
1.677
1,5

veuanoia.cat

DIVENDRES, 7 de novembre de 2014

D
E

 L
’A

N
O

IA

XXXII ANY

 Alba Vergés (ERC): 
"Hem d'obligar l'Estat a 
parlar"

Un diumenge per a 
la història

 Teo Romero (PSC): 
"A Montbui la majoria 
de la gent no vol la 
independència"

 Demà, un dia abans 
del 9N, Pilar Rahola 
serà a Igualada

 600 voluntaris tindran 
cura de la jornada de 
participació a l'Anoia

 Guia per saber 
on  i com votar 
a tota la comarca

Pàg. 08

 Un Mosso anoienc: "No 
em veig retirant urnes"
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El diumenge 25 d’abril del 2010, en molts 
municipis de l’Anoia, amb Igualada al cap-
davant, milers de ciutadans van expressar 
la seva voluntat de construir un nou país 
en l’onada de consultes populars, que, 
en aquell temps, hi havia a tot Catalunya. 
Aquella jornada particular va ser un èxit, i, 
en part gràcies a ella, el país ha viscut des 
de llavors un procés inaturable que encara 
perdura. El 9N és un dels fruits.
És curiós que, fa quatre anys i en la nos-
tra editorial, ja dèiem que “malgrat que al-
guns s’entestin a treure valor a la consulta, 
porucs en el fons dels valors democràtics 
més profunds, el cert és que, lluny que la 
iniciativa s’esmicoli en el temps, cada dia 
que passa els ciutadans tenim més argu-
ments per celebrar accions com aquesta. 
Només cal veure què ha succeït els darrers
dies amb el llarg, trist i lamentable episodi 
de l’Estatut per adonar-se que calen inicia-
tives així”. Paraules que, malgrat el pas del 
temps, mantenen tot el seu propòsit. 

Sempre, sempre, serà més important tot 
allò que neix de la base i, lentament, va as-
cendint en les estructures del poder demo-
cràtic, abans que les decisions preses des 
de dalt, moltes vegades sense consens i 
producte de despotismes que han destruït 
la confiança de milers de persones, con-
seqüència d’un sistema polític encarcarat, 
massa de cara a la galeria i que demana a
crits un canvi immediat.
Fa quatre anys l’Anoia ja va ser una de 
les comarques amb més participació a les 
consultes populars. Això ens fa pensar que 
diumenge vinent, malgrat tots els impedi-
ments, el poble tornarà a demostrar que 
ens agrada fer un enorme favor a la demo-
cràcia, que està per damunt dels actors de 
la política, votant i participant activament 
en pobles i ciutats. No només estarem a 
l’altura del que ens demana una altra jor-
nada particular, històrica, sinó també per 
les generacions futures. “El que debò és 
important, més enllà del que diguin, és 
el vot del poble, des del poble”, dèiem el 
2010, i diem ara amb tota la força.
Diumenge, la història ens convoca. 
Escrivim-la entre tots.

Una jornada 
particular

Igualada, ciutat 100% comercial
Aquests dies a la nostra ciutat es respira un aire 100% comer-
cial  i això fa que la gent surti, passegi i compri. Iniciatives com 
la Gran Festa del Vi que tindrà lloc demà dissabte són un re-
clam per a la ciutat i combinades amb l’onzena edició del Rec.0 
i l’Igualada Slow Shopping que s’estan duent a terme des de 
dimecres, fan que la ciutat bulli d’energia positiva.

Felip VI, rei d’Espanya, va fer un discurs dient que 
“Els espanyols ja no som rivals els uns dels altres. 
Som protagonistes d’un mateix camí”. Vol la unitat 
dels espanyols, “de nord a sud i d’est a oest,  perquè 
qualsevol societat avançada de reconeix que el món 
camina cap a una integració més gran i no el contra-
ri”. El problema no és anar junts, sinó que uns vagin 
a coll bé i a més rondinin a qui els porta.

Ricardo Martí, periodista de 13 TV, va declarar en el 
programa ‘El Cascabel’ que “tinc el deure històric de 
que Catalunya s’ho passi malament, com espanyol 
no puc permetre que se’n vagi tranquil·la”. I com ell 
malauradament n’hi ha molts.

Miquel Bosch, que pertany al moviment 12 O i que 
va ser convidat pels del PP a la sessió de control al 
Parlament de Catalunya, volia desplegar una pan-
carta durant la sessió amb altres quatre de la seva 
colla. Com que no els deixaven van començar a 
aplaudir i cridar cada vegada que deien alguna cosa 
“els seus”. Fins que van expulsar. Al marxar va dedi-
car a la Cambra una salutació braç enlaire i un “Viva 
Espanya” com es feia durant la dictadura franquista. 

I Mariano Rajoy, president del govern, que al no sa-
ber com collar a Artur Mas, president de la Generali-
tat, pel nou 9N, li etziba que ha fet “un acte mesquí, 
ja que fa fer als funcionaris allò que ell no s’atreveix 
a fer”. I ha plantejat de nou un recurs davant del TC. 
Amb el fàcil que hauria estat deixar votar fent-ho bé.

Soraya Sáez de Santamaria, va anunciar un recurs 
d’anticonstitucionalitat que ha aprovat el Consell de 
Ministres. I el TC ha tornat a deixar “en suspens”  la 
consulta.

Francesc Homs, conseller de Presidència de la Ge-
neralitat, deia que “no sé com podran prohibir el que 
no es fa. Nosaltres ja no fem el que volíem fer”. Però 
el TC ho ha tornat a prohibir. I ara “el que no es fa” 
s’haurà de veure com es materialitza.

El Mundo diu que investiguen a Xavier Trias, alcalde 
de Barcelona, per un compte de 12,9 milions a An-
dorra. Hi ha tantes denúncies, que ara ja no cal apor-
tar dades. Ni tan sols dir el banc on presumptament 
són. I la brama ja fa la resta. En aquest país allò de 
la presumpció d’innocència ja no serveix per a res. I 
l’alcalde presenta un certificat i demana la dimissió 

de Jorge Fernandez Diaz, ministre de l’interior, per 
filtrar notícies falses amb interès polític.

Francisco Nicolás Gomez Iglesias, conegut com 
el ‘Petit Nicolàs’, als 14 anys ja feia d’escolta d’Es-
peranza Aguirre quan Estíbaliz Gabilondo treballava 
pel programa ‘Caiga quien caiga’. Fa poc va ame-
naçar a un taxista de dient-li “jo et clavo un parell 
de trets i a mi no em passa res” ensenyant-li una 
carpeta amb l’escut d’Espanya i el CSI. I el taxista 
no li va cobrar la carrera. En quatre dies el tindrem 
a la televisió explicant “suculències” dels poderosos.

Francisco Granados, exalcalde de Valdemoro, ex-
secretari general del PP madrileny, exconseller de 
Presidència, Justícia i Interior del Govern de la Co-
munitat de Madrid presidit per Esperanza Aguirre, va 
ser detingut en una operació conjunta de l’Audièn-
cia Nacional, la Fiscalia Anticorrupció i la UCO de la 
Guàrdia Civil.  Operació neteja per passar comptes 
amb els dissidents, encara que siguin del mateix par-
tit. Una operació neteja amb aigua bruta.

Victoria Álvarez, que juntament amb Alicia Sanchez 
Camacho van protagonitzar l’afer de ‘la Camarga’  
amenaça en reobrir el cas si no cobra els 50.000 eu-
ros que li van prometre i diu que es vol querellar con-
tra el detectiu per estafa i “posar sobre la taula totes 
les dades que obrin en el nostre poder sobre el que 
va haver-hi abans, durant i després d’aquell dinar”. 
Quin personal tots plegats. 

David Fernandez, portaveu de la CUP es va encarar 
amb Albert Rivera de Ciutadans que anava mofant-
se d’ell dient “Llibertat per Arnaldo Otegui”. Hi ha qui 
li agrada entre el públic qui aixequi el braç com feien 
els feixistes i no deixen que els altres s’expliquin. 

Jordi Savall, el nostre compatrici, que feia poc ha-
via rebut la medalla d’or de la Generalitat i s’havia 
expressat amb serenes conviccions, ha rebutjat el 
Premi Nacional de Música, i li ha comunicat al minis-
tre José Ignacio Wert, que “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 defensa i promoció 
de l’art i dels seus creadors”.

Fa 4 anys l’Anoia ja va ser una de 
les comarques amb més participa-
ció a les consultes populars. Això 
ens fa pensar que diumenge vi-

nent, malgrat tots els impediments, 
el poble tornarà a demostrar que 

ens agrada fer un enorme favor a la 
democràcia
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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A poc menys de 48 hores per a la cita amb les 
urnes de la consulta/procés de participació, en-
cara espero que des d’Espanya em donin argu-
ments de pes per al No o per desestimar l’exercici 
democràtic. Ans al contrari. L’única cosa que he 
escoltat -i mira que fa temps que dura el procés- 
és que la Constitución Española impedeix una 
consulta legal.
Sento vergonya aliena escoltant algunes “opini-
ons” i veient el que amaguen.
Rajoy va dir “Hay que cumplir la ley”. Ho diu el 
president d’un partit -el PP- que presumptament 
va construir la seva seu amb diner negre. Ho 
diu el president d’un partit que té a l’exsecretari 
general imputat per comprar -també amb diners 
de la caixa B- accions d’un mitjà de comunicació 
d’extrema dreta que, no cal dir-ho, dia si i dia tam-
bé, insulta a Catalunya. 
Els mateixos que varen prohibir -Instituto Cervan-
tes- la presentació d’un llibre -Victus- a Utrech 
han convidat a Nova York a presentar “Libres e 
Iguales”, la plataforma anticatalana que encapça-
la Mario Vargas Llosa. El president d’Extremadu-
ra, Jose Antonio Monago, que va dir allò de “Ca-
taluña pide y Extremadura paga” va carregar al 
Senat les factures de 34 viatges particulars.... i 
fets en primeríssima classe.
Per no parlar de la negativa de Correus a repartir 
cartes de l’ajuntament de Girona o les diverses 
querelles interposades per la Delegada del Go-
bierno a Catalunya, la inefable Llanos de Luna, 
per temes tan importants per als ciutadans com 
és l’ús de banderes a les façanes municipals. De-
mandes i querelles que, tot sigui dit de pas, perd 
invariablement. Cal que pregunti qui coi paga tan-
ta querella?
Podria seguir amb el llista però sincerament no 
en tinc ganes. El que tinc ganes és de fer polí-
tica amb majúscules. D’anar diumenge a votar. 
D’acompanyar a les persones que tinguin difi-
cultats. D’anar a votar per trencar els arguments 
postconsulta a Rajoy. Recordo la Via Catalana, 
l’onze de setembre del 2013, on més d’un milió i 
mig de catalans ens vàrem manifestar de punta 
a punta del país. Un mes després, el Dia de la 
Hispanidad, es varen reunir 16.000 persones a 
la plaça de Catalunya de Barcelona. Per al PP, 
“esta es la mayoria de Cataluña que no quiere la 
independencia”.
Estic segur que el dia 10 -dilluns vinent- el gobi-
erno de España, comptarà els que no hagin votat 
i els posarà a la llista dels bons espanyols -o dels 
catalans domesticats- per dir que la majoria de 
catalans vol seguir sotmesa a Espanya. En tot 
cas no ho podrà fer amb la meva abstenció.
Ha arribat el dia de fer un altre pas. D’obrir una 
altra pantalla al procés i de demostrar que els de-
mòcrates som majoria.... almenys a Catalunya.

Ha arribat el dia

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Mort a Samarra. Diumenge passat es va 
celebrar el dia dels difunts. Bon moment per refle-
xionar sobre aquest conte, on un cavaller molt es-
timat del Sultà de Bagdad se li va presentar dema-
nar-li el millor cavall que tingués. Volia escapar-se i 
tornar al seu castell de Samarra. Desencaixat li va 
explicar que havia vist a la Mort al Basar. S’havia 
espantat a l’adonar-se que el mirava malament. El 
Sultà, compadit, li va donar el més bo que tenia i 
el cavaller va marxar al galop. Sabia que hauria de 
cavalcar tota la nit per arribar d’hora al seu refugi. 
El Sultà va cridar la Mort per preguntar-li per què 
havia espantat el seu cavaller. Però la Parca li va 
dir que la seva reacció només havia estat de sor-
presa al veure’l al Basar, quan l’endemà l’havia 
de trobar... a Samarra. I el Sultà es va entristir, en 
constatar, una vegada més, que ningú no pot esca-
par al seu destí.
Aquesta és una història sufí, escrita probablement 
per Fudail Ibn Ayad al segle XI en la seva obra Hi-
kayat-I-Naqshia i represa més tard per Idries Shah 
i el 1933 per Somerset Maugham,  en la seva obra 
Sheppey’. Mil anys els separen, però la història 
només canvia l’ofici dels protagonistes. L’encontre 
amb la mort sempre ha seduït la imaginació. No se 
sap mai quan pot aparèixer i no deixa de ser un pas 
vers el desconegut.
Per a moltes religions la mort obre la porta del cel. 
O de l’infern. Una zona vista com a premi o càstig 
pel que s’ha fet durant la vida. Per altres és l’entra-
da a noves dimensions on l’espai i el temps deixen 
de ser els únics paràmetres, per conviure amb mol-
tes altres que els sentits són incapaços de detec-
tar. De la mateixa manera que som incapaços de 
veure ones lluminoses de determinada magnitud o 
d’escoltar bandes acústiques fora del nostre camp 
sensorial. Així la realitat seria una interpretació feta 
per la ment, que vehicula la informació que capten 
els nostres sentits. I pot haver-hi gent amb poten-
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cials diferents de captació. I la “norma estadística” 
determina qui està en la normalitat.  
Per això diuen que la mort només afecta el cos. 
Aquest embolcall de l’ànima que s’ha d’alimentar 
i nodrir per mantenir viva la ment, amb totes les 
seves vivències, alegries i penes. Així l’esperit és 
energia. I aquesta no es destrueix sinó que es mo-
difica i per tant pot accedir a estadis que fins ara 
eren desconeguts. I per això no té per què morir. I 
sigui quina sigui la natura de la mort, el cert és que 
ve quan li sembla. Ens agradi o no, tinguem altra 
feina a fer o no, ella va inexorablement al seu aire. 
I quan arriba l’hora ve amb la seva dalla i fa la seva 
feina. 
Però aquest conte no s’acabava amb la fugida a 
Samarra. A l’arribada al castell el cavaller va pre-
guntar al sentinella de la porta si la mort ja havia 
arribat. Li va dir que encara no. Aleshores el sol tot 
just començava a sortir. I el cavaller no va tancar 
les portes ni va organitzar la defensa. Se’n va anar 
a la seva habitació a esperar-la. I quan va arribar ell 
estava tranquil. Ja no tenia por. Durant la llarga ca-
valcada havia tingut temps de pensar molt en la tro-
bada. I va pensar que la mort no és el final. El que 
compta és el camí fins trobar-la. I en aquest trajecte 
cal posar-hi tot allò que ajudi a l’esperit a enriquir-
se, ajudant a ser millors i a fer millor l’entorn en el 
que estem. L’espai i el temps són les dimensions 
que coneixem. I s’ha de treballar per treure’n pro-
fit. Perquè tant és on sigui el final. Sigui a Bagdad, 
Samarra o Smarkanda. No és això el que compta. 
Tampoc on s’està enterrat, ni les visites a la tomba 
que facin amics i familiars. Ni el record que se’n 
tingui. Ni els béns materials que es tenien en el mo-
ment d’anar-se’n d’aquest món. Perquè d’ací ningú 
se n’enduu cap. Tot ho han de deixar vulguin o no. 
I a l’altre costat no es necessita res... 

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

INSTAL·LACIONS R. CARVAJAL
Tel. 629 323 438 rupertcarvajal@terra.com

ET REFORMEM 
EL BANY COMPLET

CANVIA LA BANYERA PER UN 
PRÀCTIC PLATDE DUTXA!!!

AIGUA-GAS - ELECTRICITAT-
CALEFACCIÓ - A.CONDICIONAT
MANT. INDUSTRIAL - E.SOLAR
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LOTTO 6/49
· Dissabte 1/11/2014
12-21-29-38-39-40
Complementari: 42
Reintegrament: 6

· Dimecres 5/11/2014
2-8-9-22-44-48

Complementari: 42
Reintegrament: 6

TRIO
· Dijous 30                217  
· Divendres 31          650
· Dissabte 1     317
· Diumenge 2          491
· Dilluns 3               486
· Dimarts 4       556
· Dimecres 5      811

ONCE
· Dijous 30              58686
· Divendres 31       67952
· Dissabte 1    24442
· Diumenge 2       82350
· Dilluns 3             82679
· Dimarts 4    14322
· Dimecres 5    84678

· Dijous 30   3-15-23-26-34-38   C: 16  R: 7
· Dissabte 1   1-4-9-11-38-48  C: 26   R: 6

· Diumenge 2   10-38-47-48-53  Núm. clau: 4 

· Dimarts 4   2-20-22-26-47  Estrellas: 5/9

NOVEMBRE
7: Ernest; Florenci; Carina; Severí. 
8: Sever, Severià, Carpòfor i Victorià.
9: Mare de Déu de l’Almudena; Teodor.
10: Lleó el Gran; Andreu Avel·lí; Tiberi.  
11: Martí de Tours; Menna.
12: Josafat; Emilià (Millán) de la Cogolla, 
13: Leandre; Dídac; Estanislau de Kostka.

