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 Hi haurà 36 locals i 122 meses per votar a la comarca Demà dissabte, 
Fira de Tots 
Sants a Calaf

ALTA ANOIA 37

Preparant el 9N

La campanya “País Groc” de l’Assemblea Nacional Catalana va transcórrer el passat cap de setmana en diversos municipis de l’Anoia.

Jordi Savall renuncia al Premio 
Nacional de Música en desacord 
amb el govern espanyol del PP

P18

 A Igualada es votarà als instituts i el bus serà gratis tot el dia

L'onzena edició 
del Rec.0 torna 
dimecres vinent

IGUALADA 10

Diumenge, 
diada dels 
Moixiganguers

CULTURA 53

L'IHC, camí 
d'Europa

ESPORTS 40

c/ Piereta, 44 - PIERAc/ de la Virtut, local 12 - IGUALADA
c/ Major, 10 - MASQUEFAc/ Verge de Montserrat, 10- VILANOVA DEL CAMÍ
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Hom havia previst que des l’Onze de Se-
tembre fins el  9 de Novembre passarien 
moltes coses. Però pocs pensaven que a 
tan pocs dies de la data fixada encara no 
se sabés si es podrà votar, si serà una con-
sulta o si és una forma amagada de refe-
rèndum. S’han manipulat tant els concep-
tes, que els desitjos s’han tornat certeses. 
I que es defensen tan aferrissadament. 
Referendar significa recolzar i alinear-se 
amb uns plantejaments, normalment de ca-
ràcter jurídic. Primer es fa una constitució, 
una llei i després es demana al poble que 
li doni conformitat. Però en aquest cas és 
a l’inrevés. És el poble que demana. I els 
polítics s’amaguen darrere de les lleis per 
no fer el que els reclamen. I la ciutadania 
ja està farta que el dret sigui la trinxera que 
defensi els seus privilegis. I es converteixi 
en una corrupció que ha espoliat les idees 
i les arques públiques. 
I lamentablement aquest no és un proble-
ma ni de Madrid, ni de la Generalitat. Els 
dossiers, que estaven guardats als calai-
xos comencen a sortir per contrarestar 
els atacs que pateixen tant d’amics com 
d’adversaris. També n’hi ha en els àmbits 
locals. Tothom sap de les disbauxes que 
s’han fet amb diners públics. Les enormes 
quantitats malmeses en foteses que aca-
bem pagant d’una manera o un altra, hagin 
vingut els cabals d’Europa, dels pressu-
postos de l’Estat, de la Generalitat, de la 
Diputació, dels Consells Comarcals o del 
pressupost municipal.
Per això cal que els catalans puguin votar. 
Es pugui aclarir el futur d’un poble que ha 
buscat durant molts anys un encaix en el 
concepte de les Espanyes. Però que rei-
teradament s’ha trobat que només hi ha 
l’esperit de les Castelles imperials de sem-
pre. No cal ser un amant de la història. No-
més mirar per la televisió el serial ‘Isabel’. 
Aquesta sèries, feta en lloança d’una èpo-
ca on es començà “la unitat”, mostra amb 
claredat el que han patit tots els que han 
confiat en la seva manera d’entendre la di-
versitat i en les seves lleis. 
Tampoc aquesta Espanya de la qual el 
govern de l’estat presumeix és la que ens 
prediquen. Ni la majoria que avui té el go-
vern del PP significa l’expressió de la re-
presentativitat de la majoria dels ciutadans. 
Ho estan fent tan malament que totes les 
estructures grinyolen i s’albiren canvis molt 
profunds que poden afectar a la manera de 
governar-nos. No es força la unitat amb la 
por. No s’acaba amb la corrupció dema-
nant perdó. La democràcia és un projecte 
en comú. Compartit damunt les divergèn-
cies i les diversitats. No es fa amb autori-
tarisme i lleis opressores. Cal deixar que 
sigui el poble qui mani. I pugui canviar tot 
el que no funciona. I sols es pot fer si hi 
ha llibertat d’expressar el que es pensa i 
el que es vol. I això només s’aconsegueix 
deixant que voti.

Cal votar

La campanya “País Groc” i els voluntaris
El passat cap de setmana, a gairebé tots els pobles de l’Anoia es 
va poder veure com els voluntaris de l’Assemblea Nacional Ca-
talana s’encarregaven de “pintar” de groc molts espais públics, 
dins de la campanya “Ara és l’hora” i “País Groc” que l’ANC està 
fent a tot el país. La fotografia del Timbaler del Bruc amb el llaç 
és prou il.lustrativa. 

Carme Forcadell, Presidenta de l’ANC, en l’acte 
‘Ara és el moment’ va dir repetidament “Donarem 
suport al 9-N però exigim unitat i eleccions. Presi-
dent, convoqui-les, volem votar en els propers tres 
mesos. No volem més dilacions, el país per davant 
dels partits”.

A la primera fila, amb samarreta groga, hi havia He-
lena Rakosnik, esposa del president de la Genera-
litat, acompanyada de Ferran Mascarell, conseller 
de cultura i altres amics. I el seu llenguatge corporal 
va demostrar clarament el disgust que tenia al sentir 
com la presidenta de l’ANC exigia immediates elec-
cions plebiscitàries.

Carme Garcia, que va ser diputada al Congrés jun-
tament amb Joan Herrera a la legislatura 2004-2007 
i regidora i portaveu de l’Ajuntament de Sabadell des 
del 2007, amb més de 40 anys de militància –primer 
al PSUC i ja després a ICV– i d’haver destapat el cas 
Mercuri, ha anunciat que deixa el partit “perquè el 
partit ha segrestat el debat sobiranista quan la direc-
ció pren decisions sense consultar-les a la militància”

Francesc Homs, conseller de Presidència, anuncia 
un preacord amb els partits pel 9-N. Poc després 
ERC,  ICV-EUiA i la CUP ho desmenteixen. I Oriol 
Junqueras diu al govern “Vostès sabran si es bo que 
un govern anunciï un acord que després desmentei-
xin les parts”. Així no es va gaire lluny.

Dolors Camats, coordinadora nacional d’ICV, va de-
clarar que “Ens estem movent per recuperar la uni-
tat que el Govern ha trencat corrent molts riscos. El 
Govern ha de dir la veritat. Ja no tenim l’instrument 
democràtic de la consulta. Ara és una altra cosa. Per 
honestedat el Govern ha de dir a la gent què és això. 
Avui el problema no és el 9-N, el problema és que el 
Govern no convoca eleccions”.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, més conegut 
com ‘el pequeño Nicolás’, de només 20 anys, ha 
aconseguit fer-se passar per un alt càrrec utilitzant 
credencials i informes informes del Centre Nacional 
d’Intel·ligència i de la Moncloa. Entre els seus ‘èxits’, 
destaca haver entrat a reunions amb empresaris de 
l’Ibex 35, a la llotja del Santiago Bernabéu, fer-se 
acompanyar per dos policies en cotxe oficial de Ma-
drid a Galícia o a la mateixa coronació del rei Felip 
VI. A Espanya tot és possible.

Teresa Romero, l’auxiliar d’infermeria que es va 
infectar d’ebola a l’hospital Carlos III de Madrid, ha 
superat la malaltia. La ministra de Sanitat Ana Mato 
va demanar la seva dimissió. Uns diuen que per “ne-
gligència professional” però per Madrid diuen que és 
perquè el seu marit vol posar una demanda contra 
ella i contra tots els responsables sanitaris implicats. 
Sembla que les seqüeles del cas no seran només 
físiques.

Guillem Rakosnik, cunyat del president, va ser aco-
miadat de l’empresa Focus, propietat de Daniel Mar-
tínez, de tendències nacionalistes. Les raons diuen 
que van ser una intermediació amb unes Jornades 
en les que hi participaren els consellers Puig i Mas-
carell. 

Oleguer Pujol Ferrusola, fill petit del que fou pre-
sident de la Generalitat, ha estat tractat com un cri-
minal per tots els mitjans de propaganda política del 
govern de l’estat. Contrasta amb el que ha fet amb 
altres”presumptes” en escàndols semblants. I en 
cada oportunitat no es queden de parlar del patriarca 
familiar.

Luis Iglesias, gendre d’Eduardo Zaplana, també 
era soci del petit dels Pujol, en moltes de les ope-
racions suara investigades. Pel que sembla eren 
freqüents els negocis amb l’entramat del poder eco-
nòmic espanyol (de fet Oleguer era un català resi-
dent a Madrid). Caldrà mesos per saber la realitat i 
l’abast d’aquestes operacions i de quants implicats 
les protagonitzen. Perquè es parla d’operacions de 
més de 2.000 milions d’euros que precisen d’instru-
ments financers molt potents, fora de l’abast de mers 
particulars pròspers. 

Mariano Rajoy, president  del govern, no sabia res 
del diner negre corria pels passadissos de la seu del 
PP al carrer Génova. Quan Luis Bárcenas feia pàtria 
als bancs suïssos. Quan Hisenda li tornava diners 
de la seva declaració a Francisco Correa. O quan el 
que es pagava en les targetes B de Caja Madrid no 
es declarava. Llavors tot ho manava José Maria Az-
nar i després Álvarez-Cascos, Rodrigo Rato, Ángel 
Acebes..., I ell s’entretenia seguint el Tour de Fran-
ça...  I encara segueix pensant que pren el pèl als 
ciutadans.
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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 situació política és tan variable que en el moment 
d’escriure aquesta columna no sé si s’impugnarà la 
consulta o quina bestiesa diran alguns dels seus 
“líders”. No em negareu que a Espanya hi ha una 
casta institucional absolutament impresentable tant 
per les seves opinions com, per les seves accions.
Per a Rajoy impedir la consulta “es un éxito de la 
democracia”. Segons declarava aquesta mateixa 
setmana el president que només llegeix el Marca 
“mientras yo sea presidente se cumplirá la ley”. 
Que això ho digui el president d’un partit que hau-
ria construït la seva seu sense pagar l’IVA, és una 
mostra de “desfachatez” insòlita en un primer mi-
nistre d’un país europeu. Rajoy intenta resoldre un 
problema polític amb mesures judicials. A banda de 
ser una estupidesa, és una altra forma d’incomplir 
la llei. 
Ahir dijous, la majoria absoluta del Partit Popular a 
Las Cortes Españolas, va impedir la convocatòria 
d’un ple monogràfic al voltant de la corrupció. Es 
veu que això de la corrupció els importa poc. Tot i 
tenir més de cinc-cents als càrrecs imputats en els 
més de 1.700 casos oberts i al 75% del primer go-
vern d’Aznar imputat, als diputats del PP no els inte-
ressa frenar la corrupció. Per a ells és més perillós 
consultar als ciutadans. 
A Catalunya la situació d’algun partit no és gaire 
millor. Encara m’irrita la retina la imatge que vaig 
veure dimecres al Parlament. Els visitants convi-
dats pel PP, per intentar condicionar el debat, feien 
la salutació feixista al crit de “Viva España”. És legí-
tim sentir-se espanyol, mostrar patriotisme envers 
Espanya i ho és desitjar que l’estat segueixi com 
fins ara. El problema que tenen els “patriotes espa-
nyols” és que els símbols d’Espanya els han deixat 
en mans de feixistes, nazis i violents. Els catalans, 
que per damunt de tot som demòcrates, mai accep-
tarem ser representats per banderes amb àligues, 
braus, esvàstiques o cadenes. El que ha de fer amb 
urgència l’Estat és escarmentar els corruptes, recu-
perar els diners malversats i posar-los al servei dels 
ciutadans. 
Mentre escric apareix el dictamen del Consejo de 
Estado respecte de la consulta del Nou 9 N. El re-
butja per unanimitat. Si tenim en compte que entre 
els membres del Consejo hi ha exministres soci-
alistes -el partit dels quals diu voler una reforma 
federal- i un ponent constitucional guardonat per 
Jordi Pujol amb la Creu de Sant Jordi, hom podria 
esperar que el dictamen signat no ho fos per una-
nimitat. És clar que si tenim en compte l’obscenitat 
de milers d’euros que cobren pel càrrec, penso que 
potser han votat mirant la seva butxaca i no el text 
de la llei.
Fins quan jutges i magistrats acceptaran que el PP 
els utilitzi per frenar els legítims anhels dels ciuta-
dans de Catalunya? Cal que recordem que el pitjor 
delicte d’un jutge -la prevaricació- és emetre una 
sentència o un dictamen injust?.

Miren i no veuen

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

La cançó de l’enfadós. Hi havia una 
vegada un nen assegut al costat de l’àvia, que estava 
vora del foc mentre cosia. El vailet demanava que li 
expliqués un conte. I l’àvia, que en aquell moment no 
en tenia gaires ganes, li deia:
Vols que et canti la cançó enfadosa? 
I el nen deia, Sí.
Llavors l’àvia feia: Jo no t’he pas dit “sí” sinó si vols 
que et cantí la cançó enfadosa. 
I el nen: Canta àvia.
I l’àvia: Jo no t’he pas dit “Canta àvia” sinó si vols que 
et cantí la cançó enfadosa.
I el nen: Vinga!.
I l’àvia: Jo no t’he pas dit “Vinga!” sinó si vols que et 
canti la cançó enfadosa.

I així va anar seguint la “conversa” que va durar tant 
com la paciència del nen esperant aquell conte que 
mai no arribava. Per això era ‘cançó’ i era ‘enfadosa’, 
una expressió catalana del que no s’acabava mai. I 
no pas perquè es canti -ja sabem que se li diu “can-
çoner” a aquell que tarda massa a fer alguna cosa- i 
el terme enfadós o enfadosa, és el resultat de la re-
petició de paraules i conceptes que acaba per avorrir 
a qui escolta. En castellà, d’aquesta manera de com-
portar-se en diuen el conte de mai acabar. 
Avui la cançó de l’enfadós ha amarat el nostre pre-
sent. Els posicionaments polítics referents a la con-
sulta són ben sovint dignes de ser titllades d’enfado-
ses.  Les respostes sempre són les mateixes i tan 
pocasoltes com les de l’àvia que no volia explicar un 
conte. Utilitzen arguments que no ho són i que s’ama-
guen darrere una legalitat interessada. Són recur-
rents. Estan pensats per allargar una rondalla, sense 
arribar mai al final. Diàlegs més que previsibles. Cap 
sentit i finalitat. I manat des de l’altar dels qui semblen 
tenir el poder. Sonsònies que no són res més que xer-
rameques avorrides que no condueixen més que a 
mantenir l’ordre establert.  
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I per acabar-ho d’adobar s’ha judicialitzat la vida pú-
blica. Cada dia hi ha un nou cataclisme que afecta a 
personatges que ja fa temps havien caigut de l’Olimp 
dels governs. Però com que alguns d’ells encara 
gaudien de bona reputació, s’utilitzen per entretenir 
a les masses fent molt rebombori. Tenen l’esperança 
de l’escarni i les pors facin el que no aconsegueixen 
la seva falta d’arguments. I els espectacles policials i 
judicials s’eternitzen, perquè els advocats allarguen 
els procediments i els encausats solen sortir pràctica-
ment il·lesos del destret. I si no se’n surten serveixen 
de cap de turc per protegir més a qui mana. 
Però no convenen a la gent. No s’adonen que això 
no pot durar fins l’infinit. Cada pas que es dóna su-
posa un nou cop -i no petit- a l’agònic sistema polític 
actual. No veuen que no n’hi ha prou en maquillar-
lo una mica. Cal fer foc nou i deixar les motxilles del 
passat. El poder polític espanyol afronta avui seriosos 
problemes de supervivència. La corrupció el debilita 
per dins. I la pregonada unitat és contestada. La ne-
cessitat d’escapar-se dels tribunals, trenca aliances 
llargament teixides pels que manen. Les oligarquies 
de sempre. Els que no pensen en el poble, sinó en 
ells i els seus. Però a fora cada dia creix més la pres-
sió d’un poble que vol recuperar el seu protagonisme. 
Ja no tolera que el tractin com un nen. S’adonen que 
amb aquests governants no es pot anar enlloc... ni 
per força. I per això cada dia hi ha més gent que vol 
anar-se’n. I els que no tenen cap més remei que que-
dar-se pensen en girar la truita. La voluntat catalana 
seguirà posant en qüestió la sostenibilitat de l’estruc-
tura d’aquest Estat. I la desastrosa situació de la ma-
joria de la resta d’autonomies, evidència el futur que 
hi ha quedant-se. I encara que el missatge es repetei-
xi incansablement no convenceran ningú. Fins que es 
deixarà de jugar. La història ensenya que els règims 
no cauen sols, sinó que cal tombar-los. Des de dins o 
des de fora. I és quan s’acaba la cançó de l’enfadós.

Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència... O no

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

AULA 42
REPÀS

25€/mes
Primària - ESO - BATXILLERAT

AULA 42

626  082  108

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com
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LOTTO 6/49
· Dissabte 25/10/2014

6-11-12-25-37-43
Complementari: 33
Reintegrament: 6

· Dimecres 29/10/2014
1-21-29-33-35-43
Complementari: 8
Reintegrament: 0

TRIO
· Dijous 23                  527  
· Divendres 24          578
· Dissabte 25     481
· Diumenge 26          890
· Dilluns 27               920
· Dimarts 28       462
· Dimecres 29      256

ONCE
· Dijous 23              46778
· Divendres 24       85661
· Dissabte 25    63082
· Diumenge 26       06408
· Dilluns 27             30398
· Dimarts 28    08651
· Dimecres 29    17565

· Dijous 23   4-15-22-30-32-41   C: 19  R: 6
· Dissabte 25   8-15-23-35-36-37  C: 44   R: 6

· Diumenge 26   35-36-38-48-50  Núm. clau: 8 

· Dimarts 28   10-15-17-40-45  Estrellas: 1/2

OCTUBRE/NOVEMBRE
31: Alfons Rodríguez; Quintí; Volfang 
1: Tots Sants.
2: Commemoració de tots els fidels difunts.
3: Martí de Porres; Ermengo; Sílvia.  
4: Carles Borromeu; Vidal i Agrícola
5: Zacaries; Elisabet; Magne; Bertil·la 
6: Seve; Lleonard, 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL
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El 9N. Catalans a Suècia
•• NÚRIA FERRER

Com tants d’altres catalans finalment 
també vàrem decidir marxar a l’estran-
ger. Nosaltres vam triar Suècia, de fet 
el meu marit és d’allà. A la nostra ciutat 
també hi viu una noia de Barcelona.
Des que vam arribar hem estat fent 
mans i mànigues per saber què s’ha-
via de fer per poder votar el 9N. Final-
ment vam saber que no podíem votar 
per correu, encara no entenem ben bé 
per què, només podíem votar de ma-
nera presencial. Només hi havia 16 
llocs en tot el món i tots ben lluny de 
Suècia. Ens vam plantejar què havíem 
de fer: Comprar un bitllet d’avió per ve-
nir a Barcelona a votar? I si després de 
comprar el bitllet no hi havia consulta? 
Què fem? Doncs esperem, a veure 
què passa.
La setmana passada vam saber que 
també hi hauria una oficina a Copen-
haguen (Dinamarca) on podríem di-
positar la butlleta. Doncs cap allà que 
anirem tots tres, dic tots tres, perquè el 
meu marit té residència a Catalunya. 
Entre anar i tornar haurem de fer gaire-
bé mil kilòmetres. Els nens també vin-
dran. És un dia molt especial, fa moo-
olts anys que esperem aquest moment 
i ells també han de ser a la foto. Que 
no servirà de res? Bé, ja ho veurem. 
És evident que els que són negatius 
de mena pensaran això i malgrat que 
només hagin de desplaçar-se dos car-
rers més avall, no hi aniran. Però no 
són aquests els que mouen el món. 
Els que canvien les coses són els que 
no es donen per vençuts ni a la prime-
ra ni a la segona ni a la tercera. Que 
no servirà de res? I tant que sí. Servirà 
perquè el món vegi que els catalans 
estem units i que passi el que passi el 
9N continuarem lluitant. Si estem junts 
ningú podrà amb nosaltres i ho aca-
barem aconseguint, potser no el 9N, 
però sí un altre dia. Així és que des 
de Suècia animem a tots els catalans 

i catalanes a anar a votar. Si nosaltres 
tres podem fer mil kilòmetres, la resta 
bé que poden anar dos carrers més 
avall. I si aquests poca penes de Ma-
drid impugnen el nou 9 N, és perquè 
s’ho veuen a venir. Nosaltres endavant 
i sense por. 
Aprofitant que parlo de Suècia, 
m’agradaria aconsellar a totes aque-
lles persones que tenen pensat anar 
a viure a un altre país de fer atenció a 
l’hora de contractar l’empresa de mu-
dances. Jo vaig tenir la mala sort de 
contractar Wisse Moving de Barcelo-
na.  Jo m’he sentit estafada pràctica-
ment des del primer dia. A casa meva 
em van fer signar un albarà conforme 
s’emportaven 5m3, a l’endemà em 
van dir que ho havien tornat a comptar 
i eren 6m3. Van trigar unes quantes 
setmanes més del que m’havien dit a 
portar-nos les coses. Fins aquí ho vam 
deixar passar. 
Quan finalment van arribar les nos-
tres coses, mancava un embolcall que 
contenia dos quadres. El conductor de 
la furgoneta em va assegurar que els 
meus quadres es trobaven a Noruega, 
fins i tot m’ho va posar per escrit i ho 

va signar. A continuació va dir que el 
senyor René Wisse, de Wisse Moving 
a Barcelona, n’estava informat, però 
que probablement no ens voldria en-
viar els quadres perquè el transport 
li valdria massa. Vam esperar que el 
senyor Wisse es posés en contacte 
amb nosaltres, però no ho va fer. Ho 
vaig haver de fer jo. Amb tota la barra 
del món em va dir que no sabia res. 
Poc després em va oferir 80 misera-
bles euros que era la part correspo-
nent a l’assegurança. Segons em va 
dir el conductor, el senyor Wisse co-
neix on són els  quadres, però li surt 
més a compte donar-me 80 euros -de 
fet els paga l’assegurança- i qui surt 
perdent som nosaltres, ja que els 80 
euros ni tan sols cobreixen el que vam 
pagar pel transport d’un embolcall que 
no ens ha arribat mai, i ja ni parlar-ne 
del valor dels quadres. Evidentment 
hem denunciat a Wisse Moving. Aneu 
doncs en compte!

Vergonya de Policia Muni-
cipal vilanovina!
•• JOSEP IBARS

Dilluns, al vespre, mentre anava fent 
fúting pel Parc Fluvial de Vilanova del 
Camí, vaig patir un esquinç al bessó, 
que m’impedia caminar. Amb un do-
lor molt intens. De mica en mica, vaig 
arribar a l’alçada de l’ajuntament i va 
arribar  una patrulla dels municipals, 
(12 i 35)  amb el seu flamant 4x4, als 
quals vaig demanar ajuda molt educa-
dament per apropar-me a uns 500 me-
tres  més enllà.  SORPRESA.  Van re-
butjar amb males maneres l’ajuda que 
els sol·licitava.  Que em fotés i truqués 
a algú. Que truqui a una ambulància.  
Però quina és l’atenció que han de do-
nar els  “agents municipals” ? Només 
serveixen per multar?  Si es troben a 
algú tirat a les voreres, demanant aju-
da,  acceleren per no atendre’l? Que 
no som persones? Que no els paguem 

entre tots els ciutadans? Que no te-
nen ni un bri d’humanitat? .  Faig una 
crida a tots els atletes de la comarca, 
a NO PARTICIPAR en cap cursa que 
organitzi l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí; ni la pujada als Dipòsits ni la 
cursa popular ni la Sant Silvestre,  no 
sigui que patiu una relliscada, o cai-
gueu o patiu qualsevol accident, per-
què NO US ATENDRAN.  Quina ver-
gonya de municipals que tenim.  Sra. 
Alcaldessa, prenguin nota.

Joan Armengol en els 90 
anys de Ràdio Barcelona
•• JOSEP ELIASI FARRÉ

Al Palau de la Música Catalana va tenir 
lloc la celebració inicial del 90è Aniver-
sari de la fundació de Ràdio Barcelo-
na. Fou un acte en el qual hi assistiren 
nombroses figures de la radiodifusió, 
relacionades amb l’emissora dega-
na. Entre elles no hi mancà, l’igualadí 
Joan Armengol.
En el decurs de l’acte, es projectaren 
dues fotografies del nostre compatrici; 
una entrevistant a Joan Miró i una al-
tre amb Joan Manuel Serrat i Salvador  
Escamilla. També fou entrevistat per 
Ignacio Gabilondo.
Recordem que Armengol, també ha 
format part de Ràdio Estel, que ara 
compleix 20 anys d’estar en antena. 
Són unes fites importants en la trajec-
tòria professional de Joan Armengol.

Dia 31: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 1: BAUSILI/JUVÉ/ Born, 23/Av. Montserrat, 27
Dia 2: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 3: ADZET./ Av. Barcelona, 9
Dia 4: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 5: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 6: BAUSILI/ Born, 23

cartes al director
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Menja bé!
La Diputació de Barcelona fomenta bons hàbits de nutrició entre els infants

DIVENDRES
31 d’octubre de 2014

s’adrecen a municipis me-
nors de 20.000 habitants:

- Tallers per a alumnes de 
P5, cicle inicial, mitjà i supe-
rior de primària que  fomen-
ten el consum de fruita, la 
importància de l’esmorzar i 
de gaudir d’una alimentació 
saludable.

- Tallers destinats a pares i 
mares d’alumnes d’educació 
infantil, per orientar-los so-
bre com millorar l’alimentació 
dels seus fills, informant so-
bre com ha de ser una dieta 
equilibrada, adequada i vari-
ada alhora que els ajuden a 
dissenyar àpats saludables.

Durant el 2014 es preveu 
fer 555 tallers educatius 
a 99 municipis, amb una 
assistència aproximada 
d’unes 13.000 persones.

Materials educatius
Els municipis poden utilitzar, 
com a complement de les se-
ves activitats de promoció de 
la salut en l’àmbit de l’alimen-
tació, materials educatius 
elaborats per la Diputació de 
Barcelona, com el Decàleg 
de l’alimentació saludable i 
l’audiovisual Esport i Salut.
Aquests materials es troben 
disponibles, en format digital, 
al web:  
www.diba.cat/salutpublica.

Menja bé, 
tu hi guanyes!
L’exposició “Menja bé” 
s’adreça a infants de  8 a 
12 anys, amb l’objectiu de 
promoure-hi una alimenta-

L’alimentació és un element 
fonamental per gaudir d’una 
bona salut. Per a un creixe-
ment adequat, per al mante-
niment d’un òptim estat de 
salut i per poder desenvolu-
par les diferents activitats de 
la vida quotidiana, cal una 
alimentació saludable, és a 
dir, suficient, equilibrada, va-
riada i satisfactòria.

És especialment durant la in-
fància quan s’ha de fomentar 
l’adquisició d’hàbits alimen-
taris saludables perquè es 
mantinguin al llarg de la vida 
i per garantir un creixement 
físic i intel·lectual adequat. 
Per això és important ense-
nyar-los a edats primeren-
ques.

La Diputació de Barcelona, 
conscient de la importància 
de promoure les bases d’uns 
bons hàbits alimentaris en la 
infància, té com un dels seus 
objectius prioritaris l’edu-
cació per a una alimentació 
saludable en aquesta etapa 
de la vida. Per aquest motiu, 
posa a disposició dels mu-
nicipis tot un seguit d’eines 
i recursos perquè des dels  
ajuntaments es pugui fomen-
tar la promoció de la salut i el 
benestar de la ciutadania. 

A través d’aquests recursos 
es transmeten missatges fo-
namentals per a una correcta 
alimentació, com ara:

-Fer cinc àpats al dia, que 
incloguin aliments de tots els 
grups sense abusar de cap 
d’ells.

 -Menjar fruites, verdures i 
hortalisses diàriament. Se’n 
recomanen cinc racions al 
dia. 

-Menjar aliments rics en hi-
drats de carboni, com els ce-
reals i els llegums, que han 
de ser la base de la dieta.

-Hidratar-se correctament. 
Millor beure aigua en lloc de 
begudes ensucrades, com 
refrescos o sucs artificials.

-Evitar l’abús de greixos.

-Adequar les calories que rep 
el cos amb les que gasta re-
alment.

Activitats
d’educació per a la salut

Engloben tot un seguit de 
tallers educatius, dirigits a 
diferents grups d’edat, que 

ció saludable que els ajudi a 
gaudir d’una infància plena 
d’energia,vitalitat, bellesa, 
intel·ligència i alegria. 

Es complementa amb una 
guia concebuda per dinamit-
zar-la i aprofundir en la temà-
tica reflectida en els plafons; 
un tríptic on els nens i nenes 
trobaran la piràmide dels ali-
ments així com el recordatori 
de 5 punts clau que no hau-
rien d’oblidar per aconseguir 
uns bons hàbits:
•Fer 5 àpats al dia

“Disfruita-la” 
Amb col·laboració de 
la Unió de Pagesos de 
Catalunya es realitzen 
els tallers “Disfruita-la”, 
adreçats a infants de P5 
i primer de primària, per 
fomentar-hi el consum 
de fruita de temporada 

i de proximitat. A través de 
tastos guiats de fruita dol-
ça, es donen a conèixer les 
qualitats organolèptiques i 
saludables de la fruita, així 
com les diferents varietats 
conreades a les nostres co-
marques.

Durant el 2014 es 
faran 16 tastos a 11 
municipis, amb una 
previsió  de  1.500 
assistents. 

•Beure de 4 a 8 gots d’aigua 
al dia
•Rentar bé els aliments, dents 
i mans
•Moure’s, corre, saltar
•Recarregar energies dormint 
entre 8 i 9 hores

A més a més, amb l’exposició 
es pot veure un audiovisual 
on una colla de nens i nenes 
ensenyen a combinar aliments 
de forma divertida, sana i vari-
ada,  i uns jocs interactius per-
què nens i nenes aprenguin 
les nocions bàsiques sobre 

alimentació tot jugant. 
Aquesta exposició la podeu 
veure al web:
www.diba.cat/web/salutpublica/
exposicio_menja_be

Durant el 2014 l’exposició 
“Menja bé, tu hi guan-
yes!” s’ha exhibit a 9 mu-
nicipis i ha rebut 5258 
visitants. Des del 2010 
ha rebut més de 20.000 
visites.)
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Participar com a voluntari en la campanya Ara és 
l’Hora d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional 
Catalana m’ha permès gaudir d’una d’aquelles ex-
periències humanes que omplen i satisfan de gran 
manera. Fer d’enquestador, vila per vila, casa per 
casa, porta per porta no és fàcil. Primer topall: no 
tot voluntari es veu en cor de fer un cara a cara. 
Uns cops per manca de facilitat de paraula, per 
caràcter, per por escènica, per no gosar en el trac-
te amb desconeguts, per percebre que 
trucar a casa d’un altre a l’encontre d’una 
privacitat, s’envaeix l’espai personal i ín-
tim d’una família, i el que no m’agrada per 
a mi, no m’agrada fer-ho als altres, etcè-
tera. Segon escull: molts de nosaltres, tot 
i que amb prou tremp competents fèrtils i 
animosament productius, en el dia a dia 
atenem obligacions i devocions quan no 
laborals, quan no familiars, quan no es-
portives, amicals, culturals o els que som 
de poble, quan no rurals. Deure i oci que 
al llarg de la vida ens ha anat omplint 
l’agenda. Un conreu de molt mal descui-
dar ja que és el que ens aferra a la terra. 
I certament que ja no hi ha a què o qui 
robar-li el temps. Però tot, tot es supera, 
quan el teu entorn et pica l’ullet i esdevé 
pacient còmplice i col·laborador a l’om-
bra, fent possible l’impossible.
Aquestes setmanes passades m’he apa-
riat amb coneguts i no coneguts, dones i homes 
que com jo mateix hem tingut la mateixa inquie-
tud: participar activament en una enquesta d’abast 
nacional que per gegantina dimensió mai s’havia 
fet res semblant a Europa. Malauradament per 
extensiva i per la dificultat horària dels voluntaris, 
s’ha de reconèixer que no s’haurà pogut arribar a 
tots els racons, a totes les llars que coordinàvem. 
Un regust agredolç dins la plaent sensació d’ha-
ver fet el que es podia fer en unes visites llam-
pec que han donat molt de sí. En cada domicili, 
al gest de prémer un timbre, picar al picaporta, o 
a batent obert i per anunciar-nos demanar en veu 
alta: a(ve) Maria! que hi ha algú?  hem entrat en 
contacte amb realitats molt i molt diferents. Des 
de darrere persiana, dalt d’un balcó, o en rebre’ns 

Parar la galta a l’enquistat
MANEL RAMONEDA ·    

i fer-nos passar, mirades paraules i gestualitat 
mostraven en cada llar punts de vista personals, 
unes casolana normalitat, altres l’anar de bòlit, o 
la tristor de la solitud, o malaltia, o dependència, i 
un ensurt, al coincidir amb un enuig matrimonial, 
de parella. També ens hem topat amb el silenci 
per por a llevar balda o forrellat al foraster i amb 
la buidor per absència o abandonament de la casa 
visitada. I ja fos a Martorell, Cabrera, Vilanoveta 

o la Pobla, arreu, moltes ganes de contar, d’expli-
car-se, d’esplaiar-se. 
El que també he pogut constatar és que la majoria 
silenciosa de què parla algun esperpèntic polític 
no existeix. En tot cas sí que hi ha minoria que 
violenta. Grup que s’identifica molt bé per la in-
existència d’afabilitat o manca absoluta d’educa-
ció mínima. Persones no ja antipàtiques o de mal 
caràcter o temperament fort, no, concretament un 
personal quin rictus facial i emmidonat cervell els 
fa rotar verb amarg agre, rabiüt. Vaja: ciutadans, 
ambaixadors o representants de l’autoodi que cap 
país no voldria en el seu sí. Amb sort de poder es-
tablir-hi diàleg, es repeteixen clavats i calcats en 
el discurs i temari que transmeten certs contertuli-
ans d’aquests programes i mitjans de comunicació 
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bel·licosos contra els catalans quin periodisme de 
mal gust, de mofa, distracció i adoctrinament del 
personal es basa cientment en la manipulació, la 
mentida, la tergiversació, la vulgaritat i la cridòria. 
Com a natural que sóc del meu país, reconec que 
és molest, angoixant, rebre l’alenada embolcalla-
da d’aquell nacionalisme opac que pretén no exis-
tir amagat i amargat com a tal però amb clara afini-
tat al funcionariat d’imperi, colonitzador, casernari, 

foraster, prepotent. És quan toquem a 
retirada, educadament i sense perdre el 
nostre preciós temps amb aquell subjecte 
que ha quedat ancorat al passat, presoner 
d’ell mateix, dels seus avantpassats o de-
fensant al segle XXI lleis de coco palmera 
i jungla per sotmetre congèneres, quan 
no raça negre, quan no fembres, quan no 
cultures i nacions. I a banda de la minoria 
malcarada, de les llars buides i d’aquelles 
que no obren a desconeguts, la majoria 
dels encontres cos a cos han estat expe-
riències plaents. Des de persones que pel 
carrer ens deien que no havíem passat 
per casa seva a fer-los l’enquesta, a d’al-
tres que t’han fet passar fins al menjador 
amb la taula parada fent-t’hi asseure i de-
morant a cuina l’estofat de patates amb sí-
pia. O com l’àvia de Valladolid que cuina-
va llom amb ‘rovellones’ però atenent-nos 
alhora i explicant mil histories de família 

gairebé sense deixar-nos seguir camí. Persones 
de mitjana edat amb capacitat de precisar, d’inte-
ressar, de polititzar. Jubilats amb molt de temps i 
ganes de xerrar. Mares contestant l’enquesta amb 
nadons en braços. Immigrants d’altres continents, 
no cristians, no occidentals, atenent-nos amb més 
bones maneres urbanitat i simpatia que els de faç 
de dimoni i pàtria de tènia. I nosaltres enquesta-
dors només hem fet  una cosa: escoltar, recollir, 
assentir i evitar dissentir. Anàvem a rebre no pas a 
donar ni a convèncer a l’enquestat. A l’enquistat li 
hem parat galta. Una, però l’altra no, no la parem, 
abans que ens torni a faltar ens anem anant, com 
farem amb l’estat impropi, estat paràsit.

Pocs anys enrere la pobresa es limitava a zones 
molt concretes del planeta, molt lluny de les nos-
tres ciutats i del nostre continent.
Dissortadament, d’un temps ençà i arran de la cri-
si internacional, la pobresa no només ha arribat 
al nostre país sinó que institucions com Càritas, 
Creu Roja i altres,  alerten que la situació s’està 
fent crònica i, el que encara és més greu, que la 
manca de recursos afecta especialment els nos-
tres infants. Les dades són esfereïdores i la ma-
joria de la gent se n’ha fet ressò. A tall d’exemple 
només recordar que el 27,5% de nens de l’Estat 
Espanyol viuen per sota del llindar de la pobresa, 
segons l’informe que va emetre la UNICEF sobre 
la infància a Espanya en aquest 2014.
L’eradicació de la pobresa en general (d’infants i 
d’adults) passa per la conscienciació dels governs 
que les grans desigualtats en la renda generen un 
empobriment social, cultural i naturalment, econò-
mic, que es multiplica i fins i tot augmenta expo-

Eradicació de la pobresa
ROSA M. SÀNCHEZ ·    Síndica Municipal de Greuges d’Igualada

nencialment. Una manca d’inversió en els infants i 
els joves que han de ser el motor del demà, gene-
ra falta d’oportunitats de futur i fa que la base d’un 
país no estigui preparada per a l’enlairament eco-
nòmic.  Sense aquesta premissa no es pot assumir 
un estat del benestar i, molt menys, una economia 
justa que pugui redistribuir la renda i que elimini la 
pobresa extrema.
Els Serveis Socials dels nostres Ajuntaments in-
tenten mitigar el problema ajudant, en la mesura 
de les seves possibilitats, les necessitats bàsiques 
de la població més exclosa, com a mínim facilitant-
li aliments. També, les organitzacions esmentades 
i moltes altres associacions, s’organitzen per fa-
cilitar recursos fonamentals. I és tan evident que 
gran part de la nostra societat viu en el llindar de 
la pobresa que altres integrants de la societat ci-
vil també s’organitzen per pal·liar aquest llast que 
amenaça cada cop a més famílies.
En aquests instants sembla incomprensible que 

uns pressupostos estatals no prioritzin de manera 
destacada les partides de caràcter social i que es 
continuïn utilitzant recursos públics en temes que 
poden esperar i fins i tot, si se’m permet l’expres-
sió, són totalment innecessaris.
El tema de la pobresa és tan simple i complex a 
la vegada que, si l’extrapoléssim a nivell mundi-
al no en tindríem pas prou amb un petit article o 
una reflexió benintencionada. Així que cal conti-
nuar ajudant i, sobretot, fent sentir la nostra veu 
per aconseguir que la dignitat de la persona sigui 
defensada i protegida.
Com a síndics i defensors tenim l’obligació de de-
fensar els drets dels ciutadans i, com a persones, 
tenim el deure moral d’aixecar la veu contra la cor-
rupció i el malbaratament de recursos públics, de 
lluitar contra les desigualtats injustes i a favor de 
tots aquells que, en moltes ocasions, ja han perdut 
les forces i les esperances, i ni tan sols tenen veu 
per fer-se sentir.



Alguns (polítics, tertulians, periodistes...) es pensen 
que a Espanya hi ha barra lliure i no em refereixo a 
la barra lliure que es practica en aquests resorts de 
turisme barat i de pacotilla on et pots posar fins el 
cul de cubates fets amb alcohol de cremar i que et 
practiquen mammadings sense cap garantia que no 
agafaràs una porqueria que després aniràs encoma-
nant a gent de la mateixa baixa estofa. Em refereixo 
a la barra lliure de l’insult i la difamació.
Avui titllar de feixista, autoritari, corrupte, defrauda-
dor, blanquejador o borratxo sembla ser que surt 
gratis en aquest país, fins i tot adjectivar els opo-
nents de nazi (tots drets, siusplau, que estem davant 
de la injúria estrella). Nazi, i tot el que envolta aques-
ta paraula, és una fita en la que qualsevol infamador 
que es tingui en estima pretén arribar un dia o un 
altra. És el súmmum, l’extrem, la perfecció, l’excel·-
lència, l’ideal... Vaja, com tocar el cel amb les mans.
Doncs diumenge passat a Catalunya vam tenir l’ho-
nor de donar entrada a aquesta categoria de per-
sonatges al senyor Miquel Iceta, un polític destacat 
del PSC o potser més que prominent hauria de dir 
el líder del PSC -o el que queda d’aquest partit- ja 

No n’hi ha prou
JOSEP M. RIBAUDÍ ·    Membre de l’ANC

que n’és el primer secretari. En l’entrevista a Cata-
lunya Ràdio Iceta va deixar anar: “A l’Alemanya del 
any 1933 hi va haver unes plebiscitàries. A mi no 
m’agraden gens els plebiscits, és el que feien els 
dictadors”. No oblidem  que l’any 1933 el cap de go-
vern era Adolf Hitler, cap del Partit Nacionalsocialista 
Obrer Alemany, o sigui nazi. Doncs ja hi som! Ben-
vingut Sr. Iceta al gremi d’insultadors; esperem que 
s’hi senti còmode.
Un dia després, adonant-se de la cagada (disculpeu 
la franquesa) va voler rectificar, però a molts humans 
corregir els dol, els fa pupa, i aleshores utilitzen 
aquella mena de sí però no, i encara amb la boca 
petita. Iceta ho va fer així: “Si la manera de dir-ho 
pot ofendre algú, ho retiro i demano disculpes”. Si, 
condicional, el temps verbal menys contundent que 
hi ha, per acabar afegint que ha fet la rectificació “no 
perquè cregui que he fet una cosa dolenta”. Doncs 
miri, com deia un oncle meu que tenia certa tendèn-
cia a l’escatologia: cosa dolenta, fora del ventre. O 
sigui que cagada rere cagada!
Jo dic que ja n’hi ha prou d’insultar, i que no n’hi ha 
prou de rectificar així! No n’hi ha prou en disculpar-

L’existència de polítics xenòfobs elegits democràti-
cament pels ciutadans és una altra constatació que 
vivim en una societat malalta. Robert Hernando és 
el secretari general del partit xenòfob Plataforma 
per Catalunya i, gràcies als 924 igualadins que l’any 
2011 el van votar, és també l’únic regidor que té 
aquest partit a l’Ajuntament d’Igualada. Per als igua-
ladins contraris a la xenofòbia, que són la gran ma-
joria, Hernando és la taca del consistori igualadí. Ara 
ha anunciat que el proper mes de maig es tornarà a 
presentar a les eleccions. 
Si us mireu una mica el seu blog (no us en facilito 
l’enllaç perquè no li vull fer propaganda) en tindreu 
prou per adonar-vos de la baixa categoria intel-
lectual i moral del personatge. Un detall molt lamen-
table de la seva biografia política resulta força sig-
nificatiu del seu tarannà. El partit PxC va organitzar 

fa uns mesos una recollida d’aliments per a la gent 
necessitada d’Igualada, especificant que només 
eren “pels necessitats de casa”, que és l’eufemis-
me fàcil que utilitzen els xenòfobs per evitar parlar 
dels estrangers en general i dels negres, magribins i 
sud-americans en particular. Hernando, però, es va 
trobar amb una sorpresa que no s’esperava. Unes 
senyores magribines van reaccionar a la clara pro-
vocació del regidor xenòfob amb una combinació 
d’intel·ligència i sentit de l’humor, unes qualitats que, 
pel que sembla, Hernando no deu conrear gaire. 
Així, les senyores, amb el tradicional vel i tot, van 
decidir anar al punt de recollida indicat per PxC a 
fer les seves aportacions d’aliments “pels necessi-
tats de casa”. Evidentment Hernando això no s’ho 
esperava, i no se li va acudir res millor que oferir 
talls de pernill als donants d’aliments sabent que els 
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magribins, normalment, el pernil no el tasten. Les 
senyores magribines, però, no van caure en la nova 
provocació del regidor i es van limitar a fer les seves 
aportacions alimentàries amb un somriure als llavis, 
tot rebutjant, naturalment, el pernil que els oferia el 
regidor xenòfob. 
És només un exemple que mostra el nivell del per-
sonatge. Al meu entendre, amb la seva presència al 
consistori igualadí Hernando malmet la imatge ama-
ble que es vol donar de la ciutat. Al maig els iguala-
dins decidiran consolidar o rebutjar la presència de 
PxC al consistori igualadí, i és d’esperar que sabran 
prendre la millor decisió per a la ciutat. De retruc de-
cidiran també si consoliden el nom d’Igualada en la 
vergonyosa llista d’ajuntaments catalans que tenen 
regidors xenòfobs o si l’eliminen.

se després de dir l’animalada que li passi pel cap. 
Sr. Iceta, vostè no és un ciutadà més, vostè és (bo 
o dolent) un líder polític i com a tal té veu i a més 
li proporcionen altaveus que fan ressonar les seves 
paraules. En un país normal no n’hauria tingut prou 
de disculpar-se, segurament s’hauria hagut d’aver-
gonyir i dimitir del seu càrrec, però pel que sembla 
l’Espanya actual no ho és un país normal i jo vull que 
Catalunya s’independitzi per esdevenir això d’una 
vegada: un país normal.
Acabo amb una precisió. No sé si per ignorància o 
per mala fe -que és pitjor?- vostè ha obviat un fet 
important que va passar a Espanya l’abril del 1931. 
Les forces democràtiques van acordar convertir les 
eleccions municipals en un plebiscit sobre la monar-
quia, i això va ser impulsat per Manuel Azaña i Inda-
lecio Prieto. Li sona aquest nom Sr. Iceta? El líder 
socialista que va idear l’eslògan “Con el Rey o contra 
el Rey”. I va sortir contra el Rei i el dia 14 d’abril es 
proclamà la Segona República... a partir d’unes ple-
biscitàries que vostè ha fet veure que ignorava. Serà 
que l’edat no perdona i la memòria ens falla? O el 
que ens fallen són altres coses? Ai, ai, ai...

És evident que davant d’un problema polític és més 
astut moure la cintura i buscar solucions que en-
rocar-se amb la llei. Si Rajoy hagués consentit el 
referèndum l’any passat, una vegada ho va dema-
nar el Sr. Mas, i si la pregunta hagués estat a l’estil 
d’Escòcia, o sigui: sí o no, segurament no hagués 
guanyat l’opció independentista, igual que a Escò-
cia o al Quebec. Per què? Doncs perquè els reptes 
de la independència d’una part d’un Estat consolidat 
dins la Unió Europea i els riscos que això compor-
ta, encara que els de l’ANC ho pintin de color de 
rosa, no deixa de preocupar a la gent. Cal conside-
rar que l’opció independentista té tot el dret a existir 
i a propagar –que no imposar- la seva idea i, per 
tant, pensar en crear un petit estat com a solució 
final, o almenys com una via més engrescadora que 
continuar amb Espanya, és a primera vista atractiu, 

GALO BALL RATÉS • 

La cintura de Rajoy
sobretot perquè somiar i idealitzar una pàtria futura 
catalana també és molt fàcil. L’element desencade-
nant dels partidaris de la independència és creure’s 
que Espanya ens roba i que les retallades que ha 
fet Mas són culpa de Madrid. El catalanisme polític 
porta anys treballant per crear un embrió d’Estat a 
Catalunya, ha creat múltiples organismes, com Con-
sells Comarcals, Vegueries a mig acabar, i diversos 
organismes paral·lels als que té l’Estat Espanyol a 
Catalunya, sense voler fer-ne ús d’ells. Ha fet una 
política de privatització de Sanitat i Educació que  ha 
encarit notablement aquests departaments, encara 
que l’objectiu era el contrari, i això està portant les fi-
nances de la Generalitat al col·lapse. Donar la culpa 
a Madrid de tots els nostres problemes és com cul-
par el veí de replà del bloc de pisos on vivim, només 
ens portarà conflictes contínuament, fins i tot quan 

siguem independents. No són independents els ha-
bitants de dos pisos del mateix replà? I, què passa 
quan estan barallats entre ells?, doncs que la convi-
vència es torna difícil. Posem-nos a pensar què pas-
saria si  nosaltres i els nostres  veïns haguéssim de 
passar cadascun pel pis de l’altre per fer els nostres 
negocis, quin drama! Si tenim problemes de convi-
vència, com superarem el tràngol de passar pel pis 
contrari?. O és que algú és tan ingenu que pensi que 
després d’una declaració unilateral d’independència 
les relacions amb Espanya seran normals?. Tinc un 
amic industrial que instal·la botigues per Espanya i 
està que trina. Diu: El Mas ha perdut l’enteniment i 
si s’ajunta amb ERC això acabarà  malament. I jo li 
contesto: No home no, que vindrà la Carme Forca-
dell a salvar els catalans.....



La jornada del 9N permetrà votar a 36 locals 
i en 122 meses a tota la comarca
JORDI PUIGGRÒS.-
L’organització de la jornada de 
participació del 9 de novem-
bre a l’Anoia quedarà distri-
buïda en  36 locals i 122 me-
ses, segons que ha comunicat 
aquesta setmana la Generali-
tat. Tots els 33 municipis de la 
comarca tindran lloc on poder 
votar, i en el cas de dos, Igua-
lada i  Piera,  tindran més d’un 
local habilitat. 
A més dels espais que són de 
titularitat de la Generalitat -la 
majoria, instituts- i que es po-
den utilitzar per a la consulta, 
el govern ha treballat amb els 
ajuntaments per abastar tot el 
territori i hi haurà centres edu-
catius, tant públics com con-
certats, on es podrà votar.

Com es podrà votar?
Cal que us informeu quina 
taula us toca -i, en el cas que 
visqueu en algun dels dos mu-
nicipis abans mencionats, en 
quin local- per anar a votar el 
9N. Podeu consultar-ho a par-
ticipa2014.cat, al vostre ajun-
tament, o trucant al 012. 

