només això, “tot el protocol emprat ha estat un 
desgavell”.

Artur Mas, President de la Generalitat, “Alguns es 
confonen de contrincant. El nostre és l’Estat que no 
deixa votar”.

Antonio Arias Cañete, ja és comissari d’Energia i 
Media Ambient. En una clàssica maniobra del Par-
lament Europeu s’ha fet una transacció entre socia-
listes i populars per admetre una persona que aixe-
cava moltes reticències. A canvi que els ‘aprovessin 
el seu’ els populars van acceptar el candidat francès 
per economia Pierre Moscovici. I d’això en diuen alta 
política.

CDC pressiona ERC per fer una llista conjunta a les 
possibles eleccions plebiscitàries. Mentrestant, Mi-
quel Iceta (PSC) ja s’ha ofert ràpidament donant el 
seu suport per acabar la legislatura. Per altra banda, 
ICV encara està decidint què vol ser quan sigui gran.

Estranyen les xifres de recollida 
selectiva de residus, i més encara 
quan, recordem, aquesta comarca 
va ser pionera en la instal.lació de 
contenidors verds, blaus i grocs, i 
en la conscienciació ciutadana
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...

D E  L’ A N O I A

Edita
PUBLICACIONS ANOIA, SL
Dipòsit Legal: B-31430-82
Publicació controlada per l'OJD

Redacció, administració, muntatge i publicitat
RETIR, 40   08700    IGUALADA   

Tel. 93 804 2451 Fax 93 805 4171  
laveuanoia@gmail.com (redacció)

publianoiadisseny@gmail.com (publicitat)
Impressió: LERIGRAF-LLEIDA

PREMI AVUI DE PREMSA 
COMARCAL 1993

PREMI TASIS TORRENT 
1998 

Directora General:
PIA PRAT i JORBA

Director de redacció:
JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN



La setmana passada acabava la columna dient que 
la consulta tal vegada fos declarada iŀlegal, però 
que en tot cas seria legítima. Avui dijous, en el mo-
ment d’escriure la present columna tinc la certesa 
que és legítima, però no la tinc encara de quina 
mena de consulta s’ha convocat finalment.
El que tinc clar -com ja ho tenia- és que el 9-N ani-
ré a votar. Hi aniré per dignitat, per donar a conèi-
xer una altra vegada la meva voluntat de decidir, 
perquè cada vot Sí-Sí, legal o no, ens acosta a la 
independència. I tal com he fet els darrers Onze de 
Setembre, participaré activament de la jornada. 
El govern Rajoy ha recorregut la llei de consultes, 
el decret de convocatòria i ha estès tots els meca-
nismes de poder per amenaçar amb represàlies 
-”legales por supuesto”- a tots els funcionaris que 
coŀlaborin amb la consulta. També ha amenaçat 
amb demandes sense fi ni mida contra la Genera-
litat de Catalunya, per violar la privacitat de dades 
personals, si feia servir el cens electoral per al con-
trol dels votants. Ara que la consulta es fa sense el 
cens prohibit, ens acusen de convocar una consulta 
“sense les mínimes garanties democràtiques” .
Com es pot ser tan hipòcrita? Fàcil: els dóna vots 
-però cada vegada menys- al conjunt d’Espanya.
El sistema electoral espanyol està pensat perquè 
votin el que votin els ciutadans, res no canviï. No-
més PP o PSOE poden arribar a la presidència del 
govern i, comptat i debatut, les diferències entre 
uns i altres són mínimes. Si alguna vegada els ciu-
tadans hem volgut votar per canviar les coses, ho 
han prohibit. Com s’han burlat de totes les Iniciati-
ves Legislatives Populars (ILP) que, malgrat estar 
avalades per més de 500.000 signatures (més que 
vots totals tenen alguns grups parlamentaris), han 
estat rebutjades pels diputats a Las Cortes.
Una consulta amb caràcter vinculant, canviaria la 
definició de Catalunya respecte de l’Estat Espanyol 
i és per això que no deixen ni una escletxa per po-
der-la dur a terme.... malgrat que el 80% del Parla-
ment de Catalunya la demani. 
La proposta d’Artur Mas ha salvat la celebració de la 
consulta, però no ha salvat la unanimitat dels partits 
partidaris del Dret a Decidir, però això penso, és el 
mal menor i, en tot cas, no és el més important del 
procés. El que és important és que la immensa ma-
joria del catalans som partidaris del Dret a Decidir 
i una gran majoria estem per la Independència del 
nostre país. Perquè -i això és el que potser no sap 
veure la classe politica espanyola- el procés avança 
no pas per la força dels partits, sinó per l’impuls dels 
ciutadans. Un impuls que és transversal, que és el 
que li dóna força.
La societat civil té la veu principal, però no hem 
d’oblidar que la continuïtat del procés d’indepen-
dència no està només a les mans dels partits, sinó 
en la voluntat del poble. Per això escolto l’ANC, 
Òmnium, AMI i als partits independentistes a l’hora 
de decidir què faig amb el meu vot. El dia 9 de no-
vembre serà a la pila del SÍ-SÍ. Naturalment!

La consulta

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

El viatge dels tigres poesia. Eze-
quiel i Tom Dubbs eren dos tigres que vivien a An-
glaterra. Cansats de la vida sense al·licients de la 
ciutat, van decidir comprar un petit veler i anar a 
veure món. Van vendre tot el que tenien i es van fer 
a la mar. Una tempesta els va fer naufragar en una 
illa perduda. Van deixar la platja i s’endinsaren a la 
selva. Però no s’hi quedaren. S’enfilaren a una alta 
muntanya. Neu i esquerdes paoroses. Prop del cim 
sentiren l’olor de cendra i s’adonaren que es trac-
tava d’un volcà. Era un perill desconegut i tornaren 
muntanya avall tan de pressa com van poder. El cim 
vomità foc i rius de lava ardent que baixaven pels 
pendents arrasant-t’ho tot. S’amagaren com pogue-
ren en una cova fins que passà l’erupció. Quan van 
sortir no podien reconèixer res. Tot era negre i de-
solat. Caminaren perduts. Uns gitanos els recolliren 
i els ensenyaren a fer coses per anar vivint. Un dia 
van poder tornar a Europa. Quan eren a la vora de 
París els reconegué un veí anglès que els donà di-
ners per tornar a casa. A l’arribada tot el poble els 
esperava per escoltar les seves aventures. I tots 
consideren extraordinari el seu valor i intel·ligència. 
I així es convertiren en un referent i un model per a 
molts dels seus conciutadans.
Qualsevol que deixa el confort de les situacions co-
negudes, per endinsar-se en terrenys dels que hi ha 
poques referències, sempre acaben sent persones 
que mereixen el reconeixement social. Porten les 
fronteres del coneixement més enllà. Els que no es 
mouen -i els que intenten que no marxin “pel seu 
propi bé”- no corren perills però tampoc la seva vida 
té gaire relleu. Per això quan troben algú que ha fet 
un camí ‘d’aventures’ els escolten embadalits. Es 
meravellen del coratge i enginy d’aquells que van 
marxar i que ara tornen rics d’experiències i segurs 
d’ells mateixos per haver superat tants riscs i perills. 
Certament els tigres no viuen a la ciutat, ni poden 
comprar un veler per anar a navegar. Però Richard 
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Adams, l’autor del conte, veu en ells la fortalesa i 
la valentia. Vol explicar així que no s’espanten per 
les dificultats i saben lluitar. No importa si en alguns 
moments estan pitjor que asseguts al sofà de casa 
seva, quan no s’arriscaven a res. Però en el risc hi 
ha el premi. Per això els posa com exemple dels qui 
ho sacrifiquen tot per intentar aconseguir les fites 
que s’han posat. I quan les han assolit, els altres els 
envegen, sense adonar-se del sacrifici, treball i es-
forç esmerçats. 
És el que fan molts joves d’avui que deixen el con-
fort familiar per anar a la cerca de nous horitzons. 
Aquells que aprenen nous oficis i es guanyen la vida 
en el sentit més exacte de la paraula. Els que han 
d’anar pel món aplicant-se en les noves habilitats i 
descobrint talents que mai haurien pensat tenir. I ho 
fan amb valentia. Sense especulació. Enriquint el 
seu saber. Sent millors. Encara que econòmicament 
no sempre hi trobin una compensació. Perquè avui 
estar preparat no és sinònim de tenir més oportu-
nitats econòmiques. Però no tot són els diners, ni 
poder disposar d’objectes que es compren a les bo-
tigues. La veritable riquesa és aquella que es porta 
a l’interior. Aquella que no es pot malmetre. La que 
es fa d’emocions. De vivències i experiències viscu-
des. De les il·lusions forjades per horitzons vers els 
que caminar. De trepitjar terrenys desconeguts. De 
saber que allà s’hi troba la recompensa de sentir-se 
realitzat. De trobar nous companys de viatge. Amics 
per compartir. De referents en els que inspirar-se i 
de nous reptes que conquerir. 
No tothom s’ha de sentir un tigre. Hi ha molts ani-
mals per utilitzar com model, com feien els indis 
americans. Però només són referents. Com sempre, 
la veritable força es porta dins d’un mateix. Només 
cal perdre la por i fer-la aflorar. Més val ser que tenir. 
I per millorar cal iniciar el viatge sense pors. I cami-
nar cada dia. Perquè el que interessa és el camí i 
no la fi.

Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència... O no
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LOTTO 6/49
· Dissabte 11/10/2014
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· Dijous 9                  565  
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· Diumenge 12          255
· Dilluns 13               680
· Dimarts 14       113
· Dimecres 15      592

ONCE
· Dijous 9              56775
· Divendres 10       95897
· Dissabte 11    59123
· Diumenge 12       54241
· Dilluns 13             59128
· Dimarts 14    72572
· Dimecres 15    78943
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· Diumenge 12   10-38-47-48-53  Núm. clau: 4 

· Dimarts 14   4-5-15-23-32  Estrellas: 3/7
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18: Lluc; Just; Trifònia.
19 Joan de Brébeuf; Pau de la Creu; Laura.
20: Andreu de Creta; Artemi; Irene.  
21: Úrsula; Hilarió; Caius; Celina.
22: Marc; Maria Salomé; Nunila i Alòdia. 
23: Joan de Capestrano; Servand i Germà.
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seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

Les coses ben fetes
•• ESTEVE POLA

Em sento igualadí cent per cent i per 
això m’agradaria expressar la meva 
gran satisfacció per l’exceŀlent visita 
que vaig fer, juntament amb els meus 
amics, al Museu del Tren en miniatura 
Railhome BCN d’Igualada. Ens agrada 
molt veure coses ben fetes i aquesta 
visita va ser extraordinària pels molts 
detalls que es poden observar en l’ex-
posició. A més aquest Museu dóna 
molt bona imatge a la ciutat, cosa 
d’agrair.

Moltes felicitats Maria 
Montón Alemany
•• C. MICHELI

Hola Maria: Un cop més, amb tota la 
teva família ens trobem aquí quatre 
amigues, l’Emília, la Pepita, la Mont-
serrat i la Cinta.
Ens sentim molt afalagades per voler 
que participéssim amb vosaltres en 
aquesta festa. És un gest que valorem 
el que representa.
Són molts anys conviscuts compar-
tint complicitats, petites trobades, es-
poràdiques converses, respectuosos 
silencis i saber que tenim algú amb 
qui poder comptar. Això ens complau 
esmentar-ho avui i aquí perquè cre-
iem que això és l’amistat. I saber en-
tendre el com i el per què dels nostres 
comportaments, dissimular les nostres 
mancances que se’ns accentuen amb 
el transcurs dels anys. És el nostre de-
sig que mantinguem clar l’enteniment 
perquè Déu vulgui que aquest fer no 
se’ns estronqui.
Avui en fas noranta! i et felicitem amb 
aquest sentiment d’amistat i com que 
en altres ocasions hem elogiat les te-
ves virtuts i qualitats, no ens volem re-
petir, però sí esmentar que el temps no 
passa per tu, segueixes igual de vital i 
dinàmica, que guanyes a tothom amb 

lleugeresa, ja ho saps, “incombustible” 
i a sobre tens un nou títol, ets besàvia, 
per això enhorabona.
Moltes felicitats i fins la propera.

La força del sacrifici
•• JOAN PUJOL I BARTROLÍ

Recordo als meus pocs més de tres 
anys quan tota una renglera de soldats 
entraven trepitjant la vorera de la ma-
sia de Can Valls, casa pairal de propie-
tari dels Hostalets de Pierola, era prop 
del mig dia, jo vivia al costat a la casa 
dels meus avis materns i a l’endemà 
pel matí, sota una esplanada d’amet-
llers estaven cap un centenar de sol-
dats acampats, que en veure’m em 
cridaren: “Ven niño, ven!” i en donaven 
xocolatines. Recordo uns canons em-
plaçats al jardí d’una torre, disparaven 
en direcció a Collbató, prop de la mun-
tanya de Montserrat. M’explicava un 
amic que éren forces italianes, perquè 
a l’ordre de disparar deien el següent: 
“Apunti, diriccioni, gari gari foco”, és 
el que més recordo ja que degut a 
aquestes canonades que m’espanta-
ven molt, tant que ja de gran quan sen-
tia un tret tenia un sobresalt. Prompte 
va acabar la guerra i va començar la 
postguerra, la qual me’n sento hereu. 
A l’edat de cinc anys podies anar a 
l’escola a aprendre a llegir, escriure, 
tot amb la ma dreta, amb l’esquerra es-
tava prohibit, sumar, restar, multiplicar 
i dividir. El senyor mestre t’ensenya-
va amb bones explicacions la història 
d’Espanya i al dissabte a la tarda ens 
relatava la història sagrada, és el que 
més ens agradava. Els més llestos de 
la classe s’enfilaven: regla de tres, ar-
rel quadrada, etc. i quan tenies catorze 
anys alguns pares ja t’esperaven per 
llogar-te de manobre amb un empre-
sari d’obres. El nostre mestre, en Joan 
García Sala, suplicava a alguns pares 
d’alumnes molt llestos que els deixes-

sin, com a mínim un any més, no Sr. 
García el meu fill ja comença de mano-
bre la setmana entrant, ja que neces-
sitem els diners, ja que anem molt jus-
tos. Anàvem molt escassos d’aliment, 
als Hostalets no hi havia pa de blat, la 
meva mare en feia de panís i allò su-
plia el pa. Anava per les dreceres cap 
a Igualada a buscar cigrons per tenir 
un aliment sòlid pels fills, la roba anava 
molt escassa i s’aprofitava tota, quan 
en una casa sobrava es repartia. Jo 
als nou anys, per les tardes ja serra-
va llenya de pi amb la meva mare per 
portar-la a la bòvila de Piera per coure 
el refractari, un totxo anti-foc i als dot-
ze anys ja vaig començar de manobre. 
No podries triar l’ofici, havies de fer el 
que manava el pare, donaves tota la 
setmanada als pares, sols et donaven 
els diners justos per poder anar al ci-
nema els diumenges. Quan contreies 

matrimoni, que el que no tenia casa te-
nia que viure amb els pares, si no erets 
l’hereu. Tant tu com la teva esposa 
continuàvem donant la setmanada als 
pares, “Ja els trobareu quan siguem 
morts”, aquesta era la dita més este-
sa en aquells temps, i què n’hem tret 
d’aquesta vida tant dura? Doncs saber 
el valor de les coses, a no malgastar i 
a tenir uns estalvis per la vellesa o ma-
laltia, ara nosaltres ja no som com ells 
però amb la cuirassa de l’estalvi hem 
pogut veure les coses clares i amb el 
temps de la bombolla no hem anat a 
buscar res als bancs o caixes d’estal-
vis que no fos una quantitat mòdica 
per tornar-la ràpid. Els hereus de la 
postguerra tenim una dita: “Que el blat 
no es blat fins que no és al sac i ben lli-
gat”, aquest article està dedicat a totes 
les persones que amb el seu coratge i 
sacrifici varen viure la postguerra.

Dia 17: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 18: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 19: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 20: JUVÉ./ Av. Montserrat, 27
Dia 21: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 22: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 23: SECANELL/ Òdena, 84

cartes al director

Igualada poc hospitalària
•• FINA FERRER ALEMANY

El dia 14 de setembre sortia del car-
rer Manresa, a on viu un familiar, per 
dirigir-me cap a un poble de prop de  
Vilafranca del Penedès. En el carrer la 
Torre de Claramunt deuria veure la se-
nyal d’obligació al mig del carrer i deu-
ria menystenir les senyals de prohibi-
ció que hi ha a cada banda amb uns 
escrits que tot circulant no es poden 
llegir. Venia d’un enterro i feia xafogor.
Tot seguit la càmera de més enllà em 
va fotografiar el cotxe i ahir, òbviament, 
vaig rebre la multa.
 Per què hi ha una senyal d’obligació 
al mig d’aquest carrer que es contra-
diu amb les senyals de prohibició dels 
costats? Per què hi ha una càmera 
després? Crec que no seré la darre-
ra persona que cau en aquest parany. 
Crec que hi ha una ambigüitat que als 
entesos els va passar per alt i cal sos-

treure-la abans d’instal.lar-hi a pocs 
metres una càmara. Si el senyal d’obli-
gació sols és pels veïns, crec que sols 
caldria avisar-los de l’excepció i treure 
la senyal d’obligació del mig. 
Si us plau, no enredeu la troca als  fo-
ranis, que prou fotuts ens trobem a 
dins d’aquesta ratonera; i per postres, 
al cap d’uns dies, rebem el mal record 
de la multa..
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El programa Reempresa salva negocis viables 
amb el relleu d’emprenedors 

DIVENDRES
17 d’octubre de 2014

mats per la Diputació de Barcelona 
assessoren i ajuden gratuïtament 
en tot el procés, tant als cedents 
com als reemprenedors. 
Els nous empresaris també són tu·
telats en el pla de negoci per facili·
tar la continuació de l’activitat, una 
tasca en què sempre està present 
qui traspassa el comerç o l’empre·
sa. Així, per exemple, ha estat en 
els casos de les botigues Sports 
Team, de Santa Margarida i els 
Monjos (Alt Penedès), Formatge·
ria Molins, de Molins de Rei (Baix 
Llobregat) i l’empresa de fabricació 
de bolquers de cotó reutilitzables 
i ecològics Tucuxi, de Granollers 
(Vallès Oriental). 
Les persones que traspassen els 
seus negocis, a més d’aconseguir 
amortitzar el treball de tota una 
vida, senten la satisfacció que les 
seves “criatures” segueixen vives 
amb l’empenta d’un il·lusionat re·
emprenedor, a qui assessoren des 
del primer moment. Així ho ha fet 
la Pepita Trias, que durant 32 anys 
va regentar a Santa Margarida i els 
Monjos l’única botiga de productes 
esportius. El nom Esports David, el 
mateix del seu marit i el seu fill, l’hi 
va posar amb la vaga esperança 
que el seu hereu prengués el testi·
moni de la botiga un cop es jubilés 
la mare. El fill va optar per una altra 
activitat i la senyora Trias comen·
çava a perdre l’esperança: “Estava 
a punt de liquidar les existències i 
baixar la persiana quan va aparèi·
xer la Berta Agut”, recorda. 

Tutela per cedents i reemprenedors
La Pepita Trias es va acostar al 
Centre Àgora de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès. Diverses 
persones es van interessar, però 
gairebé un any després, i gràcies 
a un petit anunci que va col·locar 
al setmanari comarcal La Fura, va 
aparèixer la Berta Agut, que s’aca·
bava de quedar a l’atur. Les dues 
es van posar ràpidament d’acord i 
després de signar un pacte de con·
fidencialitat, la Berta va rebre as·
sessorament del Centre Àgora per 
complimentar la documentació per 
capitalitzar la seva prestació d’atur i 
en la realització d’un pla d’empresa. 

El suport dels Centres Locals de 
Serveis a les Empreses, coordi-
nats per la Diputació de Barcelo-
na, ha aconseguit 75 casos d’èxit 
Gràcies al programa Reempre-
sa, els propietaris d’empreses en 
funcionament tenen l’oportunitat 
de cedir a altres emprenedors la 
seva activitat quan la deixen per 
jubilació o altres motius. Els que 
recullen el testimoni-empresa 
són reemprenedors que troben 
en el aquesta iniciativa una via 
amb garanties d’èxit gràcies al 
suport dels tècnics dels 35 Cen-
tres Locals de Serveis a les Em-
preses (CLSE ) de les comarques 
de Barcelona.
Fins al juny d’aquest any, a la de·
marcació de Barcelona, 75 empre·
ses i comerços han estat cedits a 
reemprenedors, mentre que a tot 
Catalunya s’han pogut salvaguar·
dar per aquest sistema 180 empre·
ses. L’objectiu de l’acord de la Dipu·
tació de Barcelona amb la patronal 
vallesana Cecot és ambiciós, ja 
que aspira a involucrar en 10 anys 
90.000 empreses i 193.000 treba·
lladors arreu de la demarcació. 
Els beneficis d’aquesta iniciativa 
-que va iniciar en el seu dia Ce·
cot i que ha amplificat la Diputació 
de Barcelona- s’estenen a tota la 
societat, ja que s’evita la pèrdua 
d’empreses viables i es garanteix 
el manteniment de llocs de treball 
que, d’una altra manera, es per·
drien. Es mantenen, també amb 
aquest projecte, des de les instal·
lacions productives de les empre·
ses fins a la cartera de clients i de 
proveïdors, que és el que dóna 
valor a la història de l’empresa i a 
l’esforç realitzat en la seva creació 
i trajectòria. 

Creix a les comarques 
D’entrada, el programa Reempre·
sa, que s’està implementant pro·
gressivament a les comarques bar·
celonines, ha creat un mercat obert 
i transparent de traspassos on 
propietaris i reemprenedors poden 
trobar·se i facilitar un relleu empre·
sarial. Els 60 tècnics municipals for·

El mateix va passar en el cas de 
la Marta Llacer, que des d’abril re·
genta Formatges Molins. Veïna de 
Corbera i en atur des de feia dos 
anys quan va acabar la seva acti·
vitat com a administradora compta·
ble en una empresa del sector de la 
construcció, Marta va enviar un cor·
reu electrònic interessant·se pel ne·
goci de formatges que s’oferia amb 
l’assessorament de l’Ajuntament 
de Molins de Rei. Els cedents, que 
portaven 30 anys amb la botiga, es 
van jubilar però van estar dos me·
sos amb la Marta per ajudar·la en 
la seva nova activitat. “Canviar l’or·
dinador per una màquina de tallar 
formatges i embotits requereix un 
període d’adaptació”, subratlla l’ara 
empresària. 

Tucuxi, bolquers ecològics
El cas de Francesc Fajardo i Mont·
se Muñoz i l’empresa Tucuxi de 
bolquers de roba artesanals, reuti·
litzables i, per tant, ecològics, és un 
dels casos d’èxit de Granollers Mer·
cat, el centre de promoció econò·
mica municipal. L’assessor de Re·
empresa, Xavier Lamarca, va ser 
l’encarregat de gestionar el traspàs 
d’aquest negoci. El cas és singular 
no només pel model de negoci, sinó 
també perquè la cedent s’ha quedat 
amb un 10% de participació i manté 
reunions periòdiques amb el reem·
prenedor, que agraeix la tutela de la 
cedent. 

Xifres d’èxit 
Fins al juny d’aquest any, han estat 
75 les empreses i comerços que 
han estat cedits a emprenedors a la 
província de Barcelona, mentre que 
a tot Catalunya s’han pogut salva·
guardar per aquest sistema un total 
de 180 empreses. Aquests casos 
d’èxit ha suposat la salvació de 277 
llocs de treball a la demarcació bar·
celonina, amb una inversió induïda 
total que ha sobrepassat els tres mi·
lions d’euros, mentre que a tot Cata·
lunya la xifra es triplica fins gairebé 
els nou milions d’euros. L’operació 
mitjançada pel programa Reempre·

sa de menor quantia econòmica ha 
comportat un traspàs de l’empre·
nedor al cedent de solament 3.000 
euros, mentre que l’import més 
elevat ha estat de 150.000 euros. 
Els experts de la Diputació de Bar·
celona i de Cecot tenen l’objectiu 
d’arribar a un total de 212 traspas·
sos de negocis i operacions d’èxit 
de Reempresa a l’horitzó de l’any 
2015. De moment, la xarxa de 
CLSE ha atès 453 reemprenedors 
i 430 cedents de negocis. I la xifra 
no para d’augmentar, de manera 
que en els propers mesos poden 
tancar noves operacions. Al web 
www.reempresa.org/diba.es 
facilita la relació d’ens locals que 
formen part del projecte a les co·
marques barcelonines i es poden 
trobar nombroses empreses actual·
ment en cartera de cessió als reem·
prenedors interessats. 

La Pepita Trias i la Berta Agut a la botiga de Vilafranca del Penedès traspassada 
gràcies al programa.

 

El centre de Promoció Econòmica i Co·
merç de Sabadell ha estat el que més 
casos d’èxit ha registrat, en comptabi·
litzar-ne 16 des de l’any 2012 quan va 
arrencar el conveni entre la patronal 
vallesana i la Diputació de Barcelona. 
El segueix Granollers Mercat (11), Fun·
dació Tecnocampus Mataró Maresme 
(8), Foment de Terrassa (7) i Procorne·
llà (5). Durant aquest any, els centres 
amb més activitat de reemprenedors 
són EMFO Mollet del Vallès (22), Ajun·
tament de Molins de Rei (21), Ajunta·
ment de Badalona (19), Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès (18) i Grano·
llers Mercat (14), mentre que el podi 
de cedents atesos l’ocupen Promoció 
Econòmica i Comerç de Sabadell (16), 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
(16), Ajuntament de Badalona (12), Fo·
ment de Terrassa (11) i EMFO Mollet 
del Vallès (10). En el primer semestre 
de 2014 el “top” de casos d’èxit de Re·
empresa l’ocupen Foment de Terrassa 
(6), Granollers Mercat (5), Promoció 
Econòmica i Comerç de Sabadell (4), 
Procornellà (3) i Fundació Tecnocam·
pus Mataró Maresme (3)a Granollers



06

He hagut de rectificar el títol de l’article i afegir-
hi aquets paràgraf perquè, en anar a enviar-lo, 
va i surt tot l’enrenou de dilluns a la nit i la com-
pareixença del president Mas de dimarts amb la 
proposta que, per dir-ho fàcil, ha remogut manta 
coses i fet canviar el paisatge polític amb la “nova” 
Consulta. Si em permeteu, però, jo mantinc el que 
deia poques hores abans del petit terratrèmol que 
va tenir l’epicentre en el Palau Reial, davant ma-
teix de la parada de l’Hispano.  
Jo deia, som en la setmana decisiva del Procés, 
de la Consulta del 9N. Ara sí que tothom hi està 
d’acord. De fet, escric l’article dilluns i quan es 
publiqui, potser, ja s’hauran precipitat esdeveni-
ments i un servidor es quedarà a la intempèrie. 
Què pot passar si... Si no podem votar, si votem en 
condicions “no homologables”; si tornem a fer una 
Consulta “Arenys de Munt 2”.  
I això que a mi no em faria res escriure una cròni-
ca de l’11 de Setembre, del desplaçament a Bar-
celona i la gran participació festiva d’igualadins i 
anoiencs a compondre la immensa V humana que 
va mostrar al món una altra vegada la dimensió de 
la nostra Voluntat. Una resposta tan i tan gran que 
va tornar a evidenciar la voluntat de continuar el 
procés cap a la Independència, és a dir, cap a la 
jornada electoral del 9 de novembre. En escriure 
això, hauria de sumar-me als qui diuen que no ve-
uen cap altre escenari diferent del de les urnes al 
carrer per fer la Consulta. I, certament, m’hi apun-
to i des d’aquesta òptica entenc que segueixo el 
camí marcat per l’ANC.

Igualada i el 9N (el d’abans)
FRANCESC RICART ·

Si no es vota el 9 de novembre, però, quina cara 
farà l’ANC? Quina cara farem? M’arrisco a pensar 
que hem de fer el mateix posat -amb la mateixa 
cara, doncs- del primer dia quan l’organització de 
la Forcadell es va posar en marxa al Palau de Sant 
Jordi de Barcelona, el 10 d’abril de 2012, quan es 
van acordar els estatuts que establien un objectiu 
únic: treballar per la Independència, s’entén tre-
ballar per assolir la Independència de Catalunya. 
L’objectiu és claríssim, per tant, la cara i el posat 
-per encarar en cada moment l’acció- correspon-
drà a la circumstància, però no ha de suposar cap 
aturada ni, encara menys, cap deserció.
Recordem, al respecte, que l’ANC, preveient l’es-
cenari de la impossibilitat de la consulta, fins fa 
ben poc ha tingut vigent la campanya Signa un 
vot amb el fi de disposar d’un nombre significatiu 
d’instàncies de peticions de vot perquè el Parla-
ment en faci el servei convenient, com ara, el su-
port a una Declaració d’independència. 
Per què faig recordatori de la campanya? Justa-
ment per situar una mica el moment. Per bé que 
els representants dels partits  del Parlament, amb 
el president Mas, han mostrat una bona capacitat 
d’acció unitària i han manifestat la convicció d’ar-
ribar a la Consulta, també és cert que tothom im-
plicat a treballar pel procés ha mantingut l’escletxa 
mental d’arribar a una situació d’atzucac, sense 
eixida. I si hi arribem? Doncs s’haurà d’afrontar la 
situació de la manera més pràctica per continuar 
el camí, per assolir l’objectiu de la majoria de la 
població. 

No havíem quedat que volíem separar-nos d’Es-
panya i ser independents? Per què ara tants pro-
blemes per complir amb una legalitat espanyo-
la que no ens deixa assolir els nostres 
drets? De veritat que se’m fa difícil d’en-
tendre. Hi ha potser l’eterna qüestió que 
ens ha impedit tantes vegades aconse-
guir els objectius: les lluites i les baralles 
internes dels partits en detriment del bé 
comú del poble. Aquest ha dit de tort i de 
través quina era la seva voluntat. Si ara 
s’aturés el procés per particularismes de 
partit, seria imperdonable. 
Dit això, he de confessar que en un pri-
mer moment el discurs del president Mas 
em va deixar perplex. No vaig entendre 
prou bé què pretenia amb aquesta deci-
sió de fer una votació que no és la defini-
tiva, sinó una mena de prova.
Després, mirades les coses amb més 
calma, he entès (o m’ha semblat enten-
dre) que allò que pretenia el president 
era complir amb la promesa de la vota-
ció el 9N i així satisfer les ànsies de tots 
aquells repetidament hem manifestat la 
nostra voluntat de fer-ho.
Aquest és el primer objectiu. El segon crec que és 
tenir les mans lliures per convocar més endavant 
unes eleccions plebiscitàries. Si el 9N la gent va 
massivament a votar, el president, en compliment 
del mandat popular, pot convocar unes eleccions. 
El govern de Madrid no podria fer res per impedir-

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu
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No ens enganyem: la Independència no arriba el 
dia 10 de novembre, ningú no ho ha dit mai. Com 
tampoc ningú no ha dit que seria un procés fàcil. 
Els processos d’Independència solen allargar-se i 
ser costosos. Dit això, pensem que ja portem una 
bona part del camí feta i aquesta evidència ens ha 
d’animar a continuar sigui la circumstància i passi 
el que passi o no passi el 9N. 
Recordeu la “teoria” de la defraudació a què es 
vol abocar els catalans alimentada pels líders uni-
onistes: per Pere Navarro, abans, Miquel Iceta, 
ara, i els del PP sempre. Nosaltres ens sentirem 
defraudats si nosaltres mateixos girem cua, si 
abaixem els braços. I no ho farem, tal com amb 
tanta fermesa i alegria  ha actuat el poble cata-
là i la població d’Igualada des de l’11 S fins ara 
mateix, amb declaracions i decrets del Parlament 
i del govern, concentracions de suport populars 
arreu, amb la moció de l’Ajuntament d’Igualada a 
favor de la consulta, i també amb intensificació de 
campanyes com Ara és l’hora, d’àmbit nacional o 
programes d’actes tan sòlids com el de Poder és 
voler de La Teixidora o l’organització de la Taula 
del Sí d’àmbit local... 
No sé com haurà anat la setmana i si aquest ar-
ticle s’ha aguantat gaire, però em permeto conti-
nuar demanant convicció i fermesa a treballar per 
l’objectiu inicial i final: l’assoliment de la Indepen-
dència d’aquest poble sobirà. I el 9N, ja ho sabí-
em, només serà un moment del camí.

Votarem o botarem?
la perquè entra plenament dintre l’àmbit de com-
petències del president de la Generalitat. La seva 
pretensió és que hi hagi una llista conjunta dels 

partits que defensen el dret a decidir. I en aquest 
sentit ha emplaçat els partits sobiranistes –implí-
citament feia referència a ERC-- a formar-ne part. 
L’ideal seria convertir les eleccions en un referèn-
dum posant un sol punt en el programa: la decla-
ració d’independència. Però fins i tot en el cas que 

cada partit anés amb un programa propi, aquest 
hauria de ser el punt fonamental. I si tots junts  

--com és de preveure-- sumen més del 
50 per cent, el resultat variaria poc. Si 
la majoria del Parlament hi és favora-
ble, fins i tot la proclamació unilateral 
d’independència tindria ple sentit.
Hi ha dos perills, certament: En primer 
lloc, que un trencament definitiu de la 
unitat que s’havia mantingut fins ara ho 
engegués tot en orris (seria imperdona-
ble!); i en segon lloc, que hi hagués una 
desmotivació notable de la gent, que ja 
comença a estar cansada de tants tripi-
jocs d’una i altra banda. Crec que som 
molts els que desitgem una solució im-
mediata. No es pot allargar gaire més 
aquesta sensació d’incertesa.
De moment, però, només hi ha una via 
oberta: la votació del dia 9. De mane-
ra clara i contundent s’han de poder 
comptabilitzar tant els vots com el nom-
bre de participants. Per això cal que 
ens fem conscients de la importància 
d’uns moments fins fa poc impensables 

i que no es tornaran a repetir en molts anys. Cal 
donar suport a tot allò que ens acosti a l’objectiu 
final. No s’hi val a jugar. El dia 9, tots a votar en les 
condicions que sigui. Si no, ens “botaran”.



Aquest dimarts el President de la Generalitat de 
Catalunya ha plantejat una proposta pròpia, di-
ferent a la de l’acord de desembre del 2013 per 
portar a terme una consulta popular no referendà-
ria, d’acord amb la llei catalana de consultes. A la 
pràctica això significa que el 9-N viurem una nova 
mobilització popular que tindrà un valor semblant 
als tres darrers onzes de setembre, la campanya 
signa un vot, o les consultes populars del 2009, 
però res més. 
Això ja no és un projecte consensuat i acordat per 
part de sis partits polítics i la majoria de la societat 
civil que ens el puguem sentir com a plenament 
nostre. Salvant les distàncies, aquest dimarts he 
tingut una sensació força semblant a la que vaig 
tenir el 21 de gener del 2006, quan Artur Mas i José 
Luis Rodríguez Zapatero van arribar a un acord 
per a rebaixar l’Estatut aprovat pel Parlament de 
Catalunya, al marge del President Maragall i de 
les forces polítiques i socials que havien acordat 
aquell primer intent de canvi de l’estatus-quo po-
lític, després de 23 anys d’autonomisme de peix 
al cove. Perquè hem tornat a cedir abans d’hora ?
Sabem que les classes dominants i les elits extrac-
tives catalanes continuen promovent i pressionant 
per tal que qualli un acord entre Unió, una part de 
CDC i el PSC, amb la voluntat d’aïllar a ERC i la 
CUP.  Davant d’això, és l’hora de mullar-se amb 
claredat, sense eufemismes ni fugides endavant, 
i posar-se finalment al servei de la majoria social 
independentista amb fets i gestos d’exercici de la 
sobirania real que enterrin definitivament l’ambi-
güitat i el doble joc. 
Passar la responsabilitat als partits polítics, esta-

blint el requisit de que en un futur siguin capaços 
de donar caràcter plebiscitari a unes eleccions al 
Parlament, sense concretar cap data ni termini per 
a fer-ho, deixa el procés independentista sense 

cap objectiu clar ni cap horitzó temporal concret.
Aquest procés participatiu no és l’eina, l’eina són 
unes eleccions per fer la declaració unilateral d’in-
dependència quan més aviat millor.
La situació d’urgència social en que vivim les clas-
ses populars catalanes, requereix d’uns represen-
tants polítics que s’afanyin a resoldre els nostres 
problemes. 
I les millores eines per a poder-ho fer, tothom ho 
sap, són les eines d’un Estat independent, dispo-
sant dels propis recursos que generem els treba-
lladors i les treballadores, evitant que siguin acu-
mulats per les elits d’allà i d’aquí.
Si el president Mas vol estar amb les prioritats de 
la majoria social, ha de convocar unes eleccions 
per a declarar unilateralment la independència, 
que obrin un procés constituent i de negociació 
amb la comunitat internacional i l’Estat espanyol, i 
que permetin començar a organitzar una democrà-
cia avançada, una societat més justa que trenqui 
amb l’estatus-quo i les oligarquies que amenacen 
la nostra llibertat i el nostre benestar. 

Si el 9N fos com havia de ser, segons el decret signat 
pel president Mas fa un parell de setmanes, el proper 
9 de novembre els catalans estaríem convocats a una 
consulta sense garanties legals, perquè estaria infrin-
gint l’ordenament jurídic vigent. El mateix que avui ga-
ranteix que vostè pugui defensar-se en un jutjat davant 
qualsevol acció que consideri injusta. Des d’un lladre 
que l’ha robat, fins a un inquilí que no paga el lloguer, 
passant per un mosso que s’ha passat de voltes i li ha 
posat un multa exagerada, o una companyia de telè-
fons que no el vol donar de baixa. El mateix ordena-
ment jurídic, perquè, avui per avui, de llei, a Catalunya, 
només n’hi ha una. La d’Espanya. El Parlament català 
en fa, de lleis, però sota els preceptes de la legislació 
espanyola. I europea. És així. Sap greu, casumdena, 
però sí... Podríem haver estat com Euskadi, però no 
vam tenir valor quan era el moment, ni tampoc teníem 
pistoles ni el terror era el nostre aliat per fer-nos valdre. 
Menys mal. Avui no ens faria cas ningú.
Sóc dels que es va emprenyar quan Mas va baixar 
el cap. M’ho vaig prendre com un pas enrere. Ja hi 
tornem a ser, vaig pensar. Ens ha guanyat la intransi-
gència, els tribunals manats a dit, els ministres malpar-
lats, l’oposició venuda, l’Espanya que no m’entendrà 
mai. La que em veu com un enemic, no com un amic 
que vol provar de viure lliure. La que es pensa que els 
catalans estem aquí per mantenir andalusos o extre-
menys, com veureu diumenge al Salvados amb Jun-
queras amb una família de Sevilla. Es que tu no eres 
el hijo que se va de casa, es que dejas padres  y siete 
hermanos, li diuen. Qui els va parir! Vaig passar un 
mal dia, sí. Alguna piulada al twitter producte de l’es-
calfament general que vivia molta gent. Cabrejat. Molt 
cabrejat.
La cosa va canviar quan vaig entrar en diferents  pàgi-
nes web dels diaris estrangers. Per ells, nosaltres tirà-
vem endavant. D’una altra manera, sí, però endavant. 
Que Mas els tenia ben posats, vaja. Un columnista de 
“El País” des de Madrid deia que la jugada de Mas 
era “mestra”, que descoŀlocava Rajoy, perquè prohibir 
ara la nova consulta era situar-lo internacionalment al 
cuarto de les rates, i si callava i l’autoritzava, estava 
admetent que la d’abans també era bona... A veure si 
he rumiat malament, em vaig dir, no fos cas que un 
jutge del Constitucional se m’hagués colat per sota de 
la camisa... Calma’t, Jordi. Pensa. Digereix el mal dia. 
A veure, tornem-hi.
Passades les hores, vaig comprovar com aquest país 
s’ha posat les piles amb una rapidesa sorprenent. Tant 
que aquells partits que van girar-se d’esquena i van 
trencar la unitat ara s’ho repensen. Tant que el wat-
sapp del telèfon bull amb un missatge d’ànim que es 
repeteix una i altra vegada. Tant  que sembla que avui 
sigui Onze de Setembre. Tant que els diaris de mig 
món parlen de Catalunya. A tot arreu el 9N és motiu 
de conversa. Columnistes de diaris de prestigi parlen 
del triomf de la perseverança i del diàleg, de la paraula 
sobre la intransigència. D’un país que sorteja les tem-
pestes per aguantar-se damunt les fustes en un mar 
ple de perills que, no ho oblidem, té sempre davant 
una platja on arribar. No ho se, em fa la sensació que 
no estem sols.
Votarem. I tant que votarem! I el resultat possiblement 
serà molt més clar que en una votació amb totes les 
garanties. Segur. Ja es va veure a les consultes po-
pulars del 2010, però ara tindrem una excusa: és que 
l’altra votació no ens la van deixar fer. No vols caldo, 
doncs dues tasses. I tres. I quatre, si calen. Servirà per  
mantenir l’atenció internacional, que, ara sí, ja no deixa 
Catalunya. I tornarem a votar, i tots serem els primers 
de la llista. La idea d’una candidatura popular per da-
vant dels polítics és molt bona. Una lliçó que donarà la 
volta al món. Ens ho mereixem.

Votarem tant 
com faci falta

JORDI PUIGGRÒS 

Sortida 555

És l’hora de la declaració 
d’independència
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JOSEP M. PALAU I ARNAU ·    @josepmariapalau

Aquest procés participatiu no és l’eina, l’eina 
són unes eleccions per fer la declaració 
unilateral d’independència quan més aviat 
millor.

La primera: abaixar el cap i deixar-ho tot tal com està, 
és a dir, renunciar al dret a decidir el nostre futur 
col·lectiu, oblidar-nos de referèndums a curt, mitjà i 
llarg termini, demanar perdó a Espanya per l’afront 
immerescut que han rebut de la díscola i gens agra-
ïda regió del nord-est espanyol, fer un acte públic de 
contrició i propòsit d’esmena, transmetre el missatge 
a Espanya que els catalans estem disposats a rebre 
el càstig que ens mereixem, tant en format econòmic 
de menys transferències i inversions com en format 
cultural i lingüístic d’anar arraconant el català fins a 
la seva desaparició de facto, seguint el model aplicat 
a València i Balears.
La segona: en primer lloc, ens cal acceptar dues re-
alitats: A) que Espanya mai donarà permís a Cata-
lunya per convocar un referèndum d’autodetermina-
ció. I mai vol dir ni ara, ni d’aquí a deu anys ni d’aquí 
a un segle. B) Que una Catalunya independent seria 
perfectament viable en el concert internacional. A 
partir de tenir molt clares aquestes premisses, el full 
de ruta seria aquest:
1/ Convocatòria d’eleccions. Cada partit presenta el 
seu programa per separat, com en totes les elecci-
ons, però els partits que es declaren independentis-
tes inclouen una clàusula comuna que diu que si en 
el nou Parlament hi ha una majoria independentista, 

Siguem realistes, d’opcions 
només n’hi ha dues

MIQUEL SAUMELL ·    

és a dir, un mínim de 68 diputats, aquests es com-
prometen a fer tot el que faci falta per transformar 
Catalunya en un país independent. 
2/ Un cop els 135 diputats elegits han pres possessió 
del càrrec i s’ha assolit aquesta majoria independen-
tista d’un mínim de 68 diputats, es fa una declaració 
solemne d’independència condicionada a que sigui 
ratificada posteriorment mitjançant un referèndum 
popular.
3/ Immediatament el Parlament convoca el referèn-
dum amb només dues opcions de resposta: sí a la 
independència i no a la independència. No cal obte-
nir el permís de ningú perquè, com ja hem dit abans, 
Catalunya ja és un estat independent i sobirà, amb 
independència dels reconeixements internacionals.
4/ Comptats els vots del referèndum, guanya l’op-
ció que treu la meitat més un dels vots emesos i, si 
guanya el sí, la independència de Catalunya ja és 
definitiva i no té marxa enrere. 
5/ No cal dir que, simultàniament amb aquest pro-
cés, s’ha de treballar de valent amb les institucions 
internacionals i països de tot el món, Espanya in-
closa, per obtenir el reconeixement internacional tan 
aviat com els catalans hagin confirmat democràti-
cament que han optat per fer de Catalunya un país 
independent.

@jordipuiggros67
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He estat uns dies fora del país i per tant una mica 
desconnectat de l’actualitat i el dia a dia del “pro-
cés”. A l’altiplà encara en diuen el problema ca-
talán, però aquí ens agrada més la paraula procés. 
Com dic n’he estat força al marge, però només 
baixar de l’avió i comprar premsa d’aquí ja m’he 
endollat automàticament i he llegit una enquesta 
amb el repartiment d’escons si es fessin eleccions 
ara. Alguns partits pugen, altres baixen, però els 
del bloc independentista milloren amb respecte a 
les autonòmiques del 2010.
Ara em veig obligat a fer una petita digressió per 
explicar que jo sóc una persona molt patidora; pa-
teixo per qualsevol cosa, fins i tot per gent que no 
conec de res però que veig que els passen coses, 
o es van deteriorant. Tornem-hi.
És el cas d’aquesta noia tan atabalada que atén 
per Alícia Sánchez Camacho, aquella que “namés” 
està preocupada per la unitat d’Espanya i pel fet 
que Mas ens enganya. Em té inquiet perquè últi-
mament diu unes coses que m’indueixen a  pensar 
que no peta massa rodó, vaja, que desvarieja, i es 
comença així, dient coses desenraonades, lluny 
del sentit comú, i s’acaba malament. Pobreta. Fa 
de política i aquest és un ofici que, ja se sap, és 
molt poc agraït. T’obliga a dir coses que normal-
ment no diries, però... és allò que diuen “les cir-
cumstàncies manen”... i cobrar el sou a fi de mes 
és una cosa que, parlant clar, et té agafat pels tes-
ticles. Utilitzo una imatge popular, doncs ja sé que 
ella, d’aquesta mena d’atributs, no en gasta.
Ja fa uns dies que està obsessionada per una 

Jo sóc una persona molt patidora

JOSEP M. RIBAUDÍ ·    Membre de l’ANC

cosa que anomena la majoria silenciosa i que re-
presenta que són una pila de gent que no fan xi-
varri. No hi acabo de veure la solta, però segons 
ella és així. Es veu que són molts, una cosa mai 
vista, i a diferència dels altres, els que no són ni 
majoria ni silenciosos, o sigui més aviat pocs però 
eixordadors i sorollosos, es reuneixen a la plaça 
de Catalunya de Barcelona el dia de La Hispani-
dad, i fins i tot arriben a omplir la part central; poca 
conya, la part central! i tothom sap que en aquesta 
part de la plaça hi caben catorze o quinze mil per-
sones, una cosa mai vista!

Sorprès  desagradablement per l’article publicat a 
La Veu la setmana del 3 d’octubre de 2014, per part 
de Joan Vich Adzet, exalcalde de Vilanova del Camí 
durant 35 anys.
La publicació a la Veu de l’Anoia referida al des-
mantellament del museu del Rigat i el posterior ar-
ticle de la meva autoria  del 26 de setembre han 
forçat al ex-alcalde a sortir a la palestra a desgrat i 
amb un to lamentable utilitzant qualificatius malso-
nants i afirmacions gratuïtes. Afirma que vaig ven-
dre “un bon nombre de peces que s’exposaven al 
Molí del Rigat”,  més endavant m’acusa de tenir una 
“inventiva delirant” per tornar agafar embranzida i 
acusar-me finalment de “fals i malèvol”. És evident 
que el molt il·lustre exalcalde ha llegit el meu arti-
cle, cosa que no implica necessàriament que l’ha-
gi volgut entendre, ens al contrari, davant de tals 
afirmacions he de dir-li que els meus assumptes 
particulars són particulars i no els ha d’utilitzar pels 
seus interessos. Tot i així l’hi pregunto si seria tant 
amable de dir-me quines i quantes peces són, tinc 
molta curiositat per saber com ha obtingut o qui l’hi 
ha donat aquesta informació.
A continuació, Joan Vich Adzet obsequia als lectors 
de La Veu amb una dissertació de com es fan les 
catalogacions  en els museus, reconec que no li 
coneixia aquesta faceta, ignorava els seus  exten-
sos coneixements sobre aquesta matèria. No tinc 
el més mínim dubte que aquests seran una gran 
aportació a la ciència de la catalogació.
Li faig saber que el Sr. Ròmul Gavarró (QPD) ja va 
encarregar a l’empresa Igualadina  ARQUEO-CAT 
la realització del referit inventari o catalogació, re-

butjant les propostes pelegrines que venien de la 
Diputació de Barcelona. Durant aquells dies de ca-
talogació no  recordo haver-lo vist pel Moli de Rigat.
Amb el seu article en Joan Vich Adzet ha utilitzat 
males maneres ,les quals sempre va rebutjar,  i que 
per desgràcia encara avui les podem visualitzar en 
els plenaris de l’Ajuntament de Vilanova del Camí 
per part d’alguns grups de l’oposició. Vostè a sofert 
en primera persona les calumnies , les insidies i  les 
falsedats acompanyades d’un populisme rebutja-
ble, és  evident que no ha après la lliçó. Ha fet servir 
els mateixos mètodes per rebatre’m,  evidenciant 
una greu mancança d’arguments.
El problema no és si era un Museu o una col·lecció 
o si estava tancat obert o les dues coses a la ve-
gada, la qüestió és que el municipi de Vilanova del 

35 anys i no ha après la lliçó
JORDI FERNÁNDEZ GENÉ ·    
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Els altres, els eixelebrats, els desarrapats inde-
pendentistes, els que no porten ni americana i es 
vesteixen amb samarretes del mateix color, es 
vanten de convocar un milió vuit-centes mil per-
sones, però això és fer trampa i tothom ho sap. 
Si arrenques la mani de la plaça de les Glòries i 
agafes dos carrers importants com la Gran Via i la 
Diagonal està clar que hi posaràs més d’un milió 
i mig d’alliçonats per TV3. No té cap mèrit perquè 
són carrers amples i hi cap una pila de gent, fins i 
tot més n’hi haurien cabut.
Fins aquí jo ja patia, però ara sofreixo més -i per 
això escric aquestes línies- perquè a aquesta fem-
bra li ha donat per llegir les enquestes a l’inrevés, 
com si fos àrab. Treu pit -en sentit figurat, no vull 
dir que faci remarcar el pitram- quan els sondejos 
d’opinió posen el seu partit a la cua, i és clar, costa 
d’entendre perquè ella està exultant i diu que ani-
ran tan bé -els del PP i perdoneu la rima-, però les 
xifres són tossudes i li donen una pèrdua d’escons 
del 31,5%, i ho llegeixis d’esquerra a dreta (ai uix!) 
o de dreta a esquerra, és una patacada conside-
rable, un daltabaix bíblic semblant a la plaga de la 
llagosta.
Com que la meva família m’ha vist preocupat, a 
casa n’hem parlat d’aquest tema i m’han aconse-
llat que no mi capfiqui, que nosaltres estem al can-
tó dels independentistes i ens hem d’encaparrar 
per altres coses, que ella ja s’apanyarà amb els de 
la seva corda i que segurament aquesta noia deu 
tenir família, i si se li’n va l’olla ja se’n preocuparan 
ells, i hem quedat així; jo força més tranquil.

Camí ha perdut el Museu de l’Aigua traslladat, se-
gons vostè ha informat,  a la Pobla de Claramunt. 
Arribat aquí li torno a repetir per segona i  última 
vegada que el responsable polític és el PSC-PSOE 
liderat per Joan Vich al llarg de 35 anys, partit que 
en cap de les propostes electorals  va fer res per 
consolidar un espai cultural del museu de l’aigua.
Avui vostè encarna el passat amb els seus bons i 
mals moments, li faig referència a un d’aquells dies, 
concretament el del dia 3 d’abril de 2004, en el qual  
el PSC-PSOE celebrava els 25 anys d’alcaldia ro-
dejats dels seus fidels que aplaudien els seus deli-
ris de grandesa. A dia d’avui alguns d’aquells com-
panys de viatge celebren la seva absència,  el món 
està ple de desagraïts, i de “falsos i malèvols”. Per 
acabar, permeti’m tenir unes paraules de record a 
en Ròmul Gabarró amb qui vaig mantenir una re-
lació d’amistat i ajuda mútua i el qual em va ense-
nyar moltes coses. Van ser un anys molt profitosos 
per les dues parts. Personalment sempre l’hi estaré 
agraït. Això no m’impedeix tenir la meva opinió en-
vers a un personatge ple d’encerts i errades com 
els tots els éssers humans. 
Acabo fent meu l’editorial de La Veu de l’Anoia del 
25 d’abril passat on s’esmentava el viacrucis del 
Consistori de Vilanova del Camí, tot i així el poble 
ha sobreviscut a la seva tutela política de 35 anys. 
Tinc fe en el nostre municipi, sortirem endavant 
d’aquest sotrac i a vostè, Joan Vich Adzet,  li desitjo 
en la seva nova etapa de jubilat molta salut i llarga 
vida.
“Visca Vilanova del Camí”.



ANC i Òmnium mobilitzen els anoiencs a les xarxes 
socials per a participar activament en el Nou 9-N
JORDI PUIGGRÒS.-
La convocatòria del Nou 9N 
ha mobilitzat la societat civil. 
Des d’ANC i Òmnium ja s’es-
tan activant els mecanismes 
per participar activament en 
aquella jornada, que, si s’aca-
ba realitzant, serà històrica. 
De moment, aquestes entitats 
han fet ja una convocatòria pel 
proper diumenge, organitzant 
autobusos per desplaçar-se a 
Barcelona a participar en l’acte 
central de la campanya Ara és 
l’hora de l’ANC. “L’acte que ja 
estava programat fa dies, en 
els circumstàncies actuals en-
cara adquireix més  importàn-
cia”, diuen les entitats organit-
zadores. 
La convocatòria s’ha fet de 
forma intensiva a través de 
les xarxes socials i whatsapp, 
i està tenint un notable èxit, 
segons diverses fonts. És molt 
possible que milers d’anoiencs 
siguin diumenge a la plaça Ca-
talunya de Barcelona, a partir 
de les 12.30 hores, si bé això 
coincideix amb actes previs-
tos a l’Anoia que generen molt 
compromís familiar, com la 
Cursa Popular d’Igualada.
Igualada per la Independència 
(ANC Igualada) organitza au-
tobusos, que sortiran des de 
l’estació d’autobusos a les 10h. 
del matí i es preveu de sortir 
de Barcelona cap a les 14h. El 
preu del bitllet és de 6 € que 
es pagaran en el moment de 
pujar a l’autocar. Era requisit 
imprescindible apuntar-se prè-
viament. En altres punts de la 
comarca també s’han organit-
zat desplaçaments en autobús.

El tema de la setmana

D’altra banda, sembla clar que 
hi haurà un alt nombre de vo-
luntaris per a l’organització del 
9N a tota la comarca, especial-
ment després de l’experiència 
en les consultes populars del 
2009 i 2010. A Igualada va ha-
ver-hi una forta implicació de la 
societat civil en la consulta del 
25 d’abril del 2010, amb un ex-
traordinari èxit d’organització, 
a càrrec de la plataforma ciuta-
dana IGDecidim, i de participa-
ció, amb un 23,3%.
De moment, qui vul-
gui ja pot fer una ullada a 
www.9nconsulta2014.cat, i 
conèixer els detalls organit-

zatius del 9N, i la forma de 
fer-se voluntari, quelcom que 
ja es podrà fer a partir d’avui 
divendres a les 2 del migdia. 
Properament informarem de 
més detalls, a mesura que es 
vagin coneixent. És molt pos-
sible que, almenys a Igualada 
i en els municipis favorables 
al 9N, els llocs on poder votar 
siguin els habituals en altres 
eleccions.