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

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc.,  respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU 
han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, DNI i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així mateix, és important que la llargària de les cartes no 
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU  es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades ni tampoc seran retornades als seus redactors. La Veu expressa únicament la 
seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

Denúncia ciutadana da-
vant les Nacions Unides, 
el Parlament Europeu, 
la Comissió Europea, el 
Consell d’Europa i l’Osce

Els sotasignats, ciutadans europeus 
i catalans, fem nostra la denúncia 
subscrita pels càrrecs electes del 
Parlament de Catalunya, del Parla-
ment Europeu, de les Corts espanyo-
les i dels Ajuntaments de Catalunya, 
contra l’Estat espanyol perquè vulne-
ra el dret del poble català a decidir el 
seu futur polític i li impedeix l’exercici 
de la democràcia mitjançant qualse-
vol sistema de consulta reconegut 
internacionalment.
En aquest sentit, AFIRMEM que:
1.- El poble de Catalunya té, per ra-
ons de legitimitat democràtica, caràc-
ter de subjecte polític i jurídic sobirà 
i, com a tal, es reconeix a sí mateix el 
dret a decidir el seu futur polític.
2.- El poble català, directament o mit-
jançant els seus representants polí-
tics, ha expressat repetidament la 
seva voluntat de decidir el seu futur 
polític.
3.- El Parlament i el Govern de Cata-
lunya han seguit tots els passos ne-
cessaris per poder complir el mandat 
democràtic d’exercir el dret a decidir, 
derivat de les eleccions del 25 de no-
vembre de 2012.
4.- La posició espanyola és contrària 
a la pràctica internacional pròpia de 
països democràtics, com són els ca-
sos del Canadà amb el Quebec i del 
Regne Unit amb Escòcia.
És per tot això que posem en conei-
xement de les Nacions Unides, del 
Parlament Europeu, de la Comissió 
Europea, del Consell d’Europa i de 
l’Organització per a la Seguretat i la 
Cooperació a Europa que:
1.- Des de Catalunya s’han exhaurit 

les vies legals dins de l’Estat espa-
nyol per trobar un acord polític que 
permeti celebrar un referèndum o 
consulta sobre el futur polític de Ca-
talunya, inclosa l’opció de la inde-
pendència.
2.- Existeix una manca absoluta de 
voluntat política per part del Govern 
espanyol per establir marcs de dià-
leg i de negociació i també consta-
tem la seva negativa permanent a fer 
possible l’exercici del dret a decidir 
del poble català.
3.- L’acumulació de dificultats i de 
negatives per part de les màximes 
institucions polítiques i judicials de 
l’Estat espanyol, que refusen cons-
tantment totes les propostes que 
s’han fet des de Catalunya, s’agreuja 
amb una decidida involució política 
i democràtica, clarament dirigida a 
debilitar l’autogovern català. Aques-
ta involució avui s’expressa amb to-
tal claredat en els aspectes polítics, 
competencials, financers, socials, 
culturals i lingüístics.
4.- Ens sentim legitimats per empren-
dre totes les actuacions necessàries, 
de forma pacífica i democràtica, que 
ens permetin conèixer la voluntat 
majoritària del poble de Catalunya 
amb relació al seu futur polític i,
Signat a . 09/11/2014
posteriorment, per obrar en conse-
qüència seguint aquest mandat de-
mocràtic.
És per això que, en aplicació dels 
principis democràtics que inspiren 
la Carta Fundacional de les Nacions 
Unides i dels successius pactes i 
tractats internacionals que garantei-
xen els drets dels pobles a decidir 
el seu futur polític, sol·licitem a les 
Nacions Unides, al Parlament Euro-
peu, a la Comissió Europea, al Con-
sell d’Europa i a l’OSCE, que duguin 
a terme les actuacions necessàries 
per garantir que el poble català pu-
gui decidir, democràticament, el seu 

futur polític.

No renunciem a zones 
verdes
•• ASSOCIACIÓ PER L’ESTUDI DE LA NATU-
RA DE L’ANOIA. AENA
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS D’IGUA-

LADA. CECI

Igualada no és una ciutat on hi so-
brin espais verds en el seu casc urbà 
i ara un dels pocs que existeixen es 
troba greument amenaçat. 
Ens referim al jardí de Can Badia, 
casa i arbreda, situat a l’inici del 
Passeig Verdaguer a la banda de 
llevant. Els arbres i arbusts –alguns 
força singulars- que hi tenen cabuda 
acullen una bona varietat d’espèci-
es d’ocells a les diferents estacions 
de l’any, moltes hi nien i altres hi fan 
incursions procedents de les rieres i 
boscos propers. Un hàbitat d’aques-
tes característiques, amb tot el que 
significa a nivell mediambiental, no 
es pot veure reduït a una mínima ex-
pressió. Cal convertir-lo en un parc 
públic on la ciutadania hi pugui acce-
dir i fruir dels seus atractius.
El jardí de Can Badia es veu ame-
naçat per la construcció d’un altre 

hipermercat, en aquest cas d’una 
multinacional alemanya. No veiem la 
necessitat d’edificar un altre establi-
ment d’aquesta mena en una zona 
que n’està del tot ben dotada, de la 
mateixa manera que n’està la resta 
de la ciutat. No entenem, tampoc, per 
què s’afavoreix la possible edificació 
d’aquesta gran superfície tot canvi-
ant la qualificació de zona residencial 
a zona comercial. El que sí que tenim 
clar és que no respon al “bé comú de 
la ciutadania” com s’ha afirmat. Pen-
sem que, en tot cas, cal fomentar 
un altre tipus d’establiments, el petit 
comerç, els productes de proximitat, 
establiments que ajuden a dinamitzar 
la ciutat, a fer-la més amable i ha co-
hesionar-la socialment.
No podem fer menys que mostrar 
públicament la nostra disconformitat 
amb aquest projecte. No es pot mal-
metre d’aquesta manera una de les 
principals entrades a la ciutat cons-
truint-hi un gran magatzem i una ex-
planada asfaltada per l’aparcament 
de vehicles. La zona no és un model 
de finor i boniquesa, ni urbanística 
ni arquitectònica, no la desgavellem 
més. Els nostres descendents ens ho 
agrairan.

Dia 7: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 8: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 9: BAUSILI/FÀTIMA/ Born, 23/Av. Pietat, 25
Dia 10: PAGÈS./ Pau Muntadas, 58
Dia 11: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 12: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 13: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27

cartes al director



Oiaiubi és una nova botiga 
de roba i complements per 
a infants ubicada al carrer 
del Retir, 34 d’Igualada. 
Es tracta d’una botiga mul-
timarca de roba alternativa 
que ofereix la possibilitat 
de trobar a Igualada aque-
lles marques de roba i 
complements infantils que 
es caracteritzen per ser 
peces de fabricació euro-
pea, fetes amb materials 
100% naturals i que garan-
teixen un procés de pro-
ducció lliure d’explotació 
dels treballadors, fet que 
no succeeix amb les grans 
multinacionals que oferei-
xen productes a preus molt 
baixos però que tenen un 
elevat cos social.
Al capdavant de la botiga 
hi ha la Cristina Pindado, 
mare de dues filles petites, 
que es va plantejar aquest 
negoci al veure que a la 
nostra ciutat el mercat de 
roba de nadons i nens se-
gueix sent força tradicio-
nal, amb teixits poc còmo-
des, que no deixen moure 
els infants amb naturalitat 
i va apostar per buscar 

aquella roba i comple-
ments, originals i divertits, 
que permetin als nens créi-
xer amb llibertat.
A Oiaiubi hi podreu trobar 
un seguit de marques de 
roba per a nens i nenes de 
0 a 14 anys: Piu et Nau, 
Mon Marcel, Ubang, Visu-
al Poetry Barcelona, Ypor-
que, Le Toit de la Lune i 
Minicirkus. Totes aques-
tes marques compleixen 
la filosofia de venda que 
la Cristina es va plantejar: 
productes diferents, còmo-
des, fabricats amb fibres 
naturals. També s’hi poden 
trobar unes sabates per a 
nadons molt divertides, de 
pell natural de la marca 
Inch Blue.
A Oiaiubi també hi podreu 
adquirir regals i comple-
ments molt originals de les 
marques Cargolet i Micu-
macu, com poden ser unes 
pissarres portàtils (molt 
útils quan sortim perquè 
els nens dibuixin i no ha-
gin de gastar paper), mot-
xilles, portaentrepans de 
roba, corones d’aniversa-
ri... També s’hi poden tro-
bar productes de Ciudad 
Miniatura, especialistes en 

Oiauibi, la nova botiga de roba
a Igualada per a infants

fundes per al cotxet, man-
tes, coixins... molt divertits 
i fets a mà.
Una altra de les apostes 
de la botiga es basa en la 
filosofa de la criança natu-
ral i per això també dispo-
sen de diversos productes 
com: motxilles Manduca, 
bandoleres, fulars, mei 
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tais, bolquers de tela, jo-
guines de fusta.
La Cristina explica que 
“Oiaiubi va dirigida a to-
tes aquelles mares i tots 
aquells pares que tenen 
una determinada cons-

a nostre conte d’en Patufet. 
A la Cristina li va agradar la 
idea, ja que la canalla, es-
pecialment quan són na-
dons, són personetes pe-
tites, com ho són aquests 
personatges de conte. “A 

Oiauibi ofereix als 
seus clients pro-
ductes de fabricació 
europea, elaborats 
amb materials 100% 
naturals

ciència social i que bus-
quen roba diferent, còmo-
da, original i divertida per 
als seus fills i filles. Amb 
l’avantatge que no és una 
roba que es trobi a Iguala-
da, ja que actualment no hi 
ha cap botiga que treballi 
amb aquestes marques”.
Aquest nom tan caracterís-
tic de la botiga prové d’un 
conte tradicional japonès, 
“Oyayubi hime”, que és el 
conte de la polzeta, similar 

Hi podeu trobar roba 
per a nens i nenes 
de les marques Piu 
et Nau, Mon Marcel, 
Ubang, Visual Poetry 
Barcelona, Yporque, 
Le Toit de la Lune i 
Minicirkus

més a més, fonèticament, 
vaig trobar que oiaiubi so-
nava a quelcom infantil i, 
al decantar-me per aquest 
nom per a la botiga, vaig 
fer-ne una adaptació a les 
grafies catalanes”.
Oiaiubi té també una boti-
ga virtual a l’adreça www.
oiaiubi.com. Així mateix 
també podeu trobar sorte-
jos de productes i exceŀ-
lents promocions al Face-
book i al Twitter.

A Oiauibi també hi 
podreu trobar regals 
i complements molt 
originals de les mar-
ques Cargolet, Micu-
macu i Ciudad Minia-
tura
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De la mateixa manera que hi ha moltes maneres 
de matar puces, o així ho deia el meu avi, que les 
coses es podien fer de maneres diverses o arribar 
a una fita de diverses maneres. Avui, en aquesta 
columna setmanal, no em referiré “al procés”; per 
un dia descansarem. Del que m’agradaria parlar 
és de com tirar un país endavant, i repeteixo que 
hi ha moltes maneres: des de la política, des de 
l’activisme compromès, les associacions... des del 
treball.
En català hi ha una paraula que m’agrada fonèti-
cament, però no pel que significa: Escarràs. Se-
gons el DIEC, en la tercera accepció vol dir “per-
sona que fa la feina més pesada d’una casa, d’una 
treballada...”. Dic això perquè penso que per fer 
país s’ha de treballar, però no com un escarràs. 
Aquests temps ja han passat; avui s’ha de funci-
onar amb la intel·ligència, pensant noves fórmu-
les. Les feines més dures en els països avançats 
les fan les màquines o els robots. Suposo que us 
sona allò del valor afegit; doncs per aquí vaig.
Fa uns anys l’equip que governava Igualada va 
presentar un POUM, un pla d’ordenació urbanís-
tica municipal -no confondre amb  el Partit Obrer 
d’Unificació Marxista-, un pla que, simplificant-ho 
molt, es carregava un barri històric, un barri indus-
trial que al llarg dels anys havia aixecat Igualada 
portant-li benestar econòmic: el Rec. Volien en-
derrocar centenars de velles fàbriques i construir-
hi no sé quants milers de pisos.
Per sort, un grup de gent jove s’hi va oposar amb 
tanta força que es van carregar el projecte i de 
passada l’alcalde que a la següent legislatura se’n 
va haver d’anar a casa seva. Aquest grup d’esfor-
çats no ha parat de bellugar-se, promovent la re-
cuperació d’espais, que de mica en mica ja s’està 
produint, com l’ocupació de despatxos professio-
nals o sent seu d’organitzacions cíviques com La 
Bastida.

Hi ha moltes maneres de fer país
JOSEP M. RIBAUDÍ · 

No vull personalitzar sobre aquest grup de ciuta-
dans perquè entre algun d’ells hi tinc fortes, fortís-
simes, relacions familiars, però sí que vull ressal-
tar el valor d’una iniciativa que ha tornat a situar 
Igualada al mapa: el REC.0, aquest esdeveniment 
que es produeix dues vegades a l’any i que atrau 
milers i milers de persones de tot Catalunya i més 
enllà perquè és la concentració de pop up stores* 
més gran d’Europa, on primeres marques i disse-
nyadors venen els seus estocs, i on en paral·lel 
s’hi organitzen activitats culturals, concerts, con-
ferències, exposicions...
Torno al començament dient que penso que això 
és fer país. Els dies anteriors a l’obertura el bar-
ri bull d’operaris muntant les botigues; fusters, 
electricistes, il·luminadors, soldadors... gent que 
mengen als restaurants de la ciutat, que dormen 
als hotels, que omplen els dipòsits de gasolina 
per tornar a casa, empreses que reben comandes 
de materials, que lloguen generadors, doncs és 
tal la demanda d’energia que les línies no donen 
l’abast...
Doncs si això no és fer país que vingui algú i m’ho 
expliqui. Continuo pensant que hi ha moltes ma-
neres de matar puces, i es veu que una de ells és 
organitzant el REC Experimental Stores.

* Jo ja tinc una edat i em va costar entendre què 
punyetes és això del pop up stores. Recordeu 
aquells llibres il·lustrats que a l’obrir les pàgines 
s’aixecaven en relleu  els dibuixos? Un castell, el 
llop amagat darrere d’un arbre... En anglès això 
és un pop up. En el món dels ordinadors el pop up 
és una finestra emergent, aquelles que t’apareixen 
i se’n van -o les fas marxar- al cap d’una estona. 
Doncs les pop up stores són això en versió botiga: 
apareixen de repent -per exemple al Rec- i desa-
pareixen al cap de quatre dies. Doncs benvingu-
des, bon viatge de tornada i fins l’any que ve.

Encara que no és la votació que molts hauríem 
volgut, votaré Sí-Sí perquè qualsevol acte que 
ens acosti a la independència tindrà el meu su-
port. I ho faré tantes vegades com sigui convo-
cat fins assolir la independència definitiva.
Votaré Sí perquè cap tribunal ens pot impedir 
l’exercici de la llibertat d’expressió i d’opinió.
Votaré Sí perquè  les lleis estan fetes per als 
homes i no pas els homes per a les lleis. I les 
lleis injustes no s’han d’obeir.
Votaré Sí perquè vull un país lliure on no calgui 
dependre de les arbitrarietats dels que ens me-
nystenen com a poble.
Votaré Sí perquè vull una república catalana, 
on tots els dirigents siguin escollits pels ciuta-
dans.
Votaré Sí perquè vull viure en un país on siguin 
respectats els drets de tothom.
Votaré Sí perquè no suporto les actituds intole-
rants i prepotents dels qui ens governen i volen 
tenir-nos sotmesos sempre més.
Votaré Sí perquè no vull un sistema educatiu 
que discrimini els alumnes per raó de la seva 
llengua. Vull que el català continuï sent l’instru-
ment bàsic de comunicació a les escoles mit-
jançant la immersió lingüística.
Votaré Sí perquè no vull que els infants cata-
lans siguin “espanyolizats”.
Votaré Sí perquè vull una sanitat sense retalla-
des, d’una qualitat que respongui a les neces-
sitats de la població.
Votaré Sí per no haver de sentir mai més que, 
mentre l’estat es queda 16.000 milions d’euros 
de les nostres contribucions, a Catalunya el 20 
per cent de població viu sota els límits de la 
pobresa.
Votaré Sí per poder donar assistència als in-
fants que, sense cap culpa, no tenen mitjans 
per desenvolupar-se.
Votaré Sí perquè vull un país que no estigui ta-
cat per la corrupció i on almenys sigui persegui-
da de forma exemplar.
Votaré Sí perquè vull saber on van a parar els 
diners que els ciutadans aportem a l’estat.
Votaré Sí per poder tenir unes infraestructures 
on no es dilapidin els diners en projectes faraò-
nics inútils i es prioritzi el benestar de la majoria 
dels ciutadans.
Votaré Sí perquè vull un habitatge digne per a 
tothom.
Votaré Sí perquè vull que els nostres joves pu-
guin trobar un treball digne sense haver d’emi-
grar a l’exterior.
Votaré Sí perquè els nostres avis puguin tenir 
una assistència digna en la seva vellesa.
Votaré Sí perquè vull un país on la cultura tingui 
un paper preponderant en la vida social.
Votaré Sí perquè els meus fills i néts puguin 
viure en un país millor que el que hem trobat 
nosaltres.
Votaré Sí per tots aquells que varen ser vexats 
a causa de la seva lluita per la nostra llibertat i 
ara ja no podran fer-ho.
Per tot això i per molts altres motius que podria 
aportar, votaré Sí-Sí el proper diumenge. Ja 
sé que no puc somniar en un món ideal, on tot 
funcioni com la maquinària d’un rellotge. Però 
almenys vull viure en un país lliure, amb els 
nostres propis recursos i fent-nos responsables 
dels nostres errors.
Per tant, i per damunt de tot, votaré sí per DIG-
NITAT.