A Igualada, el 
transport públic serà 
gratuït durant tota la 
jornada electoral
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Argençola: local social d’Argençola
Bellprat: local social de Bellprat
Bruc, el: Ceip El Bruc
Cabrera d’Anoia: local social de Canaletes
Calaf: Ies Alexandre de Riquer
Calonge de Segarra: local de Ràdio Altiplà
Capellades: Ies Molí de la Vila
Carme: Escoles Públiques
Castellfollit de Riubregós: local social
Castellolí: la Cooperativa
Copons: sala Polivalent
Hostalets de Pierola: Torre del Senyor Enric 
IGUALADA: IES Pere Vives, Milà i Fontanals i IES Joan Mercader
Jorba: Ceip Jorba
Llacuna, la: baixos Ajuntament
Masquefa: Institut de Masquefa
Montmaneu: cafè del poble
Òdena: Ajuntament
Orpí: local polivalent
PIERA: IES Guinovarda i IES Apiària
Pobla de Claramunt, la: teatre Jardí
Prats de Rei, els: Centre Cívic
Pujalt: escola de Pujalt
Rubió: local social El Pla de Rubió
Sant Martí Sesgueioles: sala polivalent “La fàbrica”
Sant Martí de Tous: casa consistorial
Sant Pere Sallavinera: local social
Santa Margarida de Montbui: IES Montbui
Santa Maria de Miralles: local de les Antigues escoles
Torre de Claramunt: Centre Social Sant Joan (Torresport)
Vallbona d’Anoia: Baixos Ajuntament
Veciana: sala polivalent
Vilanova del Camí: IES Pla de les Moreres

En quin lloc podré votar a l’Anoia?

La diputada Maria Senserrich i el president de CDC a l’Anoia, Jordi Torra, presentant 
la campanya del 9N que farà Convergència Democràtica.

En alguns llocs, com a Iguala-
da, on es votarà als tres insti-
tuts, poden haver-hi 12 taules 
a cada lloc. Segons la lletra 
del cognom, us tocarà una 
mesa o una altra. En alguns 
municipis que compten amb 
nuclis de població importants 
(La Torre, Òdena o els Hosta-
lets) només es podrà votar en 
un local, la qual cosa obligarà 
a desplaçar-se en vehicle.
Es podrà votar de les 9 del 
matí a les 8 del vespre. A Igua-
lada, el 9N coincidirà “casual-
ment” amb el Dia de la Mobili-
tat, és a dir, el transport públic 
d’autobús serà gratuït per a 
tothom durant tot el diumenge, 
la qual cosa facilitarà molt l’ac-
cés a la zona d’instituts.

DNI vàlid i amb 
domicili a Catalunya
El registre de participació es 

farà el mateix dia de la vota-
ció, just abans de dipositar el 
vot. Es farà manualment pre-
nent nota del nom del votant. 
Les dades s’introduiran en 
un ordinador per evitar que hi 
hagi duplicitat de vot. Segons 
dades de Governació, podran 
votar 5,4 milions de persones, 
tot i que d’acord amb les da-
des de l’Idescat serien més de 
6 milions.
Per votar caldrà presentar 
el DNI, on consti el domici-
li de Catalunya. En el cas 
dels ciutadans comunitaris, 
el passaport i el volant d’em-
padronament. I en el cas dels 
extracomunitaris, la targeta 
d’identitat d’estrangeria (TIE).
Només els qui acreditin amb 
un document una causa ma-
jor (com ara una hospitalitza-
ció o jornada laboral) podran 
votar durant els quinze dies 
següents al 9 de novembre. 
S’han d’adreçar a una de 
les set delegacions territori-
als de la Generalitat que hi ha 
repartides al Principat. En el 
cas de l’Anoia, la més propera 

és la delegació del govern a 
Manresa. Alguns partits, com 
CDC, estudien habilitar un 
dia en concret un autocar des 
d’Igualada per facilitar l’accés 
al vot a les persones que ho 
necessitin.
L’escrutini es farà durant la nit 
del 9 al 10 de novembre, i els 
resultats provisionals s’anun-
ciaran el dia 10. 

Tipologia de voluntaris
Entre els més de quaranta mil 
voluntaris a tot el país, cente-
nars d’ells són de l’Anoia.  A 
cada taula hi haurà un presi-
dent i dos vocals, assignats 
a cada punt de votació. Les 
seves funcions seran, entre 
més: obrir la mesa, identificar 
cadascuna de les persones 
que vulguin participar en la 
votació, registrar-les, compta-
bilitzar les paperetes i prepa-
rar la documentació de tota la 
jornada.
També hi haurà gestors dels 
punts de participació. S’en-
carregaran d’assistir el presi-
dent i els vocals en totes les 
funcions. Donar-los suport, 
assessorar-los, informar pun-
tualment de les dades de par-
ticipació, custodiar el full de 
transmissió en cas que no hi 
hagi coordinador de participa-
ció, regular les cues d’accés i 
facilitar la participació i les tas-
ques dels membres, de presi-
dent i vocals. 
Ahir, dia 30, es va començar a 
comunica l’assignació de tas-
ques als voluntaris, i també va 

començar un període de deli-
beració pública i participativa, 
fins el 8 de novembre, per a 
fomentar el debat en la pobla-
ció. 
La Generalitat posa a disposi-
ció de totes les associacions, 
entitats i partits que ho vulguin 
una xarxa d’equipaments ci-
vils a tot el territori (casals cí-
vics, hotels d’entitats, casals 
de gent gran i oficines de be-
nestar social) i equipaments 
culturals (biblioteques, arxius 
comarcals i museus que tin-
guin sales d’actes o de reuni-
ons).
Avui divendres, la campanya 
del 9N a l’Anoia veurà la vi-
sita del diputat al Congrés de 
Madrid de CiU Pere Macias, 
que serà al migdia a Igualada. 
Efectuarà una visita a l’edifici 
del 4D Health.

El PP s’irrita amb la 
campanya “País Groc”
El Partit Popular d’Igualada 
s’ha irritat molt amb la cam-
panya “País Groc” convocada 
per l’ANC. En el ple del passat 
dimarts, el portaveu del PP a 
la ciutat va exigir que es reti-
ressin els llaços grocs i l’alcal-
de Marc Castells va respondre  
“estem alliberant un país, dis-
culpi les molèsties”. La frase 
circulava ahir amb molta força 
per les xarxes socials.

A Igualada i Piera cal 
que us informeu on 
heu d’anar a votar, 
perque hi haurà més 
d’un local

Una frase de l’alcalde Castells al ple 
municipal circula per les xarxes socials.



L’entitats han 
apadrinat una frase 
o una cita coneguda, 
que té relació amb el 
procés que viu el país

López Tena explica que, amb un 9N impugnat, l’única 
sortida és enfrontar-se amb l’Estat o convocar eleccions

Avui, xerrada de 
la diputada Alba 
Vergés (ERC) sobre 
el sistema de salut 
en una possible 
independència
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Alfons López Tena va ser dimecres a Igualada.

Avui divendres 31 d’octubre, 
la diputada d’ERC Alba Ver-
gés realitzarà una xerrada 
informativa, al Casal del Pas-
seig, a les 7 de la tarda, sobre 
com ha de ser el sistema de 
salut en el nou país.
Vergés, portaveu d’ERC a 
la comissió de Salut del Par-
lament, coneixedora de les 
mancances de l’actual siste-
ma de salut explicarà quines 
han de ser les principals pro-
postes per fer-lo sostenible i 
universal.
A part d’aquest tema, segur 
que els assistents voldran co-
nèixer d’altres propostes en 
altres àmbits socials i vitals en 
aquest moment del nostre pro-
cés d’emancipació nacional.

Dimecres al vespre Solidaritat 
Catalana per la Independèn-
cia, amb la col·laboració de 
la plataforma dels Volunta-
ris9N, dugueren a terme una 
conferència sobre la situació 
política actual. Alfons López 
Tena, ex diputat al Parlament 
de Catalunya, ha parlat de la 
imminent impugnació del nou 
9N per part del Tribunal Cons-
titucional espanyol i la situació 
en la qual es troba el procés 
i els polítics que el dirigeixen, 
concloent que les sortides a 
aquesta situació és l’enfron-
tament amb l’estat o bé cridar 
als catalans a les urnes per 
tal que escollim un nou Parla-
ment. 
D’altra banda, Bruno Díaz, en 
representació de Voluntaris 
9N, ha explicat la raó de ser de 
la plataforma, creada amb la 
voluntat de col·laborar amb tot 

el que faci falta per tal de dur a 
terme la consulta amb permís 
del govern central o sense. Ha 
fet un apunt a les declaraci-
ons del president Mas, en les 
quals apuntava que el 9N no 
seria definitiu i per tant “són 
necessàries unes eleccions el 
més aviat possible”.

En acabat, Roger San Millán, 
secretari d’organització, ha 
recalcat l’acceptació de CiU 
i ERC a la sentència del TC, 
contraposant-se a la promesa 
que va fer el mateix president 
a l’hemicicle de fer la consulta 
amb permís de l’estat o sense. 
Ha apuntat que és necessari 

que els catalans “hem de pas-
sar de voler la independència 
a voler fer la independència”, 
i ha aclarit que la tasca de SI, 
ara per ara, és explicar al con-
junt de la ciutadania “com es 
fa la independència, no com 
ens agradaria que fos”.
En el torn de preguntes pos-
terior a l’acte i al ser qüestio-
nats sobre la possibilitat que 
en unes properes eleccions 
SI hi concorri ja sigui en llis-
ta unitària o en solitari, San 
Millán ha declarat que “en tot 
cas, aquest és un tema que 
les nostres bases haurien 
determinar. Així com a les úl-
times eleccions generals els 
adherits van votar telemàtica-
ment la forma en què havíem 
de participar-hi o no, en unes 
hipotètiques eleccions antici-
pades les bases serien qui ho 
decidirien”.

La societat civil d’Igualada i comarca s’aboca 
de forma majoritària amb la consulta del 9N
Amb l’objectiu que la consul-
ta del 9 de novembre sigui un 
èxit, moltes entitats i organit-
zacions d’Igualada són cons-
cients que cal la implicació de 
tots els agents socials per a 
mobilitzar el màxim de perso-
nes en una jornada clau per a 
guanyar el futur de les prope-
res generacions.
Per aquesta raó, des del teixit 
associatiu de la nostra ciutat, 
s’ha promogut una iniciativa 
col·lectiva per tal de promoure 
la participació el 9N, que con-
sisteix en què totes les entitats 
d’Igualada que donen suport 
al Sí-Sí escullin una frase que 
es penjarà en algun lloc visible 
de la ciutat. 
Així doncs, cada entitat ha 
apadrinat una frase pròpia o 
la cita d’un autor de referència 
que té relació amb el procés 
que estem vivint, que fa refle-
xionar entorn la consulta o bé, 
que fomenta o crida a la parti-
cipació. 
De cada frase, se n’ha fet una 
pancarta i totes es penjaran, 
avui dimecres, en llocs visi-
bles d’Igualada amb el mateix 
disseny: la frase, l’autor, el 
nom de l’entitat que l’apadrina, 
el logotip de la taula pel Sí, i 
el color groc de fons per anar 
d’acord amb la “marea groga” 
promoguda per l’ANC.
Fins al moment, entitats que 
han apadrinat frases són les 
següents:
• Al-pi-nisme Club Esportiu. 
“Daquí a 20 anys, us sentireu 
més decebuts per les coses 
que no vau arribar a fer que no 

pas per les que realment vau 
fer. Així que arrisqueu-vos, 
navegueu lluny dels ports se-
gurs. Exploreu, descobriu…” 
(Mark Twain)
• Assemblea Nacional de Jo-
ves Independentistes. “Gua-
nyarem!”
• Associació Flama del Cani-
gó. “Assumiràs la veu d’un po-
ble/ i serà la veu del teu poble, 
i seràs, per a sempre, poble.” 
(Vicent Andrés Estellés)
• Colla Gegantera del Bisba-
let. “No hi ha països petits. 
La grandesa d’un poble no ve 
mesurada pel nombre que el 
formen, igual que no mesurem 
la grandesa d’un home se-
gons la seva estatura.” (Víctor 
Hugo)
• Diables d’Igualada. “Cal se-
guir protestant fins i tot quan 
no serveix de res.” (Manuel de 
Pedrolo)
• Els voladors, Trabucaires 
d’Igualada. “Ja no ens alimen-

ten molles, ja volem el pa sen-
cer.” (Ovidi Montllor)
• ERC Igualada. “Vull ser lliu-
re, vull un nou país!”
• Esquerra independentista. 
“Instruïu-vos, perquè neces-
sitarem tota la nostra intel-
ligència. Emocioneu-vos, per-
què necessitarem tot el nostre 
entusiasme. Organitzeu-vos, 
perquè necessitarem tota la 
nostra força.” (Antonio Gram-
sci).
• Grup de lleure La Clau. “I en 
acabat, que cadascú es ves-
teixi/ com bonament li plagui, 
i via fora!/ que tot està per fer i 
tot és possible.” (Miquel Martí 
i Pol)
• Igualada per la Independèn-
cia (ANC). “Caldria que tren-
quéssim la rutina fent algun 
gest desmesurat, alguna su-
blimitat que capgirés la histò-
ria.” (Miquel Martí i Pol)
• Indi’s Folls d’Igualada. “Fi-
dels als nostres orígens sense 

perdre la nostre identitat, no 
fracassarem si ens equivo-
quem, fracassarem si no ho 
intentem.”
• La Coll@nada. “No et limites 
a contemplar/ aquestes hores 
que ara vénen,/ baixa al car-
rer i participa./ No podran res 
davant d’un poble/unit, alegre i 
combatiu.” (Vicent Andrés Es-
tellés).
• La Teixidora. “Una nació es-
clava, com un individu esclau, 
és una vergonya de la hu-
manitat i de l’univers.” (Lluís 
Maria Xirinacs), “Seamos re-
alistas y hagamos lo impossi-
ble.” (Ernesto “Che” Guevara), 
“Perquè llavors hi haurà un dia 
que no podrem més i llavors 
ho podrem tot.” (Vicent Andrés 
Estellés), “La historia es nu-
estra y la hacen los pueblos.” 
(Salvador Allende), “O ens re-
cobrem en la nostra unitat o 
serem destruïts com a poble. 
O ara o mai!” (Joan Fuster), 
“Som l’espurna que encén la 
flama,/ som la lluita que hem 
compartit,/ som la pedra en la 
barricada,/ som el poble per 
construir.” (Obrint Pas)
• Moixiganguers d’Igualada. 
“Força, equilibri, valor i seny. 
Pels castells i pel país.”
• Procés constituent Igualada-
Anoia. “Sortiu tots a votar, no 
us quedeu a casa esperant 
a veure què passa. Després 
serà massa tard.” i  “I els nos-
tres joves? Estan condemnats 
a l’esclavitud si no canvia la 
societat. Vota Sí-Sí.” (Víctor 
Gómez Pin)
• Protons. “Estem condemnats 

a ser lliures.” (Jean Paul Sar-
tre)
• Reagrupament Anoia. “Tenim 
la llibertat a les nostres mans. 
Vota Sí-Sí.”, “Si realment ens 
ho creiem, ho farem possible. 
Ara votem Sí-Sí.”, i “El nostre 
futur esdevindrà pròsper i bri-
llant si aprofitem aquest mo-
ment. Ara toca Sí-Sí.”
• Solidaritat Catalana. “Cata-
lonia has had the first Parlia-
ment, much before England!” 
(Pau Casals)
• Unió Democràtica Igualada. 
“Hem anat molt lluny, i em 
nego a retrocedir.” (Joan Mar-
garit)
• Xarxa Igualada. “No perdem 
el temps; potser n’hi ha hagut 
de més bonics, però aquest és 
el nostre.” (Jean Paul Sartre).
Si sou una entitat i us voleu 
sumar a aquesta iniciativa col-
lectiva i apadrinar una frase 
per a una pancarta, envieu un 
correu a casal@lateixidora.
cat.  Com que queden pocs 
dies per a la consulta, dema-
nem que si és possible ens 
envieu la frase com més avi-
at millor, per tal que tinguin el 
màxim de difusió de cara al 
9N. 
D’altra banda, molts munici-
pis de l’Anoia van participar 
el passat cap de setmana 
en la campanya “País Groc” 
convocada per l’ANC dins de 
la campanya “Ara és l’hora”. 
Anteriorment ja s’havia fet a 
Igualada, tot forrant de groc la 
xemeneia de Cal Font.

Campanya “País Groc” a la Llacuna. 
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La setmana vinent, torna el 
Rec.0, a partir de dimecres. I 
des de divendres, la Gran Set-
mana del Vi, l’aposta d’Igua-
lada Comerç que ja va ser un 
èxit l’any passat. Tot plegat 
augura una potent setmana 
comercial a Igualada, a les 
portes de l’hivern i la campa-
nya de Nadal.
El Rec.010 arriba amb no-
vetats, com les marques que 
s’instal·len al barri per primera 
vegada, Satorisan, IKKS, Fox 
Head, Vamcats o Costalamel; 
el Rec Pop Up day, un espai 
efímer on hi ha marques dife-
rents cada dia i el Rec Street 
Food, un petit festival gas-
tronòmic. A més, completen 
el Rec.010 una programació 
cultural gratuïta amb concerts, 
tallers i el 1r Rec Meeting, una 
taula rodona sobre les noves 
tendències de consum en la 
moda.

Nou espai, l’adoberia Vila
Aquesta edició destaca també 
l’obertura d’una nova fàbrica 
que serà un dels espais més 
rellevants d’aquest Rec.0: 
l’adoberia Vila, ubicada a la 
Baixada de Calot. Després 
d’uns mesos treballant-hi, 
s’obrirà aquest espai que po-
dria esdevenir un revulsiu pel 
barri i la ciutat.
D’entre les seixanta marques 
de moda que fan les seves 

El Rec.0 i la Gran Festa del Vi auguren 
una potent setmana comercial a Igualada

Presentació, dimecres al vespre, de la Gran Festa del Vi.

Igualada

L’Off Rec i se 
substitueix per 
l’Igualada Slow 
Shopping
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La Gran Festa del Vi tornarà 
per tercer any consecutiu el 
dissabte, dia 8 de novembre. 
Aquest esdeveniment en poc 
temps s’ha guanyat el res-
pecte de mostres molt més 
grans i ha despertat l’interès 
de força gent. Malgrat això, 
l’objectiu és tenir un creixe-
ment sostingut i controlat. 
En aquesta edició hi haurà 
més bodegues participants, 
a més dels 4 estands de 
gurmets que repeteixen. Hi 
haurà, però, una sorpresa. 
Responent a les demandes i 
suggeriments del públic, s’ha 
decidit convidar un nou sec-
tor que participa per primera 
vegada en la Gran Festa del 
Vi,  els pastissers d’Igualada.
L’horari de La Gran Festa 
del Vi serà des de les 11:00 
fins a les 21:00, i l’activitat es 
portarà a terme a la Rambla 
Sant Isidre. Els tiquets per 

tastar els vins i els productes 
gurmet es podran adquirir als 
dos punts de venta i informa-
ció que tindrà Igualada Co-
merç a la Rambla San Isidre, 
i que es trobaran als seus dos 
extrems.
Com cada any, la Gran Festa 
del Vi comença amb un acte 
el dia anterior. El divendres, 
dia 7 de novembre a les 20:00 

h. es tornarà a realitzar el Tast 
Solidari d’Igualada Comerç. 
Aquest acte, singular i amè, 
i sobretot, solidari, el presen-
tarà el sommelier i enòleg, 
Josep Pelegrí, a l’Escola Pia. 
Els beneficis íntegres es des-
tinaran al Grup d’Ajuda dels 
Caputxins, que gestionen un 
banc d’aliments per la gent ne-
cessitada. En aquesta edició 

Tast solidari de l’any passat.

hi col.laboren els productors 
dels vins de Bages, que s’ocu-
paran d’aportar els seus cinc 
millors vins. En l’edició anteri-
or, prop de vuitanta persones 
hi van assistir i es van poder 
tastar cinc vins de la comarca. 
Es van poder recaptar qua-
si 700 € pel Banc d’Aliments 
d’Igualada. 

Els vals pel Tast es poden ad-
quirir a:
Igualada Comerç, c/La Tor-
re, 5 (938051419); Celler 
Figueres, Av. Pau Casals, 
55 (938033574); Igualavins, 
c/La Torre, 1 (938033981); 
Vinnari, Passatge del Forn, 8 
(938048886); Vinnart, Pl. de 
l’Ajuntament, 10 (938035205)

vendes especials, el Rec.010 
compta amb una bona repre-
sentació igualadina, amb Sita 
Murt, Punto Blanco, Buff, Da-
vid Valls, Micu Micu, Dütch 
Delight, Jordi Rafart, Boxley, 
Best o Messcalino.
A més, continuen al Rec.0 les 
marques més buscades, com 
Superdry, Desigual, Levi’s, 
Mango, Pepe Jeans, Kickers, 
Lacoste, Textura, Ash o Tsu-
nami, a banda de les marques 
dels dissenyadors Miriam 
Ponsa, Josep Abril, Txell Mi-
ras o Who, de Laia Roca.
El Rec Pop Up day és una 
de les novetats en moda del 
Rec.010, un espai efímer que 

comptarà amb una marca di-
ària. En aquesta edició, el di-
mecres hi haurà la dissenya-
dora Andrea Ayala, dijous serà 
el torn de la marca holandesa 
Humanoid, divendres s’instal·-
laran els dissenyadors cata-
lans de Colmillo de Morsa i 
dissabte els vestits de la Susi 
Sweet Dress inundaran el Pop 
Up day de color.
Com sempre, al Rec.010, 
s’organitzen un seguit de 
propostes culturals gratuïtes, 
que es combinen amb les ac-
cions especials en moda. En 
aquest cas, destaca l’estrena 
del 1r Rec Meeting, una xer-
rada sobre els nous models 

de consum de moda. La taula 
rodona, que tindrà lloc el di-
mecres 5 a 2/4 de 7, compta-
rà amb Toni Riba, directiu de 
Levi’s, la periodista Ma Josep 
Soler, el dissenyador català 
Josep Abril, Màrius Rossell, 
fundador de l’empresa iguala-
dina d’e-commerce Trilogi i la 
blogger Dulceida. L’acte esta-
rà moderat per la directora del 
diari econòmic Modaes, la pe-
riodista Pilar Riaño.
Per segona vegada, Rec.0 tor-
na a apostar pel Pecha Kucha 
Rec.0, un món creatiu II, que 
està previst pel divendres 7, 
també a 2/4 de 7. Aquesta 
edició, les ponències sobre 

projectes innovadors i creatius 
comptaran amb la presentació 
del periodista Víctor Amela i el 
ponent convidat serà l’artista 
igualadí David Ymbernon.
A més, en paral·lel, els espais 
gastronòmics s’ompliran de 
música en directe, amb diver-
sos grups, i, davant de l’espai 
dels dissenyadors indepen-
dents, s’instal·larà l’escenari 
DJ. El dissabte 8 serà el Fa-
mily Day, amb activitats com 
el taller creatiu Múltiples, per a 
nens i nenes de 0 a 100 anys 
i les propostes del nou espai 
igualadí Inquiet, que es traslla-
da al barri del Rec amb l’activi-
tat “Fes-te l’heroi”.
Pel que fa a la gastronomia, 
es consolida el projecte Rec 
Street Food, amb pop up bars 
com el Grup Jardí Gastrono-
mia o el Kiosk del Rec i, per 
primera vegada, al pati Vila 
s’hi concentraran food trucks 
amb una oferta gastronòmica 
diversa.
Aquesta edició, l’Off Rec es 
substitueix pel nou Iguala-
da Slow Shopping, amb una 
oferta completa de comerços, 
bars, restaurants i altres es-
deveniments al centre de la 
ciutat. 

Un operari posa a punt un dels locals de venda del Rec.010, que obrirà portes dimecres.
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Fins avui divendres es fa a la 
sala d’actes del Museu de la 
Pell la 3a Setmana de l’Ocu-
pació, el Prepara’t, i amb força 
participació. Dilluns, la regido-
ra de Dinamització Econòmi-
ca, Àngels Chacon, i el presi-
dent de la UEA, Blai Paco, van 
inaugurar les jornades amb 
una reflexió sobre els sectors 
econòmics i empresarials de 
la comarca que encara són 
oportunitats laborals. 
Àngels Chacon va destacar 
la importància que Igualada 
es diferenciï en allò que és 
potent, sectors com la pell i el 
tèxtil són passat però també 
són futur i hi ha afegit el pes 
que comença  tenir el 4DHe-
alth. Va insistir en la impor-
tància de treballar per la pro-
moció del nostre territori, amb 
estratègia i cooperació, la clau 
que representa atraure no-
ves empreses i consolidar les 
existents, uns objectius que es 
fixa no només l’administració 
sinó també el sector privat.
Per la seva banda el president 

Assemblea de joves, dissabte passat a la Kaserna.

Molta participació a la Setmana de 
l’Ocupació, al Museu de la Pell

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte, 25 d’oc-
tubre, va tenir lloc a l’equipa-
ment juvenil la Kaserna una 
nova assemblea per a l’adju-
dicació del pressupost partici-
patiu destinat a activitats del 
2014-2015. En aquesta ocasió 
es van presentar nou propos-
tes de caire molt variat, vuit de 
les quals van tenir el suport de 
l’assemblea.
El pressupost que sortia a de-
bat tenia una dotació de 9.000 
euros que havien de ser desti-
nats a activitats en el període 
de desembre a juny. L’assem-
blea en va assignar 8.000 a 
les activitats presentades. 
El funcionament dels pres-
supostos participatius ja s’ha 
utilitzat en dues ocasions an-
teriors per la Setmana Jove 
dels anys 2013 i 2014, tenint 
molt bona acollida entre les 
entitats, col·lectius i joves par-
ticipants, amb una molt bona 
acceptació de les activitats de-

Suport municipal a 8 projectes 
d’entitats i col.lectius de joves

senvolupades. 
En aquesta edició de l’assem-
blea hi van participar vint-i-
cinc joves per a presentar 
cadascuna de les activitats. 
L’acte va estar presentat pel 
regidor de Joventut i Coope-
ració de l’Ajuntament, el repu-
blicà Joan Requesens, que va 
destacar la importància de la 
participació i la implicació dels 
joves en la dinamització de la 
ciutat. 
Els projectes debatuts van 
tenir un ampli ventall pel que 
fa a temàtica i a tipologia, ar-
ribant a diferents àmbits com 
el musical, l’artístic o l’espor-
tiu. Es desenvoluparan durant 
el període per al qual s’obria 
la convocatòria: al desembre 
tindrà lloc la primera activitat i 
s’aniran succeint les altres fins 
les darreres que es realitzaran 
el mes de maig. Els detalls de 
cadascuna d’elles es donaran 
a conèixer a mesura que es 
vagin duent a terme. 
 

REDACCIÓ / LA VEU

El PSC-Anoia, a través del 
Grup Parlamentari Socialista 
al Congrés dels Diputats, ha 
presentat esmenes als Pres-
supostos Generals de l’Estat 
(PGE) per l’any 2015 per tal 
de buscar recursos per desen-
volupar diversos projectes es-
tratègics de l’Anoia. 
Així, concretament, s’han de-
manat 500.000 euros per de-
senvolupar accions de foment 
del turisme a l’Alta Anoia i 
600.000 euros pel projecte 4D 
–Health (projecte de simulació 
mèdica que s’està desenvolu-
pant a l’edifici de l’antic Hospi-
tal d’Igualada). 
A més, referents a l’Anoia s’in-
clouen dins l’esmena de la 
disposició addicional tercera 
els recursos pel carril Bus-
VAO de la B-23, que facilitaria 
reduir el temps de viatges en 
transport públic entre Igualada 
i Barcelona a les hores punta 
del matí, i la millora de la segu-
retat vial a l’A-2 entre Igualada 
i Martorell (garantint  3 carrils 

El PSC Anoia fa arribar 
esmenes al pressupost de l’Estat

per banda als dos sentits en 
tot el tram).
Així, amb aquestes esmenes 
el PSC-Anoia “continua tre-
ballant per situar les necessi-
tats de la comarca de l’Anoia 
a les agendes de les diverses 
institucions, sobretot per què 
aquestes recolzin iniciatives 
que puguin ajudar a la comar-
ca a millorar la seva competi-
tivitat i atraure inversions que 
generin llocs de treball”, ex-
pliquen, ja que “l’any 2013 el 
PP havia promès recursos pel 
4D-Health que no van arribar; 
desitgem que aquest cop sí”. 

de la UEA, Blai Paco, va afe-
gir la necessitat d’enfocar-nos 
a sectors que poden aportar 
diferencial, a nivell industrial 
fer créixer indústries que ja te-
nim i atraure’n per fer, amb els 
clústers, força i pinya. Paco va 
insistir que la dinamització i la 
innovació dels sectors  econò-
mics farà que les empreses si-
guin més competitives creant 
així la possibilitat de nous llocs 
de treball. La pell, el tèxtil, la 
salut, les tic, el paper, el pac-
kaging, el motor, el metall...  
són sectors que demanen per-
sonal, demanen mà d’obra en 

perfils molt diferenciats:  gent 
amb idiomes (anglès, ale-
many, búlgar, romanès, rus...), 
remalladores, especialistes en 
overloc o tricotoses, químics, 
administratius, fresadors i me-
cànics amb control numèric, 
personal per oficina tècnica, 
disseny industrial, en offset i 
troqueladores, especialistes 
en seguretat i higiene, etc.
Paco va parlar també del tu-
risme, tot i que incipient, que 
és també una oportunitat per 
emprendre a la comarca, i va 
anomenar el cooperativisme 
com una sortida important.

REDACCIÓ / LA VEU

El departament de Joventut de 
l’Ajuntament d’Igualada inicia 
aquest curs un nou projecte 
de beques per a nois i noies 
que estudiïn en instituts de la 
ciutat. Aquells que siguin fi-
nalment seleccionats rebran 
la denominació de correspon-
sals i treballaran estretament 
amb la informadora juvenil de 
l’equipament La Kaserna a 
l’hora de fer arribar la informa-
ció d’activitats i projectes per a 
joves als seus respectius cen-
tres educatius, ja sigui portant 
els cartells, passant per les 
classes a fer difusió d’aques-
tes iniciatives, fent d’enllaç en-
tre el centre i la Kaserna o, fins 
i tot, dinamitzant ells mateixos 
algun projecte de participació 
dins del seu institut. 

Nou projecte de beques per als 
estudiants igualadins dels instituts

En aquesta primera edició 
es convoquen un total d’on-
ze beques de col·laboració 
amb alumnes de tercer i quart 
d’ESO de l’Acadèmia Iguala-
da, l’Escola Anoia i els instituts 
Joan Mercader i Pere Vives 
Vich que estiguin disposats a 
col·laborar amb La Kaserna 
dins d’aquest programa. El 
termini de sol·licitud romandrà 
obert fins el 14 de novembre, 
posteriorment se selecciona-
ran els participants, que faran 
una formació durant el desem-
bre, i que desenvoluparan la 
seva nova tasca entre el gener 
i el juny. 
Segons el regidor de Joventut, 
el republicà Joan Requesens, 
aquestes beques de corres-
ponsals “volen ser una eina 
que fomenti i promogui la im-

plicació del jovent en aquells 
àmbits que els afecten direc-
tament en el seu dia a dia, 
vol contribuir a involucrar-los 
en la vida de la seva ciutat, 
a ser dinàmics i a despertar 
la seva iniciativa”. Un dels 
grans valors de la proposta, 
segons ha destacat, és també 
que aquests joves seran un 
conducte de comunicació en 
sentit contrari i permetran al 
departament de Joventut co-
nèixer les idees i tendències, 
així com detectar les neces-
sitats i inquietuds dels joves 
dels instituts de la ciutat. 
Al final de la beca, els joves 
redactaran una memòria on 
exposaran les conclusions. 
Per més informació, www.
igualadajove.cat. 
 

Unió de Joves es presenta a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

Unió de joves, la branca juve-
nil d’Unió Democràtica, es va 
presentar divendres passat a 
l’Anoia, amb un acte al Museu 
de la Pell, i amb l’assistència 
del conseller i dirigent del par-
tit democristià Ramon Espa-
daler. 
David Raya s’erigeix com el 
responsable d’aquesta forma-
ció política a casa nostra.
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El passat divendres 24 d’oc-
tubre va tenir lloc la Nit de la 
Professió, un acte de benvin-
guda, de reconeixement i de 
trobada al conjunt dels profes-
sionals de la salut de l’Anoia 
organitzat per l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques i de la Sa-
lut de Catalunya i de Balears a 
l’Anoia, la delegació a l’Anoia 
del Col·legi de Metges, la de-
legació a l’Anoia del Col·legi 
d’Infermeres i Infermers, la 
delegació a l’Anoia del Col·legi 
de Farmacèutics i el Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalu-
nya.
Més de 130 persones van 
assistir a la setena edició de 
la nit, un acte que a més de 
ser punt de trobada serveix, 
d’una banda, per homenatjar 
a aquells professionals que 
deixen l’exercici actiu de la 
professió i, de l’altra, per rebre 
als que s’hi incorporen una ve-
gada acabada la carrera uni-
versitària. 
Durant la Nit de la Professió 
també es va donar a conèixer 
el resultat de la beca Nit de la 
Professió organitzada per les 
delegacions a l’Anoia de l’Aca-
dèmia de Ciències Mèdiques i 
els diversos col·legis oficials 
amb el patrocini de MIPS Fun-
dació Privada.
La beca dotada de 2.000 eu-
ros té l’objectiu de col·laborar 
en la formació i recerca dels 
professionals de la salut que 
desenvolupen la seva tasca 
professional a la comarca de 
l’Anoia.
La tercera edició de la beca es 
va atorgar al treball: Millores 
en la prevenció i maneig de 
les úlceres i ferides en la  co-
marca de l’Anoia a càrrec de 
Gisela Solé i Llop.
Pel que fa als professionals 
que han deixat l’exercici actiu 
de la professió es va homenat-
jar a la metgessa, Mª Carmen 
Ruíz,  al metge Jaume Vizcar-
ra i les infermeres Montserrat 
Cisquella, Dolors Buchaca i 
Carme Secanell. Tots ells van 
rebre un diploma d’agraïment 
pels seus anys de servei als 
centres on han treballat i van 
fer diversos parlaments on 

Professionals jubilats.

Els professionals de la salut es van 
trobar a la Nit de la Professió

REDACCIÓ / LA VEU

Aquest cap de setmana 1 i 2 
de novembre, Òdena, el recin-
te Scorpia, es tornarà a dispu-
tar el Campionat d’Espanya 
Scalextric - Slot organitzat per 
l’Associació Catalana d’Slot 
amb la col•laboració de l’Ajun-
tament d’Òdena i el suport tèc-
nic de Cric-Crac.
El campionat que enguany 
arriba a la  XIX edició és se-
gueix mantenint com la prime-
ra i més gran concentració de 
circuits d’Scalextric i Slot per a 
cotxes de competició al món. 
Es preveu la participació de 
més de 500 pilots en les dife-
rents proves que es duran a 
terme: velocitat, resistència, 
rally i raid slot. Els equips par-
ticipants són provinents de tot 
l’estat i també d’Europa. Es 
comptarà amb la participació 
de pilots francesos, italians, 
portuguesos, holandesos,...
Aquest Campionat presentarà 
més de 20 circuits: 8 circuits 
de rally slot, 4 de raid slot, 1 de 
rally-cross, 4 circuits de velo-
citats de 8 carrils i una macro 
pista de 8 carrils escala 1/24 
amb un recorregut d’uns 70 

Torna al recinte de l’Scorpia 
el Campionat d’Espanya d’Slot

van agrair el suport de tots 
els companys i companyes de 
professió.
Els nous professionals que 
s’han incorporat com a re-
sidents de primer any a qui 
se’ls va donar la benvinguda 
són: Alba Romero Carles,  en 
l’àmbit de cirurgia  ortopèdica 
i traumatologia, Clara Salom 
Garrigue en farmàcia hospi-
talària, Júlia Villar Gabernet i 
Raquel Sánchez Prada en in-
fermeria obstétrico-ginecolò-
gica, Faby Nathalie Rodríguez 
Zambrano i Angela Marcela 
Colquechambi Castillo en me-
dicina familiar i comunitària, 
Esther Argente Sanchís en 
infermeria atenció familiar i 
comunitària, Judit Martinez 
Canela en ginecologia i obs-
tetrícia i Yobanys Rodríguez 
Téllez en anestesiologia i re-
animació. A tots ells se’ls va 
obsequiar amb el llibre ‘His-
tòria de l’Hospital d’Igualada’ 
(2007) del Dr. Ferran García.

metres, més els destinats al 
públic en general. En total se-
ran prop de 4.000 m2 repartits 
en diferents espais annexes 
que es transformaran per aco-
llir els més de 3 quilòmetres 
de pistes practicables.
El campionat, a banda de l’es-
perit de competició, obra por-
tes al públic en general, per 
això habilita 2 o 3 circuits per-
què tothom qui ho vulgui pugui 
iniciar-se i practicar-lo. 
L’entrada al recinte és gratuïta 
i  els “supers” de TV3 que el 
vagin a veure’l entraran al sor-
teig de un circuit de Scalextric.

Residents.

Beca per a Gisela Solé i Llop.
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada ha 
aprovat, en el marc del ple or-
dinari celebrat aquest dimarts, 
28 d’octubre, les ordenances 
fiscals i el pressupost general 
de la corporació per a l’any 
2015. 
El pressupost de l’Ajuntament 
per al proper exercici ha rebut 
els vots favorables dels dos 
partits del govern, CiU i ERC, i 
els vots contraris de l’oposició, 
PSC, PP, ICV i PxC. El pres-
supost per al proper exercici 
serà de 46’4 milions d’euros 
pel que fa a l’Ajuntament i de 
48’8 milions d’euros afegint-hi 
les empreses municipals i els 
organismes autònoms que 
també en depenen. 
Jordi Segura, tinent d’alcalde 
d’Hisenda i Interior, ha recor-
dat en l’exposició dels trets 
principals del pressupost que 
els tres grans eixos de l’ac-
ció de govern per a l’any vi-
nent passen per mantenir les 
inversions per a la millora de 
la ciutat, reforçar l’incentiu de 
l’activitat econòmica i empre-
sarial i, en paral·lel, fer costat 
des de l’àmbit de l’acció social 
a aquelles famílies que més 
noten els efectes de la crisi. 
Aquests vessants de l’acció 
municipal comptaran amb 
una dotació pressupostària 
conjunta de gairebé 9 milions 
d’euros. A banda, una part im-
portant d’aquest pressupost, 
7’3 milions d’euros, es desti-
naran novament al retorn de 

Pressupost de l’Ajuntament 2015

L’Ajuntament aprova el pressupost municipal i les ordenances 
fiscals del 2015 amb els vots del govern CiU-ERC

David Andrés (Somiatruites), a la 
clausura del Fòrum Gastronòmic
REDACCIÓ / LA VEU

El jove cuiner igualadí David 
Andrés, va participar activa-
ment dins les jornades del 
Fòrum Gastronòmic 2014 que 
enguany va canviar la seva 
seu de Girona a Barcelona.
Al recinte de la Fira de Bar-
celona i conjuntament amb 
la fira Hostelco, van reunir-se 
un recull dels millors cuiners 
del país encapçalats pels ger-
mans Roca, Jordi Cruz, Car-
me Ruscalleda, etc. I pastis-
sers del nivell de Jordi Bordas, 
Morató, o Miquel Guarro, així 
com les primeres figures de 
Mèxic, país invitat en aquesta 
edició.
David Andrés, que combina 
la tasca de xef del restaurant 
Somiatruites d’Igualada, amb 
la de cap de cuina del presti-
giós restaurant Àbac de Bar-

David Andrés, amb el mediàtic Jordi Cruz.

celona (2* Michelin), va pren-
dre part activa en el Fòrum al 
costat del seu xef a l’Àbac, el 
mediàtic i televisiu Jordi Cruz, 
en una doble sessió; un taller 
el dimarts de gestió i organit-
zació del dia a dia del restau-
rant, i el dijous a la tarda en un 

auditori atapeït, realitzant tots 
dos un showcooking, mos-
trant a un públic expectant les 
últimes creacions de la seva 
cuina, en la ponència que su-
posava la clausura d’aquest 
Fòrum Gastronòmic. 

deute bancari i interessos.  
Pel que fa a les ordenances, 
que marquen les taxes i preus 
públics i els impostos de com-
petència municipal, també 
s’han aprovat amb el vot favo-
rable de CiU i ERC i els vots 
en contra de PSC, PP, ICV i 
PxC. Tots els impostos i taxes 
queden congelats.
L’oposició va mostrar el seu 
desacord amb la proposta del 
govern CiU-EC. El regidor de 
PxC Robert Hernando deia 
que “no pot ser que en temps 
de crisi baixin partides com 
serveis socials, també veiem 
del tot insuficient la partida 
destinada a seguretat ciutada-
na, necessitem més recursos, 
la seguretat és la primera de 
les llibertats”. Hernando tam-
bé declarava que “és una veri-
table vergonya que hagi pujat 
el pressupost destinat a nova 
ciutadania una vegada més, 
mentre hi ha gent de casa que 
ho està passant fatal”.

“Encefalograma pla”
El socialista Jordi Riba recor-
dava també que “l’increment 
de la pressió fiscal en aquests 
quatre anys de mandat haurà 
estat brutal, amb l’IBI que pro-
posen recaptaran 315.000€ 
més, haurà crescut un 19%”. 
Riba qualificava el pressupost 
“d’encefalograma pla”, i re-
cordava que mentre adminis-
tracions superiors reduïen el 
pressupost, aquí augmentava. 
També defensava les crítiques 

a l’Entesa com a “culpable” de 
la situació econòmica que viu 
l’Ajuntament: “dels interessos 
que pagarà l’Ajuntament,  un 
22% són dels crèdits que han 
demanat CiU i ERC”.
Joan Agramunt (PP) va mos-
trar-se satisfet per la reducció 
del deute municipal, però va 
lamentar que els igualadins 
hagin de fer de “crossa” per a 
pagar els diners que la Gene-

ralitat ja no atorga a Igualada, 
com, per exemple, finançant la 
seva part de l’Escola de Músi-
ca. També va treure mèrits de 
la congelació dels impostos al 
govern, perque “ha estat en 
funció de l’IPC”, i recordava 
que, en tot el mandat munici-
pal, “els impostos hauran pujat 
un n 7,9%, i IBI el podrien bai-
xar més”. 
Per la seva banda, Montser-

rat Mateu (ICV) va mostrar-se 
molt incisiva en la reducció 
de  300.000€ en ajuts d’es-
colarització que abonava la 
Generalitat, i, com ja havia fet 
Agramunt, va queixar-se dels 
incompliments de l’adminis-
tració catalana -per més de 
600.000€- en el finançament 
de l’Escola d’Arts i Oficis Gas-
par Camps i l’Escola de Músi-
ca.  

INGRESSOS 
A. Operacions corrents 
Impostos directes  24.115.500,00 € 
Impostos indirectes  250.000,00 € 
Taxes i d’altres ingressos  6.748.240,00 € 
Transferències corrents  12.045.370,84 € 
Ingressos patrimonials  627.410,00 € 
B. Operacions de capital 
Alienació d’inversions 
Transferències de capital  1.223.041,00 € 
Actius financers  83.515,00 € 
Passius financers  1.363.931,36 € 

Total Ingressos  46.457.008,20 € 

DESPESES 
A. Operacions corrents 
personal  12.837.691,95 € 
Béns corrents i serveis  15.484.348,47 € 
financeres  1.477.782,22 € 
Transferències corrents  8.343.040,65 € 
B. Operacions de capital 
Fons de contingència  230.187,19 € 
Inversions reals  2.481.972,36 € 
Transferències de capital  254.542,56 € 
Actius financers  85.730,00 € 
Passius financers  5.261.712,80 €
 
Total despeses  46.457.008,20 €

 (sense les empreses i organismes depenents)

Enginyeria 
Informàtica a la 
Universitat d’Igualada

L’Ajuntament va demanar, per 
unanimitat, donar suport a les 
accions que s’han endegat da-
vant la Direcció General d’Uni-
versitats, per tal que es pugui 
comptar amb un Grau d’En-
ginyeria Informàtica al nou 
Campus Universitari d’Iguala-
da, amb el suport de TICAnoia 
i la UEA.

Subvencions a les 
AMPA’s de la ciutat
El ple també va aprovar les 
seguents ajudes a les AMPA’s 
de la ciutat:
Ateneu 890,00€ 
Emili Vallès  580,00€ 
Gabriel Castellà  150,00€ 
Garcia Fossas  530,00€ 
Ramon Castellort  830,00€ 
Escola Pia  340,00€ 
Maristes Igualada  690,00€ 
Ies Pere Vives  260,00€ 
Jesús Maria  995,00€ 
Escola Anoia  410,00€ 
Ies Joan Mercader 270,00€ 
Mowgli  995,00€ 
Dolors Martí 300,00€ 
Acadèmia Igualada 260,00€ La guanyadora d’UN VOL EN GLOBUS és:

www.caminsdevent.com
Felicitats!!!Felicitats!!!

NÚRIA 
FERNANDEZ

IGUALADA

Felicitats!!!Felicitats!!!

IGUALADA
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Bon ambient al passeig Verdaguer pel Mercat d’Antiguitats.

Coca i cava 
per celebrar la 
Castanyada al 
mercat de la Masuca

REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres els paradistes 
i botiguers del Mercat de la 
Masuca celebren la Casta-
nyada amb una petita jornada 
gastronòmica per a clients i 
habituals. Les persones que 
aquest 31 d’octubre vinguin al 
Mercat de la Masuca podran 
degustar un tall de coca i beu-
re una mica de cava gràcies a 
l’Associació de Botiguers de la 
Masuca. 
Aquest obsequi estarà dispo-
nible a les botigues membres 
de l’associació de botiguers. 
S’espera que aquest diven-
dres el Mercat bulli d’activitat, 
ja que demà dissabte, dia de 
Tots Sants, la Masuca roman-
drà tancada.

Aquest cap de setmana, torna la 
Festa de la Ratafia de l’Anoia

Nova edició del taller 
de criança per a 
famílies amb nadons, 
de Dones amb 
Empenta

REDACCIÓ / LA VEU

Aquest mes de novembre l’As-
sociació Dones amb Empenta 
organitza un nou taller de cri-
ança dirigit a pares i mares 
que s’estrenen en la mater-
nitat/ paternitat o bé que su-
men un nou fill/a i que volen 
compartir aquesta experiència 
amb altres famílies que es 
troben en la mateixa situació. 
El taller “Compartim la crian-
ça” es realitza a la Casa del 
Parc del Xipreret els dimarts 
de 10 a 11:30h, on els pares 
i/o mares acudeixen amb els 
seus nadons per realitzar l’ac-
tivitat conjuntament. Durant la 
primera part, els participants 
comparteixen jocs amb els 
seus nadons mentre descan-
sen i conversen amb els altres 
pares/mares sobre una gran 
catifa, després es reuneixen al 
sofà prenent una infusió.
Les sessions tracten temes 
com les emocions, l’alimenta-
ció, la son, la parella, els jocs, 
la coeducació i els diferents 
recursos per aquesta etapa. 
Els tallers estan conduïts per 
dues professionals: una psicò-
loga i una educadora, i puntu-
alment també es compta amb 
la col·laboració de professio-
nals de serveis externs relaci-
onats amb l’àmbit de la petita 
infància.
Dones Amb Empenta organit-
za aquests tallers des d’oc-
tubre de 2010. Les persones 
interessades en participar po-
den fer la preinscripció trucant 
al 938045482. Les places són 
limitades i el cost de l’activitat 
és de 10€.

REDACCIÓ / LA VEU

Un any més se celebra a Igua-
lada una nova edició de la 
Festa de la Ratafia de l’Ano-
ia, amb l’objectiu de compar-
tir aquest licor casolà, el seu 
procés d’elaboració i animar 
tothom a participar d’aquesta 
tradició tan nostrada.
Un concurs consolidat que en 
els anys anteriors, ha comptat 
amb una participació de més 
d’una quarantena de ratafies, 
de gran nivell. El jurat, lide-
rat pels enòlegs Eric Enguita 
i Xavier Bassa, serà l’encar-
regat de dictaminar quina és 
la millor ratafia presentada a 
concurs.
Enguany, les ratafies concur-
sants al 10è concurs de Ra-
tafies casolanes de l’Anoia es 
poden entregar fins el diven-
dres dia 31 d’octubre al Casal 
La Teixidora (Custiol 10), al 
Nits de Taverna (Soledat 6) o 
al Cafè de l’Ateneu (Sant Pau 
9) d’Igualada.
El premi a la millor ratafia del 
concurs és un quadre dels 
artistes igualadins Art de la 
Terra, pintat especialment per 
a l’ocasió i valorat en més de 
300 euros. També tenen premi 
el segon i tercer classificat. Es 
poden consultar les bases del 
concurs a: http://anoiaratafia.
blogspot.com.

Tercera edició del concurs 
de receptes amb Ratafia
Enguany, s’ha tornat a apos-
tar pel concurs obert de plats 

cuinats amb  Ratafia. Serà el 
dissabte 1 de novembre a les 
13h al Somiatruites (Del Sol 
19), on un jurat avaluarà l’ori-
ginalitat dels plats cuinats amb 
ratafia. Els plats participants 
s’han de portar al Somiatruites 
el mateix dissabte a les 13h.
Dissabte al vespre mentre 
s’espera la deliberació del ju-
rat, tindrà lloc una interessan-
tíssima Xerrada sobre aprofi-
tament de plantes remeieres 
de la comarca a càrrec Licors 
Portet i Terrània. Seguidament 
serà el torn del tast popular 
de ratafies, amb temps per 
resoldre dubtes i aportar sug-
geriments per la correcta ela-
boració.  Tot seguit es fa el ja 
tradicional sopar ratafiaire al 
Cafè de l’Ateneu on es com-
parà amb l’actuació musical 
del conjunt Nespru. 