Acte sobre la independèn-
cia, d’UOCTalk Igualada
El col.lectiu d’UOCTalk d’Igua-
lada ha organitzat per dimarts 
dia 21 una interessant xerrada 
sobre Els interrogants del 9N. 
Quin canvis esperem els ca-
talans de la consulta sobre la 
independència? Serà a les 7 
de la tarda, a la Biblioteca Cen-
tral, i s’analitzarà l’estat de la 
qüestió  del 9 N des del punt 
de vista  de la conflictologia, 
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Marc Castells “s’ofereix” 
de voluntari per anar a 
la taula de Montbui
L’Ajuntament d’Igualada ja va 
anunciar dimecres que do-
narà “total suport a aquesta 
convocatòria, com es va fer ja 
en el seu dia amb un acord de 
ple”. L’alcalde Marc Castells 
manifestava dimecres que 
“no tinc cap por a l’inhabilita-
ció”, i afegia que “ens podem 
posar el repte que Igualada 
sigui de les ciutats del país on 
hi hagi més participació”. 
Castells va voler anar més 
enllà i, mig en broma mig 
seriosament, va dir que “si 
la meva situació ho permet, 

m’ofereixo de voluntari per 
anar a la taula d’una mesa, 
si pot ser, una d’un municipi 
molt proper”, va dir, referint-
se amb tota seguretat a Santa 
Margarida de Montbui, l’ajun-
tament de la qual va votar 
en contra del 9-N. En aquest 
municipi, com a Vilanova del 
Camí -que també, per només 
un vot de diferència, va votar 
en contra- la consulta es farà 
en locals de la Generalitat, és 
a dir, els col.legis públics i els 
centres de salut.

Igualada ja té una àmplia experiència, com molts altres llocs de la comarca, gràcies a les consultes populars.

Ciència Política de la UOC.

Savall aposta pel 9N 
a “The Independent” 
El músic igualadí Jordi Savall, 
a costat de l’entrenador Pep 
Guardiola, el tenor Josep Car-
reras, el doctor Joan Massa-
gué i els economistes Pol An-
tràs i Xavier Sala i Martín van 
demanar en un article al diari 
anglès “The Independent” que 
els catalans puguin votar. “No-
saltres, els catalans, juntament 
amb el nostre govern demo-
cràtic i les seves institucions, 
volem votar per decidir quin 
tipus de relació volem establir 
amb Espanya en el futur”, diu 
el text, titulat Doneu a Catalu-
nya la seva llibertat.A partir d’avui 

divendres a les 2 del 
migdia, ja us podeu 
fer voluntaris a
9nconsulta2014.cat

amb el Dr. Eduard Vinyamata, 
professor dels Estudis de Dret i 
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Pere Calbó és diputat i se-
cretari segon de la Mesa del 
Parlament, a més de regidor a 
l’Ajuntament d’Igualada pel PP 
des de fa quasi dues dècades. 
Obert al diàleg, habitualment 
molt reflexiu i pragmàtic, Calbó 
viu el procés del 9N des d’una 
talaia immillorable -la Mesa de 
la cambra catalana- i defensa 
a ultrança la continuïtat de Ca-
talunya dins d’Espanya.

Amb tot el què està passant 
aquests dies, quan ja alguns 
tenen indicis de trencament 
de la legalitat espanyola, 
com creu que s’acabarà tot 
això?
Hi ha una frase molt habitual 
que crec que és falsa, i és que 
es parla molt de la legalitat 
catalana contraposant-la amb 
l’espanyola, i això és fals. No-
més hi ha un sol ordenament 
jurídic, a Espanya. 
Em preocupa també quan una 
personalitat política diu que 
això s’ha de resoldre per la 
via política, que no cal tenir en 
compte la judicial. Si el marc 
legal no és suficient per do-
nar resposta al que demanen 
els ciutadans, cal modificar-
lo, però el que no es pot fer 
és plantejar un debat polític al 
marge de la legalitat, que és el 
que es fa. És un error de base. 
El procés s’hagués pogut fer 
d’acord amb llei, però per fer-
ho cal una majoria suficient. 
Si no la tens, el que has de fer 
és treballar per tenir-la. Però el 
que no pots és inventar-te una 
legalitat... Miri, al Congrés de 
Diputats de Madrid, quan es 
va demanar la delegació de 
competència a Catalunya per 
convocar un referèndum, la 
majoria de diputats catalans va 
votar en contra. Això és impor-
tant, i no es recorda. També és 
fals contraposar legalitat amb 
democràcia. No pot haver-hi 
democràcia sense llei, però 
sí llei sense democràcia, com 
passa als països autoritaris. 
La llei és la garantia dels drets 
dels ciutadans i dels límits dels 
poders públics.

També s’arreglen les coses 
parlant. 
No hi ha hagut mai una vo-
luntat real de diàleg. I, ara, 
sota l’aparença de consulta, 
el que s’intenta imposar, per 
part d’alguns partits, és la in-
dependència de Catalunya. Si 
no, les institucions serien neu-
tres. En canvi, el govern de la 
Generalitat utilitza TV3 i també 
els ajuntaments cap a una línia 
determinada. Aquí no hi ha una 

Entrevista al diputat del PP i Secretari Segon de la Mesa del Parlament, Pere Calbó

voluntat de diàleg, com sí que 
va passar a Escòcia. S’imposa 
un dia, una pregunta que no 
s’entén... Nosaltres reclamem 
un diàleg real, però dins de la 
llei. I per això calen voluntats, 
a parlar, i a cedir part dels posi-
cionaments, de les dues parts.

Ja es va intentar amb el pac-
te fiscal, no?
El president Mas va demanar 
el pacte fiscal, però recordi fra-
ses antològiques d’ERC. “Vos-
tè no pot moure ni una coma 
del text”, li van dir. Com pot ha-
ver-hi diàleg, si no es pot can-
viar res? Ara passa el mateix. 
Insisteixo, d’acord amb el dià-
leg, però dins de la llei, i amb 
voluntat de parlar.

Hi ha molta gent que diu 
que, passi el que passi, no 
hi ha marxa enrere. Que Ca-
talunya ja mai més serà com 
era fins ara dins d’Espanya.
És evident que les societats 
no són estàtiques. Evolucio-
nen, tenen dinamisme. Ens 
afrontem també a problemes 
nous, com ha passat la crisi, 
que ha estat la més dura que 
es recorda. Però també és cert 
que ens darrers 35 anys Ca-
talunya ha viscut una evolució 
molt important. Moltes vega-
des també es fa la compara-
ció amb països federals, però 
m’agradaria saber quina és la 

diferència respecte l’autono-
mia catalana, que té un grau 
de competències molt gran. 
Quedaríem sorpresos. Hi ha 
hagut un progrés notable, polí-
tic, social i econòmic, des de la 
perspectiva històrica. Ara s’ha 
minvat amb la crisi, cert però 
és injust dir que tot plegat és 
un desastre. 

Si tant hem progressat, com 
és que el pressupost de l’Es-
tat en inversions sigui tan 
pobre per a Catalunya?
Home, Catalunya té les qua-
tre províncies connectades 
per AVE. En quantes comuni-
tats passa, això, a Espanya? 
S’han fet i es fan inversions 
importants al port i a l’aeroport 
de Barcelona... L’anàlisi s’ha 
de fer en una perspectiva més 
àmplia, però també és evident 
que hem de demanar des de 
Catalunya més inversió, més 
recursos. Però escolti, per 
abocar-los als serveis públics 
que necessiten els ciutadans, 
no per a gastar-se 200 milions 
d’euros en la Corporació Cata-
lana de Mitjans Àudiovisuals. 
També s’ha de parlar d’això, 
obertament, sense a que un el 
titllin de “català dolent”.

Però també és lícit que al-
guns posin per davant nous 
reptes.
Naturalment que sorgeixen 
reptes nous, però s’han d’aga-
far amb rigorositat. Per co-
mençar, es parla molt del “dret 
a decidir”, i això, de fet, no 
existeix. El que hi ha és el “dret 
a l’autodeterminació dels po-
bles”, però les seves condici-
ons no es donen a Catalunya. 
Aquí s’han limitat a inventar-se 
un concepte nou, i les coses 
s’han de dir pel seu nom.

El que passa ara és lògic, en 
el sentit que els poders de 
l’Estat utilitzen tots els instru-
ments per garantir la legalitat.  
Per això cal el diàleg, no per-
què sigui necessari, és que és 
imprescindible que ens assen-
tem tots plegats a parlar.

Ara es parla d’eleccions an-
ticipades.
El president Mas es vol pre-
sentar com un cert màrtir, quan 
els ciutadans l’han escollit per 
resoldre els problemes. Si hi 
ha eleccions, se n’hauran pro-
duït tres del 2010 al 2014. Ho 
farà una persona que ha estat 
incapaç d’esgotar el seu man-
dat de forma reiterada, que era 
el compromís que tenia amb 
els ciutadans. No solament ha 
solucionat els problemes, sinó 
que ha creat una inestabilitat 
política potent, que té conse-
qüències econòmiques.

Doncs les enquestes diuen 
que ERC guanyaria les elec-
cions. Es podria entendre 
de cara a Madrid que “Si no 
vols caldo, dues tasses”.
Està per veure. CiU ha perdut 
molts diputats en les últimes 
eleccions, i ERC, segons les 
enquestes, estaria lluny de la 
majoria absoluta, i amb una 
nova davallada de CiU. Amb 
30-40 diputats no es governa, 
a menys que pactis amb algú, 
és clar. Per a que hi guanyin 
de debò els ciutadans, hem 
de ser capaços de dialogar, 
de construir alternativa i pro-
grama atraient a les inquie-
tuds reals dels ciutadans. Hi 
ha moltes coses que es poden 
millorar, però requereix parlar-
ne les dues parts. Amb una 
posició de ruptura, hi perdran 
els ciutadans, i el responsable 

serà qui plantegi la ruptura. 
Algú es pensa que avui, en 
l’Europa del segle XXI, s’anirà 
a algun lloc al marge de la llei? 
De debò que si hi ha algú que 
s’ho creu, a mi em preocupa 
molt.

Vostès parlen molt de la 
frustració ciutadana el 10 de 
novembre.
És que hi serà. Caldrà veure 
com reconstruïm aquesta situ-
ació que ens porta a la fractura 
social. S’haurà d’articular una 
resposta, i d’això en part en 
som responsables nosaltres, 
que pugui satisfer al conjunt 
dels ciutadans de forma ma-
joritària i ens permeti avançar, 
des del diàleg i el respecte a 
la llei. A partir del 10 de no-
vembre, hem de ser capaços 
tots, insisteixo, d’establir un 
diàleg sincer, serè, i construir 
una alternativa que pugui sa-
tisfer aquestes inquietuds que 
es plantegen, essent consci-
ents que Catalunya és plural. 
Determinades posicions més 
independentistes han de reco-
nèixer aquesta pluralitat. Ens 
hem de poder plantejar una 
mica tot. El govern d’Espanya i 
el PP de Catalunya tenim molt 
clar que s’haurà de treballar.

Com creu que s’ha portat el 
procés, des de l’Ajuntament 
d’Igualada?
Doncs Igualada és un exem-
ple molt clar de com el govern 
de la Generalitat ha utilitzat 
els ajuntaments com un mer 
instrument per a la causa in-
dependentista. Ras i curt. Els 
ajuntaments haurien de ser 
neutres, respectar totes les 
opinions. A Igualada ha pres 
postura. Ha autoritzat coŀlocar 
una estelada en una rotonda 
pública, per exemple, o la ban-
dera negra al balcó. O bé va 
aprovar una moció  de suport 
a la consulta del 9N abans que 
el president Mas la convoqu-
és! L’alcalde Castells intenta 
demostrar que és més d’ERC 
que els propis d’Esquerra. No 
s’ha respectat la pluralitat dels 
igualadins.

Pere Calbó, atenent periodistes al Parlament de Catalunya.

“No és que sigui 
necessari, és que és 
imprescindible que 
ens asseguem ple-
gats a parlar. Però els 
independentistes han 
de reconèixer que 
Catalunya és plural”

“A partir del 10N, hem de ser capaços tots d’establir 
un diàleg sincer, serè, i construir una alternativa” 

“A Igualada 
l’Ajuntament ha pres 
una postura clara, 
no ha estat neutre. 
L’alcalde Castells in-
tenta demostrar que 
és més d’ERC que els 
propis d’Esquerra”
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Maria Senserrich, al Parlament de Catalunya.

“Unió no és casa 
nostra. En tot cas, la 
casa més propera. 
Compartim moltes 
coses, això sí, però 
en el tema de la 
consulta, en el fons, 
no hi ha hagut cap 
problema”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La diputada de CiU al Par-
lament, la igualadina Maria 
Senserrich, ha viscut des de 
primera línia tot el procés so-
biranista. A punt de complir 
quatre anys a la cambra cata-
lana, Senserrich, actualment 
de baixa maternal, no es va 
voler perdre la votació per fer 
possible la Llei de Consultes. 
Amb ella hem parlat de com 
es viu, des de l’òptica inde-
pendentista, un moment clau 
de la nostra història.

Mai s’havia arribat tan lluny 
políticament en el camí de 
l’autodeterminació, des de 
la recuperació de la demo-
cràcia. Quin ambient es res-
pira al Parlament?
Hi ha un ambient tens, però 
en el bon sentit de la paraula. 
Tothom té ganes que vagin 
passant coses. De fet, el Par-
lament ja ha fet la seva feina. 
A partir d’aquí, el procés és en 
mans del govern i de la pobla-
ció, lògicament, per poder vo-
tar amb les eines que tenim el 
proper 9 de novembre.

Hi posaria, la mà al foc, que 
votarem el 9-N?
Sí que votarem, hem escol-
tat el clam dels catalans i les 
catalanes, tot i que ens han 
posat i ens posaran moltes 
traves. El President Mas ho 
té molt clar, i nosaltres des de 
CiU no fallarem. Quan la gent 
et para pel carrer i et diu que 
vol votar no et diu amb quina 
llei, et diu que vol votar, i això 
és el que farem el dia 9N.

Es fa llarg, això.
Sí, és veritat. Miri, el juliol del 
2013, fa més d’un any, el Con-
sell Assessor de la Transició 
Nacional va fer el primer infor-
me, i ja dibuixava els diferents 
escenaris que ens podríem 
trobar. No ens estem movent 
més enllà d’això. La situació ja 
estava descrita fa molt temps, 
i el president Mas ja fa temps 
que està reiterant el que hi ha. 
S’ha d’anar pas a pas. Sense 
improvisar, això sobre tot.

Aquesta pressió diària que 

“Ens ho estem jugant tot, ara. És la nostra feina 
i la nostra obligació, arribar fins al final”

Entrevista a la diputada anoienca de CiU al Parlament, Maria Senserrich

arriba des de Madrid, com 
es nota al Parlament?
En la relació diària amb el PP. 
Pensi que amb els partits polí-
tics hi ha molta relació, perquè 
no tot és el procés del 9-N, i 
molts altres temes que passen 
pel Parlament. És una situació 
tensa i complicada, difícil de 
gestionar, perquè, en el fons, 
sempre hi ha el tema del pro-
cés pel mig.

Miri els pressupostos de 
l’Estat. Què hi diuen?
Només invertiran un 9,5%, és 
la inversió més baixa a Cata-
lunya en 17 anys. Si tant ens 
estimen, haurien d’haver fet 
algun gest. La seducció no és 
la millor de les seves arts.

Aquest consens de les for-
ces pel dret a decidir, s’aga-
fava amb cotó fluix?
L’acord sempre és difícil, 
perquè som partits ben dife-
rents. Ara si l’objectiu és votar 
cal anar tots a la una, sense 
desconfiances, les eines són 
les que són i cal ser hàbils. 
Aquells que demanen que les 
urnes surtin al carrer no han 
de tenir por que estiguin als 
instituts, ja que una fórmula o 
l’altra a efectes pràctics és el 
mateix, que els catalans vo-
tem.
Com diu el President Mas l’ad-
versari és a Madrid no a casa.

Quan es parla tant de con-
sens, vostès tenen la doble 
feina d’haver de consensu-
ar-se a casa seva mateix? 
Ho dic per Unió.
A veure, Unió no és casa nos-
tra. En tot cas, la casa més 
propera. Compartim moltes 
coses, això sí, però en aquest 
tema, en el fons, no hi ha ha-
gut cap problema. Unió està 
a favor de la consulta. A Con-
vergència estem pel sí-sí, i ells 
estan pel sí i llibertat de vot 
en la segona. Bé, res diferent 

d’altres partits... Iniciativa, per 
exemple. Pensi que, al Parla-
ment, hi ha coses que CDC i 
Unió hem votat de forma dife-
rent, en temes d’objecció per-
sonal. L’important és que esti-
guin a favor de la consulta, el 
tema està més en els fets que 
en les paraules.

A l’Anoia 31 dels 33 munici-
pis estan a favor de la con-
sulta. És una llàstima que 
hi hagi dues excepcions, o 
no?
És la realitat del país. Els 947 
municipis catalans no estan 
tots per la consulta. El que 
ens sap greu és que sigui el 
PSC el que ho hagi fet possi-
ble, perquè en el seu moment 
va votar a favor de la Llei de 
Consultes, no fa gaire dies. Es 
perden ara pel camí en coses 
que no s’acaben d’entendre. 
Estan supeditats a un partit 
espanyol, el PSOE, i nave-
guen entre dues aigües.  

Es podrà votar, a Montbui i 
Vilanova?
Aquest problema hi és tam-
bé a d’altres municipis, i més 
grans. No només hi ha edificis 

municipals on fer la consulta, 
també hi ha espais que són de 
la Generalitat. Que tothom es-
tigui tranquil.

El TC va declarar iŀlegal el 
9-N. Què li hagués dit a un 
ciutadà que, per sorteig, li 
toqués estar a la taula?
Hi havia una diferència molt 
clara respecte unes eleccions. 
Quan t’arriba la notificació del 
jutjat, és obligatori que esti-
guis a la taula. En aquest cas, 
estavem parlant d’una consul-
ta no referendària, i per tant la 
participació és voluntària. La 
diferència era i continua es-
sent abismal. Si un no vol, no 
hi va. Ara es tracta de coŀlabo-
rar amb el país en una jornada 
històrica, i tenir l’oportunitat de 
viure-la des de primera línia. 
Calen 25.000 persones a tot 
el país per fer possible la con-
fecció de les taules. Ho faran 
voluntaris. Qui vulgui. Però 
també era així abans.

Madrid posa contra les cor-
des als funcionaris, i els avi-
sa de les conseqüències.
Ja sabíem que ho farien, no 
ens sorprèn. Llanos de Luna 
s’ha convertit en la persegui-
dora número 1 dels ajunta-
ments pel tema de les ban-
deres. Entenc, però, que el 
darrer responsable és l’alcal-
de, perquè el funcionari el que 
fa, a la fi i a la cap, és com-
plir unes ordres. En el fons, el 
que fa el govern espanyol és 
posar por. Una eina d’asfíxia. 
En qualsevol cas, davant hi ha 
un govern, un Parlament i els 
Ajuntaments. Ens ho estem 
jugant tot, ara. És la nostra fei-
na i la nostra obligació, arribar 
fins al final. Si no, no ens hi 
haguéssim posat, i els funcio-
naris han d’estar protegits.

“El PSC es perd ara 
pel camí en coses 
que no s’acaben 
d’entendre. Està 
supeditat a un partit 
espanyol, el PSOE, 
i navega entre dues 
aigües”
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La separació selectiva de re-
sidus, una manera de gestio-
nar les deixalles que a l’Anoia 
es fa ver de forma pionera a 
Catalunya ja fa una bona colla 
d’anys, no acaba de funcionar. 
Més ben dit, les últimes dades 
públiques proporcionades per 
la Generalitat i corresponents 
a l’any 2013, evidencien un 
desastre a Igualada i comar-
ca. Som, de llarg, el pitjor ter-
ritori analitzat. Les dades són 
tan eloqüents que el regidor 
de Medi Ambient d’Igualada, 
Josep Miserachs, ja ha dit 
que “l’Ajuntament reforçarà la 
campanya de civisme davant 
aquests resultats. Baixar un 
10% la recollida d’aquest tipus 
de residus denota un canvi 
d’hàbits molt clar”, va explicar 
el regidor.
L’any 2013 es van generar a 
Catalunya 3.588.822 tones 
de residus municipals, xifra 
que suposa un 4% menys que 
l’any 2012. A les comarques 
anomenades “centrals” (Ano-
ia, Bages, Berguedà, Oso-
na, i Solsonès) la xifra va ser 
de 226.104 tones, un 2,38% 
menys que l’any anterior. En 
quant a la generació de resi-
dus per càpita, a Catalunya 
s’ha reduït en un any d’1,35 
kg/habitant/dia el 2012 a 1,30 
kg/hab/dia el 2013, que ens 
situa en xifres de l’any 1997. 
A les comarques centrals, s’ha 
situat en 1,30 kg/hab/dia. A 
l’Anoia, 15 municipis superen 
aquesta mitjana. A Cabrera es 
generen 3,03 quilos per habi-
tant i dia, i a Piera, 2,05, per 
posar els dos exemples més 
extrems. En canvi, els muni-
cipis que menys residus ge-
neren són Vilanova del Camí 
(1,07), Santa Margarida de 
Montbui (1,01) i Capellades, 
que és el darrer (0,67). Igua-
lada és el vuitè municipi de la 
comarca que més residus ge-
nera (1,43 quilos per persona 
i dia). Tot plegat fa que la mit-
jana a l’Anoia se situï en 1,39 
kg/hab/dia.
Del total dels residus munici-
pals, al conjunt de Catalunya 
la recollida selectiva neta, un 
cop extrets els residus impro-
pis –els que no corresponen a 
la fracció on s’han dipositat- és 
d’un 30,8%, i d’un 32,3% a les 
comarques centrals. Destaca 
Osona amb un percentatge 
del 51,5%, el més alt del país, 
seguida del Solsonès (33,5%) 

La recollida selectiva de residus, un desastre

La separació de residus no acaba de funcionar a l’Anoia, i això que en va ser pionera.

Igualada
L’Ajuntament d’Igualada intensificarà la campanya de civisme davant els resultats

Josep Miserachs, 
regidor de Medi 
Ambient, diu que 
“baixar un 10% la 
recollida d’aquests 
residus denota un 
canvi d’hàbits”
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Recollida selectiva neta de residus 2013

i el Bages (31%), totes per so-
bre de la mitjana. A la cua se 
situa l’Anoia (16,7%) que pre-
senta l’índex de recollida se-
lectiva més baix de Catalunya.
Les dades les ha presentat 

l’Agència de Residus de Cata-
lunya (ARC).
Segons les dades proporcio-
nades, disponibles a la xarxa, 
a l’Anoia es van recollir l’any 
passat 12.000 tones de resi-

dus, i, d’aquestes, només el 
19,86% es van recollir de for-
ma selectiva, és a dir, proce-
dents dels contenidors grocs, 
verds i blaus.   
L’anàlisi demostra que cada 
anoienc va generar l’any pas-
sat 507 quilos, però només 
100 d’ells es van recollir en els 
contenidors de selectiva.  
Alguns ajuntaments s’han 
mostrat estranyats, però, de 
les diferències ostensibles 
que hi ha entre municipis res-

pecte el volum de residus se-
lectius recollits. Val a dir que 
els Hostalets de Pierola –on hi 
ha la planta de tractament de 
residus on van a parar tots els 
de l’Anoia- és qui té una reco-
llida selectiva més efectiva, de 
prop del 43%, seguit de Calaf 
(38%) i Sant Pere Sallavinera 
(36,%). En canvi, els anoiencs 
que menys cas li fan als con-
tenidors grocs, blaus i verds, 
són els de Piera, que només 
hi llencen l’11% de les 1.200 
tones de residus que van ge-
nerar el 2013. 
El pitjor cas és, de llarg, Ca-
brera d’Anoia. És qui més 
residus genera a la comarca 
-segons les dades oficials- i 
dels que menys selecciona els 
residus, ja que només el 12% 
procedeixen de la selectiva. 
També succeeix a la Llacuna i  
Òdena, on les dades de reco-
llida selectiva són similars.
A Igualada, el 2013 es va re-
collir el 21,8% de residus se-
lectius. En concret, 775 tones 
de paper i cartró; 624 de vidre; 
377 d’envasos lleugers; 353 
de fusta i 121 de residus tèx-
tils, entre els de més importàn-
cia en volum.

Piera és el municipi 
que menys cas li fa 
als contenidors 
grocs, blaus i verds, 
però és Cabrera 
d’Anoia qui més 
residus genera 
en tot l’any
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La multinacional Burger King 
obrirà un dels seus restaurants 
a Igualada, concretament a 
l’antiga cafeteria de l’Hotel 
Amèrica. Un grup de socis 
forans han adquirit la franqu-
ícia per a Igualada i comarca 
i operaran des d’aquest local 
en règim de lloguer. Fonts 
coneixedores de l’operació 
han explicat que les obres 
d’adequació de l’espai són 
imminents, i que la intenció és 
obrir durant la propera cam-
panya de Nadal. Aquest serà 
el segon restaurant de menjar 
ràpid a Igualada des que Mc 
Donald’s va obrir el desembre 
del 2008.
Els promotors del restaurant ja 
han soŀlicitat l’oportuna llicèn-
cia d’obres menors a l’Ajunta-
ment, que està des de fa set-
manes al corrent de l’operació. 
D’altra banda, Hotel Amèrica 
ha traslladat el seu servei de 
cafeteria compartint-lo amb el 
vestíbul de l’hotel, i ha situat 
diverses taules i cadires en 
el principal accés d’aquesta 
instal·lació hotelera.
Les mateixes fonts consulta-
des han indicat que aques-
ta iniciativa comportarà una 
certa modificació dels usos 
urbanístics, ja que s’obligarà 

Molta gent va venir a Igualada per a participar en el Dia Mundial de la Salut Mental.

La multinacional Burger King obrirà un 
restaurant a l’antiga cafeteria de l’Hotel Amèrica
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Prop de 1.500 persones del 
moviment social de persones 
amb problemes de salut men-
tal i les seves famílies, junta-
ment amb els professionals 
socials i sanitaris del sector, 
es van trobar dissabte al Parc 
de l’Estació Vella d’Igualada, 
en el marc de la celebració del 
Dia Mundial de la Salut Mental 
a Igualada.
El conseller de Salut, Boi Ruiz, 
va declarar que “hem  d’abor-
dar la salut mental com a repte 
i no com a problema” i va afe-
gir que “la salut està en totes 
les polítiques”, posant l’exem-
ple del dret a  una feina: “no 
hi ha inserció social sense 
inserció laboral”. El conseller 
s’ha compromès a millorar 
els serveis en salut mental i 
a apropar-los a cada territori, 
així com a fer participar el col-
lectiu de salut mental en els 
processos de presa de decisi-
ons de l’administració i l’àmbit 
polític.
L’acte va ser organitzat per la 
Federació Salut Mental Cata-
lunya (SMC) i l’Associació per 

El Dia de la Salut Mental a Catalunya va acollir 
1.500 persones al Parc de l’Estació Vella

la rehabilitació del malalt men-
tal de l’Anoia (ARMPA), amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada. L’alcade d’Iguala-
da, Marc Castells, va demanar 
nous serveis i millores per la 
ciutat i l’Anoia, i va oferir Igua-
lada com a  localitat que apos-
ta que la salut mental. 
Per la seva banda, la presi-
denta de l’ARMPA, Jessica 
Ruiz, va explicar que “recla-
mem drets i no privilegis” i va 
afegir que “volem veure reali-
tats concretes amb el Pla Inte-
gral”, alhora que va demanar 
a l’Ajuntament un espai més 
ampli per atendre les perso-
nes i famílies amb problemes 
de salut mental de la comarca 
de l’Anoia.
La celebració del Dia Mun-
dial d’enguany portava per 
lema “Construïm una nova 
salut mental, ara sí”, una rei-
vindicació que s’ha concretat 
en la participació de tots els 
assistents al mural “ARA SÍ”, 
on s’han penjat paraules per 
construir aquesta nova salut 
mental. L’alcalde d’Igualada 
i el conseller de Salut es van 

sumar al final de l’acte i van 
penjar també la seva parau-
la al mural, juntament amb la 
directora  general de l’ICASS 
del Departament de Benestar 
Social i Família.
L’acte a Igualada va estar con-
duït per l’actor igualadí Joan 
Valentí, conegut pel seu paper 
al Club Super3, i el periodista 
Xavi Coral va llegir el manifest 
del Dia Mundial, en el qual es 
demana treballar intensament 
en el desenvolupament del 

Pla Integral de Salut Mental, 
destinar bé els recursos tèc-
nics i econòmics necessaris, i 
donar suport a la tasca de les 
associacions. Rikki, cantant 
del grup Xiula, va interpretar 
la cançó “I què si” composada 
expressament per a SMC. La 
celebració va comptar també 
amb la col·laboració de la colla 
gegantera El Bisbalet, el grup 
de percussió BATinKAT i el cò-
mic calafí David Vilaseca.

L’antiga cafeteria de l’Hotel Amèrica es convertirà molt aviat en un Burger King.

als nous arrendataris a elimi-
nar completament la conegu-
da “marquesina” de l’antiga 
cafeteria. Es perdrà doncs un 
espai molt conegut durant dè-
cades, on, en un moment o al-
tre, tothom hi havia passat una 
estona prenent alguna cosa. 
La coneguda “barra” de l’Amè-
rica també és ja història. En 
algunes ocasions havia apa-
rescut al cinema, en anuncis o 
en videoclips, la darrera vega-
da en una de les cançons del 
conegut grup català “Manel”.

També s’habilitarà una zona 
perquè els vehicles puguin ac-
cedir directament al servei de 
lliurament de les comandes, a 
l’estil del McAuto.
El d’Igualada serà el 60è res-
taurant d’aquesta marca que 
obre portes a Catalunya.
Burger King Corporation és 
una cadena de restaurants de 
menjar ràpid nord-americà. Va 
néixer a Miami el 1954, quan 
dos joves emprenedors, Ja-
mes McLamore i David Eger-
ton, funden una hamburgue-

seria basada en un concepte 
diferent del que existia i que 
s’ha mantingut fins avui.
L’hamburguesa és el produc-
te principal de Burger King, 
com el nom indica, sent el 
Whopper i el Big King els seus 
productes principals. El 2 de 
setembre de 2010, l’empresa 
va ser adquirida per l’empresa 
brasilera 3G Capital. La divi-
sió espanyola té la seva seu a 
Madrid. Va comença a operar 
a Espanya fa 29 anys.
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La primera edició del Festival 
Esport i Natura que s’ha cele-
brat a Igualada el passat cap 
de setmana ha tancat la seva 
primera edició a la capital de 
l’Anoia amb un còmput de 
més 20.000 persones que han 
gaudit de les activitats famili-
ars programades (rocòdroms, 
tirolines, inflables, tallers, es-
cola de bike trial i de push trial, 
exhibicions, etc.) i la participa-
ció d’unes 2.000 persones a 
la resta d’activitats esportives 
(Four Factors, Marathon Cup, 
BTT experience, Ciclocròs i 
Caminada Popular, entre d’al-
tres). 
Diumenge al matí es va cele-
brar l’esperada primera edició 
de la Four Factors, una cursa 
contra els elements (aigua, 

Imatge general del festival, a l’avinguda Catalunya.

Més de 20.000 persones van passar 
pel Festival Esport i Natura

REDACCIÓ / LA VEU

Les persones interessades a 
esdevenir arrendataris dels 
nous horts urbans d’Igualada, 
situats a tocar del riu Anoia, 
podran presentar les seves 
candidatures a l’Ajuntament 
d’Igualada a partir del dilluns 
3 de novembre. La documen-
tació necessària i les bases 
de la convocatòria es podran 
consultar properament al web 
www.igualada.cat i s’hau-
ran de formalitzar a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (Pl. Ajun-
tament, 1) abans del dia 25 
de novembre, en horari de 9 a 
18h de dilluns a dijous, i de 9 a 
14h els divendres i vigílies de 
festiu. 
L’Ajuntament d’Igualada ofe-
reix un total de 37 parcel·les 
de 50 m2 de superfície: 10 
destinades a persones majors 
de 18 anys, 10 per a majors de 
18 anys en situació d’atur o ju-
bilació amb una renda inferior 
al salari mínim interprofessio-
nal i, finalment, 17 per a cen-
tres d’ensenyament i associa-
cions sense ànim de lucre que 
estiguin inscrites en el registre 
municipal d’entitats. 
En aquestes parcel·les es durà 
a terme un sistema de conreu 
respectuós amb el medi am-
bient i l’entorn, amb mètodes 

Els nous horts urbans es 
cediran per sorteig i per 4 anys

foc, aire i terra) en la qual hi 
van participanr un miler de 
persones que van completar 
un recorregut de 6 km que 
combinava trams de pista de 
terra, amb pujades i baixa-
des lliscants, basses d’aigua 
i fang, mànegues d’aigua a 
pressió, boira i cortines de foc 
gràcies a la pólvora dels dia-
bles Mal Llamp d’Igualada. 
Un altre dels moments culmi-
nants del diumenge al matí ha 
estat l’arrencada de la cami-
nada popular que va congre-
gar a més de 300 inscrits i que 
va recorrer la nova anella ver-
da d’Igualada. 
La Caminada Popular “Temps 
d’Aventura” va servir per in-
augurar el nou tram per a via-
nants i bicicletes de la carrete-
ra de les Maioles, recentment 

d’agricultura ecològica, amb 
una producció destinada a 
l’autoconsum i on no s’utilit-
zaran adobs ni pesticides de 
síntesi química. En un terreny 
annex s’hi ubicaran mòduls 
prefabricats amb vestidors, 
serveis i magatzem d’eines. 
Actualment, els treballs d’ade-
quació dels terrenys afronten 
la recta final i es preveu que 
els horts estiguin enllestits al 
mes de novembre. 
Les parcel·les s’adquiriran per 
sorteig i els terrenys es cedi-
ran per quatre anys amb una 
renda anual de 65 euros. Un 
cop assignada la cessió, les 
persones o entitats beneficià-
ries rebran formació hortícola. 
Les condicions per a optar-hi 
són, entre altres, portar cinc 
anys empadronat a Igualada, 
no ser propietari o arrendatari 
de cap altre hort o terreny de 
conreu a la ciutat o la comar-
ca, que cap altre membre de 
la unitat familiar hagi rebut la 
cessió de cap altra parcel·la 
o hort i no tenir deutes amb 
l’Ajuntament d’Igualada.  
La previsió del govern mu-
nicipal és que els nous horts 
urbans puguin entrar en fun-
cionament el proper mes de 
gener. 

condicionat. 
Per l’alcalde Marc Castells, la 
valoració és molt positiva i as-
segura que la primera edició 
del Festival Esport i Natura, 
“ha estat un èxit i ha vingut 
gent d’arreu de Catalunya”. 
Castells també ha remarcat 
que la inauguració de l’Ane-
lla Verda s’emmarca en l’ob-
jectiu de que Igualada “sigui 
una ciutat amable, agradable, 
vinculada amb l’esport i la na-
tura i que sigui pol d’atracció 
de visitants d’arreu” perquè “a 
Igualada cada cap de setma-
na hi passen coses”. Castells 
assegura que malgrat que 
cal fer una valoració acurada, 
“tenim la sensació que con-
solidarem el Festival Esport i 
Natura Igualada com un esde-
veniment més de la ciutat”.  

Els horts urbans ja són a punt.

REDACCIÓ / LA VEU

Les instal·lacions del Club 
Amics del Gos (CAG) a Òde-
na van acollir el passat cap 
de setmana la XXXI Exposi-
ció Monogràfica Nacional del 
Rottweiler. Dissabte va ser el 
torn dels gossos menors de 
2 anys i el diumenge els ma-
jors. L’esdeveniment va acollir 
98 gossos procedents d’arreu 
d’Espanya i França. 
L’exposició va comptar amb el 
jutge Jouni Nummela, proce-
dent de Finlàndia, un gran ex-
pert i de reconegut prestigi en 
el món caní que va otorgar el 
primer premi a una gossa que 

Amics del Gos va acollir la 31a Exposició 
Monogràfica Nacional del Rottweiler

Foto: Ignasi Balsells.

portava com a nom Valeria del 
Norte procedent de Bilbao.
El president del CAG, Jaume 

Clotet, va reivindicar el bon 
caràcter i l’equilibri que té la 
raça rottweiler. 

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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El sisè volum de “Testimonis 
per a la història”, de l’escriptor 
Àngel Font, que porta per títol 
“Crisi i perspectiva de les em-
preses de Catalunya”, compta 
amb la participació de dues 
empreses d’Igualada, Grup Air 
i Curtits Badia. 
A banda de pimes i grans em-
preses, i dels seus consultors, 
participen en aquest volum la 
majoria dels rectors i directius 
universitaris, els presidents de 
les cambres de comerç pro-
vincials i estrangeres, així com 
periodistes de renom. És una 
curosa recopilació feta per un 
autor avesat en la temàtica 
històrica que neix del testimo-
niatge directe.
Per Grup Air participen Ra-

Ramon Felip i Xavier Badia, en el sisè 
volum de “Testimonis per a la història”

En el món de l’esport les 
targetes són grogues i ver-
melles. En alguns també 
blaves. Serveixen per defi-
nir nivells en les infraccions. 
Les de crèdit posaven els 
nivells segons la riquesa. 
Primer van ser d’or. Després 
platí. Però ara sabem que 
les millors eren negres. Les 
del frau i l’espoli. Trobades 
en una caixa d’estalvi. Una 
d’aquelles entitats que feien 
nosa a la banca, perquè “no 
tenien amo”. Pel Banc d’Es-
panya calien accionistes es-
pecífics i que haguessin de 
retre més comptes al mer-
cat de capitals. Pel Ministeri 
d’Economia per poder-les 
controlar directament i no 
que ho fessin les Comuni-
tat Autònomes. I pel Banc 
Central Europeu, perquè les 
veia com un exotisme més 
del sistema econòmic espa-
nyol. I les caixes es conver-
tiren en un cau on col·locar 
amics. En entitats que “ges-
tionaven” polítics i personat-
ges afins, per finançar tots 
els projectes que els venien 
al cap. Creien que no aca-
barien mai els recursos. Per 
‘administrar-les’ els ‘gestors’ 
exigien estar ben pagats. 
Fis que arribà la crisi i ales-
hores tot es va ensorrar. La 
CCM va ser la primera en 
fer saltar totes les alarmes i 
les queixes. Després moltes 
altres al darrera. I els ban-
quers aconseguiren que es 
convertissin en fundacions 
bancàries (que per imposi-
ció europea no podien tenir 
majoria en l’accionariat del 
banc).
Després d’aconseguir reduir 
el nombre de bancs en un 
exercici de concentració, ha 
començat la “neteja política” 
de Bankia. Pocs dubten de 
la font d’inspiració. És una 
manera de desempallegar-
se de les vaques sagrades 
que volien seguir exercint el 
poder, una volta perduda la  
representativitat política. I 
de pas fer un avís a aquells 
empresaris “amb solera” 
que sabien arribar al límit de 
les normatives legals. Mort 
Emilio Botín -a qui havien 
atrapat vàries vegades en 
situació irregular per haver 
traspassat la línia vermella, 
sempre n’havia sortit indem-
ne, encara que en alguna 
ocasió el cap de turc va ser 
algú tan proper com Alfredo 
Sáez- s’havia d’avisar als 
que feien ‘grans operaci-
ons’. I l’encarregat de fer-ho 
ha estat aquell a qui els Bo-
tín van pagar més de cent 

PERE PRAT

milions d’euros per fer-lo 
fora del Banc de Santander 
i així evitar que li discutís el 
poder familiar. 
Els banquers són usurers 
distingits. Sovint sense en-
tranyes. Magnifiquen la 
seva activitat social i bene-
factora i posen el seu cor en 
una caixa forta. S’aprofiten 
remenant els diners dels al-
tres. I s’han convertit uns ex-
perts en amagar operacions 
dins de milions de transacci-
ons. Per això quan Rodrigo 
Rato, un exministre d’Hisen-
da i expresident del FMI, 
es va convertir en banquer, 
va considerar que era legal 
i ètic, seguir amb la vergo-
nyant pràctica de Miguel 
Blesa, el seu predecessor 
en el càrrec, de repartir en-
tre els seus col·laboradors, 
unes targetes amb les quals 
fer-se un sobresou net, sen-
se pagar impostos. Així els 
82 dels 86 consellers i di-
rectius de Bankia no es van 
estar de res. No van dubtar 
en satisfer les seves ne-
cessitats personals, restau-
rants, roba, hotels de luxe, 
apostes, vins, discoteques i 
aficions tan variades com la 
cacera o la nàutica. Només 
4 se’n van estar. I això de-
mostra que no és el càrrec 
qui provoca la transformació 
al cervell. Per ser banquer 
no s‘esborra ni la  memòria, 
ni els coneixements.  
Dissortadament aquests 
abusos de poder i enriqui-
ments irregulars i vergo-
nyants no només són cosa 
de Bankia. És una pràctica 
estesa. Com tenir préstecs 
ficticis que no es pensen 
tornar ni tan sols pagar els 
interessos. I per veure’n 
l’abast només caldria mi-
rar la resta d’entitats finan-
ceres. I els partits polítics. 
També les Administracions, 
que els han de vigilar. Allà 
on ja sabem que s’hi tro-
ben els Gürtels, els Eres, 
els Palaus, els  Fileses i 
aquella llarga llista de noms 
il·lustres, que fa envermellir 
només de veure-la. I són els 
que ens parlaven de valors. 
També els que diuen que 
sense llei i justícia sols hi 
ha el caos, quan sols mal-
den per mantenir el poder. I 
el clam dels qui volen aca-
bar amb aquest poder injust 
s’ha de vehicular de nou a 
la política, que avui no és un 
lloc de debat. I per això cal 
sacsejar les estructures per 
fer caure les branques mor-
tes i la fruita podrida. 

Targetes de 
tots els colors

mon Felip, expresident de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, i 
la seva filla Sandra, i per part 
de Curtits Badia, Xavier Badia, 

president del Gremi d’Adobers 
d’Igualada i delegat a l’Anoia 
de la Cambra de Comerç de 
Barcelona.

La UEA potenciarà l’assessorament 
financer al costat d’altres patronals
REDACCIÓ/ LA VEU

En l’actual context econòmic, 
el finançament continua es-
sent el principal problema de 
les empreses. És per això que 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia i les patronals ACEB (Ber-
guedà), CIESC (Vallès Occi-
dental), FAGEM (Maresme), 
FOEG (Girona), UEP (Pene-
dès) i UIER (Ripollès),han de-
cidit unir esforços per aportar 
solucions a aquest problema. 
Les set patronals catalanes 
van començar l’any passat a 
oferir conjuntament un servei 
d’assessorament financer a 
través  del programa de Di-
agnosi i Acompanyament Fi-
nancer promogut per ACCIÓ 
del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat  i 
aquest any han decidit donar 
un pas més i potenciar el ser-
vei per tal de poder  arribar a 
més empreses. L’any passat 
es van atendre més de 60 em-
preses que van poder posar 
en marxa noves accions per 
ser més competitives: revisió 
estratègica, optimització de 
tresoreria, redimensionament 
d’estructures, o millores en 
l’accés al finançament, per 
tal d’adquirir nova maquinà-
ria, ampliar els seus produc-
tes, millorar les seves instal-
lacions, el seu software de 
gestió, etc.
El servei no té cap cost per 
l’empresa i està subvencionat 
per la Generalitat de Catalu-
nya, a través d’ ACCIÓ. L’ob-
jectiu del programa és millorar 
la gestió financera dels nego-
cis, ajudar-los a mantenir les 
seves fonts de finançament o 
trobar-ne de noves en l’actu-

al conjuntura de restricció de 
crèdit empresarial.  Amb les 
accions d’assessorament es 
pretén garantir el creixement i 
la  seva sostenibilitat.
ACCIÓ disposa d’un programa 
de suport, al qual aquestes set 
patronals s’han d’acollir per 
poder ajudar a les empreses 
dels seus respectius territoris.

Asessors de la UEA
Els assessors de la UEA, 
Imma Serra, Gemma Murillo, 
Amadeu Morros, Teresa Co-
dina, Josep Parera, Xavier 
Camins, Manel Salas,  Victor 
Salas i Eva Panicello coinci-
deixen a destacar  que el ser-
vei “és essencial per les peti-
tes i mitjanes empreses que 
no disposen d’un departament 
financer propi o de personal 
especialitzat en finances”.
El programa de Diagnosi i 
Acompanyament financer té 
dues fases: en la primera, 
l’assessor o assessora elabo-
ra una diagnosi de la situació 
econòmica de l’empresa i de-
fineix les actuacions que cal 
fer per millorar les mancances 
financeres. La segona fase 
del programa es dur a terme 

amb les que amb l’obtenció de 
finançament podrien créixer 
i millorar els balanços eco-
nòmics. Finalment amb l’es-
tudi financer a la mà, l’expert 
acompanya les micro, petites 
i mitjanes empreses a l’entitat 
bancària o amb el possible in-
versor, per fer un acompanya-
ment en la negociació. De les 
més de 60 empreses que es 
van assessorar l’any passat a 
través del programa de Diag-
nosi i Acompanyament finan-
cer, 14 van passar a la segona 
fase.
Els tràmits que han de fer els 
assessors a través del progra-
ma d’ACCIÓ s’han agilitzat en 
aquesta segona edició i tots 
aquells que vulguin participar 
del programa només han de 
posar-se en contacte amb al 
Unió Empresarial de l’Anoia.
Aquest programa no implica 
cap cost perquè està finançat 
al 100% per la Generalitat de 
Catalunya, a través d’ACCIÓ. 
Finalitza a finals del mes de 
desembre.
Les set patronals catalanes 
disposen de la plataforma as-
sessorsenxarxa.cat per dur a 
terme aquest servei.
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Les famílies igualadines dels 
malalts ingressats a l’Hospi-
tal tindran 25 hores gratuïtes 
a l’aparcament soterrat, que 
està molt infrautilitzat. A tots 
els pacients se’ls donarà un 
paper que la família haurà de 
bescanviar a la taquilla del 
pàrquing, i se’ls lliurarà una 
targeta vàlida per a 25 hores. 
Només hi haurà una targeta 
per pacient, i serà vàlida per a 
qualsevol cotxe. Qui acabarà 
pagant el pàrquing serà l’Ajun-
tament, a través de l’empresa 
municipal Societat Igualadi-
na Municipal d’Aparcament 
(SIMA), que ha arribat a un 
acord amb el Consorci Sanita-
ri de l’Anoia, organisme gestor 
de l’Hospital. De fet, l’alcalde 
n’és un dels primers respon-
sables. 
Marc Castells ho va explicar 
dimecres a la premsa, alhora 
que oferia aquest servei a tots 
els ajuntaments de l’Anoia i 
a aquells que tenen el nostre 
Hospital com a primera refe-
rència, com pot ser el cas de 
Santa Coloma de Queralt i 
el seu entorn, o Cervera i la 
Segarra. L’alcalde igualadí 
afirmava que aquests ajunta-
ments hauran d’afegir-s’hi sig-
nant un conveni, a canvi “d’un 
preu molt mòdic”. A partir del 
mes de gener només es dona-
rà la targeta amb 25 hores a 
aquells pacients no igualadins 
que el seu Ajuntament hagi 
signat el conveni. Castells 
està convençut que la respos-
ta municipal serà “unànime”, 
va explicar. Va posar l’exem-
ple del Bruc. L’any passat van 
ingressar a l’Hospital 13 bru-
quetans, i el cost que això li 
representaria a l’Ajuntament 
del Bruc serien 228€.
Com és lògic, perquè és d’on 
ha sorgit la idea, l’Ajuntament 
d’Igualada ha estat el primer 

L’aparcament Igualada Nord és molt deficitari.

L’alcalde Castells 
ofereix “a bon preu” 
aquesta iniciativa a 
tots els ajuntaments 
de la comarca

Les famílies dels pacients igualadins ingressats gaudiran 
de 25 hores gratuïtes al pàrquing soterrani de l’Hospital

en apuntar-se. Segons el con-
veni, el ciutadà que arribi a 
l’Hospital per ingressar o que 
acompanyi una persona que 
quedi ingressada, podrà sol-
licitar a la seva arribada un 
document que, posteriorment, 
haurà de bescanviar a l’oficina 
de l’aparcament per una targe-
ta prepagament de 25 hores. 
Aquesta targeta serà gratuïta 
per a l’usuari i permetrà les 
entrades i sortides necessàri-
es fins a esgotar les 25 hores, 
una mesura que per a Castells 
“suposarà un gran servei per a 
la seva ciutadania”. 

Donar sortida a un 
aparcament deficitari
Aquesta iniciativa té la seva 
raó de ser per l’elevat dèficit 
que genera el pàrquing Igua-
lada Nord, del que a prou fei-
nes es pot veure la primera 
planta mig plena. La segona 
no s’ha obert mai al públic. 
L’aparcament, construït en 
època de l’alcalde Aymamí, 

té un cost anual de 300.000€, 
però els ingressos no arriben 
ni a 30.000. Castells explica-
va que “a més, encara l’estem 
pagant, deuen quedar tres mi-
lions d’euros. He visitat la se-
gona planta i està en perfecte 
estat de revista, com nova. Aa 
aquest aparcament se li ha de 
donar vida. De res serveix te-
nir-lo buit”. 
En el cas d’Igualada, les tar-
getes de 25 hores suposaran 
un cost màxim al voltant dels 
23.000 euros anuals, tenint en 
compte els pacients igualadins 
que van ingressar a l’Hospital 
durant l’any 2013, unes 1.200 
persones.
 
24 hores al dia 
A partir d’aquest dimecres, a 
més, l’aparcament d’Igualada 
Nord obre les 24 hores del dia, 
gràcies a la recent centralitza-
ció i automatització efectuada 
per SIMA. 
Ha calgut una inversió de 
36.000 euros per a dotar la 

El 2015 es faran les 
obres d’accés 
directe del pàrquing a 
l’hospital, a 
través d’una 
coberta de vidre
instal·lació de la maquinària 
necessària per aquest servei 
de centralització, una xifra 
que l’empresa calcula recu-
perar en els tres propers anys 
amb l’increment d’usos, ja que 
el nou funcionament permet 
també oferir noves modalitats 
d’abonament. 
L’Hospital d’Igualada atén 
cada dia 180 urgències de 
mitjana, el 34% de les quals, 
més de 60 casos, es produei-
xen entre les 21h i les 8h. Fins 
ara, aquests usuaris de l’Hos-
pital no tenien accés a l’apar-
cament en horari nocturn. 
Des de l’aplicació de la pri-
mera hora gratuïta per a tots 
els usuaris en aquest apar-

cament subterrani, el número 
de tiquets de rotació ha cres-
cut notablement entre 2011 i 
2014: si el primer semestre de 
2011 se’n van generar 9.698, 
el primer semestre de 2014 el 
nombre de tiquets generats va 
arribar als 34.642.  
Amb l’impuls d’aquest nou 
conveni amb els consistoris i 
les 24 hores de funcionament, 
la voluntat és que es arribi a 
ser necessària l’obertura de la 
segona planta del pàrquing, 
fins ara tancada, i oferir les 
300 places totals de què dis-
posa. 

Accés cobert, el 2015
L’Ajuntament farà l’any que 
ve les obres de l’accés cobert 
a l’Hospital des de l’aparca-
ment soterrani, una promesa 
que va fer en el seu dia -en 
plena època electoral- l’avui 
alcalde Castells. Els serveis 
tècnics municipals estan fina-
litzant l’avantprojecte de les 
obres, que vindran a costar 
300.000€, segons que va ex-
plicar el propi alcalde. 
L’accés serà funcional però 
“vistós, d’acord amb l’entorn, 
amb una coberta de vidre que 
permetrà no mullar-se gens 
des de l’aparcament fins a 
l’entrada de l’Hospital”, va dir 
Castells. Malgrat que ja s’in-
clourà una partida a aquest 
efecte en el pressupost mu-
nicipal del 2015, l’alcalde va 
mostrar-se convençut que 
aquesta obra serà finançada 
per la Generalitat o la Diputa-
ció. 

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

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

.........................................................
...................................................
...................................................

.....................................................
..........................................................

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

10% DE DESCOMPTE 
en les entrades ensenyant 
el carnet de subscriptor
de

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

SORTEGEN
2 entrades 
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Només a Sílvia Giralt trobaràs un làser 
específic per a cada tipus de pèl i de 
pell, que t’ofereix resultats des de la pri-
mera sessió amb garantia clínica com-
provada. Truca’ns i demana un estudi 
Epil-Check gratuït.
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La finca de Cal Badia, propi-
etat de l’Ajuntament, esdevin-
drà al llarg del 2015 un espai 
per als joves. En el seu mo-
ment, com a sortida desespe-
rada de l’Ajuntament davant 
la polèmica de l’Espai pels 
Somnis -tot i no tenir-ne la 
propietat- i la pressió d’alguns 
coŀlectius que acusaven el 
govern municipal de practicar 
l’immobilisme i no respondre a 
les seves demandes, el regi-
dor de Joventut Joan Reque-
sens va presentar el projecte 
de convertir Cal Badia en un 
recinte destinat a entitats i 
coŀlectius juvenils. De fet, la 
proposta va sorgir com un sor-
prenent bolet que va agafar 
amb el pas canviat als cercles 
culturals i juvenils de la ciutat. 
Poca cosa se n’ha sabut més, 
fins aquesta setmana, quan 
l’Ajuntament ha presentat el 
que ha de ser un procés cro-
nològic per escollir què, qui i 
com de tot plegat. L’objectiu, 
posar en marxa Cal Badia 
l’any que ve.
El procés participatiu ha de 
definir “com ha de ser el futur 
espai per iniciatives juvenils 
que ha d’acollir l’edifici. Fins 
el gener de 2015, totes les 
entitats, col·lectius i joves a 
títol individual estan convidats 
a participar en els tallers i les 
activitats que tindran lloc en 
diferents espais de la ciutat”, 
va explicar dimecres Reque-
sens, confiat en què hi haurà 
una bona resposta. De mo-
ment, segons se’ns ha dit, hi 
ha “certa expectativa”.
Segons que va explicar el regi-
dor, el procés que ara comen-
ça és “un pas imprescindible 

Cal Badia esdevindrà un espai per als joves, i obrirà portes durant el 2015.