Votaré Sí

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

L’autoparòdia del 9N
TONI AIRA ·    
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Al crac econòmic que no cessa, que ha deixat mili-
ons de ciutadans a la cuneta o sense perspectives 
de futur plausibles, Espanya hi ha sumat una mani-
festa fallida democràtica que diumenge oferirà una 
imatge al món que deixarà en evidència molt més 
que un govern i un president que ni lidera ni soluci-
ona problemes ni és capaç d’articular dues paraules 
en anglès quan volta un pèl enllà de ses fronteres. 
Perquè diumenge, si a Catalunya la ciutadania es 
mobilitza com mai abans ho ha fet (i caldrà que així 
sigui), explicarà al món sense paraules, nítidament, 
com és que reclama molt majoritàriament el dret a 
poder votar si vol seguir en aquest context democrà-
ticament tan absurd i insuficient que fins i tot s’auto-
parodia sense manies i exposant-se com si res a la 
mirada estorada dels altres.
Però alerta: l’autoparòdia a què diumenge se sot-
metran Rajoy, el govern de Madrid i el seu peculiar 
concepte de democràcia a Espanya no se l’han fet 
ells tots solets ni la culminaran diumenge en solitari. 
I aquí hi ha hagut, i caldrà que hi segueixin essent en 
bloc, dos actors claus que no han fallat: les instituci-
ons democràtiques catalanes i la seva societat civil 
més activa i propositiva. I cal reconèixer això tant 
com cal advertir que el procés no està culminat i que 
reclamarà encara molt més de tots plegats, si és que 
de veritat volen i mereixen allò que diuen defensar.
El president Mas ha fet força més d’allò que li exi-

gien les tradicionalment molt calculades promeses 
electorals de CiU. Està impulsant des de la màxi-
ma institució política catalana allò que pocs (fins i 
tot dels seus) se n’haurien imaginat mai. I tot amb 
una pulcritud que ha driblat el ridícul o la caricatura 
on Rajoy cau a diari via selfie per exemple mirant de 
prohibir el dret dels ciutadans a expressar lliurement 
la seva opinió.
Però Mas, i amb ell el govern i una majoria amplís-
sima del Parlament, han fet això per mèrits propis i 
també per l’impuls d’una societat civil que diumen-
ge haurà de tornar a respondre com en pocs racons 
dels món es reclama. Tinguem-ho clar: diumenge no 
va del percentatge de “sí” o “no”, perquè malaura-
dament aquest escrutini ens el va rebentar Madrid. 
Diumenge va d’inundar els carrers que envolten els 
punts de votació i d’oferir al món una imatge que val-
gui més que mil paraules. Que deixi en evidència, 
de nou, una democràcia espanyola en fallida i de la 
qual molts, legítimament, n’hi ha que en volen mar-
xar. Quants? Som camí de comptar-ho, no només el 
9N però també. Perquè diumenge, els qui hi creuen 
hauran de votar també per ells: pels qui des de can 
Madrid i des de fora hauran d’anar entenent que ep-
pur si muove, que això ja molt difícilment s’aturarà, 
i menys en un context democràtic tan autoparòdic i 
deficitari.

(Extret del Singular.cat)



La memòria dels fets històrics així com el registre 
del recorregut de la civilització, És a dir, la narració 
de la història, ha estat garantida, al llarg del temps, 
per l’historiador. Des d’Herodot, considerat el pare 
de la Història, fins l’historicisme erudit de Ranke, 
l’historiador només exercia de cosmògraf o de nar-
rador dels fets ocorreguts. A partir, però, de  Weber 
o Braudel, la disciplina històrica es va encaminar a 
interpretar els fets i més tard a classificar les ten-
dències històriques (historiografia);  Burke n’és un 
excel·lent exponent. 
L’historiador, a part de ser el preeminent guardià de 
la memòria, ha esdevingut un element clau alhora 
de qüestionar, entendre i preveure tot allò relacio-
nat amb el devenir de la humanitat. Així el diagnòs-
tic historiogràfic cataloga l’actual civilització com a 
postmoderna (també metapostmoderna). 
El postmodernisme, com a concepte, es va difondre 
a partir de l’obra de Lyotard La condition postmo-
derne (1979); en ella l’autor anunciava la fi i l’eclipsi 
dels grans relats i de les grans interpretacions com 
el socialisme o les idees de progrés, per a caure en 
un relativisme extrem on les representacions domi-
nen per sobre de la realitat. Altres historiadors i soci-
òlegs hi afegeixen les següents particularitats, com 
la manca de referents, la inhibició de tot compromís, 
la impossibilitat de conèixer l’autèntic significat del 
passat o la incapacitat d’anàlisi del present. El post-
modernisme posa èmfasi en el discurs més que en 
l’estructura submergint-se en una foscor disciplinar 

L’era postmoderna: decadència ineluctable? 
Què hi diu la Història?

JOSEP ORIOL JORBA ·    

sense precedents. 
Paral·lelament el liberalisme econòmic i democràtic 
cau en una omnímoda via d’inseguretat i descrèdit i 
la globalització ens porta més efectes perversos que 
no pas solucions holístiques.  
Tots aquests fenòmens no han estat ni sobtats ni 
fruit de la casualitat. La història no s’improvisa; és la 
suma fets puntuals, individuals i col·lectius que tenen 
un efecte global. El devenir és imparable i la línia di-
visòria entre una era o civilització i una altra, és de 
tal manera inadvertida que quan l’home la traspas-
sa, es crea un mur, -parafrasejant a Hannah Arendt-, 
darrere del qual queda el passat només recuperable 
pel escriptor de la memòria, l’historiador. Amb molta 
raó Hans Gert Pöttering, expresident del Parlament 
Europeu, va dir, parlant sobre el futur d’Europa, “ne-
cessitem bons professors d’història que ens ho ex-
pliquin”.
Àdhuc els canvis no han estat ni improvisats ni im-
mediats; tampoc les crisis, hi ha al darrere tota una 
complexa casuística. Dos grans historiadors l’Arnold 
Toynbee  i l’Oswald Spengler ho han abordat; el pri-
mer prenent la noció de civilització com eix episte-
mològic i el segon, Spengler, la de cultura; aquest a 
la seva obra  La decadencia de Occidente (1923) ja 
advertia de la tendència cap a la decadència. Una 
tendència acotada més tard per Lyotard. La qüestió, 
però, que m’interessa advertir és que aquesta ten-
dència, en els darrers anys, es manifesta com una 
realitat palmària. Les desigualtats creixen, la justí-

No és, precisament, pel que ara és el 9-N que anirem 
a votar, sinó pel que serà, pel que volem que sigui, 
per allò en què ho convertirem. Crec que ben po-
ques vegades a la història del nostre país s’ha viscut 
un moment col·lectiu de la intensitat i la passió de 
l’actual. Probablement, ens hauríem de remuntar a 
l’adveniment de la República el 1931, o bé al final 
del franquisme, per a trobar una situació 
amb certes semblances. Tots som cons-
cients de la imminència dels canvis que 
s’acosten, d’una magnitud sense prece-
dents. El pols democràtic ha de ser man-
tingut amb fermesa, sense defallir ni re-
trocedir, perquè ens hi juguem el nostre 
futur com poble lliure. Mai no hi havíem 
estat tant a prop com ara i per això, com 
a societat nacional, no podem fallar en 
un moment tan decisiu com aquest. No 
és pas, òbviament el darrer moment, ni 
som en allò que l’èpica anomenaria la 
“lluita final”, però no hi arribarem mai si 
ara fem un pas enrere.
La il·lusió per a construir una nova so-
cietat, una nova nació i un nou estat, 
ha anat amarant les consciències dels 
catalans. No som tan ingenus com per 
creure que, amb la independència, lliga-
rem els gossos amb llonganisses, però no 
tinc cap dubte que la qualitat de vida democràtica, 
cultural i material farà un salt endavant molt i molt 
destacat, en tots els àmbits. D’aquí ve aquest estat 
d’ànim il·lusionador, festiu, voluntariós, propi de la 
gent que ha anat perdent la por, que ha passat de la 
por a la independència a la independència de la por. 

De fet, la independència només serveix per a una 
sola cosa: per a ser independents. És a dir, per a 
fer recaure sobre nosaltres mateixos, exclusivament, 
tota la responsabilitat dels nostres actes. Constitueix 
el gest suprem de maduresa d’un poble: l’autogovern 
real, sense dependències. Ben mirat, la independèn-
cia és el gest més nacional i, alhora, menys nacio-

nalista que pot protagonitzar un poble, ja que amb 
la independència s’acaba un dels tòpics i coartades 
habituals de tot nacionalisme: l’enemic exterior. Ja 
no hi ha ningú, doncs, a qui carregar els neulers, tots 
els neulers, de les nostres mancances, limitacions i 
deficiències. Amb la independència, tot és responsa-

JOSEP-LLUÍS CAROD-ROVIRA

Il·lusió col·lectiva
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cia social està en desús, les relacions entre el crei-
xement econòmic i els rendiments de capital estan 
onerosament desproporcionats. El neoliberalisme 
ha deixat al marge milions d’exclosos socials. La 
corrupció política ha arribat a uns límits de prevari-
cació que fan tremolar l’Estat de Dret. 
Decadència, àdhuc, també és viure en un context 
d’incerteses i  de inseguretats com es fa patent, en 
la vida quotidiana de milions de persones arreu del 
món. Els governs, cada cop més febles, debilitats 
pel voraç poder de les grans corporacions, acaben 
sucumbint als poders fàctics, afectant negativament 
la política i la vida publica. El poders actuals per 
aconseguir els seus objectius anul·len les capacitats 
de pensar i decidir a través del núvol tòxic de la de-
cadència. 
Al llarg de la història les societats han fet servir, com 
a eina per produir canvis, a saber, les revolucions; 
processos molt complexos que han transformat i mi-
llorat la vida de l’esser humà. Les revolucions actu-
als, però, només han aportat celeritat i moltíssima 
informació, tanmateix poca formació.
Ens cal una societat més justa, una societat que 
opti per la revolució dels valors. No hi haurà equilibri 
sense comportament ètic ni pau sense enfortiment 
moral.
És possible sortir d’aquest estat decadent postmo-
dern que ens conforma i deforma. Només ens cal la 
voluntat i tenir la mirada atenta al que ens diuen els 
guardians de la memòria.

bilitat nostre, els encerts i els errors, tot.
Conscients que ser independents vol dir, de fet, tor-
nar a començar sobre unes altres bases, tothom s’il·-
lusiona ja amb un disseny futur de país molt millor 
que l’actual. L’imaginen els que aspiren a unes po-
lítiques socials més justes, amb uns nivells de be-
nestar generalitzats i uns condicions de vida digna 

bàsiques per a tothom. I aquells sectors 
de l’economia que es basen en el seu es-
forç, la seva creativitat i la seva capaci-
tat d’iniciativa i innovació, sense esperar 
el favor del ministre de torn, recórrer a 
l’activitat submergida o el frau fiscal. I els 
que aspiren a viure en una societat que 
valori la cultura i els creadors culturals, 
que llegeixi més i que no en castigui la 
producció cultural amb un IVA despro-
porcionat. I els que volen que la llengua 
deixi de patir, que tingui un futur més as-
segurat i on poder viure en català deixi 
de ser un gest heroic o impossible per a 
ser una expressió de normalitat nacional. 
I els que treballen per a una democràcia 
neta, activa i participativa, totalment re-
generada. Són moltes il·lusions, alhora, 
clar. Però un poble sense il·lusió no és 
un nació, sinó un simple retall de mapa, 

un poble vençut, sense ànima. És per tot 
això i més que, diumenge vinent, anirem a votar pel 
país i la llibertat. I perquè sabem que, a l’altra banda, 
enfront de la nostra il·lusió, només hi ha amenaces, 
mentides i insults, però no hi ha la més mínima il-
lusió. Aquesta la tenim nosaltres!



Tot a punt per anar a votar diumenge en una jornada 
cívica i democràtica que promet ser històrica
JORDI PUIGGRÒS.-
Serà una jornada històrica, 
així està tot preparat perquè 
sigui d’aquesta manera. Un 
dia en què, de forma cívica i 
democràtica, tots els ciuta-
dans residents a l’Anoia ma-
jors de 16 anys, sigui quina 
sigui la seva nacionalitat, tin-
dran el dret a decidir quin vo-
len que sigui el futur polític de 
Catalunya. El nou 9N, malgrat 
la prohibició que avui diven-
dres rebrà amb tota seguretat 
per part de la Fiscalia General 
de l’Estat, sembla que no té vi-
sos de fer marxa enrere. 
A l’Anoia hi ha 36 espais ha-
bilitats, la majoria instituts 
d’ensenyament secundari pro-
pietat de la Generalitat, però 
també locals municipals que 
són, lògicament, de l’Ajunta-
ment. 
L’adreça que consti en el DNI 
és la que determina el lloc on 
es pot votar, independentment 
de l’empadronament, ja que 
no s’utilitza el cens sinó que 
és a través de la informació 
del DNI. Podeu saber on votar 
anant a www.participa2014.
cat o bé trucant al 012. 
Aquesta ha estat una setma-
na de mobilitzacions, amb les 
accions vinculades al “país 
groc”. En aquest sentit, l’ANC 
ha repartit domassos per tal 
que tothom pugui penjar-ho 
als balcons i a les finestres 
dels seus domicilis, així com 
estelades i senyeres que facin 
visible el moment històric que 
estem vivint. També s’han dut 
a terme les “cassolades” per 

A la comarca hi ha 
habilitats 36 espais, 
la majoria instituts 
públics propietat 
de la Generalitat, 
però també dels 
ajuntaments
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Pilar Rahola.

protestar per la impugnació 
del govern espanyol i la sus-
pensió per part del Tribunal 
Constitucional.

606 voluntaris a les 
meses de votació
L’ANC i Òmnium disposen 
d’un alt nombre de volunta-
ris, que les últimes setmanes 
s’han mobilitzat amb la Giga-
enquesta, arribant a gairebé 
tots els municipis de la comar-
ca, però, a més, un total de 
606 persones s’han apuntat 
per fer de voluntaris el proper 
diumenge a les meses de vo-
tació. 
Tots ells ja fa dies que estan 
instruïts, amb diverses indica-
cions que s’han fet per correu 
electrònic, i amb un missatge 
d’agraïment per part de la vi-
cepresidenta de la Generali-
tat, Joana Ortega.

Punts informatius 
a l’Anoia
Durant aquesta setmana s’ha-
biliten punts informatius arreu 
de la comarca on s’informa de 
tots els aspectes de la consul-
ta i resoldre els dubtes que pu-
guin sorgir. 

Concretament s’ha habilitat  
una zona al circuit del Rec.0, 
al barri del Rec, on es dóna tot 
tipus d’informació, alhora que 
es fan accions reivindicatives 
del 9N. 
En un espai estratègic, a la 
vora del Museu Comarcal, 
s’ha pintat de groc un tram del 
terra i es disposa d’un pany de 
paret que es transformarà en 
un Mur dels desitjos on, qui ho 
vulgui, hi podrà penjar el seu 
desig per Fer un País Nou. 

Trasllat per a persones 
amb dificultat de mobilitat
L’ANC d’Igualada s’organit-
zarà per informar a tothom 
que ho desitgi sobre el funci-
onament electoral i organit-
zarà un dispositiu per ajudar 
persones amb problemes de 
mobilitat i facilitar-ne el tras-
llat als centres electorals. 
Es disposa d’un telèfon per 
atendre aquestes sol·licituds  
(620186782). A més, a Iguala-
da, i coincidint amb el dia de la 
mobilitat sostenible, el mateix 
diumenge hi haurà serveis de 
bus gratuïts per dirigir-se als 
punts de votació. 
Igualment, es podrà votar fins 
el 25 de novembre, en aquells 
casos que es requereixin per 
impediment justificat, però per  
fer-ho s’haurà d’anar a la De-
legació del Govern de Catalu-
nya a Manresa.

Seguiment de 
la nit electoral
Diumenge a la nit, l’ANC 
d’Igualada farà el seguiment 

Demà dissabte dia 8 de no-
vembre a les 19h, Pilar Ra-
hola serà a l’Ateneu Igua-
ladí presentant el seu nou 
llibre Mariona, convidada per 
l’ANC, oferirà una conferèn-
cia que porta per títol “9N, 

Pilar Rahola, demà 
a l’Ateneu Igualadí

camí cap a la llibertat”. Tin-
drem l’ocasió d’escoltar una 
de les veus més qualificades 
del procés sobiranista, mem-
bre del Consell Assessor per 
a la Transició Nacional, no-
més un dia abans del 9N.

En una urna com aquesta els anoiencs podrem dipositar el nostre vot el 9N.

dels resultats del procés par-
ticipatiu en acabar la jornada. 
Serà a l’Ateneu d’Igualada on, 
a partir de les 20h, es rebran 
les dades de la participació 
d’Igualada i de les poblacions 
de l’Anoia i es faran públiques.