Rècord de participació al 
mercat d’antiguitats al Passeig
REDACCIÓ / LA VEU

El passat diumenge el Mer-
cat mensual d’antiguitats, col·
leccionisme, art i artesania, 
que té lloc cada últim diumen-
ge de mes, celebrava la seva 
segona edició ·després del 
canvi d’ubicació· i ho feia amb 
rècord de participació, tant per 
part de públic assistent, com 
de firaires expositors. Un to-
tal de 124 parades omplien 
el Passeig Verdaguer des del 
carrer Sant Magí fins el carrer 
Esquiladors a banda i banda.
Segons Fira d’Igualada, la 
nova ubicació ha facilitat el 
creixement de la fira, ja que el 
nou emplaçament resulta molt 
còmode per al muntatge i des-
muntatge per part dels firaires. 
D’altra banda, els visitants van 
agrair el passeig agradable, 
que des de les 7 del matí i fins 
a les 14 del migdia es va po-
der fer amb un trànsit fluid de 
persones.
En la primera edició, el mes 

passat, les parades van ocu-
par aproximadament 600 me-
tres lineals, des del carrer Sant 
Magí fins al carrer Sant Josep, 
amb expositor col·locats a 
banda i banda del passeig i 
aquest diumenge ho feien fins 
al carrer Esquiladors, el que 
suposa uns 700 metres linials, 
100 metres més.
La Fira d’antiguitats i col·
leccionisme es va iniciar l’any 
1980 i des del 1993 es va 
completar amb la Mostra d’art 
i artesania. El mercat és un 
punt de trobada per a tots els 
amants de les antiguitats i el 
col·leccionisme (monedes, 
postals, xapes de cava, discs 
…) realitzant vendes, com-
pres i fins i tot d’intercanvi de 
materials entre els mateixos 
expositors. Es tracta d’un sec-
tor molt fidel amb gairebé un 
centenar d’expositors que es 
donen cita cada últim diumen-
ge de mes a Igualada.    

Supermas i Aqualata, 
oberts al català

REDACCIÓ / LA VEU

La Confederació de Comerç 
de Catalunya va entregar el 
passat dimarts l’XI edició del 
Premi CCC a la millor iniciativa 
lingüística del sector comerci-
al, Memorial Mercè Canal i el 
Premiextraordinari 2014 per 
l’aplicació del Pla d’assesso-
rament d’“Oberts al català”, 
en el marc de la III Jornada de 
treball d’“El comerç t’acull”.

Aquest any ha tingut lloc tam-
bé la sisena edició del Pre-
mi extraordinari per l’aplica-
ció del Pla d’assessorament 
d’“Oberts al català”, en la qual 
s’han donat guardons i diplo-
mes a les millors iniciatives 
lingüístiques del sector co-
mercial, a dos establiments 
d’Igualada, supermercats Su-
permas i llibreria Aqualata. 

ANUNCI

Per a coneixement general es fa saber que 
l’Ajuntament d’Igualada licita 37 parcel·les desti-
nades a horts urbans municipals, situades dessota 
del carrer del Rec d’Igualada. 
Les persones interessades podran presentar les 
sol·licituds a l’o�cina d’atenció ciutadana, del 3 al 
25 de novembre de 2014, ambdós inclosos. 
Per a més informació, podeu consultar el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament, la pàgina web 
www.igualada.cat (seu electrònica, anuncis i 
edictes/e-tauler) o adreçar-se a l’o�cina d’atenció 
ciutadana. 

L’ALCALDE,

Marc Castells Berzosa
Igualada, 27 d’octubre de 2014

Ajuntament d'Igualada
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REDACCIÓ / LA VEU

Fins el 2 de novembre, amb 
motiu de la festivitat de Tots 
Sants, els cementiris de la 
ciutat d’Igualada, el Cementiri 
Vell i el Parc-Cementiri Nou, 
obren ininterrompudament de 
9h del matí a 19h de la tarda.  
A més, als dos cementiris s’hi 
han programat dues eucaristi-
es. Dissabte, 1 de novembre, 
se celebrarà la Missa de Tots 
Sants a les 12:30h al Cemen-
tiri Nou. I diumenge, 2 de no-
vembre, hi haurà Missa de 
Difunts al Cementiri Vell a les 
17h.  
Durant el dia de Tots Sants, 
l’Ajuntament ha disposat un 
servei gratuït d’autobús per 
a facilitar l’accés al Cementiri 
Nou, amb inici a la Plaça Cas-
tells i amb els següents hora-
ris d’expedició: 10h, 11h i 12h 
d’anada des del centre de la 
ciutat i 11:30h, 12:30h i 13:30h 
de tornada.  
L’itinerari d’aquest servei es-
pecial serà el següent:  
Anada (Direcció Parc-Ce-
mentiri Nou): Plaça Castells – 
Rambla St. Ferran – Plaça de 
la Creu – Plaça del Rei – Av. 

Cementiri vell d’Igualada.

Horaris especials dels cementiris en 
ocasió de la festivitat de Tots Sants

REDACCIÓ / LA VEU

Recentment s’ha instal·lat, a 
una de les sales d’operacions 
de l’Hospital d’Igualada, una 
torre per realitzar cirurgia ar-
troscòpica que permet la crea-
ció d’un registre digitalitzat de 
les intervencions quirúrgiques 
que s’estan realitzant. 
Aquest aparell permet gravar 
imatges i vídeos de la inter-
venció, registrar-ho i passar-
ho la història clínica. 
Aquesta setmana ja s’ha utilit-
zat per realitzar una artroscò-
pia d’espatlla que han realitzat  
els  Drs. Joan Cornet i Joan 
Miquel, ambdós membres de 

L’Hospital rep un nou aparell 
per fer millors artroscòpies

l’equip d’extremitat superior. 
En paraules del cirurgians “És 
un equip que a més del regis-
tre amb imatges que és im-
portant alhora d’analitzar les 
intervencions, hem guanyat 
en en la qualitat de la imatge 
que registrem”. Consta d’un  
monitor amb imatges d’alta 
resolució que queden registra-
des quan el cirurgià ho reque-
reix. A més, també permetrà 
intervenir altres articulacions 
com poden ser genoll, maluc, 
turmell... L’Hospital d’Igualada 
intervé una mitjana de més de 
cent intervencions d’artroscò-
pia a l’any.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres va tenir 
lloc a la Fundació Privada Àu-
ria  la signatura del contracte 
de compra del software En-
tiGest, Miquel Canet, gerent 
de la FAP i de Jaume Rossi, 
representant d’EntiGest. 
El software de gestió per a 
entitats de serveis a les perso-
nes amb discapacitat permet 
organitzar la major part dels 
processos, agilitzant la tasca 
de coordinació dels mateixos, 
compartint la informació entre 
els diferents professionals de 

La Fundació Àuria adquireix un 
nou software de gestió de serveis

forma segura.   
EntiGest ha estat desenvolu-
pat en col·laboració amb dife-
rents entitats de l’àmbit de la 
discapacitat intel·lectual i eco-
nomia social amb la participa-
ció i col·laboració de professi-
onals experts en les diferents 
àrees de gestió i activitat.  
 

Intervenció d’artroscòpia a l’Hospital.

Soledat –Av. Caresmar – Av. 
Montserrat – Pg. Verdaguer – 
c/ St. Josep – Av. Barcelona –  
Av. Dr. Pasteur – c/ Comarca 
– Av. Mestre Muntaner – Av. 
Catalunya (Hospital) – Av. An-
dorra – c/ Joan Serra i Cons-
tansó – c/ de les Guixeres 
(Pavelló) – c/ Abat Oliba- c/ 
Països Baixos – Parc-Cemen-
tiri Nou. Aquelles persones 
que vulguin anar amb autobús 
al Cementiri Vell tenen les pa-
rades del Pg. Verdaguer (Es-
tació Autobusos i Hotel Ciutat 
d’Igualada) 
Tornada: (Direcció Plaça Cas-

tells): Parc-Cementiri Nou – c/ 
Països Baixos – c/ Irlanda – c/ 
de les Guixeres (Pavelló) – c/ 
Joan Serra i Constansó – c/ 
Guimaraes – Av. Catalunya 
(Hospital) – Av. Mestre Mun-
taner – c/ Comarca – Av. Dr. 
Pasteur – Av. Barcelona – c/ 
Òdena – Pg. Verdaguer – Av. 
Montserrat – Av. Caresmar – 
Av. Soledat – Plaça del Rei –  
Plaça de la Creu – Rambla St. 
Ferran – Plaça Castells. Aque-
lles persones que vulguin anar 
amb autobús al Cementiri Vell 
tenen la parada del Pg. Verda-
guer (Ambulatori).

Jornada sobre la nova normativa sobre 
al·lergens als menús dels restaurants
REDACCIÓ / LA VEU

A partir del 13 de desembre, 
tots els restaurants hauran 
d’informar als seus clients so-
bre la presència d’al·lergens 
en els seus plats. No fer-ho re-
presenta un alt risc de sanció. 
La Unió Turística Anoia facilita 
les gestions als restauradors 
que ho necessitin.
Amb aquest objectiu s’ha cre-
at una eina per als professio-
nals de la restauració que els 
permet detectar i gestionar els 

al·lergens i les intoleràncies 
alimentàries presents a cada 
recepta. Es tracta de Resta-
lergia, una aplicació web que 
neix per donar resposta a 
aquesta normativa europea.
Tot el contingut d’aquesta apli-
cació ha estat elaborat per la 
doctora Teresa Garriga, es-
pecialista en aŀlergologia de  
l’Hospital de la Vall d’Hebron. 
El proper 11 de novembre a les 
6 de la tarda, a les dependèn-
cies de la unió Turística Anoia 

- UEA (Carretera de Manresa 
131 d’Igualada) es farà una 
jornada oberta a associats i no 
associats sobre aquesta nova 
normativa i sobre l’aplicació 
web de Restalergia.
Per a inscripcions a la jorna-
da o per més informació so-
bre la normativa o l’aplicació 
web de Restalergia, contactar 
amb la Unió Turística Anoia al 
938052292 o al correu uea@
uea.cat

GUANYADORA
  DE LES

2 ENTRADES Montse Palá de Copons

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

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
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Els governs diuen que la 
inflació està controlada. 
Però només es refereixen 
a la de béns  consumibles. 
Aquells que es compren 
per viure cada dia. No par-
len de la inflació amagada. 
La que al llarg dels anys, o 
de dècades, canvia els fo-
namentals de la civilització. 
Aquella que és a llarg termi-
ni i es deriva del cost dels 
actius. La que afecta al valor 
dels immobles, bons i acci-
ons que van augmentant 
de valor, perquè els béns 
que “produeixen valor” són 
escassos i es  revaloritzen 
permanentment. I per això a 
poc a poc se’ls van quedant 
els que poden invertir. Els 
que guanyen més del que 
gasten. Simplement, perquè 
els que necessiten el 95% 
del que guanyen per viure 
no poden fer-ho. 
És cert que hi ha béns “pro-
ductius” que a vegades per-
den valor. Actius que sembla 
no tenen sortida a cap preu. 
Però en un moment deter-
minat es recuperen. Com 
els immobles. Fins fa poc 
tenien un preu de mercat 
enorme. I ara sembla que no 
valen res. Però quan s’aca-
bi l’estoc excedentari actual 
tornaran a pujar. Perquè el 
preu de construir és molt 
més car que el seu preu de 
mercat. I el benefici el faran 
els que puguin aguantar. Els 
molt rics. Per això per a ells 
la riquesa relativa s’enfila, 
mentre que per a la classe 
mitjana es converteix en 
fum. 
La London School of Eco-
nomics i la UC de Berkely 
han elaborat uns informes 
que demostren la ràpida de-
saparició de la classe mitja 
mundial. El 2012, cent sei-
xanta mil famílies (el 0,1%  
de la població mundial) te-
nien actius nets per valor 
superior als 20 milions de 
dòlars (el 22% de la rique-
sa mundial). Els mateixos, 
al final dels anys 70 del se-
gle passat només tenien el 
7% (15 punts menys!). I en 
el mateix període la classe 
mitjana ha passat de ser el 
36% de la població al 22% 
en els països del  primer 
món. I això segueix.
Thomas Piketty, que des 
dels 29 anys és director 
d’estudis de l’École des 
Hautes Études en Sciences 
Sociales i des dels inicis 
d’aquest segle és el presi-
dent de l’Escola d’Economia 
de París -també va ser as-
sessor de Ségolène Royal 
en la seva campanya com 

PERE PRAT

candidata socialista a la 
Presidència de la Repúbli-
ca Francesa- és l’autor dels 
llibre econòmic més contro-
vertit del moment. ‘Capital 
in the Twenty–First Cen-
tury’ (El capital en el segle 
XXI). Ha reunit una mas-
sa ingent de dades durant 
quinze anys (obtingudes  
quasi exclusivament en els 
registres fiscals de França, 
Regne Unit, Estats Units, 
Canadà, Alemanya, Japó, 
Suècia i algun altre país 
dels anomenats rics) i ha 
arribat a la conclusió que el 
capital s’anirà concentrant 
cada vegada més en una 
minoria. Per això creu que 
el capitalisme és incompa-
tible amb la democràcia i la 
justícia social. Està conven-
çut que el món s’encamina 
vers una situació semblant 
a com estava abans de la 
Primera Guerra Mundial. 
Una economia mundial do-
minada “per una oligarquia 
de riqueses i títols nobiliaris 
heretats”. Així desapareix 
el mèrit i es queda només 
“la casta”. Aleshores la gent 
no es conforma. Augmenta 
la pressió social. I finalment 
arriba l’esfondrament del 
sistema.
Per resoldre el problema 
proposa un impost global 
progressiu al capital, o a la 
riquesa. Diferencia el bene-
fici de la renda. El capital 
“amb utilitat social”, del me-
rament especulatiu. Però 
reconeix que és un objectiu 
utòpic, perquè el 90% de les 
transaccions internacionals 
són financeres i estan molt 
lluny de “l’economia real”. 
Naturalment els defensors 
del capitalisme s’han posat 
en peu de guerra. Però d’al-
tres, com Paul Krugman, 
premi Nobel d’economia, li 
donen la raó. 
De moment les seves pro-
postes xoquen frontalment 
amb les bases de l’eco-
nomia tradicional d’Adam 
Smith i David Ricardo. Però 
les esquerres dubten. Cre-
uen que les seves soluci-
ons són semblants a les 
que proposa l’ortodòxia al 
parlar només d’impostos 
i no de l’adequació de les 
estructures que sostenen el 
poder. Però la societat vol 
soluciones menys dogmàti-
ques i més pràctiques. Està 
cansada de treure’n uns, 
per posar-ne uns altres. Vol 
canvis significatius i pro-
funds. Sap que aquest és 
el camí per aconseguir més 
igualtat.

Creix la desigualtat

Poolbike, present en una fira a Mèxic
REDACCIÓ / LA VEU

L’empresa igualadina Poolbi-
ke, que fabrica equipament de 
Fitness i rehabilitació per pis-
cines, va estar present a Ihrsa 
Mèxic, la fira de Fitness més 
important d’Amèrica llatina 
on Poolbike té una presència 
important, especialment en el 
sector hoteler turístic.
En breu, l’empresa obrirà de-
legació pròpia a Mèxic per 
gestionar directament el mer-
cat i ser la porta d’entrada als 
Estats Units. Ferran Bosque, de Poolbike, a l’estand de l’empresa a Mèxic.

El passat 21 d’octubre la marca 
Folli Follie va presentar al Gran 
Casino de Madrid la nova coŀ-
lecció “Folli Follie SOS”, que es 
compon d’unes polseres amb 
doble volta de cordó amb de-
talls en acer rosat o platejat, i 
combinat amb pedres de cris-
tall i diferents colors. Part de 
les vendes van destinades a la 
fundació SOS que realitza di-
versos projectes d’ajuda als in-
fants: ara concretament dedica 
els fons a la guarderia Ketty a 
Senegal.
Llucià Joiers va assistir a l’ac-
te com a distribuïdor exclusiu 
de la marca a l’Anoia i donant 
suport al 100% a la causa de 
la fundació SOS.  De totes les 
joieries de Catalunya, Llucià 
Joiers va ser l’única elegida per 
assistir a aquest acte.
A la gala van assistir-hi molts 
famosos i periodistes que van 
donar la part de glamur a la 

Representants de Llucià Joiers, amb Tamara Falcó.

Col.lecció Folli Follie SOS

Llucià Joiers amb directius de Folli Follie 

Llucià Joiers amb Omar de “Sálvame”

Llucià Joiers amb Joaquín Torres

Llucià Joiers a la Gala Fundació 
SOS amb Folli Follie

festa. Entre ells destaquen:  
Tamara Falcó, imatge de la 
marca Folli Follie; María León 
i Angel Rielo, que van fer de 
presentadors; el cantant Hen-
ry Méndez que va amenitzar 
la vetllada;  María Pineda, Es-
meralda Moyà, Elena Furiase, 
Andrea Guasch, Sònia Ferrer, 

Elisabeth Reyes, Arantxa del 
Sol, Carmen Lomana, Elisabet 
Reyes, Raquel Meroño, Veròni-
ca Hidalgo, l’arquitecte Joaqu-
ín Torres, els periodistes Lydia 
Lozano, Jesús Mariñas, Aurelio 
Manzano, Omar del programa 
“Sálvame”... Tots ells coŀlaboren 
amb la fundació. 

PUBLIREPORTATGE
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ROTARY CLUB / REDACCIÓ

El passat dijous dia 23 d’oc-
tubre Josep Rull, Coordina-
dor General de Convergència 
Democràtica de Catalunya, va 
ser el conferenciant convidat 
al sopar de Rotary Club Igua-
lada.
Assistiren al sopar més de 
100 comensals que van gaudir 
amb la presència i xerrada del 
convidat, així com d’una bona 
companyia tal i com es va po-
der desprendre de l’animació 
de les diferents taules. 
Rull, amb el verb  clar i fluït  
que el caracteritza, va fer una 
brillant exposició de la situació 
en que es troba Catalunya i de 
la importància que té el proper 
diumenge 9 de novembre (9N) 
per tal que esdevingui una 
gran mobilització popular i que 
la votació sigui massiva. Està 
clar que el govern central farà 
tot el possible per impedir-

Membres de Rotary, amb l’alcalde Marc Castells i Josep Rull.

L’igualadí Ignasi Vich 
explica el procés 
sobiranista català a 
Costa Rica

El coordinador general de CDC, Josep 
Rull, convidat de Rotary Club Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Emmarcada en l’històric mo-
ment que està vivint Catalu-
nya, el passat 21 d’octubre es 
va celebrar una conferència 
master-class a l’Escola de Ci-
ències Polítiques de la “Uni-
versidad de Costa Rica” a San 
José, a càrrec del membre 
del comitè executiu del Cercle 
Català de Negocis, l’igualadí 
Ignasi Vich. 
La xerrada de Vich, sota el títol 
“9N, nace el estado catalán” 
va ser presentada per Jor-
di Fatjó, president del Casal 
Català de Costa Rica i va re-
passar i analitzar la seqüència 
dels esdeveniments des de la 
proposta de reforma de l’Es-
tatut el 2003, fins a dia d’avui, 
facilitant que els alumnes de 
l’escola de ciències polítiques 
coneguin quins son els motius 
i les conseqüències dels mo-
viments per part dels governs 
d’Espanya i Catalunya, i les 
organitzacions de la societat 
catalana.  

CC.OO. crea 
Infoatur, una oficina 
d’informació per a 
persones aturades
REDACCIÓ / LA VEU

La unió intercomarcal de 
CCOO del Baix Llobregat, Alt 
Penedès, Anoia i Garraf ha 
creat a Igualada un nou punt 
de l’Infoatur, servei d’informa-
ció per a persones a l’atur, 
amb la intenció d’acompanyar 
els treballadors i treballadores 
a l’atur en la seva recerca d’al-
ternatives laborals, formatives 
i de protecció. Es pot trobar 
informació sobre prestacions, 
subsidis i ajuts existents, i 
dels requisits per accedir-hi, 
així com altres serveis que 
disposa el sindicat com a as-
sessorament  a la mobilitat 
europea i també qüestions del 
seu interès. 

Nous cursos gratis 
de formació de 
l’Ajuntament per a 
emprenedors
REDACCIÓ / LA VEU

El departament de Dinamit-
zació Econòmica de l’Ajunta-
ment promou dos tallers de 
formació, adreçats principal-
ment a responsables d’empre-
ses el primer i a emprenedors 
en general el segon.  
Fidelitzar clients. La clau 
de l’èxit. Dies 11, 12 i 13 de 
novembre, de 16.00 a 19.00 
hores. A càrrec de Jordi Boixa-
dós, formador a Training Low 
Cost SL especialista en àrees 
de vendes -comercial, Màr-
queting, habilitats directives i 
estratègia.
Com fer l’estudi de mercat 
de la teva idea de negoci. 
Dies 25 i 27 de novembre, de 
9.30 a 13.30 hores. A càrrec 
d’Eulàlia Balaña, consultora 
i formadora especialista en 
consolidació i creació d’em-
preses amb més de 20 anys 
d’experiència.
 Ambdós cursos es realitzaran 
a l’IG-Nova Tecnoespai (avin-
guda Barcelona, 105 d’Igua-
lada).  Les inscripcions són 
gratuïtes i es poden formalit-
zar enviant un correu amb les 
dades personals a ignovaem-
presa@aj-igualada.net. 

Jornada de llengua i 
migració, al Consell 
Comarcal

REDACCIÓ / LA VEU

El Servei Comarcal de Català 
i el Pla de Ciutadania i Convi-
vència organitzen la 7a edició 
de la Jornada de Llengua i Mi-
gració de l’Anoia, que tindrà 
lloc el dia 7 de novembre a 
la seu del Consell Comarcal. 
L’objectiu d’aquesta activitat 
és intercanviar experiències 
docents per afavorir la millora 
de la qualitat de l’ensenya-
ment de la llengua a la pobla-
ció immigrada.
El desenvolupament del la 
Jornada es podrà seguir a 
través de Twitter amb l’eti-
queta #jorllenguaimmigracio. 
El termini d’inscripció, que és 
gratuïta, finalitza el 31 d’octu-
bre. Cal adreçar la sol·licitud al 
correu electrònic ciutadania@
anoia.cat, especificant el nom 
i cognom, entitat o organisme, 
telèfon i adreça electrònica.

ho, però la jornada està con-
cebuda de manera que sigui 
impossible suspendre-la. Va 
posar de manifest la seva con-
vicció que això sortirà bé. Que 
Catalunya se’n sortirà i que ho 
farà de manera legal i inapel-
lable. Que no serà un camí fà-
cil, però que acabarà bé. Fina-

litzada la seva intervenció que 
va ser molt aplaudida, es va 
passar al torn de preguntes.  
Rull va respondre amb nous 
arguments les preguntes  que 
li van formular els assistents, 
totes elles relacionades amb 
el 9N, la consulta, el futur del 
país i de CDC. 

Savall renuncia al Premio Nacional de 
Música en desacord amb el govern
REDACCIÓ / LA VEU

El músic igualadí Jordi Savall 
ha renunciat al Premio Na-
cional de Música 2014 que 
atorga el govern espanyol. Di-
mecres el Ministeri de Cultura 
va anunciar que li concedia 
el premi en la modalitat d’in-
terpretació, dotat amb 30.000 
euros. Savall hi renuncia per-
què rebutja la política cultural 
del govern espanyol.
Ho ha comunicat mitjançant 
una carta al ministre de Cul-
tura, José Ignacio Wert, en 
què afirma: ‘No puc acceptar 
aquesta distinció que ve de la 
mà de la principal institució de 
l’estat espanyol responsable 
del dramàtic desinterès i de la 
greu incompetència en la de-
fensa i promoció de l’art i dels 
seus creadors.’
En la carta Savall no fa refe-
rència a l’actual moment polí-
tic de Catalunya. Fa ben pocs 
dies, va rebre la Medalla d’Or 
de la Generalitat. I va fer un 
discurs en què reivindicava el 
dret de decidir del poble català 
i va citar Gandhi, amb aquests 
mots: ‘En el moment en què 

una persona comprèn que és 
contrari a la seva dignitat obeir 
les lleis injustes, cap tirà el po-
drà sotmetre.’
El jurat havia destacat en la 
sentència la infatigable tasca 
en la recuperació i difusió del 
patrimoni musical espanyol 
per part de l’intèrpret, director 
i musicòleg igualadí.

Savall —juntament amb Pep 
Guardiola, Josep Carreras, 
Xavier Sala i Martín, Pol An-
tràs i Joan Massagué— és 
una de les personalitats que 
van signar un article al diari 
britànic The Independent de-
manant el reconeixement del 
dret de decidir de Catalunya.

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com

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

Interessats trucar al
 93 803 01 69

(C/ Retir 40)
o via e-mail

Felicita als qui 
més estimes!

    Fes-nos arribar la 
fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com

Jordi Savall.



CASTELLOLÍ / LA VEU

Des de fa uns mesos Parc·
motor ha estat treballant per 
tal de millorar les seves instal·
lacions i poder oferir uns ser·
veis òptims als amants del 
motor. Tot i no ser l’única, la 
principal millora ha consistit 
en reasfaltar diverses zones 
del circuit de velocitat.
Totes les millores s’han realit·
zat amb l’objectiu de no només 
millorar la pista, sinó també la 
seguretat. Així doncs, s’han 
fet tasques com millorar les 
proteccions de les escapatò·
ries, pintar els pianos dels re·
volts o optimitzar els sistemes 
de canalització d’aigua. Per 
altra banda, els boxes també 
s’han millorat amb la intenció 
que els pilots estiguin més cò·
modes.
El projecte de Parcmotor Cas·
tellolí va néixer l’any 2001 com 
una iniciativa de la Federació 
Catalana de Motociclisme 
amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya. L’any 2002 es 
va inaugurar la primera instal·
lació: el circuit de motocròs.
Durant els primers anys de 
vida, el complex esportiu va 

ser un referent dintre les es·
pecialitats off-road (motocròs, 
trial, enduro i quads).
L’any 2004 es van iniciar les 
obres del circuit de velocitat 
que s’inauguraria l’any 2009, 
creant una gran expectació. 
De fet, el circuit es va disse·
nyar amb un traçat atractiu per 
a tots els pilots, fos quin fos el 
seu nivell. Parcmotor sempre 
s’ha compromès a anar mi·
llorant les instal·lacions amb 
l’objectiu de ser capdavanter 
en aquest tipus d’instal·lació.

Actualment, Parcmotor és un 
referent per a entrenaments, 
tests i cursos de conducció, a 
més d’haver acollit competici·
ons internacionals de màxim 
nivell.

El cap de setmana del 29 i 30 
de novembre, Parcmotor or·
ganitza Go Parcmotor, un es·
deveniment que té la intenció 
de ser una festa que reuneixi 
a tots els amants del motor, 
alhora que presentar les millo·
res fetes al complex esportiu. 

Parcmotor millora les seves 
instal·lacions

MONTBUI / LA VEU

El nou Passeig·parc del Tor·
rent Torres, ubicat al centre 
del Nucli Urbà, i que unirà 
MontMercat i MontÀgora, serà 
ben aviat una realitat. De for·
ma imminent, començaran 
els treballs d’aquest passeig, 
que permetrà convertir l’actual 
descampat en un espai nou, 
enjardinat, amb 150 places 
d’aparcament i que comptarà 
també amb un amfiteatre a 
l’aire lliure amb capacitat per a 
unes 300 persones. El projec·
te, que està subvencionat en 
la seva totalitat, es va adjudi·
car a l’empresa Rogasa per un 
import de 900.000 euros. 
El projecte inclou les tasques 
pròpies de la urbanització, la 
millora de tot el passeig, il-
luminació, arbrat, enjardina·
ment i adequació de tots els 
espais. Tammateix es farà 
zona de prioritat invertida la 
connexió entre els carrers 
Santa Anna i Sant Miquel vers 
el carrer Primer de Maig. 
Com explica l’alcalde mont·
buienc Teo Romero “aquest 

projecte està en la línia de 
vertebrar dos equipaments 
molt importants del nostre 
municipi: d’una banda Mont-
Àgora, i de l’altra MontMer·
cat. Unim el centre comercial 
del municipi amb el centre del 
coneixement”. Com recorda el 
batlle montbuienc, “durant els 
anys de govern sempre hem 
treballat per cohesionar i unir 
els espais que geogràficament 
dividien el nucli urbà. Aquest 
projecte torna a apostar per 

ANOIA / 

El passat dia 24 d’octubre 
s’acabava el termini de soŀ·
licitud de beques menjador 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
Aquestes beques, promogu·
des per la Generalitat i ajun·
taments han de permetre que 
els nens d’aquelles famílies 
amb menys recursos econò·
mics puguin accedir al men·
jador escolar amb un cost 
inferior o gratuït, segons els 
ingressos familiars de cada 
cas.
Des d’Iniciativa-Esquerra 
Unida han emès un comuni·
cat expressant la seva cons·
tatació d’un descens preocu·
pant del nombre de beques 
concedides.
“S’han conegut les dades 
concretes i es constata el 
que Iniciativa-Esquerra Uni·
da temia. Que el número 
de beques menjador per als 
escolars de la comarca de 
l’Anoia continua reduint-se 
fins a xifres inquietants. Des 
del grup es dóna l’alarma i 
es denuncia que el govern 
de Convergència a la Gene·
ralitat està asfixiant aquest 
servei tan necessari i impres·
cindible per a la subsistència 
diària dels infants de les famí·
lies més desfavorides.
A Igualada l’Ajuntament ha 
obert la seva pròpia con·
vocatòria per aquest tipus 
d’ajut, que es tancava el 24 
d’octubre, i que ICV-EUiA 
entén com una actuació tar·
dana i paral·lela, per encobrir 
l’abandó del govern de la 
Generalitat. A Igualada de 74 
sol·licituds de beca-menja·
dor, per aquest curs han estat 
concedides només 45, quan 
pel curs 2013/14 van ser 80 
els infants que van gaudir 
d’aquest ajut de la Generali·
tat. 
En altres municipis de la co·
marca, com Santa Margarida 
de Montbui, per aquest curs 
s’han concedit només 2 be·

ques senceres dels 71 ajuts 
que s’han sol·licitat,  a Vilano·
va del Camí s’han concedit 24 
beques senceres de les 131 
sol·licitades i a La Torre de 
Claramunt de 50 sol·licituds, 
només 2 infants gaudiran de 
beca sencera.
Les beques d’import sencer 
són de 6,10 €, però també se 
n’atorguen de mitges, amb un 
import de 3,05€. Per la for·
mació ecosocialista aquestes 
mitges beques resulten insu·
ficients, quan la situació ex·
trema de moltes famílies que 
no poden pagar menjador, fa 
que molt sovint tampoc no 
puguin pagar la meitat del 
seu cost. D’aquestes mitges 
beques a Montbui se n’han 
concedit altres 32, a Vilano·
va del Camí 53 i  La Torre 26, 
mentre que la resta de les sol·
licituds han estat denegades 
o resten pendents d’informa·
ció o de revisió.
ICV-EUiA assenyala també la 
forma com es gestionen les 
beques menjador, que aquest 
curs s’han resolt directament 
des del departament d’En·
senyament de la Generali·
tat a Barcelona, sense tenir 
en compte els informes dels 
Serveis Socials de cada mu·
nicipi. El grup es mostra preo·
cupat per la manca de criteris 
socials amb que s’atorguen, i 
fent prevaldre exclusivament 
barems  econòmics.
Per altra banda, ICV-EUiA 
avisa del perill que corren 
alguns menjadors escolars, 
en escoles públiques, que 
depenen de les beques per a 
continuar la seva activitat. El 
grup ecosocialista reivindica 
la importància d’aquest servei 
que en el seu origen s’havia 
desenvolupat per facilitar l’or·
ganització de la jornada la·
boral de mares i pares, i que 
amb els nous temps de crisi i 
atur s’ha convertit en un ser·
vei social imprescindible per 
a l’alimentació dels infants”.

Les obres del passeig-parc del Torrent 
Torres començaran aquest novembre

això: aconseguir espais de 
pas agradable per a les per·
sones i comunicar punts molt 
importants de Montbui”. 
A dia d’avui s’estan tancant 
els serrells administratius, i 
l’inici de les obres, segons han 
informat des dels serveis tèc·
nics municipals, serà de forma 
imminent. L’objectiu del con·
sistori és poder tenir enllestida 
l’obra durant el primer trimes·
tre de 2015.

ICV-EUiA adverteix que els 
escolars de l’Anoia s’estan 
quedant sense beques 
menjador
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MONTBUI / LA VEU

Divendres tindrà lloc el VIIIè 
“Passatge del Terror”, que es 
durà a terme a l’entorn del 
Centre Cívic i Cultural La Vi-
nícola a partir de dos quarts 
de 10 de la nit. Un any més, 
durant la nit de “Tots Sants” el 
“Passatge del Terror” perme-
trà veure als visitants una Vi-
nícola amb personatges d’allò 
més singulars: enterradors, 
zombies, monstres diversos, 
escenes tètriques...No hi falta-
ran els personatges més temi-
bles de l’imaginari col·lectiu...
Un any, més, un nombrós grup 
de voluntaris i voluntàries de 
Montbui però també d’altres 
municipis de la Conca d’Òde-
na faran possible aquest Pas-
satge, que any rere any acon-
segueix un notabilíssim èxit de 
públic. Enguany des de l’orga-
nització es torna a apostar per 
uns maquillatges molt treba-
llats i per unes escenografies 
que sorprendran a grans i pe-
tits per la seva originalitat.
L’activitat tornarà a ser pos-
sible gràcies al treball d’un 

centenar de voluntaris, a la 
col·laboració de l’Associació 
de Jov@s de Montbui i a la 
tasca de l’àrea de Festes de 
l’ajuntament de Montbui. Hi 
col·laboren en aquesta edició 
Gonzalo Shops, Pesca Sala-
da Anoia, Anoia Foto, Finques 
Montbui i Mascotes i Més Sco-
oby. El preu de l’entrada per al 
Passatge del Terror és d’un 
euro. 

Mercat de la Castanyada, di-
vendres a Montbui
El proper divendres 31 d’octu-
bre tindrà lloc a Montbui una 
nova jornada de botigues al 
carrer. Com ja és costum el 
Boulevard montbuienc s’om-
plirà de les millors ofertes i 
promocions dels comerciants 
del municipi, i també es po-
dran assaborir els productes 
tradicionals de la tardor amb 
diferents paradetes. Es trac-
ta d’una sortida ja tradicional 
dels botiguers i comerciants 
montbuiencs, l’anomenat 
“Mercat de la Castanyada”.

Avui divendres, 8è Passatge del 
terror, al CCC la Vinícola

MONTBUI / LA VEU

La Tossa de Montbui es va 
omplir d’activitats durant el 
passat cap de setmana. Dis-
sabte amb la commemoració 
del primer aniversari de la re-
cuperació del restaurant ubi-
cat a l’antic refugi, i la comme-
moració de la tradicional Festa 
de la Tardor. 
D’una banda, aquest dissabte 
a la tarda es va realitzar una 
narració de contes, una xoco-
latada, un concert de guitarra 
a l’església de La Tossa i tam-
bé dos concerts de música 
jove fins a la matinada.
L’endemà diumenge es va re-
alitzar la tradicional Festa de 
la Tardor, que va començar 
amb una caminada guiada de 
descoberta de l’entorn, sota el 
guiatge de l’historiador mont-
buienc Daniel González. La 
caminada va comptar amb la 
participació directa dels ma-
teixos excursionistes, que van 
poder fer aportacions sobre 
les seves vivències i fets his-

tòrics vinculades amb La Tos-
sa –tot això dinamitzat per la 
Cooperativa “L’Arada”-. 
Tammateix els actes van 
continuar amb un concert de 
l’Schola Cantorum, i també es 
va dur a terme l’ofici solemne 
d’homenatge a les parelles 
que es van casar a La Tossa 
ara fa 25 o 50 anys. Seguida-

La Tossa va celebrar la Festa de la tardor 
i el primer aniversari de la recuperació del 
restaurant a l’antic refugi

ment, i per cloure la jornada, 
es va realitzar una plantada 
d’herbes aromàtiques al racó 
botànic.
La Festa de Tardor va ser 
organitzada pel Consorci La 
Tossa, format per la Funda-
ció La Tossa i l’Ajuntament de 
Montbui.

MONTBUI / LA VEU

Les Llar d’infants Municipals 
de Montbui han començat 
aquesta setmana un progra-
ma formatiu dirigit a les famí-
lies amb infants de 0 a 3 anys, 
per tal d’orientar-les i dona’ls-
hi eines per exercir un paper 
educatiu de forma positiva. Es 
tracta del programa “Créixer 
en família”.
A Montbui també es duen a 
terme altres programes “Créi-
xer en família” per a infants de 
3 a 6 anys a l’Escola Gaudí i 
de 6 a 12 anys a l’Escola Gar-

cia Lorca.
En aquests tallers/xerrades es 
parla de diferents temes que 
preocupen a les families amb 
infants d’aquestes edats.
Des de les Llars d’Infants de 
Montbui conviden als pares i 
mares amb infants a les Llars 
a participar-hi, per poder millo-
rar la relació amb els infants, 
resoldre dubtes i trobar el con-
sell dels professionals.  
Aquest programa està orga-
nitzat pel Departament de Be-
nestar i família de la Generali-
tat de Catalunya.

Les llars d’infants municipals de 
Montbui enceten el programa 
“Créixer en família”

ANUNCI

El Ple municipal en sessió celebrada el passat 28 d’octubre, va aprovar les Bases 
que regulen la concessió de subvencions per al pagament de l’impost sobre béns 
immobles (IBI) per a l’any 2014, i la seva convocatòria.

Podran sol·licitar aquestes subvencions les persones majors de 65 anys o pensio-
nistes que no els ho hagin concedit per l’anterior convocatòria que reuneixin els 
requisits establerts en les bases.

L’Ajuntament revisarà d’o�ci la documentació de les persones a qui se’ls ha dene-
gat l’ajut en la convocatòria anterior per atorgar-los l’ajut en el cas que com-
pleixin els nous requisits, sense necessitat que tornin a presentar una sol·licitud.

Podeu consultar les bases íntegres al tauler d’edictes de la Corporació i al tauler 
d’edictes electrònic de l’ajuntament (www.seu.cat/igualada).

El termini per sol·licitar aquestes subvencions és del 3 al 21 de novembre de 
2014.

Igualada, 29 d’octubre de 2014 
L’alcalde

Marc Castells i Berzosa

Ajuntament d'Igualada
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Centre d’Innovació Anoia 
acull des d’aquesta setmana, 
la tercera edició  del progra-
ma Projecta’t: prova un ofici,  
amb l’objectiu d’acompanyar 
8 joves de Vilanova del Camí 
en la seva inserció laboral. La 
singularitat del projecte rau en 
la seva metodologia ja que pri-
oritza les pràctiques professio-
nals en empreses i comerços 
del municipi. 
Malgrat aquest caràcter emi-
nentment pràctic, el Projecta’t 
també inclou una part teòri-
ca que ha començat aquest 
dilluns i que s’allargarà fins 
el proper 6 de novembre. En 
aquestes primeres sessions 
es treballen mòduls de suport 
emocional i motivació, d’habi-
litats comunicatives i de sensi-
bilització empresarial. També 
s’han previst tallers de coac-
hing personal, de parlar en 
públic, de mediació i resolu-
ció de conflictes, d’informació 
sobre el mercat de treball i de 
tècniques de recerca de feina.
Pel que fa el programa de 
pràctiques, tindrà una durada 

d’entre 140 i 210 hores que 
s’hauran de realitzar entre l’1 
de desembre i el 6 de febrer. 
Per això serà necessari signar 
un  conveni de col·laboració 
a tres bandes: Ajuntament, 
empresa i alumne. Tot i així, 
l’ajuntament ha volgut insistir 
en el fet que entre l’empresa o 
comerç i l’alumne no existeix 
cap tipus de relació laboral.
Aquest projecte, que impulsa 
el servei de Promoció Eco-
nòmica de Vilanova del Camí 
amb el suport de la Diputació 

8 joves vilanovins participen a la 3a 
edició del Projecta’t: prova un ofici 

de Barcelona, pretén que els 
joves del municipi que es tro-
bin en situació d’atur i que es-
tiguin inscrits al Servei d’Ocu-
pació de Vilanova del Camí, 
puguin, durant uns mesos 
aprendre un ofici, mitjançant 
pràctiques en empreses. 
Durant les dues edicions ante-
riors van participat en aquest 
projecte una vintena de joves 
amb edats compreses entre  
els 18 i els 29 anys; 11 a la pri-
mera edició i 8, a la segona.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

S’apropa una de les nits més 
terrorífiques de l’any, la nit de 
les ànimes. Artístic, l’escola 
de dansa, música i teatre de 
Vilanova del Camí ha prepa-
rat, per a la nit de dissabte 1 
de novembre, un passatge del 
terror a la masia de Can Mus-
cons.
Artístic ens té acostumats a 
les sorpreses. Són capaços de 
muntar tot tipus d’espectacles 
i de participar en tot tipus d’es-
deveniments, però aquesta és 
la primera vegada que propo-
sen aquesta activitat. Segons 
explica Rosalba Sánchez, 
directora de l’escola Artístic, 
l’any passat van fer una fes-
ta semblant amb persones de 
l’escola i va ser tan divertida 
que per això van decidir obrir-
la al públic en general. 
La festa tindrà lloc a la masia 
de Can Muscons, un lloc que 
han triat per tot un seguit d’his-
tòries urbanes i rumors que as-
seguren que “se senten veus i 
es veuen esperits...”, segons 
expressava a La Carmanyola 
de Ràdio Nova Rubén Caldito, 
un dels organitzadors del pas-
satge del terror.
Prop d’una trentena d’actors 
estan treballant en l’especta-
cle d’aquest dissabte. S’han 
fet càrrec de la decoració de la 
masia, tant de la interior com 
de l’exterior, de les disfresses, 
de la història que compartiran 
amb els visitants... Per am-
bientar l’espai han comptat 

Artístic converteix Can Muscons 
en un passatge del terror

també amb el suport de Ràdio 
Sala que ha col·laborat amb la 
il·luminació, la sonorització i 
els efectes.
Malgrat que es tracta d’un 
passatge del terror, des de 
l’organització han pensat en 
aquest acte per gaudir-ne 
en família. Tot i així, Rosalba 
Sánchez, no recomana que hi 
participin menors de 10 anys. 
Rubén Caldito ha aprofitat els 
micròfons de Ràdio Nova per 
convidar tothom a participar 
en aquest passatge del terror, 
en el qual els visitants forma-
ran part de la història que han 
elaborat. 
Des d’Artístic han plantejat el 
passatge del terror en dues 
parts, perquè els més porucs 
puguin retirar-se a mig camí. 
La festa començarà a les deu 
del vespre, com dèiem, a la 
masia de Can Muscons i l’en-
trada costarà 2 €. 

CONCA / LA VEU

Els Ajuntaments de Vilanova 
del Camí, Òdena i la Pobla 
de Claramunt, i l’Associació 
d’empreses i propietaris dels 
Polígons dels Plans van pre-
sentar dimecres, en roda de 
premsa, la web www.poligons-
delsplans.cat. El web ha estat 
creat per Josep Maria Taribó 
seguint la imatge corporati-
va de Pep Valls de l’empresa 
igualadina EVVO. 
El nou portal és el resultat d’un 
treball conjunt entre les tres 
administracions i l’associació 
empresarial que neix amb la 
voluntat d’informar i promocio-
nar els polígons industrials Ri-
era de Castellolí i Pla de Rigat, 
de Vilanova del Camí, Plans 
d’Arau, de La Pobla de Clara-
munt, i Pla de les Gavarreres, 
d’Òdena com una sola realitat 
única, la dels Polígons dels 
Plans. Per això han treballat 
una imatge corporativa comu-
na que, a partir d’ara els defini-
rà en totes les seves accions, 
tal i com va explicar Ramon 
Felip, president de l’Associa-
ció de Polígons dels Plans. 
Pep Solé, Alcalde d’Òdena, 
va coincidir plenament amb 
Ramon Felip i va deixar cons-

tància que aquests mesos de 
treball conjunt, els ha estimu-
lat a treballar més i millor i en 
una mateixa direcció, que és 
la promoció dels polígons i la 
captació de noves inversions.
Aquesta cooperació entre ad-
ministracions i empreses ha de 
permetre, va dir l’Alcaldessa 
vilanovina Vanesa González, 
transformar aquests polígons 
d’activitat econòmica en un 
element estratègic de desen-
volupament dels tres munici-
pis i del territori. Vanesa Gon-
zález també va fer manifesta 
la voluntat d’unificar esforços 
per ser més actius i eficaços a 
l’hora de desenvolupar estra-
tègies de dinamització econò-
mica. 
Vanesa González, va presen-
tar el nou web com una eina 
més d’aquest treball conjunt. 
Un portal, útil i actiu, va dir 
l’Alcaldessa, que es presenta 
amb una versió multiidioma, 
ha de permetre donar a conèi-
xer els recursos disponibles 
arreu del món i alhora atendre 
les necessitats de les empre-
ses associades. 
Ramon Felip va agrair a les 
administracions els projectes 
que estan tirant endavant de 

manera supramunicipal, com 
l’oficina de captació d’inver-
sions que s’està promovent 
a través de la Mancomunitat 
però també va agrair i reconèi-
xer la tasca que fan diàriament 
els empresaris i emprenedors 
per superar la crisi que patim. 
Felip està convençut que la 
sortida d’aquesta complicada 
situació no serà possible sen-
se la implicació activa del món 
empresarial.
L’Associació dels Polígons 
dels Plans actua com interlo-

cutor entre l’administració pú-
blica i el teixit empresarial amb 
la finalitat d’incentivar l’acti-
vitat als quatre polígons -tot 

garantint el seu funcionament 
òptim- i afavorir la instal·lació 
de noves empreses i activitats 
econòmiques. 

Els Polígons dels Plans estrenen web per 
promocionar-se millor i captar noves inversions
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L’Ajuntament i Constructora 
de Calaf han signat aquest 
dijous un contracte per a la 
rehabilitació del centre urbà 
i concretament la urbanitza-
ció del tram del carrer Major 
comprés entre 11 de setembre 
i plaça Major. Les obres, que 
es previst comencin en tres 
setmanes, podrien enllestir-se 
en un termini de quatre a sis 
mesos.
Els treballs d’urbanització del 
carrer Major contemplen reno-
var per complet els sistemes 
de clavegueram i enllumenat 
que anirà soterrat. També es 
soterraran les xarxes de baixa 
tensió, aigua potable i telefo-
nia del sector. 
Pel que fa a la pavimentació 
del vial, està previst que es 
faci amb un tipus de paviment 
flexible i de color vermell en 
la part rodada, mentre que la 
zona de vianants, és a dir, les 
voreres, es faran amb peces 
de formigó. 
El projecte també inclou la se-
nyalització viària, la col·locació 
de mobiliari urbà i la plantació 
d’arbrat.
Les obres del carrer Major per-
metran, com ha explicat l’al-
caldessa Vanesa González, 
potenciar i recuperar el centre 

urbà de Vilanova del Camí i 
prioritzar la mobilitat dels via-
nant per sobre de la dels cot-
xes. També ha de servir, ha 
dit el regidor d’Urbanisme, per 
millorar la vialitat i l’accés al 
municipi així com la reducció 
del trànsit de vehicles pel car-
rer Major amb accessos alter-
natius.
El pressupost d’aquesta obra, 
que sembla que podria estar 
enllestida en menys de sis 
mesos, s’ha licitat a la baixa 
i això vol dir que els veïns es 
podrien beneficiar d’una rebai-
xa també en els seus rebuts. 
La xifra però dependrà del 
cost final de l’obra, segons ha 
explicat l’alcaldessa.

Les obres d’urbanització del carrer Major 
començaran en tres setmanes

El regidor d’Urbanisme, Anto-
nio Sánchez, ha explicat que 
des dels Serveis Tècnics ja 
s’està preparant una carta per 
informar amb detall als veïns 
de com aniran els treballs d’ur-
banització. La setmana passa-
da, Sánchez ja va avançar a 
Ràdio Nova que les obres es 
faran en tres trams: el primer 
afectarà al tram entre la plaça 
Major i Montserrat; el segon, 
entre Montserrat i Sant Hilari 
i el tercer entre Sant Hilari i 
Onze de setembre. L’objectiu 
és, segons explicava Antonio 
Sánchez, facilitar la mobilitat 
de vehicles i persones, i mo-
lestar el mínim als veïns. 

IGUALADA / LA VEU

El passat diumenge, la Colla 
Excursionista de Vilanova del 
Camí va fer una sortida molt 
interessant que va portar als 
52 caminaires al poble de Vi-
drà a fer una excursió per la 
serra de Curull. Un recorregut 
circular de 15 quilòmetres i 
amb un desnivell acumulat de 
730 metres de pujada i baixa-
da. 
El grup va seguir la riera se 
Sant Bartomeu, on els color 
de la tardor, com explica Fran-
cesca Cullerés “es feien evi-
dents amb uns tons ocre i groc 
agradables a la vista, amb tot 
de fulles dels arbres caducs”. 
I és que tot i que l’estació 
s’està enrederint una mica 
aquest any, ja està modificant 
l’aspecte dels boscos per tor-
nar-los, com descriu Cullerés, 
“melancòlics i serens, plàcids 
i plens de calma; esdevenint 
un lloc immillorable per passar 
un matí en bona companyia i 
buscar la tranquil·litat”. 
A poc a poc van arribar al Puig 
de l’Àliga, amb un dia ben 
clar que els va deixar gaudir 
d’unes bones vistes, a una 
altitud de 1342 metres. “Amb 
la vall als peus” explica Culle-

rés van allargar la mirada “fins 
allà on arriben els ulls per no 
perdre detall, com nens petits 
que ho descobreixen per pri-
mer cop”. 
Després van anar pel torrent 
de Salgueda cap al Salt del 
Molí on es van fer la foto de 
grup, on s’evidencia la cara 
de satisfacció de tota la colla. 
De tornada cap a Vidrà van 
fer un most tots junts per aco-
miadar-se i donar les gràcies 
als  vocals per aquesta sorti-
da tan bonica i amena: Araceli 
Ordóñez, Montserrat Asensio, 
Juan Ramón López i Rodrigo 
Espejo.
La propera cota de la colla 
serà el dia 9 de novembre. 
Serà una sortida especial, 
perquè col·laboraran un any 
més amb La Marató de TV3. 
Els diners recaptats es dona-
ran integrament a la Marató 
que aquest any està dedicada 
a les malalties del cor. El do-
natiu és de 10 €. La caminada 
començarà a les 9 del matí. 
Després faran una mica d’es-
morzar al pati de l’Escola Mar-
ta Mata i una mica de gresca 
per amenitzar aquesta matinal 
tant important en què animen 
a la participació del veïnat.