La iniciativa, sorgida 
arran de la polèmi-
ca de l’Espai pels 
Somnis i la demanda 
d’espai de col·lectius 
i entitats, entra en la 
seva fase decisiva

L’Ajuntament obre el procés per 
decidir què hi faran els joves a Cal Badia

REDACCIÓ / LA VEU

La Sala de Socis de l’Ateneu 
Igualadí es va omplir en la pri-
mera sessió del curs de l’espai 
de debat i reflexió DdD (Di-
marts de Diàlegs), sota el títol 
“Em quedo o marxo d’Iguala-
da?”. La sessió va servir per 
a escoltar i analitzar diferents 
punts de vista sobre el tema i 
va comptar amb la participa-
ció del doctor en Sociologia i 
professor de la Universitat de 
Barcelona, Xavier Martínez-
Celorrio, qui al final del debat 
i un cop escoltades totes les 
intervencions va diagnosticar, 
des de la seva visió externa, 
que “Igualada és una ciutat 
en transició que es busca a 
ella mateixa”. Va apuntar com 
a escenaris de futur, caminar 
cap a “una ciutat creativa, col-
laborativa i participativa en les 
decisions polítiques, i amb ca-
pacitat de transformació per-
què així pugui retenir el seu ta-
lent”. Al temps de debat també 
es va explicar que hi ha expe-
riències de ciutats industrials 
en crisi que per evitar l’èxode 
de talent i, alhora, fomentar-lo, 
han creat petites ciutats dins 
la mateixa ciutat on poder co-
mençar de nou. Es va apuntar 
que el barri del Rec podria ser 
l’espai on provar de fer aquest 
“reset” d’Igualada.
L’acte va començar amb la 
introducció de Martínez-Celor-
rio, a través d’una entrevista 
del coordinador de DdD Jordi 
Cuadras, en la qual va repas-
sar diferents dades que mos-
tren com es viu a Catalunya 
el fenomen de la immigració i 
l’emigració i el fet que el 2011 
fos el primer any en el qual va 
marxar més gent de Catalu-
nya que la que hi va arribar. 
El doctor en Sociologia va ex-
posar les causes d’aquest fet, 
derivades de la crisi econò-
mica, i que no afecten només 
a la gent jove, sinó també a 
famílies senceres que han de 
marxar. Per Martínez-Celorrio, 
el fet que gent formada marxi 
a l’estranger per a seguir apre-
nent no és dolent, sinó que el 
que és preocupant és si no en 
tornen. També va apuntar que, 
normalment, qui se’n va és la 

El DdD debat sobre si es pot 
viure i treballar a Igualada 

gent més inquieta, sense por 
al risc i amb ganes d’innovar, 
el que suposa una doble pèr-
dua per a la societat del seu 
país.
Després de la introducció es 
va passar a analitzar el tema 
en clau igualadina amb els 
convidats a la “Fila 0” i el pú-
blic. Es van posar damunt de 
la taula les fortaleses i man-
cances d’Igualada per a fer 
que la seva gent hi pugui viure 
i treballar. Hi va haver diverses 
opinions i es va apuntar com a 
grans mancances unes bones 
comunicacions que permetin 
exportar i important talent, ja 
que diversos empresaris van 
explicar que això els ha dificul-
tat recuperar el talent que ha 
marxat, fitxar-ne de nou o por-
tar gent de fora a fer negocis 
aquí. La formació en àmbits 
punters com el de les noves 
tecnologies i el coneixement 
d’idiomes també van ser de-
batuts com a deures pendents 
que té la ciutat. També es va 
analitzar que tradicionalment 
a les empreses els ha faltat 
fer pinya entre elles, en com-
paració amb altres països, tal 
i com van explicar diversos 
convidats que tenen delega-
cions empresarials a l’estran-
ger. Pel que fa a les fortaleses 
per a viure a Igualada es va 
destacar la seva tranquiŀlitat i 
qualitat de vida.
Al debat també es va recordar 
que quan el teixit industrial i la 
situació econòmica d’Igualada 
era potent, es va poder impor-
tar talent o retenir el que hi ha-
via, cosa que ha canviat des 
de la caiguda del teixit produc-
tiu tradicional i l’arribada de la 
crisi. Pel que fa a la gent que 
ha tornat, alguns van explicar 
que a l’hora de plantejar-s’ho 
van prioritzar el seu “amor a 
la ciutat” i els lligams familiars 
o d’amistats que hi tenen, i no 
tant el seu futur professional. 
Una altra de les demandes 
que van sortir de la sessió és 
que s’hauria de fer algun estu-
di que puguin clarificar quin ús 
es fa d’Igualada: qui hi viu i hi 
treballa, qui només hi viu i qui 
només hi treballa.

per a la recuperació ciutadana 
d’aquest espai” i aconseguir 
amb el temps “teixir una xarxa 
entre tots els interessats a de-
senvolupar la seva activitat en 
aquest edifici i a prendre part 
en la seva gestió”. Per aquest 
motiu, els resultats del procés 
seran vinculants i serviran de 
base per a l’estratègia i acci-
ons futures de rehabilitació de 
l’edifici. 
Les persones que participin 
dels tallers reflexionaran al 
voltant de l’edifici de Cal Ba-
dia, reconeixent els espais i 
valorant les possibilitats arqui-
tectòniques per als nous usos 
i les opcions per a la gestió 
de l’equipament, i coneixeran 
alhora altres iniciatives sem-
blants que els puguin guiar a 
l’hora de desenvolupar un or-
ganigrama propi.  
Requesens va afegir que “el 
model de gestió el decidiran 
els participants, però tenint en 
compte que l’espai és de tota 
la ciutat, propietat de l’Ajunta-
ment”, la qual cosa fa entre-
veure el que ja era un crit a 
veus: Cal Badia no serà, ni de 
lluny, com l’Espai pels Som-
nis. Qui manarà, en darrera 
instància, serà l’Ajuntament. 

Colònia de gats
Encara que pugui semblar 
un mal acudit, de moment els 
únics ocupants -amb c- de Cal 
Badia són els gats. Efectiva-
ment, allí hi ha la colònia “mu-
nicipal” felina, una instal·lació 
que els ajuntaments han de 
tenir per controlar la població 
d’aquests animals. Reque-
sens va explicar que, durant 
aquest trimestre, mentre duri 

el procés participatiu, s’apro-
fitarà per traslladar els gats a 
un altre lloc -no se sap on- i 
després es farà una neteja in-
tensiva per dignificar l’edifici i 
adaptar-lo per poder-hi entrar 
amb totes les garanties de se-
guretat.
A més, el parc que hi ha a la 
finca de Cal Badia serà públic, 
d’acord amb el conveni que 
l’Ajuntament va fer amb la pro-
pietat annex, que serà el su-
permercat Aldi. El parc -molt 
bonic i frondós- s’obrirà abans 
que l’espai juvenil, segons que 
ha explicat el regidor d’Urba-
nisme, Jordi Pont.

Oberta la web calbadia.cat i 
ajuda de col.lectius experts
Tota la informació del procés 
estarà disponible al web www.
calbadia.cat, que també vol 
ser un espai on fer aportaci-
ons i estendre el debat més 
enllà dels moments de taller. 
Per a endegar aquest procés 
inicial, la Diputació de Barce-
lona ha contractat dos coŀlec-
tius experts en situacions simi-
lars, en altres llocs. Es tracta 
de LaCol i La Hidra. 
La cooperativa LaCol ha col-
laborat en projectes com la 
recuperació a Barcelona de 
l’antiga cooperativa La Lleial-
tat Santsenca, la rehabilitació 
de Can Batlló o el concurs de 
les 16 Portes de Collserola. El 
col·lectiu La Hidra, de la seva 
banda, ha col·laborat en pro-
jectes com el procés urbà Fem 
Rambla o el disseny de con-
tinguts en el seminari Innovar 
Socialment, també a la capital 
catalana.

Tres tallers
Aquests experts cuidaran de 
l’organització de tres tallers: 
un primer per crear un grup 
cohesionat, definir els usos i 
conèixer bé l’edifici; un segon 
per a tractar el tema de la ges-
tió, amb teoria i pràctica; i un 
tercer que validarà tot el pro-
cés. 

L’espai tindrà un mo-
del de gestió propi, 
però sense oblidar 
que és una propietat 
municipal, de tots els 
igualadins
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L’Ajuntament ha dut a terme 
aquest dimecres, 15 d’octu-
bre, el tradicional homenatge 
institucional al monument en 
memòria del president de la 
Generalitat, Lluís Companys, 
coincidint amb el 74è aniver-
sari de la seva execució. 
 Encapçalats per l’alcalde, 
Marc Castells, regidors de 

Els cinee Yelmo d’Abrera són molt freqüentats pels igualadins i anoiencs.

Primeres activitats 
gratuïtes a inQuiet

Els subscriptors 
tindran, tots els dies 
de la setmana, dues 
entrades per carnet 
al preu de 5,60€ 
cadascuna

Els subscriptors de La Veu tindran l’entrada al cines 
Yelmo d’Abrera a preu del Dia de l’Espectador

Ofrena floral al monument 
al president Companys

CiU, ERC i el PSC, acompa-
nyats per la diputada al Par-
lament de Catalunya, Maria 
Senserrich, i també per repre-
sentants del sindicat CC.OO., 
han dipositat les respectives 
corones de flors al monòlit que 
l’any 1.998 es va estrenar a la 
capital de l’Anoia en record del 
president.   

El divendres 24 es presenta 
la CUP a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

El proper divendres 24 d’oc-
tubre a les 19h tindrà lloc la 
presentació de la nova assem-
blea local de la CUP-Igualada 
a la sala de socis de l’Ateneu 
Igualadí, oberta als movi-
ments socials, entitats i perso-
nes d’Igualada i d’arreu de la 
comarca de l’Anoia. Aquesta 
trobada pretén ser un espai 
d’obertura a la ciutat que aglu-
tini totes les forces que vulguin 
comprometre’s, per la via de la 
participació directa,  a una as-
semblea activa,  crítica i muni-
cipalista a Igualada.  
Des de la CUP expliquen que 
“més enllà del debat nacional 
històric que estem vivint els 
Països Catalans, Igualada ne-
cessita una nova manera de 
fer política més transformado-

ra basada en el treball local per 
tal d’assolir una ciutat viva, in-
tegradora i cohesionada, com 
a base del nostre compromís 
quotidià, i que l’espai per tirar 
endavant aquest projecte pot 
ser una assemblea local que 
permeti debatre i construir la 
Igualada que volem”.
A la trobada de divendres vi-
nent es farà la presentació 
de l’assemblea i la proposta 
d’organització d’aquesta, es 
comptarà amb la presència de 
Raimon Ràfols, regidor i mem-
bre de la CUP-Vilanova i la 
Geltrú, que explicarà l’experi-
ència en el treball municipalis-
ta en aquesta ciutat, i hi haurà  
un torn obert d’intervencions 
per tal de recollir impressions, 
experiències, expectatives i 
propostes dels assistents. 
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El col·laboratori creatiu de 
l’Anoia, inQuiet ha iniciat 
aquest mes d’octubre les pri-
meres activitats extraescolars 
i els tallers familiars, orientats 
als nens i als adults. Cada 
mes s’anirà renovant l’oferta i 
alguns d’ells són gratuïts. Són 
aquests:
- Bricolatge ‘Doityourself’ en 
alemany per a nens i nenes de 
8 a 12 anys. Jornada de por-
tes obertes: Dissabte 18 octu-
bre de 17:30-18:30h. Entrada 
lliure amb prèvia inscripció.
- Taller de titelles per a nens 
i nenes de 5 a 10 anys. Dis-
sabte 25 octubre de 11:00 a 
13:00h. Aportació: 5€/ inscrit
- La Castanyada. El divendres 
31 d’Octubre de les 18:30 a 
19:30 no us podeu perdre el 
taller per a nens que tenim 
preparat per la Castanyada a 
inQuiet. En breu, més informa-
ció a www.inquiet.cat.
- Xerrada. El Bitcoin: Moneda 
Digital i noves formes de pa-
gament, amb Xavi Vives. Di-
vendres 24 octubre de 19:00 a 
20:30h. Gratuït.

Robert Hernando, 
amb l’exnòvia de 
Jordi Pujol Ferrusola 
a la marxa del 12-O
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Victoria Álvarez, l’exparella de 
Jordi Pujol Ferrusola que es 
va reunir amb Alícia Sánchez-
Camacho en el famós dinar a 
La Camarga, es va manifestar 
diumenge a Barcelona junt a 
Robert Hernando, regidor a 
Igualada i secretari general 
de Plataforma per Catalunya, 
en motiu del 12 d’octubre. 
Hernando deia a twitter que 
era “un honor haver compar-
tit capçalera i causa amb una 
dona íntegra i valenta com 
Victoria Álvarez”.

Nous avantatges del Club del Subscriptor, com un 2x1 al Museu de la Pell
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Nous avantatges al Club del 
Subscriptor de La Veu. Des 
d’ara, els nostres lectors més 
fidels tindran el cinema molt 
més bé de preu. 
Des de la desaparició del ci-
nema Kursal, veure peŀlícules 
d’estrena representa despla-
çar-se necessàriament. Els 
cinemes Yelmo d’Abrera és 
un dels destins més preferits. 
Doncs bé, els nostres subs-
criptors tindran dues entrades 
per cada carnet que es pre-
senti a la taquilla, al preu de 
Dia de l’Espectador (5,60€ 
per entrada) tots els dies de la 
setmana, inclosos els dissab-
tes i diumenges. Recordem 
que, habitualment, l’entrada 
costa 7,80€.
Només quedaran exemptes 
d’aquest preu especial les 
sessions matinals de cinema 
infantil, que ja tenen un preu 
rebaixat. No cal que el subs-
criptor estigui present a la ta-
quilla, pot deixar el seu carnet 
als fills, familiars o amics. Re-
cordem que el cinema de Tous  
també ofereix un descompte 
als subscriptors, al preu de 
5,75€ per entrada. Pia Prat, directora general de Publicacions Anoia, amb Àngel Ruiz d’Aparcapp.

D’altra banda, si fa uns dies el 
Museu Molí Paperer de Cape-
llades s’incorporava a l’oferta 
del nostre Club del Subscrip-
tor, també podem anunciar ara 
que el Museu de la Pell d’Igua-
lada oferirà també un 2x1 
(dues entrades al preu d’una) 
a tots aquells que presentin el 
carnet de La Veu.

AparcApp, a Guiaanoia
AparcApp, l’aplicació mòbil 
de pagament i consulta de 
la zona blava a Igualada, ha 
arribat a un acord amb Publi-
cacions Anoia per a estar dis-
ponible a Guiaanoia, l’aplica-
ció mòbil per a Android, Ipad 
i Iphone que ofereix a tots els 
usuaris la possibilitat de tenir 
al telèfon les notícies de ve-
uanoia.cat, l’agenda cultural, 
i una àmplia informació sobre 
llocs d’interès i establiments 
comercials de tota la comarca.

Es lloguen locals al 
centre d’Igualada.
 Preus econòmics. 

Interessats trucar al
 93 803 01 69

O�cina de lloguer a 
Calaf

100m² aprox.
Completament

equipada
Tel 608 46 38 29

(C/ Retir 40)
o via e-mail

Felicita als qui 
més estimes!

    Fes-nos arribar la 
fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com
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El passat dissabte 11 d’oc-
tubre el Rotary Club Iguala-
da celebrava la cerimònia de 
Relleu de Presidència. Aquest 
esdeveniment, que se celebra 
cada any perquè els càrrecs 
s’han de renovar anualment, 
simbolitza la continuïtat de 
les activitats del club, ja que 
el president del club actua 
com un rotari més, coordinant 
i gestionant l’esforç col·lectiu 
del club i fomentant els valors 
d’amistat, companyerisme i 
compromís de servei de tots 
els membres del club.
Així doncs, des del passat dis-
sabte, el Rotary Club Igualada 
compta amb nova junta for-
mada per Josep Ma Susanna 
com a president, Josep Gumà 
com a secretari, Jordi Camins 
com a macer i Ernest Carner 
com a tresorer.  
Aquest any, la cerimònia del 
“canvi de collars” del Rotary 
va tenir lloc al Castell de Sant 
Martí de Tous, un entorn na-
tural que va acollir als rotaris, 
als seus cònjuges, familiars, 

La nova junta de Rotary Club Igualada.

L’exalcalde Josep Maria Susanna, nou 
president de Rotary Club Igualada
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Demà dissabte, 18 d’octubre, 
l’Ajuntament d’Igualada durà 
a terme la tradicional ofrena 
del Ciri Votiu de la ciutat a la 
Mare de Déu de Montserrat. 
Aquesta tradició, recupera-
da a la dècada dels anys ’90, 
recorda que fa gairebé cinc 
segles, l’any 1.515, per evitar 
una epidèmia de pesta proce-
dent de Barcelona, els Con-
sellers d’Igualada van decidir 
demanar protecció a la Mare 
de Déu portant-li un ciri.  
Aquest any 2014 es comptarà 
amb la presència de la Coral 
de Santa Maria i el Club Fut-
bol Igualada, que celebren el 
seu 75è aniversari, del Club 
Excursionista UECAnoia que 
celebra els seus 50 anys i de 
l’Associació Trobada Puntai-
res de l’Anoia i Grallers d’Igua-
lada que en celebren 25. 
L’acte tindrà lloc durant la mis-

Demà dissabte, ofrena 
del Ciri Votiu a Montserrat

sa conventual de dissabte, a 
les 11h, a la Basílica de Mont-
serrat. Posteriorment, a les 
12:45h, els igualadins seran 
rebuts pel Pare Abat en au-
diència especial a la sala de 
Romeries. 
 
Desplaçament amb autobús 
i caminada nocturna 
Com és habitual, l’Ajuntament 
d’Igualada organitza una sor-
tida gratuïta amb autocars 
però enguany, a més, el Club 
Excursionista UECAnoia pro-
posa el mateix dissabte, 18 
d’octubre, una sortida a peu 
a Montserrat, que arrencarà a 
les 2h des de l’Estació d’Auto-
busos. Els interessats poden 
apuntar-se trucant al club, al 
telèfon 93 803 20 47 entre les 
19 i les 21h, o enviar un correu 
electrònic indicant el nom dels 
participants a l’adreça ueca-
noia@uecanoia.cat.  
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L’Espai pels Somnis continua 
incorporant noves activitats, 
a banda de la programació i 
activitat diària que molts col-
lectius ja fa temps que hi duen 
a terme. Aquest mes desta-
quen dues noves activitats 
contínues a l’Espai pels Som-
nis.
Juntament amb ParanoiAcci-
ons, un divendres al mes hi 
haurà cinema al Casal. S’ini-
cia avui divendres a les 22h. 
amb la pel·lícula Le nom des 
gens. A aquest film francès 
una parella s’enfronta a la 
complexitat de l’amor davant 
de les vides tant diferents dels 
dos protagonistes: el pare 
d’ella és d’Argèlia i la d’ell és 
jueva; ella és un esperit lliure i 
ells és quadriculat; ella és pro-
vocativa i ell discret. Són total-
ment diferents, però entre ells 
sorgeix l’amor.

Coral a l’Espai pels Somnis
Per altra banda, ja fa dues 

L’Espai pels Somnis inaugura 
avui un cicle de cinema

setmanes que s’ha iniciat una 
Coral a l’Espai pels Somnis. 
L’objectiu de la coral és cre-
ar un espai de convergència 
social i cultural i, al mateix 
temps, aprendre a utilitzar 
l’instrument vocal. De moment 
ja són 20 cantaires, però es-
tan oberts a noves incorpora-
cions. Els assajos són els di-
lluns a les 20:30.

amics i simpatitzants del club. 
A més a més, com a convidat 
especial, la trobada va comp-
tar amb la presència del go-
vernador del Districte 2022 de 
Rotary, Josep Ignasi Martínez 
de Cardeñoso. 
Com a invitats preferents hi 
van ser presents els vuit joves 
de la comarca que han viatjat 
aquest estiu a Camps Euro-
peus del Rotary International, 
estudiants que van fer inter-
canvi amb altres famílies Ro-
tary de països com Eslovènia, 
Croàcia, Finlàndia, Alemanya, 
Turquia, Bulgària, Romania i 
Itàlia. Durant l’acte, els joves 
van tenir l’oportunitat d’expli-
car les vivències i els coneixe-
ments adquirits durant aquest 
estiu. Cal destacar que quatre 
d’aquests joves anoiencs són 
els guanyadors dels premis 
“Millor nota de selectivitat”, 
primer premi de Recerca de 
Ciències i primer de Recerca 
d’Humanitats. 
En el seu discurs, el respon-
sable sortint, Vicenç Lopez, 
va explicar que havia estat 

“un any molt gratificant perquè 
hem treballat en projectes molt 
bonics i en col·laboració amb 
diferents entitats de la ciutat”. 
Els projectes del Rotary se 
centren a les següents àrees 
d’interès: la prevenció i el trac-
tament de malalties, la pau i 
la prevenció i resolució de 
conflictes, l’aigua i el saneja-
ment, la salut maternoinfantil, 
l’alfabetització i l’ensenyament 
infantil i el desenvolupament 
econòmic i comunitari.
El Rotary Club Igualada és 
una de les seccions locals del 
Rotary International, una orga-
nització internacional fundada 
el 1905 que es proposa reunir 
persones de negocis, de pro-
fessions liberals o de servei 
públic per tal de prestar ajut 
humanitari als que ho neces-
siten, fomentar uns nivells ele-
vats d’ètica en totes les activi-
tats humanes i contribuir a la 
difusió del bé i la pau per tot el 
món. Actualment, hi ha 34.000 
clubs en 196 països, 205 a Es-
panya i 50 a Catalunya.  

La igualadina Aïda Figuerola, de Jove Cambra, 
amb el president del Consell d’Europa
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El projecte #iameurope en el 
que han participat dues joves 
catalanes, una d’elles d’Igua-
lada, ha permès reforçar la 
identitat europea als més de 
70 membres de JCI (Junior 
Chamber International) pro-
vinents de 13 països, reunits 
a Brussel·les. Gràcies a la 
contribució de la Laia Urdí, 
Presidenta de JCI Barcelona, 
i de l’Aïda Figuerola, VP de 
Promoció Econòmica de JCI 
Igualada, es va signar la re-
solució que es va entregar al 
President del Consell d’Euro-
pa, Herman Van Rompuy, pel 
representant de JCI Europe, 
Ismail Haznedar, acompanyat 
del President Mundial de JCI 

Shine Bhaskaran, de l’Índia. 
L’objectiu del projecte “JCI 
European Know-How Trans-
fer”, que ha arribat a la seva 
desena edició, és profundit-
zar en el coneixement de les 
institucions europees i a part 
dels punts claus del docu-
ment, s’ha arribat al consens 
de promocionar el moviment 
“#iameurope” per convidar als 
joves a compartir els motius 
que els fan sentir orgullosos 
de formar part d’Europa tant a 
les xarxes socials com en xer-
rades cara a cara. 
Després de 4 dies al cor d’Eu-
ropa, treballant en tallers i se-
minaris, els participants -joves 
ciutadans d’entre 18 i 40 anys-
van comprometre’s a donar 

suport a l’estratègia EU 2020. 
A la resolució s’inclou la pro-
posta de reforçar la identitat 
europea com a principi de 
connexió de tots els sectors 
de la societat (empresa, ad-
ministració i societat civil), per 
tal de crear un impacte soste-
nible.  
El projecte “JCI European 
Know-How Transfer” ha in-
clòs reunions amb experts de 
la Comissió Europea, d’enti-
tats de Nacions Unides com 
UNHCR i responsables de la 
Campanya pelS Objectius del 
Mil·lenni, un torn obert de pre-
guntes al Primer VP del Par-
lament, i l’oportunitat de poder 
seguir l’agenda dels Eurodipu-
tats catalans.
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El Centre 4D Health, ubicat a 
l’antic hospital d’Igualada, se-
gueix realitzant activitats per 
donar-se a conèixer i posar a 
prova les noves instal·lacions 
en diverses simulacions a 
l’àmbit de la salut i proves pi-
lot. Aquest passat divendres 
més d’un centenar de profes-
sionals de la salut van partici-
par en la Primera Jornada de 
la Societat Catalana d’Inno-
vació Docent i Formació per 
Simulació en Ciències de la 
Salut que va tenir lloc al matí 
a l’Acadèmia de Ciències Mè-
diques i de la Salut de Catalu-
nya i de Balears i a la tarda al 
centre 4D Health.
Entre els participants hi ha-
via representants de diferents 
hospitals, universitats, socie-
tats científiques de l’àmbit de 
la salut, col·legis professionals 
i representants d’empreses  
farmacèutiques. Tots ells van 
quedar gratament sorpresos 
de les possibilitats que ofereix 
el centre i van agrair que es 
posi en marxa un equipament 
com aquest, molt centrat en 
el treball en equip i interdis-
ciplinari, ja que serà el primer 
d’aquestes característiques al 
sud d’Europa.

Participació d’un 
assessor del govern anglès
La jornada va tenir com a con-
vidat un assessor del govern 
anglès: el professor Ian Cur-
ran, i va girar entorn de la im-
portància del “Debriefing”, és 
a dir, l’anàlisi posterior a les 
simulacions que ha de servir 
als professionals per posar 
en comú els errors detectats 
i intentar corregir-los per a si-
tuacions futures.  Una de les 
novetats de la jornada va ser 
el debut dels actors i actrius 
de l’escola municipal de teatre 

La jornada de simulació va tenir lloc divendres passat.

Demà, assemblea 
de l’Antic Gremi de 
Traginers, a l’Espai 
Cívic Centre

L’Hospital simulat 4D Health acull una jornada amb 
un centenar de professionals mèdics de tot el país

La Tarima, que van actuar en 
la simulació fent diversos pa-
pers, especialment de malalts 
i familiars de malalts. També 
van participar en la simulació 
diversos membres del cos de 
Bombers.

Continuen les 
simulacions pilot

Mentre el 4D Health no com-
pleti les obres d’adequació i 
no disposi de l’equipament 
definitiu, diverses empreses 
col·laboren mitjançant patro-
cini aportant material per a 
les simulacions pilot, com ara 
l’Hospital Hispania, B. Braun, 
Nedella Medical i Medical Si-
mulator, els quals han aportat 

material sanitari, respiradors 
portàtils, monitors desfibril-
ladors, bombes d’infusió, ma-
niquins d’alta tecnologia i tot 
tipus d’aparells.
El Centre d’Innovació per a 
la Simulació en Salut 4D He-
alth es troba situat a l’edifici 
de l’antic hospital d’Igualada, 
aprofitant les seves instal-
lacions. Recrea tot l’entorn de 
la salut aplicant un nou tipus 
de simulació centrada en el 
pacient, incideix en el treball 
en equip de diferents especi-
alitats i inclou la participació 
de l’empresa. Té per objectiu 
augmentar la seguretat i reduir 
els errors en salut a través de 
la formació i entrenament dels 
professionals en un escenari 
gairebé real. La seva posada 
en marxa ha estat possible 
gràcies al suport d’un fons 
europeu d’innovació FEDER. 
Rep el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Acadèmia de Ci-
ències  Mèdiques, entre d’al-
tres.  
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Demà dissabte dia 18 d’octu-
bre a les 7 de la tarda i a l’Es-
pai Cívic Centre (antics Maris-
tes) situat al c. Trinitat, 12, es 
celebrarà  l’assemblea gene-
ral ordinària de l’Antic Gremi 
de Traginers, amb el següent 
ordre del dia:
1.- Lectura de l’acta de l’ante-
rior assemblea general ordinà-
ria. 
2.- Ressenya dels actes cele-
brats durant l’any 2014. 
3.- Lectura de l’estat de comp-
tes del gremi. 
4.- Presentació de la junta di-
rectiva.
5.-Esbós del programa d’actes 
a celebrar l’any vinent i pre-
sentació dels nous banderers, 
pubilla i dames d’honor. 
6.- Torn de precs i preguntes. 
Hi ha a disposició loteria de 
Nadal amb el núm. 94.014.

Igualada Comerç 
canvia l’obertura 
de festius del 12  
d’octubre, pel 15 de 
juny, per Firanoia
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Igualada Comerç recorda que 
el passat diumenge dia 12 
d’octubre, tot i que era un dels 
festius amb obertura comerci-
al a Catalunya, a Igualada els 
comerços adherits a aquesta 
associació no van obrir degut 
a que es va canviar l’obertura 
del dia 12 d’octubre pel 15 de 
juny, per poder obrir per la pro-
pera edició de FirAnoia, la fira 
multisectorial que va estrenar-
se l’any passat al centre de la 
ciutat a les portes de l’estiu. 
Amb tot, aquesta decisió no 
era obligatòria, tota vegada 
que alguns comerços van op-
tar per obrir les seves portes.

ROSICH MOTORS, S.L. 

  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  rosichmotors@bosch-bcs.com

· Multimarca i multiservei

· Qualitat Bosch

· Mantenim la garantia 
  d’origen

· Servei de planxa i pintura
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El Consorci Sanitari de l’Anoia 
i més concretament el Servei 
d’Anestesiologia i Medicina 
Crítica està desenvolupant 
una activitat docent, col·
laborant amb la formació de 
joves anestesiòlegs del Servei 
d’ Anestesiologia de l’Hospital 
Central  de l’ Institut de Previ·
sió Social (IPS) de la capital 
del Paraguay, Asunción.
L’Hospital Central IPS repre·
senta un centre emblemàtic 
de la salut del país sudameri·
cà, on es presta atenció mèdi·
ca integral a la població.  És 
un gran hospital amb més de 
400 llits, 15 sales d’operaci·
ons, consultes externes amb 
una mitjana de 1000 pacients 
diaris, parts i altres activitats 
assistencials. El seu Servei 
d’Anestesiologia forma i pre·
para metges residents per 
aconseguir especialistes amb 
un bon nivell professional. Ha 
buscat, per això que els seus 
anestesiòlegs del Paraguay 
puguin aprofundir en les dife·
rents matèries de l’especialitat 
com són les consultes preo·
peratòries, tècniques d’anes·
tèsia general i loco-regional, 
reanimació postoperatòria i 
tractament del dolor.  Així ma·
teix, que puguin adquirir noves 
habilitats amb l’ecografia per 
a les tècniques d’anestèsia 

Imatge de la sessió sobre el model educatiu i familiar al Marroc.

L’Hospital d’Igualada forma 
anestesiòlegs del Paraguai
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El passat 8 d’octubre l’agent 
d’acollida i la coordinadora 
del Pla de Ciutadania i Convi·
vència del Consell Comarcal 
de l’Anoia, van impartir una 
sessió informativa sota el títol 
“L’escola i la família al Marroc”  
al claustre de mestres de l’es·
cola Joan Maragall de Vilano·
va del Camí. 
La sessió va abordar diferents 
aspectes de la organització 
social i cultural del Marroc i 
va fer incís en el perfil de les 
famílies i el funcionament del 

El Consell imparteix una sessió 
sobre l’escola al Marroc

sistema educatiu a aquest 
país, tenint en compte les di·
ferències existents entre les 
zones rurals i les zones urba·
nes. L’objectiu de la formació 
era apropar l’equip docent a 
la cultura i idiosincràsia de 
les famílies marroquines per 
tal de comprendre millor els 
seus valors i la seva forma 
d’organitzar-se amb la finalitat 
d’afavorir la comunicació amb 
els pares i mares de l’escola 
que provenen d’aquest país i 
promoure la seva participació 
al centre escolar.
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El passat dimecres 8 d’octu·
bre es va celebrar el 7è Con·
grés Nacional de la Gent Gran 
al Món Sant Benet amb la par·
ticipació de més de 600 per·
sones d’arreu de Catalunya. 
En aquest cas, han estat 6 
membres de la nostra comar·
ca anoienca els que ens han 
representat com a Consell de 
la Gent Gran de l’Anoia.

Junts podem!
La iniciativa, que enguany va 
dur per lema “Junts podem!”, 
se celebra cada quatre anys 
i és convocada pel Depar·
tament de Benestar Social i 
Família i el Consell de la Gent 
Gran de Catalunya. L’objec·
tiu del Congrés és reflexio·
nar sobre les diverses reali·
tats que viuen les persones 
grans al nostre país i tractar 
les principals problemàtiques, 
inquietuds o necessitats del 
col·lectiu. La iniciativa permet 
obrir el debat social i perfilar la 
línia de treball que cal seguir 
per donar resposta als reptes 
a curt i mitjà termini de la gent 
gran. Les ponències, les con·
clusions i el manifest de cada 
edició (la primera es remunta 
a 1990) serveixen per marcar 
l’agenda política en la matèria 

Membres del Consell de la Gent 
Gran, al congrés nacional

durant els quatre anys poste·
riors, fins a la celebració del 
següent congrés.
Per acord del CGGC enguany 
es van debatre dues ponènci·
es amb el títol “Persona, soci·
etat i benestar” i “La Catalunya 
del futur”. La primera, referma 
el rebuig a qualsevol renún·
cia a l’Estat del Benestar, tot 
i l’escenari econòmic compli·
cat, amb una distribució més 
justa de la riquesa i la incor·
poració de nous elements que 
permetin la sostenibilitat del 
sistema. La segona, advoca, 
entre d’altres, per la conse·
cució d’un nou pacte social i 
intergeneracional global en el 
que cada generació (joves, 
adults i grans) trobi el seu es·
pai i la seva utilitat en el si de 
la societat. 
L’acta va ser presidit per la biò·
loga Josefina Castellví, premi·
ada com a Catalana de l’Any 
2013 per la seva vàlua en fer·
se un lloc a les expedicions 
antàrtiques en un món llavors 
restringit a la masculinitat. 
La seva presidència va ser a 
petició del CGGC i represen·
ta la imatge de les persones 
grans actives. La celebración 
va continuar amb un dinar de 
germanor i la conseqüent ses·
sió plenària. 

La formació es farà a les instal.lacions del nostre Hospital.

regional, els nous conceptes 
en  l’estalvi de sang i en la 
preparació prequirúrgica de la 
cirurgia oncològica i aprendre 
la nova metodologia fast-track 
pel tractament i recuperació 
de pacients quirúrgics.
Però, el seu primer objectiu és 
aprendre totes les tècniques 
anestèsiques i de gestió de 
les unitats de cirurgia sense 
ingrés (CMA), modalitat qui·
rúrgica que volen reproduir al 
seu hospital ja que millora la 
qualitat i els costos assisten·
cials.
En aquest sentit, un dels cen·
tres que reuneix els requisits i 
té capacitat per oferir aquesta 
formació complementàries és 
l’Hospital d’Igualada. 

Set residents, doncs de tercer 
any del Servei d’Anestesio·
logia sud-americà passaran 
durant un mes cadascun i de 
forma consecutiva pel centre 
igualadí per tal de millorar la 
seva formació en aquesta dis·
ciplina i en els tractaments pe·
rioperatoris.
El Dr. Josep M Bausili, Director 
del Servei d’Anestesiologia i 
Medicina Crítica i coordinador 
de la Unitat de Cirurgia Sense 
Ingrés de l’Hospital d’Igualada 
comenta que aquesta ajuda 
en la formació del joves espe·
cialistes americans representa 
un estímul en el treball diari i 
un reconeixement internacio·
nal.

Avui, jornada de portes 
obertes a Creu Roja Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres 17 d’octubre a 
partir de les 4 de la tarda es 
podrà visitar la seu de Creu 
Roja a l’Anoia, ubicada a Igua·
lada (C/ Les Comes 34), en 
una Jornada de Portes Ober·
tes que organitza l’entitat.
L’acte té com a objectiu mos·
trar a la ciutat i a la comarca 
les principals reformes que 
s’han dut a terme a l’edifici 
per garantir l’accessibilitat a 
tothom i complir amb tota la 
normativa vigent com a espai 
de pública concurrència.
L’edifici  estava construït als 
anys 70, segon les necessitats 
del tipus d’activitat que es de·
senvolupava als anys 80. Per 
exemple, planta baixa estava 
destinada a taller mecànic i 
garatge d’ambulàncies.
Al llarg del temps, l’edifici s’ha 
adaptat com ha pogut a les 
noves necessitats, ja que han 
evolucionat molts dels serveis 
oferts per la Institució (fruit de 
les noves necessitats). A dife·
rència del passat, moltes de 
les persones usuàries, actual·

ment es desplacen i fan us de 
les instal·lacions de la seu. 
Els principals reptes de la re·
forma han estat:
- Aconseguir una accessibilitat 
total per a qualsevol persona. 
Instal·lació d’ascensor, su·
pressió d’esgraons, construc·
ció de lavabos adaptats.
- Dotar l’edifici de les mesures 
de seguretat de la normativa 
actual. Senyalització i llums 
d’emergència. Sectorització 
d’incendis.

· Adaptació de la instal·lació 
elèctrica pels diferents usos 
actuals. Casal d’avis, oficina, 
Sala formació i sala d’actes.
- Austeritat, flexibilitat, como·
ditat, seguretat, pressupost 
reduït, eficiència energètica 
en les instal·lacions.
L’acte principal d’avui es durà 
a terme a les 17:30 hores de 
la tarda, on es formalitzarà la 
Inauguració de les millores de 
la nova seu.  



MONTBUI / LA VEU

Aquest dimecres ha tingut 
lloc la primera visita tècnica 
dels representants de l’em-
presa adjudicatària del pro-
jecte de realització de les 
instal·lacions per a la posada 
en funcionament de la nova 
Biblioteca Municipal ubica-
da a Mont-Àgora. Tècnics i 
representants de SOGESA 
han estat rebuts per l’alcal-
de montbuienc Teo Romero, 
i també s’han trobat amb els 
arquitectes responsables de 
l’obra. A primers de la set-
mana que ve es tancaran 
els tràmits administratius i 
llavors podran començar  els 
treballs per tal de posar a 
punt la Biblioteca Montbui, el 
vestíbul (amb cafeteria/res-
taurant) de Mont-Àgora i la 
sala cultural de petit format, 
que començaran a donar 
servei d’aquí a uns mesos.
Les obres inclouen la rea-
lització de les escomeses 
dels diferents serveis (aigua, 
electricitat, telefonia i teleco-
municacions) , la instal·lació 
de la màquina climatitzadora 
i dels climatitzadors diversos 
que donen servei a la bibli-
oteca, vestíbul, sala d’expo-
sicions i banys de la planta 
baixa, així com també la po-
sada en marxa de la ventila-
ció d’aquesta zona. També 
es realitzarà la instal·lació 
dels comptadors elèctrics, el 
quadre general de distribució 
elèctrica i el quadre general 
de protecció, la instal·lació 

de la il·luminació dels dife-
rents espais, les centraletes 
de seguretat (detecció incen-
dis, sistema de megafonia in-
terna i circuit tancat de televi-
sió). El projecte també inclou 
tots els treballs de fontaneria 
necessaris i fusteria per po-
sar a punt aquestes zones 
de l’edifici (biblioteca, ves-
tíbul-cafeteria i sala de petit 
format) així com les instal·
lacions bàsiques i necessà-
ries per adequar aquests es-
pais per al seu ús. 
L’inici d’aquestes obra és un 
dels passos definitius per 
tal de poder obrir ben aviat 
la nova Biblioteca, un espai 
dedicat al coneixement que 
tindrà més de 1.300 metres 
quadrats repartits en dues 
plantes –planta baixa i pri-
mera planta, interconnecta-
des-. Arquitectònicament la 
nova biblioteca compta amb 
molta llum natural, espais di-
àfans i un disseny obert molt 
atractiu, a partir de grans vi-
drieres. 

Com serà  la nova Bibliote-
ca?
A la nova Biblioteca s’hi ac-
cedirà per un gran vestíbul 
d’accés, a la planta baixa 

de l’edifici de Mont·Àgora. 
Aquesta gran entrada a 
l’edifici o vestíbul és l’espai 
que distribuirà els diferents 
serveis de Mont-Àgora. El 
primer d’ells, la Biblioteca, 
ubicada a l’esquerra de la 
porta principal. La Biblioteca 
ocuparà dues plantes. A la 
de baix es dividiran diferents 
zones temàtiques (revistes i 
diaris, zona infantil), mentre 
que a la planta de dalt s’ubi-
carà el fons general i també 
una gran sala d’informació i 
diferents espais polivalents, 
entre els quals sobresurten 
un espai de música i imatge, 
un espai de suport, un espai 
de direcció, un espai de di-
pòsit documental i un magat-
zem logístic, entre d’altres. 

El projecte per posar en funcionament la nova 
biblioteca de Mont-Agora, a punt

Cal recordar que la Gene-
ralitat de Catalunya deu 
aproximadament quatre mi-
lions d’euros a l’Ajuntament 
de Montbui en subvencions 
compromeses des de fa molt 
temps.  Aquests retards en 
els pagaments han condi-
cionat el dia a dia de molts 
ajuntaments catalans, entre 
ells el de Montbui, i això ha 

endarrerit la posada en fun-
cionament de la nova biblio-
teca municipal.
La nova Biblioteca multipli-
carà gairebé per 10 l’espai 
de l’actual centre de lectu-
ra i estudi, que té 19 anys 
d’història. L’alcalde Teo Ro-
mero recorda que “amb la 
licitació del projecte de les 
instal·lacions ens assegurem 
poder obrir la nova Biblioteca 
a primers de l’any que ve. A 
més, l’empresa adjudicatària 
ha assumit fer unes millores 
importants, com seran pre-
parar tot l’equipament de la 
cafeteria-restaurant i la sala 
de petit format. A més de la 
Biblioteca, Mont·Àgora s’om-
plirà de vida amb espais molt 
importants”.

MONTBUI / LA VEU

Aquest dimecres a la tarda ha 
tingut lloc a la Sala de Juntes 
de l’Ajuntament de Montbui 
la signatura d’un conveni de 
col·laboració entre l’Ajunta-
ment i l’entitat Mont·Esplai, 
una nova associació infantil 
i juvenil de recent creació al 
municipi. El conveni suposa 
l’adjudicació d’una quanti-
tat econòmica per a l’entitat 
per part de l’Ajuntament, i 
també la cessió de l’espai 
“L’Hora dels Contes”, ubicat 
a tocar de la Llar d’Infants 
Santa Anna, per tal de poder 

realitzar, els dissabtes les di-
ferents sessions de l’esplai. 
La signatura del conveni l’ha 
realitzat l’alcalde Teo Ro-
mero per part municipal i la 
presidenta de l’entitat Mont·
Esplai, Raquel Muñoz.
Cal destacar que Mont-Esplai 
és una entitat jove, però que 
ha anat guanyant protagonis-
me durant els darrers mesos. 
L’objectiu de les responsa-
bles de Mont-Esplai és inau-
gurar el nou local el proper 
dia 2 de novembre, amb un 
acte festiu i amb la presèn-
cia dels infants que hi prenen 
part a l’esplai –que tenen en-

tre els 3 i els 14 anys-. 
L’alcalde Teo Romero va 
mostrar la seva satisfacció 
per la signatura del conve-
ni i va recordar que “des de 
l’Ajuntament donem a totes 
les entitats, especialment 
a aquelles que treballen en 
àmbit d’atenció i suport a les 
persones. Per a nosaltres els 
infants és un dels col·lectius 
on cal dedicar-hi més recur-
sos, i per això recolzem a 
aquelles entitats que fan una 
bona tasca amb els nostres 
menuts”.

L’ajuntament de Montbui signa un conveni 
amb l’entitat de nova creació Mont-esplai

Es començaran a 
fer les obres de les 
instal·lacions que 
permetran obrir la Bi-
blioteca d’aquí a uns 
mesos

La nova Biblioteca 
de Montbui ocuparà 
dues plantes del nou 
espai del Mont-Àgora 
i multiplicarà gairebé 
per 10 l’espai que té 
actualment
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MONTBUI / LA VEU

Amb l’inici del més d’octubre 
han començat els tallers i cur-
sets organitzats per la regido-
ria de Cultura de l’Ajuntament 
de Montbui. Els cursos que es 
duen a terme estan dividits en 
cinc àrees temàtiques: forma-
ció, art, cultura popular, posa’t 
en forma i balls. 
Pel que fa als cursos forma-
tius, a La Vinícola es duen a 
terme dos cursos d’alfabetit-
zació, un els dilluns i un altre 
els dimecres entre dos quarts 
de 10 i les onze del matí. Tam-
bé es realitza un curs d’anglès 
–nivell II- els dilluns entre dos 
quarts de vuit a les nou de la 
tarda a la Sala Polivalent del 
Centre de Serveis Nucli An-
tic. Tampoc no hi falta un curs 
d’alemany bàsic, que es fa els 
dimecres entre dos quarts de 
set i les vuit a l’escola Garcia 
Lorca ni tampoc un curs de 
català que es fa els dimarts 
al CCC La Vinícola (de 18 a 
19.30 hores). Tammateix, els 
dilluns i dimecres entre les 15 
i les 17 hores es realitza un 
curs de català bàsic organit-

zat pel Consell Comarcal al 
CCC La Vinícola. Els dimarts 
i dijous, a la mateixa hora es 
realiza un altre d’alfabetització 
en català, també promogut pel 
Consell. I els dimarts i dijous, 
entre dos quarts de vuit i les 
nou del vespre es realitza un 
Curs d’Informàtica a La Viní-
cola.
Pel que fa a l’apartat d’art, 
els dimecres entre les 15 i les 
17.00 hores es realitza un curs 
de la bors a la Llar d’Infants 
Santa Anna –espai “L’hora 
dels contes”.
A nivell de cultura popular, es 
du a terme un curs de sarda-
nes, que es realitza els dilluns 
i dimecres entre les 15 i les 17 
hores al CCC La Vinícola.
I a l’apartat “Posa’t en forma” 
està en marxa un Curs de Ioga 

Han començat els tallers i cursets organitzats 
per la regidoria de cultura montbuienca

que es realitza tots els dijous 
entre dos quarts de sis i dos 
quarts de set de la tarda a 
l’Ateneu Cultural i Recreatiu 
Nucli Antic, així com també es 
du a terme un Curs de gimnàs-
tica, que es fa els dijous entre 
dos quarts de vuit i dos quarts 
de nou del vespre, també a 
l’Ateneu Cultural i Recreatiu. 
El curs de Pilates es realitza 
els dilluns i dimecres entre dos 
quarts de quatre i dos quarts 
de cinc a la Sala Polivalent de 
La Vinícola.
I pel que fa a l’apartat de Balls, 
cal remarcar que es duen a 
terme a la Sala Polivalent de 
La Vinícola, dos cursets de co-
untry, un dels divendres (conti-
nuació) i un altre els dimecres 
(avançat). L’horari és de 21.30 
a 22.30 hores.

MONTBUI / LA VEU

Som Poble farà un nou recap-
te d’aliments, aquest dissabte, 
amb motiu de la presentació 
oficial dels equips de la UD 
San Mauro per aquesta tem-
porada. El club maurista i l’en-
titat s’han donat la mà per fer 
d’aquest esdeveniment espor-
tiu una jornada també de caire 
solidari.
La cita és al camp de futbol 
del San Mauro, de les 5 a les 
7 de la tarda. Es demana pre-
ferentment aportar oli, llet, lle-
gums, llaunes de conserves, 
sucs i galetes que recolliran 
els voluntaris de Som Poble. 
Els aliments aniran destinats 

a famílies de Santa Margarida 
de Montbui.
D’altra banda Som Poble ha 
començat a preparar ja la 
campanya de voluntariat per 
adherir-se els dies 29 i 30 de 
novembre al Gran Recap-
te que portaran a terme els 
Bancs d’Aliments de Cata-
lunya; una campanya de re-
collida d’aliments bàsics per 
aconseguir que les persones 
més necessitades rebin ajuda 
alimentària. Les persones in-
teressades a participar com a 
voluntàries poden posar-se en 
contacte amb l’entitat al cor-
reu: sompoble@hotmail.com

Nou recapte d’aliments en l’acte 
de presentació de la UD San 
Mauro

MONTBUI / LA VEU

En el Sorteig del GORDO DE 
LA PRIMITIVA celebrat el dia 
12 d’octubre del 2014, hi ha 
dues butlletes encertants de 
Segona Categoria, una de les 
quals ha estat validada al Punt 

de Venda núm. 12.015 de 
Santa Margarida de Monbui, 
situat a la carretera de Valls, 
45.
Cada encertant de Segona 
Categoria (5+0 encerts) té un
premi de 81.812,76 €.

Segon premi del Gordo de la 
Primitiva, a Montbui

MONTBUI / LA VEU

Demà dissabte dia 18 d’oc-
tubre a les 17:30h,  La PAH 
Anoia farà una rua a Santa 
Margarida de Montbui. El punt 
de sortida serà a la Plaça Vis-
talegre. A partir d’aquí inicia-
ran el recorregut per diferents 
carrers del centre de Santa 
Margarida de Montbui amb 
l’objectiu de marcar el pisos 
buits que tenen les diferentes 
entitats bancàries  sense ocu-
par  i que no els posen per a 

lloguer social. 
La PAH Anoia va presentar 
una moció a l’Ajuntament  
d’aquesta població a efectes 
que sancionessin als bancs i 
caixes que mantinguin els ha-
bitatges buits.
Des de la PAH Anoia conviden 
a totes les entitats, grups, sin-
dicats i a totes les persones 
sensibilitzades per aquest 
tema que els acompanyin en 
aquesta rua revindicativa.

La PAH Anoia organitza una 
rua reivindicativa dissabte a 
Montbui

MONTBUI / LA VEU

La Biblioteca de Montbui posa 
en marxa un nou curs del Club 
de Conversa i Lectura en An-
glès donat l’èxit i l’interès de 
l’edició anterior. Aquest club 
constarà de sessions mensu-
als i alternarà les lectures de 
llibres amb temes d’actuali-
tat, amb el propòsit d’atendre 
una necessitat que s’observa 
des de fa temps. Els interes-
sats tindran l’oportunitat de 
conversar en anglès gràcies 
a les trobades amb persones 

que hagin llegit el mateix lli-
bre. El club estarà dirigit per 
Gal·la Pons Torra, llicenciada 
en Traducció i Interpretació, 
i podran participar-hi tots els 
ciutadans més grans de 16 
anys que tinguin un nivell mitjà 
d’anglès (Intermediate level) i 
vulguin practicar la conversa 
en aquest idioma. El curs co-
mençarà a l’octubre i finalitza-
rà el juny de l’any vinent. Es 
combinaran les lectures de 
llibres interessants amb di-
versos temes d’actualitat, per 

Conversa en anglès a la biblioteca de Montbui
tal que els participants puguin 
practicar al màxim possible la 
conversa per parelles. Els lli-
bres de lectura procediran de 
la biblioteca, que en distribuirà 
un exemplar a cada partici-
pant. Les persones interessa-
des en participar en aquesta 
activitat cal que s’adrecin a la 
Biblioteca de Montbui per fer 
la inscripció i recollir els llibres. 
El curs és gratuït, només cal 
abonar 6 euros per a la ins-
cripció. (Carrer Sant Miquel, 
6 – Tel. 938052666)

MONTBUI / LA VEU

Aquest curs 2014-2015 té lloc 
novament l’activitat de teatre a 
les escoles. 
En total són 155 els infants 
dels centres educatius mont-
buiencs que realitzen classes 

d’introducció a l’art dramàtic, 
a través de classes impartides 
pels actors de la companyia 
anoienca Teatre Nu. 
Cal destacar que enguany 
també es realitza per segon 
any consecutiu l’activitat d’au-

la-orquestra a l’escola Gar-
cia Lorca. Els “violins” tornen 
a sonar en una activitat que 
s’ampliarà a altres centres 
educatius del municipi. Un 
centenar d’alumnes prendran 
part en aquesta activitat.

Teatre i música, protagonistes a les escoles 
montbuienques

MONTBUI / LA VEU

L’Ateneu Cultural i Recreatiu 
de Montbui organitza el I Cam-
pionat de Dards, a la modalitat 
“Cricket/Cut Trhoat”. Es dispu-
taran un mínim de cinc parti-

des per a cada participant. Hi 
haurà premis per al primer, el 
segon i el tercer classificat. 
El campionat es disputarà els 
dies 24 d’octubre, 8 i 15 de no-
vembre, a partir de les 10 de 

la nit. 
El preu d’inscripció per als so-
cis és de 5 euros i per als no 
socis de 8. Les inscripcions 
es poden formalitzar al mateix 
Ateneu.

I Campionat de dards a l’Ateneu de Montbui
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Centre Tecnològic Leitat i la 
Fundació Taleia-Escola Pia ja 
estan instal·lats al Centre d’In-
novació Anoia tot i que encara 
no han començat a prestar els 
seus serveis. Ambdues em-
preses van signar un contrac-
te d’arrrendament amb l’Ajun-
tament el passat mes de juliol. 
Leitat ocuparà l’àrea dedicada 
a investigació i recerca mentre 
que la Fundació Taleia, ocupa-
rà la zona de bar i restaurant 
que esperen estrenar la pro-
pera setmana. 
El Primer Tinent d’Alcalde de 
Promoció Econòmica de Vila-
nova del Camí, Jordi Barón, 
assegura que aquest és un 
primer pas molt important per 
a la dinamització del Centre 
i s’ha mostrat especialment 
satisfet de comptar amb dues 
experiències pioneres i inno-
vadores com són Leitat i La 
Fundació Taleia.
Jordi Barón, també ha desta-
cat el valor afegit que aporta 
Leitat en el camp de la innova-
ció, ja que es tracta del primer 
centre d’investigació tecnolò-
gic de Catalunya i ha valorat 
especialment que hagin deci-
dit ubicar una unitat d’investi-
gació al nostre municipi. 
Barón està convençut que Lei-
tat aportarà valor a l’hora de 
col·laborar conjuntament en 
projectes europeus que aca-
baran revertint en la millora 
del municipi i que ajudaran a 
situar Vilanova del Camí en 
el mapa de les principals po-
blacions de Catalunya que 
aposten per la innovació tec-
nològica com a mitjà d’especi-
alització i eina per treballar per 
a la recuperació econòmica”.
Pel que fa a la Fundació Tale-
ia-Escola Pia, que també s’han 

instal·lat al Centre d’Innovació, 
Barón explicava a Ràdio Nova 
que durant la setmana vinent 
obriran el servei de bar i d’aquí 
uns quinze dies, posaran en 
funcionament també el servei 
de Restaurant pedagògic, que 
anirà a càrrec dels alumnes de 
restauració de l’Escola Pia.
Des de la Fundació expliquen 
que el restaurant, que han ba-
tejat com l’Atelier, “és un pro-
jecte amb valor social pensat 
per impulsar la formació i la 
carrera dels joves”. 
I acabem amb un darrer apunt 
sobre el Centre d’Innovació 
Anoia perquè aquesta setma-
na s’està instal·lant la seva 

retolació exterior. Un rètol de 
grans dimensions ocupa part 
posterior de la façana de for-
ma que és molt visible des de 
l’A-2. També s’estan acabant 
de col·locar els vinils amb la 
imatge corporativa a les por-
tes d’accés al centre.

El Centre Tecnològic Leitat i la Fundació 
Taleia-Escola Pia ja estan instal·lats al Centre 
d’Innovació Anoia

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquesta setmana han comen-
çat els dos cursos d’anglès i 
català avançat: un de nivell 
C1 (Advanced) d’anglès i l’al-
tre de C2 (nivell D) de català. 
S’organitzen per segon any 
consecutiu i tenen la finalitat 
de millorar el currículum i les 
possibilitats d’ocupació dels 
alumnes. I és que la millora de 
competències en idiomes fa-
cilita la inserció o la promoció 
laboral. 
El regidor de Promoció Eco-
nòmica, Jordi Barón, i el regi-
dor republicà Xavier Bermú-
dez han inaugurat els cursos 
aquesta setmana tot desta-
cant la satisfacció per la bona 
acollida que van tenir l’any 
passat i les bones notes obtin-
gudes pels alumnes. 
Segons Barón la valoració va 
ser molt positiva per ambdu-
es bandes, per l’alumnat i per 
l’Ajuntament i d’aquí la reno-

vació d’aquesta formació.
El titular de Promoció Econò-
mica ha recordat que va ser 
ERC qui va fer la proposta 
dels cursos i ha tornat a in-
sistir aquest any en l’aposta 
de mantenir-los, per a la qual 
cosa han trobat fàcilment la 
complicitat de l’equip de go-
vern. 
El regidor Xavier Bermúdez 
afirma que hi havia demanda 
i que bona prova és la respos-
ta del públic a l’hora de fer la 
inscripció. 
En aquesta segona edició hi 
ha hagut una desena d’inscrits 
al curs de català nivell D i tret-
ze més al curs d’anglès avan-
çat. A diferència del curs de 
català on la majoria d’alumnes 
són persones ocupades, és en 
el curs d’anglès on es nota la 
preferència d’aquesta forma-
ció per part de persones que 
es troben a l’atur.

Segona aposta segura pels 
cursos de català i anglès avançat 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

A banda dels cursos adreçats 
a persones emprenedores, 
des de Promoció Econòmica 
de Vilanova del Camí s’ha re-
editat el programa “Projecta’t” 
d’acompanyament a la inser-
ció laboral dels joves. Està 
adreçat als vilanovins i vila-
novines, de 18 a 29 anys, que 
estiguin a l’atur i tinguin ganes 
d’aprendre un ofici. 
Tot i que inclou una part teòri-
ca, el programa posa l’accent 

en les pràctiques professi-
onals que es realitzaran en 
empreses i comerços del mu-
nicipi. 
Els i les joves que hi estiguin 
interessats poden posar-se en 
contacte amb Promoció Eco-
nòmica al 938054411 (Ext 5)  
peconomica@vilanovadelca-
mi.cat. 
Aquest projecte compta amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona.