Manifest de denúncia 
contra el govern espanyol
D’altra banda, la “Taula pel 
Dret a Decidir” ha organitzat 
pel mateix dia 9 de novembre 
un operatiu davant els locals 
de vot on tothom podrà signar 
un manifest on es dóna a co-
nèixer als estaments internaci-
onals la situació de repressió 
que exerceix l’estat espanyol 
al govern de la Generalitat i al 
poble català intentant prohibir 
aquest procés participatiu, un 
procés que ni tan sols és vin-
culant.

L’ANC ha instal.lat 
punts informatius en 
diferents punts de la 
comarca, com per 
exemple al Rec.0, 
i també ha repartit 
domassos

Punts de votació a Igualada, segons la zona de residència.

El tema de la setmana El 9N
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L’alcalde d’Igualada signa la denúncia 
internacional contra l’actitud de l’Estat

Punts de participació
POBLACIÓ LOCAL DE VOT ADREÇA

Argençola
Bellprat
El Bruc
Cabrera d’Anoia
Calaf
Calonge de Segarra
Capellades 
Carme
Castellfollit de Riubregós
Castellolí
Copons
Igualada
Igualada
Igualada
Jorba
La Llacuna
Masquefa
Montmaneu
Òdena 
Orpí
Piera
Piera
Hostalets de Pierola
Pobla de Claramunt
Prats de Rei
Pujalt
Rubió
Sant Pere Sallavinera
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sesgueioles
Sta. Margarida de Montbui
Sta. Maria de Miralles
Torre de Claramunt
Vallbona d’Anoia
Veciana
Vilanova del Camí

Local Social d’Argençola
Local Social
CEIP del Bruc
Local Social de Canaletes
Ins. Alexandre de Riquer
Local de Ràdio Altiplà
Institut Molí de la Vila
Escoles Públiques
Local Social 
La Cooperativa
Sala Polivalent
Institut Joan Mercader
Institut Milà i Fontanals
Institut Pere Vives i Vich
CEIP Jorba
Baixos Ajuntament
Institut de Masquefa
Cafè del Poble
Ajuntament
Local Polivalent
Institut Guinovarda
Ins.Salvador Claramunt
Torre del Senyor Enric
Teatre Jardí
Centre Cívic
Escoles de Pujalt
Local Social El Pla del Rubió
Local Social
Casa Consistorial
Sala Polivalent “La Fàbrica”
Institut Montbui
Local Social Antigues Escoles
Centre Social St. Joan Baptista
Institut de Vallbona d’Anoia
Sala Polivalent
Ins. Pla de les Moreres

C. Teresa Jornet s/n 
Local Social de Bellprat
C/ Bruc del Mig, 104
C/ Sant pere, 3
C/Joan Baptista la Salle, 6
Nucli de Dusfort
C/ Dr. Fleming, 24
C/ del Mas, 1
C/ Major, 10
Av. de la Unió, 29
Crta. 1412 s/n
C/ Sant Vicenç 27
Av. Emili Vallès, 4
Av. Emili Vallès, 17
C/ les Eres, s/n
Plç Major, 1
Av. del Maresme 47-87
Plç. Major, 24
Plç. Major, 2
Plç. St. Jordi
C/ Pompeu Fabra, 17
C/ de la Plana, 6
C/ Mestre Lladós, 32
Plç. de l’Ajuntament
C/ Ravalet, 31
C/ St. Andreu, 3
C/ Escoles s/n
Plç. Dr. Pons
Plç. de la Independència, 1
Av. Catalunya s/n
C/ de la Mercè, 9
Crta. Igualada-Valls
Recinte Torresport
C/ Reguerot s/n
Plç. St. Miquel s/n
C/ Cristòfor Colom s/n

ANOIA

jo votaré
tu votaràs

tots votarem
ARA ÉS 

L’HORA!

9N
El futur del nostre país 
a les teves mans

On puc votar? CONSULTA-HO AQUÍ
http://www.participa2014.cat/on-puc-participar.html

On puc votar? C
http://www.participa2014.cat/on-puc-par

L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, ha estat aquest di-
mecres, 5 de novembre, un 
dels cent cinquanta càrrecs 
electes que han signat el ma-
nifest de denúncia internacio-
nal per l’actitud de l’Estat es-
panyol davant del procés de 
participació ciutadana convo-
cat per aquest diumenge, 9 de 
Novembre.  
Entre aquests signants hi ha 
hagut càrrecs electes de dife-
rents institucions del país com 
ara ajuntaments de capitals de 
comarca, consells comarcals i 
diputacions, de les Corts es-
panyoles i del Parlament Eu-
ropeu.  
El document vol posar en co-
neixement dels organismes 
internacionals que les institu-
cions catalanes han emprat 
“totes les vies legals per poder 
celebrar un referèndum o con-
sulta sobre el futur polític de 
Catalunya, incloent l’opció de 
la independència”. Constata 
també “la manca de voluntat 
política per part del govern es-
panyol per establir marcs de 
diàleg i negociació” i la seva 
“negativa permanent” a fer 
possible l’exercici del dret a 
decidir.  

L’escrit demana a les Nacions 
Unides, al Parlament Euro-
peu, a la Comissió Europea, 
al Consell Europeu i a l’Orga-
nització per la Seguretat i la 
Cooperació a Europa (OSCE) 
que “portin a terme totes les 
actuacions necessàries per 
garantir que la ciutadania de 
Catalunya pugui decidir de-
mocràticament el seu futur 
polític”. Per a demanar-ho, 
s’empara en l’aplicació dels 
principis democràtics que ins-
piren la Carta Fundacional de 
les Nacions Unides i en els 
posteriors tractats internacio-

nals que garanteixen els drets 
dels pobles a decidir el seu fu-
tur polític. 
Aquest text de denúncia es 
farà extensiu avui divendres, 7 
de novembre, a tots els ajun-
taments de Catalunya perquè 
també s’hi puguin sumar. Els 
ciutadans que ho desitgin 
també el podran signar aquest 
diumenge, 9 de novembre, 
coincidint amb el procés par-
ticipatiu que s’ha de celebrar 
arreu de Catalunya.
Podeu llegir el manifest a la 
pàgina 4.

Marc Castells, signant el manifest.

Un Mosso anoienc: “no em 
veig retirant cap urna”
Pendents de les indicacions 
que faci avui el govern espa-
nyol després del Consell de 
Ministres, i del que decideixi la 
Taula pel Pacte Nacional del 
Dret a Decidir, tot sembla in-
dicar que el Fiscal General de 
l’Estat donarà ordres a la po-
licia judicial de Catalunya de 
que faci complir la llei en rela-
ció al 9N. Això podria significar 
que els Mossos d’Esquadra 
rebessin ordres directes des 
de Madrid per retirar les urnes 
dels locals públics. 
La Veu va parlar ahir amb dos 
mossos anoiencs. Un d’ells 
deia clarament que “no em 
veig retirant cap urna, ni tan 
sols m’ho he plantejat, em 
semblaria una bestiesa desco-
munal”. En qualsevol cas, tots 
dos deien que, en general, a 
les comissaries catalanes “hi 
ha desconcert perquè no hi ha 
cap indicació oficial en aquest 
assumpte. De moment, el que 
tenim és un desplegament si-
milar al de qualsevol jornada 
electoral, ras i curt”. 
No està clara quina serà l’ac-
titud dels Mossos, perquè una 
ordre judicial pot interpretar-se 
de moltes maneres, sobretot 
quan si s’actua i es fa complir 

la llei, la conseqüència pot ser 
pitjor, “com ha succeït en ca-
sos de desnonaments en al-
guns barris. Val més la pena 
deixar fer i evitar aldarulls 
d’importància”. L’agent opina 
que “el que hem de fer és in-
tentar evitar que hi hagi cap 
grup ultradretà que intenti fer 
mal aquell dia”. 
Segons l’altre mosso, té molt 
clar que “a mi qui em paga és 
la Generalitat, i qui mana és el 
president Mas. Si no el depo-
sen, tinc molt clar qui és qui 
en tot això. A més, els jutges 
o fiscals poden manar-nos in-
vestigacions, però res més 
que això. Som policies, però 
també som persones, i tenim 
família”.
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El Bus urbà d’Igualada, gratuït el 9N
El proper diumenge, 9 de no-
vembre, l’Ajuntament d’Iguala-
da impulsa el Dia del Transport 
Públic, una iniciativa conjunta 
dels departaments municipals 
d’Entorn i de Mobilitat, que 
han elaborat una proposta 
que permeti la ciutadania des-
cobrir, utilitzant l’autobús, di-
ferents alternatives de lleure, 
cultura i esport a l’aire lliure. 
La voluntat és conscienciar 
dels avantatges que implica 
emprar aquesta modalitat de 
transport respecte l’habitual 
utilització del vehicle privat, 
tant pel que fa a la comoditat 
i el temps de trajecte, com pel 
que fa als beneficis pel medi 
ambient.  
Durant tota la jornada i fent ús 
gratuïtament de les línies LTF 
i LTV del bus urbà de la ciutat, 
es podrà accedir, entre altres, 
a la matinal de portes obertes 
del Museu de la Pell (11-14h), 
a les visites guiades als nous 
horts urbans del barri del Rec 
(10-12h), a la jornada divulga-

Les línies LTF i LTV de 
la ciutat es 
podran utilitzar tot 
el dia sense abonar 
el bitllet

tiva de l’escola esportiva del 
Club Atlètic Igualada (CAI) a 
l’Estadi Atlètic (10-13h) i a la 
representació de La màgia del 
Mag Lari al Teatre Municipal 
l’Ateneu (12:15h). El servei de 
bus facilitarà també l’accés al 
complex esportiu de Les Co-
mes, on els caps de setma-
na es disputen habitualment 
competicions esportives i al 
nou vial per a vianants de Les 
Maioles que, formant part de 
la futura Anella Verda de la ca-
pital de l’Anoia, permet acce-
dir a les antigues Guixeres, un 
mirador únic de la ciutat des 
del seu vessant Nord. 
Els trajectes preveuen alguna 
variació respecte els recorre-
guts habituals de cap de set-

mana com, per exemple, l’arri-
bada fins a la zona de l’Estadi 
Atlètic, fent parada a l’Avingu-
da Emili Vallès amb l’Avinguda 
Àngel Guimerà.  
Els horaris de pas aproximats 
i les parades de les línies de 
bus urbà, així com la infor-
mació de la jornada es poden 
consultar al web www.iguala-
da.cat. 
 

L’exèrcit espanyol 
passa per l’Anoia

Tanquetes de l’exèrcit de terra, dimecres passant per la Panadella, a l’A-2.

Els automobilistes van detec-
tar dimecres una caravana 
militar d’Ivecos LVM, és a dir, 
vehicles militars 4x4. Són els 
automòbils tàctics definits com 
Light Multirole Vehicle (Vehi-
cles Polivalents Lleugers) que 
utilitza l’Exèrcit de Terra es-
panyol en les seves missions 
operatives. Els vehicles han 
generat tota mena de suspi-
càcies entre els conductors, 
a través de les xarxes socials. 
Dimecres van travessar l’Ano-
ia a través de l’A-2.
Es veu que l’Exèrcit espanyol 

ha reforçat la seva presència 
a Catalunya aquests dies, en 
unes maniobres que formen 
part de desplaçaments “ruti-
naris”, segons ha explicat el 
Ministeri de Defensa.
D’altra banda, avui divendres 
hi haurà al port de la capital 
catalana “el buc més modern 
de l’Armada”, tal com s’anun-
cia des del compte de Twitter 
de la Marina espanyola. Es 
tracta de la Fragata Cristóbal 
Colón F-105 que estarà amar-
rada al Moll Nord perquè els 
ciutadans hi facin una visita.

Guia per votar el 9N: tot el que ha de saber
Us oferim una guia pràctica 
per poder votar aquest diu-
menge al procés participatiu 
del 9-N. Aquestes són les ins-
truccions per la consulta.

On he de votar?
A la web participa2014.cat hi 
ha un formulari per saber on 
votar el 9-N. Només cal indicar 
el municipi i l’adreça que cons-
ta al DNI, seguit del primer 
cognom. Un cop feta la cerca, 
apareix la targeta de participa-
ció amb el número de la mesa 
adjudicada. És un cercador, i 
no representa cap inscripció. 
A l’Anoia només a Igualada i 
Piera es votarà en més d’un 
indret. Per tant, als pobles tot-
hom haurà de votar al mateix 
lloc. En el cas de les dues ciu-
tats més grans abans esmen-
tades, en cada lloc hi haurà 
moltes meses. Pregunti als 
voluntaris, si no ho sap amb 
antel.lació, en quina mesa ha 
d’anar a votar.

Què necessito per votar?
És obligatori mostrar el DNI 
vigent el dia 9 de novembre al 
lloc de participació adjudicat.
A cada punt de votació hi hau-
rà les paperetes necessàries, 
els sobres i bolígrafs per mar-
car l’opció triada.
Tot i això, si es porten els so-
bres i les paperetes impreses 
de casa també seran vàlides, 
sempre i quan siguin de color 
blanc i sense cap inscripció ni 
logotip.

Com puc imprimir 
les paperetes?
Al web participa2014.cat es 
pot descarregar la papereta 
oficial del 9-N, en català i cas-
tellà.

Quin és l’horari?
Els locals de participació esta-
ran oberts des de les 9:00 del 
matí del dia 9 fins les 20:00 del 
vespre. Tot i això, la vicepre-
sidenta del govern català, Jo-
ana Ortega, va dir que no es 
tancarà cap local si hi ha cues 
de gent per votar.

Què passa si el 9-N no puc 
votar?
Del 10 al 25 de novembre les 
persones que no hagin pogut 
votar el dia 9 poden presentar 
les seves aportacions en varis 
punts de participació de Cata-

lunya. No hi ha vot previ per 
correu. En el cas de l’Anoia, 
caldrà anar a votar a la Dele-
gació del Govern de la Gene-
ralitat a la Catalunya Central, 
que és a Manresa. Algun partit 
polític, com Convergència, va 
explicar que habilitaria un bus 
especial si calgués, però no 
s’ha donat més informació.
De totes maneres, aquí en te-
niu la direcció: Carrer de Cas-
telladral, 5-7 Pol. Industrial Els 
Dolors (Palau Firal), Manresa. 
Telèfon: 93 693 02 00. Accedir 
al Palau Firal és molt fàcil des 
de l’Anoia, pràcticament no 
cal entrar a Manresa si es ve 
des de l’Eix Diagonal i després 
l’Eix Transversal.

Qui pot votar?
Les persones que el 9-N tin-
guin 16 anys o més i que dis-

posin d’un document d’identi-
tat (DNI) on consti l’adreça de 
residència en un municipi de 
Catalunya.
Les persones residents a l’ex-
terior que vinguin a Catalunya 
i amb DNI on hi consti l’adreça 
de residència en un municipi 
de Catalunya, també voten al 
punt de participació que els 
correspon en funció de l’adre-
ça.
Les persones residents a l’es-
tranger que vulguin participar i 
que no tinguin un DNI en què 
consti l’adreça de residència 
en un municipi de Catalunya 
poden participar en la seu ha-
bilitada a Barcelona al passeig 
de Gràcia, 107 (Palau Robert).
Les persones que resideixin 
o es trobin temporalment a 
l’estranger, poden participar el 
dia 9 de novembre, entre les 9 
i les 20 hores (hora local), en 
els locals de participació habi-
litats a l’exterior.

I un cop al lloc de votació, 
què?
Quan ja s’és al lloc de partici-
pació cal ensenyar el DNI, on 
un voluntari introduirà les da-
des a un ordinador per com-
provar que aquell sigui el lloc 
de participació adjudicat, i per 
evitar que es voti més d’un 
cop. Després ja es pot anar a 
la mesa indicada, on prendran 
nota de les dades, i automà-
ticament ja es pot introduir la 
butlleta a l’urna.

CiU demanarà 
diners a Madrid 
pel 4D Health

Els diputats a Madrid per CiU 
Pere Macias i Imma Riera van 
ser divendres a Igualada per 
tal de visitar l’edifici del 4D 
Health. Els van acompanyar 
la diputada igualadina al Par-
lament Maria Senserrich, i la 
tinent d’alcalde d’Igualada Àn-
gels Chacón.
Macias va explicar que CiU 
presentarà una esmena als 
pressupostos de l’Estat dema-
nant una injecció de 2 milions 
d’euros per al 4D Health, tot i 
que és “conscient” del poc cas 
que li fa a Catalunya el govern 
del PP. “Aquests pressupostos 
són un càstig a Catalunya”, va 
dir Macias. “Potser és dema-
nar una quimera que ara el go-
vern ajudi el 4D Health, però 
els igualadins i anoiencs tam-
bé paguen impostos, i la nos-
tra obligació es defensar tam-
bé la gent d’Igualada i l’Anoia, 
malgrat l’autisme del govern 
de Rajoy”.

El tema de la setmana El 9N



“El problema de diumenge 
no és la legalitat, és que 
un procés participatiu 
no genera cap mandat 
democràtic”

“Hem d’obligar l’Estat a 
asseure’s a parlar”

Alba Vergés, diputada d’ERC al Parlament

Alba Vergés, al Parlament.