La Colla gaudeix d’una excursió 
de tardor per la Serra del Curull 
(Osona)

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Més de trenta persones van 
participar a la nova edició 
de la caminada, organitzada 
per les infermeres del Centre 
d’Atenció Primària de Vilano-
va del Camí amb l’objectiu de 
continuar fomentant l’exercici 
físic com a eina de promoció 
de la salut. 
En total, hi havia 32 cami-
nadors i dues infermeres de 
l’Equip d’Atenció Primària, 

que van tenir el suport de 
l’Ajuntament i de Protecció Ci-
vil. Com que molts dels partici-
pants ja passegen diàriament 
pels circuits habilitats del po-
ble, els organitzadors van triar 
una ruta menys habitual, però 
igualment adequada per a tots 
els assistents. 
El bon temps va acompanyar 
aquesta activitat matinal que 
va passar, entre d’altres in-
drets, pel Centre d’Innovació 

Anoia, on s’ubiquen serveis 
adreçats a les indústries, seus 
socials per a emprenedors i 
espais on s’ofereixen cursos i 
sessions de formació. Durant 
la caminada, fins i tot, alguns 
participants van trobar bolets 
a peu de camí. 
Les responsables de la cami-
nada han fet una molt bona 
valoració de la jornada i volen 
agrair a tots els participants la 
seva assistència.

Una trentena de persones participen a la 
caminada del CAP a Vilanova del Camí

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Associació de Pensionistes i 
Jubilats de Vilanova del Camí 
vol posar la tardor i l’hivern del 
2014 a l’abast de la gent gran 
que participa de les activitats 
del casal. A punt d’encetar el 
mes de novembre han volgut 
agrair la participació en els 
actes que han portar a terme 
fins ara i els animen a seguir-
los acompanyant en properes 
cites. La més immediata, és el 
dia 1 de novembre, la festa de 
la castanyada, que faran coin-
cidir amb el ball de dissabte. 

Començarà a les 5 de la tarda. 
L’entrada costarà 3 €. 
A part del ball del dissabte, 
que com dèiem coincideix 
amb la festivitat de Tots Sant 
i amb el ball de la Castanya-
da, el dissabte 6 de desembre, 
dia de la Constitució i per tant 
festiu, també faran ball a Can 
Papasseit.
Des de la Junta de l’associa-
ció també ens recorden que ja 
tenen el número 46.391 de la 
loteria de Nadal a la disposició 
de tothom a 3 € la papereta.

Els avis vilanovins celebraran la 
Castanyada
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LA POBLA DE C. / LA VEU

Fins al dilluns 3 de novembre 
estan obertes les inscripci·
ons per al servei de ludoteca 
a l’escola Maria Borés, que 
oferirà la regidoria d’Infància 
de l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt. L’activitat co·
mençarà el dilluns 10 de no·
vembre i es farà de dilluns a 
divendres, de les 5 de la tarda 
a les 8 del vespre.
L’activitat està dreçada als 
nens i nenes d’entre 3 i 12 
anys. Per apuntar-se es pot 
anar a la consergeria del col·
legi o a l’Equipament Infantil 
de can Galan. Cal omplir el 
full d’inscripció i adjuntar una 
fotocòpia de la targeta de la 
Seguretat Social i un número 
de compte. 
Els preus són: un dia a la set·
mana, 11 euros; dos dies, 16 

euros; tres dies, 21 euros; 
quatre dies, 26 euros, i cinc 
dies, 30 euros. S’aplica un 
descompte d’un 10 per cent 
per família en el cas que hi 
hagi més d’un infant inscrit. Si 
un dia no hi ha un mínim de 
set infants apuntats, no es farà 

l’activitat.
Per a més informació es pot 
trucar a l’Equipament Infantil 
de can Galan, de dilluns a di·
vendres, de les 5 de la tarda a 
les 8 del vespre. El telèfon és 
el 93 808 71 51.

Obertes les inscripcions per al servei de 
ludoteca a l’escola Maria Borés de la Pobla

LA POBLA DE C. / LA VEU

La Pobla de Claramunt va 
recollir, el diumenge 26 d’oc·
tubre, 1.484 € per a la lluita 
contra el càncer. Es va fer 
una caminada, que va arribar 
a la cinquena edició i en què 
hi van participar una trentena 
de persones, i un esmorzar 
popular, en què hi van assis·
tir una vintena de poblatans i 
poblatanes.
L’activitat la va organitzar la 
delegació de la Pobla de Cla·
ramunt de l’Associació Espa·
nyola contra el Càncer i va 
comptar amb la col·laboració 
del Consistori. Els caminants 
van sortir cap a 2/4 de 9 del 
matí des de la plaça de l’Ajun·
tament. El recorregut va tenir 

una durada d’unes tres hores i 
es va fer cap a les Garrigues, 
el turó de la Guàrdia, el Castell 
de Claramunt i tornada cap al 
centre del poble.
Els poblatans i les poblatanes 
que no van anar a la caminada 
van poder esmorzar a la plaça 
de l’Ajuntament, que va con·
sistir en un entrepà i una be·
guda. Cap a 2/4 de 12 del matí 
es va fer el sorteig d’una pa·
nera. Aquesta activitat solidà·
ria va ser possible gràcies a la 
col·laboració d’una quinzena 
de voluntaris, que van vendre 
números del sorteig per les 
cases i van preparar la festa. 
Des de l’entitat organitzadora 
volen agrair la tasca realitzada 
per tots els col·laboradors per 
tirar endavant la iniciativa

La Pobla de Claramunt recull 
més de 1.400 € per a la lluita 
contra el càncer 

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Associació per a l’Oci de 
la Gent Gran de la Pobla de 
Claramunt organitzarà, el diu·
menge 2 de novembre, la fes·
ta de la castanyada. L’activitat 
tindrà lloc a partir de les 6 de 
la tarda a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal i compta amb el suport 

de l’Ajuntament.
Hi haurà ball amb el músic 
Amaro i es repartiran casta·
nyes, panellets i moscatell per 
a tots els assistents. El preu 
de l’entrada serà de 5 euros. 
Per a més informació es pot 
trucar al telèfon 93 808 63 64.

Castanyada de la Gent Gran

CAPELLADES / LA VEU

El passat dissabte dia 25 d’oc·
tubre, els Falcons de Capella·
des convidats pels Castellers 
de Mollet del Vallès en motiu 
de la seva XXII diada, van de·
mostrar a plaça una actuació 
sorprenent pel públic.
Al voltant de les 8 de la tar·
da, es va donar inici l’actua·
ció conjunta de Castellers de 
Mollet del Vallès, Castellers de 
Montcada i Reixach i Falcons 
de Capellades a la plaça Prat 
de la Riba.
Van engegar amb la inaugura·
ció de la placa commemora·
tiva del 3d9f descarregat per 
minyons per la XX diada a la 
mateixa plaça.
Es va fer dues rondes, on la 
primera van obrir plaça els 
Castellers de Mollet del Vallès 

amb 3d6a, seguit dels Falcons 
que van executar la seva se·
gona Pira de 10 molt més mi·
llorada, dos Avions de 3 junta·
ment amb un Avió de 4 i l’Àvet, 
amb un públic molt sorprès, ja 
que era el primer cop que ac·
tuaven els falcons a plaça, per 
acabar la primera ronda els 
Castellers de Montcada i Rei·
xach van fer el 2d5.
La segona ronda, els Caste·
llers de Mollet del Vallès des·
carregant el 4d6a, els Falcons 
de Capellades l’Escala de 7, 
Tripira 4x3 amb Pilar de 3 al 
mig i Planxes amb dos ventila·
dors totes ells molt superades 
per la colla, tancant plaça els 
Castellers de Montcada i Rei·
xach amb el 4d5n.
Per finalitzar, les tres colles 
van fer els seus pilars, Mollet 

del Vallés p4xs, Capellades 
pd4 de dones i els de Montca·
da i Reixach pd4.
Remarcar que pels castellers 
era la vigília de la seva diada, 
on l’endemà diumenge era la 
seva festa grossa i van fer la 
millor actuació de la seva tem·
porada.
Els Falcons de Capellades, 
volen agrair la invitació dels 
Castellers de Mollet del Va·
llés per la seva hospitalitat en 
la seva diada, per portar els 
falcons a la vila i potenciar la 
cultura popular catalana.
Els Falcons arriben a la recta 
final de la temporada, amb la 
seva millor actuació i ja prepa·
ren l’última actuació pel proper 
dissabte dia 1 de novembre a 
Guissona, convidats pels Mar·
geners de Guissona.

Sorprenent actuació dels Falcons de 
Capellades a Mollet del Vallès
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Al Teatre de l’Aurora
 25% dte.

en les entrades

Al Teatre 
de l’Aurora
 25% dte.

en les entrades

Museu de la Pell 2x1 en entrades

Museu Paperer 2x1 en entrades

Museu del tren 10% dte.

sorteig  de

 2 ENTRADES

Amb la col  laboració.

Viatge al TEATRE a Barcelona

Entrades als par�ts d’IHC
2X1

sorteig  de

   5,75

5,60
(Oferta vàlida de dilluns a diumenge descompte

aplicable a 2 persones per carnet)

Cinema de Tous 

Cinema Abrera 

+info www.veuanoia.cat
Tel 93 804 24 51 - publianoiadisseny@gmail.com

    sorteig  
de

4 ENTRADES
mensuals

PASSA-T’HO BÉ 

amb el

CLUB
ÒDENA / LA VEU

El  municipi d’Òdena va acollir 
el passat divendres 24 d’oc-
tubre la primera jornada tèc-
nica “el Guix i la construcció” 
organitzada per l’Ajuntament 
d’Òdena amb la col•laboració 
d’arpArq (Associació de Res-
tauradors de Patrimoni Ar-
quitectònic) i l’AADIPA (Agru-
pació d’Arquitectes per a la 
Defensa i la Intervenció en el 
Patrimoni Arquitectònic).
La Sala de Plens de l’Ajun-
tament es va omplir amb 70 
especialistes de diferents dis-
ciplines relacionades amb la 
restauració (arquitectes, apa-
relladors, restauradors, histo-
riadors, ...).
La jornada es va desenvolu-
par en diferents blocs temà-
tics. Al matí es va dedicar al 
coneixement del guix com a 
material natural present a mol-
tes contrades de Catalunya i a 
la seva producció com a mate-
rial de construcció. També es 
va fer un repàs a la història del 
guix a Òdena i es va fer una 
visita a diferents forns antics 
ara en desús, al nucli antic 
d’Òdena i a la fàbrica d’esca-
ioles Casanovas actualment 
en funcionament. A la tarda 

les ponències es van centrar 
en la utilització del guix en l’ar-
quitectura tradicional i es van 
explicar diversos exemples de 
restauracions d’edificis histò-
rics.
Segons els mateixos organit-
zadors, aquesta I Jornada del 
guix ha remarcat la necessi-
tat de recuperar la utilització 
del guix en la restauració de 
construccions tradicionals. La 
jornada va ser molt ben re-
buda per tots els assistents, 
que van manifestar la neces-
sitat de realitzar unes segones 

Èxit de la primera jornada 
“el Guix i la construcció” a Òdena

jornades per aprofundir en el 
tema ja que el guix segueix 
sent un material ben desco-
negut.
El guix va ser un material molt 
utilitzat en el passat per a tot 
tipus de construccions però va 
entrar en desús amb la popu-
larització del ciment portland. 
No obstant això, s’ha demos-
trat que mentre el ciment és 
perjudicial en determinades 
construccions, el guix és un 
material que s’adapta millor 
a tot tipus de construccions i 
aplicacions.

LA TORRE DE C. / LA VEU

La Torre de Claramunt pre-
sentarà el pròxim dimecres 5 
a les vuit del vespre al centre 
Social Sant Joan Baptista la 
rehabilitada Masia Can Gra-
munt que ha obert les seves 
portes recentment com a es-
tabliment de turisme rural i 
que pot presumir de ser un 
dels primers edificis de Cata-
lunya renovat segons el con-
cepte d’energia zero.
L’antiga masia  data del se-
gle XVI i va ser reformada 
el 2013 emprant estratègies 
d’alt rendiment energètic i 
recursos energètics locals, 
amb la finalitat d’aconseguir 
un edifici de consum quasi 
zero. Per aconseguir-ho es 
va combinar l’energia solar 
fotovoltaica, l’energia solar 
tèrmica i l’energia biomassa. 
La propietat està formada 
per dos edificis  compactes i 
rectangulars. L’edifici princi-
pal consisteix de tres plantes 
amb un total de quatre apar-
taments amb capacitat per a 
14 persones i l’edifici annex 
conté una única habitació per 

a reunions i esdeveniments. 
El complex té una piscina ex-
terior. 
Els propietaris de la casa 
expliquen que “a més del 
concepte energètic 100% 
renovable, s’han tractat els 
materials, l’ús de l’aigua i la 
biohabilitat per aconseguir 
un interior saludable amb el 
mínim impacte ambiental”. 
Per la seva banda, l’alcalde 
de La Torre, Jaume Riba, 

La Torre de Claramunt presenta la Masia 
Can Gramunt, turisme rural 100% energies 
renovables

mostra la seva satisfacció 
que el municipi acolli un es-
tabliment turístic d’aquest alt 
nivell i afegeix que “l’impor-
tant és no només que els edi-
ficis siguin cada vegada més 
eficients sinó també que es 
gestionin de forma eficient, 
que tots els usuaris de l’edi-
fici siguin conscients que un 
bon ús pot portar a un gran 
estalvi energètic”.
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SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Aquest cap de setmana co-
mencen els actes de la Festa 
Major de Sant Martí de Tous. 
Per avui divendres a partir 
de les 7 de la tarda tots els 
nens i nenes que ho desit-
gin podran realitzar la rua 
de Halloween. També hi ha 
prevista una castanyada al 
local municipal de l’Ateneu a 
partir de 2/4 de 10 del ves-
pre que acabarà amb ball a 
càrrec d’Enric Carreras. Per 
a demà dissabte i diumenge 
el cinema del Casal oferirà 
doble programació amb la 
projecció de Dos vidas i Bajo 
la misma estrella.
Al bar Don Paco la vella cas-
tanyera repartirà gratuïta-
ment castanyes i cava.
El vespre de dissabte tin-

drà lloc el sopar popular de 
Festa Major, a partir de dos 
quarts de 10 del vespre al lo-
cal municipal que continuarà 
amb el 8è escenari boig en 
què tothom pot ensenyar què 
sap fer sobre l’escenari, amb 
actuacions preparades o es-
pontànies.
Diumenge, a partir de les 
10 del matí tindrà lloc la 14a 
Trobada de puntaires. Tam-
bé, de les 11 a la 1 del migdia 
es podran dur a terme visites 
guiades al castell de Tous.
I partir de les 7 de la tarda 
començarà el ball a l’Ateneu 
a càrrec de Joan Carbonell.
Els actes de Festa Major 
continuaran el proper cap 
de setmana. En la propera 
edició us informarem abas-
tament.

Primers actes de la Festa 
Major de Sant Martí de Tous

Capellades celebra la festa de 
la Castanyada
CAPELLADES / LA VEU

Demà dissabte a partir de  
2/4 de 6 de la tarda i fins a 
2/4 de 9 del vespre als jar-
dins de Casa Bas tindrà lloc 
la Castanyada, organitzada 
pel Grup Teatral de Capella-
des que comptarà amb actu-
acions, degustacions, contes 
i música. Ubicats en diver-
ses paradetes, els actors del 
Grup Teatral de Capellades 

escenificaran un mercat amb 
les castanyeres, llenyataires, 
pagesos i poble.
El públic podrà degustar pro-
ductes del temps amb unes 
cassoletes que es repartiran 
a l’entrada i que tenen un 
preu de 3 euros.
Contes i cançons de la tardor 
s’aniran esgrunant i escenifi-
cant al llarg del recorregut.

MASQUEFA / 

A menys de dues setmanes 
per el 9N, la CUP de Mas-
quefa van organitzar un de-
bat amb representants de les 
forces i entitats polítiques de 
Masquefa per debatre entorn 
al proper 9N.
A l’acte celebrat a l’Alzinar hi 
van participar Xavier Pérez 
per l’ANC, Dani Gutiérrez per 
PSC, Rosa Hernández per 
ERC, Manel Ferrer per CDC i
Silvia Rotger per la CUP.
En primer lloc es va debatre 
quina serà la situació i quines 
expectatives hi ha per el pro-
per 9N. Totes les represen-
tants van estar d’acord en que
el nou 9N ha de ser un èxit de 
participació ciutadana i s’han 
de posar tots els mitjans per 
tal que hi hagi urnes al carrer. 
Per el que fa a la CUP, la Silvia 
Rotger, va afirmar que la nova 
“consulta” és irreversible, im-
prescindible i irrenunciable.
En el següent punt del debat 
es preguntava si després del 
9N la DUI era l’única solució. 
CDC, ANC i ERC hi van estar 
d’acord. El PSC al•legava que
una DUI mai era la solució, 
sinó que s’havien de buscar 
altres vies. CDC, NC i ERC 
exposaven que era la única 
via. Per part de la CUP, es va 
recordar que “a les anteriors 
eleccions la DUI figurava ja al 
programa electoral, però que 
en tot cas, s’havia d’aplicar 

amb coneixement. Segons el 
parer de la CUP “la DUI no 
podia ser immediata ja que 
abans cal crear unes estruc-
tures d’estat i canviar-ho TOT 
de dalt a baix”.
Tot seguit es va plantejar la 
possibilitat de continuar o re-
prendre les negociacions amb 
l’estat espanyol. El PSC plan-
tejava que el diàleg era l’úni-
ca solució. ANC, ERC i CDC 
donaren per fet que és ja una 
via obsoleta, tot i que en un fu-
tur s’hi haurà de negociar. Per 
part de la CUP la resposta va 
ser un NO i convidava a totes 
les forces a negociar i dialogar 
amb la societat civil que és a 
qui es deuen els polítics, ja 
que no hi ha diàleg possible 

La CUP de Masquefa promou un debat al 
municipi sobre el 9N

amb un estat antidemocràtic 
com és l’espanyol.
Per acabar el debat, es va 
preguntar a les forces quin 
era el paper del poble català 
en el procés sobiranista. Tots 
els representants van coinci-
dir en que hi juguen un paper 
molt important, si no el que 
més. Per part de la CUP, vam 
concloure que “el poble català 
és a qui s’ha de donar tota la 
veu i posar les urnes perquè 
puguin exercir el dret a decidir. 
El poble és qui fa més de qua-
ranta anys que surt al carrer 
i és l’element imprescindible 
d’aquest procés”.
L’acte va concloure amb les 
preguntes als ponents per part 
del nombrós públic assistent.

Patrocinadors:

  
Congrés d'Emprenedoria  

(48 hores)  a Igualada 
 dissabte 15 i diumenge 16 de 

novembre al Museu de la Pell.
·30 ponències d'emprenedors d'èxit 

de prestigi d'Igualada i d'arreu del món.

·Cursos orientats a aquells que es presentin
 a un concurs d'Startups. El jurat  el formaran 

el grup de Business Angels EBAN.

·Els guanyadors s'enduran 1.500 euros en 
metàl·lic + un compromís de seguiment del 

projecte per part dels Bussines Angels.

15|16 nov2014 Apunta't-hi
+ info a www.igualada.biz
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PIERA / LA VEU

Diumenge 26 d’octubre, el 
barri de Can Mas va reunir 
391 atletes disposats a pujar 
al podi, convocats per l’Esco-
la Apiària i el Consell Esportiu 
de l’Anoia, en un matí de molt 
bon temps. 
Un cop inscrits i seguint les 
instruccions del locutor, Jo-
sep Domingo, i tutor d’ESO 
del centre organitzador del 
Cros, els participants es van 
anar col·locant per categories 
al lloc marcat com a sortida i, 
segons la seva preparació i 
resistència van anar assolint 
un lloc a la classificació. Dels 
gairebé 400 inscrits, 367 cor-
redors van acabar la cursa.
Esportistes i acompanyants 
van poder participar al sorteig 
pro-viatge fi de curs dels alum-

nes de 4t d’ESO, que atenien 
convenientment el bar instal-
lat per a l’ocasió.
Els professors del centre pie-
renc van estar molt implicats 
en l’organització i desenvo-
lupament del setzè cros, al 
costat de la seva directora 
Montserrat Ramon, des de les 
inscripcions fins al repartiment 
d’obsequis, al final de cada 
cursa.
El cros d’enguany va patir una 
davallada pel que fa a la par-
ticipació, si bé coincidia amb 
la celebració a Montjuïc de la 
concorreguda Festa dels Sú-
pers i també amb un excel·lent 
cap de setmana, com ha estat 
la tònica de tot el mes d’octu-
bre, adient per allargar les ac-
tivitats pròpies de l’estiu.
L’Alcalde, Jaume S. Guixà, 

Prop de 400 atletes al Cros de l’Apiària

Un grup de pierencs s’ha reu-
nit en Assemblea tot treballant 
per tirar endavant una candi-
datura popular d’esquerres, 
que vol aglutinar des d’IC-IU-
Verds fins aquelles persones 
amb prou sensibilitat envers 
dels problemes de Piera de 
cara a aportar idees, i si es-
cau?  en un procés participatiu 
i referendari, amb la màxima 
transparència, constituir una 
llista per presentar-se a les 
properes eleccions municipals 
de maig.
Després de diferents trobades 
des del any 2011, avui s’han 
posat en comú idees sorgides 
des del poble, anotant algunes 
solucions als reptes actuals de 
Piera, per mirar de resoldre 
els neguits dels seus conciu-
tadans, especialment pel que 
fa a la creació de nous llocs 
de feina i donar el màxim de 
serveis possible en una època 
complicada per molts.
El Sr. Llatge explica la tramita-
ció que han portat endavant a 
Terrassa per mirar d’aconse-
guir habitatges buits de caixes 
i bancs, treballant per resoldre 
els problemes més greus de 
persones necessitades d’un 
sostre i un habitatge digne, pa-
gant un lloguer social adaptat 
a les circumstàncies de cada 
família. El Patronat Municipal 
d’habitatge gestiona uns 960 
habitatges en lloguer social. A 
més han identificat unes 700 
unitats, que són propietat d’en-
titats bancàries i ja han obert 
un grapat d’expedients que no 
van pas a sancionar -tot esta-
blir-se un esglaonat de multes- 
sinó a incentivar a les entitats 
per animar-los a oferir habitat-
ges buits al fons municipal de 

lloguer social, que  gestionarà 
adequadament.
Segons sembla a Piera existei-
xen uns 1.800 habitatges que 
no es podrien qualificar de resi-
dència habitual. Una bona part 
són segones residències o ha-
bitatges particulars en venda 
o lloguer, mentre que segons 
semblaria -per les dades apor-
tades- ara  n’existeixen 67 que 
podrien ser propietat d’entitats 
financeres. L’equip de govern 
va dir a la darrera comissió in-
formativa d’obres i urbanisme, 
que cercaria dades per mirar 
de trobar camins de diàleg, 
tot i que el Sr. Alcalde, ha par-
lat amb els directors, fins i tot 
-sembla-  que el Sr. Guixà va 
dir, a cop calent,  que traurien 
el compte corrent de l’Ajunta-
ment d’alguna entitat d’estalvi, 
si no col·laboren de bon grat 
per resoldre la problemàtica 
creada per la manca de feina i 
recursos a moltes famílies que 
ho estan passant ben magre.
Després de treballar en “pe-
tit comitè” els diferents grups 
constituïts per esbrinar què 
cal a Piera i les iniciatives 
dels seus membres per mirar 
d’ajudar els vilatans, oferint el 
diagnòstic de què és té i què 
estaria bé d’aconseguir el més 
aviat possible,  reunint  els do-
cuments de síntesi de cada 
grup, es va quedar que abans 
del pròxim dia 30 de novembre,  
cada un és reunirà per avançar 
i després, plegats mirar de fer 
el programa per intentar reunir 
un grup de persones -en unes 
votacions primàries obertes- 
assolir la creació d’una candi-
datura unitària d’esquerres, el 
més àmplia que estigui possi-
ble oberta a tothom.

Quarta Assemblea d’ARA ÉS 
DEMÀ a Piera

JAUME DALMASES 

la regidora d’Esports, Maite 
Guzmán, i altres regidors de 
l’Ajuntament van oferir el seu 
suport, sobretot en l’entrega 
de trofeus i medalles als 10 
primers classificats de les 16 
categories amb presència de 
corredors, tant en l’àmbit mas-
culí com femení. Finalment, hi 
va haver el moment més es-
perat de la jornada, el sorteig 
dels regals oferts per diverses 
cases comercials, que té el 
seu moment àlgid en el sorteig 
final de la bicicleta.
Aquestes imatges són un tast 
del que va succeir i de com es 
van desenvolupar les diferents 
curses, cronos que puntuaven 
per als Jocs Escolars ano-
iencs.
Consulteu els resultats al web 
www.ceanoia.cat.
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La Policia Local de Piera i els 
Mossos d’Esquadra van de-
tenir el passat 16 d’octubre, 
un home de 28 anys, de na-
cionalitat espanyola i veí de 
Barcelona, com a presumpte 
autor de dos robatoris amb 
violència i intimidació, dos ro-
batoris i furt d’ús de vehicles, 
un d’ells amb intimidació, i un 
delicte d’atemptat als agents 
de l’autoritat.
Pels volts de les nou del ves-
pre del passat 16 d’octubre la 
Policia Local de Piera va rebre 
trucada d’un testimoni que els 
informava que en un super-
mercat Dia de la població s’es-
tava produint un atracament.
L’autor va entrar a l’establi-
ment i amb un ganivet va ame-
naçar a la dependenta perquè 
li donés tots els diners. Quan 
els agents van arribar al lloc 
un testimoni els va informar 
que l’atracador acabava de 

fugir amb un vehicle. Amb la 
descripció de l’autor i les da-
des del turisme amb el que 
acabava de fugir, els agents 
van iniciar recerca per la po-
blació.
Mentre la patrulla policial feia 
recerca, un testimoni els va 
aturar per informar-los que 
una persona acabava d’atra-
car en el supermercat Capra-
bo i havia fugit amb un vehi-
cle. La descripció facilitada pel 
ciutadà coincidia plenament 
amb l’autor de l’anterior atra-
cament.
Uns minuts més tard, els 
agents van localitzar el vehicle 
escapolit i li van fer diverses 
senyals acústiques i llumi-
noses perquè s’aturés, però 
aquest no va fer cas a les indi-
cacions i va continuar fugint a 
gran velocitat posant en greu 
perill a vehicles i vianants.
En un moment del seguiment, 
la policia local va poder barrar 

el pas al fugitiu, però aquest 
va començar envestir el vehi-
cle policial per intentar treu-
re’ls de la via.
Finalment, l’atracador va per-
dre el control del vehicle i va 
fugir a peu, fins que va aturar 
un vehicle i es va ficar en el 
seu interior, donant ordres al 
conductor perquè fugís del 
lloc. Però els agents van po-
der arribar a temps i treure 
l’atracador de l’interior del ve-
hicle.
En aquell moment, van arribar 
els mossos d’esquadra que 
van donar recolzament als 
agents de policia local, mentre 
detenien al presumpte autor 
dels fets.
El detingut, amb nombrosos 
antecedents per fets similars, 
va passar el 18 d’octubre a 
disposició del jutjat en funci-
ons de guàrdia d’Igualada, el 
qual va decretar ingrés a pre-
só.

A presó l’atracador de dos supermercats de Piera

SORTEGEM 15 VALS
PER A LA FESTA DEL VI

NOM..................................

ADREÇA.............................

POBLACIÓ..........................

TELÈFON ...........................

E-MAIL...............................

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 IGUALADA COMERÇ 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’IGUALADA 
COMERÇ, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que IGUALADA COMERÇ 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). 

amb la col·laboració de

Cellers Figueres
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DIVENDRES
31 d’octubre de 2014 Comarca

Anoia Sud  
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Piera celebra la Castanyada 
popular, a la font del Roc, i el 
Castanyada Rock, un festival 
de música rock reivindicativa 
que es porta a terme al nostre 
poble des de l’any 2004 cada 
31 d’octubre coincidint amb la 
festivitat de Tots Sants. 
Aquest divendres, se celebren 
les castanyades arreu. A Pie-
ra, a les 18 h, la Tita el Fumat 
organitza la Castanyada po-
pular a la font del Roc (c. Sant 
Cristòfol), últim acte del Corre-
llengua 2014 a Piera.

A la nit, a les 22 hores, la Nau 
del Sanahuja acull un festival 
de música rock molt consolidat 
a casa nostra i organitzat per 
l’Espurna de Piera. Es trac-
ta del Castanyada Rock, que 
enguany inclou a la cartellera 
grups de renom: Aspencat, de 
la Marina Alta i amb estil ska, 
reggae, drum and bass i actu-
alment amb ritmes més elec-
trònics. Juantxo Skalari & La 
Rude Band, un grup que ha fet 
més de 900 concerts al llarg 
de la seva trajectòria musical 
i un dels referents musicals 

de les últimes dues dècades. 
L’any 2006 ja va estar per Pie-
ra amb Skalariak, ara torna de 
nou per tornar a cridar: Está 
en la kalle! Els Strombers, 
que enguany celebren el seu 
desè aniversari com a banda, 
també són al cartell i portaran 
festa i més festa; serà el setè 
cop que participen al Casta-
nyada Rock. Miquel del Roig, 
és el canta-ho-tot més gran de 
tots els temps i amb la seva 
guitarra ofereix un repertori 
de cançons que canta tothom. 
Finalment, els Cor Fort arri-
ben des de Vallbona amb el 
so i missatge més contundent 
d’aquest any, i és l’aposta de 
l’organització del Castanyada 
Rock, que cada any intenta 
donar promoció a grups amb 
projecció.
En aquest moment, ja s’han 
exhaurit les entrades a la ven-
da per Internet, tot i que enca-
ra hi ha entrades disponibles 
als punts de venda habilitats. 
Podeu informar-vos de tot allò 
referent al festival i seguir les 
novetats d’última hora a es-
purnadepiera.cat.

Divendres, castanyades a Piera
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El passat 17 d’octubre l’alcal-
de i el regidor de Medi Ambi-
ent de l’Ajuntament van visitar 
la nova depuradora de Can 
Canals, construïda per l’em-
presa Aqualogy, sota la direc-
ció de l’arquitecte d’IPSA, Jau-
me Nogués. 
La nova depuradora, en funci-
onament des del 15 d’octubre, 
va rebre la visita de l’’alcalde 
Jaume S. Guixà, el regidor 
de Medi Ambient, Jaume Ra-
ventós, la secretària i el vice-
president del barri, així com 
diferents representants de 
l’empresa constructora, que 
es van veure acompanyats 
pels uns quants veïns del bar-
ri. Aquesta actuació només 
resol la depuració d’aigües 
residuals d’una zona concre-
ta de Can Canals, ja que més 
endavant el barri comptarà 
amb altres actuacions per so-
lucionar del tot el problema del 
sanejament.
La nova estació depuradora 
d’aigües residuals, construï-
da per l’empresa Aqualogy al 
carrer del Migdia, és una de-
puradora de tipus Biodisc, una 
estació biològica compacta i 
prefabricada, similar a la que 
en el seu dia es va construir 
a Can Bou. La  característica 
principal és el baix consum 
energètic inherent a aquest 
tipus d’instal·lació, així com 

mínims costos operatius i el 
baix requeriment d’espai per a 
la seva instal·lació.
A diferència d’altres, el siste-
ma de depuració utilitzat ge-
nera molt poca quantitat de 
residus en el seu procés. La 
implantació semisoterrada és 
una altra característica que fa 

Visita a l’estació depuradora de Can Canals

que les plantes siguin estèti-
cament molt aconseguides i 
amb un mínim impacte visual.
La facilitat de modulació, l’ab-
sència de soroll i olors i la seva 
integració en el medi ambient, 
la fan apta per a zones resi-
dencials, pobles petits i fins i 
tot unifamiliars.

PIERA / LA VEU

Amb la proximitat de la jor-
nada de Tots Sants, l’1 de 
novembre, l’Ajuntament de 
Piera amplia els horaris del 
Cementiri Municipal. 
De dilluns 27 a diumenge 2, 

instal·lacions obertes de 9 a 
17 h (incloent-hi la festivitat 
de Tots Sants)
Recordem que l’horari d’ober-
tura habitual del cementiri és 
els dijous de 9 a 17 h i els diu-
menges de 9 a 14 h.

Horaris del cementiri per a 
Tots Sants
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La directora de l’Escola de Te-
atre de Piera, Maria Castillo, 
és una dels 4 directors profes-
sionals seleccionats per dirigir 
els guions teatrals inèdits que 
han guanyat la 1a edició del 
concurs de “Microteatre”, a 
Granollers. 
Arsènic, espai agermanat amb 
l’Escola de Teatre de Piera, i 
Roca Umbert, una antiga fà-
brica tèxtil convertida en fà-
brica d’arts de Granollers, van 
engegar l’estiu aquest concurs 
de dramatúrgia. L’objectiu és 
impulsar la creació escènica 
juvenil, tant de joves drama-
turgs com per a joves actors. 
Als participants se’ls demana-
va que presentessin un guió 
centrat en el món dels ado-
lescents i dels joves amb tres 
personatges com a màxim i 
una durada delimitada de 20 
minuts.
El referent d’aquest projecte 
és la iniciativa madrilenya el 
“Microteatro por dinero”. Per 
tal d’abaratir els costos i poder 
fer teatre professional amb 

pocs recursos es planteja la 
creació d’escenes amb una 
mateixa temàtica, desenvo-
lupada lliurement segons els 
autors, de màxim tres perso-
natges, en un únic espai i amb 
molt poc públic.
Els directors novells premi-
ats són Jordi Centellas, amb 
Abans de l’estiu; Arnau Be-
llavista, amb Dimorfisme; 
Cristina Cordero amb Elefant, 
i Sara Cañete amb l’obra En-
tremirar-se. El premi serà la 
representació de les seves 
obres per actors i actrius prè-
viament seleccionats a càrrec 
de directors professionals.
D’aquestes quatre obres, la 
Maria Castillo dirigirà Abans 
de l’estiu, la història de dos 
joves que, després d’un esde-
veniment greu, es coneixen al 
terrat d’un institut.
Les quatre obres premiades 
es representaran en espais 
singulars i de petit format dins 
la Fàbrica de les Arts Roca 
Umbert, els dies 14 i 15 de 
novembre, en vuit sessions 
cadascuna.

Maria Castillo, seleccionada al 
concurs ‘Microteatre’

Maria Castillo, a la dreta, amb els guanyadors del concurs de ‘Microteatre’ (Font: NacióGrano-
llers.cat)
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El passat dissabte 25 d’octu-
bre, la cantant de Piera Abril 
Montmany va participar en el 
Coca-Cola Music Experien-
ce que va tenir lloc al Palacio 
de los Deportes de Madrid al 
costat del seu company de 
programa, Xuso Jones. El re-
cinte, que estava ple de gom a 
gom, va seguir amb intensitat 
l’actuació que aquesta pare-
lla, acompanyats pel pianista 
Miguel de Páramo, van oferir 
amb la versió del tema ‘All of 
me’ de John Legend. 
Recordem que l’Abril participa 
en el programa Tu cara me su-
ena mini que emet els dijous 
en prime time Antena 3 des 
de mitjans de setembre en el 

qual, juntament amb Xuso Jo-
nes, concursa imitant artistes 
i duets de l’escena musical 
mundial. El seu pas pel pro-
grama no només és enriquidor 
en l’àmbit televisiu sinó que, 
en aquesta ocasió també, l’ha 
portat a viure una experiència 
extraordinària.
Podeu veure un dels vídeos a:
https://www.youtube.com/
watch?v=GLuiK-W-NXc 

L’Abril Montmany al Palacio de 
los Deportes de Madrid
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FONGS EN GATS

Es tracta d’una infecció 
de la pell, del pèl i de les 
ungles causada per dife-
rents tipus de fongs. És 
una zoonosi, és a dir, una 
malaltia que es pot trans-
metre a les persones.

La simptomatologia en 
gats consta de: alopècia 
focal amb lesions circu-
lars (sobre el cap, extremi-
tats i  sobretot cara), poca 
picor i hi pot haver-hi 
inflamació i amb el temps 
aquestes lesions es poden 
fer més generals. 

Existeixen evidències que 
ens indiquen que els gats 
amb pèl llarg, gats que 
conviuen amb altres gats, 
gats joves i gats immune-
deprimits tenen més pre-
disposició a agafar fongs.
El tractament consisteix 
en mesures de banys amb 
productes antifúngics, 
tractaments orals amb 
pastilles i desinfecció de 
l’ambient.

Si el nostre gat presenta 
algun dels símptomes 
clínics esmentats anteri-
orment, cal portar-lo al 
veterinari per tal de diag-
nosticar o descartar una 
dermatofitosi.

Són una subfamília de rosegadors, coneguts vul-
garment com hàmsters. S’han identificat 19 espè-
cies actuals diferents, agrupades en set gèneres. 
La majoria són originàries de l’Orient Mitjà i del 
sud-est dels Estats Units. En ser molt fàcils de criar 
en captivitat, són àmpliament usats com a animals 
de laboratori i com a mascotes. Totes les espècies 
es caracteritzen per les borses expansibles, ano-
menades “abazones”, ubicades a l’interior de la 
boca i que van des de les galtes fins a les espatlles.
Aquí teniu una llista dels hàmster més comuns: 
Hàmster rus: és molt sociable i s’adapta perfec-
tament a la nova vida al costat de l’ésser humà. 
Hàmster de Roborowski: és bas-
tant tímid. A aquest rosegador li costa 
una mica més l’adaptació amb l’humà. 
El hàmster ós panda és un parent adorable 
del hàmster Sirià, que és més conegut pel seu 
color de pell diferent. Tècnicament, els hàms-
ters ós panda són simplement hàmsters sirians 
que han estat seleccionats pels seus pelatges 
de color negre i blanc similar a la d’un ós panda
Els hàmsters ós panda són animals molt curiosos i 
actius, els encanten les joguines interactives, sabo-
rosos plats i una varietat de joguines per maste-
gar. A més d’això, també és molt recomanable que 
feu exercici en una roda robusta dins de la gàbia. 
Causa de la seva gran grandària, és important que 
triïs una roda d’exercici que sigui capaç de supor-
tar grans hàmsters. La majoria de les botigues de 
mascotes poden ajudar-te a triar una roda resis-
tent que sigui adequada per a la teva hàmster.
Hàmster daurat: aquest hàmster viu 
millor només que en companyia d’altres. 
És més aviat un animal solitari i pot tro-
bar-se agressiu amb els seus semblants. 

EL HAMSTER Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629

Hàmster siberià: la característica que 
fa especial a aquest tipus d’espècie és 
que a l’hivern es torna de color blanc. 

La neteja s’ha de realitzar molt sovint, si cal diària, 
per evitar malalties i contagis de la nostra mascota. 
La dieta ha de ser sana i equilibrada, inclo-
sos els hidrats de carboni, proteïnes, ver-
dures i fruites, així com llavors i fruits secs. 
El nostre hàmster deu viure en una gàbia ben 
condicionada, inclòs el menjador, l’abeurador. 
     És convenient incloure en la gàbia certs objectes de 
diversió com rodes, ponts, petites casetes de fusta, etc. 
Observar freqüentment l’estat de salut de 
l’animal, per poder frenar o evitar una malal-
tia en cas de necessitat. Les malalties més fre-
qüents són: abscessos, caiguda del cabell, 
diarrea, restrenyiment, bronquitis, refredat, 
ungles llargues, sarna, algun tumoret, etc......

Anar amb compte si introduïm un altre hàms-
ter en la mateixa gàbia, ja que poden haver-hi 
petites baralles i baralles entre ells, arribant a 
realitzar-se mútuament ferides o mossegades. 

2



3

Amb la dita Raïms de Setembre, 
te’n llepes els dits!, els nens i les 
nenes de P3, les Tortugues i els 
Peixos, hem treballat la Verema. 
Hem observat imatges de vinyes, 
ceps, gotims, pàmpols, raïm, etc. 
Fins i tot, hem dedicat una tar-
da a fer els tallers de la verema: 
observació del raïm amb lupes, 
seriacions a la PDI, modelatge 
amb plastilina, pintar els ceps, fer 
boletes de paper de seda i engan-

xar gomets.
Al llarg de la setmana, hem anat 
explicant contes i aprenent poe-
mes i cançons relacionats amb la 
Verema.
I finalment, va arribar el dia es-
perat!!! Vàrem gaudir de la festa 
de la Verema tot descalçant-nos i 
trepitjant el raïm dins d’una por-
tadora. 
HA ESTAT UNA EXPERIÈNCIA DI-
FERENT I ÚNICA

La Verema al Col.legi Monalco

El passat dijous 25 de setem-
bre, tots els nois i les noies de 1r 
d’ESO de l’Escola Anoia van rea-
litzar una sortida de tot el dia al 
bosc de can Macià.
Cada curs, els nois i les noies de 1r 
d’ESO, en el seu primer any a l’Es-
cola, efectuen aquesta activitat 
amb la finalitat de facilitar la co-
neixença i la cohesió del grup. Els 
nois i les noies surten caminant, 
per potenciar la conversa i alhora 
l’activitat física, cap a can Macià, 
on realitzen jocs tradicionals que 
afavoreixen la comunicació, la 
cooperació i la convivència entre 
tots els participants de la sortida: 
alumnes i tutors del grup.

“Fem pinya”, primera activitat del curs a l’Escola 
Anoia

Aquest any a l’escola Dolors Mar-
tí i Badia hem començat amb 
moltes   ganes  de  fer  coses. El 
dia 15 es va donar  la benvingu-
da a tots els nens i nenes nous, i 
també als mestres.
En aquest primer trimestre tota 
l’escola farà activitats a partir del 
nom de l’aula que haurà escollit 
cada classe, que aquesta vegada 
seran diferents arbres, per això 
farem sortides pels voltants de 
l’escola per tal d’observar els ar-

bres que hi ha, farem empremtes 
de l’escorça i recollirem fulles i 
fruits.
Durant aquest curs continuem 
treballant el projecte Euronet. 
Enguany intentarem estalviar 
energia a nivell d’escola, posarem 
un eslògan per tots els espai, fa-
rem rètols, hi haurà alumnes en-
carregats de vetllar pel bon fun-
cionament de les instal·lacions .
Desitgem que passem tots un 
molt bon curs !

Comença el curs a l’escola 
Dolors Martí i Badia

L’escola Gabriel Castellà va donar  
la benvinguda al nou curs 2014-
15 amb la ja tradicional festa 
que  pretén potenciar la relació 
família-escola. 
Es van dur a terme les següents 
activitats, degut al gran èxit que 
es va contractar el grup d’anima-
ció,  amb una consigna clara, fer 
participar de manera molt activa 
als pares i mares. La iniciativa va 
ser un èxit.
Paral·lelament l’AMPA va pre-
parar un berenar col·lectiu per 
a tota la comunitat educativa. 
Un munt de pares i mares –a la 
cuina de l’escola-  van preparar 
entrepans de tots els gustos i co-
lors, beure i fruita fresca. Un cop 
acabada la “ballaruga” les famí-
lies van anar passant a recollir el 

menjar. Cal destacar l’ordre i bona 
organització per part de l’AMPA i 
els voluntaris que van ajudar a 
que la festa fos ben lluïda.
L’escola dóna per iniciat el curs 

escolar, i ho podem dir en veu 
ben alta i clara que hem comen-
çat amb bon peu, ens felicitem i 
animem a continuar en aquesta 
línia.

Festa de benvinguda a l’Escola Gabriel Castellà

Recentment acabem de tornar 
amb uns quants alumnes d’un in-
tercanvi dut a terme en el marc 
dels programes Coménius de la 
UE, per tal d’afavorir el coneixe-
ment i la integració de la ciuta-
dania europea. Hi participem en 
aquest projecte Comènius multi-
lateral amb centres de 4 Estats: 

Luxemburg, Polònia, Alemanya i 
Turquia. Del 23 al 27 de setem-
bre, 2 professors i 7 alumnes del 
nostre centre van ser a Hamburg 
(Alemanya), on vam mostrar di-
versos treballs i experiències edu-
catives relatius als nostre país, tot 
gaudint de les aportacions aca-
dèmiques dels nostres conciuta-

dans dels altres centres escolars 
participants. El nostre alumnat 
va valorar molt positivament la 
iniciativa, ja que ha contribuït al 
coneixement d’altres cultures i 
llengües.Properament una altra 
delegació del nostre centre visi-
tarà el nostre institut i ‘partner’ 
polonès.

Participació en Comènius multilateral INS Molí 
de la Vila de Capellades

Més de 200 alumnes de tota 
Catalunya participen al pro-
grama per Leaders Team de 1r 
i 2n d’ESO Lidera+. Més de 200 
alumnes de col·legis Arabell, 
Les Alzines, Montclar, Aura, La 
Vall i Aixa van rebre formació en 
competències de lideratge. Les 
alumnes, 5 de cada curs de 1r a 
4t d’ESO, han estat escollides per 
les seves companyes de classe 
com a Leaders Team, equip de 
líders, perquè durant el present 
curs escolar liderin el seu grup i 

promoguin la millora integral de 
les alumnes.
Durant les jornades, es formarà 
les alumnes en competències 
per a poder actuar com a líders i 
agents del canvi a la seva classe. 
Aprendran que la seva missió és 
“Tots tenim uns talents que des-
cobrir i posar al servei dels altres 
per construir junts un món millor”. 
Això les ajudarà a implicar totes 
les alumnes en aquest objectiu 
principal.

Jornada de lideratge femení a 
Montclar
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Estem d’enhorabona! 
L’Acadèmia celebra els seus 75 
anys d’ensenyament a Igualada, 
que es diu molt aviat, des d’aquell 
llunyà 1939, quan Antoni Jorba i 
Soler decidí fundar el nostre cen-
tre escolar
Persona polifacètica, director del 
“Diari Igualada”, procurador i lli-
cenciat en Filosofia i Lletres–, va 
rebre l’any 1981 la medalla al 
mèrit cultural que atorga l’Ajun-
tament d’Igualada.
 Els motius de la seva fundació va 
ser a resultes del tancament de 
institut de batxillerat que hi ha-
via a la nostra ciutat després de 
la guerra. El Sr. Jorba, que havia 
estat professor del mateix, va re-
bre multitud de peticions d’igua-
ladins que demanaven l’obertura 
d’un centre on poder continuar 
els estudis de batxillerat. Dit i fet, 
en un local situat al carrer Sant 
Pere Martir d’Igualada, començà 
l’activitat docent. Aquell local  va 
acollir el primer any 86 alumnes i 
aviat es va fer petit i fou necessari 
trobar-ne un de més gran. Aquest 
es va situar al carrer Esquiladors 
i va ser inaugurat l’any 1944. En 
aquells moments l’escola tenia 

160 alumnes. Al costat del nos-
tre director hi havia professors 
com Lluís Valls i Soler –creador 
de la figura i himne del patge 
Faruk, i gran impulsor del teatre 
escolar–, el Sr. Pere Tarrida, el Sr. 
Ernest Marco, la Sra Riba, el pare 
caputxí Sebastià de Llorens... 
Així, de mica en mica, el nostre 
centre es va fer popular entre els 
igualadins i punt de referència 
per als estudis de batxillerat. Des 
de 1975 les tasques de director 
van recaure en Josep Mª Jorba i 
Bisbal, fill del fundador. Involu-
crat en la tasca educativa des de 
ben jove va iniciar el procés de 
renovació de l’escola des de l’àm-
bit educatiu –incorporació dels 
estudis de Formació Professional 
Administrativa i d’Informàtica–. 
Amb el pas dels anys, el nostre 
centre s’ha anat adequat a les 
necessitats dels igualadins i ano-
iencs i ofereix un ensenyament 
que va des dels 0 anys fins als 
cursos de batxillerat i Cicles For-
matius de Grau Superior amb un 
volum de 750 alumnes.
 Hem arribat als 75 anys i espe-
rem celebrar-ho amb tots vosal-
tres.

L’Acadèmia Igualada celebra el 75è aniversari

L’Escola Anoia forma part de la 
xarxa de centres de Catalunya 
amb el distintiu d’Escola Verda, 
que ens identifica com a centres 
que treballem per millorar la 
nostra relació amb el medi i que 
avancem cap a la sostenibilitat. 
És dins el marc d’Escola Verda 
que nosaltres també participem 
en el Projecte Rius, que és un pro-
jecte d’educació ambiental desti-
nat a la preservació dels nostres 
rius: es tracta de conèixer quin és 
l’estat de salut de l’aigua del riu 
i de la ribera, detectar possibles 
problemàtiques i què podem fer 

per millorar-los.
Aquest mes d’octubre, i amb tots 
els alumnes de 1r d’ESO, hem fet 
la primera inspecció del curs del 
tram de la riera d’Òdena que l’Es-
cola Anoia té adjudicat dins el 
Projecte Rius. Hem fet la recolli-
da de dades que presentem a la 
coordinació del projecte, com el 
pH, els nitrats, etc. i també hem 
relacionat tota aquesta tasca 
amb el currículum de la matèria 
de Ciències Naturals. El dia de la 
inspecció, vam aprofitar també 
per fer tasques de manteniment 
i neteja del nostre tram assignat.