L’Ajuntament vilanoví 
acompanya al jovent en la seva 
inserció laboral

  EDICTE.- Jo, MARIA JOSE GOMEZ GRAU, Notari de Piera, 
amb despatx  al carrer Indústria número 56-58, FAIG CONSTAR:  Que 
davant meu es segueix acta de notorietat d’excés de cabuda instada per 
L’ASSOCIACIÓ CENTRE CULTURAL RECREATIU DE SANT JAUME 
SESOLIVERES”, entitat domiciliada a Sant Jaume Sesoliveres (Piera), 
Avinguda Penedès 2,  per la constatació de l’excés de cabuda de la 
següent FINCA: URBANA.- Solar edificable, situat en terme de Piera, barri 
de Sant Jaume Sesoliveres, Av. del Penedès número 2, de superfície 
sis-cents quaranta-tres metres  quadrats (643 m²) i afronta: front amb la
Av. del  Penedès; a la dreta entrant amb l’Ajuntament de Piera; esquerra, 
amb l’Ajuntament de Piera i fons amb Antonio Castell Piera i l’Ajuntament 
de Piera.

 Durant el termini de vint dies a comptar des 
del següent a la publicació d’aquest edicte, 
podran comparèixer davant meu els interessats 
per exposar i justificar els seus drets.
        PIERA A CATORZE D’OCTUBRE DE 2014.
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Poc després de sortir de l’au-
tocar, els 40 caminaires ja 
hem de treure el paraigües. 
Tot i així, els vocals decidim 
seguir amunt, pel camí antic 
de Montsor, que en alguns 
trams, encara conserva petits 
trams de l´empedrat.
De cop i volta deixa de plou-
re i s’obre el dia, quina alegria 
!!!!!!!!  Podem contemplar, a 
l’altre costat del barranc de 
Vallcarca, la carena del Gelat. 
Més endavant, trobem bolets 
i passem pel costat de la cin-
glera dels Rocs de Queralt. I 
arribem a Montsor, un poble 
deshabitat, sobre els penya-
segats de conglomerat, que 
separen els dos Pallars. Està 
situat en una balconada amb 
vistes a la Pobla de Segur, 
l’embassament de Sant An-
toni, la serra de Boumort i els 
Montsecs al fons.
Degut a l’incertesa del temps, 
els vocals, no volem ficar en 

risc el grup nombrós de pas-
sar pel Pas del Llop i la baixa-
da per terreny més dret. Deci-
dim desfer el camí per on hem 
vingut i acabar de recollir els 
bolets que ens hem deixat. 
Agrair aquesta sortida als 
nostres vocals Josep Balada, 
Marcel.lina Grados, Carles 
Méndez i Sílvia Caballero. La 
propera sortida serà el dia 26 
d’ Octubre  a Osona (Serra de 

Curull), sortim a les 7 del matí 
i tornem a les 19 h.
INSCRIPCIONS PER LES 
EXCURSIONS: Tots els Di-
lluns i dijous de la setmana de 
l’excursió, de 19 a 20:45 ho-
res, a la seu social. Els socis 
poden fer la reserva telefòni-
cament  o per correu electrò-
nic cevcami@hotmail.com i 93 
803 43 88.

El camí antic de Montsor (Pallars Jussà) amb 
la Colla excursionista de Vilanova del Camí

VILANOVA DEL CAMÍ / IPV-VV

El grup municipal IPV-VV de 
Vilanova del Camí ens ha fet 
arribar una nota de premsa on 
mostra la seva disconformitat 
amb el PSC i CiU que es van 
negar a debatre en ple una 
moció del grup municipal IPV-
VV, per exigir a la Generalitat 
el compliment del conveni ur-
banístic, que obliga a la Gene-
ralitat a invertir 520.000 € en 
l’enllaç del Barri La Pau amb 
la Ronda Sud.
“Tant el PSC com CiU, contra 
la legislació i la democràcia al 
nostre poble, ha negat al grup 
IPV-VV presentar una moció 
en el passat ple ordinari de 
setembre, per exigir el compli-
ment del conveni signat entre 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí i la Generalitat de Ca-
talunya, on la Generalitat es 
comprometia a urbanitzar la 
connexió de l’enllaç del Barri 
de la Pau amb la Ronda Sud 
d’Igualada, obra que no s’ha 
realitzat tot i la signatura del 
conveni en 2010.
El 02 de juliol de 2010, el De-
partament de Política Terri-
torial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, es 
va comprometre a urbanitzar 
la connexió del Barri de la Pau 
amb la Ronda Sud d’Igualada. 
Però sense cap justificació 
aquesta connexió continua 
parada, i cap responsable po-
lític ha donat cap resposta a 
l’incompliment de la clàusula 

número 6 del conveni.
Des d’IPV-VV volem denunciar 
la passivitat del govern actual 
del PSC i CIU davant una il-
legalitat. Ningú s’ha preocupat 
per exigir la urbanització de la 
connexió del Barri La Pau amb 
Ronda Sud. Tal i com indica el 
conveni, l’incompliment del 
mateix s’ha de denunciar als 
jutjats, exigint a la Generalitat 
la dotació pressupostaria i la 
urbanització de l’enllaç de for-
ma immediata.
Si la Generalitat es va com-
prometre a realitzar aquesta 
inversió de 520.000 euros, ja 
és hora que li exigim el seu 
compliment, no podem conti-
nuar amb una Ronda Sud que 
només dóna servei a Santa 
Margarida de Montbui i s’obli-
da de Vilanova del Camí. La 
carretera no té enllaç directe 
amb el Barri de la Pau i tam-
poc l’enllaç directe amb Bar-

Confrontació entre IPV-VV amb PSCi CiU per 
l’enllaç del barri de la Pau amb la Ronda sud

celona des del Barri Santa 
Llúcia.
A l’Alcaldessa, li interessa poc 
el Barri de la Pau i Vilanova 
del Camí. I no exigira mitjan-
çant la via legal el compliment 
dels acords signats per la Ge-
neralitat de Catalunya, realit-
zant la corresponent denúncia 
a la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa –jutjat-. S’ha 
negat a debatre i votar la mo-
ció d’IPV-VV.
Hem de recordar que el con-
veni va estar amagat pel PSC 
als grups municipals de l’opo-
sició. Es va conèixer l’existèn-
cia del conveni en una reunió 
exigida pel grup IPV-VV en les 
oficines de Barcelona de la 
Generalitat, per tractar el tema 
dels enllaços de Vilanova amb 
Ronda Sud.
Amb la seva actitud l’Alcaldes-
sa no representa avui a cap 
ciutadà de Vilanova”.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

12 ajuntaments catalans, en-
tre ells Vilanova del Camí, par-
ticipen a la segona edició de 
la campanya “Aixequem les 
persianes” que impulsa la Ge-
neralitat de Catalunya a través 
del departament de Territori i 
Sostenibilitat.
La iniciativa intenta cridar 
l’atenció sobre els locals que 
s’han quedat buits als bar-
ris antics o perifèrics i fer-los 
atractius a possibles empre-
nedors que estiguin pensant 
en obrir un negoci. La campa-
nya estarà activa del 18 d’oc-
tubre al 10 de gener de 2015 
i cada ciutat l’ha adaptat se-
gons les característiques del 
seu municipi. 
En alguns municipis s’obriran 
alguns aparadors de nou per 
exposar-hi productes d’arte-
sans i artistes o d’activitats co-
mercials; mentre que en altres 
municipis aquesta obertura 
de locals s’emmarca dins de 
campanyes més àmplies i de 
major durada temporal que in-
clouen rutes culturals, exposi-
cions d’art i artesania, disseny 
o degustacions gastronòmi-
ques entre altres.
Aquest any, la campanya 
compta amb 119 locals buits, 
la majoria ubicats als barris 
antics de les ciutats que hi 

participen. Una xifra força su-
perior a la de la primera edició 
que va comptar amb 78 apara-
dors, dels quals, 6 han acabat 
ocupant-se amb noves activi-
tats comercials.
Vilanova del Camí, és la pri-
mera vegada que participa 
en aquesta campanya que 
s’adreça a la Xarxa de Barris 
amb Projectes vinculada a la 
Llei de Barris i ho fa oferint 
quatre aparadors del casc an-
tic. Concretament els ubicats 
al carrer Major  número 10 i 
Major, 54, carrer de la Mercè, 
número 6 i la parada 17 del 
Mercat Municipal de Sant Hi-
lari. 
Segons ha explicat la respon-
sable de Llei de Barris a l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí,  
Isabel Egea, ja s’han rebut di-
ferents propostes per ocupar 
aquests quatre locals buits. La 
propera setmana està previst 
un sorteig per adjudicar cada 
local a un emprenedor. 

Els municipis participants en 
l’edició 2014 de la campanya 
“Aixequem  les persianes” són: 
L’Arboç, Sant Pere de Torelló, 
Mollerussa, Solsona, Montroig 
del Camp, Roda de Ter, Vic, 
Castelldefels, Viladecans, Tor-
tosa, La Bisbal de l’Empordà i 
Vilanova del Camí.

Vilanova del Camí “aixecarà les 
persianes” de 4 establiments 
buits del centre històric

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El ple de l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí va aprovar per 
unanimitat en la darrera ses-
sió ordinària del passat 29 de 
setembre la convocatòria de 
beques als estudiants univer-
sitaris, de grau superior o de 
grau mig. Per segon any con-
secutiu, s’ha creat una bossa 
dotada amb 30.000 euros per 
ajudar als estudiants vilano-
vins. 
La regidora d’Educació, Marta 
Trullols explica que després 
de l’experiència de l’any pas-
sat, s’ha modificat una mica la 
convocatòria. La principal dife-
rència respecte a l’any passat  
és el sistema de baremació 
que té en compte les notes, el 
tipus de família, la renda fami-
liar... Una baremació que era 
“millorable” i que en aquesta 
segona convocatòria perme-
trà repartir més ajuts, segons 
afirma Trullols.  
Els beneficiaris d’aquestes be-

ques han de ser joves de fins 
a 26 anys tot i que podran ser 
també beneficiàries aquelles 
persones que superin aques-
ta edat sempre i quan acredi-
tin que estan a l’atur. Un altre 
dels requisits fonamentals és 
estar matriculat per cursar es-
tudis universitaris o de forma-
ció professional i no tenir un 
nivell de renda familiar supe-
rior a 4,21 vegades l’Indicador 
de Renda Suficiència de Cata-
lunya.
Els imports previstos per 
aquests ajuts van des de 300 
fins a 600 euros segons la 
puntuació obtinguda.
Recordem que les bases de la 
convocatòria estan penjades 
al web municipal vilanovadel-
cami.cat 
Les sol·licituds per optar a les 
beques es poden presentar 
durant el termini de 20 dies 
des de la publicació de l’anun-
ci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

La convocatòria de beques 
a estudiants vol repartir el 
màxim d’ajuts



INSCRIPCIONS: formacio@uea.cat  

TEAM BUILDING: KARTING 
SUPERCAMPIONAT EMPRESARIAL 

Motiva al teu equip per tancar l’any i 
començar el 2015 fent pinya!  

 

GRAN PREMI RACING F1 
- Tanda de 10’ classi�catòria  
- Cursa �nal de 10’  
- Cerimònia de podi amb  cava 

Preus especials! 
1 a 4 treb. 25€/pers.  
5-6 treb. 20€/pers.  
7-10 treb. 15€/pers.  

Reserva el nombre de corredors que participaran de la teva 
empresa i aneu escalfant motors!    

DIVENDRES 21 NOVEMBRE - 15.30 a 18.30h 

Amb la col·laboració de: 

Lloc: Restaurant Sesoliveres  
Preu soci: 20 € / Preu no soci: 25 € 
Pagament en efectiu al mateix restaurant  

DINARS UEA AMB  
RAMON TÉRMENS 
President de Taurus Group 
“Grup Taurus: un cas d’èxit” 

RESERVES: uea@uea.cat  

DIVENDRES 14 NOVEMBRE —13h 
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AGENDA de tardor
En aquesta tercera edició del 
Prepara’t comptem amb 5 dies 
de ponències i xerrades a càrrec 
de professionals de reconegut 
prestigi que facilitaran les eines 

Dilluns 27: VISIÓ GENERAL 
DEL MERCAT LABORAL
- 9.30h Obertura institucional i 
conferència: Noves oportuni-
tats al territori
Quins sectors s’estan movent a 
l’Anoia. Amb Àngels Chacón, 
regidora de l’Ajuntament d’Igua-
lada i Blai Paco, President de la 
UEA. 
- 11.30h Conferència inaugural: 
“Com tenir feina” - Gaspar Her-
nández
Preguntar-nos què és el que 
la societat necessita i a partir 
d’aquí, trobar feina. 

Dimarts 28: LA IMPORTÀNCIA 
DE L’AUTOCONEIXEMENT 
PEL MEU DESENVOLUPA-
MENT PROFESSIONAL
L’autoconeixement, el lideratge 
personal, la intel·ligència emo-
cional i com motivar-nos en el 
procés de recerca de feina.
- 9.30h “Em conec? Pinzellades 
per a trobar feina” - Maribel Sal-
vador
- 11.30h “ Anem per feina: La 
intel·ligència emocional i el lide-
ratge per a posar-se en marxa” 
- Andreu Gatuellas

Dimecres 29: ESTRATÈGIA 2.0 
PER A LA RECERCA DE FEINA
Com treure profit de les xarxes 
socials per a la recerca de feina 
i crear la nostra marca personal.
- 9.30h “Recerca de feina través 
de les xarxes socials” - Ari Vigue-
ras
- 11.30h “Com, perquè i per a 
què crear i enfortir la meva mar-
ca personal a la xarxa” - Juanita 
Acevedo

Dijous 30: LA MEVA EXPERI-
ÈNCIA ÉS LA MEVA COMPE-
TÈNCIA
Com aconseguir un certificat de 
professionalitat de les nostres 
competències professionals i 
quines s’exigeixen en el mercat 
laboral.
- 9.30h “Com acredito la meva 
experiència?” - Encarna Moreno
- 11.30h “Converteix-te en un/a 
professional competent: Des-
cobreix les habilitats clau per 
treballar o emprendre” - Marta 
Zaragoza
- 15.30  “ Conferència: Objetivo 
50, sortides laborals per aturats 
veterans” - Jack Gaitelli i Ana 
Quintillà
Què passa amb la vida laboral a 
partir dels 45 anys? Quines sor-
tides hi ha?

Divendres 31:  NOVES FORMES 
D’EMPRENDRE
El model cooperatiu i els free-
lances com a nous models de 
gestió empresarial i de contra-
ctació de professionals.
- 9.30h “Emprenedoria Coo-
perativa” - Guillem Perdrix
- 11.30h “El Fenòmen freelance”  
- Maite Moreno

per la recerca de feina, crear un 
negoci propi o reorientar el futur 
professional.  Totes les jornades 
són gratuïtes
Inscripcions: www.uea.cat 
 

03, 04, i 10/11/2014 - de 18 a 21h
Curs: Gestió i organització del temps amb Outlook
A càrrec de Julià Moreno, consultor i formador software i hard-
ware amb més de 20 anys d’experiència.
Socis: 125€ / No socis: 175 € - Parcialment bonificable 
Lloc: Unió Empresarial de l’Anoia

07/11/2014 - 9.30h
Conferència: Els plans d’autoprotecció. Decret 82/2010 
Pedro Tomás Boticario (CEINA i TOSAN03) parlarà de l’en-
trada en vigor del Decret 82/2010 i dels detalls que comporta 
ja que obligarà a adoptar diverses mesures d’autoprotecció a 
empreses i organismes.
GRATUÏT
Lloc: Unió Empresarial de l’Anoia

13/11/2014 - 18h
Conferència: Motivació i Retribució Variable. Un enfoca-
ment des dels recursos humans
A càrrec d’Antoni Valls, formador especialitzat en Habilitats 
Directives de Human Succes (ACCID).
GRATUÏT
Lloc: Unió Empresarial de l’Anoia

14/11/2014 - 13h
Dinar Empresarial amb Ramon Térmens, president del 
Grup Taurus ens parlarà de la innovació en els models de 
negoci amb el cas de la seva empresa.
Socis: 20€ / No socis: 25€
Lloc:Sesoliveres

20/11/2014 - de 17 a 19h
Taller. Quina és la millor xarxa social on ha d’estar la 
meva empresa i com? Amb Carles Argemí
GRATUÏT
Unió Empresarial de l’Anoia

21/11/2014 - 15.30 a 18.30h
Team building: KARTING Supercampionat empresarial
Una activitat lúdico-empresarial per a gaudir amb els treballa-
dors de l’empresa
Només per associats. Preu especial 15/20/25€ 
Karting Parcmotor

28/11/2014 - de 8.30 a 17h
NetWorking empresarial
Amplia la teva xarxa de contactes entre empresaris i em-
prenedors de la comarca, el networking permet la promoció 
empresarial, la cooperació, la creació de negocis. Socis i no 
socis: 25€

3a Setmana de l’ocupació 

Gaspar Hernàndez 
Periodista i escriptor

Maribel Salvador
Experta en Comu-
nicació Humana 

Andreu Gatuellas
Psicòleg, Coach 

certificat per la UB

Ari Vigueras
Psicòloga i 
Psicopedagoga

Juanita Acevedo 
Segura Formadora 

Empresarial & 
Coach Personal

Encarna Moreno
Servei d’Asses-
sorament i Reco-
neixement de 
l’IES Milà i Fontanals

Marta Zaragoza
 Economista 

i emprenedora 

Jack Gaitelli 
Fundador 
d’Objetivo 50

Ana Quintillá 
Presidenta 

d’Objetivo50 
a Espanya

Guillem Perdrix 
director de la
Federació de 
Cooperatives Catalanes

Maite Moreno
CEO de l’empresa 

Monday Happy Monday
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Equip d’Atenció Primària 
(EAP) del CAP de Vilanova 
del Camí ha tornat a organit-
zar una caminada saludable 
oberta a la població. Està 
prevista pel proper dilluns, al 
matí. Amb el suport del Ser-
vei d’Esports l’activitat pretén 
continuar promocionant l’ac-
tivitat física entre la ciutada-
nia i avançar en l’objectiu de 
millorar els hàbits saludables. 
El punt de sortida serà el CAP 
de Vilanova del Camí, a dos 
quarts de 10 del matí. Des 
d’allà s’iniciarà un recorregut 
d’unes dues hores i mitja.
Les persones que vulguin 
compartir aquesta camina-
da poden inscriure’s al taulell 
del Centre de Salut vilanoví 
o al Servei d’Esports. També 
poden presentar-se el mateix 
dilluns abans de les 9:15 del 
matí al CAP, punt de sortida 
de la caminada. L’activitat és 
oberta i gratuïta.
Concurs de contes ‘Valors i 
salut’ a la Catalunya Central

Fins al dia 1 de novembre està 
obert el termini per presentar 
textos a la tercera edició del 
concurs de relats curts amb 
l’objectiu de promoure la sa-
lut i el benestar, organitzat 
per l’Institut Català de la Salut 
(ICS) a la Catalunya Central 
i l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya (ASPCat). En-
guany, el tema del concurs és 
“Valors i salut” i està obert a tot 
tipus de textos que no superin 
les 500 paraules i que siguin 
inèdits. 
Els textos poden ser en català 
o en castellà i s’han d’enviar a 
l’adreça de correu electrònic 
comunicació.cc.ics@gencat.
cat abans del dia 1 de novem-
bre de 2014. 
El jurat, que estarà compost 
per professionals de l’ICS i de 
l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, concedirà tres pre-
mis i publicarà de manera des-
tacada el relat guanyador al 
blog www.ics.gencat.cat/blog/
catcentral. Les bases detalla-
des del concurs poden consul-
tar-se en aquest mateix blog. 

Caminada saludable del CAP 
per promocionar l’activitat física 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

l Jurat del Concurs de Foto-
grafia de Festa Major va lliu-
rar ahir dimarts, al vespre, 
els premis del certamen d’en-
guany. Luis Calle García ha 
estat el guanyador del primer 
premi, dotat amb 125 euros, 
amb l’obra “Escuma 1” una 
imatge de la festa infantil de 
l’escuma. El segon premi, de 
75 euros, va ser per a Karen 
Holgado Pérez amb la foto-
grafia “Castellers de foc”. Pel 
que fa al premi Instagram, que 
consistia en un sopar per a 
dues persones, va ser per a 
Sílvia Garcia. 
El Jurat d’aquest any esta-
va format per Jordi Comellas 
(director del festival Zoom), 
Ana Diaz (membre del Con-
sell Jove la Xispa), Santi Car-
bonell (President dels diables 
Els Cabrons de Vilanova del 
Camí) i Esmeralda Morreres 

(locutora de Ràdio Nova). 
L’alcaldessa Vanesa González 
va fer el lliurament de premis 
del certamen que aquest any 
no ha tingut gaire participació. 
És per això que des del Servei 
de Cultura es plantegen mo-
dificar-lo de cara a properes 

Luis Calle guanya el Concurs de fotografia 
amb una escena de la festa de l’escuma

edicions, per tal de fer-lo més 
atractiu i facilitar la presenta-
ció de les fotografies. 
Les imatges que s’han presen-
tat en aquesta edició, que són 
una desena, estan exposades 
al vestíbul de Can Papasseit. 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La regidoria de Serveis Soci-
als i la policia local de  l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí, 
han iniciat una nova campa-
nya sancionadora, informativa 
i de sensibilització ciutadana 
a l’entorn de la tinença d’ani-
mals de companyia, especial-
ment gossos, sota el títol “El 
teu gos, la teva responsabili-
tat”, i que fa incidència sobre 
els principals punts de l’orde-
nança municipal reguladora 
del control i tinença d’animals 
aprovada a l’any 2003. Així, 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, la campanya consisteix 
en la distribució, d’un díptic 
informatiu, que també es po-
drà trobar als diversos espais 
i equipaments municipals i 
que recorda els aspectes bà-
sics relacionats amb la con-
vivència amb els animals de 
companyia i uns pòsters que 
seran col·locats a tots els es-
pais públics del municipi, uns 
agents de la policia local de 
paisà controlant els principals 
punts on es passegen els gos-
sos per comprovar si els por-
tadors dels animals els porten 
lligats i sobre tot si es recullen 
les deposicions dels animals 
a la via pública, recordar que 
alhora de passejar el gos s’ha 
de portar una bossa de plàstic. 
Es denunciarà les infraccions 

Campanya sancionadora 
sobre animals de companyia

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquesta setmana una vintena 
d’ alumnes de l’institut Robert 
Schuman d’Amilly participen 
en una nova edició de l’inter-
canvi amb els alumnes del Pla 
de les Moreres de Vilanova 
del Camí. El passat divendres 
va tenir lloc la recepció oficial 
de l’Ajuntament que va aple-
gar a la Sala de Plens més 
d’una quarantena de perso-
nes. L’acte va anar a càrrec de 
l’Alcaldessa Vanesa González 
i la regidora d’Educació, Marta 
Trullols.
Durant una setmana, de di-
jous passat a dijous vinent, els 
joves francesos compartiran 
amb els seus companys espa-
nyols, experiències, llengua i 
cultura. Una proposta que tant 

a Amilly com a Vilanova del 
Camí, té molt bona fama.   
A banda de sortides culturals 
a Barcelona, Sitges o Mont-
serrat, els joves que han estat 
acollits per famílies vilanovi-
nes, faran diferents treballs a 
l’Institut vilanoví que després 
hauran d’explicar i compartir 
amb els seus companys fran-
cesos. 
Mariane Pauverte, la tutora 
de l’institut Robert Schuman 
d’Amilly, assegura que l’ex-
periència té molt bona fama 
al centre. Aquesta és la se-
tena edició de l’intercanvi i 
tant alumnes com professors 
i famílies ho viuen com una 
experiència intensa i molt po-
sitiva. Les noves tecnologies 
han afavorit, diu Pauverte, les 
relacions entre els alumnes 

Valoració positiva del setè intercanvi entre 
alumnes de Vilanova i Amilly

d’ambdues poblacions que es 
mantenen fins i tot fora dels 
períodes escolars. 
Marta Bartrolí, professora de 
francès a l’institut vilanoví i 
una de els ànimes del projecte 
explica que l’intercanvi té dues 
vessants importants, la peda-
gògica i la humana. Pel que fa 
a la primera, Bartrolí assegu-
ra que l’intercanvi significa un 
bon al·licient per a l’estudi de 
les llengües. Tot i així, diu la 
professora, és un premi que 
s’han de guanyar i en aquest 
sentit el que més es valora és 
l’esforç.
L’intercanvi entre Vilanova i 
Amilly, com us explicàvem a la 
introducció, ha arribat a la se-
tena edició i l’experiència està 
més que consolidada.  

a l’ordenança municipal d’ani-
mals de companyia.  
S’insisteix especialment en 
l’obligació d’inscriure’ls en el 
registre municipal d’animals 
de companyia; la necessi-
tat que estiguin degudament 
vacunats i desparasitats; 
l’obligació de mantenir-los en 
adequades condicions higièni-
ques; la necessitat de dur-los 
amb corretja; l’obligació de 
recollir els seus excrements; 
la prohibició de passejar-los 
a espais on juguen els més 
petits, com es el cas dels sor-
rals de els places públiques; 
la prohibició de facilitar-los 
menjar en espais públics; i la 
necessitat de respectar el des-
cans dels veïns.
L’ordenança municipal que 
regula la tinença d’animals 
domèstics, fa especial inci-
dència en els aspectes relaci-
onat amb la seguretat i la salut 
pública, i regula la convivència 
entre animals i persones redu-
int al màxim les molèsties. Re-
cull normes de caire general i 
sanitàries de caràcter general, 
així com un conjunt d’específi-
ques per a gossos i gats, so-
bre la presència d’animals en 
els espais públics i un règim 
sancionador amb la possibi-
litat d’emissió de multes que 
van des de 150 a 450 euros.
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Conca d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

El proper 3 de novembre els 
veïns d’Òdena que necessitin 
renovar o tramitar per primera 
vegada el seu Document Na-
cional d’Identitat (DNI) podran 
fer-ho. Un equip del DNI Ru-
ral de la Policia Nacional es 
desplaçarà fins al municipi i 
s’instal·larà a les dependènci-
es de  l’Ajuntament d’Òdena. 
Així, les persones interessa-
des en renovar o tramitar el 
DNI poden trucar a partir del  
dia 15 d’octubre al telèfon 93 
801 74 34 i demanar cita prè-
via, facilitant el nom, cognoms 
i telèfon de contacte. Hi ha un 
número màxim de cites per 
aquest motiu es donarà priori-
tat de tramitació a les perso-
nes grans o amb dificultats per 
desplaçar-se.
Els usuaris que hagin tramitat 
la renovació hauran de recollir 
personalment el document el 
dia 6 de novembre també a 
l’Ajuntament. 
Documentació per la renova-
ció:

. Una fotografia (recent en 
color, amb fons en blanc, llis i 
uniforme; centrades, de front 
amb el cap descobert i sense 
ulleres de vidres foscos).
. El DNI anterior (en cas de re-
novació)
. En cas de canvi de domicili 
s’haurà d’aportar certificat o 
volant d’empadronament que 
tingui una vigència de menys 
de tres mesos.
. En cas de variació de dades 
de filiació s’haurà d’aportar 
partida literal de naixement 
expedida pel Registre Civil.
. En cas de renovació per 
sostracció, pèrdua o deteri-
orament el sol·licitant haurà 
de  complimentar, a més, un 
imprès a l’efecte, havent de 
portar una fotografia més, que 
juntament amb la seva signa-
tura i la seva impressió dacti-
lar, servirà de comprovació de 
la seva identitat.
. Pagament de les taxes: Re-
novació (10.50€) Pèrdua  o 
sostracció (10.50€)

Un equip mòbil de la policia 
nacional es desplaçarà a Òdena 
per renovar els DNI

ÒDENA / LA VEU

Aquest diumenge 19 d’octubre 
tindrà lloc una nova caminada 
cultural. En aquesta ocasió  es 
recorrerà la zona del Samuntà 
en què hi conflueixen natu-
ralesa i vestigis de diferents 
èpoques com la tardo romana 
i la baixa edat mitja. Com en 
altres ocasions comptarem 
amb les explicacions a càrrec 
de Xavier Jorba, doctor en his-
tòria.
La sortida serà a les 8 h del 
matí de la Plaça Mestre Vila 

Vell. Es preveu un itinerari 
d’uns 10 Km i l’hora aproxima-
da de tornada al punt de sorti-
da serà cap a les 14 h.
L’Itinerari a seguir serà; des 
del mateix punt de sortida ens 
repartirem en cotxes per fer 
l’aproximació fins al punt d’ini-
ci de la caminada que serà la 
font de Can Brunet. Seguirem 
a peu cap a les cases de Can 
Ripoll, passarem per la Teu-
leria tardo romana de Can 
Ripoll, passarem per Can Vi-
ladés, el toll de Persones, Can 

Aquest diumenge caminada per la zona del 
Samuntà

ÒDENA / LA VEU

DIVENDRES és el programa 
magazine de les tardes de 
TV3. S’emet cada dia, de di-
lluns a divendres i és presen-
tat per Xavier Coral al plató de 
Sant Joan Despí i Espartac 
Peran a l’exterior al capdavant 
de “Divendres per Catalunya”, 
l’espai que visita cada setma-
na una localitat de Catalunya 
i n’explica els elements més 
rellevants i representatius. 
Així, l’equip d’exteriors del ma-
gazine, encapçalat pel presen-
tador Espartac Peran, s’ubica-
rà els dies 20 i 21 d’octubre a 
la Plaça Major d’Òdena, des 
d’on s’efectuaran diverses 
connexions, entrevistes i s’ex-
plicaran temes d’interès gene-
ral; la cuina i les tradicions, les 
paraules autòctones, recoma-

nacions,... El dimecres 23 el 
plató es traslladarà a l’Aerò-
drom des d’on es realitzará  la 
connexió en directe. 
Serà una bona ocasió que per-
metrà donar a conèixer Òdena 
a través de la seva gent , la 

seva història, etc. L’Ajunta-
ment convida tots els veïns 
i veïnes a la Plaça Major, les 
tardes del dilluns i dimarts a 
partir de les 5 de la tarda, per 
assistir com a públic d’aquest 
plató a l’aire lliure.

El programa “Divendres” de TV3 visitarà la 
propera setmana Òdena 

ÒDENA / LA VEU

Aquest dissabte el municipi 
d’Òdena celebrarà la quarta 
edició del Correllengua. Una 
edició que arriba en plena 
mobilització per, entre altres, 
seguir reivindicant i treballant 
per aconseguir el ple reconei-
xement de la unitat de la lle-
gua catalana. 
Un any més el lema del Cor-
rellengua és Llengua, Cultura 
i Llibertat, ja que recull per-
fectament el missatge que vol 
transmetre el moviment. 
La celebració a Òdena serà 
dissabte a la tarda/vespre. A 
les 18h s’instal·laran inflables 
per la mainada i seguidament 
al vespre tindrà lloc el sopar 
celebració. 
Així, a les 21.30h tindrà lloc 
una botifarrada popular al Te-
atre Centre Unió Agrícola. En 
aquest marc, es procedirà a 
la lectura del manifest a favor 
de la llengua i la cultura cata-

lana. Juntament amb el lema, 
el Manifest és un element clau 
en tot Correllengua, i la seva 
lectura dona cohesió i unitat a 
tots els actes que se celebren 
arreu del país. Com sempre, la 
CAL (Coordinadora d’Associa-
cions per la Llengua Catalana) 

encarrega l’elaboració del text 
a una  figura de prestigi, que 
s’hagi significat  pel seu po-
sicionament en defensa de la 
llengua i la cultura.  Enguany 
el manifest del Correllengua  
2014 ha estat elaborat pel pe-
riodista  valencià i director de 
Vilaweb Vicent  Partal i Mon-
tesinos,  pel seu reconegut 
compromís amb la  llengua en 
català i amb el país.
Finalment, la celebració aca-
barà amb les 23h amb el con-
cert de Bonobos i en punxa 
discos PD EFA fins la matina-
da. 
Les reserves de tiquets per 
al sopar es poden realitzar 
enviant un correu electrònic 
a correllengua.odena@gmail.
com o trucant al 676865449. 
El preu de la botifarrada és de 
6 euros, i inclou amanida, pa 
amb tomàquet i botifarra, pos-
tres, vi, aigua i cafès.

Aquest dissabte, el Correllengua a Òdena 

LA POBLA DE C. / LA VEU

Maria Teresa Montolio, M. 
Carmen Fortuño, M. Imma-
culada Huarte i Montserrat 
García, el Grup Calidoscopi, 
exposen des del diumenge 
12 d’octubre les seves obres 
pictòriques a la Sala Munici-
pal d’Exposicions de la Pobla 
de Claramunt. La mostra la 
va inaugurar l’alcalde, Santi 
Broch, i es podrà veure fins al 
diumenge 26 d’octubre.
Aquesta col·lecció, organitza-
da per la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament, està inclosa 
dins de la programació de les 
Festes Culturals, que es va 
iniciar l’11 de setembre i que 
s’allargarà fins al 22 de no-
vembre. Es recullen una vin-
tena de quadres que tenen un 

element en comú, la llum, títol 
de la mostra. Les tècniques 
que utilitzen les quatre artistes 
són oli, acrílic i tècnica mixta.
És una exposició que val molt 
la pena de visitar i que trans-
met tranquil·litat i benestar a 
la persona que la contempla. 
S’hi poden veure els fars de 
M. Immaculada Huarte, en 
diferents moments del dia; 
les marines i els paisatges, 
de Montserrat García; el mar, 
de M. Carmen Fortuño, o les 
dunes, els coralls i la lava, de 
Maria Teresa Montolio.
L’horari de visites de la col-
lecció pictòrica és de dilluns a 
dissabte, de les 6 de la tarda a 
les 8 del vespre, i el diumenge, 
de les 12 a les 2 del migdia. 

Un col·lecció pictòrica 
tocada per la llum a la Sala 
d’exposicions de la Pobla

FOTO: Jaume Armenteras

Brunet, Molí de Can Brunet i 
Font de Can Brunet, on aga-
farem els cotxes per retornar 
al poble.
En aquesta caminada es 
comptarà amb el suport d’un 
vehicle elèctric, gentilesa de 
Sarauto, com a cotxe-escom-
bra, seguint així el compro-
mís Òdena a reduir les seves 
emissions de CO2 en un 20% 
fins l’any 2020, mitjançant el 
Pla d’Acció per l’Energia Sos-
tenible. 
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Anoia Sud  

PIERA / LA VEU

La passada setmana, la regi-
doria de Serveis a les Perso-
nes en col·laboració amb l’As-
sociació Cultural de la Gent 
Gran de Piera, van retre ho-
menatge a les persones més 
grans del municipi, oferint un 
programa d’activitats ple de 
propostes a la seva mida. 
Aquest mateix mes d’octubre, 
els regidors Vanesa Fernán-
dez-Arroyo i Josep Llopart 
van visitar, a casa seva, la 
pierenca de 100 anys Alejan-
drina Bosch Castells; ambdós 
representants a l’Ajuntament 
també van acompanyar el pu-
billatge a visitar els residents 
dels sis centres per a la gent 
gran que hi ha a Piera.
La seixanta-setena festa de la 
gent gran va començar amb la 
presentació del programa al 
Casal, a càrrec de l’Alcalde, 
Jaume S. Guixà, i l’actuació de 
l’humorista Josep Ma Rubio, 
més conegut pel personatge 
que interpreta, Barragán, que 
va ser presentat per la regido-
ra de Serveis a les Persones, 
Vanesa Fernández-Arroyo.
La setmana va anar transcor-
rent entre cartrons i premis al 
bingo celebrat al Casal, l’ex-
cursió al municipi d’Alcover 

(Tarragona), amb gairebé 250 
participants i una tarda d’ha-
vaneres amb el grup Hava-
naxica de Vilanova i la Geltrú 
acompanyades d’un rom cre-
mat molt adient per a l’ocasió. 
Dissabte, va ser el torn de les 
tradicionals partides de pe-
tanca i un nodrit grup de gent 
gran van ser premiats com als 
millors jugadors. Tot seguit, el 
ball de cada dissabte va punt 
final a aquesta jornada.
Diumenge, primer amb la mis-
sa celebrada a l’església de 
Santa Maria amb expressa re-
ferència a la festa i importàn-
cia de la gent gran en la nos-

tra societat, i segon el dinar 
de germanor celebrat a la nau 
de Cal Sanahuja, van cloure 
aquests dies en què els avis 
han pogut participar de les ac-
tivitats, organitzades amb mo-
tiu de l’homenatge que es ret a 
aquest gran col·lectiu.
En un “menjador improvisat”, 
ple a vessar, s’hi van aple-
gar 830 persones, d’entre les 
quals hi havia 633 dels 1.827 
avis de més de 70 anys que 
van ser convidats per l’Ajun-
tament. Abans, però, hi va 
haver la corresponent con-
firmació de les reserves amb 
l’ajut del pubillatge. En aquest 

moment, els convidats ja van 
poder tastar l’humor dels ac-
tors presents en el dinar i que 
van amenitzar tot l’àpat. La 
presentadora d’aquest acte de 
cloenda, la pierenca Elisabet 
Vallès, va anomenar les auto-
ritats presents i va donar pas a 
les paraules de benvinguda de 
l’Alcalde. No va tornar a inter-
venir fins a l’hora del brindis. 
La regidora, Fernández-Ar-
royo, acompanyada del primer 
tinent d’alcalde, Jordi Madrid, 
i de la presidenta de l’AC de 
la Gent Gran, Carme Gràcia, 
va tancar la seva intervenció 
apel·lant al dret a decidir, tal 

com havia fet el mateix dia 
de la presentació de la Fes-
ta de la Gent Gran al Casal. 
Tot seguit, els avis més grans 
presents en el dinar, Joaquim 
Bosch Estivil, de 96 anys, i 
Carme Mussons Basas, de 99 
anys, van ser homenatjats,i 
se’ls va entregar una placa 
commemorativa i un obsequi 
floral. L’havanera El meu avi, 
cantada pels assistents, va 
posar punt final a la part gas-
tronòmica, ja que els més va-
lents encara van assistir al ball 
de tarda, organitzat per l’Ajun-
tament, al Casal.

67è homenatge a la gent gran de Piera

PIERA / LA VEU

La Gigaenquesta ha arribat 
al nostre municipi i els volun-
taris de la campanya ARA ÉS 
L’HORA han començat a fer 
les enquestes per demanar a 
als vilatans que diguin com vo-
len que sigui el país nou. 
Una trentena de voluntaris van 
passar pels domicilis dels pie-
rencs per fer l’enquesta i sa-
ber l’opinió dels vilatans i les 
seves prioritats en una Cata-
lunya independent. Per tenir 
aquesta informació sobre com 
ha de ser la Catalunya inde-
pendent, es fa una breu en-
questa de sis preguntes sobre 

les qüestions que interessen 
més: economia, benestar, de-
mocràcia, llengua…
En finalitzar les enquestes, es 
va fer arribar la Taca Groga a 
l’Ajuntament de Piera i, per la 
seva part, els Falcons de Pi-
era van pujar un llaç groc al 
balcó de la casa de la vila, que 
van rebre i penjar els regidors 
del Consistori, Josep M. Ro-
sell, Josep Llopart i Elisenda 
Guarch. Per finalitzar l’acte, 
es va fer un petit refrigeri a la 
plaça del Peix, que va servir 
per intercanviar experiències 
entre el voluntariat.

Arriba la Gigaenquesta a Piera
PIERA / LA VEU

Aquest curs 2014-2015, l’Es-
cola de Teatre de Piera ha 
registrat un augment en les 
matriculacions pel que fa al 
nombre d’alumnes que vénen 
d’altres municipis. 
En total són 12 els alumnes 
que es desplacen des d’altres 
pobles o viles per fer teatre i 
dansa a l’Escola de Teatre de 
Piera. La gran majoria d’alum-
nes venen d’altres pobles de 
la comarca de l’Anoia, com 
els Hostalets de Pierola, Igua-
lada, Vallbona d’Anoia, Mas-

quefa o Capellades. Ara bé, 
també hi ha tres alumnes que 
venen de l’Alt
Penedès (des de Mediona) i 
el Baix Llobregat (Abrera i Co-
llbató).
Aquesta dada sobre l’augment 
d’alumnes que provenen d’al-
tres punts de la comarca ha 
estat molt ben rebuda per part 
de la direcció de l’Escola. Un 
dels objectius de la creació de 
l’Escola de la Vila de Piera, 
que va néixer ara fa sis anys, 
va ser el de col·laborar i inte-
grar-se en la dinàmica cultural 

del municipi, així com el de 
contribuir a reforçar el senti-
ment de comunitat i d’identitat 
pierenca. És per aquest motiu, 
pel fort vincle local de l’Escola 
des dels seus inicis, que l’Es-
cola s’ha sorprès del nombre 
d’alumnes que no són resi-
dents a la vila de Piera.
Sens dubte, però, aquesta xi-
fra no deixa de ser un indici 
que el projecte, la metodologia 
i l’equip docent de l’Escola de 
Teatre de Piera atrauen cada 
vegada més gent d’arreu.

L’Escola de Teatre s’obre a la comarca

PIERA / LA VEU

El psiquiatra Enric Falo Zamo-
ra és l’encarregat de conduir 
aquesta conferència, el dime-
cres 22 d’octubre a les 19 h, 
on reflexionarem per fer front 
a la situació de vulnerabilitat i 
estrès que pot generar l’actual 
conjura econòmica en els indi-
vidus. Com la situació de crisi 
actual repercuteix en la salut 
mental de les persones? Tots 
som vulnerables al nostre en-
torn però alhora tenim capaci-

tats individuals i/o col·lectives 
per fer-hi front. Quina ha de 
ser la nostra postura davant 
aquest fet? Tenim marge per 
canviar-lo? En aquesta sessió 
es donarà resposta a aques-
tes i altres preguntes el dime-
cres 22 d’octubre a les 19h.
I el dijous 23, a les a les 18 
h tarda, i per als més petits, 
“Storytelling. Contes en an-
glès, un taller infantil progra-
mat amb l’objectiu d’estimular 
el plaer per la lectura i pro-

moure la comprensió de la 
llengua anglesa, una manera 
diferent i dinàmica d’aprendre 
llengües a través de la narra-
ció oral. Patner-Solutions.biz 
explica la història The queen 
with the cold cold heart, que 
es complementa amb un taller. 
L’activitat és gratuïta, s’adreça 
a nens i nenes de 5 a 8 anys i 
per participar-hi cal inscriure’s 
a la Biblioteca.

Conferència sobre crisi i salut mental

Homenatge a l’avi de més edatEl dinar dels més grans de Piera
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Una vuitantena de persones 
van omplir la sala d’actes del 
teatre Foment de Piera per es-
coltar els vuit empresaris que 
protagonitzaven la taula rodo-
na ‘Quins sectors s’estan mo-
vent al mercat laboral?’
El públic, format per homes i 
dones de diverses edats, van 
poder sentir de primera mà la 
situació dels diferents sectors 
econòmics actius a la comar-
ca, les oportunitats de treball i 
les necessitats i requeriments 
que aquests sectors exigeixen 
avui en dia.
Es va parlar del sector agro-
alimentari, amb Anton Pons, 
d’Agroxarxa, que va comen-
tar el retorn dels joves cap al 
camp. Tot i que és un sector en 
el qual no hi ha demanda de 
mà d’obra, sí que es considera 
que en part va a l’alça per la 
diversificació del sector, i hi ha 
projectes personals i de petits 
grups familiars que troben en 
explotacions familiars, en el 
producte de proximitat, l’agri-
cultura ecològica o la venda de 
proximitat una oportunitat.
El sector del turisme és el que 
ha resistit millor la crisi en l’àm-
bit estatal. Albert Vancells, de 
l’Escola Universitària i Direcció 
Hotelera de la UAB, va recor-
dar que és un sector que ge-
nera feines directes i indirec-
tes, des de cambrers, agents 
de viatges, guies... Va desta-
car la importància de parlar 
idiomes i va apuntar l’enologia 
com un possible filó de negoci 
i oportunitat.
Àngels Bernaus, de Fagepi 
Fitex, va parlar del sector de 

la moda, de la tasca que es-
tan fent d’intentar fer tornar 
el sector a la comarca, amb 
projectes que van donant, de 
mica en mica, llocs de treball. 
La mancança de professionals 
formats en feines que s’havien 
perdut a la comarca els dar-
rers anys (per les màquines 
de remallar, tricotoses, etc.) fa 
difícil a vegades trobar perso-
nes pels llocs de feina que es 
demanen. Així va recordar que 
a Fitex es fa aquesta formació 
que podria donar feina en la 
previsió creixent de la produc-
ció tèxtil i de punt a la zona.
Toni Camps, de l’empresa 
J.Vilaseca SA, va parlar de 
la necessitat de renovar-se i 
formar-se contínuament en 
el sector del paper. Un sec-
tor que malgrat perdre alguns 
dels productes tradicionals 
s’innova per no deixar l’activi-
tat. Cal gent amb formació pa-
perera, però també químics i 
administratius, i especialment, 
va destacar, la necessitat de 

les ganes de treballar, d’adap-
tar-se i treballar, fent-se seu el 
producte.
El sector del metall, puntal de 
l’economia catalana, té bona 
presència a la comarca. Mont-
se Duch, de Mevir SA, va co-
mentar la necessitat que hi ha 
en personal que tingui conei-
xements de control numèric. 
En aquest sentit va insistir en 
la importància que fresadors, 
mecànics d’una FP2, gent 
d’oficina tècnica... són molt 
demanats a la comarca i que 
sovint s’han d’anar a buscar a 
fora, especialment per la man-
ca de formació actualitzada 
entre altres amb el control nu-
mèric.
Blai Paco, president de la UEA 
i gerent d’Intarex, va explicar 
la resistència i creixement del 
sector TIC malgrat la crisi, un 
sector format per miniempre-
ses i autònoms bàsicament de 
gent formada en programació 
però amb llocs també cada ve-
gada més importants per gent 

formada en empresarials, en 
periodisme, disseny, màrque-
ting, publicitat, etc. a banda 
dels informàtics. Recorda que 
és un sector que requereix 
poca inversió inicial i que es 
poden trobar filons de mercat.
Jordi Bernadet, de Transports 
Bernadet, va exposar la impor-
tància de la logística i la distri-
bució en les empreses i en la 
zona d’Abrera propera a la co-
marca, on hi ha un gran volum 
d’empreses de logística. Va 
parlar de la necessitat de tre-
balladors de diferents nivells 
formatius, destacant adminis-
tradors de logística, logístic 
manager i també carretoners, 
sense oblidar la creixent de-
manda de personal format en 
idiomes com el búlgar i el ro-
manès per l’important nombre 
de camioners d’aquesta pro-
cedència.
Va tancar el torn d’intervenci-
ons Manel Claver, de Graphic 
Packaging, que va destacar 
que el sector dels envasos i 

embalatges ha notat un lleu 
increment per l’augment del 
consum de productes de su-
permercat. A l’Anoia comptem 
amb les principals indústries 
en l’àmbit nacional i que hi ha 
una demanda de personal for-
mat en disseny estructural però 
també gent per a les màquines 
(encunyadora, offset...), a més 
de recollidors i personal auxili-
ar de tallers. Va insistir també 
en la importància dels idiomes 
com l’anglès, i la necessitat de 
ser polivalents, estar preparats 
i oferir compromís com a tre-
balladors.
Per la seva part, l’organització 
va recollir en un qüestionari 
la valoració per part dels as-
sistents sobre l’aprofitament 
d’aquesta acció, amb els re-
sultats següents: Un 83 % 
consideren que han rebut in-
formació nova; un 71 % pen-
sen que la taula rodona els ha 
permès ampliar coneixements 
que poden utilitzar per a la re-
cerca de feina, i un altre 71 % 
estan d’acord que aquesta in-
formació pot ser un ajut per a 
la inserció laboral.
Finalment, després d’un torn 
de preguntes en què van in-
tervenir alguns dels assistents 
es va tancar l’acte amb un pe-
tit refrigeri a la terrassa del bar 
del Foment en què assistents 
i ponents van acabar d’inter-
canviar impressions.
Des de l’organització conjunta 
de l’Ajuntament de Piera i la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
es valora molt positivament la 
iniciativa, que no es descarta 
repetir en noves ocasions.

Vuit empresaris anoiencs van asseure’s en una taula rodona a 
Piera per parlar sobre la situació del mercat laboral

PIERA / LA VEU

El passat divendres, dins la 
segona setmana d’actes del 
Correllengua, el públic del 
Teatre Foment va poder gau-
dir d’un joveníssim Ot Ribas, 
el Pubill del Raval, que amb 
només 15 anys d’edat va fer 
vibrar a tots els espectadors 
amb les seves cançons pro-
testa i amb la musicalització 
de poemes reivindicatius. Tal 
com va anunciar el mateix 
Cesk Feixas: “haurem d’estar 
atents, ja que de ben segur 
sentirem a parlar de l’Ot en el 
futur”.
Així doncs, la segona part 
del concert la va protagonit-
zar el ja veterà però també 
jove cantautor Cesk Feixas, 
de Sant Pere de Riudebitlles, 
acompanyat de dos guitarris-

tes. Un concert molt intens i 
íntim que va servir per reivin-
dicar el proper 9 de novem-
bre, on els catalans estem 
cridats a les urnes per decidir 
el nostre futur com a país.
El Correllengua d’enguany 
encara inclou actes previstos 
per als pròxims dies:
Dijous 16 d’octubre
A les 19 h, al Casal per a Jo-
ves i Grans, Catalunya i la 
necessitat econòmica del nou 
estat
Xerrada debat amb la Sectori-
al d’Economistes de l’Assem-
blea Nacional Catalana
Dissabte 18 d’octubre
A les 17 h, a la plaça de la 
Creu, plantada de colles i 
gran cercavila
A continuació, a la pl. del 
Peix, IV Mostra de grups fol-

klòrics. Amb els Falcons de 
Piera, Diables de Piera, Colla 
Infantil dels Diables de Piera, 
Pubillatge de Piera, Agrupa-
ció Sardanista de Piera, La 
Tita El Fumat, Petits Eixerits 
Tabalers de Piera, colles de 
foc i bestiari convidats sor-
presa
A la nit, a la pl. del Peix, con-
cert dels Pastorets Rock
Divendres 31 d’octubre
A les 18 h, a la font del Roc 
(C/ Sant Cristòfol), castanya-
da popular
A la nit, a la Nau del Sanahuja
Castanyada Rock, amb As-
pencat, Strombers, Cor Fort, 
Miquel del Roig i Juantxo 
Skalari. Més info a espurna-
depiera.cat

Cançons i poemes als actes pierencs del Correllengua

El Pubill de la Vall i Cesk Freixas van actuar dins els actes del Correllengua
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Dissabte passat es va fer 
la presentació oficial del 
Desfibril·lador Extern Semi·
automàtic (DEA). A primers 
d’aquest any l’Ajuntament de 
Carme va signar un contracte 
amb l’empresa Cardiosos Glo·
bal Protection, per a la instal·
lació al municipi d’un DEA.  
Abans de la seva instal·lació, 
es va realitzar la formació ini·
cial, homologada i acreditada 
per l’Institut d’Estudis de la 
Salut (IES) i pel Consell Ca·

talà de Ressuscitació (CCR) 
a persones del municipi. L’ins·
tructor acreditat pel CCR fou 
Vicenç Corbella de Cardiosos 
i les persones assistents fo·
ren treballadors de l’Ajunta·
ment, del Casal, i de l’empre·
sa Ondulats Carme, així com 
també algunes relacionades 
amb el Club Esportiu Carme. 
D’aquesta manera es garantia 
un ventall ampli de persones 
formades en Suport Vital Bà·
sic (SVB) i en l’ús del DEA. 
L’aparell es va ubicar al Casal 
de Carme, lloc on estarà des 

de mitjans de setembre a fi·
nals de juny, traslladant-se els 
dies de partit del primer equip 
de futbol a les dependències 
esportives del municipi. De 
finals de juny a mitjans de se·
tembre el DEA estarà a la pis·
cina municipal
La presentació va anar a càr·
rec del Dr. Marc Bausil, metge 
responsable de l’equip mèdic 
de Cardiosos, i Pep Méndez, 
responsable de Cardiosos. 
Ambdós són instructors en 
SVB + DEA del Consell Català 
de Ressucitació. Van explicar 
al públic assistent a la sala 
d’actes del Casal  què és la fi·
brilació, com i quan s’ha d’uti·
litzar el DEA, els avantatges 
de l’aparell semiautomàtic, 
etc. Les explicacions pràcti·
ques en l’ús del DEA van fer 
que tothom es sentís amb ca·
pacitat per utilitzar l’aparell en 
cas de necessitat.
Al finalitzar l’acte s’entregaren 
els certificats d’assistència al 
curs realitzat el mes de maig a 
8 persones  de Carme, acom·
panyats en aquest acte per 
Johnny Acevedo, responsable 
de Cardiosos, Vicenç Corbe·
lla, instructor del curs i l’alcal·
de de Carme.

Carme ja és un municipi cardioprotegit

CARME / LA VEU

Enguany el jovent de Terra 
Roja, organitzadors del Cor·
rellengua de Carme, van su·
mar les seves activitats a les 
previstes per la territorial de 
l’Assemblea Nacional Catala·
na, Carme i Orpí x la Indepen·
dència i van unificar diversos 
actes al voltant del camp de 
futbol.
A quarts d’11 del matí hi hagué 
xocolatada per a la mainada i 
pintada de dos murals, un amb 
les quatre barres i l’altre amb 
fons groc que portarà la frase 
“Perquè hi haurà un dia que 

no podrem més i llavors ho 
podrem tot” de Vicent Andrés 
Estellés.   Al mateix temps se 
celebrà un torneig de futbol 7 
amb equips de diferents edats 
que s’allargà un parell d’hores.
A les dues el Fornet Vermell 
repartí botifarres amb seques 
i amanida entre les 90 perso·
nes que s’aplegaren per dinar 
al recinte esportiu.
Per acabar, el cantautor An·
toni Garcia ens amenitzà els 
cafès amb un recital variat en 
el que destacà la versió antiga 
d’Els Segadors de Rafel Subi·
rachs 

Festa de les quatre barres i 
Correllengua a Carme 

CARME / LA VEU

La mousse ... Unes exquisides 
i fàcils postres per sorprendre 
els comensals.
Aquesta setmana, les dones 
grans de Carme, van tenir 
l’oportunitat d’aprendre a fer 
una deliciosa mousse de lli·
mona, senzilla i ràpida de pre·
parar.
Un cop més la Sandra, “La 
pastissera del Mas” va oferir 

els seus coneixements culina·
ris al grup, que habitualment 
es troba un cop per setmana, 
el dimarts, al Casal
Un cop finalitzat el taller, la 
Sandra, portà per a les assis·
tents un tastet de dolços que 
ella mateixa havia preparat 
per a l’ocasió
Moltes gràcies i fins aviat, que 
tenim més tallers a punt de 
cocció!!!

Taller de cuina al Casal de 
Carme

LA TORRE DE C. / LA VEU

Els estudiants de l’Institut Molí 
de la Vila de Capellades de 
la Torre de Claramunt dispo·
sen de nova parada de bus 
escolar a El Xaró.  El passat 
9 de setembre es va habilitar 
aquest servei que utilitzen de·
senes d’estudiants i que els ha 
apropat l’institut a casa.
La regidoria d’ensenyament 
de La Torre de Claramunt amb 
el vistiplau del Consell Comar·
cal de l’Anoia i el suport de 
l’empresa Germans Montferri 
i Codina, han estat els impul·
sors d’aquesta iniciativa, una 
necessitat que estudiants i 
famílies havien fet arribar al 
consistori i que ja s’ha fet una 
realitat.
Recentment també s’ha pro·
cedit a la instal·lació d’una 
marquesina  a la parada Font 
de Camaró, una parada des·
tinada únicament a usuaris i 
usuàries del bus escolar d’Eso 
i batxillerat.  Aquesta és una 
actuació necessària per a la 
comoditat i seguretat dels usu·
aris. L’obra ha estat executa·
da en la seva major part pel 
personal de la brigada d’obres 
municipal. 
Lourdes Cordón, regidora 
d’Ensenyament, explicava 
que “aquesta actuació respon 

a la nostra voluntat de trobar 
solucions a les necessitats del 
dia a dia dels nostres ciuta·
dans” i recordava que “igual 

Nova parada de bus escolar a El Xaró

es va fer l’any passat, quan 
es va detectar la mateixa de·
ficiència en el nucli urbà de La 
Font del Camaro”.