Què passarà diumenge?
El 9N és una mobilització més, que 
tornarà a ser espectacular com hem 
demostrat en altres ocasions. Portem 
molts mesos treballant-hi per a que si-
gui un èxit, tot i que no és la consulta 
que pensem que s’havia de fer, ni no-
saltres ni més partits polítics que es 
van presentar a les eleccions. Era el 
nostre compromís amb la ciutadania.
Molta gent al territori es mostra con-
vençuda de voler votar diumenge.
La gent que està informada té unes 
ganes brutals de poder votar. Portem 
molt temps parlant d’això. Tenim el dret 
a exercir el vot, és clar. La gent que no 
està tan mobilitzada però que creu en 
el procés viu una certa desinformació. 
Aquí és on hem intentat treballar molt, 
de manera que s’arribi a tothom i sà-
piga què ha de fer diumenge. On ha 
d’anar a votar, i animar-los a participar, 
sobretot parlo de la gent gran.
I li arriben inputs de la gent que vo-
tarà “no”, o “sí no”?
Pocs, aquesta és la veritat. Hi ha algu-
nes persones que votaran “no”, però 
que per damunt de tot són molt demo-
cràtes i volen votar. Però és cert que 
n’hi ha molts que pensen que això no 
va amb ells i diumenge serà un dia com 
un altre. No participaran, i és una llàs-
tima. Segurament si el referèndum fos 
pactat amb l’Estat hi hagués hagut més 
campanya pel “no”, també, i potser ha-
gués estat diferent. Igualment és una 
llàstima que hi hagi gent en desacord 
amb el “sí”, i que no participi.
Per què?
Doncs perquè aquest procés es va co-
mençar amb l’ànim de fer un país nou 
per a tothom. I, en el moment de votar, 
que cadascú opini el que vulgui. Hem 
de recordar que no s’ha pogut pactar 
res amb l’Estat perquè no ha volgut fer-
ho mai. I no li veig intenció.
Molts ja pensen què passarà el 10N?
De moment cal votar diumenge. Penso 
que políticament Catalunya donarà un 
pas de gegant, i endavant. El 9N serà 
important per a molts partits polítics 
per ajudar-los en el futur immediat. No 

Teo Romero.

“L’única solució possible 
és un Estat federal”

Teo Romero, Primer Secretari del PSC Anoia

a nosaltres, que ja ho tenim molt clar i 
anem fins a les últimes conseqüències. 
Però entenc que hi ha moltes sensibili-
tats, tots els processos generen incer-
teses, i hi ha partits que necessiten un 
suport molt intens per part de la soci-
etat.
Era necessari, el trencament de la 
unitat, si al final tenim un “nou” 9N 
que també irrita a Madrid?
Hi havia un acord de 6 forces políti-
ques per fer una consulta no referen-
dària per donar legitimitat. En aquest 
procés participatiu hi ha molts menys 
locals electorals, s’ha allunyat la quoti-
dianitat d’una jornada electoral com les 
altres. No és el mateix, i aconseguir la 
participació que volem costa molt. El 
govern es va tirar enrere abans d’ho-
ra. El problema de diumenge no és la 
legalitat, és el mandat democràtic que 
es genera. I un procés participatiu no 
en genera cap.
Eleccions anticipades?
Si el pas polític que havíem de fer amb 
una consulta no es va poder fer, s’hau-
rà de fer amb unes eleccions. Però no 
per tornar a negociar amb l’Estat. Hem 
d’obligar-los a asseure’s a parlar.

Avui és divendres i poden passar 
moltes coses, però el 9N, de mo-
ment, segueix endavant. Dins del 
PSC de l’Anoia hi ha opinions molt 
diverses, oi?
Efectivament. Tenim opinions molt di-
ferents en aquesta qüestió, hi ha una 
gran pluralitat. Això ja s’ha evidenciat 
amb les manifestacions dels represen-
tants socialistes en diversos munici-
pis, en especial durant el debat de les 
mocions que s’han presentat als ajun-
taments. Nosaltres això ho valorem 
com una riquesa interna del partit. De 
tota manera, ningú no pot negar que la 
posició oficial, i sempre hem estat co-
herents en aquest tema, és optar per 
una solució federalista. Som partidaris 
d’una sortida federal a l’Estat espanyol,  
i veiem radicalment negativa l’actitud 
del PP, actualment. Està abusant de la 
majoria absoluta que té. En qualsevol 
cas, nosaltres no estem d’acord amb 
la forma en què s’ha portat tot això del 
9N. Som partidaris de que els catalans 
parlin, i votin, però d’una manera legal i 
acordada. I el 9N no és això.
Aquesta sortida que diu vostè ara 
mateix es veu lluny.
Jo confio que amb un nou govern a 
l’Estat espanyol sigui possible, a partir 
de l’any que ve, que els catalans deci-
dim el nostre futur.
I vostè creu que una part important 
de la gent de Catalunya està dispo-
sada a esperar-se més temps?

Home, hem esperat centenars d’anys. 
Ja fa molt temps que Catalunya espera 
poder veure reconeguts els seus drets 
com a poble. Ara bé, hem de buscar 
les fórmules idònies. És veritat que en 
moments de crispació, i també depe-
nent d’interessos electorals, com els de 
CiU, ERC o PP, córrer els dóna certs 
beneficis per als seus partits. Miri, és 
evident que al PSC tot això no li està 
donant cap benefici electoral. Cap. En 
som conscients, sí, però també li dic no 
tinc cap mena de dubte que l’encaix de 
Catalunya a Espanya és una solució 
federal.
Només dos municipis a l’Anoia han 
votat en contra de la moció del 9N, i 
els dos són governats pel PSC.
Sí, però s’ha rebutjat la moció de forma 
democràtica. Els que representem la 
majoria de la població així ho hem de-
cidit. Ara parlo per Montbui, i li dic que 
a l’Ajuntament els regidors han estat 
coherents amb la nostra defensa d’una 
consulta legal i acordada. El 9N ni ho 
era, ni ho serà. S’ha de fer de forma 
correcta.
Vostè creu que a Montbui pensa la 
majoria de la gent així?
Jo diria que està en aquest planteja-
ment. Naturalment que hi ha sensibili-
tats diferents, però nosaltres tenim un 
mandat, i veiem que la majoria de la 
gent no està per la independència. No 
la vol. I a Montbui sempre ha guanyat el 
PSC en totes les eleccions. He de pen-
sar que ja els està bé la postura que 
tenim. Jo tampoc vull la independència.
I sí un Estat federal?
Crec que sí. Hem de buscar una solució 
diferent. És evident que estem davant 
un canvi de cicle. A vegades no ens 
n’adonem, però és així, per la crisi eco-
nòmica, pels problemes socials. S’ha 
de canviar una Constitució que moltís-
sima gent no va votar.

“És clar que hi ha opinions 
diferents, però veiem que la 
majoria de la gent a Montbui 
no vol la independència”
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El bàsquet és més que no pas cistelles i partits.  
Són les persones que comparteixen l’esforç, que s’emocionen amb  
una nova jugada i que troben en aquest esport l’energia per continuar. 

I ÉS QUE EL MÓN ÉS PLE DE BASKET LOVERS.

#BasketLover BasketLover.es
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El Teatre Municipal l’Ateneu 
acollirà el proper diumenge, 
16 de novembre, un festi-
val solidari que, sota el lema 
Ajuda l’Owen, vol contribuir a 
recollir fons per una causa so-
lidària. 
L’Owen, fill d’una família igua-
ladina, pateix amb només dos 
anys una malaltia greu, una 
extròfia-epispadias màxima 
severa, una cavitat a la paret 
abdominal que afecta greu-
ment el seu sistema urinari. 
És una afecció poc habitual, 
que pateixen un de cada tres-
cents mil nens, però el cas de 
l’Owen és encara més singu-
lar perquè actualment és l’únic 
nen a Catalunya que la pateix 
en el seu grau màxim.  
Aquesta setmana n’han expli-
cat els detalls davant dels mit-

L’atur a l’Anoia segueix baixant, però molt lentament

Fermí Capdevila, Josep Miserachs, la mare de l’Owen Elisenda Rovira, i Joan Torras.

Igualada

Juliol 2009 Gener 2010 Gener 2011 Gener 2012 Gener 2013 Març 2014 Octubr 2014 Taxa %
Argençola
Bellprat
Bruc, el
Cabrera d'Anoia
Calaf
Calonge de Segarra
Capellades
Carme
Castellfollit de Riubregós
Castellolí
Copons
Igualada
Jorba
Llacuna, la
Masquefa
Montmaneu
Òdena
Orpí
Piera
Hostalets de Pierola
Pobla de Claramunt, la
Prats de Rei, els
Pujalt
Rubió
Sant Pere Sallavinera
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sesgueioles
Sta. M. de Montbui
Santa Maria de Miralles
Torre de Claramunt, la
Vallbona d'Anoia
Veciana
Vilanova del Camí
TOTAL

4 5 9 8 6 9 9 18,3
3 5 5 1 5 5 2 13,0

125 166 130 130 162 130 108 13,8
110 135 149 154 171 149 165 31,5
236 278 361 278 351 361 333 20,3

6 3 7 8 11 7 8 6,8
414 467 454 407 485 454 450 17,3
51 58 67 75 69 67 55 14,9
5 6 8 10 12 8 8 10,0

19 23 27 23 29 27 19 8,3
19 23 16 27 27 16 17 12,5

3.267 3633 3799 3621 4073 3799 3617 19,8
31 51 58 54 57 58 52 14,6
31 44 63 48 64 63 62 16,2

648 711 807 732 827 807 739 20,2
7 8 2 8 7 2 3 6,3

300 333 344 321 382 344 340 21,6
18 15 9 7 4 9 6 13,9

1.247 1439 1652 1450 1671 1652 1602 25,1
177 233 235 239 247 235 226 19,3
219 211 202 165 206 202 184 19,2
20 29 28 20 39 28 26 10,7
3 1 2 4 4 2 6 6,9
5 9 9 7 8 9 10 20,0
4 4 5 7 6 5 6 9,8

58 65 62 57 70 62 55 11,3
16 23 23 21 21 23 28 16,7

1.150 1241 1294 1332 1402 1294 1235 26,5
4 7 10 9 14 10 6 13,7

359 392 415 375 420 415 366 24,1
123 120 122 108 124 122 112 16,5

8 6 3 9 5 3 3 4,5
1.465 1668 1613 1552 1736 1613 1573 25,4

10.152 11412 11990 11264 12715 11990 11431 21,3

Atur a l’Anoia, per municipis (2009-2014)
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L’Ateneu acollirà el proper dia 16 un gran acte solidari 
per ajudar el petit Owen, que pateix una greu malaltia 

jans de comunicació la mare 
de l’Owen, Elisenda Rovira, i 
els regidors de Promoció Cul-
tural i de Sanitat i Salut Pú-
blica de l’Ajuntament, Josep 
Miserachs i Fermí Capdevila. 
La família treballa actualment 
per aplegar els fons, 75.000 
euros, que permetin sotme-
tre l’Owen a una intervenció 
al Johns Hopkins Children’s 
Center de Baltimore, als Es-
tats Units, un hospital especi-
alitzat en operacions d’aquest 
tipus. Ho fan, a més, a con-
trarellotge, perquè l’edat indi-
cada per a dur-les a terme se 
situa als dos anys de vida de 
l’infant. De moment ja han dut 
a terme altres iniciatives, com 
una recollida de taps de plàs-
tic, però encara necessiten 
molt més suport. 
Amb aquest propòsit, l’Ajunta-

ment d’Igualada i nombroses 
entitats i artistes de la capital 
de l’Anoia, s’han aplegat de-
sinteressadament per a ce-
lebrar un festival de música i 
dansa el 16 de novembre, a 
les 11h, a l’Ateneu. Hi parti-
ciparan els grups i intèrprets 
Pribiz, Quico Tretze, Ariadna 
Bonet amb Cels Burgès, Da-
beat, Primo Garci Zon i Berni 
Armstrong. 
Al seu costat, es podran pre-
senciar diferents actuacions 
de ball i dansa, com ara Bo-
llywood i Polinèsia amb Sílvia 
Carreras, Sweet India amb 
Sílvia Bautista, dansa oriental 
amb Montse Morilla, escola 
de ball Dym Style amb David 
Sanfelix i Mònica Serna, afro-
brasiler amb Mestre Pantera, 
dansa oriental amb l’escola 
Luna Mora i Eva Carreras, fla-

menc amb la Companyia Do-
lores López, taranto amb Se-
bastián Cano i Salsa la Clave 
Anoia a càrrec de Juan Manu-
el Arias. La campanya també 
compta amb la col·laboració 
en el disseny, xarxes i dinamit-
zació de Josep Cordero i Ra-
quel Lumbreras. 

Les entrades, amb un preu de 
10 euros els adults i 5 euros 
els infants, es destinaran ín-
tegrament a aquesta causa. 
Es pot consultar més informa-
ció del festival i la campanya 
de suport al web www.ajuda-
lowen.org. 
 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Sembla que la cosa s’anima, 
però costa molt. Aquesta se-
ria la conclusió fàcil del primer 
cop d’ull a les dades més re-
cents de la desocupació a la 
comarca, en la línia del què 
succeeix a tot el país. És cert 
que hi ha mesos on les xifres 
pugen i baixen, però, si pre-
nem per referència un any 
sencer, s’observa una lleugera 
disminució de l’atur. Una bona 
notícia.
Segons les últimes dades que 
ha donat a conèixer aques-
ta setmana la Generalitat, a 
l’Anoia hi ha avui 11.431 per-
sones inscrites a l’oficina de 
desocupació, la qual cosa no 
significa necessàriament que 
són totes les que no tenen fei-
na a la comarca. És possible 
que moltes d’elles hagin sortit 
ja del “control” oficial de l’atur, 
en haver acabat totes les 

Evolució de l’atur a la comarca, 
des de l’inici de la crisi

Dades: Generalitat de Catalunya.

Dades: Generalitat de Catalunya.

prestacions possibles, i que ja 
no estiguin “apuntades”, però 
les dades oficials són aques-
tes. Observant l’evolució tràgi-
ca de l’atur des de que va co-
mençar la crisi -veure quadre 
inferior- es pot veure com, en 
el darrer any, hi ha una lleuge-
ra disminució, en la línia que 
es va veure entre 2010 i 2011, 
però estem encara molt lluny 
dels poc menys de cinc mil 
aturats que hi havia el 2007.
Tot plegat significa que avui, a 
l’Anoia, el 21,3% de la pobla-
ció en edat de treballar no pot 
fer-ho. Per municipis, Cabre-
ra d’Anoia és qui liderat l’atur 
de la comarca (31,5%, 165 
aturats), seguit de Montbui 
(26,5%, 1.235 persones), Vila-
nova del Camí (25,4%, 1.573),  
Piera (25,1%, 1.602 aturats), i 
la Torre de Claramunt (24,1%, 
366). A Igualada, la desocu-
pació és del 19,8%, una xifra 

ostensiblement menor que la 
mitjana de la comarca, i per 
sota del vint per cent, quel-
com que feia molt temps que 
no s’assolia, amb un total de 
3.617 igualadins sense fei-
na declarada. A la part baixa 
d’aquesta malaurada llista, hi 

ha pobles amb “atur zero”, Ve-
ciana, amb un ínfim 4,5% de 
taxa de desocupació.
Caldrà estudiar ara més a fons 
-en un proper reportatge- si de 
debó aquestes dades s’han 
de prendre de forma positiva, 
comparant-les amb el nom-

bre d’afiliacions a la Seguretat 
Social, al règim d’Autònoms, 
i amb les persones que co-
bren el subsidi, la prestació 
o l’últim esgraó de les ajudes 
públiques. De moment, el que 
tenim és una mica d’aire fresc, 
que ja convenia.
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Aquesta és una setmana 
100% comercial. Dimecres 
va començar l’onzena edició 
del Rec.0, combinada amb 
l’Igualada Slow Shopping, una 
iniciativa d’Igualada Comerç, 
amb la coŀlaboració de l’Ajun-
tament, que ve a substituir l’Off 
Rec en els comerços del cen-
tre de la ciutat. Demà dissab-
te, darrer dia del Rec.0, també 
podrem assistir a la Gran Fes-
ta del Vi, que Igualada Comerç 
organitza a la rambla St. Isidre.

Igualada Slow Shopping
Aquesta iniciativa, que es po-
dria entendre com una apro-
ximació “oficial” de posicions 
entre Rec.0 i els comerciants 
igualadins amb l’Ajuntament 
d’àrbitre, és un itinerari pel 
centre de la ciutat on comer-
ços i restaurants fan descomp-
tes i promocions especials du-
rant els dies del Rec.0. 
El centre d’Igualada, amb la 
Rambla, les places i els carrers 
per als vianants es convertei-
xen en una visita ineludible 
pels descomptes i promocions 
que s’ofereixen en més de 200 
comerços i restaurants adhe-
rits. 
Els participants estan identifi-
cats amb els adhesius i també 
s’ha editat un mapa on apa-
reix la localització i l’oferta de 
cada comerç. Hi ha dos punts 
d’informació, un a Cal Font i 
l’altre davant del Museu de la 
Pell. Demà es farà un concert 
de clausura a les 22:00 a Cal 
Font, de l’Home Orquestra.

La Gran Festa del Vi
Aquesta iniciativa comptarà 
amb 21 cellers, de pràctica-
ment tota la geografia catala-
na, i també de l’Anoia. Encara 
que el principal protagonista 
és, naturalment, el vi i el cava, 
enguany tornarem a disfrutar 

A l’esquerra, nou logotip de l’Igualada Slow Shopping, que substitueix l’Off Rec.A la dreta, una de les botigues del Rec.010, dimecres d’aquesta setmana. Foto: Marc Vila.