L’Escola Anoia i el medi ambient

El darrer curs 2013-2014 i l’actu-
al 2014-2015 els podem consi-
derar sens dubte el nostres anys 
Comenius. Ja fa molts anys que 
els projectes Comenius i els inter-
canvis europeus estan presents 
en el nostre dia a dia, concreta-
ment des del curs 98-99, però 
mai com en aquests darrers dos 
anys hi ha hagut tanta activitat 
internacional.  Tots els nivells han 
participat, en major o menor me-
sura, en les diferents feines dels 
nostres dos projectes, la petjada 
ecològica i les espècies invasores, 
i alguns d’ells han tingut l’opor-
tunitat de viatjar per a assistir a 

interessants reunions a diferents 
països.  
El curs passat vam realitzar 5 
viatges a països diferents :a Es-
tònia, Alemanya,França, Itàlia i 
Turquia.
I només engegar aquest curs ens 
esperaven ja dos viatges més: a 
Arendal (Noruega),on els nos-
tres alumnes van assistir a dife-
rents xerrades , tals com sensi-
bilització medioambiental,canvi 
climàtic,estalvi energètic.... 
Van realitzar també algunes visi-
tes típiques com la visita a la ciu-
tat i d’altres relacionades amb el 
tema: una planta de tractament 

L’INS Joan Mercader comença el curs amb dos Comenius, un a Noruega i l’altre a 
Polònia

de residuus i el museu de la cièn-
cia. A final de setmana van pre-
sentar el resultat del seu treball 
en grup i de la recerca que van 
haver de fer en unes lluïdes pre-
sentacions orals fetes en grups in-
ternacionals amb les delegacions 
dels altres països (França, Alema-
nya i Holanda) tot en anglès. 
La mateixa setmana un altre 
grup d’alumnes feia un viatge 
cap a Bedlno, a Polònia  per  tre-
ballar allà el tema de les espècies 
invasores amb les delegacions 

dels altres països del projecte ( 
Estònia, Itàlia i Turquia) fent tam-
bé les respectives exposicions, i 
sempre utilitzant l’anglès com a 
llengua vehicular.
També van tenir oportunitat de 
visitar Varsòvia i Torun, la ciutat 
natal de Nicolau Copèrnic. Sens 
dubte han estat dos viatges molt 
profitosos per a tots nosaltres.
I en  tornar de Noruega i Polònia,  
ja estàvem enllestint els darrers 
detalls del ja tradicional intercan-

vi amb Sondershausen a Alema-
nya (activitat que està fora del 
projecte Comenius) per aquest 
mes d’octubre.
I no oblidem que enguany ens 
espera també  una gran feina 
d’acollida en les dues reunions 
que es faran a casa nostra, al 
novembre la de la petjada ecolò-
gica i al febrer la de les espècies 
invasores. 
Sens dubte a l’INS Joan Mercader 
hem començat el curs amb molta 
empenta viatgera !
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L’Escola Anoia i el medi ambient

El passat divendres 10 d’octubre, 
els alumnes de cicle inicial i mitjà 
vam tenir l’oportunitat de veure 
una obra de teatre per cicle de la 
companyia IPA Productions en 
anglès: Little red riding hood per 
a CI i Tarzan per a CM. 
Prèviament, ja s’havien fet les ac-
tivitats d’aula, vam aprendre les 
cançons, el vocabulari, expressi-
ons, etc. i d’aquesta manera du-

rant l’obra vam poder gaudir més. 
Alguns dels nostres companys 
vam sortir a l’escenari a fer d’ac-
tors i ho vam fer molt bé! 
Ens va tocar representar perso-
natges del conte de la Little Red 
i els animals de Tarzan.
Esperem poder repetir l’experièn-
cia el curs que ve. 
It was great!

Teatre en anglès a l’Escola 
Pompeu Fabra

La setmana del 13 al 17 d’octu-
bre passat, els alumnes de 5è i 6è 
de l’Escola Mowgli, van anar de 
colònies al camp d’aprenentatges 
de les Valls d’Àneu.
Va ser una setmana molt intensa i 
plena d’activitats on els nens s’ho 
van passar d’allò més bé tot apre-
nent. Van conèixer l’entorn que 
els envoltava, el gerdar de Sorpe, 
el poble d’Esterri i la seva cultu-
ra i tradicions. També van anar 
al Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Sant Maurici amb jeeps, i allà van 
fer una excursió des de l’estany 
de Sant Maurici fins a l’estany de 
Ratera tot descobrint la fauna i la 
vegetació del parc. Els va captivar 
el romànic que van poder veure a 
Sant Pere del Burgal i van gaudir 
d’allò més descobrint els microin-
vertebrats del riu de Son.

El divendres tenien la sensació 
que havia passat una setmana 
sense adonar-se’n!!! Tots van ar-

Els grans de l’Escola Mowgli al CDA de les Valls 
d’Àneu

ribar entusiasmats i amb ganes 
de tornar-hi un altre dia.

El “PATI-POTI” fa referència a un 
projecte innovador que aquest 
curs hem iniciat a la nostra esco-
la, relacionat amb el joc al pati. 
Aquest projecte va sortir  de la 
inquietud del Claustre per tal de 
dotar als alumnes de noves pro-
postes de joc a l’hora de l’esbarjo.
El projecte potencia la pràctica 
de noves activitats lúdiques des-
tinades a disminuir l’ús de les 
pilotes (majoritàriament present 
en els jocs de pati) i deixar-ne 
aflorar d’altres de caire actiu, po-
tenciar i dinamitzar jocs tradicio-
nals, treballar els valors implícits 
en el joc compartit, aprendre a 
esperar quan cal i respectar els 
torns de participació, conèixer 
noves maneres i possibilitats per 
passar-ho bé, promoure per igual 
la participació dels nens i les ne-
nes en tot tipus de jocs, ... 
Per dur-ho a terme s’han estipu-

lat 2 dies setmanals en els que les 
activitats en el pati dels cursos 
de primària es diversifiquen i s’hi 
duen a terme jocs tradicionals 
(saltar a corda, pica paret, el mo-
cador, estirar la corda, l’aranya, 
joc de bales, joc de patacons, joc 
de punteria, ...), jocs dibuixats a 

terra (tres en ratlla, terra mar i 
aire, futbolí de xapes, la xerran-
ca, els de cercles de colors), ball, 
lectura, jocs de “taula”(escacs, la 
oca, dòmino, ...) i jocs de pintar.
Els nens i nenes ja en gaudeixen 
molt i es mostren receptius a les 
noves pràctiques.

El col.legi Jesús-Maria inicia el “Pati-poti “
Cada any, totes les escoles d’Es-
colàpies de Catalunya treballem 
al voltant d’un lema que  serveix 
de fil conductor per moltes de les 
activitats i festes que es realitzen 
a les nostres escoles. Enguany el 
lema per totes les escoles d’Esco-
làpies és “Ara jugues Tu!”. 
Amb el lema ens proposem tre-
ballar dos valors i un relat bíblic. 
Enguany, els valors són la lliber-
tat i la responsabilitat i el relat 
bíblic la trobada de Jesús amb 
Zaqueu. 
El passat divendres, 26 de setem-
bre, vam celebrar l’inici de curs 
tot l’alumnat i mestres de l’esco-
la amb una activitat simbòlica 
sobre la qual havíem reflexionat 
prèviament. 
Uns dies abans de  la celebra-

ció, a les aules es va treballar un 
pòster que posa imatge al lema, 
juntament amb el relat evangèlic 
de la visita de Jesús a casa de Za-
queu.  
Els alumnes van fer una pluja de 
les actituds més significatives que 
es necessiten a l’hora de jugar re-
lacionant-les amb actituds neces-
sàries per una bona convivència 
a  l’escola, i aquestes actituds es 
van recollir en unes tires de paper 
amb les quals vam poder configu-
rar un mural amb la forma del joc 
del palet.
Esperem que aquest treball ens 
faci créixer al llarg del curs en 
llibertat i en responsabilitat i pu-
guem experimentar que tots, pe-
tits i grans, som responsables de 
la vida de la nostra escola. 

“Ara jugues tu”, nou lema de les 
Escolàpies

El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i 

les activitats i serveis propis de “Les deus aventura”, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” 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). 

UN FORFAIT CIRCUIT 
PER A TOTHOM PER 

A 2 PERSONES

Pèlag de Fregaire + Plataners + Puenting

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

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

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

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

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

Valorat
 amb 60€

EL GUANYADOR
D’AQUEST MES és:

MARC MANCHÓN
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El 15 d’octubre, Baloos i Koticks 
vam anar a l’Aquarium de Barce-
lona. 
En arribar vam fer dos grups i 
dues noies ens van ensenyar 
l’Aquarium..
Primer ens van ensenyar a dis-
tingir si un peix és tropical o bé 

mediterrani.
Vam veure molts peixos com la 
rajada, el peix pallasso, el cava-
llet de mar...
Al túnel de peixos del Mediter-
rani hi havia taurons de punta 
negra i de punta blanca, peixos 
guitarra, morenes, peixos lluna, 

taurons dida...
Després per grups havíem de fer 
de científics i observar una orada.
Vam pujar a dinar al pis de dalt i 
després a jugar en un lloc hi havia 
piranyes, pingüins...
Va ser un dia molt divertit i apro-
fitat !.

Baloos i Koticks de l’Escola Mowgli a l’Aquàrium

Que els nens i nenes estiguin 
ben informats sobre la mobilitat 
segura i la seguretat viària és un 
dels objectius pels quals l’escola 
fa anys que treballa juntament 
amb la policia local de la nostra 
ciutat. Per això, de manera regu-
lar, el nostre centre fa activitats 
a tots els nivells de primària per 
tal de posar de relleu allò que 
els alumnes han de saber per 
moure’s amb seguretat per la via 
pública.
Aquest curs han començat els 
alumnes de 5è de Primària  rea-
litzant una activitat  sobre Edu-

cació Vial, a les instal·lacions de 
la Policia Local d’Igualada.
L’activitat va consistir en una 
xerrada sobre mobilitat segura i 
seguretat viària, fent un recorda-
dori de les senyals, de les normes 
circulació, situacions concretes, 
… Després, es van simular situ-
acions reals de circulació en un 
circuit on alguns nens feien de 
vianants i d’altres circulaven amb 
cars. També van haver de respon-
dre uns qüestionaris sobre segu-
retat vial. Per finalitzar l’activitat, 
es va repartir un diploma per a 
cada nen.

Educació viària a l’escola Jesús-
Maria

Aquest any desde l’AMPA de 
l’Escola de l’Ateneu Igualadí, ens 
hem proposat pensar en els Dies 
Mundials amb significat.
Amb l’objectiu, sobretot de cons-
cienciar i ajudar a explicar als 
nostres fills i filles perquè hem 
de recordar segons quins dies de 
l’any.
Cada Dia Mundial escollit, reco-
manarem un recull de contes o 
llibres per parlar-ne d’una mane-
ra natural.
Aquest passat diumenge 19 d’oc-
tubre, va ser el Dia mundial con-
tra el càncer de pit.
Us citem un extracte de la Sònia 
Fuentes, psicòloga clínica, au-
tora del conte ¿Qué te ocurre..., 
mamá? i del llibre “El silenci dels 
nens. Com comunicar-se amb els 
infants i adolescents quan un fa-
miliar pateix una malatia oncolò-
gica”, Ed. Claret.
“Mantenir els nens i adolescents 
al marge dels processos que com-
porten patiment és sempre, per 
part dels adults, un acte d’amor. 
Però, alhora també d’incoherèn-
cia, ja que se’ls nega l’oportunitat 
de compartir amb els seus éssers 
estimats una experiència molt 
important.
Al llarg de la seva vida, els nos-
tres nens i adolescents viuran 
situacions properes a la malaltia 
dels altres o d’ells mateixos; per 

això penso que és necessària una 
aproximació a aquesta inevitable 
realitat.” 
 Aquests són els llibres i contes 
que us recomanem:
“ El silenci dels nens” (llibre)
Sònia Fuentes Sanmartín
Ed. Claret
“¿Qué te ocurre..., mamá?” (conte 
gratuït)
Sònia Fuentes i Meritxell Giralt
Federació Fecma
“Una flor de recanvi per a la 
mare” (conte)
Rebeka Elizegi
Ed. TakaTuka
“Mamá se va a la guerra” (conte)
Irene Aparici Martín
Ed. Cuento de Luz 

Parlar amb els fills del “Dia 
mundial contra el càncer de pit”

El passat dimarts 14 d’octubre 
els alumnes de cicle mitjà i cicle 
superior de l’Escola  Garcia Lorca 
de Sta. Margarida de Montbui 
van poder gaudir amb la pràc-
tica d’un nou esport que es diu 
Spiribol. L’Spiribol és un esport 
alternatiu de pala o raqueta on 
l’objectiu principal és fer girar 
una pilota al voltant d’un pal  per 
enrotllar la corda que subjecte 
la pilota. El més important, però, 
és que a banda de desenvolupar 
tots els aspectes motrius propis 
de l’esport també desenvolupa 
aspectes com la cooperació entre 
els jugadors i la cohesió ja que 
està molt indicat per barrejar 
nens i nenes de diferents edats.
Aquest esport va néixer a Grana-
da i ara està lligat a la Fundació 

Spiribol. El grup de teatre El Trici-
cle, i esportistes com Carles Puyol 
o Andrés Iniesta recolzen aques-
ta iniciativa. 
Tal i com va dir en Chus, el forma-

dor que ens va ajudar, la nostra 
escola té l’honor de ser la primera 
de la comarca que ha practicat 
aquest esport.

Un nou esport per als alumnes del García Lorca

Els nens i nenes de 2n de pri-
mària de Cicle Inicial de l’escola 
Maristes hem anat a visitar la 
Biblioteca Central d’Igualada. A 
la nostra escola ens interessem 
per fomentar la lectura, ja que en 
aquesta edat és un moment clau 
per adquirir correctament aquest 
aprenentatge. A més de les dife-
rents activitats que es realitzen 
a l’escola hem introduït aquesta 
sortida, per tal de poder observar, 
conèixer, descobrir, enriquir-nos, 
tocar, llegir... aquells llibres que 
més ens poden interessar i “obrir-
nos les portes” (tal i com ens re-
comana el lema d’aquest curs) a 
sentir curiositat, ganes i il·lusió 
per passar una bona estona entre 
els contes i els llibres que més ens 
agradaria conèixer i els coneguts 
que volem tornar a llegir.
A la Biblioteca ens han atès molt 

bé. La bibliotecària ens ha ense-
nyat tot el que hi podem trobar, 
el que podem fer, com localitzar 
més fàcilment els llibres, contes, 
còmics, vídeos, pel·lícules....Hem 
disposat d’una estona de lectura 
i també de joc en els seus ordina-
dors. Hem gaudit de l’explicació 
d’un conte molt divertit que ens 

Els Maristes visitem la Biblioteca Central

ha agradat i ens ho hem passat 
molt bé. Per acabar ens han do-
nat la possibilitat de poder tornar 
a la biblioteca sempre que volem 
i amb els nostres pares gaudir del 
préstec de llibres, contes... Ha re-
sultat una visita molt positiva i 
enriquidora.
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Per 2n any consecutiu, l’Escola 
de l’Ateneu Igualadí ha tornat a 
guanyar el Premi a l’Escola amb 
més alt percentatge de participa-

ció (45,28%) de la Cursa Popular 
d’Igualada.
Felicitats a tots els nens, nenes i 
famílies senceres que ho heu fet 

L’Escola de l’Ateneu guanya el premi a la millor 
participació a la Cursa Popular

possible!!
Moltes gràcies per fer de l’Escola 
de l’Ateneu una gran i esportista 
escola!!

L’Escola Emili Vallès d’Igualada 
va fer una sortida el passat dia 
17 d’octubre a l’Espluga de Fran-
colí. 32  alumnes de Cicle Mitjà 

i acompanyats pels seus profes-
sors, van visitar les Coves de L’Es-
pluga, on van descobrir l’evolució 
humana des del Paleolític fins 

Alumnes de l’Escola Emili Vallès d’Igualada 
visiten les Coves de l’Espluga de Francolí

l’actualitat a través d’audiovisu-
als que recreen escenes de la pre-
història amb personatges reals.

Enguany, i a través de l’àrea de 
música, l’Acadèmia Igualada par-
ticipa del projecte “SonaEscola”, 
una proposta organitzada per 
l’Escola de Música d’Igualada i 
que desenvolupa als grups de 6è 
d’Educació de Primària.
L’objectiu d’aquest projecte és 
aproximar l’alumnat a la pràctica 
i a l’experimentació musical a tra-
vés de la creació de grups instru-
mentals que en el cas de la nostra 
escola seran petites bandes de 
música amb instruments de vent.
La participació en aquest projec-
te permet a la nostra escola rebre 
la col·laboració setmanal, durant 
tot el curs, d’en Carles (professor 
de l’Escola de Música d’Igualada) 
per a que els nostres alumnes 
puguin treballar (dins de l’horari 
lectiu de l’àrea de música) la pràc-
tica instrumental d’un instrument 

de vent (a escollir entre saxòfon, 
clarinet, trombó i trompeta) tot 
formant petits grups – conjunts 
instrumentals. La seva tasca 
complementa els continguts tre-
ballats a l’aula de música i és co-
ordinada pel nostre especialista 
musical de l’Acadèmia, Xavi Piñol.
Aquests primers dies de projecte, 
els alumnes estan provant i expe-
rimentant amb els instruments 
per després decidir quin és el que 
treballaran al llarg del curs.
El desenvolupament d’aquest 
nou projecte musical és una 
excel·lent eina per promoure la 
cultura musical dins de la nostra 
escola i millorar el coneixement 
musical dels nostres alumnes.
Ben aviat, els nous instrumentis-
tes ja sonaran per l’escola!

Projecte SonaEscola a 
l’Acadèmia Igualada

Divendres passat, amb el bon 
temps, vam realitzar la sortida de 
tardor al Molí de la Roda; erem  
els alumnes d’ I.3, I.4 i I.5 de l’es-
cola Maristes.
Un any més, el grup dels petits 
es va quedar a Pareres per a tre-
ballar els cinc sentits en aquest 
entorn tan espaiós. Els més grans 
van fer camí fins arribar a la casa 

del Molí de la Roda, tot passant 
pel camí de la vall del silenci i 
gaudint del bosc.
Fulles, pinyes, aglans, móres, bo-
lets; marrons, grocs i alguns verds 
encara…eren els tresors que ens 
hi esperaven.
Un dia de tardor rodó ple de natu-
ra i convivència que, any rera any 
no ens cansem de repetir! 

Tardor al Molí de la Roda dels 
Maristes

Enguany, a l’escola Dolors Martí 
ens hem introduït a la pràctica 
de les Bitlles Catalanes com a joc 
tradicional del nostre país. Hem 
après que hi ha constància his-
tòrica d’aquest joc des de l’edat 
mitjana gràcies a textos de l’èpo-
ca, un d’ells procedent d’Igualada 
mateix. 
Així doncs, els diferents grups de 
primària, de 1r a 6è, hem realit-
zat diferents sessions de pràctica 
i fins i tot hem organitzat partides 
seguint la puntuació establerta 
per a aquest joc. Tots els alumnes 
ens hem esmerat molt a deixar 
plantada una sola bitlla i així, 
aconseguir la màxima puntua-
ció. Per aconseguir-ho, cal recór-
rer a la força de llançament, a la 
punteria i a la concentració. Cal 
dir que aquesta pràctica l’hem fet 

en un mes d’octubre molt tradici-
onal, ja que hem alternat aquest 
joc amb els assajos de les danses 
que farem per a celebrar la Cas-
tanyada.
Hem pogut realitzar el joc de 

les Bitlles Catalanes gràcies al 
préstec de material que facili-
ta el Consell Esportiu de l’Ano-
ia, al qual agraim la seva col-
laboració.

Les bitlles catalanes a l’escola Dolors Martí
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El significat de la paraula born 
troba els seus orígens en el re-
cinte on se celebraven els jocs 
d’armes de tornejos i enfrontes 
justes entre cavallers a l’Edat 
Mitjana, que es complimentaven 
de tant en tant a partir del segle 
XI. Efectivament, a molts pobles 
i ciutats dels Països Catalans és 
habitual de trobar-hi una plaça, 
o bé espai obert cap als afores 
dels vells nuclis primitius; com 
és el cas de la nostra ciutat, en 
aquell temps en què amb prou 
feines era una vila. Amb el pas 
dels anys,  aquesta competició 
cavalleresca va passar a prac-
ticar-se en uns altres recintes 
expressament preparats per a 
espectacles destinats a un gran 
públic, a la manera dels circs o 
les places de braus.

L’existència d’un born a Igualada 
és, doncs, mil.lenària. I el naixe-
ment del carrer que va prendre’n 
el seu nom data dels dies en què 
varen ser construïdes les terce-
res muralles de la vila. El carrer 
va ser, en conseqüència, un dels 
primers carrers de la ciutat, obert 
a l’entorn de l’Església de Santa 
Maria i la Plaça del Bruc, de la 
façana externa i absis de la Ca-

EL CARRER DEL BORN

C/ del Born, Postal del s.XX i perspectiva actual.   © Carmel·la Planell

pella del Sant Crist, entre els 
límits del Carrer Nou i l’antiga 
Plaça de la Constitució (actual 
Plaça de l’Ajuntament). Es trac-
tava d’un carrer molt més llarg 
del què es ara, ja que la Plaça 
de l’Ajuntament que avui co-
neixem, abans, era molt més 
reduïda, atès l’illa de cases que 
n’ocupava una bona secció. La 
remodelació urbanística de la 
primera dècada del segle XX va 
donar vida a un carrer del Born 
molt semblant en la seva feso-
mia al que avui trepitgem, una 
via -si se li pot dir- especialment 
comercial.  

El fet de ser una carrer em-
plaçat al bell mig del casc antic 
de la ciutat, i la seva estreta re-
lació amb l’Església i els òrgans 
del govern municipal, tal vega-
da va ser la causa que no tar-
dés a ser considerat com a un 
carrer d’un cert prestigi, en el 
qual famílies igualadines de re-
nom van concedir-li una vitalitat 
prou acusada. Així, a la banda 
esquerra de l’Ajuntament, una 
moderada successió d’edificis 
d’una estètica més o menys 
singular va acollir a partir del 
segle XIX, en la seva plan-
ta baixa, alguns establiments 

comercials d’una genuïna cate-
goria. Frontalment a aquestes 
botigues, i amb el campanar de 
Santa Maria al fons i el petit jar-
dinet de la Capella, s’imposen un 
novíssim i modern cos de l’edifici 
de l’Ajuntament, aixecat després 
d’un recent enderroc de cases; i 
la secció arquitectònica més clàs-
sica del mateix Ajuntament, una 

obra del segle XIX. 

De retruc, històricament han ca-
minat en paral.lel la rellevància 
d’aquest carrer i dels seus esta-
bliments amb la identitat d’alguns 
personatges que al llarg dels anys 
hi van viure; unes celebritats que 
-per la notorietat de les seves 
obres- mereixen un capítol a part.



37
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
31 d’octubre de 2014Comarca

Alta Anoia 

CALAF / LA VEU

El proper dissabte, 8 d’octu-
bre, es durà a terme a Calaf 
l’11a edició de la Nocturna, la 
caminada i pedalada que es 
desenvolupa de nit. Aquest 
any, l’organització ha preparat 
dos recorreguts tant per als 
que vagin a peu, com per als 
que vagin amb bicicleta.
Així, els caminants podran es-
collir entre el recorregut llarg, 
de 10km i el recorregut llarg 
de 5km, i els “ciclistes”, en-
tre el recorregut llarg, de 25 
km i el recorregut familiar de 
10Km. La sortida serà a les 
8 del vespre des de la Plaça 
dels Arbres.
Un any més les inscripcions 
són gratuïtes i es poden fer 
a El Racó de la Bici, presen-
cialment, o trucant al telèfon 

93 869 84 34 whatsapp: 677 
40 95 47. També a El Racó de 
la Bici es pot comprar una sa-
marreta tècnica exclusiva de 
la Nocturna del Mil·lenari de 
Calaf al preu de 5 euros.
Per a participar de la cursa cal 
tenir en compte que és obliga-
tori l’ús del casc i la llum per 

Inscripcions obertes per a la 11a edició de la 
nocturna de Calaf

CALAF / LA VEU

El proper dissabte 1 de no-
vembre, Calaf acollirà un any 
més la Fira de Tots Sants. La 
fira es podrà visitar a partir de 
les 10 del matí i fins a les 2 del 
migdia. La inauguració es por-
tarà a terme a les 11 del matí 
i anirà a càrrec del president 
de la Diputació de Barcelona, 
Salvador Esteve, i dels repre-
sentants del consistori.
En el transcurs del matí es 
repartiran entre els assistents 
més de 90 kg de castanyes 
torrades i 70 litres de miste-
la, gentilesa de l’Ajuntament i 
amb la col·laboració de l’asso-
ciació ARCA. 

També es podrà passejar en-
tre les diverses parades d’ar-
tesania que ompliran la plaça 
Gran, la plaça de les Eres i els 
carrers adjacents.
A 2/4 de 12 del migdia, els in-
fants podran gaudir de diver-
ses activitats especialment 
pensades per ells. 
Per una banda la contacontes 
Anna Garcia explicarà “Con-
tes a la vora del foc”. Per l’altra 
es duran a terme dos tallers: 
un de construcció de mòbils 
de castanyera i l’altra de ma-
quillatge tardoral.

2n concurs de carbasses
A més l’Ajuntament ha con-

Aquest dissabte, Fira de Tots Sants a Calaf
vocat la segona edició del 
Concurs de Carbasses, que 
premiarà la carbassa de més 
pes i també la més original o 
bonica. Així doncs, l’exposició 
de les carbasses a concurs se 
sumarà a la tradicional mostra 
de fruits i productes de tardor, 
completant l’oferta de la fira. 
El certamen és obert a totes 
aquelles persones que vulguin 
presentar-s’hi, amb un màxim 
de dues carbasses. Cal ins-
criure’s prèviament trucant al 
938698512 o bé per correu 
electrònic a calaf@diba.cat. 
El jurat comunicarà el seu ve-
redicte el mateix dia de Tots 
Sants just després de la inau-
guració de la Fira. Adjudicarà 
dos premis, consistents en 
dos sopars per a dues perso-
nes als restaurants La Coppe i 
La Cuina del mercat.

Exposició de fotografies an-
tigues
De les 11 del matí a les 2 del 
migdia es podrà veure a la 
Unió Calafina una exposició 
de fotografies dels anys 50 
amb la festa de Sant Cristò-
fol, les Majorets de Calaf i la 
Banda, acompanyades d’una 
selecció de 100 fotografies de 
cotxes antics de luxe.

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El dissabte dia 25, amb l’es-
pectable VISCA LA VINYA, 
VISCA EL VI! Van començar 
els actes per celebrar els 100 
anys de l’edició del periòdic EL 
SOL DE TOUS. Un especta-
ble on estaven convidats: els 
ceps, raïms, suro, cançons, 
dites populars , obres d’art 
inspirades en el paisatge de 
les vinyes i la fil·loxera. Dina-
mitzat per la Rosa Vendrell va 
ser xerrada lúdica, magnífica, 
dinàmica, divertida i participa-
da. El marc incomparable del 
Sindicat de Tous, va fer que 
l’espectable adquirís un aire 
especial.  Els assistents van 
gaudir de l’activitat i al final 
van poder fer un tast de vins i 
most. Agrair a la Junta del Sin-
dicat per la seva disponibilitat 
per cedir l’espai. 
El mateix dissabte a la tarda, 
amb l’artista comarcal Elisabet 
Soler, els infants de Tous, van 
fer un taller d’impressió per re-
cordar el Sol de Tous. Va ser al 
local dels Amics de Tous. Els 
infants es van endur un petit 
record de l’activitat que va ser 
molt ben rebuda i participada. 
Al vespre, al Casal de Tous es 
va presentar el primer Qua-
dern de Tous, on es troben 
imatges entre els anys 1890-
1930, es fa un anàlisi i s’han 
identificat a les persones que 
hi surten fotografiades. El tre-
ball és de l’Elisa Vidal i el Ra-
mon Compte. El disseny d’En-
ric Mir. Tot seguit es va fer una 
conferència sobre el Camil 
Riba i El Sol de Tous, on es va 
explicar una mica la seva bio-

grafia, com era i el que feia en 
Camil Riba. L’edició del Sol de 
Tous, anècdotes, els avenços 
de Tous dels anys 20... Una 
xerrada interessant que ret 
homenatge al Camil Riba i la 
seva obra i que va agradar als 
assistents.
El diumenge dia 26 d’octubre, 
a les 12 del migdia, es va inau-
gurar l’exposició EL SOL DE 
TOUS: 100 ANYS D’HISTÒ-
RIA.  L’explicació de l’exposi-
ció va anar a càrrec del Josep 
Anton Jiménez, coordinador 
dels actes on va presentar els 
diferents plafons que hi ha a 
l’exposició, les edicions del 
Sol de Tous enquadernades, 
els objectes personals del Ca-
mil Riba i la seva col·lecció de 
diaris de la comarca i del món. 
També la una mostra de pla-
ques calcogràfiques, tipogrà-
fiques de metall,  que es van 
utilitzar per imprimir el diari. 
La gent va gaudir molt de l’ex-
posició, van comentar les vi-
vències que havien tingut amb 
el Camil Riba i va ser un espai 
de retrobament i compartir, 
que va acabar amb un aperi-
tiu. L’exposició també vol ser 
un homenatge aquest home 
que va voler que Tous tingués 
un bon nivell cultural, un home 
que sabia llegir i poc escriure, 
va creure en un somni i el va 
dur a la realitat. Avui celebrem 
els 100 anys. 
L’exposició, estarà oberta 
fins el dia 27 de desembre de 
2014, els dissabtes a la tarda 
de 5 a 7. Per la Festa Major, 
els dies 8 i 9 de novembre, de 
les 12 a les 13.30 del migdia. 

“El Sol de Tous” va celebrar els 
seus 100 anys

als Ciclistes, l’ús de llum per 
a tots els participants; que els 
menors han d’anar 
acompanyats d’un responsa-
ble, i que es tracta d’una prova 
no competitiva.
Aquest any, tots els recorre-
guts disposaran d’avitualla-
ment.

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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La darrera xerrada del mil·
lenari, que va tenir lloc el pas·
sat divendres, 24 d’octubre, 
i que va anar a càrrec de la 
doctora en història Assumpta 
Muset, va girar a l’entorn d’un 
calafí, Ramon Nadal i Guarda, 
que va tenir un paper destacat 
en el comerç català del segle 
XVIII. Aquest calafí va acon·
seguir instal·lar·se en plena 
Puerta del Sol madrilenya i 
des de la seva botiga de pro·
ductes catalans, va tenir un 
paper clau en la comercialit·
zació de productes catalans a 
la capital de l’estat i a la pe·
nínsula, i es va convertir en 
proveïdor destacat de la Casa 
Reial. La historiadora va rela·
tar la important relació entre 
el comerciant calafí afincat a 
Madrid i el fabricant d’india·
nes barceloní Francesc Ribas. 
Muset va explicar que Nadal i 
Guarda no només va significar 
la porta d’entrada a Madrid per 
als productes de Ribas, sinó 
també per altres productors 
catalans.

Un pioner en l’aplicació de 
tècniques de màrqueting
Assumpta Muset també va 
destacar de la figura de Nadal 
i Guarda que va ser un pioner 

en l’aplicació de tècniques de 
màrqueting. Va ser dels pri·
mers en organitzar trobades a 
casa seva amb nobles i gent 
benestant de l’època per pre·
sentar·los les darreres nove·
tats que arribaven de Barce·
lona, mentre prenien xocolata 
amb xurros i altres exquiside·
ses de l’època. Una altra de 
les tècniques que feia servir 
era fer vestir la seva esposa 
amb els darrers teixits i com·
plements fabricats a Barcelo·
na per cridar l’atenció de les 
altres dones amb qui es rela·
cionava en festes i actes soci·
als. Una de les particularitats 

de Nadal i Guarda va ser  que 
disposava d’una àmplia oferta 
de productes de totes les qua·
litats: subministrava productes 
a la Casa Reial, oferint·los els 
millors teixits i estampats (so·
vint fabricats en exclusiva), 
però també adaptava aquests 
teixits i estampats al poder 
adquisitiu de totes les classes 
socials, perquè tothom pogu·
és anar “a la moda”.
En acabar la xerrada, el grup 
calafí Conya Marinera va ofe·
rir una selecció de les seves 
peces més representatives i 
en acabar l’actuació es va ofe·
rir un petit refrigeri.

El calafí Ramon Nadal i Guarda, important 
proveïdor de la Casa Reial al segle XVIII, va ser 
protagonista de la darrera xerrada del Mil·lenari

CALAF / LA VEU

La marea groga que escampa 
la idea de que “el 9N votarem i 
guanyarem”, i que s’emmarca 
dins de la campanya “Ara és 
l’Hora” a favor del procés par·
ticipatiu i del “sí·, sí”, i promo·
guda per l’Assamblea Nacional 
Catalana i Òmnium Cultural, va 
arribar aquest dissabte a Calaf.
Voluntaris de l’entitat de la 
Flama del Canigó van ser els 
encarregats de portar els sím·
bols de la campanya fins a la 
Plaça dels Arbres. El portaveu 
de l’ANC a Calaf, Antoni Miret, 
va rebre el líquid groc que s’es·
campa simbòlicament per tots 
els municipis; i l’alcaldessa, 
Maria Antònia Trullàs, acom·
panyada pel tinent d’alcal·
de, Joan Caballol i el regidor, 
Manel Navarro, van rebre en 
nom del consistori el llaç groc 
que ja llueix a la façana de 
l’Ajuntament. Amb aquest acte 
l’Ajuntament va escenificar el 
seu compromís amb el procés 

participatiu i va afirmar la seva 
voluntat d’animar a la resta de 
calafins i calafines a decorar 
també les façanes de les seves 
cases amb motius grocs.
El tret de sortida de la campa·
nya a la comarca de l’Anoia va 
ser a Igualada fa uns dies, on 
es va embolicar la xemene·
ia de la Plaça de Cal Font de 
color groc, convertint·la en una 
simbòlica font groga. En aquell 
moment es va iniciar a la co·
marca  la Gigaenquesta, un 
acte senzill, on diversos volun·
taris s’adrecen als ciutadans  
per a preguntar·los la seva 
opinió sobre el procés, per es·
brinar què els preocupa més, i 
captar la idea de país nou que 
es vol construir. Aquesta Gi·
gaenquesta ja ha començat a 
dur-se a terme també a Calaf 
a través de voluntaris i d’una  
bustiada. S’estima que només 
es tarda uns tres minuts a con·
testar l’enquesta, que sempre 
té caràcter voluntari i anònim.

La marea groga del “Sí-Sí” 
arriba a Calaf

CALAF / LA VEU

L’Ajuntament de Calaf ha in·
corporat als pressupostos 
municipals, a través de modi·
ficacions de crèdit, diverses 
subvencions de la Diputació 
de Barcelona, que amb un 
import total de 740.643 eu·
ros, permetran desenvolupar 
diferents obres previstes al 
municipi per millorar diversos 
espais, equipaments i serveis.
Entre les obres que es duran 
a terme destaca la renovació 
de l’enllumenat que es durà 
a terme a la zona residenci·
al del municipi, excepte a les 
zones que ja es van renovar 
en anteriors actuacions (barri 
nou i nucli antic). L’actuació 
comprendrà la trama urbana 
que va des de la Pineda a la 
Carretera Llarga. Es farà el 
canvi a il·luminació led, que 
suposa un estalvi en la despe·
sa energètica i en la despesa 
econòmica de més d’un 50%. 
Per aquesta actuació s’ha re·
but una subvenció de 200.000 
euros. 
Per altra banda s’ha rebut una 
subvenció per a la materialit·

zació d’una rotonda davant 
de l’estació de RENFE, amb 
un valor estimat de 183.695. 
Es tracta d’una obra molt im·
portant per millorar la mobilitat 
del municipi, i per pacificar el 
trànsit en una de les principals 
vies d’accés a la vila. Amb 
aquesta obra es pretén millo·
rar els accessos de vianants 
establint itineraris segurs en 
aquesta zona especialment 
complexa per la confluència 
entre el trànsit rodat, els usu·
aris de l’estació de tren i dels 
autobusos. La rotonda es 
construirà en el tram de la N·
141b conegut com a Avinguda 
Josep Miró, a l’alçada de l’es·
tació de RENFE i del Passeig 
de Santa Calamanda.
També s’ha incorporat una 
subvenció de 150.000 euros 
per a la millora de vials i  es·
pais públics. En concret, s’ac·
tuarà en els carrers del barri 
Nou i i a la Plaça Alta Segarra.
Un altre dels projectes que es 
podrà dur a terme en breu grà·
cies a una aportació de 58.000 
euros és la finalització del lo·
cal social del camp futbol, una 

obra molt reclamada pels usu·
aris d’aquest equipament.
Els arranjaments de la plaça 
de la Pineda i del portal del 
Xuriguera també seran unes 
actuacions que es podran re·
alitzar properament gràcies a 
una subvenció de 54.561 eu·
ros.
Per altra banda s’invertiran 
32.590 euros per a la repara·
ció del Camí del Rentador.
A partir d’una subvenció de 
10.000 euros es durà a terme 
la reforma i condicionament 
de les cases dels mestres per 
a convertir-ne en habitatge so·
cial.
Gràcies a una subvenció de 
6.000 euros es realitzaran 
actuacions de millora i condi·
cionament d’espais buits del 
municipi, per a destinar·los a 
usos temporals.
Finalment es realitzarà la mi·
llora de l’accessibilitat i de la 
sostenibilitat energètica del 
Centre de Recursos per a 
l’Ocupació (CRO), gràcies a 
una subvenció de 4.579 euros

Més de 740.000 euros en subvencions per a 
obres, a Calaf

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

El guanyador
de 100 

per la reparació 
DE XAPA i 

PINTURA ÉS:

Quique
Sanchez

Felicitats!
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La cuinera Carme Ruscalle-
da, primera xef catalana en 
tenir tres estrelles Michelin, 
ha impartit el diumenge dia 26 
d’octubre una xerrada al Con-
sorci per la Promoció de l’Alta 
Anoia en la qual ha parlat de 
la importància del producte de 
proximitat i de temporada.
La xef catalana ha explicat, 
amb l’energia i la simpatia 
que la caracteritzen, com es 
poden aprofitar els productes 
de temporada i de proximitat 
de l’ Alta Anoia, així com la 
seva posada en valor amb la 
finalitat de millorar l’economia 
local, l’ equilibri ecològic i la 
salut en un context de crisi 
com l’ actual. En aquest sentit, 
la reconeguda cuinera ha do-
nat les pautes de com elabo-
rar plats, sans i atractius amb 
els productes locals de l’Alta 
Anoia
Carme Ruscalleda ha afirmat 
que ‘la cuina, tant la quotidi-

ana com la professional, s’ha 
de nodrir dels productes de 
proximitat, de la terra’ i ha 
afegit que ‘si l’aliment és bo, 
no necessita grans elaboraci-
ons’.
A més, la cuinera ha animat 

La xef Carme Rusacalleda parla amb els productors, 
restauradors i comerciants de l’ Alta Anoia

als productors, restauradors 
i comerciants a emprendre i 
ha explicat la trajectòria de 
la seva carrera culinària des 
dels començaments del res-
taurant Sant Pau a Sant Pol 
de Mar fins a l’actualitat

La trobada, que ha comptat 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Calaf i el suport de 
la Diputació de Barcelona, ha 
estat organitzada pel Consorci 
per a Promoció de l’Alta Anoia 
que treballa en diferents línies 

de promoció i comercialització 
dels productes de proximitat. 
Una d’aquestes accions són 
els cursos que porten el nom 
del Tros a la Taula i que donen 
les eines per la transformació 
dels productes del territori.

VECIANA / LA VEU

El passat dissabte 25 d’oc-
tubre es va realitzar a la sala 
polivalent de l’Ajuntament el 
teatre fòrum titulat Educar és 
cosa meva... teva? amb el 
qual es va debatre sobre la 
coeducació dels nens i la im-
prescindible col·laboració en-
tre estaments educatius i les 
famílies.
Amb una introducció teatral 
d’uns vint minuts es va po-
sar el públic assistent davant 
d’una qüestió molt usual en 
els nostres dies com és la 
de saber on arriben les obli-
gacions i responsabilitats de 
pares i docents en l’educació 
de la mainada. Un nen de deu 

anys que creix en una família 
monoparental, una mare satu-
rada per les obligacions labo-
rals i molt permissiva amb el 
seu fill i un professor distant 
i que prima el seguiment del 
temari abans de l’estat emo-
cional dels seus alumnes van 
ser els personatges que van 
servir per obrir un intens i inte-
ressant debat entre els pares, 
mares i educadors assistents 
a l’acte. 
Aquesta activitat, organitzada 
per l’Ajuntament amb la col·
laboració de l‘Àrea d’Atenció 
a les persones de la Diputació 
de Barcelona, va rebre molt 
bones crítiques i valoracions. 

Interessant teatre-fòrum sobre 
l’educació dels nostres fills a 
Veciana 

CALAF / LA VEU

Calaf i els municipis de l’en-
torn podran gaudir ben aviat 
d’un Centre de Desenvolupa-
ment Infantil i Atenció Precoç 
(CDIAP) gestionat per API-
NAS, que té com a objectiu 
ajudar a superar problemes i 
trastorns infantils tan a nivell 
psíquic com físic  a través de 
suport especialitzat, amb psi-
còlegs, logopedes, fisiotera-
peutes, neuropediatres, etc.
Recentment s’han adjudicat  a 
l’empresa constructora Mulé 
Calaf, les obres  d’adequa-
ció del local que ha d’acollir 
aquest centre: els baixos dels 
pisos VISOREN del carrer 
Francesc Macià.  
Les obres, que inclouen la 
remodelació i adequació in-
terna del local i el condicio-
nament exterior de l’edifici, es 
poden realitzar gràcies a una 
subvenció de la Diputació de 
Barcelona a la Mancomunitat 
Intermunicipal Voluntària Se-
garrenca (MIVS) de 112.684 
euros. 
El Centre de Desenvolupa-
ment infantil tindrà tres sales 
de consulta d’atenció perso-
nalitzada, una sala d’espera, 
un espai de recepció, un lava-
bo adaptat, i un espai de ma-
gatzem o auxiliar.

Els baixos dels pisos VI-
SOREN on es durà a terme 
aquesta activitat, és una sala 
que des de que és va cedir 
a l’Ajuntament ha estat poc 
utilitzada. La intenció que es 
persegueix a través d’aquest 
acord amb APINAS és  que 
aquest espai adquirieixi inte-
rès públic amb un servei que 
pot ser de gran utilitat per a les 
famílies de Calaf i els munici-
pis de la mancomunitat.
Aquest centre podrà donar 
servei de proximitat tant a les 
escoles bressol, com a les es-
coles, els pediatres, el Centre 
d’Atenció Primària, els serveis 
socials, i a les famílies de la 
zona.
Serveis com els que tindrà 

S’adjudiquen les obres del CDIAP, el 
centre de Desenvolupament Infantil i 
Atenció Precoç de Calaf

Calaf properament ja estan 
donant una resposta molt po-
sitiva a Igualada o Masquefa, 
on ja hi ha CDIAPs en funci-
onament. 
L’objectiu del CEDIAP és 
l’atenció a les consultes de les 
famílies amb fills que presen-
tin algun problema en elseu 
desenvolupament ja sigui físic 
(respiratori/motriu/sensorial) 
o psicològic; la realització de 
diagnòstics, tractaments i se-
guiments dels casos que ho 
requereixin i la coordinació 
amb la xarxa de professionals 
que treballen en els diversos 
àmbits d’atenció a la infància 
per a la prevenció, detecció i 
tractament.

Carme Ruscalleda va impartir una xerrada al Consorci de l’Alta Anoia en què a parlar sobre la importància del productes de proximitat i de temporada



El Monbus IHC manté la seva imbatibilitat a casa i 
espera demà classificar-se per vuitens de la CERS
HOQUEI / DAVID VIA

Després de la victòria contra el 
Turquel fa uns dies en la Copa 
CERS, l’IHC volia continuar 
amb la seva imbatibilitat a casa 
aquest cop en un partit de l’OK 
Lliga. 
Abans del començament 
d’aquesta sisena jornada l’IHC 
anava cinquè en la general 
mentre que el Lleida, el rival 
d’aquest passat dissabte, ocu-
pava una posició baixa en la 
taula, l’onzena, ja lluitant per 
impedir el descens.
El partit va començar sense 
domini per part de cap equip. 
El Lleida però semblava més 
bolcat a l’atac, mentre que 
l’IHC jugava un joc més de-
fensiu aprofitant les contres. El 
gol però, no semblava arribar 
degut al gran partit que varen 
jugar ambdós porters, fins que 
un penal a favor dels locals va 
posar l’IHC per davant del mar-
cador. Baliu va ser l’encarregat 
de transformar la pena màxi-
ma. 
Uns minuts abans del final de 
la primera part, l’IHC va tenir 
l’oportunitat d’ampliar la dife-
rència en el marcador, un altre 

tra que, quan va acabar en gol, 
va fer que tot el pavelló de les 
Comes saltés. 
El Lleida, veient que quedava 
només un minut, va substitu-
ir el porter per un jugador de 
camp, buscant el gol de l’em-
pat. Aquest no va arribar i el 
partit va acabar amb victòria 
igualadina, deixant l’IHC en 
quarta posició, només darrere 
de Liceo, Enrile Pas Alcoy i el 
FC Barcelona. La posició del 
Lleida no va variar i després 
del partit a Les Comes seguei-
xen onzens.  
Els arlequinats jugaven ahir, 
tancada ja la nostra edició, el 
partit que tancava la setena 
jornada, a la pista de l’Alcoi. 
L’equip de Monclús viatja avui 
cap a Portugal, per jugar dis-
sabte en terres luses la torna-
da de setzens de final a la pis-
ta del Turquel, amb l’avantatge 
de sis gols de l’anada (6-0). És 
d’esperar que no hi hagi pro-
blemes per a la classificació i 
passar de ronda, segurament 
contra el Trissino italià.
MONBUS IHC 4 (1/3) Equip 
Inicial: Elagi Deitg, Toni Baliu 
(3), Jaume Molas, Sergi Pla, 
Dani López Equip Suplent: Ja-
sel Oller, Joan Muntané, Que-
rol, Edgar, Alex Ferrer
LLEIDA LLISTA 3  (0/3) Equip 
Inicial: Lluis Tomàs, Carlos 
Trilla, Emanuel Necchi, Joan 
Cañellas (1), Andreu Tomàs 
(2) Equip Suplent: Xavi Diez, 
David Ballestero, Lluís Rodero, 
Jaume Bartés, Albert Poveda-
no.
GOLS: PRIMERA PART: 1-0 
Toni Baliu (Minut 13, de penal). 
SEGONA PART: 2-0 Sergi Pla 
(Minut 10), 2-1 Andreu Tomàs 
(m 13.49), 2-2 Andreu Tomàs 
(Minut 18), 2-3 Joan Cañellas 
(Minut 22), 3-3 Toni Baliu (Mi-
nut 23), 4-3 Ton Baliu (Minut 
24). 

Imatge d’un dels darrers partits de l’IHC a les Comes. Arxiu Joan Guasch.