Marquesina instal.lada a la Font del Camaró

Nova parada de bus escolar al Xaró
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Per comandes: Tel. 93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com · C/del Retir 40, Igualada

Amb la col·laboració de:

- Cocció d'aliments
- Multicuina elèctrica
- Característiques:
             - 1500 W
             - Superfície ceràmica antiadherent
             - Diàmetre: 36 cm
             - 7 cm de profunditat
             - Selector de temperatura
             - Tapa de vidre amb
               sortida de vapor

CASSOLA ELÈCTRICA

BATEDORA PICADORA

- Batedora-Picadora. 850 W
-  3 Discos per a talls especials 
en bucle. Pica gel
- Fulles exclusives d'alt 
rendiment i doble efecte
- Turbo Rotation System: perfecta 
circulació d'aliments
- Selector electrònic de 20 
velocitats
- Canya en acer inoxidable sense 
juntes, fàcil neteja
- Accessoris: Gerra picadora i 
batedora emulsionador.
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El diumenge 26 d’octubre es 
farà a Capellades la cinquena 
edició de la Neandertal. 
Les inscripcions es poden fer 
tant per a la cursa com per a 
la caminada.
Tal i com es detalla a la pàgi-
na web de l’AEMdeKp “aquest 
any la competició discorrerà 
per una circuït nou, per corri-
ols diferents, per camins mai 
descoberts, la cursa t’obligarà 
a entrar dins de coves, et farà 
creuar dues vegades el riu, 
travessar tres túnels, enfilar la 
creu de Miramar i córrer per la 
passarel·la d’un quilòmetre de 
la cinglera del Capelló, vore-

jant les coves on el Neandertal 
viu la resta de l’any esperant 
que arribi la cursa per sortir a 
desafiar-te.
Coincidint amb la cinquena 
edició, ens hem mogut per 
superar-nos i voler donar-te 
una millor cursa, hem canviat 
la ubicació de sortida i arri-
bada a la plaça més cèntrica 
i amb més carisma del poble. 
L’inici de la prova es realitza-
rà a la Plaça de Missa. I hem 
dissenyat un circuit diferent i 
original respecte a les altres 
curses que de ben segur us 
sorprendrà”.
Una de les novetats de l’edició 
d’enguany és que també es 

Inscripcions obertes per a la V 
Neandertal de Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Dimarts al matí, el diputat d’In-
fraestructures, Urbanisme i 
Habitatge, Marc Castells, ha 
lliurat a a l’alcalde de Capella-
des, Marcel·lí Martorell, la car-
tografia urbana actualitzada 
digital 3D, a escala 1:1000, del 
municipi, elaborada per l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat.
Els treballs han consistit en 
l’actualització de la cartografia 
de les 172 hectàrees del mu-
nicipi, tant les de sòl urbà com 
les del sòl rústec necessari 
per a la planificació urbanísti-
ca del seu àmbit territorial.
L’actualització d’aquesta car-
tografia facilita els treballs de 
diagnosi, planificació i gestió 
municipal, així com la presa 
de decisions estratègiques 
per part de l’ajuntament. Re-
alitzada a partir de fotografi-
es aèries que es cartografien 
amb tècniques de treball de 
camp, conté sis fitxers amb 
l’altimetria, planimetria, topo-
nímia, polígons, vialer i model 
digital del terreny segons plec 

d’especificacions tècniques 
de la Diputació de Barcelona, 
reconegut per la Comissió de 
Coordinació Cartogràfica de 
Catalunya. 
La cartografia topogràfica di-
gital urbana 3D escala 1:1000 
és una eina essencial per al 
desenvolupament de les com-
petències municipals bàsi-
ques i es lliura en els formats 
Microstation, Autocad i PDF 
amb nivells i amb els siste-
mes de coordenades ED50 i 

Marc Castells lliura a l’alcalde de Capellades la 
cartografia topogràfica urbana digital 3D

ETRS89. S’utilitza com a base 
de les cartografies temàtiques 
com ara el planejament ur-
banístic, la cartografia de ca-
dastre, les xarxes de serveis i 
equipaments, d’acord amb els 
estàndards tècnics i normati-
ves vigents.
En el marc del suport als ser-
veis i les activitats locals, la 
Diputació de Barcelona assu-
meix l’import d’aquest treball, 
que ha estat de 10.608€.

CAPELLADES / LA VEU

El Ple de l’Ajuntament de Ca-
pellades ha aprovat que tal i 
com es va fer el passat 2013, 
enguany es pugui subvencio-
nar puntualment les activitats 
esportives extraescolars d’in-
fants de famílies amb dificul-
tats econòmiques. Aquesta 
subvenció es concedeix a les 
entitats esportives que realit-
zen activitats extraescolars. 

Els requisits que es demanen 
són que els participants siguin 
alumnes que estiguin esco-
laritzats en centres públics o 
privats concertats d’educació 
infantil de segon cicle, primà-
ria i secundària del municipi, 
empadronats a Capellades i 
que estiguin inscrits en activi-
tats esportives, que s’inicien 
el primer trimestre del curs, 
d’aquests mateixos centres 

L’Ajuntament dóna suport a les activitats 
esportives extraescolars

CAPELLADES / LA VEU

Aquests dies la Societat La 
Lliga de Capellades celebra el 
seu 113è aniversari i es troba 
més activa que mai, progra-
mant activitats per a tots els 
públics i coŀlaborant activa-
ment en els actes socials i cul-
turals que es fan a la vila de 
Capellades.
Actualment la Societat La Lli-
ga compta amb 567 socis i al 
seu capdavant, des del passat 
mes de juliol, s’hi troba en Pep 
Vallès Sanmartí, qui va pren-
dre el relleu del fins aleshores 
president Anton Font, que va 
presentar la seva dimissió per 
raons d’edat, encara que man-
tenint el seu lligam a la soci-
etat. L’Anton Font, juntament 
amb moltes altres persones, 
durant molts anys ha ajudat i 
donat vida, de manera altruis-
ta i voluntariosa, a La Lliga.
La Societat preveu, durant 
aquest 2015, fer un seguit 
d’obres de manteniment per 
millorar les infraestructures. 
La més important, per tal de 
garantir la seguretat de la 
sala, és la modificació de la 
caixa escènica de l’escenari 
per tal d’adequar-la a la nor-
mativa vigent. De l’import de 
les obres se n’ha de fer càrrec 
l’Ajuntament, en compliment 
d’un acord signat entre el con-
sistori i la Lliga.
A partir del mes de gener La 
Lliga de Capellades formarà 
part de ple dret de la Federa-

ció d’Ateneu de Catalunya.
La societat La Lliga ha anat 
entrant en les noves tecnolo-
gies i actualment estan iniciant 
una pàgina web, twitter, face-
book.

Activitats per aquesta tardor
La Lliga ha preparat un extens 
programa per aquests propers 
mesos d’octubre, novembre 
i desembre. Es tracta d’ac-
tivitats per a tots els gustos i 
edats entre els quals desta-
quen la música, els tallers, el 
teatre infantil amb les propos-
tes de la Xarxa, xerrades, con-
ferències, sortides al teatre a 
Barcelona (en aquesta ocasió 
està previst anar a veure el 
musical Mar i Cel de Dagoll 
Dagom. També tornen els “So-
pem lligats” que en aquesta 
ocasió serà amb l’Enric, l’Ivan 
i el Manel, tres homenots de 
Capellades units per la dèria 
de córrer. També es podrà 
gaudir de la música i davant la 
demanda de molts dels socis 
es proposen unes estones de 
conversa en anglès obertes a 
tothom coordinades per en Bill 
Gudnason.
Una altra novetat és un tast 
de vinc i caves comentada 
pel jove capelladí Sergi Arana 
Bisbal.
I per les festes de Nadal es 
farà cinema familiar i els espe-
rats Pastorets, a més del con-
cert de Sant Esteve, el Quinto 
de Nadal i el Concert de Reis.

La Lliga de Capellades ofereix 
una programació variada i apte 
per a tots els públics

farà una mini neandertal, és 
a dir, una cursa per a nens i 
nenes, pels carrers de la vila.
En funció de l’edat, hi hau-
rà dues proves diferents. Els 
més grans, de 9 a 13 anys, 
sortiran a les 9:30 per córrer 
una distància de 1.000 me-
tres. Els més petits, de 4 a 8 
anys, correran 600 metres a 
partir de les 9:45.
Les inscripcions, gratuïtes, es 
faran al costat de la sortida, de 
8:30 a 9:30.
Per als més petits no hi haurà 
ni classificacions ni podi, però 
si un obsequi per a tots els 
participants.

o en entitats esportives de la 
vila. En tots els casos cal que 
com a mínim, o bé es trobin 
en una situació de desatenció 
familiar o risc social acredita-
da pels serveis socials o bé 
siguin alumnes empadronats 
a Capellades de famílies amb 
dificultats econòmiques greus.
Les sol·licituds es poden pre-
sentar fins el 7 de setembre.

El diputat Marc Castells i l’alcalde Marcel.lí Martorell
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ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El passat cap de setmana 
es va celebrar a la capital de 
l’Anoia el I Festival Esport i 
Natura a Igualada on més de 
20.000 persones van poder 
conèixer i gaudir de les moltes 
propostes existents en aques-
ta temàtica.
L’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola va aprofitar l’oca-
sió per promoure el municipi 
com a destinació turística es-
pecialitzada en esports a l’aire 
lliure. D’aquesta manera va 
compartir estand amb Anoia 
Turisme, l’ens del Consell Co-
marcal que té com a objectiu 
la promoció econòmica de la 
comarca.
Els Hostalets de Pierola va 
presentar tres propostes:
Rutes a peu pels Hostalets de 
Pierola: Quatre itineraris que 
permeten recórrer, caminant 
o corrent a través de boscos i 
vinyes el terme municipal dels 
Hostalets de Pierola on gaudir 
del paisatge i de la pràctica 
esportiva.
Outdoor Center: El centre 

d’activitats a l’aire lliure. Con-
sisteix en un punt d’informació 
de les rutes i serveis turístics 
de la zona, un punt de lloguer 
de material per a la pràctica de 
l’esport i un espai de dinamit-
zació d’activitat esportives a 
l’aire lliure.
Alberg rural de Can Roviralta: 
Els Hostalets de Pierola dispo-
sa d’una capacitat de 59 llits 
per allotjaments a l’alberg. És 
el complement ideal a la pràc-
tica esportiva, ja que permet 
d’una manera senzilla i eco-
nòmica compartir l’estada als 
Hostalets de Pierola en família 
o grups d’amics i/o equips.
La voluntat de l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola és 
promoure el municipi i el seu 
territori a través del desenvo-
lupament d’accions de bran-
ding territorial (creació de 
marca de territori). Aquest pro-
grama ha de permetre associ-
ar els Hostalets de Pierola a 
tres segments turístics claus: 
l’esportiu (esport a l’aire lliu-
re), el cultural (modernisme) i 
el científic (paleontologia).

Els Hostalets de Pierola 
presents al I Festival Esport i 
Natura d’Igualada

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

L’associació Dj’s Lokals con-
juntament amb l’Ajuntament 
i Casal Català dels Hostalets 
de Pierola ha organitzat l’Elec-
tropícnic, un homenatge a Llu-
ís Gallardo a través del que 
va ser la seva gran passió: la 
música electrònica.
El passat 17 d’agost en Lluís 
Gallardo va traspassar deixant 
un gran buit entre els seus 
amics i vilatans. En Lluís va 
ser un exemple d’esforç i su-
peració que, dia a dia, lluitava 
contra les dificultats per fer de 
la seva vida i la el seu entorn 
un món millor.
Aquest dissabte, 18 d’octubre, 
es retrà homenatge a Lluís 

Gallardo amb l’Electropícnic, 
un esdeveniment musical ple 
d’activitat tal i com li hauria 
agradat a en Lluís. El progra-
ma serà el següent:
- De 18.00 a 20.00 hores: Ta-
ller de Dj’s.
- A les 21.00 hores: Barbacoa 
a la fresca.
- De 22.00 a 02.00 hores: 
Electronit (Homenatge a Lluís 
Gallardo).
Es poden adquirir els tiquets 
pel sopar al Suma, Estanc i la 
Bodega a un preu de 3€.
L’organització espera la pre-
sència de la màxima gent 
possible per així retre un gran 
i merescut homenatge a en 
Lluís Gallardo.

Homenatge a Lluís Gallardo 
amb un Electropícnic

EL BRUC / LA VEU

Demà dissabte 18 d’octubre 
tindrà lloc al Bruc una xerrada 
sobre el llibre VICTUS amb 
el seu autor, l’Albert Sánchez 
Piñol. Serà a partir de les 
19:00h al Casal Familiar del 
munipici.
Seguidament, lectura histori-
comusical a càrrec de: Sílvia 
Bel, veu recitació i comentaris; 
Carles Beltran: instruments 
tradicionals, i Llúcia Vives: 
cant.
Narració que es basa en la 

memòria dels episodis més 
ferotges de la nostra història, 
recreant passatges -narrats 
i cantats- que difonen de for-
ma lúdica i creativa moments 
èpics de l’època del 1714. Un 

Demà dissabte, Albert Sánchez Piñol 
serà al Bruc per parlar sobre “Victus”

recital historicomusical que 
combina: 
Cançons a través de la inter-
pretació de romanços que 
contextualitzen les vivènci-
es en la Catalunya del segle 
XVIII.
Narració de fragments de les 
memòries de Francesc de 
Castellví (considerat el millor 
cronista de la Guerra de Suc-
cessió) i del llibre Victus (una 
de les novel·les històriques 
actuals més completes sobre 
el 1714).
L’activitat és organitzada per la 
Regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament del Bruc i la Biblioteca 
Municipal “Verge de Montser-
rat”. Col·laboren la Institució 
de les Lletres Catalanes del 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Barcelona.

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Els Amics de Tous preparen 
la celebració dels 100 anys 
de l’edició d’El Sol de Tous 
1914-2014. I per a l’ocasió 
han preparat un seguit d’ac-
tes que es duran a terme el 
proper cap de setmana.
Dissabte 25 
- A les 11.30 del matí, Con-
ferència lúdica de sensibilit-
zació sobre els valors de la 
cultura de la vinya i el vi, amb 
la Rosa Vendrell, especialis-
ta en aquesta matèria. Serà 
al Sindicat de Tous. 

-  A les 5 de la tarda al local 
dels Amics de Tous, Taller 
d’impressió en calcografia. 
Treballarem amb porexpan 
i farem petites impressions. 
Per infants i totes les edats. 
el taller anirà a càrrec de 
l’Elisabet Soler.    
- A les 8 del vespre al Casal 
de Tous,  presentació del 
primer QUADERN, sobre 
imatges de Tous. Hi ha la 
voluntat d’anar fent-ne més 
amb temàtiques diverses so-
bre Tous. Tot seguit, xerrada 
sobre el Camil Riba, o Camil 

Els Amics de Tous preparen la celebració dels 
100 anys de l’edició d’El Sol de Tous

dels Diaris, a càrrec de l’Eli-
sa Vidal.

Diumenge 26 
- A les 12 del migdia, inaugu-
ració de l’exposició “EL SOL 
DE TOUS: 100 anys d’histò-
ria”, a la sala Camil Riba de 
Tous. Hi haurà un petit refri-
geri. 
Estan convidats als actes 
tothom i en especial les per-
sones que van treballar per 
difondre el Sol de Tous i els 
actes del Mil·lenari de Tous, 
l’any 1978. 

Concert de Tardor a la sala Paper de Música 
amb el Quartet Arte
CAPELLADES / LA VEU

Demà dissabte a les 7 de la 
tarda, com ve sent habitual, 
tindrà lloc el Concert de Tar-
dor a la sala Paper de Músi-
ca. 
El concert anirà a càrrec 
del Quartet Arte, format per 
Albert Skuratov, violí, De-
sislava Karamfilova, al violí, 
Petya Kavalova a la viola i 
Stamen Nikolo al violoncel 
que van ser finalistes del 24è 
Concurs Internacional Paper 
de Música de Capellades.
El quartet va ser fundat el 
2010 a l’Institut Internacional 
de Música de Cambra Reina 
Sofia de Madrid on treballen 

amb el professor Guenter 
Pichler. Han assistit a diver-
ses classes magistrals arreu 
d’Europa i han participat en 
nombrosos festivals. El 2012 
guanyen el primer premi del 
Concurs Internacional de 
música per a Joves a Albe-
na, Bulgària i l’any següent 
queden finalistes al Concurs 
capelladí.
Dissabte interpretaran el 
Quartet de corda en Mi b ma-
jor, op.33/2 de Franz Joseph 
Haydn, el Quartet de corda 
en Fa major de Maurice Rave 
i el Quartet de corda núm. 3 
en Re major de Ludwing van 
Beethoven.
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LA LLACUNA / LA VEU

Aquest cap de setmana, dis-
sabte i diumenge, tindrà lloc 
una nova edició de la Fira 
d’embotits i vins d’alçada a la 
Llacuna.
S’ha preparat un seguit d’ac-
tes que començaran demà 
dissabte a les 8 del vespre 
amb la presentació de la Fira 
a càrrec de Ricard Roca i la in-
auguració de la mateixa a càr-
rec de Santes de Blas, regido-
ra de Turisme del municipi.
Seguidament tindrà lloc un 
concert a càrrec de la Coral 
Llebeig de Sant Pau d’Ordal 
amb un muntatge poetico-
musical compost d’un poema 
dedicat a les vinyes de la Lla-
cuna.
Seguidament tindrà lloc una 
conferència “Degustació i ma-
ridatge” a càrrec de Ramon 
Roset, amb formatges, embo-
tits i carquinyolis de la Llacu-
na i vins i caves gentilesa de 
Caves Vilanarnau i Bodegues 
Torres. El tancament de l’acte 
anirà a càrrec de l’alcalde de 
la Llacuna, Josep Parera.
Al es 10 de la nit, al Restaurant 
Ca la Maria tindrà lloc el sopar 

“La Llacuna Mostra d’embotits 
i vins d’alçada”.
Diumenge els actes comen-
çaran a 2/4 de 10 del matí a 
la plaça Major amb l’intercanvi 
de plaques de cava, amb la 
presentació d’una placa com-
memorativa de la Festa.
a les 11 del matí tindrà lloc la 
inauguració de la Mostra amb 
l’acompanyament de la Colla 
de Gegants i grallers de la Lla-
cuna. Durant la mostra es po-
dran fer degustacions d’embo-
tits, vins, caves, carquinyolis, 

Dissabte i diumenge, Mostra d’embotits i vins 
d’alçada a la Llacuna

MASQUEFA / 

El grup socialista de Mas-
quefa ha emès un comunicat 
de premsa en que denuncia 
la negligència del govern de 
Masquefa que ha provocat 
una sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) que fa perdre 
a l’Ajuntament 148.387,59€ 
d’una subvenció europea per 
incompliment de les regles re-
latives a la contractació públi-
ca. Per la seva banda l’equip 
de govern explica, en un al-
tre comunicat de premsa que 
l’Ajuntament de Masquefa no 
ha estat sentenciat a res sinó 
que el seu recurs ha estat de-
sestimat.

Comunicat del PSC
Recentment s’ha conegut una 
sentència del TSJC que obli-
ga a l’Ajuntament de Masque-
fa a tornar gairebé 150.000€ 
d’una subvenció FEDER (Unió 
Europea) de 450.000€, és a 
dir, gairebé el 33%. D’aquesta 
sentència el govern del Sr. Bo-
quete no ha informat, d’igual 
manera que no fa públic els 
nombrosos contenciosos ju-
dicials que perd mes a mes i 
que obliguen a l’Ajuntament a 
assumir costos innecessaris... 

Però d’aquest tema ja en par-
larem properament.
El municipi rosat del Sr. Bo-
quete s’està tornat negre i 
fosc gràcies a la seva opacitat, 
falta de respostes i sobretot a 
la seva negligència política. 
Com es poden perdre gairebé 
150.000€ per irregularitats en 
contractacions, adjudicacions 
i justificacions d’ingressos?
Només per la negligència del 
govern es pot entendre que 
el TSJC hagi descertificat 
150.000€. Diners europeus 
guanyats amb l’esforç de tots 
i que el Sr. Boquete ha mal-
baratat. L’any 2006 el govern 
de l’alcaldessa Teresa Estruch 
va guanyar una subvenció de 
450.000€ d’un Fons FEDER 
destinat al projecte del CTC. 
Durant l’any 2008 el govern 
del Sr. Boquete va realitzar 
una sèrie d’adjudicacions i 
contractes, que ara el TSJC 
ha qualificat com irregulars, 
que van ser del tot incorrec-
tes... i el pitjor, ho va fer sa-
bent que no ho podia fer.
L’auditoria de l’any 2010 va 
destapar totes les irregulari-
tats i la Intervenció General 
de la Generalitat de Catalu-
nya les va confirmar. No es 
podien justificar 150.000€ i 

evidentment la Generalitat 
(gestora dels FEDER) no va 
pagar. 150.000€. Però el pit-
jor va venir quan en un acte de 
“trilerisme”, opacitat i falta de 
realitat el govern local reclama 
mitjançant un contenciós ad-
ministratiu contra la Generali-
tat els 150.000€. Simplement 
és vergonyant reclamar a la 
Generalitat per una cosa que 
el Sr. Alcalde sap que havia fet 
malament!
I al final, el juny del 2014 ha 
arribat la sentència defini-
tiva on el TSJC falla contra 
l’Ajuntament de Masquefa.I 
ho fa amb una descripció de 
les actuacions del govern de 
Masquefa que deixen clara 
la negligència i la falta d’ètica 
política.
Repassem alguns elements 
de la sentència:
Primera descertificació 
d’11.600€ per tramitar una 
procediment d’urgència que 
mai ho va ser. En el judici no 
es va demostrar l’urgència 
perquè no es va justificar que 
el termini d’execució passés 
d’onze setmanes a 8 mesos. 
Un tràmit d’urgència signifi-
ca la possibilitat d’adjudicar 
contractes d’una manera més 
ràpida i sense tants condicio-

naments administratius. Sor-
geixen algunes preguntes: Per 
què no es va justificar prèvia-
ment l’urgència? Per què era 
una urgència? Qui va ser l’ad-
judicatari del contracte? Com 
és que s’ha incomplert les re-
gles de contractació pública? 
De qui va ser la decisió?
- Segona descertificació de 
20.389,90€ per fraccionar un 
conjunt de contractes (que es 
podrien haver licitat en una 
sola adjudicació) per tal de 
no arribar a 30.000€ per con-
tracte i així no fer publicitat ni 
concurrència de la licitació. 
Durant el judici l’Ajuntament 
no ha justificat aquest fracci-
onament. Llavors sorgeixen 
algunes preguntes: Per què 
interessava fer contractacions 
per separat? Qui ha estat el 
beneficiat? De qui va ser la 
decisió?
- La tercera descertificació de 
25.797,69€ és una desviació 
a l’alça de 103.190,77€. Tots 
els gestors municipals són co-
neixedors que no es poden fer 
modificacions de projecte en 
actuacions subvencionades 
pels Fons FEDER. És conegut 
per tothom que els FEDER 
exigeixen transparència total. 
La falta del transparència del 
Sr. Alcalde l’hem pagat tots. 
Per què no s’ha pogut justifi-
car aquesta desviació? Què 
la va originar? Qui va prendre 
aquesta decisió?
- Finalment, quarta descerti-
ficació per valor de 90.600€ 
per no justificar ingressos. La 
sentència explica clarament 
que no es va aportar la do-
cumentació justificativa. Però 
com pot ser? Com no es po-
den justificar uns ingressos!! 
Només des de la negligència 
es pot entendre que el govern 
deixi perdre 90.600€ per falta 
de justificació!
La negligència del govern obli-
ga a llençar 150.000€ dels 
masquefins a les escombrari-
es! Grans gestors que han fet 
els deures el Sr. Boquete i el 
seu equip, grans gestors. Pot-
ser ara entenem la presència 
d’EFIAL a Masquefa.
El Sr. Alcalde és el màxim 
responsable d’aquest gran 
despropòsit. Aquest trilerisme 
polític i comptable té la seva 
signatura, la mateixa que juga 
amb els maons, les terres i 
amb accions que tot i sabent 
que no es poden fer, les fa.
El PSC Masquefa profundit-
zarà en aquest tema. De mo-
ment s’exigeix una explicació 
del Sr. Alcalde als veïns ja que 
en el passat ple municipal del 
dia 9 d’octubre no la va voler 

donar a l’oposició. Si la seva 
explicació no és convincent 
el PSC de Masquefa no dub-
tarà en estudiar les accions 
jurídiques que es considerin 
oportunes. Si les explicacions 
del Sr. Boquete no són con-
vincents s’exigiran responsa-
bilitats polítiques.

Comunicat de l’Ajuntament 
de Masquefa
Davant de les acusacions in-
fundades que fa el PSC de 
Masquefa en el seu comuni-
cat, l’Ajuntament de Masquefa 
informa:
-És fals que l’Ajuntament de 
Masquefa hagi estat sentenci-
at a tornar 148.387,59 euros, 
ni cap, d’una subvenció dels 
fons comunitaris FEDER con-
cedida l’any 2006 per a l’obra 
del Centre Tecnològic Comu-
nitari.
-El fallo de la sentència, literal-
ment, diu el següent: “Deses-
timar el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por 
la parte actora (Ajuntament), 
contra la resolución dictada 
en fecha 17 de noviembre de 
2010 por el Director General 
d’Administració Local, del De-
partament de Governació i Ad-
ministracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, acto 
administrativo que se confir-
ma por estimarse ajustado a 
derecho”.
-Per tant, l’Ajuntament de 
Masquefa no ha estat senten-
ciat a res, senzillament el seu 
recurs ha estat desestimat. Va 
ser l’Ajuntament qui, en de-
fensa dels seus interessos, va 
interposar un recurs contenci-
ós contra la Generalitat per la 
descertificació de 148.387,59 
euros de la despesa elegible 
de l’obra del CTC. Aquesta 
resolució de la Generalitat 
va provocar que l’Ajuntament 
deixés d’ingressar, l’any 2010, 
per part de la Generalitat, 
74.193,80 euros de la totalitat 
de la subvenció comprome-
sa, i per tal de recuperar-los 
l’Ajuntament va interposar el 
recurs contenciós que ha estat 
desestimat.
-Acatem el fallo del TSJC -tot i 
que no ens dóna la raó perquè 
l’Ajuntament recuperi aquests 
74.193,80 euros-, perquè hem 
complert el nostre deure de 
defensar els interessos del 
municipi fins la darrera instàn-
cia.
-Lamentem que el desconei-
xement, les lectures errònies o 
la mala intenció, provoqui que 
es publiquin fets falsos do-
nant-los la categoria de certs.

formatges, pastissos i brasa.
A les 12 del migdia tindrà lloc 
el concurs de trepitjar raïms 
en categoria júniors (de 10 a 
16 anys) i sèniors (fins a 104 
anys) i hi haurà premis per a 
tots els finalistes.
Actes d’animació per als més 
petits i el sorteig d’una panera 
seran altres activitats presents 
a la fira.
A dos quarts d’1 del migdia es 
farà l’atorgament de al distin-
ció “Raïm d’alçada” al Sr. Jo-
sep Marimon i Saumell.

L’equip de govern i el PSC de Masquefa enfrontats per una 
sentència del Tribunal superior de Justícia
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CALAF / LA VEU

El Centre de Recursos per a 
l’Ocupació de Calaf  fa una 
valoració molt positiva de l’ini-
ci de curs i també de les da-
des obtingudes en el primer 
semestre de 2014. Pel que fa 
a les dades d’orientació i in-
serció laboral, durant el primer 
semestre de 2014  s’ha atès a 
un total de 362 persones amb 
la finalitat de rebre orientació 
en el procés de recerca de 
feina, tot realitzant un itinerari 
d’inserció individual i adequat 
a cada usuari/a. D’aquestes 
persones 67 han estat nous 
usuaris del centre i un 17,82% 
d’aquests usuaris, correspon 
a persones no residents al 
municipi.
Com a dada a destacar, cal dir 
que 68  persones s’han inse-
rit laboralment, durant aquest 
primer semestre 2014.
En l’àmbit de la Prospecció i la 
Intermediació,  23 noves em-
preses han estat contactades 
per tal de poder treballar con-
juntament.
L’objectiu del Centre de Re-
cursos per a l’Ocupació, ins-
trument creat per l’Ajuntament 
el març de 2011 és l’atenció a 
les persones en situació d’atur 
(Orientació  i Intermediació la-
boral, Formació Ocupacional 
i  Formació en competències 
transversals); l’atenció a les 
persones treballadores en 
actiu (Formació Contínua), 
l’atenció a les persones em-
prenedores (Assessorament i 
Formació) i l’atenció a les em-
preses (Assessorament, For-
mació i Intermediació laboral)
Pel que fa a la formació durant 
aquest any 2014, s’han realit-
zat 2.031 hores, repartides en 
25 cursos, als que han assistit 
un total de 375 persones:
Certificat de Professionali-
tat: Atenció Sociosanitària 
a persones Dependents en 

Institucions Socials.: 15 alum-
nes; Alemany A1: 11 alum-
nes; CFGM 2013-2014:  12 
alumnes; CFGS 2013-2014:  
20 alumnes; Català Oral: 15 
alumnes; Anglès Bàsic A1.a: 
13 alumnes; Disseny i Elabo-
ració de Projectes: 21 alum-
nes; Gestió Laboral: Nòmines 
i Seguretat Social: 16 alum-
nes; Gestió de la Tresoreria: 
15 alumnes; Gestió del Canvi 
en processos d’innovació em-
presarial: 15 alumnes; Creació 
d’Una botiga On-line: 13 alum-
nes; 2 cursos d’Informàtica 
Preliminar: 12 alumnes; Intel-
ligència Emocional: 23 alum-
nes; Auxiliar de  Manteniment, 
Conserge i Vigilant: 15 alum-
nes; Estratègies personals per 
al control de l’estrès: 20 alum-
nes; Word inicial: 15 alumnes; 
Excel inicial: 14 alumnes; 
Anglès B1: 15 alumnes; Con-
ductor de carretó elevador: 15 
alumnes; Manipulació d’Ali-
ments : 20 alumnes; Anglès 
A1.b : 15 alumnes; Autocad 
3D: 15; Excel Nivell Avançat: 
15; Preparació per a la prova 
Actic Nivell Bàsic: 14 ( 10 dels 
quals van superar l’exàmen).
Pel que fa a la formació actual 
i projectes futurs, S’han inici-
at dos nous cursos adreçats 
a persones nouvingudes : un 
curs d’Alfabetització i un altre 
de Català Bàsic. El passat dia 
2 d’octubre es van iniciar les 
classes de Català  Nivell C 
amb una desena de persones. 
I pel que fa al Català Oral, un 
nou curs va engegar el pas-
sat 29 de setembre, amb 11 
alumnes, que s’allargarà fins 
desembre.
Havent finalitzat el passat 
curs, l’Alemany A1 amb èxit, 
aquest any s’ha decidit donar 
continuació amb la realitza-
ció del nivell A2. L’inici de les 
classes serà el proper dia 14 

octubre.
Un any més, el CRO torna a 
apostar per les preparacions 
a les proves d’accés als Ci-
cles Formatius de Grau Mig i 
Superior, desprès dels bons 
resultats dels darrers cursos. 
El curs de preparació per a la 
prova d’accés als Cicles For-
matius de Grau Superior ha 
començat el passat 6 d’oc-
tubre i el de Grau Mitjà el 13 
d’octubre.
Dins l’àmbit de la Informàtica, 
un nou curs és a punt de co-
mençar per aquelles persones 
que no han tingut cap contacte 
amb l’ordinador.
Amb una durada de 40 hores i 
una quinzena d’alumnes s’es-
tan impartint actualment clas-
ses de Photoshop.
S’han impulsat dos nous pro-
jectes adreçats a la gent jove: 
Un, anomenat  “Fórmula Jove” 
que es tracta d’una formació 
amb pràctiques de 220 hores 
com a Gestor de Xarxes So-
cials i Pàgines Web  a més 
de 60 hores de formació en 
competències transversals. 
El projecte està adreçat a jo-
ves aturats de 16 a 29 anys, 
amb un nivell formatiu mínim 
d’ESO o un Cicle Formatiu de 
Grau Mitjà.
L’altra és un programa per a 
l’acompanyament a la inserció 
laboral dels joves a través de 
pràctiques professionalitza-
dores en empreses i comer-
ços del municipi. Sota el títol 
“Empodera’t. Tasta un ofici”, 
aquest programa està obert a 
tots aquells joves a l’atur, en-
tre 16 i 29 anys que no hagin 
acabat l’ESO i que tinguin ga-
nes d’aprendre un ofici.
D’altra banda el Centre de 
Recursos per a l’Ocupació 
participarà, com a Agència 
de Col·locació col·laboradora 
amb el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, en un nou projec-
te per la realització d’accions 
d’intermediació laboral per a la 
inserció en el mercat de treball 
de persones aturades, que co-
mençarà la segona quinzena 
d’octubre. 
Per altra banda des de principis 
de març del 2013 el Centre de 
Recursos és un dels 300 cen-
tres catalans col·laboradors 
de l’ACTIC, i per tant, totes les 
persones que vulguin acredi-
tar de forma oficial les seves 
competències en Tecnologies 
de la Informació i la Comuni-
cació i obtenir-ne un certificat 
vàlid, podran fer-ho en aquest 
centre mateix.

El Centre de Recursos per a l’Ocupació 
ha facilitat la inserció laboral a 68 
persones el primer semestre del 2014

CALAF / LA VEU

En les darreres setmanes 
l’àrea d’esports de l’Ajunta-
ment de Calaf ha dut a terme 
diferents actuacions de millora 
a la zona esportiva del muni-
cipi.
Per una banda ha realitzat les 
obres de reparació del ràfec 
(Part de la teulada que surt 
més enllà del pla de la façana) 
del poliesportiu, ja amb el pas 
dels anys s’havia anat deterio-
rant, i volia evitar-se qualsevol 
perill de desprendiment. Jun-
tament amb aquesta actuació 
s’ha aprofitat per augmentar 
l’alçada de la porta que dóna a 
la pista Gran per tal de facilitar 
l’entrada i sortida de material. 
L’obra d’adaptació de la se-
guretat d’aquest equipament 
públic s’ha realitzat gràcies a 
una subvenció de 4.500 euros 
atorgats pel Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya.

Millora de la sonoritat del 

poliesportiu
A l’interior del poliesportiu 
s’ha realitzat una altra obra de 
millora, en aquest cas, la col-
locació d’un revestiment per 
minimitzar la reverberació de 
la sala gran i millorar la sono-
ritat de l’espai pels moments 
en què hi hagi esdeveniments 
que ho requereixin. L’actua-
ció ha tingut un cost de gaire-
bé 5000 euros que han estat 
aportats pel departament de 
Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona.

Millora de les condicions de 
la paret del frontó
Per altra banda, i per donar 
resposta a una demanda dels 
usuaris, l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament ha dut a terme 
una actuació de millora del 
recobriment de la paret de la 
pista de frontó. Amb el pas 
del temps l’arrebossat s’havia 
anat deteriorant, cosa que di-
ficultava la pràctica d’aquest 
esport.

L’Ajuntament de Calaf realitza 
diverses actuacions de millora a 
la zona esportiva

CALAF / LA VEU

L’Àrea d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de Calaf ha rea-
litzat dues obres de millora a 
la zona escolar, en concret al 
pati del CEIP Alta Segarra. En 
concret s’ha renovat el sorral 
que hi ha en el pati que utilit-
zen els alumnes d’educació 

infantil, per a fer-lo més ade-
quat a les necessitats dels in-
fants.
Per altra banda s’han retirat 
els bancs que hi havia instal-
lats al pati ja que podien supo-
sar un perill per als infants, per 
a col·locar-los en altres zones 
del municipi

Millores al pati del CEIP Alta 
Segarra
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Alta Anoia 

ALTA ANOIA / LA VEU

Us presentem una forma nova 
i diferent de viure la història i el 
patrimoni. El Consorci per a la 
Promoció de l’Alta Anoia pro-
posa vincular els cavalls i els 
camins ancestrals a través de 
“STRATA, a cavall per la histò-
ria viva dels camins”.
L’Alta Anoia és un territori on 
s’ha conservat una extensa 
xarxa de camins antics que 
han vist passar els protagonis-
tes de la nostra història i del 
nostre país. Ells, els camins, 
en són els protagonistes, com 
també ho són els cavalls, les 
mules, els carros i els tragi-
ners. A tots ells dediquem 
aquesta matinal on la història 
es barreja amb el món dels 
cavalls.
El nucli central de STRATA 
serà una passejada popular 
a cavall per la Ruta de la Ba-
talla dels Prats de Rei de 17 
km. on tothom que disposi de 
cavall o de carro és convidat 
a participar-hi. La inscripció és 
gratuïta oferint una xocolatada 
de bon matí, dinar gratuït pels 

genets  a mig dia i un obsequi-
record de la jornada.
La Torre de la Manresana, 
quarter general del mariscal 
austriacista Starhemberg du-
rant la Batalla dels Prats de 
Rei a la tardor de 1711, serà 
el punt de trobada, de partida 
i d’arribada dels participants 
d’aquesta primera edició de 
STRATA.
Els genets que vulguin parti-
cipar-hi poden inscriure’s a: 

info@altaanoia.info o trucant 
per telèfon al 93 868 03 66. 
STRATA, a cavall per la his-
tòria viva dels camins és or-
ganitzada pel Consorci per 
la Promoció de l’Alta Anoia i 
rep el suport de la Diputació 
de Barcelona, del Consell Co-
marcal de l’Anoia, del Tricen-
tenari 1714-2014 i de la Hípica 
de Cal Graells.
La sortida és prevista per al 
matí del 26 d’octubre.

STRATA – A cavall per la història viva 
dels camins

CALAF / LA VEU

Durant els mesos d’estiu (ju-
liol i agost) l’Oficina de Turis-
me de Calaf ha atès un total 
de  232 persones. El motius 
pels quals aquestes perso-
nes han utilitzat aquest ser-
vei són, per una banda, per 
realitzar consultes turístiques 
(117 persones) per fer con-
sultes diverses relacionades 
amb Calaf (70 persones) i 
per agafar fulletons turístics, 
encara que després no hagin 
demanat cap informació en 
concret (45 persones).
Pel que fa a la procedència, 
dels 232 usuaris de l’oficina, 
107 persones han estat visi-
tants catalans o de la resta 
de l’estat espanyol; i també 
hi ha hagut tres turistes fran-
cesos, 4 del Regne Unit; 2 de 
la resta d’Europa; 1 d’Amèri-
ca.
L’usuari de l’oficina de tu-
risme té un perfil de mitjana 
edat amb més d’un 70% de 
les persones ateses situades 
a la franja d’edat d’entre 36 i 
65 anys.
La majoria de persones han 
vingut en família o amb la 
parella i el seu motiu de l’es-
tada ha estat en gairebé un 
50% perquè estaven de va-
cances a la zona.
Pel que fa a la informació 
que s’ha sol·licitat, majoritàri-
ament s’ha demanat informa-
ció de Calaf i rodalies, tam-
bé de la Catalunya Central; i 

d’activitats d’oci, restauració 
i esdeveniments.
Els interessos principals 
d’aquests usuaris són el tu-
risme cultural (visita de mo-
numents) i el turisme de 
natura (senderisme, rutes 
BTT...) 
Els llocs de visita més sol-
licitats han estat el castell de 
Calaf, l’església de sant Jau-
me i el campanar, i les rutes 
per fer a peu i passejades.
Durant els mesos d’estiu 
s’han fet visites guiades, al 
Castell de Calaf (visita que 
van realitzar 17 persones 
de Cornellà, Sabadell, Bar-
celona i Manresa i al casc 
antic (visita que van dur a 
terme  24 persones de Bar-
celona i Barberà del Vallès.
 

L’oficina de turisme de Calaf ha 
atès 232 persones aquest estiu

COPONS / LA VEU

La Diputació de Barcelona ha 
lliurat el Mapa de Patrimoni 
Cultural de Copons a l’Ajunta-
ment, fruit del conveni signat 
amb el municipi. Amb aquest 
treball s’han inventariat 289 
elements del patrimoni cultural 
i natural del terme. 
D’aquests elements, el 79 
% corresponen a patrimoni 
immoble (edificis, conjunts 
arquitectònics, elements ar-
quitectònics, jaciments arque-
ològics i obra civil), el 8 % és 
moble (col·leccions, objectes i 
elements urbans), el 4 % do-
cumental (fons documentals i 
d’imatges), el 5 % immaterial 
(manifestacions festives, tra-
dicions orals, música i dansa, 
costumari i tècniques artesa-
nals) i el 4 % natural (zones 
d’interès natural i espècimens 
botànics singulars).
El  Mapa del Patrimoni Cultural 
local  té per objecte la recollida 
exhaustiva de dades sobre el 
patrimoni cultural i natural d’un 
municipi i la seva valoració, de 
manera que l’Ajuntament pu-
gui establir mesures per ga-
rantir-ne la protecció i conser-
vació, així com planificar-ne la 
rendibilització social.
L’accés a la informació públi-
ca dels elements del Mapa 

del Patrimoni és mitjançant un 
Sistema d’Informació Geogrà-
fica, amb el qual es pot visu-
alitzar la informació de cada 
element localitzat al mapa 
municipal. Es pot consultar a 
través de la pàgina web de Di-
putació de Barcelona – Mapes 
de Patrimoni Cultural en línia 

La Diputació ha lliurat el Mapa de 
Patrimoni Cultural a Copons

(http://patrimonicultural.diba.
cat).
Actualment hi ha 132 munici-
pis on l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de 
Barcelona ha realitzat el Mapa 
del Patrimoni Cultural i n’hi ha 
9 més en diferents processos 
de realització.
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El Monbus IHC se situa tercer a l’OK Lliga abans 
de debutar demà a les Comes a la Copa CERS
HOQUEI / DAVID VIA

Dissabte dia 11, l’IHC jugava 
el segon partit a casa de la 
present OK Lliga. Fins ara, els 
igualadins només havien ob-
tingut 3 punts de 9 possibles, 
després de les dues derrotes 
fora de casa i de la victòria de 
fa dues setmanes contra el Vi-
lafranca, per un global de 6-1. 
Jugaven contra el recent as-
cendit Manlleu, equip que mai 
havia visitat Les Comes ante-
riorment. El Manlleu, tot i ser 
nou a la competició, ja comp-
tava amb un punt més que el 
IHC i estava disposat a donar 
una altra sorpresa. 
El partit va començar i el plan-
tejament d’ambdós equips va 
ser molt defensiu, sobretot el 
del Manlleu, que va obtenir un 
gran nombre de contres però 
que, per sort, Elagi les va atu-
rar. 
Per part del conjunt local, a 
l’IHC li costava trobar els es-
pais, el que els obligava a tirar 
des de posicions llunyanes.
El partit, durant la primera part, 
va ser un partit monòton: els 
dos equips estaven molt cen-
trats en defensa, i les poques 
oportunitats que hi havia, eren 
refusades per els porters. El 
més destacable dels primers 
vint-i-cinc minuts va ser un pe-
nal favorable al Monbus Igua-
lada, però que el porter del 
Manlleu va saber aturar. 
Així que, la primera part va 
acabar tal i com va començar, 
amb un marcador de 0-0.
En el segon temps, però, el rit-
me del partit va canviar. Tot el 
que no va passar durant la pri-
mera part, va passar en la se-
gona. En el minut 4:48 Daniel 
López va marcar en una contra 
dels igualadins, en la que es 
trobava sol contra el porter, i 
amb una tranquil·litat impressi-
onant va ficar la pilota dins de 
la porteria passant-la per sobre 
del porter visitant. Era el primer 
de la nit, després de més de 25 
minuts esperant-lo. Però la ale-
gria local no es va mantenir per 
molt temps, doncs els visitants 
van marcar el gol de l’empat 
després d’un penal, que Elagi 
va aturar, però que van ficar 
dins la porteria en la segona 
acció.  
Un altre problema dels locals 
que es va fer present en el 
partit va ser la mala punteria, a 
part de la mala sort, en les fal-
tes, tant directes com penals. 
Ja en la primera part es va 

Una acció del partit de dissabte a les Comes davant el Manlleu. Foto: Joan Guasch.
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Jornada 4
FC Barcelona - Voltregà   6 - 2
Enrile Alcoy - Tordera    5 - 4
Monbus Igualada - C.P. Manlleu  3 - 1
Reus Dep. - Vilafranca   5 - 3
ICG Lleida - Cerceda    6 - 4
Noia Freixenet - C.H. Mataró                      Mar 21/10
HC Liceo - Calafell                               Mar 04/11
Club Pati Vic - Moritz Vendrell                   Mar 11/11

         PT j g e p     gf     gc    d
1 FC Barcelona 15 5 5 0 0 30 7 23
2 Cerceda 10 5 3 1 1 23 17 6
3 M. Igualada 9 5 3 0 2 19 14 5
4 Reus Dep. 9 5 3 0 2 18 15 3
5 Voltregà 7 5 2 1 2 15 16 -1
6 Enrile Alcoy 7 4 2 1 1 12 15 -3
7 HC Liceo 6 3 2 0 1 13 10 3
8 Calafell 6 3 2 0 1 10 14 -4
9 Club Pati Vic 4 2 1 1 0 6 3 3
10 ICG Lleida 4 3 1 1 1 12 12 0
11 C.P. Manlleu 4 4 1 1 2 10 11 -1
12 Noia Freixenet 4 4 1 1 2 10 15 -5
13 Vilafranca 3 5 1 0 4 14 20 -6
14 Tordera 3 5 1 0 4 16 25 -9
15 Moritz Vendrell 1 3 0 1 2 8 17 -9
16 C.H. Mataró 0 3 0 0 3 10 15 -5

Jornada 5
Moritz Vendrell - Noia Freixenet  4 - 4
C.P. Manlleu - FC Barcelona  0 - 3
Cerceda - C.H. Mataró   4 - 3
Vilafranca - HC Liceo    3 - 5
Tordera - Monbus Igualada  3 - 5
Voltregà - Reus Dep.    2 - 1
ICG Lleida - Enrile Alcoy   
Calafell - Club Pati Vic 

OK Lliga masculina

Copa CERS

PREBE. INICIACIÓ
VITALDENT IHC-CAPELLADES 1-2
PREBENJAMI C
VITALDENT IHC-TORRELLES 0-3
PREBENJAMI B
VITALDENT IHC-CORBERA 3-0
PREBENJAMI A
TORRELLES-VITALDENT IHC 1-2
BENJAMI B
IGUALADA HC -SFERIC 4-10
BENJAMI A
CASTELLET - IGUALADA HC 0-9
ALEVI B
IGUALADA HC - HF SANT JOSEP 4-5
ALEVI A
IGUALADA HC - HP TONA 11-2
INFANTIL C
IGUALADA HC - VILASSAR HC 9-6
INFANTIL B
Tonnellerie IHC - CE NOIA 3-12
INFANTIL A
IGUALADA-NOIA FREIXENET 9-0
JUVENIL
IGUALADA HC-MONTBUI 8-3
JUNIOR
Moli Blanc IHC -SANT CUGAT 6-4

fallar un penal i, en la segona, 
es va fallar una falta directa, 
que hagués suposat el 2-1.  El 
Manlleu, però, també va pre-
sentar problemes en aquests 
aspectes doncs el primer gol 
va ser després de fallar un pe-
nal i, a més, com l’IHC, va fa-
llar una falta directa, que Elagi 
Deitg va aturar.
El partit, a partir del gol de l’em-
pat, va tornar en una situació 
més tranquil·la, però aquesta 
vegada els equips tenien més 
present que el temps s’anava 
acabant i que no hi hauria més 
oportunitats per aconseguir 
els tres punts, així que el par-
tit va fer-se emocionant i amb 
moltes ocasions a partir dels 
últims 10 minuts, caracteritzats 
pel gran nombre de faltes que 
es varen produir. 
Un penal clar a favor de l’Igua-
lada podia haver avançat als 
locals, però de nou la mala 
sort en aquesta posició va fer 
que la pilota no entrés. Per 
sort, el gran Ton Baliu, va mar-
car un golàs des de gairebé 
mig camp, fregant el pal de la 
porteria, el que va suposar el 
2-1. Quedaven ja pocs minuts, 
així que el Manlleu es va cen-
trar en l’atac. L’Elagi, però, va 
mantenir la distància d’un gol 
i, quan menys s’esperava, una 
falta molt dura del Manlleu, que 
va suposar una targeta blava, 
va donar una falta directa que 
aquesta vegada sí que va ser 
possible entrar dins la porteria. 
Era el definitiu 3-1. 
MONBUS IHC 3 (0/3) Equip 
Inicial: Elagi Deitg, Ton Baliu 

(1), Jaume Molas (1), Sergi 
Pla, Daniel López (1) Equip 
Suplent: Joan Muntané, Jas-
sel Oller, Edgar Peralta, Albert 
Querol, Alex Ferrer.
MANLLEU 1 (0/1) Equip Inicial: 
Adrià Hernàndez, Lluís Teixidó 
(1), Jaume Farrés, Aleix Prims 
i Santiago Teixidó Equip Su-
plent: Marc Julià, Álvaro Martí-
nez, Jordi Gracia, David Martí, 
Humberto Da Silva Mendes.
GOLS: Tots els gols en la se-
gona part: 1-0 Daniel López 
(Minut 4), 1-1 Lluís Teixidó (Mi-
nut 5), 2-1 Ton Baliu (Minut 18), 
3-1 Jaume Molas (De Falta Di-
recta, Minut 23).

Victòria a Tordera
Dimarts, a la pista del Tordera,  
els arlequinats van assolir una 
nova victòria, per 3-5, en partit 
avançat a la cinquena jornada.
Primera victòria com a visitant, 
i davant d’un rival que s’havia 
convertit en un problema des 
que va retornar a l’Ok Lliga la 
temporada passada. Els arle-
quinats van repetir algunes de 
les característiques dels dos 
desplaçaments precedents 
(Calafell i Voltregà) com una 
bona primera part o un mal ini-
ci de la segona, però en aquest 
cas van estar molt més resolu-
tius i van assegurar la victòria 
en un partit molt treballat.
TORDERA 3 (1/2) J.Lòpez, 
Serra (1), Cuenca, Berna, Her-
nàndez (1), equip inicial. Sais 
Martos (1), Aldrich.
MONBUS IHC 5 (3/2) Elagi, 
Ton Baliu (2), Met Molas (2), 
S.Pla (1, Dani (1), equip inici-

PRIMERA RONDA, ANADA (18 d’octubre)
IGR Remscheid (DE) - Herne Bay United (EN)
Candelaria SC (PT) - SC Bison Calenberg (DE)
H.Sarzana (IT) - SCRA St.Omer (FR)
RSC Darmstadt (DE) - RHC Basel (CH)
Reus Deportiu (CAT) - RHC Villach (AT)
RHC Lyon (FR) - RC Biasca (CH)
RHC Dornbirn (AT) - CGC Viareggio (IT)
UD Oliveirense (PT) - CP Cerceda (ES)
RHC Wolfurt (DE) - RHC Diessbach (CH)
RSC Uttingen (CH) - RSC Cronenberg (DE)
CP Calafell (CAT) - Sporting CP (PT)
Igualada HC (CAT) - HC Turquel (PT)
Follonica Hockey (IT) - RHC Uri (CH)
OC Barcelos (PT) - CE Noia (CAT)
ERG Iserlohn (DE) - SA Merignac (FR)
GSH Trissino (IT) - CS Noisy Le Grand (FR)
  

al. Jassel, J.Muntané. Edgar P. 
A.Querol. A.Ferrer
GOLS: 0-1 Dani (m 4), 0-2 Ton 
penal (m 10), 1-2 Serra (m 
20.45), 1-3 Pla (m 24), SEGO-
NA PART. 2-3 Sais Martos (m 
3), 2-4 Ton (m 14), 2-5 Met Mo-
las FD (m 22), 3-5 Hernàndez 
(m 24).

Demà, la CERS
Demà dissabte, a partir de 2/4 
de 9 del vespre, la Copa CERS 
torna a les Comes, en partit 
d’anada de la primera ronda 
de setzens de final. 
El rival serà l’equip portuguès 
del Turquel, no massa conegut 
per als afeccionats catalans, 
podríem dir una de les noves 
incorporacions de l’hoquei 
portuguès a l’elit continental. 
La tornada serà el dia de Tots 
Sants a Portugal. El partit de 
demà serà dirigit pels coŀlegiats 
italians C.Corponi i  R.Strippoli.
És curiós que els colors de 
l’uniforme de l’equip es basen 
en l’equipament dels àrbitres 
del partit Benfica-Tottenham 
de futbol de l’any 1962, any en 
què el Benfica es va consagrar 
campió d’Europa.
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TRIATLÓ / LA VEU

Diumenge 12 octubre, es ce-
lebrà la XV triatló de Vilanova 
i la Geltrú amb un total de 400 
participants. La prova en dis-
tància esprint (750 metres de 
natació, 20km de ciclisme i 
5 km de cursa a peu) va ser 
guanyada per Albert Parreño 
del FastTriatlon en categoria 
masculina i Claudia Luna del 
CN Mataró en femenina.
Per part del CAI triatló Petro-
miralles hi van participar tres 
components del club, acon-
seguint acabar la prova en 
molt bones posicions i gaudint 
molt de l’última prova de triatló 
d’aquesta temporada 2014  a 
Catalunya.
184è Francesc Casanova
208è Ricard Solé
244è Enric Guix
Per part del CNI Best Fasol, 
hi va participar Oriol Marimón, 
acabant 20è amb un temps 
d’1:02:06.
Paral·lelament, a Badalona es 
celebrava la XII Aquatló de Ba-
dalona, on un total de 185 par-
ticipants es disputaven el títol 
de campió de Catalunya en 
grups d’edat. Els guanyadors 
foren Jordi Garcia del FastTri-
atlon i Belen Hidalgo del Cer-
danyola. Per part del CAI triat-
ló Petromiralles van participar 
l’Aleix i en Santi aconseguint 
també molt bons resultats i 
finalitzant la llarga temporada 
triatlètica amb aquesta prova:
41è. Aleix Carbonell (5e. del 
seu grup d’edat).
123è. Santi Sanz (8è. del seu 

UD San Roque.