200 establiments del 
centre participen en 
l’Igualada Slow 
Shopping, amb la 
col.laboració de 
l’Ajuntament

L’Igualada Slow Shopping, el Rec.0 i la Gran Festa del Vi 
protagonitzen una setmana 100% comercial

de les delícies dels 4 gurmets 
d’Igualada, els cansaladers i 
formatgers d’Igualada, amb 
una oferta molt equilibrada del 
menjar de casa nostra, i amb 
la participació, per primera ve-
gada, dels pastissers.
S’oferiran al públic dos tipus de 
vals, un amb 3 consumicions i 
l’altre, una copa exclusiva de la 
Gran Festa del Vi 2014. Com 
una altra novetat i com a genti-
lesa d’Igualada Comerç, a tots 
els assistents que adquireixin 
les copes oficials, se’ls obse-
quiarà amb un pràctic subjec-
tacopes, per tal que es puguin 
moure còmodament per tota la 
zona de la Gran Festa del Vi 
i degustar tots els productes 
amb la tranquiŀlitat.
Si algú es queda amb més 

gana, o voldria provar més vi, 
sempre es podrà adquirir un 
altre val amb cinc consumici-
ons. Els vals, que serveixen 
tant per fer els tastets de vi/
cava, com els productes gur-
met, es podran adquirir als dos 
punts de venda i informació 
que tindrà Igualada Comerç a 
la Rambla San Isidre, i que es 
trobaran als seus dos extrems. 
L’horari serà des de les 11:00 
fins a les 21:00, i l’activitat es 
portarà a terme a la Rambla 
Sant Isidre d’Igualada. 
Avui divendres a les 8 del 
vespre es tornarà a realitzar 
a l’Escola Pia el Tast Solidari 
d’Igualada Comerç. Aquest 
acte, singular i amè, i sobretot, 
solidari, el presentarà l’enòleg, 
Josep Pelegrí, el millor som-
melier de Catalunya de 2014 
i professor de la reconeguda 
escola d’hostaleria Joviat.
Els beneficis íntegres aniran al 
suport dels programes socials, 
igualment com l’any passat, 
en aquesta ocasió per al Grup 
d’Ajuda dels Caputxins, que 
gestionen un banc d’aliments 

per la gent necessitada. L’any 
passat es van poder recaptar 
quasi 700 € per al Banc d’Ali-
ments d’Igualada. 
Els vals per al Tast es poden 
adquirir a:
Igualada Comerç, C/La Torre, 
5 (938051419)
Celler Figueres, Av. Pau Ca-
sals, 55 (938033574)
Igualavins, C/La Torre, 1 
(938033981)
Vinnari, Passatge Del Forn, 8 
(938048886)
Vinnart, Pl. De L’ajuntament, 
10 (938035205)

Rec.010
Des de dimecres ja es veu 
molta gent disposada a fer 
shopping al Rec.010. Aquesta 
edició d’hivern 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.
D’entre les seixanta marques 
de moda que fan les seves 
vendes especials, el Rec.010 
compta amb una bona repre-
sentació igualadina, amb Sita 
Murt, Punto Blanco, Buff, Da-
vid Valls, Micu Micu, Dütch De-
light, Jordi Rafart, Boxley, Best 
o Messcalino. A més, continu-
en al Rec.0 les marques més 
buscades, com Superdry, De-
sigual, Levi’s, Mango, Pepe 
Jeans, Kickers, Lacoste, Tex-
tura, Ash o Tsunami, a banda 
de les marques dels disse-
nyadors Miriam Ponsa, Josep 
Abril, Txell Miras o Who, de La Gran Festa del Vi tornarà demà dissabte a la Rambla St. Isidre.

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. Avui 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. Per segona 
vegada, Rec.0 torna a apos-
tar pel Pecha Kucha Rec.0, un 
món creatiu II, que està pre-
vist pel divendres 7, també a 
2/4 de 7. Aquesta edició, les 
ponències sobre projectes in-
novadors i creatius comptaran 
amb la presentació del perio-
dista Víctor Amela i el ponent 
convidat serà l’artista igualadí 
David Ymbernon. A més, en 
paral·lel, els espais gastronò-
mics s’ompliran de música en 
directe, amb grups com Son 
Dlaire, Josh Allen & the Root-
makers, Jo Jet i Maria Ribot, 
Albert Gàmez, Q-Sticks, les 
músiques de l’escola LAM, els 
Archibald, els Carrot’s String 
Quartet, Black&Blue, Enric 
Verdaguer, els de Solsona 
Gospel School i els Pribiz. A 
més, davant de l’espai dels 
dissenyadors independents, 
s’instal·larà l’escenari DJ, que 
comptarà amb les sessions de 
Moka Express, el dj de Gorni 
Kramer, Ivan Sonotone vs Txell 
Miras, i els discjòqueis iguala-
dins Ricaman DJ, PD Efa, els 
Llansana DJ, The Orangutan 
DJ, The Forest Shotgun Mo-
torcycle, Christian Heine, Sub-
terrani DJ, Licosta, DJ Fixi i DJ 
Brown. Demà dissabte 8 serà 
el Family 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 
trasllada al barri del Rec amb 
l’activitat “Fes-te l’heroi”. 



15
D E  L ’ A N O I A Publicitat DIVENDRES

7 de novembre de 2014



16
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
7 de novembre de 2014 Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

El secretari general de l’Es-
port Ivan Tibau ha visitat les 
instal·lacions del Campus Mo-
tor Anoia de Castellolí i, en 
el marc d’una reunió de tre-
ball amb els responsables de 
l’equipament, han acordat la 
signatura d’un conveni per tal 
que la Generalitat contribueixi 
a la promoció del Campus i hi 
realitzi diverses activitats insti-
tucionals.
A la reunió hi han participat, a 
més del secretari Ivan Tibau, 
el director del Consell Català 
de l’Esport Gerard Figueras i 
el subdirector d’activitats Es-
portives i Infraestructures del 
Consell Català de l’Esport Ori-
ol Marcé.  Els han rebut el Pre-
sident del Consell Comarcal 
Xavier Boquete, el conseller 
comarcal de promoció econò-
mica Josep Centelles i la di-
rectora tècnica Imma Soteras. 
L’equip del Campus Motor 
Anoia ha valorat molt positiva-
ment la reunió, que els perme-

Vergés, durant la seva xerrada al Casal.

La Generalitat es compromet a promoure 
el Campus del Motor i a fer-hi activitats

REDACCIÓ / CASAL DE LA G. GRAN

Divendres passat la diputada i 
portaveu d’ERC a la comissió 
de Salut Alba Vergés, va ex-
posar, en una xerrada realitza-
da al Casal del Passeig, quins 
haurien de ser els avantatges 
pels catalans i catalanes amb 
la independència de Catalu-
nya i la construcció un estat 
propi. 
Vergés va explicar que sense 
espoli fiscal ens hauríem es-
talviat fer les retallades que 
estem patint des de fa uns 
anys. Que pel proper exerci-
ci pressupostari 2015 de la 
Generalitat deixar d’ingressar 
5.000 milions d’euros és més 
que el pressupost dels princi-
pals hospitals de Catalunya, 
el manteniment dels Mossos 
d’Esquadra i Bombers. Si po-
guéssim gestionar els nostres 
diners no hauríem vist minvar 
els pressupostos destinats a 
sanitat i entre altres no hauri-
en augmentat les llistes d’es-
pera com està passant. A més 
a més no estaríem a la cua del 
que es destina a sanitat res-
pecte a la resta d’autonomies 
i en comparació a la mitjana 

La diputada Alba Vergés explica 
com millorar el sistema sanitari

europea. 
Però a part de l’aspecte me-
rament econòmic Alba Vergés 
va posar de manifest que “po-
dríem decidir com organitzar-
nos, sense les imposicions i 
restriccions vigents de l’estat 
espanyol, que ens limiten i 
interfereixen constantment 
en les nostres competències: 
Salut Pública i Comunitària, 
industria farmacèutica, accés 
universal a l’assistència sani-
tària i al dret a la salut de tots 
els ciutadans. Així mateix po-
dríem regular les formacions 
segons les necessitats prò-
pies, tant les de pregrau com 
les de postgrau i especialitats, 
fins ara determinades de ma-
nera centralitzada i lluny del 
que realment es precisa en el 
nostre territori.” 
Després de la seva exposició, 
es va entrar en un ric debat 
amb el públic assistent. Per fi-
nalitzar l’acte, la diputada Ver-
gés va animar als presents a 
anar a votar el proper 9N per 
apostar pels canvis necessa-
ris també en el sistema de sa-
lut que Catalunya necessita. 

trà obrir la seva activitat també 
al món de l’esport, ja que fins 
ara s’ha centrat en el sector 
empresarial especialitzat en el 
motor. 
El Campus Motor Anoia, im-
pulsat pel Consell Comarcal, 
és un centre tecnològic per 
acollir activitats i esdeveni-
ments organitzats per empre-
ses dels sectors automobilís-
tic, aeronàutic i el relacionat 
amb les energies renovables. 
Des que va obrir les portes ara 

fa deu mesos ja ha acollit una 
vintena de clients com Seat, 
MGS, Tradeve, Iveco, Tecno 
Casa, la Federació Catalana 
de l’Esport del Motor o Baxi 
Roca, que hi han realitzat di-
verses activitats i sessions de 
treball o formatives. Recent-
ment l’empresa polaca Solaris 
ha fet servir les instal·lacions 
per presentar a la premsa eu-
ropea el nou model d’autobús 
Solaris Urbino. 

Ivan Tibau va visitar la setmana passada les instal.lacions del Campus del Motor.

Campanya en ocasió del Dia per l’Eliminació 
de la Violència contra les Dones
REDACCIÓ / LA VEU

Dimecres es va presentar amb 
la presència de la coordinado-
ra territorial de l’Institut Cata-
là de les Dones a Barcelona, 
Ivet Castaño, la campanya de 
difusió de la línia 900 900 120, 
una línia telefònica d’Atenció 
a la Violència Masclista, a la 
qual s’han adherit l’Ajunta-
ment conjuntament amb les 
entitats comercials Igualada 
Comerç, Associació Nou Cen-
tre Igualada, Associació de 
Botiguers del Nucli Antic i As-
sociació de Botiguers del Mer-
cat Municipal de la Masuca. 
Aquesta línia 900 és gratuïta i 
confidencial i funciona tots els 

dies, les 24 hores del dia. 
La Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena coordina els actes de 
la commemoració del 25 de 
Novembre, Dia Internacional 
per l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones. La campa-

nya duu el lema No ho con-
sentis. Tu també pots aturar 
la violència masclista.   S’han 
organitzat exposicions, confe-
rències, i una marxa de torxes 
de rebuig a la violència mas-
clista el mateix dia 25.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

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

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

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

amb la 
col·laboració de

SORTEGEN
2 entrades 
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Des del passat dilluns, 3 de 
novembre, i fins el proper dia 
21 de novembre, l’Ajuntament 
ha obert un nou període de 
sol·licitud d’ajuts per al paga-
ment de l’Impost de Béns Im-
mobles (IBI) destinats especí-
ficament a les persones grans, 
majors de 65 anys d’edat o bé 
pensionistes. 
Per a acollir-s’hi cal estar em-
padronat al domicili per al qual 
es demana l’ajut, ser major 
de 65 anys o pensionista, no 
posseir altres béns immobles 
amb una renda imputada su-
perior als 250 euros, no tenir 
deutes pendents amb el con-
sistori, estar al corrent de les 
obligacions amb la Seguretat 
Social i, sobre tot, no haver 
estat beneficiari de la primera 
convocatòria de subvencions 
per aquest mateix concepte 
aquest any 2014. 
L’ajut màxim que es concedeix 
és de 500 euros, amb bonifi-
cacions del 25% i del 50% i, 
per a acollir-s’hi, cal no supe-
rar els topalls d’ingressos anu-
als establerts en les bases de 

PxC presentarà 
quasi una desena 
d’al·legacions a les 
ordenances fiscals

Ja es poden demanar els ajuts per a pagar l’IBI, 
per a majors de 65 anys o pensionistes

REDACCIÓ / LA VEU

El portaveu de PxC a Igualada 
Robert Hernando presentarà 9 
al·legacions a les ordenances 
fiscals aprovades al ple muni-
cipal pel govern CIU-ERC. 
Entre les aŀlegacions, figu-
ra la sol.licitud de baixar l’IBI 
recalculant a la baixa el coe-
ficient, aplicar una rebaixa del 
80% en l’IBI o de l’impost de 
vehicles per als aturats amb 
ingressos més baixos que el 
salari mínim interprofesional, 
exempció total de pagament 
de l’impost de Plusvàlua per a 
les famílies en procés de des-
nonament, bonificació del 3% 
de l’IBI i de la taxa d’escom-
braries si es paga a terminis, 
fraccionaments mensuals de 
les taxes i impostos, exemp-
ció del pagament de la taxa 
d’obertura d’un nou negoci 
si aquest crea nous llocs de 
treball, rebaixa d’un 30% de 
l’import de la taxa d’ocupació 
d’espais públics per a terras-
ses de bars i restaurants, i 
baixar la resta d’impostos un 
-0,2%, segons l’IPC a 31 se-
tembre.

la convocatòria. 
Les persones a qui se’ls va 
denegar l’ajut en la primera 
convocatòria i compleixin els 
requisits en aquest nou termini 
no hauran de tornar a presen-
tar la sol·licitud, l’Ajuntament 
revisarà tots els expedients 
rebuts per saber si ara se’ls 
pot concedir.  
La informació relativa a 
aquests ajuts es pot consultar 
visitant el web tramits.iguala-
da.cat, adreçant-se a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) de 
l’Ajuntament, o bé trucant al 
telèfon 93 803 19 50. 
En qualsevol cas, us avançem 
que no es poden sobrepassar 
els ingressos econòmics que 
s’assenyalen a continuació:
A) Per obtenir un ajut del 50% 
de la quota de l’impost.
- Si l’habitatge és d’un sol re-
sident, els seus ingressos han 
de ser d’una quantia inferior o 
igual al salari mínim interpro-
fessional (SMI) aprovat per 
l’any en curs. SMI = 645 €.
- Si l’habitatge té dos resi-
dents, els ingressos conjunts 
no han de superar 1,5 vega-

des al salari mínim interpro-
fessional (SMI) aprovat per 
l’any en curs. 1,5 SMI = 967 €
- Si l’habitatge té més de dos 
residents, els ingressos con-
junts no han de superar 1,65 
vegades al salari mínim in-
terprofessional aprovat per 
a l’any en curs. 1,65 SMI = 
1.064€
L’ajut màxim serà de 500 €.
B) Per obtenir un ajut del 25 % 
de la quota de l’impost.
- Si l’habitatge és d’un sol re-
sident, els ingressos han de 
ser 2 vegades al salari mínim 
interprofessional aprovat per a 
l’any en curs. 2  SMI = 1.290 €
- Si l’habitatge té dos resi-
dents, els ingressos conjunts 
no han de superar 3 vegades 

al salari mínim interprofessio-
nal aprovat per l’any en curs. 
3 SMI = 1.935 €
- Si l’habitatge té més de dos 
residents, els ingressos con-
junts no han de superar 3,5 
vegades al salari mínim inter-
professional aprovat per l’any 
en curs. 3,5  SMI = 2.257 €
L’ajut màxim serà de 250 €.
En qualsevol dels dos casos, 
per calcular els ingressos eco-
nòmics es tindran en compte 
tots els que obtinguin totes 
les persones que, en el Pa-
dró Municipal, figuren com a 
residents de l’habitatge per al 
qual se sol·licita l’ajut excepte 
els percebuts per temes de la 
llei de Dependència. 

Amb la col·laboració de:

100.100 euros de dotació total

• A les escoles, 12 premis de 3.300 euros cadascun.

• Als alumnes, 65 premis de 700 euros cadascun a 
treballs escolars i 2 premis de 1.500 euros cadascun 
a experiències que fomentin la comunicació en cata-
là entre l’alumnat.

• A mestres i professors, 2 premis de 4.000 euros 
cadascun a un estudi, recerca, assaig pedagògic o 
experiència didàctica, i, convocat conjuntament amb 
la UOC, 1 premi de 4.000 euros a una experiència 
docent en clau d’innovació.

Termini de presentació dels treballs: 
12 de febrer de 2015.
Trobareu les bases i els formularis d’inscripció a: 
www.fundaciolluiscarulla.cat

Fundació Lluis Carulla
Aribau 185 3r 08021 Barcelona
Tel. 93 200 53 47
Fax 93 200 56 33
info@fundaciolluiscarulla.cat

XXXVII PREMIS
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En els actes del Dia Internacio-
nal contra el Càncer de Mama 
es va presentar, a l’Espai Cívic 
Centre el dia 17 de Octubre, la 
Unitat Funcional de Patologia 
Mamària del Consorci Sanitari 
de l’Anoia -entitat que gestiona 
el CAP Igualada Nord i l’Hospi-
tal- que està en funcionament 
des del gener d’aquest any.
A la presentació, el Dr. Josep 
M. Abad, responsable de la 
Unitat, va insistir en la necessi-
tat d’una detecció precoç i una 
major participació en el pro-
grama de Cribratge de mama. 
La Sra. Assumpta Espinago-
sa, com a infermera gestora 
de casos va explicar les vies 
d’entrada a la Unitat i com es 
tramiten les diferents peticions 
d’assistència que arriben. Per 
la seva part, la Dra. Laura Cu-
siné va fer esment en la com-
posició de la Unitat. Aquesta 
es tracta d’un equip multidisci-
plinari en el que cada membre 
aporta el punt de vista com a 
especialista per tal que en-
tre tots es consensuï el millor 
diagnòstic i un el tractament 
més adequat. També va expli-
car el diferents tipus de tracta-
ments que s’aplica a l’Hospital 
d’Igualada amb un programa 
de cirurgia sense ingrés pioner 
a Catalunya i de gran accep-
tació entre les dones intervin-
gudes.