Jornada 7
C.P. Manlleu - HC Liceo   4 - 7
ICG Lleida - FC Barcelona  2 - 7
Tordera - Reus Dep.    2 - 6
Cerceda - Moritz Vendrell  4 - 3
Voltregà - Club Pati Vic   1 - 2
Vilafranca - Noia Freixenet  0 - 2
Calafell - C.H. Mataró    6 - 0
Enrile Alcoi-Monbus Igualada   (ahir)

         PT j g e p     gf     gc    d
1 FC Barcelona 21 7 7 0 0 46 9 37
2 HC Liceo 15 6 5 0 1 35 19 16
3 Reus Dep. 15 7 5 0 2 28 18 10
4 Cerceda 13 7 4 1 2 30 25 5
5 Enrile Alcoi 13 6 4 1 1 20 20 0
6 Igualada 12 6 4 0 2 23 17 6
7 Club Pati Vic 11 5 3 2 0 16 10 6
8 Noia Freixenet 11 7 3 2 2 21 22 -1
9 Calafell 10 6 3 1 2 24 24 0
10 Voltregà 7 7 2 1 4 19 26 -7
11 ICG Lleida 4 6 1 1 4 19 26 -7
12 C.P. Manlleu 4 6 1 1 4 15 22 -7
13 Vilafranca 4 7 1 1 5 16 24 -8
14 Moritz Vendrell 4 6 1 1 4 18 32 -14
15 Tordera 3 7 1 0 6 18 40 -22
16 C.H. Mataró 0 6 0 0 6 17 31 -1

OK Lliga masculina

Copa CERS
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16ens de final, tornada (demà, 1-11)
Turquel-Monbus Igualada (0-6)
Noisy Le Grand (FRA)-Trissino (ITA) (4-8)
Uri (SUI)-Follonica (ITA) (3-7)
Merignac (FRA)-Iserlohn (ALE)(8-5)
Basel (SUI)-Darmstadt (ALE) (4-1)
Sporting  (POR)-Calafell Tot l’Any (3-2)
Cerceda-Oliveirense (POR)  (3-6)
Viareggio (ITA)-Dornbirn (AUS)  (4-0)
Roller Biasca (SUI)-Lyon (FRA)   (1-5)
Saint Omer (FRA)-Sarzana (ITA) (4-3) 
Cronenberg (ALE)-Uttigen (SUI) (2-5)
Noia Freixenet-Barcelos (POR) (1-2)
Herne Bay (ANG)-Remscheid (ALE) (4-11)
Villach (AUS)-Reus Deportiu (1-17)
Calenberg (ALE)-Candelária (POR) (3-11)
Diessbach (SUI)-Wolfurt (ALE) (2-1)

cop de penal. Aquest cop el 
porter del Lleida va saber atu-
rar el tir i va impedir que l’IHC 
se n’anés al descans amb 2 
gols de diferència. 
Al començament de la segona 

part, el Lleida tenia el control 
de la pilota creant moltes oca-
sions que Elagi, que portava 
més de 75 minuts sense encai-
xar un gol (contra el Turquel i la 
primera part contra el Lleida), 

aturava impedint l’empat que 
el Lleida intentava posar en el 
marcador. Al final qui va marcar 
el segon de la nit va ser l’IHC, 
a mans de Sergi Pla, després 
d’una passada a l’espai origi-
nada a partir d’una contra que 
va deixar-lo sol contra el porter 
i que va saber transformar en 
gol. 
Semblava que l’IHC ja tenia 
tot el partit a favor, amb el 2-0 
i quedant només 15 minuts 
per el final del partit. El partit 
es va tornar a posar tens quan 
l’àrbitre va decidir ensenyar a 
Jassel Oller la targeta blava 
i donant una falta directa al 
Lleida que, de nou, Elagi Deitg 
va poder salvar. Continuava el 
2-0 però aquest cop amb no-
més 3 jugadors de camp a la 
pista, així doncs l’IHC va tenir 
que defensar-se més que mai 
fins que Jassel pogués tornar a 
jugar. El gol però va arribar tot 
just passats els 2 minuts, dei-
xant el 2-1 en el marcador do-
nant esperances als visitants. 
El segon gol del Lleida no va 
tardar en arribar, posant en el 
electrònic el 2-2, quan enca-
ra quedaven bastants minuts. 
Ambdós equips estaven bol-
cats en el atac, buscant el ter-
cer gol que pogués donar els 
tres punts. Qui va trobar abans 
el gol va ser el Lleida, que per 
primera vegada en el partit es 
va posar per davant en el mar-
cador.
L’IHC buscava el gol a la de-
sesperada que va arribar a 
mans de Baliu després d’un 
tiràs des de fora de l’àrea, 
que va posar de nou l’empat, 
aquest cop a 3. Quedaven tot 
just tres minuts i semblava 
que, ara si, qui marcava s’em-
portaria els tres punts. 
Els segons anaven passant 
fins que, a falta d’un minut, 
Ton Baliu va marcar el quart 
gol que donava la victòria als 
igualadins després d’una con-

MOTOR / ENRIC RUIZ

El  passat diumenge 26 d’oc-
tubre es va disputar a Cas-
serres la cinquena i penúltima 
proba del Campionat de Qua-
dressistència organitzada pel 
MC Baix Berguedà.
Dani Vilà, pilot del Moto Club 
Igualada, es va proclamar 
Campió de Catalunya de 
Quadressitècia Individual i per 
Equips en finalitzar en la se-
gona posició scratch.
Dani, que començar la jorna-
da marcant el segon millor 
temps als Entrenaments, no 
va realitzar una bona sortida 
de cursa i va rodar en quar-
ta posició durant vàries vol-
tes, fet que li va fer perdre el 
contacte amb el grup capda-
vanter de la carrera. A la se-
gona meitat del Meeting Vilà 
va aconseguir contactar amb 
els primers classificats i es va 
col·locar tercer, però alesho-
res va patir un problema de 
temperatura al seu Quad Ktm 
i es va veure obligat a baixar 
el ritme per tal d’assegurar-se 

Dani Vilà, campió de Catalunya
de Quadressistència

el Campionat. Finalment el de 
Capellades va finalitzar segon 
gràcies als problemes tècnics 
que va patir Jordi Serra, segon 
classificat fins a aquell mo-
ment, quan feia l’ultim repos-
tatge de la cursa.
Dani Vilà, que aquesta matei-
xa setmana provenia de Clas-
sificar-se en la tercera posició 
del Campionat Italià interna-
cional de Quadcross al circuit 
de Arco di Trento, aquesta 
temporada ha compaginat els 
Campionats Nacionals i Català 
amb l’Italià dintre de l’estructu-

ra de  l’equip Ktm Farioli-Gfg 
Racing, on ha pogut adquirir 
una gran experiència i conei-
xements en aquesta especia-
litat. 
Dani es mostrava molt sa-
tisfet al acabar la cursa i co-
mentava el següent: “ Ha es-
tat una temporada que podria 
valorar com a bona, he aga-
fat moltíssima experiència 
i he après dels millors pilots 
estrangers, he de canviar uns 
detallets de cara a pròximes 
temporades que em faran 
ser encara més competitiu... 
ara toca centrar-me en aca-
bar aquest any als diversos 
campionats Nacionals i co-
mençar ja a fer una molt bona 
pretemporada, dos lesions 
al peu m’han allunyat de es-
tar als següents calaixos de 
podi, però així són les cur-
ses...”.  El Jove Pilot del MCI 
a mes agraïa el suport rebut 
per part  de la seva Famí-
lia i Amics, així com del seu 
Equip, Patrocinadors i dona-
va les gràcies al seu Club per 
la seva dedicació. 
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HANDBOL / LA VEU

H. St. Quirze “C”   17
Club Handbol Igualada  28 
Partit que va començar molt 
igualat , als dos equips els hi 
costava molt arribar a la por-
teria del contrari. Joc dur per 
part del Sant Quirze sobretot 
en defensa- Al minut 15 el re-
sultat era de 7 a 7 , pocs gols 
fins que l’Igualada va comen-
çar a trobar el gol i poder su-
perar el porter del Sant Quirze 
que fins a les hores ho estava 
parant tot, la mostra és que el 
segon quart del primer temps, 
l’Igualada va fer un parcial de 
7 a 1 i els primers trenta minuts 
van acabar amb un resultat de 
8 a 14. l’Igualada se n’anava 
al descans amb una diferència 
molt tranquil·litzadora.
Al començar la segona part, 
l’Igualada va continuar por-
tant la iniciativa i semblava 
que l’àrbitre començava a pe-
nalitzar el joc dur del contrari 
amb algunes expulsions de 2 
minuts per faltes, durant el pri-
mer temps no va xiular cap fal-
ta de 2 minuts. Els igualadins 
van aprofitar aquest fet i al 
minut 15  ja guanyaven per 11 
a 19. Els últims 15 minuts van 
estar dominats per l’Igualada, 
tot i que el sant Quirze no bai-
xava la guàrdia , l’equip igua-
ladí va anar augmentat la di-
ferència poc a poc i arribant al 
final amb 11 gols més que el 
sant Quirze. 
Bon partit de l’Igualada que 
continua invicte en aquest 
començament del campionat 
després de 4 partits jugats.
Entrenats per Josep Ma-
nuel Jiménez, han ju-
gat:  J.A.Ramallo, Esteve Le-
zama(3), Rubén Álvarez(1), 
David Cubí (2), J.Lluis Álva-
rez, Adrián Suero(4), Miquel 
Albareda(5), Sergi Garcia(5), 
Jordi Grado(2), Oscar Visa (4) 
Dani Fons (1) Porter : Jordi 

Bon partit de l’Handbol Igualada, que 
es manté invicte aquesta temporada

PÀDEL / LA VEU

Dissabte 25 d’octubre les Mo-
reres B com a local s’enfronta-
va al CT Olesa C.  Els nostres 
jugadors no van tenir gaire 
sort. Tot i tenir opcions en tots 
els partits, van acabar perdent 
3-0.
Jugaren Jaume Bascompte, 
Jordi Carol, Toni Esteve, Ra-
mon Albareda, Toni Burgos i 
Xavi Valls.  
D’altra banda, gran Inici de l’ 
Equip Femení de CalFont Les 
Moreres que iniciava dissab-
te la competició de la III Lliga 
PadelCat a les instal·lacions 
montbuienques, amb molts 
nervis per ser els primers par-

Sort diversa per als equips de 
pàdel del CE Les Moreres

Bermejo (12a. 41%).

Estrena del femení amb 
dues victòries consecutives 
Vilanova Del Camí  “B” 10 - 
Club Handbol Igualada 39 
Club Handbol Igualada 40 - 
Torró d’Agramunt Cha 11 
El passat dissabte dia 18 el 
primer equip femení del CH 
Igualada, va disputar el seu 
primer partit de la temporada, 
davant el Vilanova CH “B”. El 
partit es va saldar amb una 
contundent victòria davant les 
vilanovines per 10-39.
Aquesta setmana, les jugado-
res igualadines es van enfron-
tar a les comes, contra el Torró 
d’Agramunt C.H.A.
El partit va ser poc menys que 
una exhibició de les igualadi-
nes, a la primera meitat les 
jugadores locals pràcticament 
van sentenciar el partit, mar-
cant una vintena de gols, a la 
segona meitat amb idèntica 
quantitat de gols, arribaven al 
final del partit amb 40-11 a el 
marcador.
Van jugar: Alícia Nieto, Anna 
Vilarubias, Raquel Arnau, Lau-
ra Baraldés, Laura Ferrera, 
Jana Sendra, Jordina Marsal, 

Mar Samper, Marta Muñoz, 
Nora Muñoz, Portera: Míriam 
Pla. Entrenador: Jordi Riba. 
Delegats: Imma Cruz i Manuel 
Muñoz.

Altres resultats
Balonmano La Roca  43
CHI juvenil masculí 13
Van jugar a les ordres de Pol 
Cantero, Carles Serra a la por-
teria Blai Martínez, Pere Sen-
dra, Eric Gil, Xavi Ballesteros, 
Ivan Hernandez, Àlex Campos  
i Jordi Balsells com a jugadors 
de camp.
CHI aleví A 12
Sant Joan Despí “B” 4
Entrenadora: Laura Baraldés. 
Jugadors: Igor Brunet, Dimas 
Fruitós, Dani León, Marc Gar-
cia Alcaide, Edgar Marí, Arnau 
Claramunt, Raúl Cáceres, 
Àlex Pajuelo, Hugo Cazorla i 
Xavier Malpartida.
Molins De Rei “A” 12 
CHI aleví B 4
Entrenadora: Marta Muñoz. 
Jugadors/es: Melat Olivé, 
Hugo Cazorla, Lucia Moral, 
Joan Valentí, Emili Martínez, 
Alba Senar, Núria Checa i Xa-
vier Malpartida.

tits de la temporada. Tot i així 
van gaudir d’una bona jornada 
i sumant els dos primers punts 
de la Lliga.
Montse Oliván i Susanna Bor-
ràs van perdre per 6-4 / 6-2. 
Marta Alegre i Isabel Gutierrez 
van guanyar còmodament per 
6-0 / 6-2. El punt definitiu va 
estar molt disputat per part de 
les 4 noies, el van aconseguir 
les nostres jugadores Jordina 
Closa i Yolanda Fernandez 
amb un gran partit a tres sets 
guanyant per 1-6 / 6-2 / 7-5.
La pròxima eliminatòria a casa 
serà el 8 de novembre contra 
Can Bonastre. 

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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GIMNÀSTICA / LA VEU

Diumenge el pavelló Vinçó de 
la Torre de Claramunt es va 
transformar en una gran fes-
ta de halloween i gimnàstica 
rítmica. El Club gimnàstica la 
Torre de Claramunt va orga-
nitzar el seu primer trofeu de 
conjunts d’aquest esport amb 
una fantàstica temàtica i una 
gran participació de la majo-
ria de clubs de Catalunya. Tot 
el desplegament que es va 
fer gràcies a la col·laboració 
de la U.D. San Roque on els 
pares es van implicar i es va 
poder fer tot el muntatge. 
Es va gaudir de la participació 
de 79 conjunts de diferents ni-
vells i categories, amb la pre-
sència d’unes 400 gimnastes 
i un gran afluència de públic.
El club, juntament amb San 
Roque va adequar el pavelló 
amb la temàtica de Halloween 
amb una gran decoració i un 
photocall, que va fer d’aquest 
trofeu, un dia molt especial 
per totes les gimnastes.
Es va tenir el plaer, de comp-
tar amb la presència de l’al-
calde Jaume Riba i la regi-
dora d’ensenyament Laura 
Cordón. També, destacar la 
seva gran disposició i aju-
da a tot el necessari perquè 
aquest trofeu fos tot un èxit.
A destacar, el paper del con-
junt sènior VIII format per 
Andrea Roures, Mar Casals, 
Elsa Montes, Gemma Cas-
tillo, Gloria Mitjans i Gisela 
Muñoz, que amb els seu ball 
es van proclamar campiones 
de la seva categoria. 
Grans emocions de la U.D 
San Roque al  I Trofeu Ha-
lloween de gimnàstica rítmica 
i 
cal destacar el paper dels 
nostres conjunts, on tots van 
aconseguir fer-se un lloc al 
podi.
El conjunt Junior nivell VIII de 
la UD San Roque format per 
Maria Cosano, Sira Montes, 
Anna Ainsua, Raquel Cañi-
zares, Ivet Playa i Carlota Mi-
ramunt van assolir la segona 
posició al podi.
El conjunt infantil nivell VII 
format per Aida Morales, San-
dra Domínguez, Aina Sorolla, 
Anna Costales i Paula Mensa 
es van plantar en la primera 
posició de la seva categoria.
Les petitones, el conjunt pre 
benjamí, format per Julia Ain-
sua, Gisela Ramírez, Tania 
Gabarri, Paula Mula i Carlota 
Zamora van brillar a la pista, 
amb el seu ball de pingüins i 
van assolir la primera posició.
Durant la jornada de tarda, 
van competir el conjunt ale-
ví nivell V-VI format per Julia 
Ferrer, Irina García, Nerea 

CE Montbui.

Trofeu de Halloween organitzat pel 
Club Gimnàstic la Torre de Claramunt

ESQUAIX / LA VEU

L’Esquaix Igualada C o el que 
és mateix que dir el tercer 
equip, estrena patrocini.
La veritat és que el debut no 
va ser massa lluït i el debut 
va acabar amb una derrota a 
Sant Vicenç per 3-1.
El jove Nacho Fajardo va per-
dre 13-11, 11-9, 11-7 amb An-
toni Mendoza, els anoiencs 
van empatar a 1 desprès 
de la treballada victòria de 
Jordi Doncel davant Carlos 
Sánchez 11-9, 11-3, 8-11, 11-
9. Però Ton Colom i Javi Fa-
jardo poc van poder fer i van 
caure, el primer davant César 
Corraliza 8-11, 11-6, 11-4, 
11-9 i el segon amb J.M. Ser-
rano 4-11, 5-11, 8-11.
El germans Joel i Bernat Jau-
me, poc afortunats al PSA de 
Barcelona. Resultat molt dis-
cret dels germans Jaume al 
Nick Sports de Barcelona, club 
que organitzava el IV PSA clo-
sed dels 5 previstos i que pun-
tuen pel rànquing mundial.
El gran dels Jaume, que just 
és reconèixer no sortia com 

L’equip Ràdio Sala d’esquaix 
perd en el seu debut a 3a

Càceres, Laia Alsina, Alba 
Blanco i Irune Munuera, el 
qual va aconseguir amb el 
seu ball de cèrcols la prime-
ra posició i en el ball de mans 
lliures, la tercera. Amb la mitja 
d´aquest dos balls, van asso-
lir la segona posició del podi.
I per últim, les infantils nivell 
V-VI del San Roque format 
per Tania Navas, Aina Pache-
co, Marta Alonso, Itziar Men-
sa, Rut Vives i Berta Pons. 
Van assolir amb el seu ball 
de maces la primera posició 
i amb el de mans lliures la 
tercera. Amb la mitja del dos 

UD San Roque.

CG Torre de Claramunt.

balls, van pujar a la segona 
posició del podi.
Pel que fa al club esportiu 
Montbui, van participar en la 
categoria infantil nivell VII les 
gimnàstes Júlia Rúbio, Marti-
na Ting Gras, Marta Canales, 
Ivet Farriol i Nadine Garcia, 
que van aconseguir pujar al 
tercer esgraó del podi, amb el 
seu exercici d’alta exigéncia i 
dificultat.
La pròxima competició es farà 
el diumenge  a Tarragona per 
disputar la 2 fase de Copa 
Catalana.

a favorit del partit, va caure 
a 1/8 de final davant l’Anglès 
resident a Blanes Richard Wi-
lliams per 6-11, 6-11, 9-11 i el 
petit del Jaume, va superar la 
primera ronda davant el valle-
sà Arnau Farré, però va caure 
a 2a ronda amb el seu com-
pany de selecció júnior Edmon 
Lopez per 11-8, 11-8, 11-4 en 
un partit fluix de l’anoienc. 

FUTBOL SALA / CFSC

Infantil: Sant Andreu 4
Bar Biarritz Capellades 4 

Cadet “b”: Sant Andreu  4
Bar Yuyu Capellades “B” 4 
Van jugar: Oriol Cañadas, 
Rubén Espejo, Cristian Ber-
nabeu, Quim Riba i Gerard 
Mateu (3). També: Marc Fer-
nández, Adrià Sabaté, Gerard 
La Torre, Sergi Sánchez (1), 
Jan Pàmies i Raúl Carbonell.

Cadet “a”: Blanc B Despí 3 
Bar Yuyu Capellades 2
Van jugar: Adrià Alcoba, Vic-
tor Lòpez, Nil Sabater, Emilio 
Varo, David Burrieza. També 
Adrià Sabater, Ivan Lorenzo, 
Quim Riba. Gols: Ivan Loren-
zo i David Burrieza.

Juvenil “b”: Bar Nou Ca 
l’Àngela Capellades 7 Sant 
Van jugar: Izan Blanco, Marc 
Vela, Pau Soteras, Oriol Perez 
i Sergi Soler. També, David 
Lozano, Marcel Colet i Joel 
Honrrubia.
Gols: Pau Soteras (2), Marc 
Vela (1), Oriol Perez (2), Sergi 
Soler (1) i David Lozano (1).

Juvenil “a”:
Transports Bernadet Cape-
llades 1 – CN Sabadell 1
Partit contra una de les grans 
pedreres del futbol sala català.
El partit va començar tal com 
s’havia plantejat durant els 

Resultats dels equips base 
del CFS Capellades

entrenaments setmanals. Una 
forta defensa tancada i apro-
fitar la velocitat dels jugadors 
capelladins per sortir en ràpids 
contra-atacs.
Durant la primera part, amb-
dós equips van cedir jugades 
de perill i es va arribar al des-
cans en un 0-0 en el marca-
dor.
La segona part es va seguir 
amb aquesta forta defensa, 
però avançant les línies per 
poder recuperar la pilota en 
zones més problemàtiques pel 
rival. Gràcies a aquest esforç, 
es començaven a generar cla-
res oportunitats de gol, i fruit 
d’una d’elles l’equip capelladí 
aconseguia avançar-se en el 
marcador. 
Però ràpidament el CFS Nata-
ció Sabadell empatava en una 
jugada d’estratègia.
Els darrers minuts de partit 
van ser d’anades i tornades 
sense cap mena de control, 
però cap dels dos equips va 
aconseguir marcar el gol de la 
victòria, tot i que els visitants 
van gaudir d’un doble penal.
Bon punt aconseguit envers 
un rival molt complicat, que re-
força moralment als jugadors 
de capellades, després de 
dues derrotes consecutives.
Titulars:Marc, Jordi, kiku, Xavi, 
Fran.
Suplents:Alex, Carlos(1), Da-
vid, Albert, Marcos, Samuel
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El CFI va posar les coses difí-
cils al Vilanova i la Geltrú, però 
va acabar  perdent 1-0 en un 
partit molt desafortunat .
El desplaçament al camp del 
líder de la categoria, el Vila-
nova i la Geltrú, es preveia 
un desplaçament complicat i 
suposava un repte important 
pels igualadins. El partit va co-
mençar igualat, però al minut 
10 els vilanovins van aconse-
guir avançar-se en el marcador 
amb una jugada nascuda a la 
banda dreta de l’atac vilanoví. 
Aquest gol matiner va ser un 
cop dur per l’Igualada, però 
els homes de Joan Prat no 
van abaixar els braços i, amb 
80 minuts restants per davant, 
van continuar donant guerra.  
La primera meitat va ser molt 
intensa per part d’ambdós 
equips, amb un Igualada que 
pressionava molt al conjunt del 
Garraf. Prova d’això en són les 
5 targetes que ja es van mos-
trar en la primera meitat, 2 pel 
Vilanova i 3 per l’Igualada. Un 
xut amb efecte d’Eloi hagu-
és pogut suposar l’empat per 
l’Igualada abans del descans, 
però el porter vilanoví va efec-
tuar una gran parada evitant 

L’Igualada planta cara al líder

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

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 8
Morell - Torredembarra   2 - 1
Torreforta - Mollerussa   4 - 2
Juv. 25 Sep. - Viladecans   1 - 2
El Catllar - Almacelles   1 - 0
St. Ildefons - Rapitenca   2 - 3
Lleida Esp. B - Balaguer   1 - 1
Vilanova - Igualada    1 - 0
Reddis - Santboià    1 - 0
Amposta - Tàrrega    1 - 1

   PT. p j e p gf  gc df
1 Unif. Bellvitge 19 8 6 1 1 16 5 11
2 Can Vidalet 16 8 5 1 2 18 9 9
3 Moja 15 7 4 3 0 18 10 8
4 Vista Alegre 15 7 5 0 2 14 9 5
5 San Mauro 14 8 4 2 2 11 7 4
6 Suburense 13 7 3 4 0 14 9 5
7 Olivella 11 8 3 2 3 14 18 -4
8 Marianao P. 10 8 2 4 2 12 10 2
9 Gornal 10 8 2 4 2 13 12 1
10 St. J. Despí 10 8 2 4 2 8 8 0
11 Prat B 10 8 3 1 4 10 12 -2
12 Sant Cugat 9 8 2 3 3 7 8 -1
13 Begues 9 8 2 3 3 13 17 -4
14 Martorell 8 7 2 2 3 7 9 -2
15 Espluguenc 7 8 2 1 5 10 13 -3
16 Júnior 7 8 2 1 5 6 12 -6
17 St. Andreu B. 6 8 1 3 4 10 18 -8
18 PUD Málaga 1 8 0 1 7 9 24 -15

Jornada 8
Martorell - Begues    2 - 0
Can Vidalet - Vista Alegre  2 - 4
PUD Málaga - Unif. Bellvitge  1 - 2
Sant Cugat - St. Andreu B.  1 - 1
Espluguenc - St. J. Despí   1 - 2
Moja - Prat B    1 - 0
Gornal - San Mauro    2 - 2
Júnior - Olivella    1 - 2
Suburense - Marianao P.   4 - 2

   PT. p j e p gf  gc df
1 Calaf 18 8 6 0 2 28 14 14
2 Odena 18 8 5 3 0 28 14 14
3 La Granada 15 8 4 3 1 23 12 11
4 Piera 15 8 5 0 3 15 12 3
5 Les Roquetes 14 8 4 2 2 23 13 10
6 FE Vilafranca 14 7 4 2 1 17 9 8
7 Sitges 13 8 4 1 3 13 14 -1
8 Cubelles 12 8 3 3 2 13 8 5
9 Anoia 11 7 3 2 2 20 13 7
10 Base Espirall 10 7 3 1 3 13 14 -1
11 Carme 10 8 3 1 4 19 26 -7
12 M. Igualada 9 7 2 3 2 9 12 -3
13 St. Pere M. 8 8 2 2 4 15 15 0
14 Ribes 7 8 2 1 5 6 14 -8
15 Pª Jove Roq. 6 7 2 0 5 7 18 -11
16 Riudebitlles 5 8 1 2 5 14 23 -9
17 St. Cugat S. 5 8 1 2 5 8 27 -19
18 La Múnia 3 7 1 0 6 7 20 -13

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 8
Odena - Anoia    5 - 4
Cubelles - Pª Jove Roq.   2 - 0
Les Roquetes - La Granada  3 - 3
Ribes - Carme    1 - 2
Piera - M. Igualada    1 - 2
La Múnia - St. Pere M.   0 - 3
Base Espirall - Sitges    2 - 0
Calaf - Riudebitlles    7 - 4
St. Cugat S. - FE Vilafranca  0 - 5

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 9
Reddis - Morell
Torredembarra - Juv. 25 Sep.
Viladecans - El Catllar
Almacelles - Amposta
Santboià - Rapitenca
Balaguer - Vilanova
Igualada - Torreforta
Mollerussa - St. Ildefons
Tàrrega - Lleida Esp. B

Jornada 9
Martorell - Júnior
Olivella - Gornal
San Mauro - Espluguenc
St. J. Despí - Can Vidalet
Begues - Prat B
Marianao P. - Sant Cugat
St. Andreu B. - PUD Málaga
Unif. Bellvitge - Moja
Vista Alegre - Suburense

Jornada 9
Odena - La Múnia
St. Pere M. - Cubelles
Pª Jove Roq. - Calaf
Riudebitlles - Base Espirall
Anoia - M. Igualada
FE Vilafranca - Ribes
Carme - Les Roquetes
La Granada - Piera
Sitges - St. Cugat S.

Josep M. Talló.- L’encontre 
entre l’AVI i el Cornellà es jugà 
una hora abans de l’horari ha-
bitual per atendre la petició del 
Cornellà, que començà molt 
fort, ja que al cinc minuts havia 
efectuat tres atacs perillosos. 
Mes, al minut 10, Planell ta-
llà i passà llarg a l’extrem, on 
Ureña controlà, efectuant una 
passada mortal, rasa i prop la 
línia de porta que Sevilla en-
trant decidit convertí en el pri-
mer gol (1-0). Respongueren 
els visitants amb una internada 
del seu extrem que rematà ran 
de l’escaire. 
A continuació Ivan combinà 
amb Sevilla que xutà alt. Tam-
bé els defensors locals evita-
ren dues jugades perilloses 

Paradell, alineà: Domènech, 
Farré, Padró, Canals, Calsina, 
Ivan, Robert, Ureña, Ricart, 
Planell, Sevilla, Corbella, Ro-
ger, X. Moyes, Segura, Biscar-
ri, Gustavo i Tort. Demà dissab-
te, partit al camp del Júpiter.

així l’empat. 
La represa va iniciar-se amb 
la mateixa tònica: un Igualada 
cada vegada més intens en 
totes les fases del joc, pres-
sionava al Vilanova, que no 
arriscava cap mena de pilota. 
Aquest joc segur del Vilanova 
i la gran pressió de l’Igualada 
haguessin pogut fer capgirar 
el marcador, però aquest sem-
blava inamovible. Amb aquest 
guió i amb l’esperança de po-
der aconseguir el gol que do-
nés als anoiencs l’empat, va 
venir la jugada negra del partit: 
al minut 86 el porter de l’Iguala-
da, Felipe, es lesionava de gra-
vetat al genoll després de sortir 
a refusar una pilota amb el cap 
fora de l’àrea i era substituït pel 
segon porter del conjunt blau, 
Eduard Morera. Amb aquest 
panorama, el Vilanova va voler 
aprofitar la inestabilitat emoci-
onal causada als igualadins, 
però, tot i tenir una opció clara 
al minut 93, el marcador no es 
va moure. 
Sumada a la lesió de Felipe, 
cal lamentar també la baixa 
de Martí Just que pateix pro-
blemes pulmonars i estarà un 
mínim de dos mesos de baixa.  
L’entrenador de l’Igualada, 

Joan Prat, va destacar al fina-
litzat el partit que “l’equip ha fet 
mèrits per sumar un punt en 
el camp del Vilanova” perquè 
“no s’ha notat la diferència que 
mantenim a la taula de clas-
sificació”. Prat es va mostrar 
satisfet del joc dels igualadins, 
destacant el domini aconseguit 
en alguns trams de la primera 
part, i ha lamentat que “l’únic 
que ha faltat ha estat finalitzar”. 
“Malgrat la dinàmica, estem 
confiats en canviar la dinàmica 
i anar cap amunt. Segur que ho 
tirem endavant”, va assegurar 
el tècnic. 
CFI: Felipe Orozco, Bernat Sansa-
no, Roger Peña, Robert Palau, Fran 
Arevalo, Enric Palet, Eloi Jimenez, 
Jonathan Fernandez, Carles Güell, 
Bachana Lominadze, Oriol Dalmau. 
Suplents: Ton Casas, Àlex Zamo-
ra, Eduard Morera, Pau Vidal, Jordi 
Castellano. Entrenador: Joan Prat.
VILANOVA: Juan Marcos, Marc 
Cols, Sergio Galera, Oscar Her-
nando, Alejandro Villagordo, David 
Bauli, Mohamed El Ouahabi, Car-
los Contreras, Eloi Van Den Broek, 
David Rosa, Marc Lavilla. Suplents: 
Jordi Fernandez, Javier Jarabo, Ru-
ben Cuadra, Alejandro Sacristan, 
Oriol Codina. Entrenador: Manel 
Rodriguez.

Amb 8 gols:
Xavier Valls  Òdena  8
Josep Solà  Jorba  8

Amb 6 gols:
Julià López  Calaf  6
David Garrido  Masquefa  6
José M. Sillero  Capellades  6
Edgar Rodríguez  Piera  6
Gerard Jorba  Òdena  6

Amb 5 gols:
Josep Copoví  Òdena   5
Francesc Arévalo   Igualada  5
Manuel Fernández PM Tossa   5
Jonathan López  PM Tossa  5
Albert Eixau  Masquefa  5
Ricardo Lanuza  Cabrera  5
Alejandro Garzo  La Llacuna  5
Samuel Pérez  Pobla Clar.  5
Amb 4 gols:
Carlos Simón  San Mauro  4
Jordi Boleda  Carme   4
Antoni Sendra  Carme  4
Javier Berrocal  Rebrot  4
Jordi Jabalera  Hostalets  4
Badre el Barnaoui  Hostalets  4
Jordi Lliró  Ateneu PBI  4
Jonathan Luque  Fàtima  4
Josep Solà  Jorba  4
Alfred Martínez  Calaf  4
Jaume Puigpelat  Calaf  4
Miguel Andreu  Anoia  4
Joan Mabras  Pobla Clar.  4
Ismael Copoví  PM Tossa  4

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Masquefa 16 6 5 1 0 22 1  
2 La Pobla Clar. 15 6 5 0 1 18 7 
3 Fatima   15 6 5 0 1 13 3  
4 PM Tossa 14 6 4 2 0 22 2  
5 Hostalets 14 6 4 2 0 13 2  
6 Jorba 11 6 3 2 1 22 10 
7 Capellades  9 6 2 3 1 12 10 
8 San Mauro B 6 6 2 0 4 11 9  
9 Ateneu PBI  6 4 2 0 2 7 6  
10 Cabrera  5 6 1 2 3 8 20  
11 Tous 4 6 1 1 4 8 12  
12 La Llacuna 4 6 0 4 2 10 15  
13 Rebrot 4 5 1 1 3 9 16  
14 Vilanova C. 3 6 1 0 5 10 16   
15 La Paz 3 6 1 0 5 7 27  
16 La Torre Clar. 0 5 0 0 5 1 37  

Jornada 6
Jorba  - Torre Clar.    12-1
La Llacuna  - PM Tossa   2-2
La Paz  - Capellades    0-2
Hostalets P. - Cabrera    4-0
Pobla Clar.  - Vilanova C.   2-1
Ateneu PBI - Masquefa    0-2
Fàtima - Rebrot    1-0
San Mauro B  - Tous    2-1

Jornada 7
Jorba  - La Llacuna 
PM Tossa - La Paz 
Capellades - Hostalets P.
Cabrera - Pobla Clar. 
Vilanova C. - Ateneu PBI
Masquefa  - Fàtima
Rebrot - San Mauro B 
Torre Clar. - Tous

L’AVI goleja el Cornellà (4-1)
per mediació de Canals, de 
cap, i Pau Ricart que desvià a 
córner. Nova jugada local en la 
que Ivan combinà amb Ureña 
que centrà precís al cap de Se-
villa i el remat sortí alt. Al minut 
40, Domènech rebutjà una for-
ta gardela i Robert, molt atent, 
s’anticipà al perillós remat d’un 
contrari. Acte seguit, Pau Ri-
cart, habilità a Sevilla i aquest 
passà a Ureña que rematà alt, 
i a l’últim minut  Domènech es 
lluí desviant un xut col·locat, de 
puny a córner.
A la segona part l’intercanvi 
d’atacs cessà i els de Les Co-
mes foren imposant el seu joc. 
Al minut 23, començà el reci-
tal de Pau Ricart. Quasi al mig 
del camp, recollí el  rebuig de 

la defensa i  sense dubtar-ho, 
de vaselina burlà la posició 
avançada del meta visitant (2-
0). Dos minuts després el Cor-
nellà en una remat indeturable, 
escorçà el marcador (2-1). Al 
32, Pau Ricart, repetí el seu 
gol anterior. Rebuig defensiu 
que arribà als seus peus, tam-
bé al mig del camp, aixecà el 
cap i veient  el porter avançat, 
resolgué, altre cop, de vaseli-
na (3-1). Perfecte. En arribà 
el minut 37, el lateral Calsina, 
tallà un atac visitant i s’internà 
fins la ratlla de fons contrària, 
centrà perfecte, ras, ran la lí-
nia de porta, on un defensor 
per evitar el remat mortal d’un 
davanter blau, marcà en pròpia 
porta (4-1). 
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Masculí A
Physic Cb Igualada A 58 – 
Lluïsos De Gràcia A 62
Els locals es disposaven a 
començar el partit contra els 
primers de la lliga, disposats 
a donar-ho tot a la pista per 
endur-se el partit i així col·-
locar-se per davant en la clas-
sificació.
El partit va començar molt 
igualat, amb moltes cistelles 
per part dels dos equips. Pas-
sats vuit minuts del partit, els 
igualadins havien aconseguit 
una diferència de vuit punts 
davant els rivals, que de se-
guida van reaccionar i amb 
tres atacs acabats en triple 
van endur-se el primer parcial, 
amb un resultat de 18-19.
En el segon quart, els iguala-
dins van reaccionar i amb dos 
triples i una gran defensa van 
aturar als visitants. Va ser en 
el segon quart on l’equip igua-
ladí va llençar els dos únics 
tirs lliures del partit, davant 
dels vint tirs lliures dels barce-
lonins. S’arribà a la mitja part 
amb un marcador de 34-32.
Després de la mitja part, els 
jugadors de Raül Caballero 
tenien molts problemes per 
atacar, arribant a fer tan sols 
7 punts en els deu minuts del 
quart. Va ser llavors quan els 
de Lluïsos van aprofitar per 
anotar, sobretot de triple i tir 
lliure, i van aconseguir un par-
cial de 7-16, que els situava a 
set punts dels blaus.

Mala jornada dels primers equips 
sèniors del CB Igualada

BÀSQUET / LA VEU

El divendres 24 d’Octubre, 
a les 19 h, la junta del CBI 
va convocar als delegats del 
seus equips.
Aquesta va ser la primera 
trobada d’aquesta tempora-
da, on membres de la Junta 
Directiva van compartir amb 
aquest grup els objectius del 
projecte “Alimentem el somni”. 
Aquest projecte pretén que 
els jugadors del club visquin 
el bàsquet més enllà dels en-
trenaments i dels partits.  S’or-
ganitzaran diferents activitats 
com anar al Palau Blaugrana 
a veure partits ACB, hi haurà 
partits de les categories inferi-
ors durant la mitja part de les 
categories sènior i es potenci-
arà la participació a diferents 

El CBI forma els delegats 
d’equip en primers auxilis

En els últims minuts del partit, 
tot i el gran encerts dels blaus, 
les decisions arbitrals pitant 
quatre tècniques i treient així 
als blaus del partit, van fer que 
el partit es decantés cap als 
visitants. 
Destacar però, la lluita dels 
blaus per intentar igualar el 
marcador, arribant a col·locar-
se a tan sols tres punts de 
l’equip visitant. Aquest dissab-
te, a les 18.30, el CBI jugarà 
a la pista del Castellbisbal. Els 
igualadins són ara a la tercera 
posició.
Physic CB Igualada A: Q. Pa-
drós (2), R. Riu (4), E. Burgès 
(0), M. Moliner (6), J. Torres 
(7), C. Fons (19), A. Gual (0), 
A. Roca (6), M. Padrós (0), G. 
Vilagines (0), E. Tejero (8), S. 
Laguarta (6).

Lluïsos de Gràcia A: V. Pla (6), 
A. Maldonado (5), M. Palau 
(0), M. Tena (0), O. Capez (8), 
A. Roman (2), R. Davi (0), F. 
Pla (10), O. Pla (24), A. Clot 
(7), I. Falcon (0), I. Juni (0).
Parcials: 18-19, 16-13 (34-32), 
7-16 (41-48), 17-14 (58-62)
Àrbitres: F. Ponce, M. Fernan-
dez

FEMENÍ A
Barça Blau 55
Depimés CB Igualada A 32
Dura i clara derrota del Depi-
més CB Igualada davant un 
dels equips més forts de la 
categoria el Barça Blau. El re-
sultat final va ser de 55 a 32 
en un matx marcat pel mal dia 
ofensiu visitant que no va te-
nir gens de sort. Els primers 
minuts les igualadines tot i ju-
gar de tu a tu al Barça no va 
estar encertat i un parcial de 
8 a 0 va marcar l’inici i final del 
partit. Tot i la tímida reacció 
igualadina , les visitants les 
van veure quadrades de cara 
a cistella ,acabant amb un re-
sultat de 18 a 9. A la represa 
tot i el joc més igualat per part 
dels dos equips , el marcador 
sempre va anar a favor local. 
Després del descans i amb un 
desavantatge de 13 punts, les 
blaves van sortir amb moltes 
ganes de retallar diferències, 
però no era el dia igualadí que 
tot i la seva lluita no estava 
gens fi de cara a cistella tot i 
llençar soles . El darrer quart 
les coses no van canviar les 
coses i la sort va tornar a gi-
rar l’esquena a les igualadines 
que al final van caure clara-
ment davant un gran Barça. 
Aquesta setmana les iguala-
dines rebran diumenge a les 
19.00h els Lluísos de Gràcia.
Parcials: 18-9,29-16,43-
24,55-32
C. Carner ,M. Quintana, N. 
Soler , J. Salanova , E. Comp-
te , M. Amatlle , A. Acevedo ,B. 
Sellarès, C. Bargalló ,J. Fuer-
tes.

torneigs. El Club dinamitzarà 
els seus equips a través dels 
delegats d’equip, una figura 
que des del club es considera 
clau.
Així mateix es va oferir una 
formació en primers auxilis, in-
closa l’actuació en situacions 
d’emergència vital. La forma-
ció va anar a càrrec de Xavier 
Cantero, metge,  i de Carme 
Oliver, infermera i instructora 
en reanimació , de l’ABS Igua-
lada Urbà de l’Institut Català 
de la Salut i va durar una hora 
i mitja. Va ser una sessió te-
òrica i pràctica i hi van assis-
tir una trentena de delegats. 
Cada equip té dos delegats, a 
qui se’ls va proporcionar far-
macioles.
 

BÀSQUET / LA VEU

Les júniors del CE Escolapis 
van guanyar el seu quart partit 
de la temporada en un partit 
molt semblant al viscut la set-
mana anterior contra el Espar-
reguera.
Les igualadines es presenta-
ven amb només 6 jugadores 
degut a que a les baixes de 
Marina P. I Aura F. s’hi va su-
mar a última hora la de la Júlia 
B. A part Ainoa R. venia amb 
problemes físics i deixaven 
l’equip sense marge de ban-

Les júniors de l’Escolapis 
s’imposen al Gelida (58-50)

queta. Però davant seu, el CE 
Gelida es va presentar també 
amb només 7 jugadores.
Les igualadines, que es man-
tenen segones a la classifica-
ció, recuperaran la setmana 
que ve varies jugadores i es 
desplaçaran a Vilafranca per 
jugar dissabte 1 de Novem-
bre contra el Xamba B a les 
16:00h.
Laura B. (10), Clara P. (4), Ele-
na L. (6), Berta G. (12) i Neus 
T. (24).
També Ainoa R. (2).

i

ROGER
SOLER
BOU

EL GUANYADOR D’UN TASTEIG  D’ESCALADA

D’OCTUBRE ÉS:



La matinal atlètica de diumenge serà molt participada, com sempre.
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ATLETISME / IGNASI COSTA

El C.A.Igualada Petromiralles, 
en col.laboració amb l’Ajunta-
ment d’Igualada, organitzen 
aquest diumenge 2 de novem-
bre, 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 la Diputació, i 
de la Federació Catalana d’At-
letisme, i amb la col.laboració 
de Petromiralles.  La Mitja Ma-
rató forma part de la 9a. Cha-
llenge de Mitges Maratons 
Gran Premi Diputació de Bar-
celona, i puntuarà també per 
a la 14a. Lliga Championchip.  
Com l’any anterior, es duran 
a terme també les proves de 
Marxa Atlètica en Pista, en-
guany amb la celebració del 
Campionat Català de Marxa 
de Promoció per equips, per 
a les categ. Benjamí - Aleví - 
Infantil i Cadet masc. i fem., 
i de la 2a. edició dels 5 Km. 
Open de Marxa en Pista Ciu-
tat d’Igualada, Trofeus Vichy 
Catalan. Les proves de Marxa 
començaran a les 10,15 h.
Totes les curses tindran la 
sortida i l’arribada situades 
a l’interior de l’Estadi Atlètic 
Municipal. Pel que fa a la Mit-

Diumenge, Mitja Marató de l’Anoia 
i el campionat català de marxa

HOQUEI / LA VEU

L’HC Montbui Nolor suma una 
nova victòria a casa, on els lo-
cals van sortir molt actius des 
d’un inici i generant opcions 
clares de gol. Ja en els pri-
mers minuts de joc els locals 
s’avançaven en el marcador 
gràcies a dos gols, un d’ells 
de falta directa. El partit sem-
blava que s’encarrilava molt 
bé per a l’HC Montbui Nolor, 
però els montbuiencs van bai-
xar la concentració en defensa 
i això va permetre que el Cam-
brils CH aconseguís empatar 
el marcador. No obstant l’HC 
Montbui Nolor no va deixar-
se remuntar del tot, ja que al 
cap de pocs minuts de l’empat 
van aconseguir dos gols més, 
que van situar el 4 a 2, resultat 
amb el qual es va arribar a la 
mitja part.
La segona part va ser una al-
tra història, on l’HC Montbui 
Nolor va controlar en tot mo-
ment el partit sense deixar op-
cions al rival i anant ampliant 
el marcador amb el pas dels 
minuts, fins a arribar al 9 a 3.
HC Montbui Nolor: Roger 
Madrid (porter),Bernat Pere-
lló(5), Daniel Gual(2), Isaac 
Gual i Edu Cassadó(1) -ini-
cial- , Albert Vidal, Marcel 
Monclús(1),Carlos Morales, 
Pau Torras i Pep Ferrer (por-
ter)
Pròxims Partits: Calafell Cafè 
Crem-HCM (Divendres 7 de 
novembre a les 21:30h)

Victòria còmoda de 
l’HC Montbui Nolor

Prebenjamí Iniciació
CP VILAFRANCA, 3-HCM, 0
Eudald Ymbernon, Pol Ticó, Pau 
Martín, Lluc Castells, Aleix Aguile-
ra i Gabriel Jorquera. Sota les or-
dres de Pau Torras i Ricard Pérez. 
Prebenjamí
HCM, 1-HC PIERA, 3
Alejandro Luque, Andreu Saurí, 
Oriol Malet, Manel Saurí, Daniel 
Iglesias, Pol Ruiz, Eloi Codina i 
Martí Pons. Sota les ordres de 
Ivan Rica. 
Benjamí
HCM, 0-SANT JOSEP SS, 6
Marc Serra (porter), Ona Vidal, 
Vadim Puig, Ariadna Busqué, Ju-
dit Llobet, David Ruiz, Pau Torilo 
i Liu Capdevila, sota les ordres de 
Roger Madrid.
Aleví B
UE LA GARRIGA, 1-HCM, 1
Zoe Torras (portera), Andrés Pé-
rez, Pau Bars, Arnau Bosch, Pere 
Subirana, Àlex Molero, i Guillem 
Ribas dirigits per Manel Cervera.
Aleví A 
HCM, 12-SFERIC, 2
Biel Llobet (porter), Maure Madrid, 
Àlex Rica, Adrià Torras, Marc Ba-
cardit, Gerard Bacardit i Arnau Se-
gura, dirigits per Daniel Baraldés.
Juvenil
HCM, 3-CP TARADELL, 4
Jugadors juvenils HCM: Roman 
Arribas i Sergi Ribas (porter), Víc-
tor Bossa, Arnau Botines, Dimitri 
Rosich, Eric Garcia, Oriol Ricard i 
Carlos Morales sota les ordres de 
Bernat Perelló.
Júnior
HCM, 4-PHC SANT CUGAT, 6
Jugadors júniors HCM: Roger Ma-
drid (porter), Carlos Morales, Ivan 
Rica, Ricard Perez, Pau Torras, 
Oriol Ricard i Arnau Botines, sota 
les ordres de Gabri Ramírez.
Veterans
FC BARCELONA, 11-HCM, 6
Van jugar per l’HCM: Josep Mir i 
Gabri Ramírez (porters) Jofre Tor-
ra, Xavi Massana, Albert Pinyol, 
Albert Parera, David Compte, 
David Bars, Enric Rica, i Carles 
Povill.    

Nodrida representació de Cal Font Wellness 
a la Cursa de la Dona, a Barcelona
CURSES / LA VEU

Una nodrida representació de 
Cal Font Wellness Centre va 
ser present a la X Cursa de la 
Dona a Barcelona. 37 dones 
d’Igualada i comarca van re-
córrer els 8 quilòmetres de cir-
cuit urbà en les modalitats de 
running i marxa nòrdica. 
La presència d’aquest grup de 
dones va palesar una vegada 
més el compromís amb l’es-
port i amb la causa que convo-
ca aquesta cursa, la lluita con-
tra el càncer de mama, que 
va engrescar aquest nombrós 
grup a formar part d’aquesta 
cita anual amb l’esport i amb 

el compromís social.
La climatologia i el bon am-
bient van a més acompanyar 
tot l’acte amb una temperatura 
primaveral gairebé estiuenca 
durant la realització de la pro-
va, convertint tot l’acte en una 
gran festa esportiva i solidaria.

La Cursa de la Dona va aple-
gar 25.000 dones a la prova, 
que conjuga l’esport i un ob-
jectiu totalment altruista, ja 
que l’organització fa una do-
nació de 100.000 euros per 
la lluita contra el càncer de 
mama.  

ja Marató de l’Anoia, els 10 
Km. i els 5 Km., el recorregut  
transcorrerà entre les poblaci-
ons d’Igualada i Vilanova del 
Camí.  
En les tres curses hi haurà di-
versos i atractius premis.  Els 
3 primers/eres. tindran premi 
aŀlegòric i obsequis de Pun-
to Blanco, Mizuno I K-WinD. 
El 1r./1a. classificats de cada 
categ. tindran trofeu. Els que 
tinguin premi a la general, no 
el tindran a la categ. corres-
ponent.  Els guanyadors ab-
soluts masc. i fem. de la Mit-
ja Marató, tindran l’obsequi 
d’una Cistella de Queviures, 
gentilesa de Fruit Sa2pe.
Hi haurà premis per equips, 
puntuant els 5 millors de 
l’equip masc. i les 3 millors 
classificades de l’equip fe-
mení, que seran obsequiats 
amb una ampolla de cava per 
a cada component de l’equip 
guanyador, de cada una de 
les 3 curses. A tots els parti-
cipants de les 3 curses que 
arribin a meta se’ls lliurarà  
una samarreta tècnica Mizu-

no, una medalla commemo-
rativa, uns mitjons esportius 
Punto Blanco, una bossa amb 
provisions i un tiquet per a la 
botifarrada. Hi haurà un premi 
especial del diari Sport, deno-
minat Gran Premi Sport Sè-
nior, a l’atleta masc. i fem. 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 
presencial, (fins al 29 d’Octu-
bre), 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 
3 curses.  Els atletes i socis 
del CAI, es poden inscriure 
presencialment a l’Oficina del 
club, al preu de 10 €.
Recollida de dorsals, xips i ob-
sequis:  El dissabte dia 1 de 
Novembre, a Marathon Es-
ports, c/La Torre, 9, de 10 a 13 
h. i de 17 a 20 h., i el mateix 
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.