Presència anoienca en el torneig de 
gimnàstica de Saragossa
GIMNÀSTICA / LA VEU

El dissabte 11 d’octubre tingué 
lloc en el Palau d’Esports de 
Saragossa el XVI Trofeu Ver-
ge del Pilar.
La U.D. San Roque va partici-
par amb tres conjunts. A la ca-
tegoria base, un prebenjamí: 
Julia Ainsua, Carlota Zamora, 
Paula Mula, Gisela  Ramí-
rez i Tania Gabarri; un infantil 
amb Sandra Domínguez, Aina 
Sorolla, Aida Morales, Paula 
Mensa i Ana Costales i també 
el junior de nivell Absolut o ni-
vell VIII, amb Sira Montes, Ma-
ria Cosano, Raquel Cañiza-
res, Anna Ainsua, Ivet Playa, i 
Carlota Miramunt.
El conjunt  prebenjamí base, 
realitzà un exercici molt bonic 
i amb molta seguretat, cal va-
lorar que han pujat de nivell en 
molt poc temps i que el nivell 
base en el qual estan ara, les 
exigències són molt més ele-
vades i han donat la talla amb 
una nota molt, molt elevada, 
aconseguint la quarta posició.
El conjunt infantil base realit-
zà un exercici amb seguretat 
i coratge aconseguint la sego-
na posició del podi. Després 
de tots els alts i baixos que ha 
sofert el conjunt i de l’abandó 
d’una de les components del 
conjunt, substituïda per Anna 
Costales del Club Gimnàstic 
Catalunya de Sabadell qui 
s’ha adaptat excepcionalment 
bé, mostra d’això és la bonís-
sima competició que van fer 
totes les components i la se-
guretat que tenen entre elles 
ja que la complicitat és un 
requisit indispensable en els 
conjunts. 
El conjunt  junior nivell VIII o 
absolut en la resta de les co-
munitats, van passar dues ve-
gades pel tapís, aconseguint 
amb la suma de les dues actu-
acions la cinquena plaça de la 
taula, d’un total de onze parti-
cipants a la categoria d’arreu 
d’Espanya. Molt bona posició 
per les circumstàncies esde-
vingudes en un espai molt 
breu de temps, de la inclusió 
de la gimnasta Anna Ainsua 
per la baixa medica de Raquel 
Cañizares, que en breu es 
reincorporarà amb les seves 
companyes. 
Molt bona competició de totes 
les gimnastes. I a seguir tre-
ballant per a la propera com-
petició de la 1a. fase de Copa 
catalana que es realitzarà a 
Figueres i també el Campio-
nat de Catalunya que serà el 
classificatori per Espanya dels 
conjunts bases, prebenjamí i 
infantil.
També participaran al conjunt 
aleví nivell VI amb les compo-
nents Laia Alsina, Irina Garcia, 

Darreres proves 
de la temporada de triatló

Julia Farré, Alba Blanco, Irune 
Munuera i Nerea Camacho, 
també el conjunt infantil nivell 
VI amb Marta Alonso, Rut Vi-
ves, Aina Pacheco, Itziar Men-
sa i Tania Navas.  
El conjunt sènior de nivell VIII  
que pertany al Club Gimnàstic 
la Torre de Claramunt i que 
participa per primera vegada 
a l’esport de gimnàstica i con-
cretament a la disciplina de 
rítmica també va ser a Sara-
gossa. El club de recent naixe-
ment tant la junta com l’equip 
tècnic esta molt il·lusionat per 
poder portar a terme els seus 
projectes. 
Les noies que formen part  
d’aquet conjunt són Gemma 
Castillo, Gisela Muñoz, Elsa 
Montes, Mar Casals, Andrea 
Roures i Gloria Mitjans. L’ac-
tuació es composava de dos 
passis per pista i la suma 
aconseguida pels dos passis 
determinava la posició.
El segon passi van a aconse-
guir la tercera millor nota. Una 
vegada sumades les dues ac-

tuacions, l’equip va aconseguir 
la cinquena plaça de dotze 
conjunts que van participar de 
diferents llocs com de Valèn-
cia, Madrid, Bilbao, Pamplona, 
Saragossa i també conjunts 
catalans.  Des del club vo-
len insistir en les inscripcions 
que segueixen obertes per als 
nens/es que vulguin practicar 
aquest esport. 

Club Gimnàstic de la Torre de Claramunt.

grup d’edat).
D’altra banda, dissabte es va 
disputar a Esparreguera la pri-
mera edició de la Cursa Trail 
Vila d’Esparreguera, amb una 
distància de 16 kilòmetres i un 
desnivell acumulat de 690 me-
tres. Hi va ser Marta Segura 
del CN Igualada/ Best/ Fasol 
Bicis. La corredora vilanovi-
na completà una vegada més 
una gran actuació finalitzant la 
cursa amb un temps de 1 hora 
i 36 minuts, quedant com a 4a. 
classificada absoluta en fèmi-
nes i 84a. en la general mixta. 

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només 
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que es celebrarà a finals de mes.

Per més informació truca al tel. 93 804 24 52

.............................................
.......................................
.......................................

.........................................
..............................................

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:
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ELENA ALERT / CFI

Si l’Igualada rebia la setmana 
passada al líder de la catego-
ria, el Catllar, aquesta setma-
na s’enfrontava a un Amposta 
que, com l’Igualada, lluita per 
sortir de la part baixa de la 
classificació.
El partit es preveia disputat, 
amb dos equips amb molta 
gana de punts: l’inici del par-
tit va ser de domini de l’Igua-
lada, que va collar amb molta 
intensitat a un Amposta poc 
present en atac. Un possible 
penal sobre Fran al minut 17 
hagués pogut canviar el guió 
del partit, però l’àrbitre no el 
va xiular. La primera meitat 
va seguir sent de domini dels 
blaus, però el marcador es va 
mantenir inamovible. 
La mateixa tònica va seguir 
la segona meitat: un Igualada 
molt actiu en atac enfront un 
Amposta que només va gaudir 

Imatge del partit de l’Igualada a Amposta.

Un punt més per a l’Igualada a 
Amposta (0-0), però continua cuer

   PT. p j e p gf  gc df
1 El Catllar 13 6 4 1 1 9 5 4
2 Vilanova 11 6 3 2 1 7 3 4
3 Reddis 11 6 3 2 1 9 6 3
4 Tàrrega 10 6 2 4 0 6 2 4
5 Balaguer 10 6 2 4 0 6 4 2
6 Morell 9 6 2 3 1 7 9 -2
7 Mollerussa 8 6 2 2 2 7 6 1
8 Viladecans 8 6 2 2 2 7 7 0
9 Torredemb. 8 6 2 2 2 9 10 -1
10 Santboià FC 7 6 2 1 3 12 10 2
11 Rapitenca UE 7 6 2 1 3 7 7 0
12 Lleida Esp. 7 5 2 1 2 2 6 -4
13 St. Ildefons 6 5 1 3 1 7 8 -1
14 Almacelles 6 6 1 3 2 7 8 -1
15 Amposta 6 6 1 3 2 5 6 -1
16 Juv. 25 Sep. 5 6 1 2 3 4 6 -2
17 Torreforta 4 6 1 1 4 6 9 -3
18 Igualada 4 6 1 1 4 5 10 -5

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 6
Torredembarra - Santboià FC  3 - 1
Reddis - Viladecans    1 - 0
Morell - Almacelles    3 - 2
Torreforta - St. Ildefons   1 - 2
Juv. 25 Sep. - Tàrrega    0 - 1
El Catllar - Balaguer    0 - 1
Lleida Esp. - Mollerussa   1 - 0
Vilanova - Rapitenca UE   3 - 0
Amposta - Igualada    0 - 0

   PT. p j e p gf  gc df
1 Can Vidalet 15 6 5 0 1 16 5 11
2 Unif. Bellvitge 13 6 4 1 1 13 4 9
3 Moja 11 5 3 2 0 15 8 7
4 San Mauro 10 6 3 1 2 8 5 3
5 Marianao P. 9 6 2 3 1 10 6 4
6 Suburense 9 5 2 3 0 9 6 3
7 Vista Alegre 9 5 3 0 2 8 7 1
8 Gornal 8 6 2 2 2 10 9 1
9 Sant Cugat 8 6 2 2 2 6 6 0
10 Begues 8 6 2 2 2 11 13 -2
11 Espluguenc 7 6 2 1 3 9 9 0
12 Prat B 7 6 2 1 3 6 9 -3
13 Júnior 7 6 2 1 3 5 9 -4
14 St. J. Despí 6 6 1 3 2 5 6 -1
15 Martorell 5 5 1 2 2 4 7 -3
16 Olivella 5 6 1 2 3 10 16 -6
17 St. Andreu B. 4 6 1 1 4 8 16 -8
18 PUD Málaga 1 6 0 1 5 6 18 -12

Jornada 6
Olivella - Begues    3 - 3
PUD Málaga - Moja    2 - 2
Júnior - St. J. Despí    0 - 0
Martorell - San Mauro   3 - 0
Can Vidalet - St. Andreu B.  6 - 1
Sant Cugat - Prat B    3 - 1
Gornal - Vista Alegre    3 - 1
Suburense - Unif. Bellvitge  1 - 1
Espluguenc - Marianao P.  1 - 1

   PT. p j e p gf  gc df
1 Sitges U.E 13 6 4 1 1 13 8 5
2 Odena 12 6 3 3 0 20 9 11
3 Calaf U.D 12 6 4 0 2 17 10 7
4 Piera A.E 12 6 4 0 2 12 9 3
5 Anoia 11 5 3 2 0 15 6 9
6 La Granada 11 6 3 2 1 16 8 8
7 FE Vilafranca 11 5 3 2 0 11 7 4
8 Les Roquetes 10 6 3 1 2 18 9 9
9 Cubelles C.F 8 6 2 2 2 10 7 3
10 Ribes 7 6 2 1 3 4 8 -4
11 Carme 7 6 2 1 3 15 22 -7
12 M. Igualada 6 5 1 3 1 6 9 -3
13 St. Pere M. 5 6 1 2 3 11 12 -1
14 Base Espirall 4 5 1 1 3 9 13 -4
15 Riudebitlles 4 6 1 1 4 9 15 -6
16 La Múnia 3 5 1 0 4 6 15 -9
17 Pª Jove Roq. 3 5 1 0 4 5 15 -10
18 St. Cugat S. 2 6 0 2 4 5 20 -15

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 6
Odena - Pª Jove Roq.    4 - 0
St. Cugat S. - La Granada  1 - 1
Cubelles C.F - Sitges U.E   2 - 2
Les Roquetes - Piera A.E   1 - 2
Ribes - M. Igualada    2 - 2
St. Pere M. - Anoia    1 - 1
La Múnia - Riudebitlles   3 - 1
Base Espirall - Carme    3 - 3
Calaf U.D - FE Vilafranca   1 - 2

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 7
Torredembarra - Reddis
Viladecans - Morell
Almacelles - Juv. 25 Sep.
Tàrrega - El Catllar
Santboià FC - St. Ildefons
Igualada - Lleida Esp.
Mollerussa - Vilanova
Rapitenca UE - Torreforta
Balaguer - Amposta

Jornada 7
Olivella - Martorell
San Mauro - Júnior
St. J. Despí - Gornal
Vista Alegre - Espluguenc
Begues - Moja
St. Andreu B. - Suburense
Unif. Bellvitge - Sant Cugat
Prat B - PUD Málaga
Marianao P. - Can Vidalet

Jornada 7
St. Pere M. - Odena
Pª Jove Roq. - La Múnia
Riudebitlles - Cubelles C.F
Sitges U.E - Calaf U.D
Anoia - Piera A.E
Carme - St. Cugat S.
La Granada - Ribes
M. Igualada - Les Roquetes
FE Vilafranca - Base Espirall

Tots els punts són importants, 
però els tres que es van dispu-
tar aquest diumenge, ho són 
en major mesura de cara al 
final de temporada, on el Sant 
Andreu pot ser un rival directe 
per la posició a la taula.
L’Igualada va fer un partit cor-
recte, amb estones de domini 
molt clar i estones on les qua-
dribarrades portaven el ritme 
del partit.
Un gol molt matiner de la Ma-
riona al primer minut de partit, 
marcava el desenvolupament 
de l’encontre. Amb l’avantat-
ge al marcador, les noies de 
l’Igualada se sentien més se-
gures que les barcelonines, 
que sabien que havien de re-
muntar sí o sí.

dreu ho sabien i van posar tots 
els esforços possibles aquests 
minuts finals. Qui ha aconse-
guit marcar, però, ha estat 
l’Igualada al darrer minut de 
partit quan l’Elena rematava al 
fons de la xarxa una pilota de 
córner.
Tres punts d’or que es queden 
a casa a l’espera de poder-los 
incrementar diumenge que ve 
en el desplaçament al camp 
de l’AEM de Lleida.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cía (portera), Araceli Barroso, 
Sara Bergadà (Janet Men-
doza 83′), Carla Navarro, Ari 
Rius (Marta Cuà 73′) (defen-
ses), Jèssica Pablos, Judit 
Pablos (Elena Alert 83′), Mí-
riam Solias (migcampistes), 

Stefany Ferrer, Mariona Mar-
sal, Marina Salanova (Núria 
Miquel 73′) (davanteres). En-
trenadors Santi Ramos i Paco 
Pablos.
U.E. SANT ANDREU: Sònia 
Llop, Marta Zaragoza, Alba 
Esquena (Marlene Villanue-
va 63′), Gema Castelo (Carla 
Torras 76′), Eybis Maviel Me-
dina (Laia Martínez 76′), Inés 
Arozarena, Carla Sagré, Carla 
Borràs (Núria Vila 63′), Miche-
lle Borgstrom, Laia Castilla, 
Anna Llaona. Entrenador: Ja-
vier Peris
GOLS: 1-0 Mariona (1′) – 2-0 
Elena (89′)
INCIDÈNCIES: Targetes gro-
gues Míriam (5′), Judit (83′), 
Jèssica (88′).

d’una acció aïllada al minut 20 
de la primera meitat que, per 
sort, va ser solucionada amb 
èxit per la defensa igualadi-
na. L’Igualada seguia collant 
a dalt amb força però sense 
trobar el gol: un pal de Jonha-
tan al minut 32, i nombroses 
ocasions més van impedir que 
l’Igualada aconseguís el gol.
A l’últim tram de partit el joc es 
va tornar més brut, i a falta de 
10 minuts per acabar el partit 
l’Igualada es quedava amb 10 
per l’expulsió per doble groga 
del lateral Bernat. Un possible 
penal, aquest cop a favor de 
l’Amposta, hagués pogut en-
viar en orris tota la feina feta 
dels homes de Joan Prat però 
el col·legiat tampoc el va xiu-
lar.
D’aquesta manera i sense cap 
gol l’Igualada suma un punt 
més que li ha de servir per 
anar sortint de la zona baixa 
de la taula.

El proper partit del CFI serà 
diumenge a les Comes davant 
el Lleida Esportiu, que compta 
amb tres punts més a la clas-
sificació.
C.F.IGUALADA: Felipe Oro-
zco, Bernat Sansano, Roger 
Peña, David Baraldés, Fran 
Arevalo,  Enric Palet, Eloi Ji-
menez, Bachana Lominad-
ze, Oriol Dalmau, Jonathan 
Fernandez, Carles Güell. Su-
plents: Eduard Morera, Alex 
Zamora, Martí Just, Pau Vidal, 
Jordi Castellano, Robert Pa-
lau. Entrenador: Joan Prat
AMPOSTA C.F: Diego Becer-
ra, Isaac Casanova, Victor 
Calsina, Jonathan Llorach, 
Victor Reales, Joan Barrufet, 
Marc Vernet, David Callarisa, 
Josep Becerra, Gustavo So-
riano, Daniel Bel. Suplents: 
Alex Iniesta, Marcel Espanya, 
Oscar Gomez, Versiano Pe-
reira, Marc Batalla, Josep Fer-
rando, Cristopher Espuny.

Amb 7 gols:
Xavier Valls  Òdena  7
Amb 6 gols:
Julià López  Calaf  6
David Garrido  Masquefa  6
Amb 5 gols:
Edgar Rodríguez  Piera  5
Manuel Fernández PM Tossa   5
Jonathan López  PM Tossa  5
Amb 4 gols:
Carlos Simón  San Mauro  4
Gerard Jorba  Òdena  4
Albert Eixau  Masquefa  4
Samuel Pérez  Pobla Clar.  4
Jordi Lliró  Ateneu PBI  4
Alejandro Garzo  La Llacuna  4
Josep Solà  Jorba  4
Jose M. Sillero  Capellades  4
Amb 3 gols:
Joan Mabras  Pobla Clar.  3
Dan Marí  Pobla Clar.  3
Jordi Hernan  Carme  3
Jordi Boleda  Carme  3
Francesc Arévalo   Igualada  3
Jonathan Luque  Fàtima  3
Ismael Copoví  PM Tossa  3
Carlos Castellana  PM Tossa  3
Josep Copoví  Òdena  3
David Martínez  Anoia  3
Carles Prat  Calaf  3
Daniel Muñoz  Montserrat  3
Gerard González  Masquefa  2
La classificació es publicarà segons la que 
proporcioni la FCF en funció de l’exposat en 
les actes de cada partit.

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 PM Tossa  12 4 4 0 0 20 0 
2 La Pobla Cl. 12 4 4 0 0 16 5  
3 Masquefa 10 4 3 1 0 19 1  
4 Fatima 9 4 3 0 1 9 3  
5 Hostalets P. 8 4 2 2 0 6 1  
6 Jorba 7 4 2 1 1 10 9  
7 Ateneu PBI 6 3 2 0 1 7 4  
8 Capellades 5 4 1 2 1 8 8  
9 Tous  4 4 1 1 2 7 7  
10 Rebrot  4 4 1 1 2 9 15  
11 Vilanova C. 3 3 1 0 2 5 6  
12 La Llacuna  2 4 0 2 2 6 11  
13 Cabrera  2 4 0 2 2 5 14
14 San Mauro B 0 4 0 0 4 2 8  
15 La Torre Cl. 0 3 0 0 3 0 18  
16 La Paz 0 3 0 0 3 0 19

Jornada 4
PM Tossa - Torre Clar.    9-0
Jorba  - Capellades    2-2
La Llacuna  - Cabrera    3-3
La Paz  - Vilanova C.    
Hostalets P. - Masquefa    1-1
Pobla Clar.  - Rebrot    9-3
Ateneu PBI - Tous    3-0
Fàtima - San Mauro B    2-0

Jornada 5
PM Tossa - Jorba 
Capellades - La Llacuna 
Cabrera - La Paz 
Vilanova C. - Hostalets P.
Masquefa  - Pobla Clar. 
Rebrot - Ateneu PBI
Tous - Fàtima
Torre Clar. - San Mauro B 

El descans no canviava gai-
re les coses, i la segona part 
continuava amb oportunitats 
per tots dos equips que les 
porteres, Noelia i Sònia reso-
lien amb seguretat i eficàcia.
Aquests tipus de partits, però, 
poden canviar, i molt en els 
darrers minuts si l’equip que 
va per sota aconsegueix em-
patar i les noies del Sant An-

El CFI femení derrota el Sant Andreu



Vives i Balcells al podi.
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MOTOR / LA VEU

Aquest passat diumenge es 
disputaren les tres hores de 
resistència puntuables per al 
campionat de Catalunya de 
l’especialitat.
Una nombrosa participació 
dels pilots de Moto Club Igua-
lada hi va prendre part amb 
uns resultats brillants, ja en 
entrenaments la parella Marc 
Vives-Jordi Balcells aconseguí 
el millor temps, sortint així des 
de la primera posició aconse-
guiren acabar en una meritòria 
3a. posició scratx per darrere 
dels vencedors Oriol Casany-
Sergi Casany i els segons 

La igualadina Elisenda Font, medalla 
de plata al Mundial de Patinatge 
PATINATGE / LA VEU

Aquest dissabte passat va 
tocar el torn de la modalitat 
Show Grans, en la qual va 
competir un total d’11 equips 
d’arreu del món: 3 catalans, 
3 italians, 3 argentins,1 portu-
guès i 1 holandès. 
El Masnou, amb l’Elisenda 
Font com a patinadora, va 
sortir a competir en segona 
posició amb la seva magnífi-
ca i treballada coreografia “El 
laberint”, amb la qual va acon-
seguir una puntuació molt alta 
a nivell tècnic i artístic (dos 
d’elles van ser 9,8), i un caliu 
increïble de tot el pavelló que 
estava ple de gom a gom amb 
uns 4.000 espectadors. 
La competició va ser molt in-
tensa i amb els nervis pre-
sents en tot moment, atès que 
van sortir segons a pista i en-
cara quedaven molts equips 
per competir. Tot i així, van 
mantenir la segona posició 

Brillant actuació dels pilots de 
MCI a les 3 hores de Fonollosa

classificats Franc Serra-Marc 
Mujal. Aquest 3r lloc també els 
serví per aconseguir la victòria 
en la categoria RS1 Senior, on 
també cal destacar l’actuació 
de la parella David Abadal-
Eduard Vendrell que aconse-
guiren la 7a. posició.
En la categoria RS2 Junior 
brillant victòria del jove Albert 
Pons amb la seva KTM i en 
la categoria màster 6è lloc de 
Carlos Ferre.
La pròxima i última cita es 
durà a terme el novembre on  
la parella Balcells-Vives si ju-
garà el títol del campionat.

de classificació fins al final del 
campionat.
La primera posició va ser pel 
CPA Olot (Primer d’Europa 
2014) amb la seva coreogra-
fia “Respira”. Cal destacar que 
l’Olot ha estat 8 cops campio-

na del món.
La segona posició va ser pel 
Masnou (Tercer d’Europa 
2014), amb la seva coreogra-
fia “El laberint”.
I la tercera posició va ser pel 
Crystal Saking Team (Itàlia) 
(Segon d’Europa 2014) amb 
la seva coreografia “Gran Ca-
sino”.
Dissabte, amb aquesta moda-
litat (Show Grans), es posava 
fi a un mundial que va comen-
çar el 27 de setembre, amb 
una desfilada molt lluïda dels 
27 països participants. 
Per l’Elisenda Font aques-
ta temporada ha estat plena 
d’èxits i experiències inoblida-
bles. 
Ara el Masnou ha de tornar a 
començar amb una nova co-
reografia, pensant en les pro-
peres competicions i tornar a 
somiar amb el mundial 2015, 
que es celebrarà a Cali, Co-
lòmbia.   

Ateneu Igualadí i Club Escacs Igualada 
acorden fomentar junts aquest esport
ESCACS / LA VEU

L’Ateneu Igualadí i el Club 
Escacs Igualada han signat 
un conveni de col·laboració a 
través del qual ambdues enti-
tats compartiran recursos per 
al foment dels valors d’aquest 
joc de tauler de naturalesa 
recreativa i competitiva per a 
dos jugadors. Amb aquesta 
signatura, el Club d’Escacs 
estableix la seva seu a les 
instal·lacions de l’Ateneu, on  
disposarà d’un espai per a les 
seves reunions i realització 
d’activitats. Per la seva banda, 
amb aquest conveni, l’Ateneu 
aconsegueix reforçar la seva 
secció d’escacs i dota d’una 
entitat més la seva llista d’as-
sociacions adherides. 
L’objectiu d’aquest conveni és 
promocionar els escacs i con-
centrar esforços per a difon-
dre els valors d’aquest joc de 
tauler. A banda dels beneficis 
psíquics de la pràctica del  joc, 
el que és realment educatiu 
són les condicions en què es 
desenvolupen aquestes pràc-
tiques, que sempre haurien 
d’afavorir l’autoestima, conèi-
xer-se a un mateix, tenir segu-
retat i confiança en un mateix, 
ser responsable, saber esco-
llir... La pràctica del joc permet 
l’adopció d’actituds i maneres 
que fan créixer en el coneixe-
ment, l’afectivitat i les relaci-
ons socials.
Un dels projectes més impor-
tants que la secció d’escacs 
de l’ateneu està desenvolu-

pant és l’escola d’escacs, una 
eina que els permet assolir 
els seus objectius de foment 
del joc. En aquest sentit, el 
club ofereix un programa de 
cursos i tallers i ofereix a les 
escoles la seva col·laboració 
per a l’organització d’activitats 
al voltant del món dels escacs. 
I és que els escacs, a més 
d’un joc, són una eina impor-
tant en la formació dels nens i 
nenes que el practiquen. Des 
de fa temps està reconeguda 
la seva vàlua en el camp de la 
millora de les capacitats intel.
lectuals, així com en la forma-
ció en valors i en el procés de 
socialització dels infants. 
Els nens i nenes desenvolupa-
ran la capacitat matemàtica, 
lògica, de càlcul i de memòria 
espacial; a més de valors tan 
importants com el respecte a 
l’adversari i a les estrictes nor-
mes del joc, el treball i la lec-
tura com a camí cap a la mi-
llora del nivell de joc, el silenci 
com a element imprescindible 
per la reflexió, i a la presa de 

decisions i l’acceptació del re-
sultat, aplicant el principi d’as-
saig / error com a instrument 
de progrés. Tot plegat fa que 
es modeli el caràcter del nen 
i nena cap a l’autonomia per-
sonal, la reflexió, la capacitat 
de prendre decisions, l’auto-
estima i, per damunt de tot, el 
companyerisme i la cortesia.
Amb activitats com aquestes, 
l’Ateneu Igualadí segueix amb 
la seva missió de servei a la 
ciutadania i de treball per a la 
construcció d’un país millor. I 
és que l’ Ateneu és, sobretot, 
un espai privilegiat per partici-
par activament en la vida ciu-
tadana, un altaveu plural, lliu-
re i democràtic de la societat 
civil, al servei de la cultura, i 
del país. Al centre de la ciutat, 
l’Ateneu és i ha sigut sempre 
una casa per conversar, de-
batre, informar-se, formar-se, 
estudiar, expressar opinions, 
explicar  projectes, practicar 
esport i gaudir de les sales 
que el bell edifici ofereix.  

Targeta del subscriptor:
podràs identificar-te i gaudir 
de molts descomptes a 
comerços i promocions
especials. 

Sortejos:
 Participa als sortejos 
 exclusius per als 
 nostres subscriptors.

Comoditat:
 Pots rebre la teva Veu 
a domicili o al quiosc
més proper.

Truca’ns al 93 804 24 51
i demana informació.

o entra a  
www.veuanoia.cat 
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BÀSQUET / LA VEU

Quarta jornada de lliga i segon 
partit a casa del CB Iguala-
da, amb victòria sobre l’Horta 
(103-62). El primer període del 
partit, els locals van demostrar 
entrar molt concentrats i amb 
molt encert sobretot des de tri-
ple, fent en deu minuts sis tri-
ples. Van demostrar tot el seu 
joc, i la forta pressió defensiva 
que tenien, gràcies a la qual 
van recuperar moltes pilotes i 
van agafar una forta ventatge 
sobre el rival, arribant 32-16 al 
final del quart.
Durant el segon, el ritme del 
partit seguia a favor dels 
blaus, mostrant una gran ano-

Victòries dels sèniors del Bàsquet Igualada
tació, i pressionant als rivals. 
Van arribar a la mitja part amb 
el marcador a favor, 54-29.
Tornant al partit, els jugadors 
de Raül Caballero van baixar 
una mica el ritme, els visitants 
van aconseguir anotar quatre 
triples, sent així el quart on 
més punts van fer. Tot i així els 
igualadins van guanyar el par-
cial, 27-20.
Durant els últims minuts de 
partit, els locals van tornar a 
mostrar el seu joc i la seva 
capacitat defensiva fins l’últim 
segon, que els va fer arribar al 
final del matx amb un marca-
dor de Physic CB Igualada A 
103 – UE Horta A 62.

Anotació Physic CB Iguala-
da A: Q. Padrós (3), R.Riu 
(14), E.Burgès (7), M.Moliner 
(9), J.Torres (7), C.Fons (16), 
A.Gual (14), A.Roca (10), M. 
Padrós (2), E.Tejero (15) i 
S.Laguarta (6)
Anotació UE Horta A: X. Ver-
gés (14), B. Mesa (9), J. Ca-
lero (5), D. Riola (2), M. Rizzo 
(3), D. Ferrer (7), M. Baena 
(8), S. Clotet (0), J. Marin (12), 
B. Collado (2)
Parcials: 32-16, 22-13 (54-29), 
27-20 (81-49), 22-13 (103-62)
Àrbitres: F. Marin, J. Perea.

Sènior Femení A
Bàsquet Ateneu Montserrat 44

Depimés CB Igualada A 56
Parcials: 13-14, 24-28, 33-42, 
44-56.
C. Carner (10), C. Miramunt 
(5), M. Quintana (4), N. Soler  
(8), J. Salanova (-), E. Compte  
(-) M. Amatlle, A. Acevedo (5),  
B. Sellarès (6), C. Bargalló  
(10), J. Fuertes (8).
Treballada victòria del femení 
A a la pista del BAM, per un 
resultat final de 44 a 56. Les 
igualadines van superar en un 
dur partit a un rival molt com-
batiu en un matx sense brillan-
tor. El matx va començar amb 
molta igualat i lluita però sense 
encert de cara a cistella,13-14. 

En el segon quart tot i la su-
perioritat igualadina no es va 
veure reflectit en el marcador 
i sempre va posar en tensió el 
dur partit . Al descans 24 a 28. 
A la represa i fruit de la bona 
defensa les igualadines van 
dominar el joc i el marcador 
tot i els alts i baixos que van 
patir durant tot el partit. En el 
darrer quart l’avantatge va 
anar sempre a favor igualadí 
que amb molt lluita però sen-
se encert va assolir una nova 
victòria, per continuar agafant 
confiança a la nova categoria. 
Proper partit contra un rival di-
recte diumenge a les 19h a les 
Comes davant el NB Olesa.

Resultats dels equips base
Avui divendres, a partir de les 
7 de la tarda, el CBI farà la pre-
sentació oficial dels equips de la 
temporada 2014-2015 a la Sala 
de Barri del Poliesportiu de Les 
Comes. L’acte tindrà una durada 
d’1,5 hores aproximadament, i a 
la seva finalització es podrà gau-
dir d’un petit refrigeri. 
Cròniques dels equips base
SÈNIOR MASCULÍ B
PHYSIC CB IGUALADA B 121
NOU BÀSQUET OLESA B 47
Espectacular partit el disputat 
dissabte a Les Comes per part 
dels igualadins que es van desfer 
del Nou Bàsquet Olesa que fins 
aleshores no havia perdut cap 
partit.
P. Benito 10, X. Leon 15, F. Vives 
3, B. Marimon 3, M. Benito 11, 
M.Maximo 8, M. Padrós 26, J. 
Fons 16, G. Vilaginés 4, A. Yebra 
10.
SÈNIOR FEMENÍ B
CBI 59-BF VILADECANS C 65
C. Martínez (9), M. Masegosa 
(13), C. Solé (3), L. Rius (6), K. 
Oller (10) -cinc inicial-, M. Sàbat, 
M.Calleja (13), M. Fernández 
Pintó, M. Fernández (5). Lesiona-
des: J. Lamolla, L.Ferrer. Malal-
tia: J. Codina.
Segona derrota consecutiva del 
sènior femení B del Club Bàsquet 
Igualada, aquest cop a casa con-
tra el BF Viladecans C.
PREMINI MASCULÍ
CBI 58 – JOV. S.VICENÇ 8
Primer partit a casa davant un 
equip fluix. Els jugadors iguala-
dins, molt superiors als rivals, 
han jugat un partit fàcil amb molta 
possessió de la pilota. 
Bernat Esteve, Marc Perez, Die-
go Calle, Albert Vancells, Ricard 
Sàbat, Biel Sevilla, Olau Riera, 
Albert Sàbat, Eudald Balsells, 
Joan Comas i Pere Moreno.
MINI FEMENÍ A
Bàsquet Almeda, 93
Club Bàsquet Igualada A, 56
El mini femení A de l’Igualada va 
jugar a Cornellà contra l’Almeda. 
Les blaves van començar una 

mica adormides i els hi va costar 
ficar-se al partit.
Farrés, Poncell, Morros, Díaz-
Guerra, Vancells, Gudel, Aceve-
do, Ordi, Farnós i Solà.
MINI MASCULÍ A
Santpedor 88- 63 CBIgualada
Els minis s’apunten la primera 
derrota de la temporada. 
Pere Miquel Marbà, Dani Jimé-
nez, Tià Castelltort, Gil Bachs, 
Arnau Brunet, Adrià Peña, Arnau 
Baltà, Oriol Viladrich, Martí Arca-
rons, Eugeni Soler, Carles Tort.
MINI FEMENÍ C
L’HOSPITALET B 75 – 25 CBI
Partit travat de les igualadines 
que toparen amb un rival més 
despert, més físic i més intens. 
Les blaves van veure’s supera-
des fins i tot en els seus punts 
forts.
Sara Vich, Beth Muxí, Pilar Pin-
tó, Arlet Cots, Sira Díaz-Guerra, 
Alba Ribalta, Carla Solà, Blanca 
Altés, Martina Forner i Clàudia 
Roblas. No va poder jugar per 
lesió; Judit Mas, esperem que es 
recuperi aviat.
PREINFANTIL MASCULÍ
CB Igualada 35 – 54 Gavà
Aquests dissabte els igualadins 
van jugar el primer partit a casa 
davant del Gavà, un equip molt fí-
sic que no va deixar córrer en cap 
moment del partit.
Arnau Miret, Biel Serena, Er-
nest Miret, Miquel Romero, Oriol 

Carrera, Oriol Morera, Pau Arús, 
Marc Compte, Xavi Pérez-Vico i 
Joan Albareda.
CADET MASCULÍ A
CBI 78-CB PRAT 60
Bona estrena del cadet “A” mas-
culí a Les Comes, on es va im-
posar clarament al que proba-
blement sigui el rival més fort 
d’aquesta primer fase.
Gabarro B 7, Gabarro A 4, Gil 8, 
Latorre 13, Cavalletto 4 -cinc ini-
cial- Puig 8, Farres 16, Fratila 16, 
Carpi 2, Delgado 0
CADET FEMENÍ A
BARÇA CBS-BLAU 70-CBI 75
Anotacions CBI : P. Rosello (17), 
C. Garrido (2), C. Maestre (10), 
E. Pedregosa (4), E. Roda (3), J. 
Bartolí (2), C. Odena (4), C. Gra-
cia (10), M.Fernandez (23).
Arbitre: Rosell, A
Parcials: 19-24, 17-11 (36-35), 
16-31 (52-66), 18-9 (70-75)
Partit molt igualat en els dos 
primers quarts on l’Igualada no 
aconseguia trovar-se comode en 
el partit. 
CADET MASCULÍ C
CE GELIDA 54-CBI  66
Bon partit el disputat dissabte a 
Gelida per part dels joves iguala-
dins que sumen la segona victò-
ria de la temporada.
Van jugar : O. Llopart, D. Aguirre, 
G. Soteras, A. Lamolla, G. More-
ra, S. Torrellardona, M. Sanchez, 
N. Riba, R. Marsà. 

FUTBOL VETERÀ / JOSEP M. TALLÓ

Després del tempteig inicial, 
al minut 15, Ureña passà a 
l’espai, però el porter arribà 
abans que Robert. Poc des-
prés en un perfecte contraa-
tac, els barcelonins inaugura-
ren el marcador (0-1). Planell 
respongué amb una bona 
arribada a l’àrea, rematant al 
pal. El meta Domènech i el 
central Padró, avortaren va-
ris atacs perillosos. El domini 
era dels rivals i tota la defen-
sa igualadina respongué  molt 
bé tallant i iniciant les contres. 
Dues d’elles pogueren acabar 
en gol, Lele recollí l’esfèrica i 
efectuà una esplèndida passa-
da a Pau Ricart que sol a punt 
de trepitjar l’àrea fou entrat pel 
darrere per l’últim defensa i el 
col·legiat xiulà falta directa, 
llençada sens conseqüències,  
i decretà l’expulsió correspo-
nent. Després, altre cop, Lele, 
a l’últim minut, jugà perfecte 
centrant dins la petita, on esta-
va Padró que rematà de cap, 
fora per poc.  Foren els millors 
minuts del golejador Lele, que 
després es retirà lesionat.
Sols començà el segon temps, 
al minut 10, perseguint una 
passada entre línies, el defen-
sa Padró i  el meta Domènech 
toparen entre ells, caient al 
terra  i la pilota restà a peus de 
l’atacant que seguia la jugada, 

L’AV Igualada va perdre amb 
l’Horta, un rival amb ofici (0-2)

marcant  a porta buida (0-2). 
Pau Ricart, que efectuà un 
gran encontre, després d’un 
teva-meva amb un company, 
rematà ras, parant el porter. 
Els de Les Comes, seguiren 
en el seu afany de remuntar el 
resultat. Sevilla s’internà i pas-
sà perfecte a Calsina que re-
matà fort i ras, parant el meta. 
Seguidament, el mateix Sevi-
lla, quedà sol davant el porter, 
mancant-li encert en el xut. 
Encara més atacs igualadins 
posaren en perill el portal fo-
raster. Robert, perfecte tot el 
partit, passà al punta Sevilla, 
molt actiu en tots moments, el 
qual habilità a Planell, incan-
sable com sempre,  que també 
sol davant porta, rematà per 
damunt del travesser. Ja en 
temps de descompte, respo-
nent a un gran remat, el meta 
Domènech en una prodigiosa 
intervenció, desvià el baló a 
còrner. Destaquem el debut,  
de Lele i el de Gustavo .
Ben dirigits per en Ramon Pa-
radell, jugaren: Domènech, 
Farré, Padró, Canals, Calsina, 
Ivan, Robert, Ureña, Ricart, 
Planell, Lele, Tort, Manel Can-
tarell, Corbella, Sevilla, Toro i 
Gustavo. 
El proper partit serà a Barce-
lona, al camp de l’Stoitchkov 
Barna, i el dissabte 25, en visi-
tarà el Cornellà. 



Parcmotor de Castellolí va ser l’escenari de les ECOseries.
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Per comarca del Ripollès es 
va disputar el Trial de Nens de 
Camprodon que va servir per 
decidir el títol de tres de les 
sis categories que configuren 
la Copa Catalana de Trial de 
Nens i en la que hi participen 
pilots de Moto Club Iguala-
da, Moto Club Montbui i Moto 
Club Piera Scan.
Alex Canales (Base), Max Ro-
quet (Aleví+8) i Manel Jané 
(Iniciació) van decidir els tí-
tols de les seves categories 
al seu favor. Els dos primers 
van aconseguir la victòria en 
aquesta penúltima prova de 
la temporada, mentre Jané 
aconseguia pujar al tercer lloc 
del podi.
A la categoria Base, Canales 
(Gas Gas-MC Igualada) es va 
imposar al seu màxim rival al 
llarg de l’any, el castellonenc 
Carlos Palma, mentre el tercer 
lloc va ser per Quim Roquet 

Jordi Viladoms a partir d’ara ja es concentra en preparar el proper Dakar 2015.

Jordi Viladoms ja pensa en el Dakar 
després del sisè lloc al Marroc
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Tal com va informar La Veu a 
l’edició anterior, el pilot igua-
ladí Jordi Viladoms de Moto 
Club Igualada estava fent un 
bon ral·li del Marroc, com així 
ho va demostrar en la darrera 
etapa del ral·li amb la quarta 
posició i finalment aconseguí 
el sisè lloc a la classificació 
general amb la KTM oficial.
A final del ral·li marroquí Vi-
ladoms comentava: “Ha estat 
una especial molt curta, amb 
alguns punts complicats pel 
que fa a navegació es refereix 
i amb el terreny molt trencat. 
Avui ja estava totalment re-
cuperat físicament i he pogut 
mantenir un bon ritme. Estic 
content amb el meu rendiment 
i el pilotatge durant el ral, tot i 
els contratemps “, explicava el 
pilot de KTM. 
Felicito Marc i a tot l’equip 
KTM Racing per aquesta me-
rescuda victòria i pel Campio-
nat del Món. Han fet un treball 
increïble i està molt bé que 

Joves pilots trialers anoiencs 
triomfen a Camprodon

l’esforç es vegi recompensat 
d’aquesta manera. Estem tots 
molt motivats i pensant ja en 
el Dakar, hem fet una gran pi-
nya i això en competicions tan 
exigents i de tants dies és molt 
important. Per la meva banda, 
em trobo molt millor que l’any 
passat, queden dos mesos de 

preparació i és en el que he de 
centrar-me ara “.
Aquest ral·li va ser guanyat pel 
company d’equip del Jordi, el 
també pilot català Marc Coma. 
A partir d’ara, el pilot igualadí 
es concentrarà al màxim de 
cara el ja proper Dakar 2015.

Al Parcmotor de Castellolí 
es van disputar les ECOseries
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Al circuit del Parcmotor de 
Castellolí el Mercedes Barce-
lona ECOteam va  viure una 
altra de les grans jornades 
triomfals que està protagonit-
zant al 2014. Fruit d’una excel·
lent conducció dels seus pilots 
en un circuit de Castellolí que 
penalitza molt el consum, els 
pilots Albert de la Torre i Sergi 
Giralt van aconseguir el doblet 
en l’última cursa en circuit de 
les ECOseries 2014.
El triomf d’Albert de la Torre i 
el seu Clase A 180 CDI de la 
categoria ECO4, és la victòria 
de la perseverança d’un mag-
nífic pilot en constant progres-
sió que sap treure-li la cinque-
na essència de la mecànica. 
Gràcies a realitzar per partida 
doble una excel·lent regulari-
tat i consum, ha estat bonificat 
amb un 10% dels punts que fet 
i fet li van permetre guanyar la 
prova amb tot mereixement 
per davant de Sergi Giralt 
(Clase A 200 CDI), autor d’una 
actuació de les habituals, sen-
se cap fallada i amb una regu-
laritat perfecta que li hagués 
donat el triomf de no ser per 
la major eficàcia global del seu 
company De la Torre. Com és 
lògic, tant Albert (ECO4) com 
Sergi (ECO3) van guanyar les 
seves respectives categories.
Però van estar més els èxits 

que el Mercedes Barcelona 
ECOteam va obtenir a Cas-
tellolí, com el gran triomf de 
Magda Oliver (Clase A 180 
CDI) a ECO Dames o la del 
ja campió en ElectroSeries, 
Agustín Payá (Clase A E·
CELL), que va guanyar entre 
els vehicles elèctrics.
Un altre dels punts importants 
de tota aquesta sèrie de grans 
resultats és que Sergi Giralt és 
el nou líder de les ECOseries, 
amb 11 punts per davant de 

Joan Aymerich i 16 de Gerard 
Aymerich, sent quart Albert de 
la Torre, a 21 punts del capda-
vanter.
Les ECOseries celebraran ara 
la seva última prova puntua-
ble, els vehicles de les Elec-
troSeries disputaran el 8 de 
novembre la pujada a Sant 
Feliu de Codines, mentre que 
els de les ECOseries ho faran 
el 22 de novembre en el Rally 
2000 Viratges.

(Beta-MC Tona). Pel que fa 
a Aleví+8, Max Roquet (Gas 
Gas-MC Tona) seria primer de 
la prova, per davant del també 
castellonenc Juan Guillamón i 
Pau Teixidó (Gas Gas-MC Tar-
ragona).
La resta de categories deci-
diran el seu campió a la dar-
rera prova que organitzarà 
el MC Cent Peus el proper 9 
de novembre. A Camprodon, 
les victòries van ser per Pau 
Martínez (Gas Gas-La Clau) a 
Promo, seguit de Lluc Miquel 
(Sherco-MC Montbui) i el va-
lencià Carlos Brines, mentre 
que a Aleví, Ramon Godino 
(Beta-AMVT) aconseguia el 
primer lloc, per davant d’Alex 
Mediñà (Gas Gas-Pier Scan) 
i de Gerard Vila (Beta-MC 
Francolí). Els dos primers es 
jugaran el títol a la darrera 
cita. Finalment, Clara Casas i 
Carla Jané optaran al títol de 
fèmines.

Lluc Miquel en una de les zones del trial de la Copa Catalana.

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

Nom: ...........................................................................................................................................................

Cognoms : ................................................................................................................................................

Població: ...................................................................................................................................................

Telèfon: ......................................................................................................................................................

Mail: ............................................................................................................................................................

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

Ingravita. c/ Sebastià Artés, 29.
www.ingravita.cat- info@ingravita.cat- Tel. 937 495 779. Igualada
De dilluns a divendres  de 10h a 22h- Dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.



Banqueta de l’equip sènior de l’HC Montbui.
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HOQUEI / LA VEU

Partit dels que creen afició, el 
viscut el divendres a Can Pas-
sanals, entre l’HC Montbui No-
lor i el Palau de Plegamans. Al 
final, victòria montbuienca per 
3-2.
El partit va començar amb 
molta intensitat per part dels 
visitants i amb una defensa 
molt sòlida per part dels locals. 
El ritme del partit era trepidant 
i amb bones ocasions pels dos 
equips. El Palau tenia posses-
sions molt llargues, cosa que 
va fer que en diverses oca-
sions els hi xiulessin passiu, 
en canvi l’HC Montbui Nolor 
intentava aprofitar al màxim 
els contraatacs que disposa-
va, i va ser en un d’aquest a 
on va aconseguir el primer gol 
del partit. Després de marcar, 
el partit va seguir amb la ma-
teixa intensitat i amb moltes 
ocasions, fins que en un altre 
contraatac els locals anotaven 
el segon gol, que situava el 2 a 
0 en el marcador, resultat amb 
el qual es va arribar a la mitja 
part.
La segona part es va iniciar 
amb l’HC Montbui Nolor una 
mica més despistat, cosa que 
va provocar que els visitants 
disposessin de més ocasions. 
Fins que en un contraatac els 
visitants van aconseguir situar 
el 2 a 1 al marcador, després 
d’un fort xut. El partit s’igua-
lava i a falta d’ 1 minut i mig, 
l’HC Palau Plegamants acon-
seguia empatar el partit. Però 
gràcies a tots els ànims del 
públic montbuienc, els locals 
van seguir lluitant fins que en 
els darrers 15 segons aconse-
guien el 3 a 2 definitiu.

Equip vilanoví del sots 25.

Primera victòria de la temporada 
de l’HC Montbui Nolor

BÀSQUET / LA VEU

Dissabte, l’equip sots 25 del 
Vilanova Bàsquet va patir una 
nova derrota a casa, aquesta 
vegada davant de l’A.E. Es-
quitx, per 39 a 96. El partit va 
començar força bé per als lo-
cals (6 a 5) gràcies a la feina 
desenvolupada sota la ciste-
lla, però un parcial de 0 a 10 
va posar per davant  l’Esquitx 
al final del primer quart. La re-
anudació ens va oferir els mi-
llors moments del Vilanova en 
la temporada: rebot, defensa 
i encert en el tir exterior, que 
van coŀlocar a només 9 punts 
(27 a 36) als locals. Malhaura-

Derrota del sots25 masculí del 
Vilanova Bàsquet Endavant

dament el descans no va pro-
var bé al Vilanova i un parcial 
de 0 a 20 va trencar definitiva-
ment el partit,  amb un últim 
quart per oblidar. Com a anèc-
dota cal destacar que l’àrbitre 
no va xiular cap falta personal 
als locals.
Parcials: 10-23, 17-18, 10-26 
i 2-29
Van jugar: F. Leno (7), O. Bor-
rega (6), D. Longarón, A. Mo-
reno, H. Castillo (4), A. Lloret 
(4), A. Cintas (2) O. Gómez (2) 
i  Stalin Rodríguez (14)  
Propera jornada:  19-10-2014. 
19.30h. CB. La Palma B-Vila-
nova Camí Bàsquet Endavant

Primera victòria de l’HC Mont-
bui Nolor que trenca una ratxa 
de 3 partits sense guanyar.
HC Montbui Nolor: Roger Ma-
drid (porter), Iván Rica, Marcel 
Monclús(1), Isaac Gual i Edu 
Cassadó(1) -inicial- Bernat 
Perelló, Albert Vidal (1), Da-
niel Gual, Pau  i Pep Ferrer 
(porter).
Entrenador: Gabri Ramírez.
Delegat: Josep Mª Gual i Fran-
cesc Madrid
Pròxims Partits: HC Esplu-
gues - HC Montbui Nolor (Dis-
sabte 18 d’octubre 17:00h).

Partits dels 
equips base
Prebenjamí Iniciació
HC MONTBUI, 0
CP TORRELLES, 3
Jugadors prebenjamins inici-
ació HC Montbui: Adrián Bu-
eno, Pol Andreu, Eudald Ym-
bernon, Pol Ticó, Pau Martín, 
Lluc Castells, Oriol Carrero i 
Aleix Aguilera. Sota les ordres 
de Pau Torras i Ricard Pérez. 
Prebenjamí
CP MASQUEFA, 3
HC MONTBUI, 0
Jugadors prebenjamí HC 
Montbui: Alejandro Luque, 
Andreu Saurí, Oriol Malet, Ma-
nel Saurí, Daniel Iglesias, Pol 
Ruiz, Eloi Codina i Martí Pons. 
Sota les ordres de Ivan Rica. 
Benjamí
CLUB OLESA PATÍ, 7
HC MONTBUI, 0
Jugadors benjamins HC Mont-
bui: Marc Serra (porter), Ona 
Vidal, Vadim Puig, Ariadna 
Busqué, Judit Llobet, David 
Ruiz, Pau Torilo i Liu Capde-
vila, sota les ordres de Roger 
Madrid.

Aleví B
HC MONTBUI, 3
CE ARENYS DE MUNT, 8
Jugadors alevins HC Mont-
bui: Zoe Torras (portera), An-
drés Pérez, Pau Bars, Arnau 
Bosch, Pere Subirana, Àlex 
Molero, i Guillem Ribas dirigits 
per Manel Cervera.
Aleví A 
HC MONTBUI, 7
CE MOLINS DE REI, 1
Jugadors alevins HC Montbui: 
Biel Llobet (porter), Maure Ma-
drid, Àlex Rica, Adrià Torras, 
Marc Bacardit, Gerard Bacar-
dit i Arnau Segura, dirigits per 
Daniel Baraldés.
Juvenil
IGUALADA HC, 8
HC MONTBUI, 3
Jugadors juvenils HC Montbui: 
Roman Arribas i Sergi Ribas 
(porter), Víctor Bossa, Arnau 
Botines, Dimitri Rosich, Eric 
Garcia, Oriol Ricard  i Carlos 
Morales sota les ordres de 
Bernat Perelló.
Júnior
CLUB OLESA PATÍ, 5
HC MONTBUI, 4
Jugadors júniors HC Montbui: 
Roger Madrid (porter), Carlos 
Morales, Ivan Rica, Ricard Pe-
rez, Pau Torras i Eric Garcia, 
sota les ordres de Gabri Ra-
mírez.
Veterans
UE HORTA, 6
HC MONTBUI, 6
Van jugar per l’HC Montbui: 
Josep Mir i Gabri Ramírez 
(porters) Jofre Torra, Xavi 
Massana, Albert Pinyol, Albert 
Parera, David Compte, David 
Bars, Enric Rica, i Carles Po-
vill.  

Bons partits del CFS Òdena

FUTBOL SALA / CFS ÒDENA

CADET
Partit igualat que es va dispu-
tar al Pavelló Mestre Vila Vell 
d’Òdena el qual enfrontava 
l’equip local amb el F. S. Can 
Titó Vilanova que inaugurava 
el començament de la lliga. 
Es va avançar en el marca-
dor l’equip visitant però des-
prés de 5 minuts l’equip local 
va empatar mitjançant una 
gran jugada personal de Roc 
Solé que es mantindria fins fi-
nalitzar la primera part. En la 
segona part l’equip odenenc 
va disposar d’ocasions per 
avançar-se al marcador però 
no va a ser fins a 2 minuts pel 
final del partit que David Mar-
tí va avançar a l’equip local 
que acabaria guanyant   2-1 
en l’inici de la lliga. El pròxim 
partit el disputarà al camp del 
líder Joviat Manresa diumen-
ge dia 19.

FEMENÍ
Bon partit del CFS Òdena fe-
mení a la pista del Sant Just 
FS.
A pesar del resultat negatiu de 
4-1 al final del partit, les noies 
del CFS Òdena van donar el 
màxim de cadascuna d’elles, 
demostrant que tenen ganes 
i il·lusió per aquest nou pro-
jecte. El resultat al descans 
era de 2-0 a favor de l’equip 
local. Al començar la segona 
part el Sant Just FS va fer el 
tercer gol. Però encara el CFS 
Òdena tenia molt a dir i de se-
guida Alba Guindos va fer el 
3-1. Desprès d’intentar-ho un 
cop i un altre, les odenenques 
no van poder escurçar més el 
resultat i en un error de mar-
catge, el Sant Just FS va fer 
el 4-1 definitiu. Destacar el co-
ratge i la força de les noies del 
CFS Òdena, ja que suposava 
el seu primer partit de lliga i 
com a federades.



Tot a punt per a la 
segona edició de 
les dues hores de 
resistència de BTT
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FUTBOL SALA / LA VEU

El nou equip sènior de l’entitat 
Capelladina, suma els seus 
resultats amb victòries i des-
prés de 3 jornades de compe-
tició, és el líder del seu grup.
Aquest dissabte, es va jugar el 
partit avançat entre el Masats 
Capellades i el Berga CFS a 
les 16:00h. al pavelló munici-
pal del poble.
Després d’una primera part 
molt igualada, s’arribava al 
descans amb empat a 0 gols.
A la represa, el partit seguia 
igual de travat, amb un Ber-
ga que defensava tancat a la 
seva pista i dificultava el joc 
dels locals. Quan restaven 8 
minuts per a la finalització del 
partit, els capelladins anota-
ven el seu primer gol després 
d’un dubtós penal. 
Immediatament, els visitants 
es posaven a jugar amb porter 
jugador, i l’equip anoienc ho 
aprofitava per marcar 3 gols 
més, que certificaven un im-
maculat inici de temporada.
Enguany, el Masats Capella-
des vol millorar el rendiment 
de l’any anterior i amb un nou 
equip i un experimentat cos 
tècnic, espera certificar una 
gran temporada.
Van jugar: Xavi Bartrolí, Biel 
Castells, Jordi Prat, Marc Bis-
bal, Ivan Quintero. I també, 
Ivan Reales, Raimon Fuster, 
Àlex Sabrià, Mario Barba, 
Cristian Arenas i Rafa Barba.
Gols: Cristian Arenas, Marc 
Bisbal, Biel Castells i Mario 
Barba.

Infantils: Olimpic Floresta 
1 - Bar Biarritz Capellades 6
L’equip va començar la tempo-
rada amb bon peu guanyant 
fora de casa. Durant la prime-
ra part, vam veure un Capella-
des molt ordenat en defensa i 
que va errar claríssimes ocasi-
ons de gol.

El nou Masats Capellades comença amb força 
la nova temporada de futbol sala

Aquesta va finalitzar amb un 
ajustat 0-1. A la segona part va 
continuar la mateixa dinàmica 
amb la diferència que el Bar 
Biarritz Capellades va millorar 
la punteria, tot i que els locals 
jugant de 5 van complicar les 
coses en el tram final de partit.
Van jugar: Juan Ruiz, Xavier 
Soteras, Gerard Latorre, Marc 
Raja, Xavi Ferrera. I també, 
Dan Flix, Adrià Gomez i Iker 
Fernandez.
Gols: Iker Fernandez (2), Xavi 
Ferrera (1), Marc Raja (1), 
Adrià Gomez (2).

Cadet B: Esquitx Ass. Es-
portiva 5 -Yuyu Capellades 3
Debut amarg del cadet “b” 
a causa d’un mal inici on en 
només 10 minuts perdien 2-0 
contra l’Esquitx. A la segona 
part l’orgull i les ganes de gua-
nyar van fer que s’apropessin 
al marcador, però en dos con-
traatacs els locals van matar 
el partit acabant amb un 5-3 al 
marcador.
Van jugar: Oriol Cañadas, Ser-
gi Sanchez, Quim Riba, Marc 
Fernandez, Cristian Berna-
beu. I també, Xavier soteras, 
Jan Pàmies, Dan Flix i Gerard 
Mateu.
Gols: Sergi Sanchez, Gerard 
Mateu i Cristian Bernabeu. 

Cadet A: Les Corts UBAE 5 
– Bar Yuyu Capellades 2
Primer partit de lliga en una 
categoria totalment descone-
guda , contra un equip amb 
una de les millors pedreres de 
tot Catalunya. Les corts UBAE 
“B”
Primers minuts amb uns certs 
nervis per part de el Bar Yuyu 
Capellades que  aguantava 
la embranzida ofensiva dels 
mamuts amb una sòlida de-
fensa,  el qual amb dos erros 
defensius arribaven en contra 
els dos primers gols del matx, 

en una bona jugada col·lectiva 
del’s groc i negres escurçaven 
distàncies al final del la prime-
ra part.  fruit de la gran intensi-
tat de joc del rival l’equip bar-
celoní feia dos gols més, 4 a 1 
a la mitja part.
A la segona part es va veu-
re un partit de tu a tu, arriba-
va el gol del Capellades des 
del punt de 10 metres y feia 
creure als nois d’Ivan Reales 
que era possible ,fruit d’áixo 
l’equipa va arriscar i a pocs 
minuts pel final pujava un gol 
més a l’electrònic per part de 
les corts
Van Jugar: Adrià Alcoba, Vic-
tor Lopez, Alex Juan, Nil Sa-
bater, Emilio Varo, David Bur-
rieza i Ivan Lorenzo
Gols: Victor Lopez i Alex Juan.