Recursos contra 
el càncer de mama
El càncer de mama és un pro-
blema de salut pública impor-
tant, el Consorci Sanitari de 
l’Anoia (CSA) ha posat els re-
cursos necessaris per afavorir 
el tractament integral i conjunt 
del pacient per evitar demores 
i patiment psicològic a l’espera 
de resultats. 
En aquest sentit, es va crear 
un únic equip format per mem-
bres de diferents especialitats 
que centralitzen el tractament 
quirúrgic i mèdic i el seguiment 

Assumpta Espinagosa, el Dr. Josep M. Abad i la Dra. Laura Cusiné.

Presenten a l’Hospital la nova Unitat 
Funcional de Patologia Mamària

REDACCIÓ / LA VEU

El DdD (Dimarts de Diàlegs) 
d’aquest mes a l’Ateneu Igua-
ladí posarà a debat el futur del 
barri del Rec d’Igualada, sota 
el títol: “Què en farem del barri 
del Rec?”. Serà dimarts que 
ve, 11 de novembre, a les 8 
del vespre, a la Sala de Socis 
de l’Ateneu. El barri que havia 
estat la força motriu d’Iguala-
da pel seu fort ADN industrial, 
sembla que està cridat a tor-
nar a ser una peça cabdal del 
futur de la ciutat i a esdevenir, 
de nou, una locomotora. No 
en va, representa 40 hectà-
rees del terme municipal i un 
espai on poder crear una nova 
ciutat. DdD vol analitzar quins 
usos hauria de tenir, què cal-
dria fer perquè hi fossin pos-
sibles i quines experiències 
han viscut altres ciutats en la 
transformació d’antics barris 
industrials.
L’acte començarà amb una 
introducció per part de l’ar-
quitecte Josep Parcerisa, que 
també és Catedràtic d’Uni-
versitat de l’Escola d’Arqui-
tectura de la UPC i membre 
del Laboratori d’Urbanisme 
de Barcelona. A través d’un 
diàleg-entrevista que li farà 
el coordinador de DdD Jordi 
Cuadras, Parcerisa aportarà 
diversos coneixements genè-

El futur del barri del Rec, 
en el proper Dimarts de Diàleg

intrahospitalari dels pacients 
diagnosticats de càncer de 
mama. 
Igualment es coordinen amb la 
resta dels professionals impli-
cats en la presa de decisions 
sobre el diagnòstic i tracta-
ment de la patologia de mama, 
amb l’objectiu principal d’oferir 
la millor estratègia terapèutica 
i la seva aplicació i obtenir així 
el millor resultat clínic possible. 
Per tal de gestionar el pro-
cés assistencial és important 
que el procés i la prestació es 
faci en un espai físic comú. 
Es crea, doncs, la figura de 
la gestora de casos que s’en-
carrega de contactar amb el/la 
pacient i coordinar totes les vi-
sites i proves assegurant, així 
els temps adients alhora que 
evita duplicitats innecessàries. 
L’assistència del pacient amb 
patologia de mama es dirigeix 
cap a les consultes específi-
ques d’aquesta nova Unitat. 
Les consultes sempre comp-
ten amb els mateixos especia-
listes i amb uns protocols d’ac-
tuació comuns, consensuats 
amb tots el metges implicats 
en el diagnòstic i tractament 
de la malaltia. 
A efectes pràctics, després 
d’una primera visita, la infer-
mera gestora de casos coor-
dina les diferents exploracions 
per tenir els resultats com més 
aviat millor. Els resultats de les 
exploracions es donen en una 

consulta amb tots els metges 
implicats en el tractament, te-
nint ja d’entrada tots els refe-
rents que tindrà el malalt en 
l’evolució de la seva malal-
tia. Aleshores es decideix si 
el tractament és quirúrgic o 
amb quimioteràpia o l’hormo-
noteràpia. En tots els casos 
la programació és immediata, 
ja sigui la sala d’operacions o 
la consulta d’oncologia. Si el 
tractament és l’hormonoterà-
pia es prescriu al moment amb 
les visites de control precep-
tives. A la sala d’operacions 
el pacient té els seus metges 
de referència i això reconforta 
al malalt en veure cares co-
negudes i dóna sensació de 
tranquil·litat. Són els mateixos 
metges que seguiran el pos-
toperatori fins a la visita amb 
oncologia. També serà amb un 
metge que ja haurà conegut 
qui li explicarà el tractament a 
seguir en funció dels resultats 
de la intervenció.
El responsable d’aquesta Uni-
tat és el Dr. Josep M. Abad 
que juntament amb la Dra. 
Laura Cusiné i la infermera 
gestora de casos que és la 
Sra. Assumpta Espinagosa, 
coordinen la Unitat. Es treba-
lla amb especialistes referents 
en el camp de l’oncologia, la 
cirurgia plàstica, la radiologia, 
l’Anatomia Patològica i la Ra-
dioteràpia. 

rics sobre la reconversió dels 
paisatges industrials dins de 
les ciutats, tot explicant quin 
ha de ser el seu paper i verte-
bració en la trama urbana del 
municipi i quines oportunitats i 
usos de futur poden tenir.
Després d’escoltar diferents 
conceptes per a poder fer el 
debat, es passarà a analitzar 
en tema en clau local, a l’ano-
menada “Fila 0”, amb diferents 
convidats igualadins que co-
neixen a fons el barri del Rec i 
que seran Ramon Enrich (pin-
tor i membre de Rec Stores), 
Miquel Vila (propietari de la 
zona i representant del Gre-
mi de Blanquers d’Igualada), 
Pere Puig (arquitecte), Alfons 
Recio (geògraf i membre dels 
Amics del Rec), Jordi Carner 
(membre de la Bastida del 
Rec) i Jaume Domènech (pro-
motor immobiliari). A tots ells 
s’hi sumarà qualsevol persona 
del públic que vulgui interve-
nir-hi i donar la seva visió so-
bre el futur que hauria de tenir 
el barri del Rec.

Cicle de xerrades de l’ARMPA a 
l‘entorn de la salut mental
REDACCIÓ / LA VEU

L’ Associació per la Rehabilita-
ció  de Persones amb Malaltia 
Mental de l’Anoia (ARMPA) ha 
organitzat diversos actes  per 
commemorar el Dia Mundial 
de la Salut Mental.  
Dins d’aquests actes, aquest 
novembre s’engega  el Cicle 
de Conferències de  Tardor  
que enguany  gira entorn a  la 
“Sexualitat i salut mental”.  La 
igualadina,  psicòloga clínica 
Dolors Capellades,  inaugura  
el Cicle amb la conferència 
“Sexualitat: una necessitat bà-
sica” el proper dimecres 12 de 
novembre. 
El Cicle continuarà  el  següent 
dimecres,  19 de novembre,  
amb  la xerrada-col.loqui  “Se-
xualitat, salut i benestar en les 
persones amb necessitat de 
suport”   a càrrec de la psicò-
loga-sexòloga Gemma  Deo-
lufeu autora del llibre publicat 
recentment “Sensuales”.  Fi-
nalitzarà aquest  Cicle Carles 
Peñarroya, col.laborador de la 
Federació Salut Mental Cata-
lunya i activista d’Obertament   
amb la xerrada “Experiència 
en primera persona sobre se-

L’Espai pels Somnis presenta l’horari 
diari de les seves activitats
REDACCIÓ / #JOVESIGD

L’Espai pels Somnis - Casal 
Autogestionat d’Igualada s’ha 
consolidat com “un punt refe-
rent dels moviments socials i 
de contrapoder de la capital 
de l’Anoia”, segons ells ma-
teixos expliquen, i també és 
alhora un espai cultural i de 
participació de la ciutat.
Ara presenten l’horari diari de 
les activitats del Casal. A ban-
da del treball diari de diverses 

xualitat, familia i recuperació”. 
Les xerrades es realitzen al 
Casal del Passeig d’Igualada 
(Passeig Verdaguer, núm. 67)  
i són gratuïtes i obertes a tot-
hom. 
Recordem que l’ARMPA és 
una entitat sense ànim de 
lucre que va néixer al 1998 
quan un grup de familiars de 
persones amb problemas de 
salut mental es van unir per 
treballar conjuntament per a 
la integració de les persones 
afectades. L’Associació és un 
espai on els familiars de per-
sones amb trastorns mentals 
poden compartir experiènci-
es i donar-se suport. A més a 
més, l’entitat realitza una tas-
ca de sensibilització pública i 
reivindicació dels drets de les 
persones amb problemes de 
salut mental, a la vegada que 
crea i gestiona recursos per a 
aquestes persones i els seus 
familiars, com ara el Club So-
cialAidar. Les persones inte-
ressadesen formar part poden 
dirigir-se alcarrer Mossèn Jo-
sep Forn, 25-27 baixos o bé al 
telèfon 93 801 90 58.

organitzacions (Plataforma 
d’Afectades per la Hipoteca, 
CUP-Igualada, Sindicat d’Es-
tudiants dels Països Catalans, 
Arran-Igualada, Unitat contra 
el feixisme i el racisme...), 
destaquen les activitats com la 
Coral -que es troba el dilluns 
a les 20:30-, els tallers d’apre-
nentatge mutu -els dimarts de 
19h a 21h- o , un cop al mes, 
els cinema que es fa conjun-
tament amb ParanoiAccions. 

Paral·lelament a les activitats, 
el Casal ofereix lloc per fer ex-
posicions, una botiga gratuïta, 
un espai de Hablack i està ini-
ciant un hort urbà.
Des del Casal reiteren que 
aquest és un espai obert a 
la ciutat, per tal que aquelles 
persones o col·lectius interes-
sats a sumar-se a projectes 
o a començar-ne de nous en 
facin ús. 
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No, jo crec que aquí hi ha més en comú del 
que et penses, Rafa. Crec que aquí hi ha uns 
principis generals. Per descomptat que tu 
tens un rival directe i jo no, però crec que 
en gairebé qualsevol terreny a la vida tenim 
alguna cosa en comú i és que treballem sols, 
estem solets davant del món. Tu li dediques 
hores entrenant abans dels partits, i tot això 
es nota a l’hora de sortir a competir, i en el 
meu cas és pensar i donar-hi voltes i no 
conformar-me amb el més fàcil. És no deixar 
d’entrenar després de quinze minuts perquè 
estic cansat, sinó continuar una hora o el que 
calgui. I és una mica el mateix amb la meva 
feina: en el moment en què baixo la pressió i 
no hi poso aquest esforç, aquest pas de rosca 
més, s’acaba tot.

Al final, en el teu camp tindràs uns crítics, 
algú que et valora, i també tu mateix saps 
quan fas una cosa bé o malament, però crec, i 
corregeix-me si m’equivoco, que evidentment 
tu dius: “Si m’ho crec, puc acabar pensant 
que coses que potser no escric bé, al final les 
he escrit molt bé”, mentre que quan un té la 
humilitat en això, no s’equivoca en aquestes 
coses. En el meu món és una mica diferent,  
perquè al final jo tinc uns rivals que em 
marquen si ho estic fent bé o malament, 
de manera que són els rivals els que em 
jutgen dia rere dia. Els afalacs sempre 
són bonics; ajuden i també et destrueixen. 
Perquè el problema no és que els afalacs et  
facin creure que ets molt bo; el problema 
és que els afalacs et facin creure que ets molt 
bo i, per tant, fan que deixis de treballar el 
que estaves treballant. Perquè si un es creu 
que és molt bo i continua treballant amb 
la mateixa intensitat i il·lusió, és igual, serà 
un fantasma, però continuarà guanyant. 
Aquesta és la realitat de la situació. Jo crec que el  
problema ve sobretot quan un es creu que és 
molt bo i per això creu que seguirà guanyant 
sense la necessitat de treballar tant com havia 
treballat abans per aconseguir-ho.

Rafa Nadal, Manacor. 
19.06.2014–20.29

John Carlin, Londres.
19.06.2014–20:30

Extracte de videoconferència  
entre John Carlin i Rafa Nadal 
el 19 de juny passat.
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Gràcies a les noves tecnologies, 
els horaris i les distàncies ja no 
són tan importants. El veritable-
ment important avui és que, si-
guis on siguis, puguis tenir el teu 
gestor personal sempre a prop. 
Segueix la conversa completa a
bancsabadell.com/aprop 

Una conversa 
privada entre 
Rafa Nadal &
John Carlin.

A prop

anoia_halagos_250x370_cat.indd   1 30/10/14   14:21
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La companyia Esteve Aguile-
ra, propietària de la firma de 
moda Sita Murt, ha superat el 
concurs de creditors en què 
va entrar el juny del 2013 per 
la caiguda de vendes a Espa-
nya. La companyia, que te-
nia un passiu de 5,89 milions 
d’euros, va anunciar diven-
dres que ha pactat amb els 
creditors l’aprovació d’un con-
veni que inclou una quitació 
del 20% del deute i el paga-
ment de l’import restant a 10 
anys. El conveni ha comptat 
amb l’acceptació del 80% dels 
creditors.
Sita Murt ha reorganitzat la 
seva xarxa comercial, redu-
int el nombre de botigues 
d’una vintena a les vuit actu-
als (dues d’elles, outlets). La 
companyia, que dirigeix l’igua-
ladí Toni Palmés des de fa poc 
més d’un any, assegura que 

Una de les botigues de l’empresa a l’estranger.

Esteve Aguilera SA (Sita Murt) supera 
el concurs de creditors

Arquitectes i enginyers cal-
culen les estructures per po-
der aguantar les càrregues 
que es demanen. Quan es 
sobrepassen hi ha risc que 
s’esfondrin. I en aquests mo-
ments l’entramat de l’estat 
està suportant molt més del 
previst. Escàndols de cor-
rupció generalitzada, que es 
volen arreglar demanant per-
dó en un Senat convertit en 
confessionari.  Matas, Gürtel, 
Bárcenas, Granados, Acebes 
són les lloses del PP. Però els 
altres partits i territoris també 
tenen les seves. Andalusia, 
Balears, Catalunya, Valencia 
i Madrid s’han convertit en 
zona de sismes. No paren 
d’aparèixer escàndols. La 
casa reial, els governs central 
i autonòmics, ajuntaments i 
entitats públiques i privades. 
La societat està tipa de decla-
racions i que ningú torni els 
diners sostrets. De caixes B, 
targetes black i de compor-
taments foscos, sectaris i in-
teressats. I de que costi tant 
que els corruptes entrin a la 
presó i els costi tan poc sor-
tir-ne. 
Ningú sap si a les properes 
eleccions cristal·litzarà el ma-
lestar de les Manifestacions 
del 15 M. Tothom està expec-
tant amb ‘Podemos’. La cor-
rupció és un afany de lucre 
personal. Al final sempre hi 
ha qui s’enriqueix, sigui per 
regals, per cobrar percentat-
ges de les obres públiques, 
o per gaudir de càrrecs ben 
pagats per no fer res. Afecten 
a tots encara que siguin no-
més formes cleptomaníaques 
de particulars que afebleixen 
l’entramat administratiu. Per 
això alguns pensen que la 
majoria d’aquests problemes 
es resoldrien amb la inde-
pendència. Els catalans es 
podrien organitzar de manera 
diferent i la proximitat asse-
guraria un millor control dels 
governants. 
Però l’edifici de l’estat pro-
bablement no aguantaria un 
terratrèmol d’aquesta magni-
tud. La crisi ja s’ha endut el 
30% del PIB i l’endemà de 
la independència Espanya 
perdria al voltant del 20% de 
les contribucions socials, dels 
impostos recaptats i dels in-
gressos de l’estat. I segons 
el dret internacional el deute 
(uns 900.000 milions d’euros) 
seria només de l’estat, que 
tindria molta menys capacitat 
de fer-hi front. En els darrers 
anys els diners s’han malba-
ratat en inversions ruïnoses i 
en corrupció generalitzada. I 
les estructures s’han emple-
nat de funcionaris amb mol-

PERE PRAT

ta experiència i necessitats. 
L’amenaça de col·lapse és 
real.  
Per això no hi haurà un repar-
timent amistós. Ni del deute, 
ni de les pensions, ni d’altres 
drets, ni obligacions. Hi ha 
els mateixos vicis de sempre. 
Aquells que van fer perdre 
l’Imperi. El que manté un alt 
funcionariat i aquelles elits 
acostumades als negocis fà-
cils, fets a l’empara del poder. 
Cada dia hi ha menys gent 
per treballar i els que ho fan 
tenen els salaris més baixos. 
Els negociadors espanyols 
ho saben. Porten molts anys 
en aquesta burocràcia fos-
ca de trampes tèrboles. I els 
catalans no tenen cap expe-
riència. Només cal veure les 
negociacions mantingudes 
amb els anomenats “tras-
passos autonòmics”.  L’estat 
sempre ha acabat donant gat 
per llebre, amb assignacions 
inferiors a les despeses per 
mantenir les matèries trans-
ferides. Recordem infraes-
tructures com les Rodalies, o 
la desgana per escometre te-
mes tan cabdals com el Port 
de Barcelona o l’Eix Mediter-
rani.
No volen que Catalunya se’n 
vagi. Lluitaran aferrissada-
ment fins l’extenuació per evi-
tar-ho. Cap facilitat. I faran el 
joc brut que calgui. El govern 
de l’estat sap les conseqüèn-
cies d’una ruptura. Si perden 
Catalunya no podrien seguir 
vivint com fins ara. Ni tindran 
a qui demanar solidaritat. 
Per això criden unitat. No per 
amor als habitants d’aquesta 
terra -siguin nascuts d’ací o 
d’altres indrets – sinó per la 
voluntat de mantenir-se en el 
poder. De preservar l’estruc-
tura actual. De seguir fent i 
desfent en nom del poble, en-
cara que el tinguin per no res. 
Per això no deixen que voti, 
ni que exposi les seves opi-
nions. Per això no “donaran” 
res, encara que se’ls reclami 
el que no es seu. Tot s’hau-
rà de guanyar. Com sempre. 
Amb compromís. Decidida-
ment. Perquè els avantatges 
socials sempre han tingut 
un cost. I aquesta vegada 
no serà diferent. S’ha de fer 
un edifici nou. Més modern i 
resistent. Més transparent. 
No per defensar el senyor 
del castell, sinó per viure-hi 
millor. I això costarà esforç i 
sacrifici. Però també planifi-
cació. Sabent el que es vol i 
evitant repetir els errors del 
passat. Per ser ciutadà de 
debò. Lliure i conscient de 
viure en societat.