Els més petits del CN Igualada 
comencen la temporada

NATACIÓ / LA VEU

Si fa uns dies van ser els 
grans els  que van començar  
la seva lliga particular, ara 
ha arribat el torn dels  Ben-
jamins, els que han iniciat  la 
competició d’aquesta tem-
porada 2014-15. El passat 
18 d’octubre va tenir lloc la 
primera jornada de lliga  per 
equips, categoria benjamina,  
i es va celebrar en les instal-
lacions del C. Natació Sitges. 
Per part del club Natació 
Igualada els participants va-

ren ser Ariadna Badia, Jana 
Carrero, Julia Monclús, Mi-
reia Morales, Jessica Ro-
driguez, Mar Romero, Mar 
Bustos, Iker Fernandez, Eric 
Perez, Marc Gheorginio, Car-
los Gonzalez, Joel Hernán-
dez, Carla Perianes, Aitor 
Bustos, Mikel Pérez, Gil Ro-
mero. Segons el seu entre-
nador,  Cristian Vara,  els re-
sultats van ser molt més que 
satisfactoris.  Un bon planter 
que donarà moltes alegries al 
Club.  
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

La d’enguany no era una edi-
ció qualsevol del RallyRACC 
Catalunya-Costa Daurada, 
era l’edició de les seves noces 
d’or i en ella hi va participar 
l’equip format per l’osonenc 
Xevi Pons copilotat per l’ode-
nenc Àlex Haro de Moto Club 
Igualada amb Ford Fiesta 
R5. Després d’una excel·lent 
jornada del divendres en els 
trams de terra, penalitzada per 
la utilització de pocs pneumà-
tics amb la normativa FIA apli-
cada, Xevi Pons i Àlex Haro 
realitzaven el dissabte una jor-
nada perfecta en asfalt. Però 
el diumenge, quan tot sem-
blava rodar a la perfecció, una 
sortida de carretera obligava a 
l’abandó en la prova de casa.
Pons i Haro comentaven: “Ha 
estat una veritable pena. Anà-
vem molt còmodes, en lloc 
de podi en WRC2 i amb un 
bon ritme amb la idea d’aca-
bar la prova, doncs faltaven 
solament dos trams. Però les 
carreres són així, i quan no 
t’ho esperes la mala sort es 
creua en el teu camí. Al fi-
nal ha estat un esglai, sense 
majors conseqüències, i hem 
hagut d’abandonar. Però ens 
quedem amb l’excel·lent la-
bor realitzada per tot l’equip 
durant els tres dies anteriors, 
rodant entre els millors equips 
i realitzant un gran ral.li. Ara 
solament queda treballar pen-
sant en la temporada 2015 en 
el WRC2, projecte pel qual ja 
hem obtingut molta informació 
i base en les proves disputa-
des aquesta temporada”.
Aquest ral.li perfectament or-
ganitzat pel RACC, l’igualadí 
Pep Requena de MCI, va ser 
el responsable de classificaci-
ons. Ral.li aquest que després 
d’una cursa de quatre dies en 
la qual es van viure moments 
de gran expectació i intensi-

Pons i Haro, obligats a abandonar el 
RallyRACC quan eren en 3a posició

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Com ja es habitual des de fa 
varis anys, el  pilot pierenc 
Toni Bou amb  Montesa ha 
guanyat el campionat estatal 
de trial a l’aire lliure tot i qque 
encara falta una prova per  
disputar-se. Bou es va impo-
sar al penútim trial d’aquest 
campionat  que es va disputar 
pel voltants de Cabanillas de 
la Sierra per davant de Àdam 
Raga amb Gas Gas i Albert 
Cabestany amb Sherco.
Al finalitzar aquest trial madri-
leny, Bou comentava: “No puc 
més que dir que estic molt con-
tent! Ha estat una carrera molt 
fàcil i, després de guanyar a 
Àvila em tocava obrir zones. 
El nivell de les zones era baix i 
he intentat no cometre errors, 
ja que era molt fàcil deixar un 
peu i no poder recuperar-ho. 
En la primera passada hem 

Toni Bou revalida el campionat 
d’Espanya de trial a l’aire lliure

Xevi Pons i l’odenenc Àlex Haro en el moment de la sortida del primer tram. Foto Jordi Vidal.

tat, l’equip francès composat 
per Sébastien Ogier i Julien 
Ingrassia (Volkswagen Polo R 
WRC), va aconseguir la victò-
ria. El triomf que tots dos han 
concretat en el podi de Salou 
en realitat val el doble, ja que 
permet a aquest duet procla-
mar-se Campió del Món de Pi-
lots i Copilots de Ral.lis 2014, 
revalidant la corona obtinguda 
l’any passat. En Constructors, 
Volkswagen Motorsport ja 
s’havia proclamat campiona fa 
dues proves.
Les quatre jornades del 50 
RallyRACC han estat comple-
tament diferents, la qual cosa 
confirma a la cursa catalana 
com totalment imprevisible en 
l’apartat purament esportiu. 65 
cotxes van prendre la sortida 
i 56 han aconseguit classifi-
car-se. El dijous es va dispu-
tar el tram urbà de la ciutat de 
Barcelona, un espectacle de 
masses seguit en directe per 
més de 20.000 aficionats que 
va permetre la difusió al món 
d’imatges inèdites de gran be-
llesa. Aquest tram el va gua-
nyar el pilot noruec Andreas 
Mikkelsen (VW).
El divendres va tenir lloc l’eta-
pa amb trams de terra, una 

jornada d’elevada dificultat 
que va ocasionar problemes a 
un bon nombre de pilots i en la 
qual quatre pilots diferents van 
aconseguir marcar l’escratx, si 
bé Sébastien Ogier (VW) va 
acabar com a líder amb cert 
marge sobre el seu company 
Jari-Matti Latvala.
El dissabte, primer dia de 
competició sobre asfalt, el 
gran protagonista va ser Lat-
vala, marcant quatre escratx 
dels sis possibles, amb Ogier i 
Mikkelsen que van obtenir els 
dos restants. D’aquesta ma-
nera, el noruec s’erigia com 
el millor en les dues especials 
urbanes de la cursa.
Pel que fa a la jornada domi-
nical, amb les posicions molt 
consolidades, l’equip Volkswa-
gen Motorsport es va dedicar 
a administrar el seu avantat-
ge, amb un Latvala desinhibit 
que marcava els millors temps 
en tots els trams, la qual cosa 
li permetia sumar els 3 punts 
del power stage. El podi final 
va estar configurat amb Ogi-
er i Latvala amb el VW Polo 
R WRC i el tercer lloc fou pel 
pilot finlandès Hirvonen amb 
Ford Fiesta RS WRC.

anat molt atapeït de punts i no 
podies fallar. Al final, he pogut 
desenganxar i guanyar la car-
rera. Estic també molt content 
d’aconseguir aquest sisè títol 
de Campió d’Espanya, i més 
abans del final, ja que és un 
campionat que costa molt de 
guanyar”.  Ha estat un any in-
creïble, guanyant el Mundial 
Indoor, Outdoor i el campionat 
d’Espanya, a més del Trial de 
les Nacions. Poder revalidar 
tots els títols és fantàstic. Ara 
cal gaudir d’aquest moment 
de glòria.
El darrer trial d’aquest campi-
onat estatal a l’aire lliure tindrà 
lloc pels voltants de la pobla-
ció bergadana de Cal Rosal 
el 16 de novembre. Demà 
dissabte diada de Tots Sants, 
Toni Bou disputarà a Girona el 
trial que posarà la cloenda el 
campionat estatal indoor.

Toni Bou en el lloc més alt del podi de Cabanillas de la Sierra.

Bones classificacions del Club 
d’Agility Rivalcan
ENTITATS / LA VEU

Es va disputar al Club d’Agility 
Cornellà una prova puntuable 
pel campionat d’Espanya de 
la Real Societat Canina Espa-
nyola. Luis Luque i Jordi Gon-
zález del montbuienc Club 
d’Agility Rivalcan van fer una 

molt bona jornada, quedant el 
Jordi González tercer els dos 
dies amb el seu gos Trunfa 
en la categoria estàndard de 
Grau I, i el Luis Luque va que-
dar campió el diumenge amb 
el seu gos Melendi en la cate-
goria de minis de grau III.

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

Email

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

SORTEIG D’UNA BICICLETAGUANYADORA
  DEL MES 
OCTUBRE

LAIA SANCHEZ 
d’IGUALADA



Infantil femení del VdC Endavant.
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VOLEIBOL / GUILLEM GONZÁLEZ

El sènior masculí no va poder 
seguir el ritme de partit que 
van imposar els jugadors lo-
cals (25-15/22-25/25-13/26-
24). Els igualadins no van 
entrar en el partit fins el segon 
set, quan l’equip va oferir la 
seva millor versió per tal de si-
tuar l’empat al marcador i se-
guir amb opcions d’obtenir els 
tres punts. Tot i haver superat 
les errades del primer parcial, 
en el tercer set l’Igualada va 
tornar a caure en el parany 
defensiu de La Torre. Ja en 
el quart set l’equip va intentar 
tornar a fer les coses bé, i així 
va ser fins el punt que va tenir 
punts de set a l’abast. El con-
junt local, però, va saber refer-
se per capgirar el marcador i 
guanyar el partit.

Altres partits de l’IVC
El filial masculí va perdre dis-
sabte a Les Comes contra el 
CV Sant Quirze per 0 sets a 
3 (20-25/23-25/17-25). Tot i la 
contundència del marcador, 
el resultat és enganyós i tots 
els sets es van decidir en el 
tram final, on l’Igualada B se-
gueix patint por escènica i no 
acaba de confiar en les seves 
possibilitats. L’equip només 
ha sumat un set en el que va 
de temporada, però en la ma-
jor part dels que ha perdut ha 
conservat les opcions fins els 
darrers punts. L’equip jugarà 
dissabte a Andorra la Vella 
contra el CV Encamp, equip 
format aquest any però que 
compta a les seves files amb 

L’Igualada Vòlei Club cau en el derbi 
anoienc davant la Torre de Claramunt

BÀSQUET / JOSÉ LENO

El passat cap de setmana el 
Vilanova del Camí  Bàsquet 
Endavant ha viscut una reei-
xida jornada basquetbolística 
amb triomfs del dos equips 
que participaven.
Dissabte al matí les noies de 
l’ infantil femení van començar 
la competició en la seva cate-
goria amb una victòria davant 
el Joan Mercader per 13 a 32. 
Un partit força igualat en els 
dos primers quarts i que va 
arribar al descans amb avan-
tatge visitant de només quatre 
punts (10-14). A la represa 
només hi va haver un equip 
sobre la pista. El Vilanova  va 
saber desenvolupar el seu joc 
i no va donar  cap respir a les 
locals , que només van po-
der anotar tres punts en  tota 
la resta del partit.  Les noves 
incorporacions i el rodatge ad-
quirit l’any passat ens fan mi-
rar amb optimisme el futur en 
la competició..
Parcials:4-4, 6-10, 2-7 i 1-11
Van jugar: L. Moreno, I. Leno, 
M. Vega, J. Robles, A. Pala-
cios, M. Palacios, M. Navarro 
i C. Bocache (Per problemas 
amb l’acta no podem informar 
dels punts anotats per cada 
jugadora)
La jornada es va comple-
tar amb la fantástica victoria 
de l’equip sots 25 davant del 
Masquefa per 56 a 44. Des-
prés d’una temporada sence-

Jornada de victòries del 
Vilanova Bàsquet Endavant

jugadors exprofessionals i 
l’entrena el seleccionador de 
l’equip nacional.
El sènior femení va sumar diu-
menge al matí els tres punts 
a la pista de l’Escola Orlan-
dai de Barcelona (1 set a 3). 
L’equip havia patit una derrota 
dolorosa en el partit anterior al 
‘tie break’ definitiu i va sortir a 
jugar amb ganes de refer-se 
del cop. Aquesta motivació 
es va palpar des de l’inici del 
partit i les del sènior A es van 
endur els dos primers sets 
mostrant el millor joc d’aques-
ta temporada. Ja en el quart 
set, l’equip local va mostrar el 
seu orgull i va endur-se el set. 
El marcador es va acabar de 
decantar a favor de l’Igualada 
quan l’equip es va aprofitar de 
les errades de l’Orlandai a les 
acaballes del cinquè i últim 
set.
Les jugadores juvenils van 
caure a la pista del FCBarce-
lona per un contundent 3 a 0 
(25-9/25-11/25-20). El partit 
es presentava molt igualat, ja 
que l’equip arribava en una di-
nàmica molt positiva. Ja en la 

ronda d’escalfament, però, les 
locals van mostrar el seu atac 
potent i això va minvar la mo-
ral de les igualadines. Un cop 
l’àrbitre va fer sonar el xiulet, 
aquesta superioritat va quedar 
constatada i l’Igualada no va 
poder aturar els forts serveis i 
remats de les blaugranes.
L’equip cadet femení també es 
va enfrontar al Barça i va per-
dre per 3 sets a 0 (25-16/25-
14/25/19). Tot i l’entitat del ri-
val, les joves igualadines van 
afrontar el repte amb gran il-
lusió i moltes ganes. Després 
es va comprovar que amb 
això no sempre és suficient, i 
l’alt nivell tècnic de les barce-
lonines es va imposar dins la 
pista. De qualsevol manera, 
l’Igualada va acabar el partit 
amb el cap ben alt i espera 
puntuar aquesta setmana con-
tra el CV Sant Cugat al Gim-
nàs de Les Comes. Van jugar 
per part de l’IVC: M. Almendro, 
J. Artica, M. Soriano, E. Pont, 
S. Perez, L. Perez, L. Contre-
ras, M. Muntané, A.Sevilla, B. 
Fernandez. Entrenadors: N. 
Rivas, A. Salgado.

Primera victòria a la lliga del CFS Òdena
FUTBOL SALA / REDACCIÓ

Quarta jornada de Lliga de 
la segona divisió catalana de 
futbol sala i arriben, per fi, els 
primers tres punts del CFS 
Òdena sènior contra el Font-
Rubí C.E per 7 gols a 2. Partit 
molt treballat de principi a fi 
dels odenencs amb un resul-
tat molt clar i just, ja que domi-
naven el partit al descans per 
4 a 0.  
La segona part va estar plena 
d’ocasions per a que els locals 
poguessin ampliar molt més el 

marcador i també per a que 
els visitants fiquessin algun al-
tre gol, però es van trobar amb 
els dos porters locals, Alejan-
dro i Andoni, molt ficats al par-
tit i fent parades de molt de 
mèrit. Davant de porteria però 
s’ha d’afinar la punteria, ja que 
es van fallar moltes ocasions 
de gol, que un altre dia es po-
den trobar a faltar. 
Felicitem a l’equip per la seva 
primera victòria i per l’esperit 
d’equip que van tenir en tot 
moment. Van jugar: Alejan-

dro, Javi (2gols), Sergi (1gol), 
Joan, Alberto (2gols), Andoni, 
Cristian (1gol), Jordi, David i 
Gerard (1gol). El pròxim partit 
el jugaran el dia 09/11 a casa 
contra l’Escola Pia de Saba-
dell C.E. “B”.

Altres resultats
Cfs Òdena Cadet – Aee Ve-
druna Puigcerdà (6-2)
L’equi Cfs Òdena Infantil – Fsc 
Gelida Industrial (1-2)
Cfs Molins 99 – Cfs Òdena Fe-
mení (2-0) 

ra de sequera el Vilanova es 
va retrobar amb la victoria en 
un partit  intens i emocionant. 
Des del 5 a 0 inicial els vila-
novins van estar sempre per 
davant en el marcador arri-
bant-se a fregar els vint punts 
d’avantatge (39-22 i 48-32). 
Tanmateix, les errades pro-
piciades pels nervis  de tocar  
la primera victòria després de 
més d’un any van condemnar 
els locals a patir fins al final 
(52 a 44, quan encara faltaven  
dos minuts). A l’acabament, el 
públic, dempeus, va agrair els 
jugadors l’esforç  i l’entrega 
mostrats. Els vilanovins van 
demostrar que són un equip 
mol unit , cada vegada més 
compensat en el seu joc interi-
or i exterior i que quan es tre-
uen la pressió de sobre saben 
jugar un bon bàsquet. De bon 
segur, si continuen treballant 
així ,els esperen més victòries 
en la categoria
Parcials: 13-9, 13-6, 15-12 i 
15-17
Van jugar: Edgar Cabral (4), 
Fernando Leno (12), Óscar 
Borrega (10), David Longa-
rón, Albert Moreno (5), Héctor 
Castillo (4), Adrià Lloret (2), 
Albert Cintas (4), Stalin Rodrí-
guez (13) i Pol Ropero (2)
Propera jornada:
Sots 25 masculí.  02/11/2014, 
11.00h  McDonalds Sant Vi-
cenç-VdC Endavant.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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TRIATLÓ / LA VEU

El triatleta igualadí Albert Mo-
reno Molins va signar el pas-
sat dilluns dia 20 el contracte 
que el lligarà la propera tem-
porada al Club Atlètic Igualada 
Petromiralles. La signatura del 
contracte es va fer en presèn-
cia del president del Club At-
lètic Igualada Ramon Mir, del 
president de la secció de triat-
ló Toni Salanova, del secretari 
de la mateixa Josep Cante-
ro i d’una representació dels 
membres de la secció.
L’Albert Moreno que anteri-
orment ja havia format part 
del CAI, va deixar l’atletisme 
per dedicar-se professional-
ment  a la triatló, modalitat es-
portiva en la que esta aconse-
guint destacades actuacions 
tant a nivell estatal com inter-
nacional. En l’actual tempora-
da ha participat al campionat 
mundial de triatló elit de mitja 
distància celebrat al Canadà, 
on va aconseguir finalitzar 

Toni Salanova, Albert Moreno i Ramon Mir.

El triatleta igualadí Albert Moreno, nou 
fitxatge del Club Atlètic Igualada

PÀDEL / LA VEU

Esplèndid ambient a l’Esquaix 
Igualada durant el campionat 
de veterans de +90 en versió 
femenina i +100 amb mascu-
lina.
En la categoria masculina, els 
favorits al títol, van complir els 
pronòstics, dominant amb au-
toritat la fase de classificació i 
la posterior fase final. El Jor-
di i l’Albert és van plantar a la 
gran final guanyant a semis a 
Josep Costa/Josep Mª Lladó. 
Per la seva part Miquel Grau 
i Manel Vidal van accedir a la 
final guanyant a semis a Joan 
Llorach/David Jaume amb qui 
curiosament havien perdut 
amb la fase de grups. La final, 
és va decantar a favor dels 

Primer torneig de pàdel de 
veterans a l’IGD Esquaix Club

la prova en una brillant 15a. 
posició absoluta. En aquesta 
prova es va haver d’enfrontar 
als millors triatletes profes-
sionals del mon com Javier 
Gomez Noya, recent campió 
mundial i medallista olímpic 
o bé a l’alemany Jan Frodeno 
que va ser campió olímpic.
A més del gran èxit aconseguit 
al mundial de triatló, també ha 
realitzat brillants actuacions 
en l’actual temporada, partici-

pant en moltes proves de cai-
re internacional i aconseguint 
molts podis com per exemple 
a l’exigent triatló d’Alpe d’Hu-
ez o a varies proves del circuit 
Ironman celebrades a Itàlia, 
França i Alemanya entre d’al-
tres.
Amb la seva incorporació, no 
solament la secció de triat-
ló del CAI Petromiralles que 
aquesta temporada ha acon-
seguit l’ascens a la màxima 
categoria es veurà notable-
ment reforçada, sinó que es 
recupera també per a un club 
de la ciutat un dels seus més 
destacats esportistes

Homs després d’un primer set 
bastant còmode de 6-1 i un 
disputadíssim segon de 7-5.
Pel que fa a les noies, victò-
ria també de les teòriques 
favorites, però sempre va ser 
desprès d’una igualadíssima 
final davant Gloria Ferre/Mire-
ia Homs resolta per un doble 
7-5. Semifinalistes, van ser les 
dues Roses, la Sanuy i la Riba 
i l’Antònia Pintó i l’Alba Sanou.
Degut a la nombrosa parti-
cipació era impossible com-
pletar una fase de consolació 
masculina però en canvi si 
que ho va ser a nivell femení, 
amb la victòria final de la Rosa 
Mas/Georgina Carrer davant 
la Joana Vilarrubies/Fabiana 
Spiuk.

TRIATLÓ / LA VEU

El passat divendres 24 d’oc-
tubre la federació catalana de 
triatló va publicar el rànquing 
oficial de clubs corresponent 
a la temporada 2013-2014. 
En aquest rànquing s’inclouen 
totes les proves puntuables de 
la federació catalana de triat-
ló en les diferents modalitats: 
duatló de muntanya, duatló de 
carretera, triatló de muntanya, 
aquatló i triatló.
A nivell femení, l’equip a fina-
litzat en 7a. posició d’un total 
de 55 equips i l’equip masculí 
s’ha classificat en 5a. posició 
d’un total de 97 equips. Tan 
l’equip femení com masculí 

Excel.lent classificació del CAI 
Triatló al rànquing de clubs

han realitzat una brillant tem-
porada, la millor en l’historia 
del club, reflectida així amb la 
classificació final del rànquing 
català de clubs, on gràcies a 
l’esforç e implicació de tots els 
components del CAI triatló Pe-
tromiralles s’han pogut acon-
seguir aquestes exceŀlents 
fites. Els guanyadors absoluts 
del rànquing de clubs han es-
tat a nivell femení l’equip del 
CN Prat Triatló i en masculí el 
CN Vic ETB.
Des de el club volem agrair 
l’implicació i esforç de tots els 
components, ja que en una 
temporada tan llarga com es 
la de duatló-triatló, sense l’es-

forç i participació de tots els 
components del club no s’ha-
gués pogut aconseguir aques-
ta brillant classificació.
Adjuntem imatge de la classi-
ficació del rànquing de clubs i 
també imatge de l’últim sopar 
de club realitzat el passat dis-
sabte. No hi van poder assistir 
tots els components del club, 
però sens dubte que gràcies a 
tots els components d’aquest 
gran equip, junt amb l’actual 
escola esportiva de triatló ja 
consolidada i en ple creixe-
ment, faran que puguem re-
petir en les pròximes tempora-
des aquests brillants resultats.

TENNIS / LA VEU

La tercera jornada de la Lliga 
trenca la imbatibilitat del Club 
Tennis Montbui. L’equip va 
disputar el partit de la 1a. divi-
sió B-1 a les instal·lacions del 
Club Tennis Sitges. L’ equip de 
Montbui va patir la seva prime-
ra derrota, per un contundent 
1 a 4. Llevat la contundent 
derrota, s’ ha de dir que alguns 

partits van anar als 3 sets amb 
resultats molt ajustats.
Els marcadors  van ser els 
següents: José María Torres 
(5/7-6/4-6/7), Oriol Bosch (6/4-
4/6-4/6), Pau Trenado (3/6-
3/6), David Vives (1/6-1/6), 
Miquel Carreño i Albert Rovira 
a la modalitat de dobles (6/3-
3/6-7/6). 

 ENTRADES
 PER A VEURE  

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

Guanyador
I.H.C.

2
VS

barça

Xa
vie

r Martinez Serra  de Sta.Coloma de 
Q

.

dissabte 15 de novembre de 2014 a les 20:30h

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

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

Població: ........................

Telèfon: ..........................

Mail: ...............................
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POESIA/MÚSICA / LA VEU

El proper dissabte, 1 de no-
vembre, a les 21h, el Teatre 
Municipal l’Ateneu d’Igualada 
acollirà el darrer dels actes 
commemoratius a la ciutat 
del Tricentenari de l’Onze de 
Setembre. U, set, u, quatre, 
segar i batre és un recull de 
les veus poètiques catalanes 
més rellevants que han de-
dicat enaltits versos a temes 
pretèrits i perennes, però no 
per això oblidats, que formen 
part intrínseca de la identitat 
de Catalunya com a país i com 

a nació.
En les èpoques d’inquietud 
política i de guerres, els po-
etes que volen influir sobre 
l’opinió i enardir-la cerquen 
en els seus versos el camí del 
ressò i la permanència dins la 
memòria col·lectiva. El dia 11 
de setembre de 1714, la llen-
gua, la pàtria i el jou secular 
són eternitzats per la paraula 
de “Pitarra”, Salvat-Papas-
seit, Guimerà, Maragall, Pere 
Quart, Espriu, Carner, Rahola 
i Trèmols i Martí i Pol. Així ho 
han entès Joan Massotkleiner, 

“U, set, u, quatre, segar i batre” posa la cloenda aquest 
dissabte als actes del Tricentenari del 1714 a Igualada
Joan Massotkleiner, Toti Soler i Gemma Humet posen veu i música als poetes que han enaltit la identitat de Catalunya

Toti Soler i Gemma Humet, 
que ara duen la seva proposta 
a la capital de l’Anoia.
Uns poetes que esdevenen 
més actuals i que bateguen 
més que mai pel rerefons po-
lític que està vivint Catalunya 
actualment. Per aconseguir-
ho, la veu de Massotkleiner 
reviu aquests mots de gran 
transcendència i simbolisme i 
Humet canta a la por, l’angoi-
xa i la solitud inherents a tot 
conflicte bèl·lic amb una veu 
brillant i modulada. Hom la 
considera el relleu generacio-
nal de la Maria del Mar Bonet. 
Poesia i cançons de guerra 
envoltades i conduïdes per 
l’extraordinària guitarra de Toti 
Soler, el contrabaix de Marc 
Prat i la percussió d’Arnau Fi-
gueres. Tot plegat esdevé un 
cant personal i col·lectiu a la 
llibertat.
Les entrades tenen un preu de 
12 euros i es poden comprar 
al Punt de Difusió Cultural i 
Turística (c/ Garcia Fossas, 
2) de dimarts a divendres de 
19 a 21 h i, el mateix dissab-
te, dia 1 de novembre, des de 

dues hores abans a la taquilla 
del Passatge d’en Vives. Hi 
ha descomptes per a diversos 

col·lectius i també es poden 
comprar a www.ticketea.com.

CINEMA / LA VEU

Aquest mes d’octubre ha tin-
gut lloc la 22a Mostra Inter-
nacional de Films de Dones, 
que enguany ha apostat per 
un projecte itinerant a diver-
ses poblacions catalanes. 
La proposta sorgeix de l’en-
titat Barcelonina Drac Màgic, 
quan a principis de 2014 fan 
la proposta de celebrar-la a 
la capital de l’Anoia a tra-
vés del Programa d’Igualtat 
de Gènere de l’Ajuntament 
d’Igualada.
La Mostra de Films de Dones 
visualitza el treball de crea-
ció cinematogràfica de dones 
i aposta per la seva promo-
ció i difusió tot convidant els 
públics a descobrir aquestes 
mirades femenines i la seva 
visió i perspectiva cultural.
El treball conjunt amb l’en-
titat Cineclub ha permès or-
ganitzar la itinerància de la 
Mostra que ha resultat la pro-
jecció de tres propostes inte-
ressant de films dirigits per 

dones i que parlen de vides 
de dones. La primera sessió 
es va dur a terme el passat 
10 d’octubre en el marc del 

Cineclub a Teatre Municipal 
l’Ateneu amb la pel·lícula 
Gala (2003) de la directora 
Sílvia Munt. A través del film, 

Tres directores han exhibit amb èxit el seu cinema a Igualada

la directora mostra una Gala 
molt polièdrica i ajuda a com-
prendre aquest personatge 
que sempre se’ns havia mos-
trat molt misteriós.
La segona es va projectar al 
Teatre de l’Aurora el passat 
16 d’octubre, Se fa saber 
(2013) de Zoraida Roselló, 
un documental sobre un po-
ble pràcticament desconegut 
del Montsià, Santa Bàrba-
ra. Una visió femenina de 
la vida rural de les terres de 
l’Ebre. L’última projecció el 
passat 23 d’octubre, també 
a l’Aurora, Nedar (2008) de 
Carla Subirana, una directo-

ra novella que inicia la seva 
carrera despullant la tràgica 
i desconeguda història famili-
ar, que vol deixar enregistra-
da abans que l’alzheimer la 
deixi en l’oblit.
Cadascuna de les sessions 
va comptar amb la presència 
de les seves directores les 
quals van contestar les pre-
guntes que el públic va plan-
tejar tot amenitzant de forma 
molt enriquidora les sessions 
de cinema.
El Programa d’Igualtat i Ci-
neclub volen agrair la parti-
cipació de les persones que 
s’hi ha apropat. Es valora 
l’èxit de participació donat 
que al voltant de 150 perso-
nes s’han apropat a conèixer 
el projecte i a assistir a les 
projeccions. L’organització 
valora positivament la itine-
rància i ja pensa en la prope-
ra edició, la 23 Mostra Inter-
nacional de Films de Dones 
a Igualada.

La Mostra Interna-
cional de Films de 
Dones ha itinerat per 
diverses poblacions 
catalanes, entre elles 
Igualada
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TEATRE / LA VEU

Aquest cap de setmana, des-
prés d’un gran èxit a Barcelo-
na, arriba al Teatre de l’Auro-
ra Aquellos días azules, una 
comèdia divertida i entranya-
ble, que retrata la generació 
del nens i nenes de l’egebé, 
del Mazinger Z, l’Orzowei, 
la Nancy i el Madelman. A 
l’escenari, i com una mena 
de cabaret, l’espectacle es 
presenta com un entretingut 
collage de cançons, imat-
ges i records de la infantesa, 
apel·lant a la generació dels 
80 però que, tal i com asse-
nyala el seu autor i director 
Marc Artigau “tothom podrà 
gaudir de l’obra perquè està 
plena d’elements no genera-
cionals, que tothom ha viscut 
de nen. Coses com el primer 
petó, la mort d’un avi, les bi-
cicletes”. L’obra no és una 
mitificació nostàlgica de la 
infantesa, sinó un retrat fidel 
que convida al públic a evo-
car, amb humor, els records 
d’aquella època, el vers de 
Nadal dalt de la cadira, els 
genolls pelats, els cromos, 
els quaderns de cal·ligrafia i 
les taules de multiplicar, els 
llargs estius, la nit de Reis… 
L’espectacle, en català, és 
interpretat per tres actors-
músics-cantants, Robert 
González, Jordi Llovet i Joan 

Solé.
Amb aquest espectacle, 
que ha tingut una molt bona 
acollida de crítica i públic a 
Barcelona, Marc Artigau, 
convida als espectadors “a 
agafar la bici sense frens de 
quan érem petits i tornar a 
viatjar per aquell país on ja 
no ens hi podem quedar a 
viure, però en aquest espec-
tacle comprem una entrada 
per poder anar-hi una esto-
neta”. Un espectacle, doncs, 
que no es poden perdre tots 
aquells que han sigut infants 

El Teatre de l’Aurora ens convida a viatjar a la infantesa 
amb una comèdia
"Aquellos días azules" (interpretat en català), és un collage d’imatges, records i cançons de quan érem nens

lloc de l’horari habitual fins 
ara de les 22h. Les funcions 
de diumenge es mantindran 
a les 19h.

Funcions
Les representacions d’Aque-
llos días azules es faran di-
vendres 31 d’octubre i dis-
sabte 1 de novembre a les 21 
h., i diumenge 2 de novem-
bre a les 19 h. El divendres, 
com és habitual, hi haurà una 
breu tertúlia amb la compa-
nyia en finalitzar l’especta-
cle. Les entrades (15€ i 12€ 
amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. També es poden 
reservar prèviament trucant 
al 938050075 exclusivament 
els dijous de 19 a 20 h. Més 
informació a www.teatreau-
rora.cat.

alguna vegada.

Important: canvi d’horaris
A partir d’una enquesta rea-
litzada entre els seus espec-
tadors, el Teatre de l’Aurora 

ha decidit adaptar-se a les 
necessitats del públic, can-
viant els horaris de les fun-
cions. D’aquesta manera, les 
funcions de divendres i dis-
sabte passaran a les 21h, en 

LLIBRES / LA VEU

Un ventilador i un espantao-
cells que volen escapar del 
seu destí són els protago-
nistes del llibre En Ventilat 
i l’Espantall, que acaba de 
publicar Joan Pinyol i que 
es representarà en una Hora 
del conte molt especial que 
tindrà lloc dimarts 4 de no-
vembre, a les 6 de la tarda, a 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada. Les il·lustracions són 
obra de la igualadina Aina 
Xifré, que va fer el seu tre-
ball de recerca sobre aquest 
conte de l’escriptor anoienc i 
va ser mereixedora tant del 
Primer Premi de Treballs 
de Recerca convocat per la 
Universitat de Vic com d’una 
menció especial en el marc 
dels Premis Igualada Recer-
ca Jove el 2011.
La contacontes Anna Garcia 
serà l’encarregada de donar 
vida als simpàtics personat-
ges d’aquesta història sobre 
l’amistat i el destí. Per la seva 
banda, Joan Pinyol i Aina Xi-
fré compartiran amb el públic 
com ha anat el procés de cre-
ació d’aquest àlbum il·lustrat 
i respondran les preguntes 
que els nens i nenes els vul-
guin fer. En Ventilat i l’Espan-
tall, recomanat per a lectors i 

lectores a partir de sis anys, 
explica una doble aventura 
protagonitzada per dos per-
sonatges, un ventilador i un 
espantaocells,  que tenen en 
comú el seu desig d’escapar 
del seu propi destí i condició. 
En un món on gairebé ningú 
no es conforma amb el que 
té, tots dos emprenen una 
fugida en direcció a les se-
ves il·lusions, es troben, es 
descobreixen mútuament i 
desitgen conèixer la realitat 
que fins ara acompanyava 
l’altre. Però no tenen sort i 
finalment s’adonen que hi ha 

“En Ventilat i l’Espantall”: una Hora del conte 
molt especial amb el nou llibre de Joan Pinyol

coses que no es valoren fins 
que es perden i retornen als 
seus llocs inicials amb una 
bona lliçó apresa.
Amb aquest nou llibre Joan 
Pinyol torna a picar l’ullet als 
lectors més menuts, com ja 
havia fet amb el relat prota-
gonitzat per la geganta de 
Capellades: Dorotea i la joia 
gegantina. En el camp de 
la narrativa juvenil, aquest 
autor també ha publicat di-
verses novel·les d’aventures 
i intriga, com Ningú no mor, 
Fi de curs a Bucarest i Stò-
itxkov i Sofia.
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LLIBRES / LA VEU

Fa just un segle, el 1914, San-
tiago Rusiñol va escriure El ca-
talà de la Manxa, una paròdia 
del Quixot protagonitzada per 
un revolucionari català que fu-
gia de la Setmana Tràgica de 
Barcelona i es refugiava en un 
poblet de la Manxa, on l’acollia 
un antic viatjant de comerç ca-
talà casat en aquelles terres. 
Coincidint amb aquest il·lustre 
centenari, la revista L’Avenç 
ha recuperat aquesta història, 
que suposa una aguda refle-
xió sobre la dificultat de rege-
nerar Espanya des de Catalu-
nya. El llibre es presentarà el 
dimecres 5 de novembre, a les 
7 de la tarda, a la Biblioteca 
Central d’Igualada, en el marc 
del programa Bibliorevistes de 
l’APPEC.
La presentació d’aquest llibre 

anirà a càrrec de l’autora de 
l’epíleg, Margarida Casacu-
berta, que va basar la seva 
tesi doctoral en la vida i l’obra 
del gran artista català. Ella re-
flexionarà amb els assistents 
sobre un text que no ha perdut 
la frescor i que, gràcies als es-

deveniments polítics recents, 
ha guanyat un renovat sentit.
Santiago Rusiñol (Barcelo-
na, 1861 - Aranjuez, 1931) 
és un dels màxims exponents 
del modernisme català, que 
va cultivar des de vessants 
tan diverses com la pintura i 
les lletres. Concretament, en 
el terreny literari va conrear 
diversos gèneres, sobretot 
el teatre i la narrativa, amb 
gairebé un centenar d’obres 
publicades, com L’auca del 
senyor Esteve, El poble gris, 
D’aquí i d’allà, o L’alegria que 
passa. Tot el seu llegat literari, 
així com la biografia i diversos 
estudis sobre la seva vida i 
obra es troben disponibles a la 
Biblioteca, que forma part de 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC). 

«El català de la Manxa»: la paròdia que 
Santiago Rusiñol va fer del Quixot reviu a la 
Biblioteca

HISTÒRIA / LA VEU

Cinquanta-set mil homes -al-
guns d’ells amb les seves 
famílies-; milers de cavalls, 
canons i morters; tota la logís-
tica per alimentar persones i 
animals; eines per portar pól-
vora, bales, bales de canó, 
estris per cavar trinxeres... i 
tot el què es pugui imaginar 
en una concentració humana 
aplegada en un espai reduït a 
pocs metres dels Prats de Rei, 
entre el setembre i fins quasi 
el Nadal de 1711.
Jordi Segura, Director del 
Museu Municipal de Prats, 
va desgranar La Batalla dels 
Prats de Rei amb precisió i 
agilitat. Després de comentar 
els aspectes “polítics” de la 
guerra va explicar la tàctica 
militar emprada pels borbò-
nics per conquerir la vila. 
Segura explicà l’apropament a 
la vila mitjançant trinxeres en 
diagonal, les “mines” subter-
rànies per entrar-hi i les “con-
tramines” fetes a l’interior del 
poble per neutralitzar-les, els 
tipus de canons i la longitud 
de tir que podien assolir, els 
diversos uniformes i utillatge 

dels soldats segons la seva 
especialitat. I ho va il·lustrar 
amb fotografies recents del si-
mulacre de Batalla fet l’agost 
passat.
Els generals Vendôme i Star-
hemberg, professionals al cap 
i la fi al servei d’unes i altres 
potències europees, es tenien 
mutu respecte i consideració. 
Segura va detallar els obse-
quis que s’intercanviaven, 
sobretot, en aliments de luxe. 
També va explicar la immensa 
gana que van arribar a passar 
molts soldats, tots ells també 
professionals, i com això fou 
motiu de desercions.
Quan van marxar els exèrcits, 
als Prats només quedaven 
dues cases dretes. Les bom-
bes i l’aprofitament de les bi-
gues per escalfar-se les havi-
en soterrat totes.
Avui Prats de Rei és un poble 
ben construït i molt polit, i amb 
gent preparada que sap re-
cordar i guardar una memòria 
que és seva i de tots.
El proper dilluns a l’AUGA par-
larem dels robots i el canvi so-
cial que produiran.

La Batalla dels Prats de Rei a 
l’AUGA

TEATRE / LA VEU

Diverses persones aficio-
nades al teatre s’han posat 
d’acord per a posar en mar-
xa un grup de teatre ama-
teur amb l’ajuda de l’Ateneu 
Igualadí. Per crear el grup, 
s’ha organitzat una trobada 
oberta a totes les persones 
que hi estiguin interessades, 
el dilluns 10 de novembre a 
les 20:30 hores a l’Ateneu i 
crear conjuntament aquest 
projecte. En cas de no poder 
assistir a la trobada, cal adre-
çar-se a l’Ateneu, que facili-
tarà la informació necessària 
per incorporar-se al grup si és 
el cas.
Aquest projecte neix de zero 
i estarà obert a tothom que 
vulgui passar una bona esto-

na fent teatre.  Les diverses 
persones que s’han posat 
d’acord per a la creació del 
grup comparteixen la idea 
que cal un grup de teatre 

amateur a Igualada, una ciu-
tat que havia viscut molta 
tradició teatral amb la coexis-
tència de diferents grups de 
teatre amateurs i que, la ma-
joria han anat desapareixent 
de mica en mica,
Per la seva part, l’Ateneu 
Igualadí, posa a disposició del 
grup que es crearà les seves 
instal•lacions per a assajar 
i posar en escena les seves 
representacions. Amb la cre-
ació d’aquest grup, l’Ateneu 
sumaria una entitat més a la 
llista d’associacions adheri-
des i ampliaria la seva oferta 
d’activitats. Amb accions com 
aquesta, l’Ateneu Igualadí 
posa de manifest la seva mis-
sió de servei a la ciutadania i 
al teixit associatiu.

Un grup de persones juntament amb l’Ateneu 
busquen crear un grup de Teatre Amateur 
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EXPOSICIONS / LA VEU

Aquest és un treball elabo-
rat per alumnes de 4t d’ESO 
de l’Escola Anoia dins l’àrea 
d’Educació Visual i Maria Llop, 
professora de l’escola. Són les 
històries de deu adolescents 
concrets, però s’han d’enten-
dre com el paradigma de qual-
sevol adolescent.
L’objectiu del treball fotogràfic 
és donar la paraula als ado-
lescents: per això els retrats, 
que serveixen per posar “cara 
i ulls”a qui parla. Escoltar-los 
més enllà de l’àmbit escolar. 
I així reflexionar i aprendre 
com els adolescents busquen 
respostes a preguntes intrín-
seques a la condició humana 
que tenen a veure amb l’exis-
tència i la supervivència de 
l’espècie. Si coneixem el seu 
punt de vista, podem apren-
dre a entendre’ls i a millorar 
la convivència. Si entenem 
l’adolescència com un cons-

tructe social, «tota la societat 
té la responsabilitat d’esgotar 
la problemàtica associada a 
l’adolescència i així deixar de 
veure l’adolescent com un és-
ser turbulent» (Manuel Delga-
do, antropòleg ).
Per altra banda, amb les dues 
imatges que acompanyen 
cada retrat (per formar un tríp-
tic) i les imatges publicades 
virtualment, es pretén fer una 
observació de com els adoles-
cents s’exposen davant de la 
càmera fotogràfica, una fines-
tra a través de la qual són vis-
tos per la societat. Observació 
de com volen ser vistos els 
adolescents i, per tant, quina 
imatge volen projectar durant 
el seu trànsit cap al món adult.
L’exposició es podrà veure del 
3 al 21 de novembre al vestí-
bul de l’Ateneu. La inaugura-
ció tindrà lloc el dia 7 de no-
vembre a 2/4 de 8 del vespre.

“Transeünts”, de Maria Llop, 
nova exposició a l’Ateneu

POESIA / LA VEU

L’Adoberia de cal Granotes 
va acollir el passat dissabte, 
25 d’octubre, un recital poè-
tic i musical dedicat a l’obra 
d’Antonio Machado. Aquesta 
va ser la cinquena cita de De 
Pell Sensible, una iniciativa 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) que va començar al mes 
de juny i que programa una 
actuació de manera mensual.
El recital va començar amb 
la presentació del periodista i 
professor Joan Valls i Piqué, 
gran defensor de l’obra de 
Machado, que va fer una clas-
se magistral explicant la vida 
i l’obra de l’autor. L’actuació 
va anar a càrrec del jove Arià 
Paco, estudiant de l’Escola 
Catalana de Doblatge, de no-
més 21 anys, que va aconse-
guir emocionar el públic trans-
metent la gran sensibilitat dels 
versos del poeta.
L’acompanyament a la guitar-
ra de l’igualadí David Martínez 
va aconseguir l’entrega total i 
absoluta del públic que omplia 
l’adoberia. Durant el recital es 

va fer una repassada cronolò-
gica de la trajectòria personal i 
creativa del poeta i es van re-
citar poemes com Retrato, La 
saeta, Parábolas o A un olmo 
seco. Al seu torn, el músic va 
escollir peces molt encertades 
per acompanyar els versos, 
com Recuerdos de la Alham-
bra, Capricho Árabe, Lágrima 
o Asturias, aconseguint una 
cadència justa entre poema i 
música.

El proper recital, previst per 
al dia 29 de novembre, esta-
rà dedicat a l’obra de Rovira 
i Virgili, Els últims dies de la 
Catalunya republicana. Anirà 
a càrrec de l’actor Jordi Her-
vàs i l’acompanyarà Ildefons 
Alonso a les percussions, amb 
la direcció de Marc Hervàs. La 
presentació anirà a càrrec de 
l’escriptor Antoni Dalmau i Ri-
balta.

La poesia d’Antonio Machado emociona 
el públic a l’adoberia de Cal Granotes

DANSA / LA VEU

L’esbart dansaire és un grup 
de persones que vetllen per 
la dansa tradicional catalana. 
L’Esbart Dansaire de l’Ateneu 
Igualadí, neix amb aquesta 
voluntat, de mantenir les dan-
ses del nostre país, alhora que 
ens endinsarem en les danses 
de nova creació, sempre man-
tenint els punts bàsics de la 
dansa catalana.
Som una entitat catalana que 
vetlla per les danses i les mú-
siques tradicionals. El que ca-
racteritza el grup és compartir 
un interès cultural, l’estima pel 
món de la dansa catalana, la 
convivència del grup, l’amis-
tat, compartim vivències. Som 
un grup de persones que ini-
ciem aquest nou repte amb 
il·lusió, empenta, responsabili-
tat, que venim de diferents po-
bles de la comarca de l’Anoia, 
aportant una riquesa cultural 
pròpia.
Les nostres actuacions es vo-
len centrar en Festes Majors, 
actes culturals, Dia Internacio-
nal de la Dansa, entre d’altres 
que ens puguin sortir.

Donada l’experiència dels 
membres del grup, volem in-
corporar a les nostres actuaci-
ons un vestuari propi de cada 
dansa, una música de qualitat 
i introduir presentacions audi-
ovisuals que millorin la posada 
en escena en teatres, princi-
palment.
Els objectius principals de l’es-
bart doncs seran, vetllar, pro-
tegir, crear i estimar, tot el que 
envolta l’entorn de la dansa 
tradicional catalana, a la ciutat 
d’Igualada, comarca i qualse-
vol ciutat que vulgui promoure 
la dansa.

Neix l’Esbart Dansaire Ateneu 
Igualadí

EXPOSICIONS / LA VEU

El passat dijous dia 23 d’octu-
bre s’inaugurà a l’Escola Mu-
nicipal d’Art Gaspar Camps 
l’exposició  “Sensus & Motus 
ex Machina” de l’artista, disse-
nyador i també professor de la 
mateixa escola, Xavier Vives. 
La inauguració, molt concor-
reguda, va comptar amb la 
presència de l’autor i de la di-
rectora de l’escola, M. Goretti 
Bartrolí que obrí l’acte.
Per la seva banda, Xavier Vi-
ves explicà la seva obra, com-
posta per un conjunt de nou 
escultures cinètiques de petit 
format que s’activen electrò-
nicament a partir de diferents 
sensors en contacte amb l’es-
pectador, que és qui les posa 
en marxa. La intenció de l’ar-
tista, explicà Vives, és generar 
un senzill diàleg entre les mà-
quines i l’espectador. Tal com 
ell les concep, aquestes peces 
semblen “veure” i “sentir” com 

éssers intel·ligents i s’activen 
de forma quasi màgica –el seu 
mecanisme queda amagat 
dins d’unes capsetes que al-
hora els serveixen de peanya- 
establint aquesta relació quasi 
emocional entre la persona i 
l’escultura que, aparentment 
inanimada, comença a mou-
re’s o a reaccionar a estímuls 

Inauguració de l’exposició de Xavier Vives a 
l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps

externs, com el tacte,  la veu 
o la intensitat de llum. Es trac-
ta d’estructures senzilles però 
poètiques alhora, realitzades 
amb materials naturals, com 
la fusta de balsa, el cordill, ca-
nya, cuir, vímet, cristall o llana.
L’exposició es podrà veure 
fins al proper 22 de novembre 
en l’horari habitual del centre.

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
FORREST GUMP (1994) Tom Hanks en una sorprenent historia americana.
OCTUBRE (1927) Un clàssic del cinema soviètic, realitzat per S.M.Einsenstein
CUENTOS DE LA LUNA PALIDA DE AGOSTO (1953) Obra mestre del japonès Mizoguchi.
EN EL MOMENT MES CRU DE L´HIVERN ( 1995) Realitzada per l’irlandès Kenneth Branagh
ELS MONS DE CORALINE ( 2009) Animació enigmàtica i fascinant. D´Henry Selick



A fi i efecte d’elaborar el projecte de Constitució, 
les Corts acabades d’inaugurar arran de les elec-
cions del mes de juny van nomenar una Comissió 
presidida pel socialista Luis Jiménez de Asúa i vint 
diputats més, entre els quals hi apareix la perso-
na de la Clara Campoamor, representant del Par-
tit Republicà Radical. Un cop redactat el projecte, 
després de gairebé un mes, tots els membres del 
Parlament inaugurarien un debat que hauria de du-
rar més de noranta dies. En l’acte de fer lectura dels 
respectius articles elaborats, si bé el Títol I -que 
establia la igualtat de tots els espanyols davant la 
llei, sense discriminació per raons de sexe- no va 
presentar cap controvèrsia, no va passar el mateix 
quan li va tocar el torn a l’aprovació de l’article 34, 
que concretava la igualtat de drets a l’hora de votar. 
La polèmica no es va fer esperar quan -tot i que en 
la defensa del dret al vot de les dones semblaven 
posicionats els grups parlamentaris d’esquerres 
i, capciosament, la dreta més moderada- el Partit 
Radical, els radicals socialistes i l’Acció Republica-
na s’estimaven més de no incorporar per a aquella 
avinentesa electoral el vot de les dones perquè es 
considerava una fórmula poc encertada ateses les 
circumstàncies històriques del moment. En aquest 
context, les tres dones que participaven del debat 
-paradoxalment– també es manifestaven en posi-
cionaments adversos, tot i pertànyer a un univers 
femení llargament entrenat en la lluita en contra de 
la discriminació de la dona. D’una banda, la Clara 

CARMEL·LA PLANELL

Un repàs del Debat Constitucional en defensa del dret al vot de les dones
Campoamor va defensar la proposta presentada a 
les Corts en contra de la postura del seu partit, el 
Republicà Radical; i de l’altra, la seva companya de 
militància Victoria Kent i la socialista Margarita Nel-
ken que, en aquella ocasió, precisament, es va de-
sentendre de les disposicions oficials del seu partit.
En aquest sentit, les esmenes exposades en con-
tra i les pertinents justificacions anunciaven, decidi-
dament, una declarada oposició. Al costat d’alguns 
nefastos arguments del conservadorisme més ran-
ci i dels valedors del catolicisme, les declaracions 
contràries al sufragi femení estimaven la concessió 
d’aquell dret en base a una formació prèvia que per-
metés de preparar i dotar a les dones de l’esperit 
crític necessari per a fer-les més afectes als pos-
tulats republicans. Si més no, sense cap nivell de 
culturització, les dones amb el vot a la mà podien 
constituir un declarat perill, capaç de fer tambalejar 
la pervivència de la República a les següents elecci-
ons. Aquesta esmena a la totalitat, del Partit Radical, 
expressava en aquests termes: “el voto femenino era 
un elemento peligrosísimo para la República porque 
la mujer española -como política- es retardataria y 
retrógrada; todavía no se ha separado de la influ-
encia de la sacristía y del confesionario”. I acompa-
nyant a aquests pronunciaments dels companys de 
partit, la Margarita Nelken i la Victòria Kent no van 
dubtar alhora d’apuntar aquest convenciment: “la 
falta de madurez y de responsabilidad social de la 
mujer española podría poner en peligro la estabilidad 

de la República, ya que un porcentaje muy elevado, 
antes de votar, lo consultaría con su director espi-
ritual”. A més, la Margarita Nelken reconeix el dret 
a la igualtat entre homes i dones com a un dret a 
conquistar en un llarg termini, en el marc d’una con-
juntura molt més  favorable per a República.
A pesar d’unes altres esmenes que intentaven de 
trobar restriccions en relació a l’edat que, per als 
homes es proposava a partir dels 23 anys i per a les 
dones a partir dels 45; segons un raonament que 
volia significar “la feblesa psíquica i intel.lectual, i de 
voluntats de les dones en etapes anteriors a aques-
ta edat”; la primera esmena es va declinar sense 
votació, mentre que la segona va ser refusada amb 
153 vots en  front de 93, en el sí d’una càmera de 
470 parlamentaris; unes dades que expliquen, de 
retruc, unes notables absències.