Juvenil B: Bar Ca l’Àngela 
Capellades 9-Castelldefels 1
Debut plàcid dels capelladíns 
en la nova categoria. Els dos 
equips van demostrar que en-
cara estan en fase de rodatge 
i que la seva millor versió en-
cara està per veure.
El Bar Nou Ca l’Àngela, es va 
aprofitar d’una millor condició 
física que el rival i d’una plan-
tilla més llarga, per imprimir un 
ritme que els jugadors de Cas-

telldefels no van poder contra-
restar. Els locals van superar 
en tots els aspectes de joc als 
jugadors rivals i van anar ano-
tant gols fins a arribar al 9-1 
definitiu.
Van Jugar: Izan Blanco, Marc 
Vela, Pau Soteras, Oriol Perez 
i Sergi Soler. I també, Marcel 
Colet, Roger Castells, David 
Lozano, Oriol Guinart i Joel 
Honrrubia.
Gols: Oriol Perez (4), Marc 
Vela (2), Pau Soteras (1), Oriol 
Guinart (1) i David Lozano (1).

Juvenil A: Tr. Bernadet Ca-
pellades 3-Esparreguera 6
Els capelladins estrenàven 
categoria després d’aconse-
guir un merescut ascens, en 
la temporada anterior.
Van plantejar un partit amb 
una defensa molt endarrerida 
que impedia que els visitants 
tinguessin clares ocasions de 
gol. Alhora, el Transports Ber-
nadet Capellades intentava 
sorprendre en ràpids contra-
atacs però sense aconseguir 
posar en perill la porteria rival.
Quan semblava que s’arriba-
ria al descans en empat a 0 
gols, els visitants s’avançaven 
al marcador en l’últim sospir.
A la represa, va seguir la ma-
teixa tònica, però l’Esparre-
guera, aconseguia el 0-2 en la 
primera jugada. Només sacar 
del centre, els locals retalla-
ven distàncies però en menys 
d’un minut, els visitants ho 
contrarestaven amb un tercer 
gol que queia com una gerra 
d’aigua freda. 
En aquest moment, els cape-
lladins avançaven línies i es 
posaven a jugar de tu a tu, i 
així s’anaren succeïnt els gols 
fins arribar al definitiu 3-6.
Van jugar: Marcos Sanchez, 
Jordi Bernadet, Francesc 
Roca, Xavi Val i Albert Solé. I 
també, Alex Fernandez, Marc 
Bernadet, David Lopez, Fran 
Perez i Samuel Navarro.
Gols: Xavi Val (2), Albert Solé 
(1).

CICLISME / LA VEU

Aquest diumenge, 19 d’octu-
bre, els Hostalets de Pierola 
celebra la segona edició de 
les 2 hores de resistència de 
BTT, una proposta esportiva 
que té l’objectiu de fomentar 
l’activitat esportiva al munici-
pi i gaudir del territori amb els 
seus recursos naturals i cultu-
rals. 
El circuit programat té una 
distància de 2,3 quilòmetres i 
recorrerà l’entorn del munici-
pi dels Hostalets de Pierola. 
Seran premiats els 3 primers 
classificats de cada categoria. 
S’obriran inscripcions per a 25 
equips formats per dues per-
sones cadascun i repartits en 
4 categories: Masculí, Feme-
ní, Mixt i Júnior (entre 14 i 18 
anys). 
Les inscripcions es poden fer 
al telèfon al 607338920 o el 
mateix dia a les 9.00 hores si 
queden dorsals vacants. La 
recollida de dorsals i muntatge 
de boxes es faran a partir de 
les 9.30 hores al punt de sorti-
da al parc de Cal Ponsa. 
L’organització d’aquesta pro-
va de resistència va a càrrec 
de l’AC Baldrich i l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola. Hi 
col·labora la Comissió d’Es-
ports dels Hostalets de Pie-
rola, el Consell de l’Esport de 
l’Anoia i la Diputació de Barce-
lona. 
  

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

S’ha d’enviar la butlleta a                                    al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

SORTEIG D’UNA BICICLETA



La mitja marató i els 5 i 10 kms. tenen una alta participació.
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ESQUAIX / DAVID JAUME

Històric resultat del primer 
equip de l’Esquaix Igualada 
al Tipi Park de Sta. Cristina 
d’Aro.
L’equip format pel ja veterà 
Nasi Herms i els joves ger-
mans Jaume van assolir el 
subcampionat de forma in-
esperada. Beneficats de sor-
tir com a caps de sèrie 2 del 
torneig, els igualadins van 
quedar exempts en la primera 
ronda. 
A quarts de final van guanyar 
2-1 al Natació St. Andreu B 
amb victòries del Joel i Ber-
nat Jaume. A semis, l’equip 
igualadí va dominar al Lloret 
Squash gràcies a la victòria 
del Bernat Jaume davant Xavi 
Blasco per 3-0 i la dramàtica 
del Nasi Herms amb Jordi Na-
vines després d’un ajustadís-
sim resultat de 3-1 amb 13-11 
al quart set. 

Els campions igualadins.

L’Esquaix Igualada, 
campió de Catalunya per equips

ATLETISME / IGNASI COSTA

El C.A.Igualada Petromiralles, 
en col.laboració amb l’Ajunta-
ment d’Igualada, organitzen 
el proper 2 de Novembre, diu-
menge, a partir de les 10 h. del 
matí la 32a. edició de la Mit-
ja Marató de l’Anoia (21.097 
m.), 3r. Gran Premi SPORT 
Sènior, conjuntament amb la 
12a. edició dels 10 Km. Ciutat 
d’Igualada, i la 3a. edició dels 
5 Km. Ciutat d’Igualada,  que 
compten amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya, de 
la Diputació de Barcelona, i 
de la Federació Catalana d’At-
letisme, i amb la col.laboració 
de Petromiralles, i de diverses 
entitats i firmes comercials.  La 
Mitja Marató forma part de la 
9a. Challenge de Mitges Ma-
ratons Gran Premi Diputació 
de Barcelona, i puntuarà tam-
bé per a la 14a. Lliga Cham-
pionchip. Enguany, com l’any 
anterior, es duran a terme 
també les proves de Marxa At-
lètica en Pista, enguany amb 
la celebració del Campionat 
Català  de Marxa  per equips, 
Trofeus VICHY CATALAN.
Totes les curses tindran la 
sortida i l’arribada situades a 
l’interior de l’Estadi Atlètic Mu-
nicipal d’Igualada. Pel que fa 
a la Mitja Marató de l’Anoia, 
els 10 Km. Ciutat d’Igualada, i 
els 5 Km. Ciutat d’Igualada, el 
recorregut  transcorrerà entre 
les poblacions d’Igualada - Vi-
lanova del Camí - Igualada.  
En les tres curses hi haurà 
diversos i atractius premis. 
Els tres primers/eres. tindran 
premi aŀlegòric i obsequis de 
PUNTO BLANCO, MIZUNO 
i K-WIND. El 1r./1a. classifi-
cats de cada categ. tindran 
trofeu. Els que tinguin premi 
a la general, no el tindran a 
la categoria corresponent. Els 
guanyadors absoluts mascu-
lí i femení de la Mitja Marató, 
tindran l’obsequi d’una Ciste-
lla de queviures, gentilesa de 
FRUIT SA2PE.
Hi haurà premis per equips, 

El 2 de novembre, torna 
la Mitja Marató de l’Anoia

En la gran final, els iguala-
dins van caure amb honor en 
la gran final per 2-1 davant el 
Malibu de Sabadell. Bernat 
Jaume va sumar el punt ano-
ienc derrotant Enric Creus per 
3-0. Els de Sabadell també 
van sumar gràcies a la victòria 
de Victor Montserrat davant 

Joel Jaume també per 3-0. En 
el decisiu, duel de veterans, 
resolt a favor dels vallesans 
desprès d’un agònic partit re-
solt 3-1 a favor del Seti Her-
rero davant Nasi Herms. Sens 
dubte, el millor resultat de la 
historia del club igualadí.

Derrota dels equips de pàdel 
PÀDEL / LA VEU

Dos equips Subaru van tenir 
desplaçament aquest passat 
cap de setmana. El Subaru fe-
mení que juga la lliga federada 
tot i caure 3-0 ho va fer lluitant 
amb honor a Olesa.
Mireia Homs/Mònica Òdena 
van ensopegar 6-3/6-0 amb 
Anna Vilaregut/Montse Var-
gas, Francina Olaria/Carla 
Gassó van fer un gran partit 
caient per la mínima 6-3, 1-6, 
5-7 davant Noelia Mancebo/
Alejandra Retamero i final-
ment les nostres dues Roses 
Sanuy/Riba van també cau-
re 6-3, 6-2 amb la parella Eli 
Mancebo/Judith Álvarez.
El nois Subaru van debutar 
també amb derrota a l’Andrés 

Gimeno de Gavà.
Josep Buron/Abdelah Zaim 
van cedir en dos sets 6-2, 6-0 
amb David Puges/Paco Bení-
tez. Marc Rabell/Andy Franco 
tampoc van tenir sort i van ce-

dir per un doble 6-1 amb J.M. 
Andrés/A Cabrera i Josep Co-
lomer/David Muñoz van tam-
bé perdre el seu partit 6-4, 6-2 
amb Fernando Gonzalez/Joa-
quim Rosas.

puntuant els 5 millors de 
l’equip masculins i les 3 mi-
llors classificades de l’equip 
femení, que seran obsequiats 
amb una ampolla de cava per 
a cada component de l’equip 
guanyador, de cada una de 
les tres curses.  
A tots els participants de les 
tres curses que arribin a meta 
se’ls lliurarà  una samarreta 
tècnica MIZUNO, una medalla 
commemorativa, uns mitjons 
esportius PUNTO BLANCO, 
una bossa amb provisions i 
un tiquet per a la botifarrada. 
Hi haurà un premi especial 
del diari SPORT, denominat 
Gran Premi SPORT Sènior, 
a l’atleta masculí i femení de 
major edat que es classifiquin 
en qualsevol de les 3 curses. 
Els drets d’inscripció per a to-
tes les categories, seran de 
15€. per als atletes amb xip 
groc propi, i de 17€. per als 
atletes que no disposin de xip 
propi.  Les inscripcions es po-
den fer a través d’Internet, fins 
al 29 d’Octubre, a la pag. web: 
www.mitjamaratoanoia.cat  Hi 
haurà un punt d’inscripció pre-
sencial, (fins al 29 d’Octubre), 
a MARATHON ESPORTS, al 
c/La Torre, 9 d’Igualada. Es 
tancaran les inscripcions el 29 
d’octubre, o quan s’arribi als 
800 participants globals, xifra 
màxima de participació previs-
ta per l’organització per a les 
tres curses.  
Recollida de dorsals, xips i 
obsequis:  El divendres dia 31 
d’octubre, a la seu d’Igualada 
Comerç, c/La Torre, 5, de 10 a 
13 h. i de 17 a 20 h., i el ma-
teix diumenge 2 de novembre, 
des de 2 hores abans, a l’Es-
tadi Atlètic. A les 3 curses serà 
obligatori córrer amb xip, que 
proporcionarà l’organització, i 
que caldrà retornar-lo a l’arri-
bada a meta. 
Hi haurà servei de pàrquing, 
vestidors, guarda-roba, dut-
xes i massatges, i servei de 
guarderia, amb inflables per a 
la quitxalla.  

Nova victòria de l’Handbol Igualada, ara a la 
pista del Cerdanyola (25-30)
HANDBOL / LA VEU

Primer partit fora de casa del 
Club Handbol Igualada, els 
nois de Jose Manuel Jiménez 
han visitat la pista del Cerda-
nyola i han tornat a guanyar. 
El Cerdanyola ha començat 
manant amb un parcial de 
10-7 en els primers quinze mi-
nuts i han aprofitat les errades 
dels nostres jugadors en atac. 
Tot i així els igualadins no 
s’han desanimat i han seguit 
lluitant per igualar o fins i tot 
remuntar el partit abans de la 
mitja part (17-17).
El treball defensiu en 5:1 de 
l’equip ha sigut clau per poder 
arribar amb opcions a la part 

inicial de la segona part. Ajus-
tant la defensa i amb més ve-
locitat en atac, al minut 45 de 
joc, els igualadins s’han posat 
per davant amb un parcial de 
0-3 que posava el 22-24 en el 
lluminós.
L’Igualada cada cop jugava 

amb més confiança i l’equip 
local no ha pogut mantenir el 
ritme fins que un altre parcial 
de 2 a 6 ha sentenciat el partit 
arribant al resultat final de 25-
30.
La setmana que ve els nos-
tre sèniors disputan a casa la 
tercera jornada de la Tercera 
Catalana Preferent enfront el 
Club Handbol Valldoreix.
Entrenats per Jose Manuel 
Jiménez han jugat: Ramallo 
(2), Vilarrubias (2), Lezama 
(2), Ruben, (2), Jose Luis (3), 
Elvira (1), Cantero (3), Suero 
(3), Grado (3), Calzada, Visa 
(8), Ruiz (1) Bermejo, Garcia 
(18 a.).
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TEATRE / LA VEU

La companyia andalusa El Es-
pejo Negro porta La venganza 
de Don Mendo, una adapta-
ció de l’obra de Pedro Muñoz 
Seca, dissabte vinent, 18 
d’octubre a les 21h, al Teatre 
Municipal l’Ateneu d’Igualada. 
La proposta ha aconseguit el 
guardó al millor director, Án-
gel Calvente, als Premios del 
Teatro Andaluz 2013 i tam-
bé el premi El Público Canal 
Sur 2013. Aquesta és una de 
les millors companyies espa-
nyoles, amb una història de 
titelles per no parar de riure. 
L’obra forma part de Platea, el 
Programa Estatal de Circula-
ció d’Espectacles d’Arts Escè-
niques de diverses comunitats 
autònomes, que compta amb 
el suport del Ministerio de Cul-
tura.
Les entrades, a partir de 12 
euros, es poden comprar al 
Punt de Difusió Cultural i Tu-
rística d’Igualada (c/ Garcia 
Fossas, 2) de dimarts a diven-
dres de 19 a 21h i dissabtes i 
diumenges d’11 a 14h i de 18 
a 21h, festius laborables tan-
cat. També es poden adquirir 
a www.ticketea.com.

La venganza de Don Mendo
Qui hagi vist els espectacles 
anteriors de la companyia 
sabrà que no són uns titelles 

convencionals i que s’iden-
tifiquen amb un humor àcid, 
sense embuts i políticament 
incorrecte. El joc de paraules 
s’acarnissa en l’actualitat i en 
la seva comparativa llegen-
dària. Però, a més, Calvente 
dota l’obra de Muñoz Seca 
d’aquesta gràcia especial que 
sempre hi ha en els seus tre-
balls on la paròdia de perso-
natges coneguts o els motius 
musicals apareixen d’arreu 
per trencar la continuïtat lineal 
i fer l’ullet a l’espectador. No hi 
ha dubte que la interpretació 
dels actors manipuladors és 
extraordinària, especialment 

en aquesta ocasió amb la 
seva aportació vocal i una mo-
dulació expressiva molt engi-
nyosa que generen moments 
brillants.
El relat succeeix durant el 
regnat d’un tal Alfons VII, pels 
volts del segle XII, entre cas-
tellans i lleonesos. Amors, 
embolics i afectes generosos. 
Per culpa de la seva afició a 
l’escalada i a les faldilles de 
la seva estimada dama, Don 
Mendo és empresonat a la tor-
re d’un castell, acusat d’un fals 
robatori d’un collar dels ba-
rats. És enviat a presó per don 
Nuño Manso del Jarama, pare 

“La venganza de Don Mendo”, titelles amb humor àcid 
al Teatre Municipal l’Ateneu

de Magdalena la Desvergonyi-
da. Després d’un any i un dia 
tancat, li arriba la tràgica nova 
que ha de morir lapidat. Jura 
venjança i a fe que es venjarà.
Gràcies a les originals mario-
netes, l’espectador se submer-
geix en un món de fantasia on 
els personatges, autèntiques 
caricatures, canten i ballen en 
escenografies que desaparei-
xen per art de màgia. Els seus 
rostres i les seves formes de 
parlar recorden a certs ani-
mals, la qual cosa li confereix 
a aquesta nova versió un to 
fresc i desenfadat on l’humor 
és el protagonista. Més enllà 
dels titelles, es pot trobar una 
història medieval molt ben 
executada amb alguna que 
altra dosi de provocació. Hom 
creu que Muñoz seca es faria 
un tip de riure amb aquesta 
funció.

El Espejo Negro, vint-i-cinc 
anys
Ángel Calvente va crear El 
Espejo Negro l’any 1989, una 
companyia amb un segell pro-
pi, amb un llenguatge corrosiu 
i burleta. Els seus espectacles 
són provocadors, innovadors i 
tècnicament impecables. Han 
marcat un estil i una forma de 
fer que l’identifiquen com a 
creador d’un nou estil de tea-
tre amb marionetes, és a dir, 

amb un segell absolutament 
original, una marca amb de-
nominació d’origen. Les cre-
acions d’Ángel Calvente han 
estat repetidament premiades 
i lloades per crítica i públic. Els 
seus muntatges han participat 
en programacions i festivals 
d’Europa, Amèrica i l’Àsia. La 
sorpresa i l’estètica, amb una 
tècnica de manipulació impe-
cable, han convertit El Espejo 
Negro en una de les millors 
companyies espanyoles de te-
atre de marionetes.
Calvente ha escrit i dirigit una 
dotzena d’espectacles i ha 
estat premiat en moltes oca-
sions, reeixint també diferents 
espectacles per a infants, com 
La vida de un piojo llamado 
Matías, premi Feten a la mi-
llor direcció 2007 i premi Max 
al millor espectacle infantil 
2009, un espectacle on troba 
un camí paral·lel a seguir per 
als seus futurs nous muntat-
ges, sense deixar de banda 
els espectacles per a adults. 
L’any 2011 estrena El fantásti-
co viaje de Jonás el esperma-
tozoide, premi Feten a la millor 
direcció 2011 i premi Max al 
millor espectacle infantil 2012. 
Així consolida la seva línia 
d’espectacles infantils sense 
renunciar al seu llenguatge 
particular, intel·ligent i mordaç.

MÚSICA / LA VEU

El passat dijous, dins el marc 
de la Fira Mediterrània de 
Manresa, la companyia igua-
ladina “2 princeses barbudes” 
va presentar Enciclopèdia bai-
xeta de la nit el seu nou es-
pectacle musical per a tota la 
família amb tocs de clown, te-
atre d’objectes i poesia visual, 
en el qual interpreten les can-
çons que conformen el disc 
homònim que van presentar la 
tardor de l’any passat.
Després de l’èxit del seu pri-
mer disc i espectacle Cançons 
i Rimetes -estrenat a la Mos-
tra d’Igualada l’any 2012- en el 
qual revisitaven cançons tradi-
cionals catalanes recollides 
per Joan Amades, 2princeses-
barbudes creen l’Enciclopèdia 
baixeta de la nit,  un disc amb 

cançons sobre la nit i tot el que 
l’envolta. Segueixen amb els 
instruments de joguina i l’es-
tètica minimalista, però aquest 
cop les lletres i músiques són 
de creació pròpia i amplien 
les sonoritats i enriqueixen 
els arranjaments amb nous 
instruments i ritmes moderns, 
antics, tropicals i de l’est.
Les cançons del disc i de l’es-
pectacle parlen de les bèsties 
nocturnes, de les lliçons d’as-
tronomia del Professor Ale-
xandre Bonanit, dels itineraris 
dels angelets i els ratolins que 
s’emporten les dents, de la 
senyoreta Son i dels estris im-
prescindibles per passar una 
bona nit. L’espectacle porta 
dalt de l’escenari somnis, 
tauletes de nit, endevinalles, 
llumets, observacions telescò-

piques, sabatilles, got d’aigua 
i fins i tot una fanfàrria roma-
nesa.
2 Princeses barbudes són 
Marc Marcé i Helena Casas 
(Pomada, Conxita, Angelina i 
els Moderns) fent música bai-
xeta per a gent baixeta. Bai-
xeta perquè es fa amb instru-
ments petits, sense piles i que 
no sonen fort. Baixeta perquè 
és senzilla i minimalista. Bai-
xeta perquè és artesanal i 
de producció numerada. Els 
acompanyen en l’espectacle 
el poli-instrumentista Ildefons 
Alonso que fa el paper de Gri-
pau Barbamec i Jordi Rotés 
que fa de tècnic de so. La di-
recció artística de l’espectacle 
va a càrrec d’Íngrid Domingo i 
Jordi Farrés.
Tot i que la presentació de 

l’espectacle a la Fira Medi-
terrània només es va obrir a 
grups escolars i programa-
dors, Enciclopèdia Baixeta de 
la nit es podrà veure a Iguala-

2 Princeses Barbudes presenta el seu nou espectacle 
“Enciclopèdia baixeta de la nit” a la Fira Mediterrània

da els dies 2 i 3 de gener al Te-
atre de l’Aurora. Ja se’n poden 
adquirir les entrades on-line a 
la pàgina web del teatre: http://
www.teatreaurora.cat/
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DANSA / LA VEU

Cada any, les sales que for-
men part de la Red de Teatros 
Alternativos -entre elles, el 
Teatre de l’Aurora d’Iguala-
da- seleccionen els 20 millors 
espectacles de dansa i teatre 
per a públic adult i familiar de 
l’estat espanyol. Enguany, un 
dels set espectacles selecci-
onats dins l’apartat de dansa 
és Tell me, de la companyia 
Provisional danza, de Madrid. 
A través del Circuito de la red 
de Teatros Alternativos, els 
millors espectacles que es 
poden veure a les sales alter-
natives giren per arreu del ter-
ritori. En aquest cas, Tell me, 
arriba a Igualada aquest cap 
de setmana, donant l’oportuni-
tat als aficionats de la dansa i 
al públic en general, de gaudir 
d’una de les millors propostes 
de dansa contemporània del 
moment, un espectacle de 
gran qualitat i força visual.
Tell me és una creació de la 
companyia Provisional danza, 
de Madrid, fundada el 1987 
per Carmen Werner. Vint anys 
més tard, i després de rebre 
diversos premis de prestigi, 
com el Premi Internacional 
Onassis, Werner rep el Premio 
Nacional de Danza pel conjunt 
de les seves creacions, que 
engloben un catàleg de mig 

centenar de peces, amb col-
laboracions a Àsia o Amèrica.
La creadora d’aquest espec-
tacle, Carmen Wegner, el de-
fineix d’aquesta manera: “Tot 
allò que s’escapa de l’espai 
i en queda fora contribueix a 
l’emoció i a la reflexió. Quan 
s’està absent de l’acció, 
aquelles pauses, esdevenen 
instants de suspens en con-
trast a l’aparició del tot”. A Tell 
me, la coreògrafa mostra el 
seu estil creatiu, que dins les 
composicions de grup dóna 
pas al lluïment dels seus ba-
llarins, la majoria dels quals 
s’han format i han desenvo-
lupat la seva trajectòria amb 
ella. Carmen Werner posa en 
escena i en dansa els temes 
de la buidor i la introspecció, 
molt comuns en la seva carre-
ra. Tal i com explica Carmen 
Werner “observem el no-res 
i creem incerteza on no hi ha 
res ni passa res. I, contrària-
ment, no mirem endins, que 
és on succeeixen coses”. 
Tell me es planteja amb cer-
tes reminiscències del món 
del cinema, amb talls, dobles 
plans, foscos, etc. que fan que 
a l’escenari, tal i com succeeix 
en el setè art, les emocions no 
sorgeixen d’allò que es mostra 
sinó d’allò que se suggereix. 
Tal i com explica la seva crea-

dora, “ens vam inspirar en les 
pel·lícules d’Alfred Hitchcock, 
més concretament de Psicosis 
i La finestra indiscreta, perquè 
ens agradava molt l’ambient 
de misteri que desprenen. Es-
tem en una habitació i només 
mirem cap a l’exterior, preve-
ient el perill, però realment el 
drama succeeix a dins l’habi-
tació”.
La música de Tell me s’articula 
en forma de collage, amb pe-
ces contemporànies de Luís 

“Tell me”, un dels espectacles de dansa contemporània 
d’èxit a les sales alternatives, arriba a l’Aurora

Martínez i fragments d’obres 
de Ludwig v. Beethoven, Vin-
cenzo Bellini y W. A. Mozart.
Dissabte, en finalitzar la fun-
ció, mantindrem una tertúlia 
oberta a tots els espectadors 
que ho desitgin, amb la core-
ògrafa Carmen Wegner i els 
intèrprets ballarins de l’espec-
tacle.

Funcions
Les representacions de Tell 
me es faran dissabte 18 a les 

21 h (nou horari) i diumenge 
19 d’octubre a les 19 h. Les 
entrades (15€ i 12€ amb els 
descomptes habituals) es po-
den adquirir per Internet i a la 
taquilla del Teatre de l’Aurora 
(a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. 
També es poden reservar prè-
viament trucant al 938050075 
exclusivament els dijous de 19 
a 20 h. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

MÚSICA / LA VEU

Dissabte vinent, dia 18 d’oc-
tubre,  a 2/4 de 9 del vespre 
tindrem ocasió, de nou, de 
poder anar a la la Capella de 
la Mare de Déu de Montserrat 
a escoltar un concert de gui-
tarra clàssica a càrrec d’Àngel 
Núñez que interpretarà un va-
riat repertori de peces clàssi-
ques i no tan clàssiques, d’au-
tors com Francesc Tàrrega, 
Manuel de Falla, Andrew York 
o Roland Dyens. Àngel Núñez 
és un guitarrista vilafranquí 
que ja fa anys que realitza 
els seus estudis de guitarra 
a la nostra ciutat com a alum-
ne  del conservatori i ara està 
a punt d’acabar el grau mig i 
d’iniciar els estudis superiors. 
No és la primera vegada que 
actua a Igualada, ni la primera 
vegada que actua a la cape-
lleta, si bé d’altres vegades ho 
ha fet en concerts col·lectius, 
la majoria d’ells amb d’altres 
alumnes de l’escola de músi-
ca. Ara ens oferirà un repertori 
en solitari d’una talla a nivell 
concertístic. Val a dir que el 

concert s’emmarca en els 
concert organitzats a la cape-
lleta per Llegim...? Llibreria i, 
a la vegada, pels concerts del 
projecte “Anacrusi” de Con-
trapunt, Plataforma per a la 
promoció d’actuvitat musicals. 
L’organització vol remarcar 
que els concerts a la capelleta 
presenten la singularitat d’ès-
ser oberts a tothom, no només 
pel fet que són lliures i gratuïts 
sinó també perquè qualsevol 

Tornen els concerts a la Capelleta amb èl 
guitarrista Àngel Núñez

que es trobi passejant pel cor-
raló i desitgi escoltar una peça 
o dues i anar-se’n quan vulgui, 
lliurement pot fer-ho, guardant 
silenci,  sense interferir per res 
a la resta de públic. Aquest fet 
crea un ambient simpatic de 
participació i d’ambient cultu-
ral i participatiu  que permet 
l’estructura arqutectònica de 
la capelleta i el seu emplaça-
ment (Ptge. Capità galí, 4).

LLIBRES / LA VEU

Dinamitzada per l’anoienc Marc 
Guarro, ahir dijous va tenir lloc 
una nova sessió del club de 
lectura dels Hostalets de Piero-
la a propòsit del llibre Pilota de 
set, amb què el capelladí Joan 
Pinyol va guanyar una de les 
darreres edicions del Premi Re-
cull de Blanes, que recentment 
ha celebrat la seva cinquantena 
edició.
La trobada tindrà lloc a la sala 
d’exposicions de la Torre del Se-
nyor Enric a partir de dos quarts 
de vuit del vespre i comptarà 
amb la participació del mateix 
autor que, un cop més, tindrà 
l’oportunitat de sentir de viva 
veu el parer dels lectors sobre 
les set històries que entrellaça 
i conté el llibre mentre els set 
protagonistes circulen al volant 
dels seus respectius cotxes 
entre Manresa i Vilafranca del 
Penedès.
Tal com ha apuntat la crítica, 
Pilota de set (Proa, 2008) plan-
teja un entretingut i trepidant 
recorregut per les misèries de 

la naturalesa humana en què 
la ironia, el sarcasme, la refle-
xió, la sorpresa i la crítica social 
s’ocupen de traçar en línia recta 
les petites grandeses i les grans 
petiteses de moltes persones a 
simple vista normals i corrents.
L’acte, obert a tothom, està or-
ganitzat per la regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament dels Hos-
talets de Pierola i el Biblio@
ccés amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona.

“Pilota de set”, de Joan 
Pinyol, al club de lectura dels 
Hostalets
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HISTÒRIA / LA VEU

El passat divendres dia 10 
d’octubre, el Teatre Municipal 
l’Ateneu va acollir el primer 
dels actes de les jornades per 
recuperar la Igualadina Coto-
era. Durant l’acte es va dur a 
terme la presentació de dos 
llibres i d’un documental.
En primer lloc es va fer la pre-
sentació del llibre La Iguala-
dina. Símbol de la revolució 
industrial a Catalunya, la idea 
del qual va sorgir després que 
el seu autor, Pere Pascual, 
catedràtic d’Història Econò-
mica de la UB fes una visita 
guiada a l’edifici entre dife-
rents experts. L’encàrrec fou 
reproduir els continguts de 
les seves explicacions, d’una 
forma més exhaustiva. El re-
sultat obtingut és el llibre que 
es va presentar divendres que 
resumeix la història de l’edifici 
fabril, des de la seva fundació, 
fins al tancament l’any 1967.  
Pere Pascual va tancar la 
seva presentació posant èm-
fasi en la necessitat que la ciu-
tat torni a esdevenir un focus 
d’industrialització per a la seva 
pervivència.
La Igualadina Cotonera es 
tracta de la fàbrica de vapor 
més antiga de Catalunya i 
l’única que es conserva d’es-
til manchesterià. Construïda 
entre el 1841 i el 1842 al barri 
del Rec de la ciutat, al cos-
tat del riu Anoia, la Cotonera 
manté encara l’estructura ori-
ginal. Després que l’Ajunta-

ment n’impulsés les obres de 
recuperació, ara serveix com 
a nucli cultural i ha esdevingut 
un símbol patrimonial de Cata-
lunya, però també de la resta 
d’Europa.
El segon llibre que es va pre-
sentar fou el llibre visual La 
ciutat i la fàbrica que ha disse-
nyat el pintor i artista igualadí 
Ramon Enrich. El llibre pre-
senta una col·lecció d’imatges 
històriques i d’altres de més 
recents, algunes de les quals 
són obra del fotògraf Jaume 
Noguera, realitzades abans 
de la remodelació, i que van 
formar part del dossier per 
demanar la declaració de Bé 
Cultural d’Interès Nacional el 
2006. També s’hi pot veure 

una selecció d’etiquetes dels 
productes de la fàbrica i mos-
tres dels teixits que s’hi realit-
zaven. Un llibre realitzat amb 
molt de talent artístic i que 
constitueix en si mateix un ho-
menatge a l’edifici.
Durant l’acte es va presentar 
el documental Història i me-
mòria oral de la Igualadina 
Cotonera que recull els tes-
timonis de la família Godó, 
vinculats a l’empresa fins al 
tancament de la fàbrica, el 
1967 i el testimoni d’alguns 
extreballadors de la Cotonera. 
A més, el documental conté la 
visió dels experts en la història 
de l’edifici, per un costat la del 
catedràtic Pere Pascual, i per 
l’altre, el de les doctores en 
arqueologia, Natalia Salazar 

La memòria de la Igualadina Cotonera 
en dos llibres 

i Jordina Sales. L’objectiu és 
que el documental serveixi a 
una doble funció: per un costat 
que sigui informatiu del propi 
edifici, i per l’altre, que tingui 
un caràcter pedagògic. Un re-
corregut històric que va de la 
història general de la indus-
trialització a Catalunya, fins a 
l’àmbit local de l’edifici fabril 
de la Igualadina Cotonera.
La cloenda de l’acte la va dur  
a terme el tinent d’alcalde de 
Promoció Cultural de l’Ajunta-
ment, Josep Miserachs, que 
va posar en valor l’edifici, veri-
table ànima del barri i va voler 
manifestar el seu valor d’ho-
menatge als milers de treba-
lladors i treballadores que van 
passar per l’edifici al llarg de la 
seva història. “Tenim la sort de 

tenir dos llibres, un documen-
tal i un edifici esplèndids”, va 
afirmar en la cloenda de l’acte.  
El llibre es pot trobar a les 
principals llibreries de la ciutat 
i al Punt d’Informació Cultural 
i Turística.

Avui divendres, continuen 
els actes
Avui divendres tindrà lloc la 
primera jornada d’història in-
dustrial al Museu de la Pell. La 
jornada constarà de diverses 
conferències que traslladaran 
els assistents 150 anys enre-
re.
La jornada començarà a 1/4 
d’11 del matí i clourà a 2/4 de 
5 de la tarda, amb una visita 
guiada per Pere Pascal a l’edi-
fici de la Cotonera.
Les conferències que s’impar-
tiran seran:
-10:15h. La conservació del 
patrimoni industrial, a càrrec 
de Lorna Davidson, directora 
del New Lanark Trust d’Escò-
cia.
- 11:45h. La innovació tecno-
lògica, protagonista de la in-
dustrialització de Catalunya, 
a càrrec de Jordi Maluquer, 
catedràtic de la UAB.
- 12:30h. Les manufactures 
d’indianes a càrrec d’Alex 
Sanchez, professor titular de 
la UB.
- 13:15h. La utopia de la fàbri-
ca, amb Gràcia Dorel Ferré, 
de la Université de Reims.
- 15:30h. Les manufactures i el 
puting-out a càrrec de Carles 
Sudrià, catedràtic de la UB.

MUSEUS / LA VEU

Aquest dilluns dia 13 RAILHO-
ME BCN va rebre una visita un 
tant especial, la del president 
de FGC el Sr. Enric Ticó i la 
del director de FGC Operado-
ra Sr. Oriol Juncadella.
La trobada s’enmarcà en la lí-
nia de buscar fòrmules de col.
laboració entre ambdues insti-
tucions per tal d’aconseguir un 
fluxe de visitants al Museu del 
Tren que utilitzin precisament 
aquest mitjà de transport per 
fer-ho, referint-se bàsicament 
a grups escolars i públic en 
general de l’àrea metropolita-
na de Barcelona i zona d’influ-
ència.
El nostre amic Francesc Far-
rés fou el nexe d’unió que va 
fer possible la trobada.
Així mateix destacar que 
el dimarts dia 14 un grup 
d’alumnes de segon curs de 
batxillerat branca artística de 

l’Institut Mercader d’Igualada 
va visitar RAILHOME BCN 
com a partíceps d’un concurs 
de dibuix pensat per tal disse-
nyar i il.lustrar el dossier de 
treball amb que s’obsequiarà 
als grups escolars que visitin 
el Museu a partir del mès de 
novembre que és quan co-
mencen aquests tipus de visi-
tes dins l’activitat anomenada 
“El Tren: el mitjà de transport 
del SXXI”.

El Museu del Tren Miniatura RAILHOME BCN rep 
la visita del president de FGC

Aquesta activitat es durà a 
terme de dilluns a dijous de 
novembre a maig per a grups 
escolars previa reserva de 
plaça i des d’aquí animem a 
les escoles que hi estiguin in-
teressades a que ens ho facin 
saber, doncs la demanda de 
visites de grups escolars de 
fora la nostra comarca és molt 
alta i correm el risc de no po-
der satisfer tothom.

Un moment de l’acte, presentat per la periodista Montse Martí, amb Pere Pascual i Ramon Enrich  FOTO: Pia Prat

El subscriptor/lector de la VEU amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment 
exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a CAMINS DE VENT a incorporar les dades 
que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la 
�nalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis de CAMINS DE VENT, així com 
de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que CAMINS DE VENT o LA VEU 
puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 
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El grup teatral Àbac Produc-
cions de Lleida va represen-
tar dissabte passat Historia 
de 2 del dramaturg madrileny 
Eduardo Galán. L’obra ens 
exposava el conflicte entre 
un professor d’institut a punt 
de jubilar-se que ha expulsat 
temporalment un alumne i 
la mare del noi que defensa 
a ultrança la innocència del 
seu fill. Aquest conflicte per-
met fer sortir a la superfície 
tots els prejudicis, les inquie-
tuds i els problemes tant del 
professor com de la mare, de 
manera que el tema domi-
nant de les successives tuto-
ries deixarà de ser el fill per 
centrar-se en la relació entre 
ells. L’oscil·lació constant de 
l’obra entre la comèdia i el 
drama la protagonitzaven els 
mateixos personatges; ella, 
amb les seves bromes i pro-
vocacions, acollides pel amb 
riures pel públic pierenc, va 
anar sostenint la representa-
ció, però la severitat i la seri-
ositat que caracteritzaven el 
personatge masculí, el qual 
hauria hagut de tibar del fil 
del drama, no resultaven cre-
ïbles i deixaven sense força 
el xoc entre els personat-
ges. Així, la tensió i el ritme 
de l’obra es va anar afeblint 
davant de la desigual qua-
litat de la interpretació dels 
actors i les llargues pauses 
entre les diferents escenes.
      
Demà dissabte li tocava el 
torn al grup Sants Teatre del 
centre Amb l’obra Un deu sal-
vatge però malauradament 
per una força major, més 
concretament per l’hospita-
lització d’una de les actrius 
de la companyia, fa del tot 
impossible la seva participa-

IRIS LLOP /CARLES MUNTANER

Dissabte, “Caràcters de Txèkov”

ció en el concurs d’aquest any. 
Desitgem una ràpida  recupe-
ració d’aquesta actriu i tan de 
bo el proper any ens tornin a 
visitar.
Per aquest motiu la comissió 
organitzadora ha hagut de tri-
ar una de les companyies de 
reserva que en el seu moment 
es varen presentar, i els esco-
llit han estat el grup  Caràcters 
Teatre que presentarà Caràc-
ters de Txèkov.
La  breu història del grup es 
remunta a la tardor-hivern del 
2011 quan una component 
sent la necessitat de crear un 
grup amb gent que té les ma-
teixes inquietuds, teatralment 
parlant. Tots ells han treballat 
i s’han format en el món del 
teatre amateur.
Durant els primers mesos tre-
ballen en el projecte d’un con-
te per tots el públics, intenten 
fer la dramatúrgia, parlen dels 
personatges, del vestuari, de 
la posada en escena... però 
de seguida s’adonen que tot 
plegat no és tan fàcil com 
sembla, els cal ajuda, asses-
sorament i molt de temps. En 
aquest punt, també es troben 
que una de les components 

decideix no formar part de 
Caràcters ja que decideix 
apostar per una formació ja 
del tot professional en el món 
del teatre. El projecte que-
da, de moment, reservat i a 
l’espera. Però els tres amics 
que queden no llencen la to-
vallola, i a la primavera del 
2012 els cauen a les mans un 
textos de Txèkhov molt inte-
ressants. Comencen a jugar 
amb ells, improvisen, creen 
personatges, s’emocionen... i 
senten la necessitat de des-
cobrir aquest autor. Inicien 
així, un treball autobiogràfic 
sobre Txèkhov, molt intens i 
interessant.

SINOPSI
Caràcters de Txèkhov és un 
tastet dels molts relats que va 
escriure Txèkhov on els per-
sonatges, les seves mane-
res de fer i de sentir són els 
principals protagonistes. Tot 
plegat combinat amb anèc-
dotes que tenen a veure amb 
la vida del metge i dramaturg 
rus. La música hi juga un pa-
per clau i ha estat especial-
ment creada per la funció.

38è. Concurs de Teatre de Piera

MÚSICA / LA VEU

El passat dissabte dia 11 d’oc-
tubre se cel·lebrà a la ciutat 
d’Igualada el Dia Mundial de 
la salut mental i BATinKAT fou 
qui obrí l’acte. És el primer 
cop que se cel·lebra a la capi-
tal de l’Anoia i comptà en una 
participació de prop de 1500 
assistents del moviment social 
de persones amb problemes 
de salut mental, amb els pro-
fessionals socials i sanitaris 
d’aquest sector.
Batinkat va voler ser una enti-

tat col·laboradora per amenit-
zar (junt amb la colla gegan-
tera igualadina El Bisbalet, el 
cantant Rikki i el còmic calafí 
David Vilaseca) els diferents 
actes duts a a terme a l’Esta-
ció Vella d’Igualada. Aquests 
van ser organitzats per la Fe-
deració Salut mental Catalu-
nya (SMC) i l’Associació per la 
rehabilitació del malalt mental 
de l’Anoia (ARMPA), amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada.

BATinKAT per la salut mental

LLIBRES / LA VEU

Un cop més, l’obra d’Albert 
Sánchez Piñol situada a la 
Guerra de Successió, Vic-
tus, encapçala la llista de les 
novel·les més prestades a la 
Xarxa de Biblioteques Munici-
pals de la Diputació de Barce-
lona durant el tercer trimestre 
de l’any. A continuació trobem 
Misión Olvido i El tiempo entre 
costuras, totes dues de María 
Dueñas.
No està escrit a les estrelles, 
de John Green, una història 
protagonitzada per dos joves 
malalts de càncer, és la novel-
la juvenil més prestada a les 
221 biblioteques municipals i 9 

bibliobusos de la demarcació 
de Barcelona. El segon lloc al 
rànquing correspon a Voldria 
que fossis tu, de Lorenza Ber-
nardi, i el tercer és per a Els 
jocs de la fam, de Suzanne 
Collins.
Pel que fa als còmics, els més 
sol·licitats són, de nou, Death 
Note, de Tsugumi Ohba, 20th 
Century Boys, de Naoki Ura-
wasa, i The Gentlemen Allian-
ce, d’Arina Tanemura.  
En l’àmbit dels audiovisuals, 
s’imposa la primera tempora-
da de la sèrie Perdidos, se-
guida de la pel·lícula de J. A. 
Bayona Lo imposible i la pri-
mera temporada de Juego de 
tronos.

“Victus” revalida el títol de 
novel·la més prestada

FOTOESTUDI ROSELL
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A partir del proper dimecres 
dia 22 d’octubre es podrà visi-
tar, a la Sala d´Exposicions de 
l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps, l’exposició  “Sen-
sus et Motus ex Machina, de 
l’artista, dissenyador i també 
professor de la mateixa esco-
la, Xavier Vives.
A la mostra s’hi podran veure 
nou escultures cinètiques de 
petit format activades electrò-
nicament a partir de diferents 
sensors i que es mouen amb 
motors, servos i altres dispo-

sitius electromagnètics. Les 
peces semblen “veure” i “sen-
tir” com éssers intel·ligents i 
s’activen quasi de forma mà-
gica a partir d’un senzill diàleg 
amb l’espectador, com si fos-
sin mascotes. Alhora l’element 
emotiu d’aquestes “màquines 
sensibles” s’acompanya d’un 
subtil llenguatge poètic de les 
formes i dels materials que les 
componen. L’acte d’inaugura-
ció tindrà lloc el dijous dia 23 
d’octubre a les 20.00h i l’ex-
posició es podrà veure fins al 
proper 22 de novembre.
 

“Sensus et Motus ex Machina”, 
de Xavier Vives, a l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps

CULTURA / LA VEU

Aquest dissabte tindrà lloc una 
nova Patitrobada al vestíbul 
de l’Ateneu. Començarà a les 
10 del matí fins 2/4 de 3 de la 
tarda i es reprendrà a 2/4 de 
5 fins a les 9 del vespre. Les 
Patitrobades són organitza-
des per l’Associació El Pati 
i s’hi pot trobar jocs de taula 
per a totes les edats, t’ense-
nyaran com jugar-hi i es pot 
passar una estona agradable 
amb gent que li agrada jugar. 
A part dels jocs de taula més 
convencionals també es podrà 
participar en les partides de rol 
que organitzarem de la Socie-
tat Pathfinder.

Pantalla oberta
El proper dijous tindrà lloc una 
nova sessió del Pantalla Ober-
ta. es projectarà la pel.lícula 
Nedar, de Carla Subirana.
A “Nedar”, tres generacions de 
dones soles s’enfronten a un 
secret amagat durant anys. La 
investigació d’aquest secret 
comporta un viatge personal 
i una reflexió sobre la pèrdua 
de la memòria familiar i col-
lectiva. En definitiva, la recer-
ca de la mateixa identitat.
L’acte és organitzat per Drac 
Màgic cultura audiovisual, 
Programa d’Igualtat de Gè-
nere i Cineclub Ateneu i en 
aquesta ocasió es projectarà 
al Teatre de l’Aurora.

Patitrobada i Pantalla 
oberta, properes activitats 
organitzades per l’Ateneu

CULTURA / LA VEU

El proper diumenge, 19 d’oc-
tubre a les 12h, el Museu de la 
Pell d’Igualada i el programa 
Cultura en Família, impulsat 
per l’Ajuntament i l’Institut Mu-
nicipal de Cultura (IMC), pro-
posen una passejada a l’en-
torn del riu Anoia al seu pas 
per la ciutat. Durant aproxima-
dament 2 hores, aquesta acti-
vitat familiar, gratuïta i acces-
sible a tothom recorrerà part 
de l’Anella Fluvial, una de les 
tres subanelles que formaran 
part de la futura Anella Verda 
de la capital de l’Anoia. Es re-
comana portar calçat còmode 
i el punt de sortida serà el ma-
teix Museu de la Pell. La pro-
posta compta també amb el 
suport del servei del Medi Am-
bient, Energia i Sostenibilitat 
de l’Ajuntament, la secció de 
Ciències Naturals i Mediam-
bientals del Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada (CECI), 
i l’Associació per a l’Estudi de 
la Natura de l’Anoia (AENA) El 
CECI i AENA ja porten a l’es-
quena unes quantes passe-
jades pel riu Anoia i coneixen 
a fons la riquesa d’espècies 
vegetals de ribera, els ocells i 
els invertebrats que s’hi poden 
veure i que a simple vista, per 
desconeixement o per poca 
atenció, la majoria de ciuta-
dans passen per alt quan s’hi 
atansen. Però amb les passe-
jades que s’hi van organitzant, 

de mica en mica els ciutadans 
poden conèixer cada cop més 
i millor la configuració i les 
característiques naturals que 
envolten el riu. S’expliquen 
aspectes com la paleogeo-
grafia de la conca d’Òdena 
en el període geològic durant 
el qual es varen dipositar les 
margues d’Igualada, estudis 
que duen a terme sobre l’evo-
lució de les espècies d’ocells 
a l’Anoia i a la ciutat, l’arriba-
da de més espècies d’ocells 
gràcies a la millora del riu o en 
quin punt es troba el projecte 
de la construcció de l’Anella 
Verda d’Igualada. El recorre-
gut també va per la passera, 
on es repassen les espècies 
vegetals típiques del riu com 
ara la boga, la canya america-

na, la sarga, el canyís, el jonc 
boval o el lliri groc. També en 
aquest punt s’acostumen a 
donar dades sobre la qualitat 
de l’aigua a partir del segui-
ment fet amb el Projecte Rius 
i s’intenta observar els inverte-
brats indicadors de la qualitat 
del sistema fluvial. Resseguint 
la vora del riu també es poden 
escoltar el cant d’alguns ocells 
com el rossinyol, la garsa, el 
trist, el rossinyol bord o el fal-
ciot. La caminada finalitza al 
Molí de l’Abadia.
El programa Cultura en Fa-
mília proposa un ventall d’ac-
tivitats pensades per a gaudir 
en família, amb tallers, jocs, 
visites, contacontes, cinema o 
passejades, entre altres.

Cultura en Família proposa aquest diumenge 
una passejada per conèixer la riquesa natural 
del riu Anoia

CULTURA / LA VEU

El proper dijous a 2/4 d’11 de 
la nit tindrà lloc un nou concert 
al Hot Blues. En aquesta oca-
sió anirà a càrrec de Nico Roig 
que presetnarà el seu projec-
te “Os Meus Shorts”. Nico 
roig guitarrista de Pau Vallvé, 
Maria Coma i Refree (Raul 
Fernández) lidera  el projecte 
“Os Meus Shorts” que cavalca 
entre Brussel·les i Barcelona. 
La proposta són composici-
ons curtes, improvisacions de 
qualsevol estil evitant qualse-

Concert de Nico Roig i exposició 
de Josep Cordero al Hot Blues

vol desenvolupament. Un qua-
dern d’esbossos de la música.
El preu del concert serà de 3 
euros.
Per altra banda, durant tot el 
mes d’octubre es podrà gau-
dir al ot Blues d’una exposició 
de Josep Cordero. L’exposició 
porta per títol “Deportada”. 
Pintura mixta “Dones enigmà-
tiques”, mirades vibrants, de-
eses de portada... són el pro-
totip iconogràfic de la moda 
avantguardista.

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
ESPÀRTAC (1960)  Kirk Douglas en una de les millors superproduccions del seu temps.
EL CÍRCULO (2000) Excel·lent mostra del darrer cinema iranià.
VIEJAS LEYENDAS CHECAS (1953) Un meravellós conte fet amb titelles. 
CAVALLER SENSE ESPASA (1939)  James Stewart en un clàssic de Frank Capra
FARGO (1996) Títol essencial en la filmografia dels germans Coen. 



Entre el 1931 i el 1936, van ser 
nou les dones que van entrar 
a formar part dels tres Con-
gressos que es van celebrar 
en aquests anys, constituïts 
per 470, 472 i  473 diputats, 
respectivament. I tres van ser 
les dones escollides per a les 
Corts Constituents del mes de 
juny del 1931: la Clara Cam-
poamor i la Victòria Kent, del 
Partit Radical, per Madrid; i, la 
Margarita Nelken, del Partit o 
Socialista, per la ciutat de Ba-
dajoz. 
La sessió corresponent a les 
eleccions de novembre de 
1933 va comptar amb  cinc  
elegides: va repetir la Margari-
ta Nelken; i, en canvi, les altres 
dues radicals, no. I, en tant 
que representants del PSOE 
van aconseguir tres escons 
aquestes noves  candidates: 
la Matilde de la Torre i la Ve-
neranda García Blanco, per la 
ciutat d’Oviedo; la María Lejár-
raga, per la ciutat de Granada; 
i una altra d’incorporada, la  
Francisca Bohigas, del Partido 

CARMEL·LA PLANELL

El vot femení a Espanya: la raó de ser d’una determinant vindicació 2a. part

Agrario de la ciutat de Lleó.
I cinc més van ser, també, les 
diputades escollides a les elec-
cions de febrer de l’any 1936: 
en una tercera ocasió, reapa-
reix la Margarita Nelken; retor-
na la  Victòria Kent, en aquest 
cas com a candidata d’Esquer-
ra Republicana; les socialistes, 
Matilde de la Torre i la Júlia Ál-

varez Resana, per Madrid; i per 
últim, la Dolores Ibarruri, candi-
data del Partido Comunista, per 
la ciutat d’Oviedo.
Emperò, malauradament, l’es-
perança última de testimoniar la 
realització de l’anhelada igual-
tat aviat es veuria truncada a 
propòsit de la Guerra Civil i la 
pròpia Dictadura. En definitiva, 

Entre nosaltres

MÚSICA / LA VEU

El proper diumenge dia 19 
d’octubre, a 2/4 de 12 del 
migdia, mossèn Florenci 
Gras i Santolari, oficiarà a 
l’església parroquial de la 
Sagrada Família, la seva pri-
mera missa a Igualada, que 
serà solemnitzada amb els 
cants de la Coral de Santa 
Maria, dirigida per Coni Tor-
rents i amb l’acompanyament 
a l’orgue de Maite Torrents. 
Mossèn Florenci Gras, fou 
ordenat prevere diumenge 
passat a la Catedral de Vic, 
pel bisbe de la diòcesi mon-
senyor Romà Casanova, 
acompanyat per nombrosos 
companys sacerdots. També 
en aquesta ocasió comptà 
amb els cants la Coral de 
Santa Maria, especialment 
convidada. A remarcar la in-
terpretació de “Benaurada!” 
de Lleonard del Rio i Joan 
Martínez-Colàs que s’oferí a 
l’ofertori.
Tot seguit donem compte 
de les properes activitats de 
l’esmentada Coral, a més de 
la ressenyada, que correspo-
nen al tram final de les festes 
del 75è. aniversari:
- Dissabte, 18 d’octubre, par-
ticipació en l’ofrena del ciri 
votiu a Montserrat.

- Dissabte, 25 d’octubre a 
les 6 de la tarda a la sala del 
celler de la rectoria de Santa 
Maria «Itinerari per la Iguala-
da mariana».
- Dijous, 30 d’octubre a les 5 
de la tarda, concert d’hava-
neres per als acollits al Cen-
tre de Dia L’Estada.
- Dijous, 6 de novembre, a 
les 7 de la tarda, concert 
d’inauguració de l’exposició 
75 anys, a la sala de la Bibli-
oteca Central.
- Dijous, 13 de novembre, a 
les 7 de la tarda, a la Biblio-
teca Central cinquena sessió 
del Cicle de Poetes de la Co-
ral de Santa Maria, dedicada 
a Antonieta Soteras Pons.

Actes finals del 75è. aniversari de la
Coral de Santa Maria

- Dissabte, 15 de novembre, 
a les 6 de la tarda, homenat-
ge a Isidre Solé Solernou. 
Missa, concert i sopar de 
germanor obert a tothom.
- Dissabte, 22 de novembre, 
a les 7 de la tarda, a l’esglé-
sia de la Soledat, cants en la 
missa vespertina, en la festa 
de santa Cecília, patrona de 
la música. 
- Diumenge, 23 de novem-
bre, a les 12 migdia, a la ba-
sílica missa i cant de l’Himne 
a Santa Cecília.
- Diumenge, 30 de novembre, 
dinar de cloenda de les fes-
tes del 75 aniversari, obert a 
tothom. Actuació de Xevi, il-
lusionista internacional.
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DISSENY / LA VEU

El passat 1 d’octubre va tenir 
lloc a l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps d’Igualada la 
conferència inaugural del nou 
curs acadèmic a càrrec de 
l’estudi de disseny gràfic de 
Barcelona “Suigeneris com-
municatio”.
Amb actes com aquests l’es-
cola vol acostar al seu alum-
nat els professionals desta-
cats del sector del disseny i 
de la creativitat per compartir 
experiències i coneixements, 
per això hi va ser present 
l’alumnat dels cicles formatius 
d’art i disseny que s’impar-
teixen al centre (els cicles de 
grau mitjà d’Artesania en Cuir 
i d’Assistència al producte 
gràfic imprès, i el cicle de grau 

superior de Gràfica Publicità-
ria), així com d’antics alumnes 
de l’escola i d’altres professi-
onals interessats. L’acte va 
ser presentat per la directora 
de l’escola, M. Goretti Bartrolí 
i Piqué, que va agrair als dos 
conferenciants, Jordi i Diego, 
socis fundadors de l’estudi 
“Suigeneris communicatio” 
poder comptar amb la seva 
presència.
Durant la xerrada es va pre-
sentar molt material interes-
sant, divertit i emotiu per tal 
d’explicar i exemplificar dife-
rents conceptes, i es va pro-
piciar la participació de tots 
els presents, en un acte que 
va ser desenfadat però alhora 
enriquidor conceptualment.