Entre nosaltres
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MÓN CASTELLER / LA VEU

Aquest proper diumenge dia 
2 de novembre, els Moixigan-
guers d’Igualada celebraran la 
“Diada de la Colla”, actuant a 
la plaça Pius XII a les 12 del 
migdia amb la companyia dels 
Castellers de la Sagrada Fa-
mília de Barcelona. La Diada 
de la Colla és una de les ac-
tuacions més importants de 
l’any i de ben segur, els Moi-
xiganguers voldran tancar la 
seva millor temporada a Igua-
lada, amb els seus millors cas-
tells. En la mesura de les se-
ves possibilitats, és probable 
que els Morats puguin portar a 
plaça les dues noves notables 
construccions estrenades en 
aquest 2014, com són la torre 
de 8 amb folre (2 descarrega-
des + 1 carregada) i el 3de8 
(1 descarregat + 1 carregat). 
Així doncs, la Colla convida a 
tots els igualadins i anoiencs 
a assistir a la seva Diada i a 
sumar-se a la pinya. 
Aquest passat diumenge, els 
Moixiganguers es van despla-
çar fins a Sant Just Desvern 
per actuar a la seva Festa Ma-
jor amb els Castellers d’Esplu-
gues i els Xics de Granollers. 
De l’actuació en cal destacar 
els onzens 4de8 i torre de 7 de 
la temporada i un molt lleuger 

3de7 que pensava en un pis 
més. 
Els castells que es van poder 
veure a Sant Just Desvern són 
els següents:
Castellers d’Esplugues: id7d7 
7d7 id4d8 4d8 3d7xs 2p5, 
Moixiganguers: 4d8 2d7 3d7 
p5c, Xics de Granollers: 4d8 
3d8 2d7 p5

Els Moixiganguers celebraran la seva Diada 
aquest proper diumenge a la Plaça Pius XII

Després de la Diada d’aquest 
diumenge vinent, els Moixi-
ganguers d’Igualada tanca-
ran aquesta gran temporada 
en la ja tradicional actuació a 
la Festa Major de Sant Martí 
de Tous, el diumenge dia 9 de 
Novembre, on actuaran amb 
els Castellers de Mollet.

IGUALADA / LA VEU

Dissabte passat dia 25, a la 
tarda, tingué lloc a la sala del 
soterrani de la casa rectoral 
de la parròquia de Santa Ma-
ria l’anunciada vetllada lite-
rario-musical «Itinerari per la 
Igualada mariana», dintre dels 
actes del 75è. aniversari de la 
Coral de Santa Maria.
El conferenciant Lleonard del 
Rio va fer un recorregut histò-
ric per les diferents esglésies 
i capelles igualadines, que 
fou falcat amb cants de goigs, 
himnes i motets, a càrrec de 
la Coral amfitriona sota la di-
recció de Coni Torrents i amb 
l’acompanyament al piano de 
Maite Torrents. S’interpretaren 

els Goigs de la Immaculada, 
de Ntra. Sra. de Gràcia, de 
Madona Bruna, de la Soledat i 
de la Pietat, i també entre d’al-
tres cançons el “Moreneta en 
sou” de Verdaguer i Nicolau.
En paral·lel amb aquesta vet-
llada, s’inaugurà una exposi-
ció de goigs marians d’Igua-
lada, de la col·lecció d’Alfons 
Ferrer.
La Coral edità un facsímil de 
l’«L’himne santa Maria d’Igua-
lada», que distribuí entre els 
assistents.
Per ahir dijous dia 30 a la tar-
da, era prevista una cantada 
d’havaneres per als acollits al 
Centre de Dia L’Estada.

La Coral de Santa Maria oferí
l’Itinerari per la Igualada Mariana

FOTO: Joan Talavera
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El grup de teatre de Ca 
n’Aguilera va representar 
dissabte passat El mèto-
de Grönholm. La coneguda 
obra del dramaturg català 
Jordi Galceran posa sobre 
l’escenari el funcionament de 
la selecció de personal a les 
grans empreses multinacio-
nals, un seguit d’entrevistes 
a través de les quals es po-
sen a prova no sols les capa-
citats del candidat sinó tam-
bé els seus nervis i el control 
sobre les seves emocions. 
El gran repte dels actors era 
doncs fer oblidar als especta-
dors les interpretacions prè-
vies d’aquesta obra i oferir 
una nova versió que entretin-
gués i divertís. D’una banda, 
els subtils canvis introduïts al 
text de Galceran, sovint refe-
rències a l’actualitat política 
del país, han permès acostar 
l’obra als referents del públic. 

IRIS LLOP/CARLES MUNTANER

Gran dissabte de teatre al Foment

Però, sobretot, cal destacar la 
interpretació dels actors, que 
si bé en algun moment van 
accelerar un pèl massa els 
diàlegs, van ser capaços de 
mantenir el trepidant ritme de 
l’obra i fer gaudir d’una molt 
bona estona de teatre al pú-

blic del Foment de Piera. Cal 
dir que aquest dissabte es va 
poder veure per primera ve-
gada aquest any la platea del 
Foment pràcticament plena, 
la millor entrada en tot el que 
portem de concurs.
Demà dissabte li toca el torn 

38è. Concurs de Teatre de Piera

al grup TeatrAndreu de sant 
Andreu de la Barca, que re-
presentaran Sexes.  
TeatrAndreu és una compa-
nyia teatral nascuda l’any 
1986, a Sant Andreu de la 
Barca. Actualment està inte-
grada per 46 persones, entre 
actors, directors, tècnics i col·
laboradors i porta 41 obres in-
terpretades. 
L’any 2013 va estrenar un total 
de quatre projectes: Rent, Pic-
nic + Neighbourgs + La mort 
truca, El Mago de Oz i Sexes.
Aquesta temporada té dos 
projectes engegats, a més de 
Sexes. 

Sinopsi: Sexes és una comè-
dia sobre les relaciones de pa-
rella –o no·, sobre “l’amistat” 
entre homes i homes; i homes 
i dones; i sobre… sobre sexe 
o sexes… de trios desitjats  o 

consumats. 
Recels. Dones que desitgen 
ser mares, que volen que tota 
dona sigui mare, encara que 
hi hagi dones que no ho vul-
guin i posin seny a aquesta 
bogeria. I altres dones… bé 
altres dones que no ho tin-
guin tan clar.
D’homes desorientats i d’ho-
mes orientats que volen ori-
entar i… en fi, tenir sexe.
Perquè també hi ha un cuc, i 
un pito,  i cursos i cursets, i un 
lio… si, un embolic molt gran. 
Aquesta obra de Pep Anton 
Gómez i Xavier Bertran no 
pot tenir un argument a l’ús. 
Ho intentem i ens surt una 
enrevessada història que ni 
els propis personatges saben 
explicar.
Obra interpretada amb un sol 
acte i amb una durada de 110 
minuts.

FOTOESTUDI ROSELL
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MÚSICA / LA VEU

L’Escola Municipal de Músi-
ca d’Igualada organitza al bar 
Hot Blues la segona Jam Ses-
sion de la temporada. La Jam 
és oberta a tots els alumnes i 
professors de l’escola i també 
a altres músics. Tothom hi pot 
participar interpretant aquells 
temes que han treballat a clas-
se o que, simplement, els ve 
de gust. Us convidem a gaudir 
de la música en viu i en direc-
te. La sessió serà el proper 
dimarts i començarà a les 10 
del vespre.
Per altra banda, demà dis-
sabte tindrà lloc un concert a 
càrrec de Seward qui després 
de quatre anys sense habitar 
els mitjans habituals d’auto 

Jam session i concert al Hot Blues

promoció, havent sembrat 
èxits en el circuit internacional 
de festivals torna per oferir la 
seva música. El concert co-
mençarà a la mitjanit i l’entra-
da costarà 3 euros.
I dijous dia 6 el Hot Blues aco-
llirà la veu flamenca de Bea 
Garcia  acompanyada per Da-

MÚSICA / LA VEU

La jove igualadina Bàrbara 
Balcells és l’autora del nou vi-
deoclip de la cançó Volant del 
grup musical de Guissona El 
Petit de cal Eril.
La Bàrbara, que fa poc temps 
que ha acabat la seva carrera 

de Grau Multimèdia, ha en-
registrat aquest videoclip ín-
tegrament a diversos espais 
de la nostra comarca com la 
muntanya del Pi o la Fou de 
Tous. La història parla de dues 
ànimes que volen ser lliures.

La igualadina Bàrbara Balcells 
ha enregistrat el videoclip 
“Volant” d’El Petit de cal Eril

niel da Silva a la guitarra es-
panyola, Marco Mezquida al 
piano, Juan Pablo Balcázar al 
contrabaix i Gonzalo del Val a 
la bateria, els quals tenyeixen 
de jazz la musicalitat del pro-
jecte. El concert començarà a 
2/4 d’11 i el preu de l’entrada 
és de 3 euros.
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EXPOSICIONS

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 2 de novembre a 
Artèria 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.

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.

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.

KASUMAI SENEGAL; BON DIA 
SENEGAL
Tres artistes visiten Senegal: Maragda 
Cuscuela, aquarel.les; Andreu Clapés, 
fotografies; i Seccka, teles pintades.
Del 24 d’octubre al 16 de novembre a 
la Sala Municipal d’Exposicions d’Igua-
lada.

TRANSEÜNTS
Maria Llop
A partir dels seus treballs d’educació vi-
sual va demanar als seus alumnes en 
què s’havien inspirat i van sorgir aques-
tes fotografies.
Del 3 al 21 de novembre al Vestíbul de 
l’Ateneu Igualadí.

TOTS JUNTS PODEM
Escultura i fotografia d’Isidre Escala i 

Soteras.
Del 4 de novembre al 10 de gener al 
Punt de lectors de la Biblioteca Central 
d’Igualada.

75 ANYS DE LA CORAL DE 
SANTA MARIA
Una visió de la trajectòria d’aquesta co-
ral igualadina.
Del 6 al 29 de novembre a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca Centtal 
d’Igualada.

ELS NOSTRES MÚSICS
La tradicional exposició de músics lo-
cals parteix de quinze instruments per 
commemorar els 15 anys de la Biblio-
teca.
Del 6 al 29 de novembre al vestíbul de la 
Biblioteca Central d’Igualada.

LA GRAN GUERRA
Enguany es commemora el centenari de 
l’inici d’una de les guerres més cruentes 
del món, la Primera Guerra Mundial.
Del 3 al 29 de novembre a la Biblioteca 
de Piera.

ETAPES SENSORIALS
Obres que representen la sensació úni-
ca d’expressió personal, que plasmen 
la psique humana en diferents etapes i 
estats.
Del 6 al 29 de novembre a la Biblioteca 
de Piera.

Tot un món a part: Jerba no és ni europea, 
ni una identitat pròpiament musulmana.

Amb una distància geogràfica d’uns cinc cents qui-
lòmetres de la capital tunisiana, una solució de re-
cents infraestructures viàries ha permès de resoldre 
l’històric aïllament entre l’Illa de Jerba i la pròpia Pe-
nínsula. En definitiva, un agraït accés des de la franja 
meridional de les costes de Tunísia, en concret des 
de la població de Djorb, ha permès de despertar a la 
vida a un magnífic univers secularment  confinat al 
silenci de la memòria; una circumstància prodigiosa 
que ni els mateixos tunisians de la capital imagina-
ven, encara que potser secretament anhelaven un 
reeiximent d’aquest minúscul paradís que tant ha 
contribuït a escriure la  complexa trajectòria del po-
ble tunisià. 
Si bé als nostres dies l’empresa turística no cessa 
en els seus propòsits de conquerir –quan no ocu-
par- aquesta pedra preciosa de la Mediterrània, les 
fonts de la memòria avalen que han estat molts 
els pobles que, una vegada rere una altra, s’anaven 
apropant amb intencions de tota mena per les cos-
tes d’aquesta amagada, benigna i candorosa illeta. 
Des de la superioritat bèl.lica dels corsaris fins a les 
últimes pretensions de signe imperialista, els dalta-
baixos de segles i segles han deixat petjades ines-
borrables per tota la demarcació illenca bo i con-
formant, al cap i a la fi, autèntics enclavaments d’un 
preuat signe testimonial i cultural. 
Des d’una proposta de programar-te un viatge per 
aquestes terres, tot i que valdria la pena que et re-
servessis la resta del país per a una altra ocasió, a 
tall d’una primera aproximació ben aviat advertiràs 
que moure’t per l’Illa de Jerba no és gens complicat, 
ateses unes bones comunicacions. En aquest sentit, 
doncs, no pots passar per alt algunes inequívoques 
parades: el Fort del Castell (a quatre passes de la 

ciutat d’Aghir); la imponent i venerada mesquita 
de El-Katib, al cor de les contrades de l’interior; la 
popular Mahboubinde o bé la famosa Sinagoga de 
la Griba, a la vella capital de les peregrinacions jue-
ves d’Er-Riad, una amable població que entre al-
tres reclams et permetrà de descobrir la saludable 
harmonia entre els hereus d’una antiga comunitat 
hebrea i la immensa majoria musulmana, fins i tot 
a pesar de la creixent reactivació dels moviments 
integristes que tant han afectat a la resta de ciu-
tats del país. I una reserva especial la destines a la 
zona del nord oest, on és del tot inexcusable una 
visita a la seva capital, Houmt Souk, un dels punts 
que més palesen l’aproximació al món occidental 
d’aquestes contrades. 
Tots els límits d’aquesta important ciutat es fan 
ressò d’una febril activitat diària i d’una engres-
cada nocturnitat, sobretot a propòsit d’uns impe-
ratius turístics que desplacen de vegades l’encís 
d’entretenir-te per tot el seu vastíssim barri dels 
socs o mercats on els artesans i una gran oferta 
comercial de potent cromatisme et faran caure en 
mil i una temptacions d’endur-te algun record cap 
a casa. Després, els típics cafès i bars s’avenen a ser 
un dels punts d’encontre, potser més prometedors, 
per a un agradable descans en una serena atmos-
fera de capvespre, pròpia de qualsevol paradís de 
la Mediterrània. Aquí, els rituals del te i les aromes 
penetrants de les shishes (pipes d’aigua) compar-
tides entre paraula i paraula tenen el poder de 
traspassar-te enmig d’una aurèola d’exotisme que 
trastoca tots els teus sentits. Més enllà, s’imposa la 
vida feliç (?) per a les persones deleroses de sol i 
platja, una mena d’oferta caribenya, barata i suco-
sa, a quatre passes del cor d’Europa que ha propor-
cionat a Tuníssia una font d’ingressos incalculable, 
bo i malbaratant aquella altra oferta de viatges 

abocada a descobrir, més o menys al teu aire, un tros de 
terra que val molt la pena de trepitjar, perquè l’Illa de 
Jerba és realment tot un món a part... no és ni Europa, 
ni cap identitat musulmana.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

L’Illa de Jerba 1a partArquitectures i veïnatges

La fortificació de Borj El Kebir

Des de la torre de la Ghriba
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TEATRE
- Igualada 
“Aquellos días azules”, un co-
llage, divertit i entranyable, de 
cançons, imatges i records de 
la infantesa.
Divendres a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora. 

CASTANYADA ROCK
- Piera 
Festival de música rock reivin-
dicativa de la festa autòctona 
de la castanyada. Amb As-
pencat, Strombers, Miquel del 
Roig, Juantxo Skalari i Cor Fort.
Divendres a les 10 de la nit a la 
nau de Cal Sanahuja.

TROBADORS DE LECTURA
- El Bruc 
Lectures en veu d’alta d’una se-
lecció de llibres de la Biblioteca 
escollits pels participants.
Divendres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca Verge de Montser-
rat.

CINEFÒRUM JOSEP ROMA-
NYÀ MONTCADA
- Capellades 
Nova sessió de cinefòrum amb 
la projecció del film “Carrington” 
amb Emma Thompson. Pre-
sentació i col.loqui a càrrec de 
Bernat Sellarès, economista.
Divendres a les 8 del vespre a 
la sala Paper de Música.

DISSABTE 1

CONCERT TRICENTENARI
- Igualada 

“U, set, u quatre. Segar i batre” 
amb Toti Soler, Joan Massot-
kleiner i Gemma Humet. Poe-
sia i cançons.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

TEATRE
- Igualada 
“Aquellos días azules”, un co-
llage, divertit i entranyable, de 
cançons, imatges i records de 
la infantesa.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

X FESTA DE LA RATAFIA
- Igualada 
X Concurs de Ratafies de 
l’Anoia, sopar, xerrada i gresca.
Dissabte a partir de les 7 de la 
tarda a l’Ateneu Igualadí. 

CONCURS DE TEATRE
- Piera 
Nova obra del Concurs de Te-
atre de Piera amb el Grup Te-
atrandreu, de Sant Andreu de 
la Barca que presentaran l’obra 
“Sexes”.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
al Teatre Foment. 

TEATRE FAMILIAR
- Els Hostalets de Pierola 
La companyia La Bleda pre-
senta “Tut, turu, tut, la prince-
sa”.
Dissabte a les 6 de la tarda a 
la sala-teatre del Casal Català. 

DIUMENGE 2

VISITES GUIADES AL MUSEU
- Igualada 

Cada primer diumenge de mes 
el Museu de la Pell ofereix vi-
sita guiada i gratuïta als seus 
espais.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí 
al Museu de la Pell.

DIADA DELS MOIXIGAN-
GUERS
- Igualada 
La colla castellera de la ciutat 
celebra la seva diada d’un any 
en què han aconseguit noves 
fites molt importants.
Diumenge a les 12 del migdia a 
la plaça de Pius XII.

TEATRE
- Igualada 
“Aquellos días azules”, un co-
llage, divertit i entranyable, de 
cançons, imatges i records de 
la infantesa.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora. 

BACHATA I SALSA
- Igualada 
Classe oberta i gratuïta de bac-
hata i salsa.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la sala d’Arts de l’Ateneu.

TRICENTENARI
- Òdena 
“En Talla-Colls, el Sastre i el 
1714” i altres contes infantils, 
conte d’Anna Garcia i il.lustrat 
per Elisabet Serra.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 
al Teatre Centre Unió Agrícola. 

DILLUNS 3

CONFERÈNCIA. “ROBOTS 

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

HUMANOIDES, MÀQUINES O 
COMPANYS?”
- Igualada 
Xerrada a càrrec d’Alícia Ca-
sals sobre l’evolució dels ro-
bots. Organitzada per AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 4

DIMARTS DE CONTE
- Igualada
“En Ventilat i l’espantall” a càr-
rec d’Anna Garcia. Conte escrit 
per Joan Pinyol i il.lustrat per 
Aina Xifré.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central.

JAM SESSION
- Igualada 
Jam Session oberta a tots els 
músics de jazz que vulguin par-
ticipar-hi.
Dimarts a les 10 del vespre al 
bar musical Hot Blues.

DIMECRES 5

ARA T’HO EXPLICO... L DE Lí-
MITS
- Igualada 
Taller per a pares i mares a càr-
rec de Laura Tejedor, psicòloga 
i Anna Garcia, contacontes.
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda 
a la llar d’infants l’Espígol.

CONFERÈNCIA
- Igualada 
“El català de la Manxa” de San-
tiago Rusiñol, a càrrec de Mar-
garida Casacuberta. Xerrada 

sobre aquesta metàfora irònica 
de la relació Catalunya-Espa-
nya.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada. 

DIJOUS 6

PRESENTACIÓ DE PARELLES 
LINGÜÍSTIQUES
- Igualada 
Presentació de les noves pare-
lles lingüístiques.
Dijous a les 6 de la tarda a l’Es-
pai Cívic Centre.

MÚSICA
- Igualada 
Concert de la Coral de Santa 
maria en ocasió de la inaugura-
ció de l’exposició commemora-
tiva dels seus 75 anys.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí 
al Museu de la Pell.

PANTALLA OBERTA
- Igualada 
Nova sessió amb la projeccio 
de la pel.lícula “Ella, una joven 
china”.
Dijous a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

CONFERÈNCIA
- Igualada 
Xerrada sobre “La pràctica tra-
dicional del Feng Shui” a càrrec 
de la terapeuta i mestra de rei-
ki, Imma Vila
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a 
la sala de comunicació de l’Ate-
neu.
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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
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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 •  Bajo la misma estrella

RAMON ROBERT.-

Els drames sentimentals en 
els que una parella pateix la 
malaltia d’algun dels seus in-
tegrants han argumentat una 
bona colla de peŀlícules. Ara 
ens arriba Bajo la misma es-
trella, en la que ambdós pro-
tagonistes estan malalts de 
càncer.  Els punts forts de la 
pel·lícula vénen de la noveŀla 
en què es basa la peŀlícula, 
escrita per John Green, que 
rebutja totalment convertir-se 
un drama tòpic sobre el càn-
cer, creant a canvi dos per-
sonatges joves creïbles i vi-
brants. Part del mèrit recau en 
els joves actors que els perso-

Felicitats!
Veniu a buscar les entrades al carrer del Retir, 40. 

Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors del mes d’octubre  són:
Paula SantRoc (Sta. Margarida Montbui)-Amador Soler (Igualada)- 

Pepita Pareta (Vilanova del Camí)-Denis Rabell (Igualada)-Pilar Borrella (Igualada) 

nifiquen, Shailene Woodley (la 
filla de George Clooney a Los 
descendientes) i Ansel Elgort. 
Tot i que un miracle mèdic ha 
aconseguit reduir el seu tumor 
i donar-li uns anys més de 
vida, l’adolescent Hazel sem-
pre s’ha considerat una malal-
ta terminal. No obstant això, 
quan el jove Gus entra a for-
mar part del grup d’ajuda per 
a malalts de càncer juvenil, la 
vida d’Hazel es transforma per 
complet. La peŀlícula ha estat 
realitzada per Josh Boone, 
que li ha conferit sensibilitat, 
calidesa i humor, mirant de 
defugir els components més 
melodramàtics del relat. 
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Futur incert

Estrena de la setmana •  Rec 4: Apocalipsis

RAMON ROBERT.-

El guionista i cineasta lleidatà 
Jaume Balagueró torna a una 
de les nissagues de terror de 
més èxit dels darrers anys. 
En el quart lliurament de Rec 
retrobem Ángela (Manuela 
Velasco, neboda de Conchita 
Velasco) , l’única supervivent 
d’una terrible infecció, que és 
evacuada d’un edifici prou co-
negut pels coneixedors de la 
nissaga, situat en el número 
34 de la barcelonina Ram-
bla de Catalunya. No obs-
tant això, tot i que la situació 
sembla estar controlada, el 
caos torna a deslligar-se i la 
llavor del mal reneix adoptant 
noves i terribles formes. Cal 
afegir que bona part de l’acció 
d’aquest quart lliurament  -en 
part rodat a Terrassa-  succe-
eix dins d’un vaixell. 
Jaume Balagueró ha dit que 
gaudeix fent peŀlícules de 
terror:  “M’agrada generar si-
tuacions de terror a la gent. 
La por més forta que tenim 
és al que no podem controlar, 
al desconegut: a una massa, 
a una malaltia, a grups que 

REC, quart lliurament

pensen diferent de nosaltres”, 
explica, enumerant els valors 

Estrena •  Caminando entre las tumbas

RAMON ROBERT.-

Sembla ser que l’actor nord-
americà Liam Neeson s’està 
especialitzant darrerament en 
els thrillers en els que el sus-
pens s’equilibra amb l’acció i 
la violència. Una fórmula que 
li està donant molta popu-
laritat i la que ara torna amb 
Caminando entre las tumbas, 
adaptació d’una noveŀla de 
Lawrence Block. 
En aquesta nova peŀlícula,  el 
recordat protagonista de La 
lista de Schindler interpreta 
a Matt Scudder, un expolicia 
de Nova York, el qual treba-
lla com a detectiu privat, tot i 

Contra els criminals

que no té llicència. Quan ac-
cedeix a contracor a ajudar a 
un traficant d’heroïna a caçar 
els homes que van segrestar 
i assassinar brutalment a la 
seva esposa, Scudder desco-
breix que no és la primera ve-
gada que aquests homes han 
comès aquest tipus de crims. 
Llavors decideix recórrer els 
carrers de Nova York per de-
tenir els assassins abans que 
tornin a matar. La peŀlícula es 
va estrenar als Estats Units, 
obtenint acceptables recap-
tacions i una majoria de críti-
ques negatives.reals amb els que juga aques-

ta última peŀlícula. 



YELMO CINES ABRERA 3D

REC 4. APOCALIPSIS
Espanya. Terror. De Jaume Balagueró. Amb Manuela Velasco, Hèctor 
Colomé, Mariano Venancio i  Críspulo Cabezas. Ángela, l´única supervivent 
d´una terrible infecció, és evacuada d´un edifici de Barcelona. No obstant 
això, tot i que la situació sembla estar controlada, el caos reapareix a un 
vaixell i la llavor del mal reneix adoptant noves i terribles formes.

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. 

BAJO LA MISMA ESTRELLA
Estats Units. Drama romàntic. De Josh Boone. Amb Shailene Woodley, 
Laura Dern i Willem Dafoe. 
Tot i que un miracle mèdic ha aconseguit reduir el seu tumor i donar-
li uns anys més de vida, l´adolescent Hazel sempre s´ha considerat una 
malalta terminal. No obstant això, quan el jove Gus entra a formar part del 
grup d´ajuda per a malalts de càncer juvenil, la vida d´Hazel es transforma 
per complet. 

DOS VIDAS
Alemanya – Noruega. De Georg Maas i Judith Kaufmann. Amb Juliane 
Köhler, Ken Duken, Liv Ullmann i Sven Nordin.  Ambientada en els 90, la 
pel.lícula aborda el destí de les dones noruegues que van tenir relacions 
amb els soldats alemanys durant l’ocupació nazi. Narra, a més, com van 
viure sota el règim de la Stasi a l’antiga Alemanya de l’Est.

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.

CAMINANDO ENTRE LAS TUMBAS
Estats Units. Thriller. D´ Scott Frank. Amb Liam Neeson, Dan Stevens i 
Marina Squerciati. Matt Scudder, un expolicia de Nova York, treballa com 
a detectiu privat tot i que no té llicència. Quan accedeix a contracor a 
ajudar a un traficant d´heroïna a caçar els homes que van segrestar i 
assassinar brutalment a la seva esposa, descobreix que no és la primera 
vegada que aquests homes han comès aquest tipus de crims.

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/ REC 4 (16 anys)
Dv.: 18:40/20:40/22:30
Ds.: 16:45/18:40/20:40/22:30
Dg.:11:40/16:45/18:40/20:40/22:30
Dll a Dj.: 17:45/19:45/21:45

2/LOS BOXTROLLS (en català) (apta) 
Dg: 12:00
2/LOS BOXTROLLS 3D (apta) 
Ds. i Dg: 15:45
2/LOS BOXTROLLS (apta) 
Dv a Dg.: 17:50/20:00
Dll a Dj.: 18:00
2/PERDIDA (16 anys) 
Dv a Dg.: 22:00
Dll a Dj.: 20:45

3/NINJA TURTLES (7 anys) 
Dv.: 18:10/20:20
Ds.: 16:15/18:10/20:20
Dg.: 11:40/ 16:15/18:10/20:20
Dll a Dj.: 17:30
3/ANNABELLE (16 anys) 
Dv a Dg: 22:40
Dll a Dj.: 19:25
3/EL NIÑO (16 anys) 
Dll a Dj.: 21:20

4/CAMINANDO ENTRE TUMBAS (18 
anys)  
Dv. i Ds: 17:30/19:50/22:15
Dg.:11:30/15:30/17:30/19:50/22:15
Dll a Dj.: 18:15/21:00

5/DRACULA (16 anys) 
Dv. : 18:45/20:45/22:45
Ds.: 16:45/18:45/20:45/22:45
Dg.:11:50/16:45/18:45/20:45/22:45
Dll a Dj.: 18:00/20:00/22:00

6/EL CORREDOR DEL LABERINTO (12 
anys)
Dg.: 11:30
6/VAMOS DE POLIS (12 anys)
Dv.: 18:25
Ds.: 15.30/17:45
Dg.: 15:45/18:00
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Dll a Dj.: 18:30
6/TORRENTE 5 (16 anys)
Ds.: 22:30
Dg.: 20:15/22:30
6/THE EQUALIZER (16 anys)
Dll a Dj.: 20:40
6/SCREAM
Dv.: 20:30
6/PESADILLA EN ELM SRTEET
Dv.: 22:45
6/LOS CAZAFANTASMAS
Ds.: 20:00

7/ FROZEN SING ALONG (apta)
Ds.: 15:30
Dg.: 11:50/15:30
7/LA ISLA MINIMA (12 anys)  
Dv. Dll. a Dj.: 17:30
Ds i Dg.: 17:35
7/THE EQUALIZER (16 anys)
Dv a Dg: 19:40/22:15
7/TORRENTE 5 (16 anys)
Dll a Dj: 19:30/21:30

8/ OPERACION CACAHUETE (apta)
Dv.: 17:35
Ds.: 15:40/17:35
Dg.:12:00/15:40/17:35
Dll a Dj.: 17:30
8/ RELATOS SALVAJES (16 anys)
Dv. a Dg: 19:30/22:10
Dll a Dj.: 19:15/21:35

CINEMA A L’ANOIA

MODA I COMPLEMENTS DE 0 A 14 ANYS

C/Retir, 34 Igualada (08700)            Tel. 93 182 95 81          info@oiaiubi.com www.oiaiubi.com
... i moltes més marques!

També tenim articles per a regalar i de 
criança natural: bolque� de tela, motxi-
�es Manduca, portanadons de tela, jogui-
nes de fu�a… 
per una maternitat respectuosa i responsable.

IGUALADA

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha 
sessió
Properament: SOLO LOS 
AMANTES SOBREVIVEN

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 41 SETMANES TANCAT

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
DOS VIDAS (12 anys) 
Dissabte: 18:00
Diumenge: 18:00
BAJO LA MISMA ESTRELLA (7 
anys)
Dissabte: 19:45
Diumenge: 19:45
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Igualada, 27 d’octubre de 2014

1r aniversari

 Josep Martí Llacuna
(1946 – 2013)

Cada dia que passa pensem en tu.
Amb tot l’amor de la teva família: la teva dona, Carme; �lls, Carmina (      ) ,

Josep, Rut i David. T’estimem i mai t’oblidarem.
     
 

Carme Díaz Parcerisas

Igualada, octubre de 2014

En record de

Morí cristianament el dia 23 d’octubre
a l’edat de 88 anys.

Els teus familiars i amics et tindrem sempre present
en el nostre record i estima.

Igualada, 27 d’octubre de 2014

1r aniversari

 Josep Martí Llacuna
(1946 – 2013)

Fundador de l’empresa SIMAR, S.A.

El teu esperit de treball continua amb nosaltres.
Sempre estaràs en el nostre record.

     
 

El 23 d’octubre, festa de Sant 
Antoni M. Claret, ens ha dei-
xat per retornar a la casa del 
Pare, la Carme Díaz Parce-
risas. Morí tan cristianament 
com va viure. Era una dona 
que participà en les activi-
tats d’Acció Catòlica i en els 
grups de matrimonis, amb 
exemplar senzillesa i sim-
patia, exercint el seu com-
promís espiritual i familiar, 
al llarg dels 88 anys que va 
estar entre nosaltres.
El comiat va tenir lloc, diven-
dres passat, a la basílica de 
Santa Maria, amb una Missa 
exequial, que presidí l’ar-
xipreste Mn. Josep Massa-
na, acompanyat a l’altar per 

l’igualadí, monjo de Mont-
serrat, P. Lluís Planas, que 
pronuncià l’homilia. En ella 
esmentà com la difunta, fa 
ben pocs dies, manifestà que 
estava agraïda, per haver 
gaudit del seu marit, Antoni, 
i dels seus fills.
L’Eucaristia va tenir un en-
certat acompanyament mu-
sical. Fou molt emotiva la 
interpretació de la Dansa 
de Castellterçol, que la Car-
me havia ballat, en la seva 
època de dansaire, una acti-
vitat folklòrica que han seguit 
alguns dels seus fills.
En acabar la cerimònia, Cel-
doni Fonoll llegí un poema 
del poeta Joan Maragall, i re-

cità el Virolai, que fou cantat 
seguidament (i que figura en 
el recordatori, encapçalat per 
una fotografia del monestir 
montserratí).
Prèviament, però, la seva fi-
lla Dolors agraí, en nom de 
la família, la nombrosa assis-
tència. Recordà com la seva 
mare, no volia que li fessin 
elogis, però que tots ells, sí 
que volien donar-li mostres 
de la seva gratitud en vers 
ella, i llegí un expressiu re-
cord i homenatge.
Rebin el seu marit, fills, la 
resta de familiars i amics 
seus, el nostre més sentit 
condol.

J.E.F.

La mare ens havia dit, en 
alguna ocasió: “Quan em 
mori, no em feu elogis, com 
s’acostuma de fer. Una 
missa i, al final, el Virolai”.
Jo vull respectar la seva 
voluntat i, tal com ella ens 
va demanar, no faré cap llo-
ança de les seves incomp-
tables virtuts, però li donaré 
les gràcies en nom de tots 
els qui l’estimem.

Gràcies!
Com les darreres paraules 
que ens vas dir: “Gràcies, 
gràcies, gràcies!”
Gràcies, mare, per esti-
mar-nos sense límit! I per 
ensenyar-nos que estimar 
és el millor que pots fer en 
aquest món!
Gràcies per la teva inesgo-
table generositat!
Gràcies perquè sempre hi 
eres!
Gràcies per transmetre’ns 
tanta bondat!
Gràcies per la teva rialla 
tan franca, fresca i enco-
manadissa!
Gràcies per tantes cançons 

Ens ha deixat la Carme Díaz Parcerisas
que ens cantaves!
Gràcies per tantes sorpre-
ses i detalls!
Gràcies per les teves mans 
tan traçudes i acollidores!
Gràcies per haver-nos fet 
estimar la nostra terra!
Gràcies per la teva immen-
sa tendresa!
Gràcies, mare, per haver 
viscut desvivint-te pels al-
tres!

Jo no sé si hi ha un més 
enllà. Vull creure que sí. No 
sé si hi ha un altre cel més 
amunt del que veiem, però 
el que és ben segur és que, 
aquí a la terra, hi ha àngels 
bons i la mare n’és un.
I quan, de menuts, resà-
vem l’”Àngel de la guarda”, 
a mi em confortava saber 
que feia dolça companyia. 
Una companyia que és per 
sempre, perquè els àngels 
no moren mai. 

Lloll Bertran
23-10-2014

Gràcies, mare!

Per esqueles
93 804 24 51
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Igualada, octubre de 2014
Funerària Anoia, S.L.

1r aniversari

Isidre Prat Grau
Que ens va deixar el 8 d’octubre de 2013

Se celebrarà una missa en el seu record demà dissabte 1 de novembre (Tots Sants)
a les 12 del migdia a la Parròquia de Sant Andreu de Maians.

Els teus familiars i amics et tenim sempre present en el nostre record i estima.

Joan Vives Queraltó
Que morí el dia 2 de novembre de 2010

Igualada, octubre de 2014

4t. Aniversari del traspàs de

La seva esposa, Assumpta, prega una oració per ell.

Remedios Villaescusa Herrero
Vídua de José Heras Herrero

Que ens ha deixat el 24 d’octubre de 2014 
a l’edat de 87 anys a Alacant

Santa Margarida de Montbui, octubre de 2014

Veïna de Montbui.
Celebrarem una missa en el seu record, divendres 31 

d’octubre a les quatre de la tarda a l’església Parroquial  de 
Sant Maure,  Santa Margarida de Montbui (Can Passanals) i 

després donarem etern descans a les seves cendres al
cementiri municipal.

La seva família prega la tingueu present en les
vostres oracions.

En el moment que està vivint 
el nostre país, els bisbes de 
les diòcesis amb seu a Catalu-
nya exhortem els catòlics i tots 
aquells que vulguin escoltar-
nos, a examinar acuradament, 
a la llum de l’ensenyament 
social de l’Església, i a deci-
dir amb responsabilitat com 
complir, si se’ns requereix, 
amb els nostres deures cívics 
i democràtics. I alhora fem una 
crida al diàleg, a la prudència 
i a tenir presents els principis 
fonamentals que són els del 
bé comú i el respecte a les 
persones.
Tenim el deure de parlar, per-
què els catòlics formem part 
d’aquest poble que tant esti-
mem i, com ens ha recordat 
recentment el papa Francesc, 
«ningú no pot exigir-nos que 
releguem la religió a la intimi-
tat secreta de les persones, 
sense cap influència en la vida 
social i nacional, sense preo-
cupar-nos per la salut de les 
institucions de la societat civil, 
sense opinar sobre els esde-
veniments que afecten els ciu-
tadans» (Evangelii Gaudium, 
núm. 183).
El manament nou de l’amor 
que Jesús ens ha deixat, 
com-porta estimar totes les 
persones i també les realitats 
socials. Els cristians del nos-
tre país ens reconeixem i ens 
refermem en la tradició ininter-
rompuda de fidelitat a la llen-
gua, a la cultura i a les insti-
tucions pròpies de Catalunya. 
Per això som cridats a ser ciu-
tadans que contribueixin posi-
tivament al bé comú i que s’es-
forcin sempre a considerar els 
altres homes i dones d’arreu 
com a veritables germans.
Som cridats a promoure la 
pau, el respecte a les per-
sones, el desenvolupament 
humà integral i els drets hu-
mans, així com a tenir una 

cura especial pels més pobres 
i els més febles de la societat.
També en aquest moment 
històric volem recordar la im-
portància dels drets de totes 
les persones i dels pobles, 
la llibertat de consciència i el 
dret a creure i practicar la prò-
pia fe. Aquestes llibertats són 
tan importants com fràgils, tal 
com s’ha demostrat amb mas-
sa freqüència al llarg de la his-
tòria. Aquestes llibertats són 
absolutament essencials per a 
una societat democràtica mo-
derna i cal vetllar per tal que 
no siguin limitades ni a Cata-
lunya, ni a l’Estat Espanyol ni
en el context europeu.
Els bisbes de Catalunya, l’any 
1985, als inicis de la recupe-
ració democràtica, en el do-
cument Arrels cristianes de 
Catalunya, que es féu seu el 
Concili Provincial Tarraconen-
se de 1995, constataven la 
realitat nacional de Catalunya 

amb més de mil anys d’histò-
ria, i demanaven que se li apli-
qués la doctrina del Magisteri 
eclesial sobre nacionalitats i 
minories nacionals.
I l’any 2011 escrivíem aquest 
text que en les circumstàncies 
actuals manté plena vigència: 
«Avui s’han manifestat nous 
reptes i aspiracions, que afec-
ten la forma política concreta 
com el poble
de Catalunya s’ha d’articular 
i com es vol relacionar amb 
els altres pobles germans 
d’Espanya en el context euro-
peu actual. Com a pastors de 
l’Església, no ens correspon 
a nosaltres optar per una de-
terminada proposta a aquests 
reptes nous, però defensem la 
legitimitat moral de totes les 
opcions polítiques que es ba-
sin en el respecte de la digni-
tat inalienable de les persones 
i dels pobles, i que recerquin 
amb paciència a pau i la jus-

L’episcopat català es pronuncia sobre el
moment polític actual

tícia. I encoratgem el camí del 
diàleg i l’entesa entre totes les 
parts interessades a fi d’asso-
lir solucions justes i estables, 
que fomentin la solidaritat i la 
fraternitat. El futur de la soci-
etat catalana està íntimament 
vinculat a la seva capacitat per 
a integrar la diversitat que la 
configura» (Al servei del nos-
tre poble, núm. 5).
Els laics cristians han d’estar 
molt presents en la societat, 
comprometent-se en el camp 
de la política, la cultura, l’eco-
nomia, etc., perquè res no és 
aliè a una Església que vol ser 
«experta en humanitat», com 
afirmà profèticament el papa 
Pau VI. Tots els cristians tenim 
el deure d’aportar els contin-
guts i els valors de l’Evangeli 
a les realitats temporals de la 
societat per tal que creixin la 
justícia, la fraternitat, la soli-
daritat, la gratuïtat. Si bé això 
és sempre necessari, ho és 
molt més en aquest temps en 
què encara ens toca viure les 
greus conseqüències d’una 

crisi econòmica que afecta du-
rament gran part de la nostra 
societat.
Desitgem que tots els catòlics 
continuïn participant positiva-
ment i activament en la vida 
pública, que fomentin el diàleg 
i l’entesa, i garanteixin que el 
missatge cristià i els seus va-
lors impregnin la societat, en 
benefici de tothom.
El nostre país en aquest mo-
ment de la seva història ha de 
poder comptar amb la nostra 
oració perseverant i fidel. Per 
això exhortem a pregar per la 
pàtria, perquè Déu faci «que, 
amb la prudència dels gover-
nants i l’honradesa dels ciu-
tadans, es mantingui ferma 
la concòrdia i la justícia, i que 
tinguem un progrés constant 
en la pau» (Missal Romà, p. 
885). Així ho supliquem en la 
Visita Espiritual a la Mare de 
Déu de Montserrat, demanant 
a santa Maria que «tregui de 
Catalunya l’esperit de discòr-
dia, i ajunti tots els seus fills 
amb cor de germans».
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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 Consells 
de Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com

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

Rituals

Ara  que les dates en son  pro-
pícies, he estat tafanejant per la 
pàgina web del grup Memora, 
una gran empresa de serveis fune-
raris. D’entrada sobta, l’immens  
catàleg de serveis i productes que 
s’ofereixen. Gravació de cerimò-
nies i retransmissió online a qual-
sevol lloc del món, elaboració de 
joies a partir del cabell del difunt i, 
com no, un catàleg d’urnes i fère-
tres  per a tots els gustos. I tot això 
perquè?

Després d’una pèrdua important, 
es desencadena un procés psi-
cològic anomenat “dol”. Es tracta 
d’un conjunt d’emocions i com-
portaments que es van presen-
tant durant un període entre un 
o dos anys com la pena, la ràbia o 
la culpa. Òbviament, no son emo-
cions agradables però cal viure-les 
per tal d’arribar a la darrera fase del 
dol: L’acceptació de la pèrdua i la 
represa de noves il·lusions.  

Hi ha diferents maneres per 
ajudar a la persona a viure aquests 
moments, una de les més impor-
tants son els rituals. Un ritual ens 
ajuda a prendre contacte amb el 
desaparegut/da i poder expres-
sar no tan sols les emocions del 
moment, sino tot allò que en 
altres moments no li vem poder 
dir. Moltes vegades son moments 
de trobada amb altres persones i 
d’intercanvi de suport emocional. 
Les diferents religions ens propor-
cionen rituals amb un format ja 
definit que resulten una via clara 
i directa per a moltes persones, 
però no per a tothom. De totes 
maneres, tant se val el protocol 
que es segueixi, el que realment 
és important és d’obrir un espai i 
un temps tranquil i agradable, per 
poder expressar la pena i acomia-
dar-se de la persona estimada.



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:
Per a la crema de llenties, pica la ceba i el porro i ofega'ls en 
una cassola amb un rajolí d'oli i el llorer. Afegeix les llenties i 
sofregeix. Empolsa amb el curri, cobreix amb aigua i cuina el 
conjunt durant 20-25 minuts. Retira el llorer i tritura-ho amb 
la batedora �ns a aconseguir una crema �na. Cola i 
aguanta-la calenta.
Per a les patates palla, pela les patates i talla-les en tires molt 
�nes amb la mandolina. Posa-les en remull una estona 
perquè deixin anar el midó i escorre. Fregeix-les en una 
paella amb abundant oli calent �ns que quedin daurades i 
cruixents. Escorre en paper absorbent de cuina. Assaona-ho.
Per a l'oli de pebre vermell, barreja en un recipient el pebre, 
un rajolí d'oli i un polsim de sal.
Serveix la crema de llenties al curri en un plat soper, amaneix 
amb l'oli de pebre vermell i acompanya en el centre amb les 
patates palla. Empolsa el plat amb julivert picat.

Ingredients (4 persones) :

- 250 g de llenties
- 1 ceba
- 1 porro
- 2 patates
- Aigua
- Oli d'oliva verge extra
- Sal
- 1 culleradeta de curri
- 1 culleradeta de pebre vermell
- 1 fulla de llorer
- julivert picat

Crema de llenties al curri amb patates palla
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CONFIDENCIALJaume Singla.-
En Joan Domingo és un home 
callat, tenaç, treballador.... que 
-com diuen a València- “sense 
aixecar ni pols ni remolí” està 
impulsant el dret a decidir a 
l’Anoia. Ho fa com sempre ha fet, 
però ara des de la presidència 
d’Òmnium Cultural a l’Anoia. Tot 
i que vaig coincidir amb en Joan 
Domingo a la redacció de La Veu, 
confesso que el conec molt poc 
per les seves paraules però molt 
pels seus fets.
Quin paper està jugant 
Òmnium en el procés sobira-
nista?
Òmnium aporta la seva experièn-
cia acumulada en més de 40 anys 
d’història, el treball en àmbits clau 
com la cohesió social, i el capital 
humà d’arreu del territori. No vol 
esdevenir la punta de llança de 
res, sinó sumar forces i contribuir 
com un actor més a un procés 
que és col·lectiu protagonitzat per 
molts ciutadans de casa nostra.
Com estant responent els ano-
iencs?
Les consultes populars dels anys 
2009-2011, es van celebrar a 
una vintena de municipis i van 
mobilitzar més de 10.000 perso-
nes a la comarca, una xifra gens 
menyspreable. El 9N pot ser un 
bon test de com han canviat les 
coses des d’aleshores. També hi 
ha hagut presència constant en 

les mobilitzacions locals i naci-
onals, la pràctica totalitat dels 
ajuntaments han aprovat moci-
ons a favor del dret a decidir i 
l’ANC arriba a tots els racons de 
la comarca.
ANC, Òmnium i AMI estan pas-
sant per davant dels partits 
polítics Catalans?
Aquest és un procés sorgit de la 
mobilització de la gent. Aquestes 
entitats són un actiu de tot plegat, 
potser el més visible, però actuen 
només com a canalitzadors d’uns 
anhels populars. Alguns partits 
no han tingut més remei que 
sumar-se a aquesta revolta ciu-
tadana si no volien quedar fora 
de joc. Ara mateix, molta gent és 
conscient que som en una fase 
resolutiva i exigeixen valentia i 
resultats clars a la classe política. 
Si aquests no arriben, els partits 
es poden veure desbordats.
Va viure personalment el 
procés a Escòcia. Quines dife-
rències té amb Catalunya?
L’actitud del Regne Unit marca 
la gran diferència. A Escòcia tots 
els agents acceptaven la con-
sulta i en respectaven els resul-
tats, cosa que la revestia d’una 
gran normalitat a nivell de carrer. 
Va existir un debat públic de fons 
sobre la independència, amb 
pros i contres i amb molta pre-
sència a nivell social i als mitjans 
de comunicació. És evident que 

aquestes condicions no es donen 
a casa nostra, bàsicament per la 
fòbia del govern espanyol a les 
urnes i a la democràcia, que con-
verteix allò que és evident (el dret 
a decidir el futur del país a través 
de les urnes) en excepcional.
La Generalitat està actuant bé 
en aquest procés?
La marxa enrere del govern res-
pecte el 9N inicial va ser decep-
cionant. No havíem fet tants 
esforços per, arribada l’hora, fer-
nos enrere. Ara, en aquest format 
de procés participatiu, s’ha obert 
una nova oportunitat que cal 
aprofitar. Al final, el 9N l’acaba-
rem fent bo si la gent hi participa 
massivament i esdevé una eina 
contra les prohibicions de l’Es-
tat. Tot i això, hi hauria d’haver un 

Hi ha assumptes polítics que fan 
molt soroll. Molt. Que ocupen pàgi-
nes i pàgines, que remouen les polè-
miques fins al límit, alguns fins i tot 
que provoquen conflictes personals 
i familiars. Alguna cosa d’això va 
passar recentment a Òdena. 
El cas dels “sous dels regidors del 
PSC” i de l’exalcalde Francisco Gui-
sado, que va denunciar-se àmpli-
ament per part de CIU i ERC fins a 
convertir-se en primer tema d’actu-
alitat en aquesta comarca, ha mort, 
com acostuma a passar sempre, en 
els jutjats. El cas va ser motiu de 
conversa a tot el poble i va con-
vertir-se en una veritable croada 
en tota regla d’un sector contra un 
altre sector político-social d’Òdena, 
inundant les xarxes socials de 
comentaris -i insults- de tota mena, 
habituals quan algú pensa que ha 
ficat la mà a la caixa de tots els 
contribuents. La corda es va tensar, 
i molt. 
I allò que semblava que acabaria, 
segons alguns, en un càstig exem-
plar i amb conseqüències penals, 
afectant l’alcalde i els regidors soci-
ates, i la secretària municipal -que 
també apareixia al mig del suposat 
tinglado- s’ha acabat en... un no res.  
Es veu que l’alcalde ha tornat 2.000 
eurets que no haurien d’haver anat 
mai a la seva butxaca,  i passa que 
t’he vist. Avui pau i demà glòria. 
Carpetassu a l’assumpte.
Això sí, els advocats han fet l’agost, 
i els jutges han perdut el temps. 

major desplegament de recursos 
(espais per a poder votar, infor-
mació personalitzada, pluralitat 
de la campanya...). No podem 
fiar-ho tot només al compromís 
de la gent. 
Què hem de fer els ciutadans 
si hi ha qui ens vol impedir 
el dret de participació el diu-
menge 9 de novembre?
Els ciutadans no ens queda 
més remei que continuar exigint 
aquest dret a expressar-nos, per 
les vies que faci falta. El 9N hem 
d’anar als col·legis electorals i 
exercir el dret a vot, peti qui peti. 
Em semblaria una manca de res-
pecte a la gent que s’ha mobilitzat 
durant tots aquests anys que això 
no fos així. Ha arribat el moment 
de superar les pors i mostrar que 
la nostra determinació està per 
sobre de la decisió de 12 jutges 
o d’un govern espanyol que han 
quedat deslegitimats per prendre 
decisions sobre el nostre futur 
col·lectiu.
Què que passarà el dia 10?
El dia 10 no s’acaba res. Ara bé, 
ha de començar una nova etapa 
d’aquest procés, en què la classe 
política ha de parlar amb claredat 
i assumir la seva responsabilitat, 
sense dilacions. La participació al 
9N ha de ser alta per evitar temp-
tacions de marxa enrere. 

4 paraules amb... Joan Domingo