L’estudi de disseny 
“Suigeneris communicatio” a 
l’EMA Gaspar Camps

totes les conquestes protago-
nitzades per les dones es van 
esvair fins el punt que haurien 
de passar llargues dècades 
que,  amb motiu de la mort del 
dictador, fos possible de  recon-
duir aquella grandiosa comesa 
que havia restat silenciada en 
un embolcall de temibles tene-
bres. Aviat, amb l’enfervoriment 

de llibertats que s’endevinava, 
des d’un compromís enèrgic i 
incansable que mai més no ha 
vist treva, des de l’any 1976, 
totes les dones van reprendre 
aquell esdeveniment històric 
com a un estendard i principal 
referent de la perllongada lluita 
per a uns drets igualitaris entre 
dones i homes. 

Clara Campoamor Victoria Kent Margarita Nelken
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La presència del monjo budis-
ta i representant de la Casa 
del Tibet a Barcelona, Thubten 
Wanchen, a la sessió d’AUGA 
va despertar notable interès i 
no va decebre.
Va començar explicant la in-
vasió del Tibet l’any 1959 per 
part de l’exèrcit Xinès. Una 
guerra desigual que es va sal-
dar amb l’assassinat d’un milió 
dos-cents mil dels sis milions 
de tibetans existents en aquell 
moment.
Wanchen va expressar el res-
pecte i bona harmonia amb to-
tes les religions, especialment 
amb els cristians, a qui va re-
treure la poca pràctica religio-
sa i espiritual dels seus joves. 
Va comentar la bona entesa 
amb Montserrat i el recent tre-
ball conjunt de publicació d’un 
llibre. Va insistir en la dimensió 
espiritual de les persones, en 
la conveniència de la medita-
ció i en l’eficàcia del pacifisme.
El moment polític actual del 

Tibet, -un territori equivalent 
a la suma d’ Alemanya, Fran-
ça i Espanya amb immensos 
recursos en urani i or- es de 
desesperança per la consoli-
dació de la invasió xinesa en 
tots els aspectes: la llengua i 
escriptura tibetana pot desa-
parèixer, les ciutats s’omplen 
de xinesos que ocupen tots 
els llocs de l’administració i 
l’economia. Totes les botigues 
les ocupen els xinesos. En 
aquest punt va fer un adverti-
ment a totes les nacions sobre 
l’habilitat dels xinesos en con-
querir-ho tot silenciosament.
Preguntat pel Dalai Lama, 
amb qui Thubten Wanchen es 
reuneix sovint, va pronosticar 
que viurà fins als 113 anys 
(ara en té 80) i que la vessant 
política de la seva acció l’anirà 
cedint a un monjo ja escollit.
En acabar la seva estada al 
teatre, el simpàtic i rialler mon-
jo es va reunir amb la petita 
comunitat tibetana d’Igualada.

Interessant xerrada sobre 
el Tibet a l’AUGA

CULTURA / LA VEU

El concurs s’adreça a humo-
ristes, amateurs i semiprofes-
sionals, que hauran d’interpre-
tar monòlegs d’entre 15 i 20 
minuts. El concurs constarà 
de diverses fases on s’aniran 
eliminant els participants a tra-
vés d’un jurat i les votacions 
del públic. El públic serà l’en-
carregat de votar el monòleg 
que ha de passar a la fase se-
güent. Tanmateix, un jurat pro-
posat per l’organització eme-
trà el seu vot. En la decisió 

final es tindran en compte les 
dues votacions (públic 50% + 
jurat 50%). 
El concurs tindrà lloc a la Sala 
Magna del Casino Foment 
d’Igualada (rambla Sant Isi-
dre, 14), que té una capacitat 
per a 150 persones i hi poden 
participar majors de 16 anys.
Els monòlegs són de temàtica 
lliure, han de ser en català, ori-
ginals i lliures de drets d’autor. 
Els concursants eliminats en 
la primera i segona fase dis-
posaran d’un diploma acredi-

tatiu de la participació en el I 
Concurs de Monòlegs Casino 
Foment d’Igualada. El concur-
sant guanyador del concurs 
rebrà un val per un sopar per 
a sis persones el dia que ell 
esculli.
Els participants han de fer la 
sol·licitud de participació envi-
ant un correu amb les seves 
dades personals (nom i cog-
noms, telèfon i correu electrò-
nic) al correu noufomentigua-
lada@gmail.com abans del 31 
de desembre del 2014.

El Casino Foment Igualada
organitza un concurs de monòlegs

MÚSICA / LA VEU

El proper dimecres 22 d’octu-
bre tindrà lloc el 2n concert del 
Cicle de Concerts de Profes-
sorat que organitza l’Escola 
Municipal de Música. 
En aquesta ocasió podrem 
gaudir del concert que oferirà 
el duo de guitarres format per 
Javier Gavara i Publio Delga-
do. 
Durant el concert s’interpre-
taran composicions originals 
del duo i clàssics del pop i del 
jazz que fusionen el flamenc 
virtuós de Javier Gavara amb 
el jazz líric de Publio Delgado, 
amb un so fresc, ple de ritme, 
improvisació i “duende”
El concert és a les 8h del ves-
pre a l’auditori de l’Escola Mu-

nicipal de Música d’Igualada, 
Passeig Verdaguer 84, 86. El 

preu de l’entrada és de 6 eu-
ros.

2n. concert del XX Cicle de concerts de 
professorat de l’Escola Municipal de Música

Temporada 2014 - 2015
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

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

Dia 21 de novembre del 2014                                              Hora Sortida:  15:30
Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, 
al Tivoli.  Entrades garantides a la Platea del teatre

Sister Act és una comèdia de 1992 protagonitzada per Whoopi Goldberg i dirigida per Emile Ardolino, la qual va inspirar 
posteriorment una obra musical del mateix nom.

La vida de Doloris Van Cartier , una cantant sense massa èxit, dóna un gir inesperat quan, després de ser testimoni d'un 
assassinat, la policia  la protegirà dels assassins amagant-la en un convent.
En posar-se la roba de monja, Deloris crida tant, que les monges que estaven pregant a l'església del convent es sobresalten en 
sentir-la.
Rebel i inconformista, Deloris  revolucionarà la tranquil·la vida de la comunitat religiosa. 

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ:  10 octubre de 2014    -  Places limitades

Dia 13 de desembre  2014     Viatge - Espectacle   Hora Sortida:  19:15
Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, 
al TNC Entrades garantides a la Platea del teatre

La comèdia més popular de Shakespeare és una de les més suggeridores aproximacions que ha ofert mai el teatre universal sobre 
la   convivència ambivalent entre l’amor i el sexe, entre la família i el desig, que en el bosc extramurs dels somnis nocturns corren el 
risc de quedar atrapats entre els jocs endimoniats de les forces de la naturalesa, entre les arbitrarietats d’uns esperits arcaics que no 
tenen cap inconvenient a l’hora de capgirar les relacions humanes construïdes sota la llum del dia, encara que aquests desordres 
només tinguin lloc en la realitat esmunyedissa dels somnis.

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ:  13 novembre de 2014 -  Places limitades

SISTER ACT
TEATRE TIVOLI

EL SOMNI D’UNA NIT
 D’ESTIU
TNC



Zuric, en part per la seva posició geogràfica, en part 
per les seves vicissituds històriques, ha estat sempre 
un punt estratègic: primer una intersecció mercantil, 
després amb Zwingli va ser el cor de la reforma pro-
testant; i, en temps més recents, una recer de neu-
tralitat juntament amb tota la confederació suïssa 
que, en temps d’una Europa convulsa a causa de les 
dictadures i les guerres mundials, va fer-se gran per a 
albergar a innombrables objectors polítics o religio-
sos, i a un munt de pensadors i defensors de la pau i 
la democràcia. 
Avui, és amb escreix la més vital de les ciutats suïs-
ses i tal vegada la que menys et fascina, emperò la 
bellesa de l’harmoniós paisatge que l’embolcalla et 
resulta agradablement sorprenent. Una altra cosa 
són els prejudicis sobre les circumstàncies que l’han 
consolidada com a una rica i famosa metròpoli de 
l’imperi de les finances, dels bancs i de les compan-
yies d’assegurances, així com d’unes increïbles ac-
cions de la borsa. Si més no, per descomptat, el secret 
de l’èxit econòmic d’aquesta metròpoli cal buscar-lo 
en la seva projecció cap a l’exterior, àdhuc al seu en-
giny i la seva capacitat de treball.

Darrere d’un semblant aparentment innovador s’hi 
amaga una nebulosa rigidesa que li ve de temps, en-
cara que mai no ha escatimat de saber conjugar la seva 
vocació empresarial i de mercat amb un gran amor per 
la cultura i les arts, esdevenint en reiterades ocasions 
un centre estimulant i actiu favorable a les avantguar-
des i les noves tendències, com qui va a la recerca d’una 
certa titularitat intel.lectual. La ciutat et descobreix un 
fantàstic aparador arquitectònic d’una refinada i dis-
creta elegància que si bé no t’enlluerna et concedeix 
un passeig amable per uns carrers d’una relativa lon-
gitud, que et deixen contemplar l’assossegat transitar 
dels tramvies alhora mentre et meravelles per la bella 
racionalitat dels seus edificis 

Tot i la importància del seu nucli primitiu, Zuric és una 
ciutat bastant nova, de la qual el traçat urbà data de 
1865, un moment en què la municipalitat suïssa va 
resoldre d’emplenar un vastíssim fossar i convertir-
lo en el magnífic barri residencial de Bahnhofstrasse, 
d’espaioses vies i artèries. Aviat, des d’una esfera pre-
gonament provinciana, s’hi van inaugurar alguns cafès 
senyorívols i alguns establiments comercials de moda 
que, en poques dècades, s’esdevindrien autèntics tem-

ples del luxe, de la il.luminació i de les resplendors 
d’unes selectives mercaderies. Tanmateix, és en la 
tranquil.litat d’alguns carrerons de la ciutat vella i al 
llarg d’una successió d’aparadors poc cridaners on 
es desenvolupa dia sí dia no el típic ritus de les com-
pres de qualitat, com és el cas de les peces i mobiliari 
d’antiquari, les joies d’època, les galeries d’art i les lli-
breries d’antic. 
A una relativa distància, després d’assaborir la calma 
d’aquells atresorats racons, un camí lleugerament 
costerut t’acompanya per la ribera del Limmat, a tra-
vés del captivador trajecte que troba la seva confluèn-
cia amb el Sihl. En aquest encontre fluvial, a l’entorn 
de les serenes aigües d’un llac, va néixer per allà un 
segle abans de Crist la històrica Turicurn romana, més 
endavant transformada en una imponent fortificació. 
D’aquí estant, des del mirador de Lindenhof, se’t fa ad-
mirable tota la part vella de la ciutat, la ciutat medie-
val que es va desenvolupar al voltant d’aquell primitiu 
nucli romà. La seva estructura originària ha arribat gai-
rebé inalterada fins els nostres dies, regalant-te unes 
encisadores estampes d’un sensible romanticisme 
que en dies de primavera evidencien aquell semblant 
colorista i alegre, que tant l’allunya de les lluïssors dels 
cims nevats dels Alps. 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Zuric, entre els reclams artístics i financers 
Arquitectures i veïnatges
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EXPOSICIONS

AMPOLLES DECORADES A MÀ
Teresa Ferré Canals
Ampolles reciclades, que vestides de 
colors i filigranes, són peces úniques. 
Del 20 d’agost al 31 d’octubre al punt de 
lectors de la Biblioteca Central.

EINGANG I, HAUS 11-17
Lourdes Fisa
Pintura i gravat que ens portaran a tra-
vés d´un fil íntim i personal a comme-
morar els 25 anys de la caiguda del mur 
de Berlin.
Del 9 de setembre al 26 d’octubre a Ar-
tèria Igualada

ESGLÉSIES I ERMITES DE 
L’ANOIA EN MINIATURA 
Francesc Arévalo i Cortès
Vuit maquetes en fusta de les ermites i 
esglésies que tenim a l’Anoia.
Fins el darrer diumenge de novembre a 
l’ermita de la Tossa de Montbui.

PEL MUSEU VISITA LA CIUTAT
Se celebren els 60 anys del Museu de 
la Pell amb una exhibició de fotografies 
dels objectes més representatius que 
l’integren.
De l’1 d’octubre al 2 de novembre a di-
versos espais de la ciutat.

PINTURA
Manuel Perera
Col.lecció de pintures.
De l’1 al 31 d’octubre al vestíbul de l’Ate-

neu Igualadí.

PROJECTE 1700. EL TRICEN-
TENARI A LES ESCOLES DE 
L’ANOIA
Què i com s’han treballat el 1714 a les 
escoles? L’exposició mostra la diversitat 
de maneres emprats per una quinzena 
d’escoles.
De l’1 d’octubre al 2 de novembre a la 
sala vapor del Museu de la Pell.

QUÈ ENS QUEDA DEL 1714?
Projecte de la Xarxa de Museus Locals 
de la Diputació de Barcelona qeue vol 
oferir una mirada als elements que es 
conserven del segle XVIII.
Del 2 d’octubre al 2 de novembre a la 
Sala del Museu de la Pell.

CARA A CARA. EL RETRAT A 
LA COL.LECCIÓ FOTO CO-
LECTANIA
L’exposició reuneix exemples destacats 
de fotografia des dels anys 50 fins els 
nostres dies.
Del 2 d’octubre al 16 de novembre a la 
sala d’exposicions temporals del Museu 
de la Pell.

PAISATGES EN EL ROSTRE, 
ROSTRES EN PAISATGE
Jordi López-Alert.
Pintura en acrílic de l’artista capelladí 

que mostra al seva obra recent on vin-
cula el rostre amb el paisatge.
Del 3 al 19 d’octubre a la Sala Municipal 
d’Exposicions.

“CENT ANYS A L’AVANTGUAR-
DA DE LA RESTAURACIÓ MO-
NUMENTAL.”
Celebració del centenari del Servei de 
Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL).
Fins el 26 d’octubre a la Igualadina Co-
tonera.

D’IL.LUTRADORS. QUENTIN 
BLAKE
Quentin Blake és un il·lustrador, escrip-
tor i dibuixant anglès.
De l’1 al 31 d’octubre a la Biblioteca de 
Piera.

RETRATS I AUTORETRATS
Mostra d’un mateix subjecte vist per 
altres artistes i autoretrats en suports i 
tècniques diferents.
De l’1 al 31 d’octubre a la Biblioteca de 
Piera.

PINTURA
Exposició de les obres presentades al 
Certamen de pintura de Mútua Iguala-
dina.
Del 26 de setembre al 19 d’octubre al 
Portal del Llevador.

PARAULES AL VENT A LA FÀ-

BRICA
Evolució i publicació dels primers poe-
maris de Miquel Martí i Pol.
Del 15 al 30 d’octubre al vestíbul de la 
Biblioteca Central d’Igualada.

LA LLUM
Exposició de pintura del grup Calidos-
copi.
Fins el 30 de novembre a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions de la Pobla de Cla-
ramunt.

TERRITORIS FANTÀSTICS
La fantasia com a element bàsic de la 
literatura infantil i juvenil.
Del 13 d’octubre al 4 de novembre a la 
Biblioteca El Safareig de Capellades.

SENSUS ET MOTUS EX MACHI-
NA
Exposició a càrrec de Xavier Vives. Ar-
tefactes artístics, artificials... que sen-
ten, miren, responen.
Del 22 d’octubre al 21 de novembre a 
l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps.

LA NOVEL·LA ROMÀNTICA
L’exposició tracta sobre el gènere de la 
novel.la rosa, considerada des de sem-
pre novel.la de quiosc.
Del 13 d’octubre al 4 de novembre al 
vestíbul de la Biblioteca de Masquefa.

ciutat vella ciutat vella
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HISTÒRIA
- Igualada 
La Igualadina Cotonera, símbol 
de la primera revolució industri-
al a Catalunya.
Divendres a les 9 del matí a 
l’auditori del Museu de la Pell.

CONFERÈNCIA
- Igualada 
Jordi Cireres i Sheila Queralt 
oferiran la conversa “Lingüistes 
forenses: els detectius de les 
paraules”.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA TERRITO-
RI FANTÀSTIC
- Igualada 
Club crossover per a persones 
majors de 14 anys interessades 
en la literatura fantàstica i que 
han llegit el llibre “L’àngel me-
cànic (Caçadors d’ombres. Els 
orígens, 1) de Cassandra Clare.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

NITS DE MÚSICA A LA BIBLIO-
TECA
- Piera
Gospel meeting in the night: Un 
parell d’hores de música gos-
pel: cantant, ballant i menjant.
Divendres a les 8 del vespre a 
la Biblioteca de Piera.

DISSABTE 18

CLUB DE FILOSOFIA
- Igualada 
Espai de reflexió i tertúlia a l’en-
torn de la lectura d’un text filo-
sòfic, “La marca de l’home” de 
Philip Roth.
Dissabte a les 11 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada. 

TEATRE. TITELLES
- Igualada 
L’Espejo Negro d’Andalusia 
presentarà a Igualada “La ven-
ganza de Don Mendo”, una 

adaptació en titelles de l’obra 
de Muñoz Seca.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

DANSA
- Igualada 
La companyia madrilenya Pro-
visional Danza presenta “Tell 
me” Un espectacle de dansa 
contemporània de gran qualitat 
i força visual. Dins el Circuito 
de la Red de Teatros Alterna-
tivos.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada 
Tornen els concerts a la Cape-
lleta amb el guitarrista Àngel 
Núñez
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre 
a la capelleta de la Mare de 
Déu de Montserrat.

PATITROBADA
- Igualada 
Trobaràs jocs de taula per a 
totes les edats, t’ensenyarem 
com jugar-hi i compartiràs una 
estona agradable amb gent 
que li agrada jugar.
Dissabte a partir de les 10 del 
matí al vestíbul de l’Ateneu.

CORRELLENGUA
- Piera 
Cercavila, grups folklòrics i 
Pastorets Rock.
Dissabte a partir de les 5 de la 
tarda a la plaça del Peix i a la 
plaça de la Creu.

38è. CONCURS DE TEATRE
- Piera 
Sants, Teatre del centre de 
Barcelona presenta l’obra “Un 
déu salvatge”, original de Jas-
mina Reza.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
al Teatre Foment.

CINEMA FAMILIAR
- Els Hostalets de Pierola 
Projecció de la pel.lícula d’ani-
mació “Avions. Equip de res-

cat”.
Dissabte a les 6 de la tarda a 
l’auditori Cal Figueres.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- El Bruc 
Presentació del llibre “Victus” 
d’Albert Sánchez Pinyol. Es 
comptarà amb la presència de 
l’autor. A continuació lectura 
historicomusical a càrrec de 
Silvia Bel .
Dissabte a les 9 del vespre al 
Casal Familiar del Bruc.

CONCERT DE TARDOR
- Capellades 
Concert a càrrec del QUARTET 
ARTE. Albert Skuratov, violí, 
Desislava Karamfilova, violí, 
Petya Kavalova, viola i Stamen 
Nikolo, violoncel. Finalistes del 
24è Concurs Internacional Pa-
per de Música de Capellades.
Dissabte a les 7 de la tarda a la 
sala Paper de Música.

DIUMENGE 19

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
Passejada pel riu Anoia a Igua-
lada per conèixer la vegetació i 
els animals que hi habiten.
Diumenge a les 12 del migdia al 
Museu de la Pell.

DANSA
- Igualada 
La companyia madrilenya Pro-
visional Danza presenta “Tell 
me” Un espectacle de dansa 
contemporània de gran qualitat 
i força visual. Dins el Circuito de 
la Red de Teatros Alternativos.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

MASQUEFA SONA BÉ
- Masquefa 
‘La música de cobla – una ma-
nera d’interpretar la música’
Amb la Cobla Contemporània .
Diumenge a les 6 de la tarda a 
l’espai polivalent de la Rogelio 
Rojo.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

TEATRE INFANTIL
- Vilanova del Camí 
Xarxa Vilanova presenta “La 
veritable història dels tres por-
quets” a càrrec de Xip Xap.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

MÚSICA
- Capellades 
El Grup Play Back de l’Associ-
ació de Gent Gran d’Igualada 
tornen amb el seu nou espec-
tacle Llum i color!.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre la Lliga.

DILLUNS 20

CONFERÈNCIA. “ELS NENS 
DEL RABAL”
- Igualada 
Xerrada a càrrec d’Enric Canet 
director de relacions ciutada-
nes del Casal del dels Infants 
del Rabal de Barcelona. Orga-
nitzada per AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 21

CONFERÈNCIA
- Igualada
“Els interrogants del 9N: quins 
canvis esperem els catalans 
de la consulta sobre la inde-
pendència?”, a càrrec d’Eduard 
Vinyamata.
Dimarts a 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

DIMECRES 22

MÚSICA
- Igualada 
Segon concert del cicle de con-
certs de professors de l’Escola 
Municipal de Música. Aquest a 
càrrec de Publio Delgado i Ja-
vier Gavara.
Dimecres a les 8 del vespre a 
l’auditori de l’EMMI.

CONFERÈNCIA
- Piera
“Crisi i salut mental”. Amb el 
psiquiatra Enric Falo Zamo-
ra reflexionarem per fer front 
a la situació de vulnerabilitat i 
estrès que pot generar l’actual 
conjuntura econòmica en els 
individus.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera. 

DIJOUS 23

TALLER
- Igualada
Descobreix la Biblioteca virtual. 
Taller per descobrir els recur-
sos de la web de la Xarxa de 
Biblioteques.
Dijous a les 10 del matí a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

LECTURES EN VEU ALTA
- Igualada
Recital a càrrec d’alumnes de 
secundària i batxillerat d’Igua-
lada i de diverses persones de 
la cultural local sobre Joan Vi-
nyoli.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CINEMA
- Igualada
Projecció de la pel.lícula “Ne-
dar”, de Carla Subirana, inclosa 
dins la Mostra Internacional de 
Film de dones.
Dijous a les 8 del vespre al Te-
atre de l’Aurora.

RUSQUITALLER. CONTE EN 
ANGLÈS
- Piera
Amb l’objectiu d’estimular el 
plaer per la lectura i promou-
re la comprensió de la llengua 
anglesa entre els més petits, 
Patner-Solutions.biz explica la 
història “The queen with the 
cold cold heart”.
Dijous a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.
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Ràdio i televisió                            

Descarrega’t l’APP  de la comarca GRATIS
Només has d’anar al navegador d’internet i buscar: www.guiaanoia.cat o pel codi QR. 

Notícies, agenda cultural, punts d’interès a visitar , comerços... 
Tota la informació de la comarca a la teva butxaca!

Igualada Capital, de dilluns a divendres 
de 8 a 10h  informació, opinió i entreteniment

Generacions Musicals, dissabtes i diumenges d'11h a 12h, 
els clàssics dels 60, 70 i 80 sonen a Ràdio Igualada

Cuina Oberta, els dissabtes i diumenges de 12h a 13h, l'espai de
gastronomia i restauració de l'Anoia

Hemisferi dret, diumenges de 19 a 20h, a Ràdio Igualada parlem 
d'emocions i experiències vitals

I el cap de setmana, segueix els partits de l'IHC 
a la ràdio que s'escolta a la ciutat

Segueix-nos al 103.2 de la FM, radioigualada.cat 
i també a twitter i facebook.

Igualada Notícies, ara les notícies de la ciutat s'escolten 
de dilluns a dijous de 13.30h a 14.30h, i divendres i dissabtes a les 13h.

7D'AKÍ, de dilluns a divendres de 14.30 a 15h, 
7 cançons en català

Actualitza't, de dilluns a divendres de 18h a 19h, 
la millor música de les llistes europees a la Ràdio que s'escola a la ciutat

Vint-i-quatre, dilluns de 21h a 22h, 
una hora per parlar del món casteller

L'extintor, divendres de 14h a 14.30h, 
un espai protagonitzat per les entitats de la ciutat

Belles Lletres, divendres de 20.15h a 21h,
és moment d'obrir els llibres a Ràdio Igualada

Per als amants de la música country Postals de Nashville, 
divendres de 21h a 22h

What's going on! (dijous 22h-23h), Igdance (divendres 22h-24h), 
Dj Craze in sessions (dissabtes 23h-24h) Els millors Dj's punxen a Ràdio Igualada



Estrena a Tous •  Belle

RAMON ROBERT.-

Sembla que no pugui ser, però 
els àmbits victorians de Jane 
Austen i els temes del racis-
me i de l’esclavatge a Angla-
terra casen perfectament en 
aquesta magnifica peŀlícula 
d’Amma Asante. Interpretada 
per un ampli i magnífic re-
partiment que inclou a Gugu 
Mbatha Raw, Tom Wilkinson, 
Sam Reid, Emily Watson, Mi-
randa Richardson i Sarah Ga-
don, aquesta peŀlícula d’èpo-
ca està basada en fets reals.  
Som doncs a l’Anglaterra del 
segle 19. Dido Elizebeth Be-
lle, una jove mestissa, filla 
il·legítima d’un Almirall de la 
Marina reial, és criada pel seu 
oncle avi Lord Mansfield i la 
seva esposa. Al mateix temps 
que el seu llinatge li permet 
gaudir de certs privilegis, la 

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.

seva presència provoca tam-
bé problemes socials, ja que 
a Anglaterra encara segueix 
vigent l’esclavitud.
És una peŀlícula dramàtica 
amb moltes capes, on es bar-
reja romanç a l’estil de Jane 
Austen, retrat social de l’aris-
tocràcia anglesa, drama ju-
dicial i una visió històrica so-
bre el tràfic d’esclaus a Gran 
Bretanya, i tot plegat funciona 
sorprenentment bé. Desta-
quen els excel·lents actors, la 
immillorable escenografia i el 
magnífic guió. Javier Ocaña, 
al diari El País:  “Un relat amb 
un excel·lent equilibri entre 
el social, el polític, el judicial, 
l’afectiu i el amorós, que de-
semboca a la peŀlícula perfec-
ta per a aquells que no només 
busquen emoció sentimental 
sinó també coneixement his-
tòric”.
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Una història extraordinària

RAMON ROBERT.-

Una de les series televisives 
més populars dels anys 80 va 
ser L’equalitzador, programa-
da en català per TV3. En ella 
es desenvolupava el concep-
te clàssic del justicier que aju-
da a persones desvalgudes i 
desesperades a resoldre els 
seus problemes davant de 
persones i corporacions po-
deroses que posen en perill 
les seves vides. Un dels tocs 
diferencial de la sèrie venia 
donat per l’enorme carisma 
del seu actor principal, el 
britànic Edward Woodward, 
que omplia la pantalla amb 
la seva presència i que re-
solia els problemes criminals 

Denzel Washington és l’equalitzador Estrena de la setmana •  The Equalizer

utilitzant armes de tota mena 
i una gran astúcia, però evi-
tant les habituals baralles cos 
a cos o les persecucions de 
vehicles. Els casos als quals 
es havia d’enfrontar eren de 
tota mena, però sempre amb 
el denominador comú d’utilit-
zar l’experiència del seu te-
nebrós passat per ajudar les 
persones que requerien dels 
seus serveis. La sèrie va ser 
molt famosa en el moment de 
la seva emissió, a la segona 
part dels anys 80. Aquí es va 
emetre per les naixents tele-
visions autonòmiques i es va 
convertir en una de les seves 
sèries estrella.
Un quart de segle després, 

algú va pensar que calia fer 
una versió cinematogràfica. 
Primer es va pensar en Rus-
sell Crowe per interpretar 
el personatge central, però 
finalment ha estat Denzel 
Washington el protagonista.  
Washington repeteix amb el 
director Antoine Fuqua, amb 
el qui va obtenir molt bons 
resultats amb la també poli-
cíaca Dia de entrenamiento 
(Training Day, 2001). Ara re-
trobem a l’antic agent de la 
CIA Robert McCall fora de 
servei. Però abandona el seu 
retir per ajudar a Teri, una 
jove que està en mans de la 
màfia russa. Es tracta d’una 
situació que desperta en ell 

un renovat desig de justícia. 
Estrenada a Estats Units fa 
unes setmanes, la peŀlícu-
la ha rebut tantes crítiques 
bones com dolentes. En re-
produirem una de les bones, 
signada per Todd McCarthy a 
The Hollywood Reporter: “La 
peŀlícula més emocionant, 
violenta i elegant del seu gè-
nere en molt temps. Fuqua 
dirigeix   les seqüències d’ac-
ció amb cruesa i claredat, i fa 
servir amb eficàcia a la seva 
estrella Denzel Washington 
com un oasi de calma en un 
univers crispat i desagrada-
ble”.



YELMO CINES ABRERA 3D

BELLE
Regne Unit. Drama d´època. D´ Amma Asante. Amb Gugu Mbatha Raw, 
Tom Wilkinson i Sam Reid.   Elizebeth Belle, una jove mestissa, la filla 
il.legítima d´un Almirall de la Marina reial anglesa, és criada pel seu oncle 
avi Lord Mansfield i la seva esposa. Al mateix temps que el seu llinatge 
li permet gaudir de certs privilegis, la seva presència provoca també 
problemes socials, ja que a Anglaterra encara segueix vigent l´esclavitud.

TORTUGUES NINJA
Estats Units. Fantasia i aventures. De Jonathan Liebesman. Amb Megan 
Fox, Alan Ritchson i Jeremy Howard. Nova York està en perill a causa 
que Shredder i el seu company Foot Clan dominen la ciutat i exerceixen 
un ferri control sobre tot, incloent policia i polítics. Però quatre herois 
(Leonardo, Michelangelo, Donatello i Raphael) sortiran de les clavegueres 
i intentaran salvar la ciutat. Narra de nou l´origen d’aquests personatges 
del còmic, que en aquest film son alienígenes..

THE EQUALIZER
Estats Units. Thriller. D´ Antoine Fuqua . Amb Denzel Washington, Chloë 
Grace Moretz i Melissa Leo.
Robert McCall, un antic agent de la CIA, abandona el seu retir per ajudar a 
Teri, una jove que està en mans de la màfia russa. Es tracta d´una situació 
que desperta en ell un renovat desig de justícia. Versió cinematogràfica 
de la famosa sèrie de televisió dels anys 80. 

VIAJO SOLA
Itàlia. Comèdia dramàtica. De Maria Sole Tognazzi. Amb Margherita Buy, 
Stefano Accorsi i Gianmarco Tognazzi. Irene, una dona maca i soltera, 
treballa com a inspectora d´hotels de luxe. Viatja sola constantment, 
escrivint informes molt detallats sobre tots els errors del personal i dels 
directius. Dedicada a controlar els horaris del servei d´habitacions, pren 
també la temperatura del vi blanc i valora la higiene dels establiments. 
Però els seus viatges no són gens relaxants, i la seva vida personal és 
gairebé inexist

PERDIDA
Estats Units. Thriller. De David Fincher. Amb Ben Affleck, Rosamund 
Pike, Neil Patrick Harris i Tyler Perry. El dia del seu cinquè aniversari de 
noces, Nick Dunne informa que la seva dona Amy ha desaparegut 
misteriosament. Però aviat la pressió policial i mediàtica fa que el retrat 
de felicitat domèstica que ofereix Nick comenci a trontollar. A més, la 
seva estranya conducta el converteix en sospitós, i tothom comença a 
preguntés si Nick matar la seva dona.

ISLA MINIMA
Espanya. Thriller. D’Alberto Rodríguez. Amb Raúl Arévalo, Antonio de la 
Torre, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza. 1980. Juan i Pedro són dos policies 
d’homicidis de Madrid, ideològicament oposats, que són expedientats i 
castigats a desplaçar-se a un remot i oblidat poble de les maresmes del 
Guadalquivir a investigar la desaparició i brutal assassinat de dues noies 
adolescents durant les seves festes.

EL CORREDOR DEL LABERINTO
Estats Units. Ciència-ficció. De Wes Ball. Amb  Dylan O’Brien, Thomas 
Brodie-Sangster, Kaya Scodelario. Quan Thomas (Dylan O’Brian) es 
desperta atrapat en un laberint enorme amb un grup d’altres nois, no 
pot recordar res del món exterior més que uns estranys somnis sobre una 
misteriosa organització coneguda com CRUEL Només unint els fragments 
del seu passat, juntament amb pistes que descobreix en el laberint, 
Thomas podrà descobrir el seu propòsit veritable i la forma d’escapar.

TORRENTE 5
Espanya. Comèdia. De Santiago Segura. Amb Santiago Segura, Julián 
López, Jesulín de Ubrique, Fernando Esteso, Carlos Areces, Alec Baldwin, 
Neus Asensi, Chus Lampreave i Florentino Fernández 
Torrente es troba atordit davant una Espanya convulsa i dividida. Ha 
de trobar respostes en el seu interior per aclarir la seva confusió i sortir 
de la cruïlla ... Ah! i també intenta atracar un casino amb una banda 
d´incompetents. Cinquena entrega de la taquillera saga Torrente. 

1/ THE EQUALIZER (16 anys)
Dv.: 19:10/22:00
Ds.: 16:10/19:10/22:00
Dg.:11:30/16:10/19:10/22:00
Dll a Dj.: 18:20/21:00

2/COMO ENTRENAR A TU 
DRAGON 2 (apta) 
Ds.: 15:30
Dg.: 11:30/15:30
2/TORTUGAS NINJA 3D (7 anys) 
Dv. a Dg: 17.40
Dll a Dj.: 20:30
2/EL CORREDOR DEL LABERINTO 
(12 anys) 
Dv. a Dg: 20:00
Dll a Dj.: 18:00
2/EL NIÑO (16 anys) 
Dv. a Dg: 22:20

3/OPERACION CACAHUETE 
(apta) 
Ds.: 17:00
Dg.: 12:00/17:00
3/PERDIDA (16 anys) 
Ds.: 18:15/21:50
Dg.: 17:50/20:50

4/RELATOS SALVAJES (16 anys)  
Dv.: 19:20/22:10
Ds.: 16:20/19:20/22:10
Dg.: 11:40/16:20/19:20/22:10
Dll a Dj.: 18:30/21:10

5/TORTUGAS NINJA (7 anys) 
Dv.: 18:10/20:15/22:20
Ds.: 16:00/ 18:10/20:15/22:20
Dg.: 11:30/16:00/ 18:10/20:15/22:20
Dll a Dj.: 17:30/19:40/21:45

6/TORRENTE 5 (16 anys)
Dv.: 18:00/20:15/22:30
Ds.: 15:45/18:00/20:15/22:30
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Dll a Dj.: 18:15/20:30

7/LA ABEJA MAYA (apta)
Ds.: 15:30
Dg.: 11:40/15:30
7/AVIONES (apta)  
Dg.: 17:30
7/TARZAN (apta)
Ds: 17:30
7/ISLA MINIMA (16 anys)
Dv: 17:30/19:45/21:50
Ds. i Dg: 19:45/21:50
Dll a Dj.: 17:30/19:45/21:50

8/ FROZEN SING ALONG (apta)
Ds.: 16:00
Dg.: 11:50/16:00
8/ ANABELLE (16 anys)
Dv. a Dg: 18:15/20:30/22:50
Dll a Dj.: 17:30/19:35/21:40

CINEMA A L’ANOIA
IGUALADA

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquesta setmana no hi ha 
projecció
Properament: LOBO DE WALL 
STREET

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 39 SETMANES TANCAT

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
VIAJO SOLA (apta) (Premi 
David di Donatello, millor 
actriu Margherita Buy) 
Diumenge: 18:00
BELLE (7 anys)
Diumenge: 19:30
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Defuncions
FRANCISCO MORILLO QUERO 
Edat : 79 anys

CANDELARIA GABARRÓ BER-
NADES 
Edat : 87 anys 

PERE BALCELLS PELFORT 
Edat : 85 anys

DORA GARCÍA BRÚ 

Edat : 62 anys

TOMÁS MORA GALLEGO 
Edat : 81 anys

JOSÉ NAVARRO MÉNDEZ 
Edat : 87 anys

Funerària Anoia, S.L.
Av. Vilanova, 44 • 08700 Igualada Tel.93 803 11 14

He conegut,per la meva sort,
un home treballador, sensible,

que volcava la seva vida vers l’ ”Amistat”.
Els avis de l’Asil el coneixien bé.

No els faltava mai el seu somriure,
El bon humor i un grapat d’acudits.
Però per sobre de tot, el seu ajut.

Les germanetes ho saben prou bé.

A Vilanova de Meià era el rey.
Més famós no n’hi havia d’altre.

Per on passava,tot era reconeixement,
salutacions I bones paraules,a dojo.
A la Schola,l’hem tingut uns anys,

Els darrers de la seva vida.
I hem pogut comprobar la feina feta.

Tindrem mai més un amfitrió com ell?

Als homes com tu no se’ls pot plorar,Joan.
Estem orgullosos d’haver-te conegut

I seguirem cantant, com a tu t’agradava.
I,per si algú et vol recordar.

Sols una cançó hem d’entonar:
“Amics per sempre”

Encara que ja no ens l’acompanyis
amb la teva preuada harmònica.

A reveure, Joan.No t’hem perdut.
T’hem guanyat I sempre et recordarem.

Venim plegats Joan Sarradell per dir-te adéu.
Te n’has anat camí del cel vers el Bon Déu.

Et recordem quan junts cantem amb emoció:
“Serem amics per sempre” i et recordarem sempre!

Antoni Miranda I Pallarès
Schola Cantorum Igualada

En record d’en Joan Sarradell 
i Serra, el “Joan de Cal Tarjo” 
de Vilanova de Meià, un 
“amic per sempre”

Acomiadem a un igualadí 
d’adopció, en Francesc Mar-
cé Sanabra, que va venir al 
aquest món a l’Hospitalet del 
Llobregat l’any 1921. Allí portà 
a terme moltes activitats cul-
turals i fundà el Museu d’His-
tòria, del qual en fou director. 
Ha publicat diversos llibres i 
nombrosos articles en dife-
rents revistes. Amb uns amics 
fundà un taller de ceràmica i, 
Posteriorement, s’engrescà a 
fer algunes escultures..
Més tard, passà a viure a la 
Costa Brava i publicà Racons 
de Calella de Palafrugell.
Vingut a Igualada, ben aviat  
va sentir-se com un igualadí 
més. En el 2012, vaig tenir el 
goig de prologar i presentar el 
seu llibre Descobrint igualada, 

amb 100 dibuixos de racons 
igualadins i 12 poemes, alguns 
d’ells amb tema ben ciutadà. 
Aquell mateix any, i després 
de 60 anys de matrimoni, per-
dé a la seva estimada esposa, 
Rosó Puig, a la qual dedicà un 
grapat de poemes, que recollí 
en un volum de Cants d’amor 
i d’enyorança, amb un dibuix 
del seu nét Arnau, a la por-
tada.  I, encara, com una na-
dala, l’any passat publicà No 
m’acostumo a viure sense tu!
Enguany, a la Biblioteca, feu 
una exposició dels seus di-
buixos ciutadans, i va rebre 
honors i homenatges oficials 
al seu Hospitalet natal, on va 
conèixer a l’igualadí Joan Rius 
Vila, a qui va prologar els 500 
folis d’un llibre de memòries.

Adéu Francesc! Ja sabem que 
estaves enamorat d’Igualada. 
Així ho vas escriure:
És l’aire de la gent, dec repetir-
ho/ el que em fa que m’estimi 
la ciutat/ i em sembla que ben 
fort hauré de dir-ho/ aquest 
amor m’ha dut felicitat/ Tot ple-
gat és senzill I el cor m’eleva:/ 
Igualada és també, com casa 
meva. i ,encara,  vas implorar 
a l’Espòs de Sang, tot dient:
Il.lumina’m Sant Crist d’Igua-
lada el poc que em manca/ 
perquè pugui trobar la porta 
franca/ que duu camí del cel al 
teu costat.
No dubtem de que ja l’has tro-
bada. Al cel ens puguem veu-
re!

Josep Elias i Farré

Adéu a un enamorat d’Igualada

ESGLÉSIA /

Per mandat del sant pare 
Francesc, la Penitenciaria 
Apostòlica ha declarat a Es-
panya Any Jubilar de Santa 
Teresa de Jesús el període 
que va del 15 d’octubre del 
2014 al 15 d’octubre del 2015, 
amb les gràcies atorgades a 
aquesta joiosa efemèride en 
què se celebra el V Centenari 
del naixment de la santa car-
melita d’Àvila, reformadora del 
Carmel i doctora de l’Església 
universal, i el IV Centenari de 
la seva beatificació.

Condicions per a obtenir la in-
dulgència plenària
Segons recorda el decret del 
24 d’abril del 2014 de la Pe-
nitenciaria Apostòlica, la indul-
gència plenària es concedeix 
als fidels veritablement pene-
dits, amb les condicions de 
costum (confessió sacramen-
tal, sagrada comunió eucarís-
tica i pregària per les intenci-
ons del Sant Pare), que visitin 
en el seu pelegrinatge alguna 
catedral, temple o santuari ju-
bilar i allí assisteixin a algun 
ritu sagrat o, almenys, preguin 
durant un temps suficient da-
vant alguna imatge de santa 
Teresa, solemnement expo-
sada, acabant amb la pregària 
del parenostre, credo, invoca-
ció a la Verge Maria i a santa 

Teresa de Jesús.
Aquells qui es trobessin im-
pedits per causa de l’edat o 
la malaltia podran igualment 
obtenir la indulgència plenària 
si, penedits dels seus pecats 
i amb el propòsit de realitzar 
al més aviat possible les tres 
condicions de costum, davant 
alguna imatge de santa Tere-
sa de Jesús s’uneixen espi-
ritualment a les celebracions 
jubilars o pelegrinatges i resen 
el parenostre i el credo, oferint 
els dolors i les molèsties de la 
pròpia vida.

Temples jubilars a la nostra 
diòcesi de Vic
El bisbe de Vic, Mons. Romà 
Casanova, ha declarat els 
següents temples jubilars: la 
Santa Església Catedral Ba-
sílica de Sant Pere de Vic, la 
Col·legiata Basílica de Santa 
Maria de la Seu de Manresa, 
la Basílica de Santa Maria 

d’Igualada, l’església del Mo-
nestir de Carmelites Descal-
ces de Jesús, Maria, Josep i 
Teresa de Vic i l’església del 
Monestir de Carmelites Des-
calces de Sant Josep i Santa 
Teresa d’Igualada-Jorba.
El bisbe recorda que «és una 
bona ocasió per a oferir, amb 
vista a obtenir el perdó diví i la 
gràcia santificant, una intensa 
catequesi sobre el sagrament 
de la penitència. Per tal de fa-
cilitar-ne la pràctica, mostrin-
se els preveres, com sempre, 
amb generosa disponibilitat 
per a impartir el sagrament de 
la reconciliació i administrar la 
sagrada comunió als malalts».
De la pregària de l’Any Jubilar
«Com Teresa de Jesús, mes-
tra d’espiritualitat, ensenyeu-
nos a pregar i a dit de tot cor:
“Vostra sóc, Senyor, he nascut 
per a vós, què maneu fer de 
mi?”»
Amén.

Comença l’Any Jubilar de Santa Teresa de 
Jesús



Eduard  Darbra
Col. 19677.

LLicenciat en Psicologia. 
Màster en psicologia clínica i de la salut i psicoteràpia.

@EduardDarbraMag - calaixdemocions.blogspot.es

   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual
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ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU

DERMATOLOGIA ORTOPÈDIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA
· TERÀPIES NATURALS

OFTALMOLOGIA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES I

DR. JOSEP Ma USTRELL

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

ORTOPÈDIA 
CASES

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

POLICLÍNICA IGUALADA

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

CLÍNICA DENTAL
SANT AGUSTÍ

Passeig Verdaguer, 107, 1r
IGUALADA

TEL. 93 804 21 11
Totes les especialitats en hores 

convingudes

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

C. Capellades, 37, baixos
Tel. 93 805 15 63

IGUALADA

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Plantilles a mida, faixes ortopèdiques, 
etc...

C. Bèlgica, 2,
local 6 

Tel. 93 805 50 76
IGUALADA

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

Diagnòstic i tractament dels trastorns 
de la personalitat, i de l’estat d’ànim.

C. Garcia Fossas, 2, 2n, 1a
(cantonada Rambla / Pl. Creu)

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 
08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes

Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica

Colitis ulcerosa, síndrome de Crohn
Al·lèrgies, intoleràncies...

Més info: 654 50 97 81

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

C. de Manresa, 59 Igualada
Telf. 93 804 37 48 

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

- Neuropsicologia infantil.
- Logopèdia.
- Trastorns de la parla i la lectoescriptura.
- Diagnòstic, psicoteràpia i tractament 
psicològic.
- Reeducació de la veu i quequeig.
- Medicina i Psicologia.
- Psicologia.
- Nens i adults

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc...
Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis

IGUALADA
Hores convingudes:

Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90
93 805 51 74 

· Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

Av. Andorra, 8 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27 

vives.singla@cofb.net

· Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.
Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

Tels. 93 805 39 33 (consultori)
            93 290 68 67 (permanent)

Ofereix tots els serveis
odontològics

DRA. NÚRIA MÚNERA I PASCUAL

Av. Mestre Muntaner, 72. Baixos
Tel. 93 803 06 10 - 93 803 36 16 

IGUALADA

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

-Taps de bany i de sorolls fets a mida
-Reparació d’audiòfons de totes les marques

-Personal titulat

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

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES MÈ DICS

C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

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

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

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia

Alguns consells pels pares.
La tasca de ser pares, és una de 
les tasques més complicades 
que hi ha i que sempre hi ha 
hagut. Qualsevol pare intenta 
educar als fills de la millor 
manera que sap, aquesta 
manera normalment sol ser de 
la que ha viscut ell mateix tot 
intentant rectificar el que va 
aprendre dels seus pares i no li 
va agradar, no sempre és fàcil 
rectificar, a vegades un es posa 
a l’extrem oposat i tampoc és 
el correcte.
Alguns consells genèrics per 
educar els fills poden ser.
- Ficar-se d’acord les normes 
per part dels dos pares, no pot 
ser que el pare digui blanc i la 
mare negre, ja que sinó un dels 
dos pares perdria l’autoritat, 
els pares han de ser un equip, 
encara que estiguin separats o 
divorciats.
- Els pares són qui han de 
prendre les decisions quan els 
nens són petits, s’ha d’intentar 
evitar preguntar al nen que 
vol fer, si uns pares diuen que 
avui es fa això avui es fa això, 
per exemple decidir que es fa 
un diumenge al matí. Un altre 
tema seria preguntar quin 
esport vol fer, però la decisió 
dels pares seria que el fill ha de 
fer esport.
- Ser un bon model tot predi-
cant el que un diu. Uns pares 
que li diuen al fill que no és sa 
fumar quan ells fumen pro-
voca inseguretats en els nens.
- A l’hora de mirar la televisió, 
sempre fer-ho amb la super-
visió d’un adult, mai sols, fins 
a certa edat, o en tot cas que 
els pares sàpiguen que estan 
mirant en qualsevol moment.
- A l’hora de solucionar un 
problema, deixar que el solu-
cionin ells sols, com a molt 
ser una guia, no solucionar-
los-hi el problema, d’aquesta 
manera aconseguirem que 
l’autoestima dels nens aug-
menti en adonar-se’n  poden 
resoldre els problemes per ells 
sols.
Aquest són alguns consells 
bàsics que poden ajudar a 
l’hora d’educar els fills i al 
mateix temps als pares
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Contactes

Orientales
Jovenes y

guapas

Masajes+
Comp.

Particular
24h. 

Igualada
692 62 88 52

Relax
NOMÉS SORTIDES

MADURA CATALANA
HORARI FLEXIBLE

Truca’m
631 610 296
DISCRECIÓ



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

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

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

Restaurant
Braseria i Cafeteria

Carretera  NII, KM.562 - 08719 
Castellolí (BCN)

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

Ctra. Nacional II, Km 548 • 08719 Jorba (Barcelona). Tel.: 93 809 40 37

www.xarops.com • e-mail: restaurant@xarops.com

Restaurant

Casaments 
· Reunions de treball 

· Convencions Presentació 
de productes

 · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris 

· Menjar per emportar.

El gourmet
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· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies

93 804 24 51
C/ del Retir, 40
08700 Igualada
  

publianoiadisseny@gmail.com

PER 
PUBLICITAT

C/ Sant Magí, 58 
 08700 Igualada
Tel. 93 804 66 26 

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

 Preparació:

Posem un cassó al foc amb aigua i sal i coem els 
llagostins, quan estiguin els colem i pelem.

Coem els ous �ns que estiguin durs; pelem el meló, ho 
netegem i trossegem la polpa.

Posar el meló en una font, afegim els llagostins nets i 
pelats, cobrim amb la salsa rosa i barregem bé, 
adornem amb els ous durs picadets i servim ben 
fresquets.

Ingredients (4 persones) :

- 1 meló.
- 500 gr de llagostins.
- salsa rosa.
- 2 ous durs.
- sal.

Meló amb llagostins
 

Preparació:
Xafa l'all, pica el bitxo, el pebrot i  talla la ceba en 
rodanxes �nes.
Tallar les fulles de llimoner en tires �nes, tallar el 
tomàquet en grillons, tallar les fulles d'alfàbrega en tires.
Posar els �deus en remull el temps que ens indiqui el 
fabricant, escórrer bé.
Escalfar dues cullerades d'oli en un wok i saltar l'all, el 
bitxo i la ceba durant un minut.
Incorporar la carn saltar a foc viu. Afegir el pebrot i 
salteja tot junt.
Incorporar les fulles de llimoner, dues cullerades de salsa 
de soia i el sucre.
Agregar els �deus i el tomàquet i saltar perquè aga� 
temperatura.
Quan ho tinguem en la font espolvorar amb l'alfàbrega.

Ingredients (4 persones) :
- 220 gr. �deus amples d'arròs
- Oli vegetal
- 1 dent all
- 1 bitxo verd fresc
- 125 gr. ceba
- 300 gr. carn picada barrejada
- 125 gr. pebrot verd
- 2 fulles llimoner
- Salsa soia
- Sucre
- 1 tomàquet
- fulles d’alfàbrega

Fideus amb carn
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CONFIDENCIALJaume Singla.-
El capelladí Pep Vallés i San-
martí és un home dedicat a 
fons a la cultura. És punt de 
referència a Capellades per la 
seva vàlua organitzativa, tea-
tral, associativa.... Ara, amb 
una Junta de set persones, 
està tirant endavant el projecte 
de potenciació d’una de les 
més importants entitats cape-
lladines: La Lliga. Aprofiten 
l’avinentesa del 113 aniversari 
de la seva fundació per ende-
gar un projecte molt engresca-
dor i molt capelladí.
Què és La Lliga?
Una entitat sense ànim de 
lucre, oberta a tothom, que 
aglutina un nombre important 
de socis que vol donar a Cape-
llades la possibilitat d’associ-
ar-se per tirar endavant tota 
mena de projectes culturals. És 
també un lloc de trobada cada 
vegada més gran. L’any passat 
penjàvem unes banderetes que 
deien “Ja som quatre-cents” i 
aquest any volem arribar als 
sis-cents.
Quines activitats es fan a La 
Lliga?
La Lliga té locals propis: la cafe-
teria, el Saló Rosa i el Teatre 
amb la pista Jardí. Teatre i pista 
els tenim llogats a l’ajuntament 
des del conveni per a la restau-
ració de l’edifici. Nosaltres hi 

fem cinema, teatre, cinefòrum, 
els escacs, billar, tallers, con-
ferències... a mesura que els 
socis ho demanen incremen-
tem les activitats. Ara mateix 
tenim un grup de dones que 
fa ganxet, costura i “trapillo”. 
El nostre problema és que ens 
comença a faltar espai.
És un ateneu?
A partir del mes de gener esta-
rem associats a la Federació 
d’Ateneus de Catalunya.
Què l’ha dut a acceptar el 
repte d’encapçalar l’equip 
directiu de La Lliga?.
Des de fa tres anys amb un 
grup de persones encapça-
lades per l’Anton Font, vàrem 
fer-nos càrrec de l’entitat. 
Aquest passat mes de setem-
bre, l’Anton Font va demanar 
ser rellevat de la responsabi-
litat de la presidència i, sense 
esperar a la meva jubilació de 
la feina el proper mes de maig, 
he donat un pas endavant amb 
el suport dels companys i amb 
la intenció d’ampliar la Junta 
per fer front als projectes de 
creixement que tenim. Tot això 
ho portarem a l’assemblea de 
principi d’any. Molts capella-
dins portem La Lliga a la sang. 
El meu pare i també el meu 
oncle en foren presidents i jo 
he formant part de diverses 
juntes al llarg dels anys.  

A grosso modo quins són els 
projectes de futur?.
El projecte fonamental és un 
projecte d’obres. Volem recons-
truir la casa del cafeter que es 
va ensorrar i no l’hem recuperat 
encara. No serà un habitatge 
sinó que hi haurà locals per 
a fer activitats. També volem 
allargar la terrassa i recuperar 
el celler que hi ha sota. Si arri-
bem als sis-cents socis -ens 
en falten una vintena- podrem 
demanar un crèdit de cent vint 
mil euros per tirar endavant 
aquestes obres que la gent 
demana. Hem aconseguit 
publicar les programacions tri-
mestrals perquè tots els socis 
puguin reservar-se les dates. 
Ja estem treballant l’agenda 
del gener a març vinents.

La marxa del Museu de l’Aigua, que va 
ser forjat pel ja difunt Ròmul Gavarró, 
fundador d’Aigua de Rigat, i que ocu-
pava bona part de l’edifici conegut 
com “Molí de Rigat” en el llindar entre 
Vilanova del Camí i la Pobla de Cla-
ramunt, ha posat damunt la taula no 
només un debat sobre la gestió que 
s’ha fet d’aquest assumpte a nivell 
públic, sinó que pot deparar d’altres 
sorpreses....
Empaquetat ja tot el museu, traslladat  
al que serà segurament, en el futur, la 
seva nova ubicació a la Pobla, el soli-
tari, vell i abandonat “Molí de Rigat” 
guarda encara secrets i joies que 
formen part de la nostra història.
En el seu exterior, rovellada però 
encara intacta, podem veure-hi la 
màquina, gran i pesada, que, en els 
anys 60, va perforar tot el Passeig 
Verdaguer d’Igualada per fer-ne la 
canalització de les aigües.  Podria ser 
perfectament una peça, ara que el 
Passeig celebrava 180 anys de la seva 
història, per donar-li una certa dignitat 
en un espai, diguem-ne, més adient. 
A més, dóna la circumstància que el 
“Molí de Rigat”, que amenaça ruïna, és 
propietat d’Agbar, que, posats a fer, és 
ja una empresa estrangera, de capital 
francès, a qui aquest edifici i les andrò-
mines que hi ha segurament li fan més 
nosa que servei...
A més, nosaltres, de ser l’alcalde de 
Capellades, estaríem molts interessats 
en saber què es guarda encara dins 
d’aquelles parets. Seguríssim que els 
capelladins n’estarien molt agraïts...

D’on ve el nom?.
És com es feien les coses 
l’any 1900. Es diu oficialment 
la Lliga comercial, industrial i 
agrícola. El trenta-nou es va 
dir Círculo de Capellades. 
Encara que es jubili, ocu-
par-se de la Lliga serà 
com una prolongació de la 
feina?. 
Fa més de vint anys que sóc 
tècnic de cultura a l’ajunta-
ment de Capellades, però jo 
vinc de la indústria metaŀlúr-
gica. Després de treballar-hi 
trenta anys em vaig veure al 
carrer. Allò que em va sem-
blar una catàstrofe, va ser 
una gran sort que m’ha donat 
ocasió de fer una feina apas-
sionant. Fins ara, des de 
l’ajuntament i a partir del maig 
des de la Lliga i altres entitats. 
I sempre per a tots els cape-
lladins.
Celebreu 113 anys. És un 
nombre poc habitual.
Són molts anys, han passat 
moltes generacions i moltes 
vicissituds. En tot cas és un 
aniversari que mira endavant. 
Tenim la fita dels sis-cents 
socis i potenciar l’entitat per 
arribar a altres aniversaris, si 
voleu més rodons, però igual-
ment importants.

4 paraules amb... Pep Vallès
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