Estructures febles

no ha reduït la plantilla, enca-
ra que ha aplicat un expedient 
de regulació d’ocupació de 
reducció de jornada del 25% 
com a màxim. També aposta 
més per l’exportació i ha po-
tenciat el canal de venda a 
través d’internet.

Amb la resolució del conflic-
te, la companyia va assegu-
rar que afronta “amb il·lusió i 
energia el 2015 per consolidar 
el nou projecte”. Va tancar el 
2012 amb una facturació de 
10,9 milions d’euros i unes 
pèrdues d’1,86 milions.

REDACCIÓ / LA VEU

El proper dissabte i diumenge 
15 i 16 novembre tindrà lloc al 
Museu de la Pell la BizMarat-
hon 2014: un punt de trobada 
de joves emprenedors i em-
presaris, que té per objectiu 
posar el focus de l’emprene-
doria a la capital de l’Anoia 
durant un cap de setmana. 
La BIZMarathon vol accelerar 
el networking a partir d’experi-
ències reals d’èxit (35 ponèn-
cies presencials i online des 
de diversos punts del món), 
cursos de formació especí-
fica d’emprenedoria, taules 
rodones i acabant diumenge 
amb un concurs de projectes 
emprenedors Start-Up. El pre-
mi del concurs són 1.500€ en 
metàl·lic i un compromís per 
part del Grup de Business An-
gels EBAN de realitzar un se-
guiment als guanyadors amb 
la finalitat de preparar el pro-
jecte per buscar finançament. 
La BizMarathon 2014 està or-
ganitzada per la Jove Cambra 
d’Igualada i té el suport explícit 
del reconegut congrés d’em-
prenedoria organitzat per Fira 
de Barcelona, el BizBarcelo-
na, així com també el de molts 
altres organismes i entitats 
(BCN Activa, Catalunya Em-
prèn, Acció 10, l’Ajuntament 
d’Igualada i de Vilanova del 
Cami entre moltes d’altres). 
L’acte serà inaugurat per l’Ho-
norable Felip Puig, Conseller 
d’empresa i Ocupació de la 
Generalitat.
Durant el dissabte dia 15, més 

Els dies 15 i 16 es farà la BizMarathon 
d’emprenedoria, al Museu de la Pell

de 30 emprenedors d’èxit ens 
vindran a explicar les seves 
experiències a través de les 
anomenades BIZxperiences. 
Vindran presencialment a re-
alitzar una xerrada de les se-
ves experiències  Nacho Sala 
(Fundador i CEO d’Atrapalo.
com), Ferran Debant (Funda-
dor Grup TAELUS COMUNI-
CACIÓ), Jordi Valls (Fundador 
Embassy a Silicon Valley), 
Màrius Rossell (Fundador Tri-
ologi), Xavier Mayoral (Fun-
dador i CEO d’Estimulo), Xa-
vier Silva (Fundador i Project 
Manager d’HMAV-avions no 
tripulats), Ricard Vila (Funda-
dor i creador del Rec Stores), i 
28 ponents més de reconegut 
èxit en els seus projectes, al-
guns des d’arreu del món. 
El format del congrés és de 
marató, per la qual cosa les 35 
ponències es realitzaran en un 
total de 12 hores molt intenses 
(de 9:00 a 21:00 h) en dues 
línies paral·leles, separades 
bàsicament per les presenci-
als i les que seran a distància. 
Les BIZxperiences del dis-
sabte acabaran amb un gran 
final de festa anomenat BIZ 
LOUNGE, a partir de les 23 
hores, una vetllada que pretén 
comentar els punts de vista de 
tot el dia amb alguns dels po-
nents, i evidentment acompa-
nyat de bona música, ambient 
i còctels per seguir amb el ne-
tworking però en un ambient 
distés i informal. L’assistència 
és oberta al públic. 
El diumenge 16 es realitzaran 

4 cursos de formació a càrrec 
de professionals dels seus 
àmbits, en concret sobre pre-
sentacions amb “Prezi” (Mar-
ta Aguiló, Creació Singular) 
, fonts de finançament (Bu-
siness Angels EBAN Xavier 
Ollé, Josep Prat), pla de nego-
cis (Ramon Costa, Inpreneur 
i Eada) i finalment un curs 
d’Elevator Speech per a saber 
presentar projectes Start-Up 
(Monica Mendoza, www.mo-
nicamendoza.com). A la tarda, 
hi haurà dues xerrades ober-
tes a un públic més general a 
càrrec de Bibiana Ballbé, qui 
explicarà el seu projecte de 
“La Fàbrica del Futur” i a càr-
rec de Xesco Espar, que expli-
carà la utilitat del Coaching. 
L’acte finalitzarà a les 18 hores 
amb un concurs de projectes 
en fase inicial (Start Up), amb 
un jurat presidit per Bibiana 
Ballbé (Fàbrica Futur) i Xesco 
Espar (www.xescoespar.com 
i FCB), Xavier Ollé (Director 
dels Business Angels EBAN), 
Josep Prat (CEO SVI Consul-
tors) i Núria Betriu, Directora 
de Catalunya Emprèn i Con-
sellera Delegada d’Acció 10. 
El concurs és obert a tothom 
d’entre 18 i 40 anys, prèvia 
inscripció i acceptació de les 
bases. El premi consisteix en 
1.500 euros en metàl·lic i un 
compromís de seguiment dels 
projectes guanyadors per pre-
parar-los per buscar finança-
ment. L’assistència és gratuï-
ta, a excepció dels que vulguin 
concursar. 
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El divendres 31 d’octubre 
s’ha signat el contracte en-
tre el Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI) i l’empresa 
constructora Bigas Grup per 
realitzar les obres que crearan 
el nou Centre de Dia Montser-
rat situat a l’edifici i jardins de 
l’antiga Llar d’infants La Gi-
nesta, al barri de Montserrat 
d’Igualada.
Les obres s’han adjudicat mit-
jançant un procediment obert 
en què l’empresa Bigas Grup 
ha resultat guanyadora ja que 
ha presentat el millor projecte 
tant a nivell tècnic com a nivell 
econòmic. La seva oferta ha 
inclòs una baixa del 15,62% 
respecte el preu de licitació 
i també ha inclòs millores en 
el projecte valorades en un 
5,24%. Per tant, globalment 
ha suposat una reducció d‘un 
20,86% respecte el pressu-
post inicial i un important es-
talvi per al CSSI.
Està previst que les obres co-
mencin d’aquí un mes, amb 
una durada total d’execució de 
10 mesos, fet que ha de per-
metre disposar del nou centre 
a partir de la tardor de 2015. 
També està previst obrir una 
petita plaça davant la nova 
entrada principal de l’edifici, 
fet que permetrà millorar l’ac-
cessibilitat al seu entorn. El 
nou centre de dia Montserrat 
disposarà de 49 places i per-
metrà traslladar-hi l’activitat 
que el CSSI està realitzant en 
el centre de dia Arian, en un 
local on actualment s’està pa-
gant lloguer.
El nou centre s’ha dissenyat 
per adequar-los a totes les 
normatives vigents d’acces-
sibilitat, usabilitat i seguretat, 
adaptant l’edifici i els jardins 
a les necessitats dels fu-
turs usuaris, persones grans 
d’Igualada i comarca, i millo-
rant l’eficiència energètica de 
l’edifici mitjançant un sistema 
de geotèrmia. El centre dis-
posarà de 730 m2 construïts i 

Vista virtual del futur Centre de Dia Montserrat on hi havia la llar d’infants “la Ginesta”.

Adjudicades les obres del futur 
Centre de Dia al barri de Montserrat
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Tretze alumnes de Batxillerat 
de l’Escola Pia van partici-
par en el  projecte “European 
Classes” que es duu a terme 
al Castell d’Alden Biesen (Bèl-
gica) durant la setmana del 19 
al 25 d’octubre.
El projecte té com a objec-
tiu fomentar el coneixement 
de les institucions europees 
i promoure l’ús de la llengua 
anglesa entre els alumnes 
de les escoles participants. 
Al projecte, durant aquella 
setmana, hi van participar 50 
alumnes provinents d’Itàlia, 
Bèlgica i Dinamarca. Cadas-
cuna d’aquestes delegacions 
havia de presentar el projecte, 
que prèviament havien prepa-

Batxillers de l’Escola Pia 
participen d’un projecte a Bèlgica

rat, davant les altres escoles 
participants. Posteriorment, 
s’organitzaven taules de dis-
cussió i debat sobre els temes 
proposats i havien de redactar 
propostes de llei que havien 
de defensar el dia de l’última 
sessió, que era un simulacre 
d’un Consell de Ministres a 
nivell europeu. El projecte es 
complementava amb visites a 
Maastrich (Holanda) , Aachen 
(Alemanya) i al Parlament Eu-
ropeu (Brussel.les).
Aquesta iniciativa ,en la qual 
ha participat l’Escola Pia 
d’Igualada durant 6 anys, 
s’emmarca dins de les accions 
que promou la comissió d’’Es-
cola Multilingüe de l’Escola.

més de 2.000 m2 de jardins.
En la signatura del contrac-
te hi van ser presents Marc 
Castells, alcalde d’Igualada i 
president del CSSI, Jordi Fer-
rer, gerent del CSSI, i Josep 
Bigas, gerent de Bigas Grup. 
Marc Castells afirmà que “amb 
l’obertura d’aquest nou centre 
assegurem la presència d’un 
equipament modern al barri de 
Montserrat amb funcions soci-
als i de servei públic, i molt ne-
cessari degut a l’evolució de-
mogràfica de la ciutat,  i alhora 
aprofitem de forma racional el 
patrimoni municipal donant un 
nou ús a l’edifici”.
El Consorci Sociosanita-
ri d’Igualada és organisme 
constituït per l’Ajuntament 
d’Igualada i el Consorci de 
Salut i Social de Catalunya 
(CSC) que ofereix una aten-
ció integral, social i sanitària, 
a la gent gran i a persones 
amb dependència d’Igualada 
i comarca per millorar la seva 
qualitat de vida i potenciar la 
seva autonomia. Gestiona 
la residència i centre de dia 
Pare Vilaseca, el centre de dia 
Arian, el centre de dia Mar i 
Cel de Piera, l’Hospital de dia 
Sant Jordi, els pisos amb ser-
veis ViuB1 i ViuB2 i els serveis 
d’atenció domiciliaria i d’àpats 
a domicili.
Bigas Grup és una empresa 
amb seu a Granollers especi-

alitzada en l’execució d’obres 
de rehabilitació, edificació i 
obra civil, tant a l’àmbit privat, 
com per a l’Administració Pú-
blica. Disposa d’un trajectòria 
de dues dècades amb una 
afluència contínua d’obres i 
una presencia consolidada al 
mercat. A Igualada ha realit-
zat obres com la rehabilitació 
de l’Adoberia Bella, la reforma 
de l’antic hospital per acollir el 
centre de simulació 4DHealth, 
i l’heliport del nou hospital.

Sessió de formació al Consell 
sobre la gestió de “rumors”
REDACCIÓ / LA VEU

El passat 31 d’octubre es va 
fer la darrera sessió de forma-
ció sobre gestió de rumors i 
convivència promoguda per 
l’Àrea de Ciutadania i Convi-
vència del Consell Comarcal. 
Des del mes de març el Con-
sell ha organitzat sessions a 
diversos municipis adreçades, 
tant a tècnics municipals, com 
a professionals de diferents 
àmbits.  

La sessió, de tres hores de 
durada, va comptar amb per-
sonal del Consell i de Cape-
llades i Piera, i pretenia donar 
eines a l’alumnat per identi-
ficar estereotips i prejudicis, 
conèixer el mecanisme de ge-
neració dels rumors així com 
prevenir i gestionar els seus 
efectes. La metodologia em-
prada va combinar elements 
més conceptuals amb d’altres 
més pràctics i dinàmics. 



COMARCA / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Ano·
ia ha signat un conveni de col·
laboració amb  ajuntaments 
que tenen un castell o torre 
al seu terme municipal per a 
desenvolupar conjuntament el 
projecte turístic “Anoia, terra 
de castells”, una iniciativa per 
a la promoció del territori a tra·
vés de la posada en valor del 
patrimoni arquitectònic que 
suposen aquestes fortaleses.
Els municipis que fins a dia 
d’avui s’han sumat al projecte 
“Anoia, terra de castells” són: 
Sant Martí de Tous, Santa 
Margarida de Montbui, Cas·
tellolí, Piera, Santa Maria de 
Miralles, Òdena, Veciana, La 
Torre de Claramunt, La Pobla 
de Claramunt, Castellfollit de 
Riubregós, Jorba, La Llacuna 
i Rubió.
Formar part del projecte, su·
posa per als ajuntaments cre·
ar i desenvolupar conjunta·
ment un producte turístic propi 
del territori. Així, els municipis 
signats disposaran de la po·
sada en valor i promoció dels 
castells de l’Anoia  tant a la 
web com a les xarxes socials. 
El projecte també contempla 

la realització de diferents ac·
cions d’informació i difusió per 
tal d’augmentar el número de 
visitants amb la conseqüent 
dinamització econòmica del 
municipi que això suposa. 
Els municipis integrants del 
projecte disposaran de facili·
tats per realitzar accions con·
juntes entre diversos municipis 
i el propi Consell Comarcal. A 
més, s’optimitzaran recursos 
econòmics, ja que el finança·
ment del cost del projecte es 
reparteix entre els municipis 
interessats i el Consell Comar·
cal de l’Anoia. Un dels projec·
tes estrella per a l’any 2015 
serà la creació d’una APP dels 
castells de l’Anoia i de les tres 
grans rutes històriques que 
acompanyaran a tots les turis·
tes durant la seva visita.
Fins a data d’avui, ja s’ha edi·
tat una guia amb una selecció 
de 25 torres i castells. La pu·
blicació es pot trobar a tots els 
punts d’informació turística de 
la comarca i a les oficines del 
Consell Comarcal.
Bona part d’aquestes torres i 
castells daten d’entre mitjans 
del segle X i mitjans del segle 
XI. En aquells moments els 

Consell Comarcal i Ajuntaments, junts per la 
promoció dels Castells de la comarca

comtes de Barcelona, Osona·
Manresa i Berga-Cerdanya 
van ocupar i repoblar el terri·
tori, desplaçant els antics pos·
sessors musulmans. Quan la 
zona va deixar va de ser pri·
mera línia de frontera, els cas·
tells van passar a ser el centre 
administratiu dels nous senyo·
rius feudals. Entre d’altres, 

van destacar famílies com els 
Claramunt, Montbui, Tous o 
Òdena. A partir del segle XIV, 
la família dels Cardona es va 
fer amb els principals senyo·
rius de la comarca, de mane·
ra que les torres i castells van 
passar a ser el lloc de residèn·
cia dels seus administradors. 
Amb el pas dels segles i l’aug·

ment del pes de les ciutats, 
els antics centres de poder 
es van anar abandonant, o bé 
van ser reconvertits en masos 
o cases.  Actualment, tots ells 
són una magnífica targeta de 
presentació per a la comarca 
de l’Anoia.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí i Jove Cambra Igualada 
han signat per primera vegada 
un conveni de col·laboració en 
la línia de continuar dinamit·
zant i omplint d’activitat for·
mativa el Centre d’Innovació 
Anoia. El primer dels acords 
entre ambdues parts, però, 
serà el suport per part de 
l’Ajuntament vilanoví i des del 
Centre d’Innovació Anoia al 
programa del BIZMarathon de 
la Jove Cambra Igualada que 
es realitzarà els dies 15 i 16 de 
novembre al Museu de la Pell. 
Es tracta de la primera edició 
d’un Congrés en format ma·
rató intensiva, amb el suport 
del BIZBarcelona, que neix 
amb la voluntat de donar cita 
a emprenedors, empresaris i 
joves pro·actius. El programa 
d’actes inclou ponències a 
càrrec d’emprenedors d’èxit 
(BIZxperiences), taules rodo·
nes en petit comitè, cursos de 
formació especialitzada i fins i 
tot un concurs d’Start-ups. Tot 

això en 48 hores intenses de 
networking. 
L’alcaldessa vilanovina, Vane·
sa González, acompanyada 
pel regidor de Promoció Eco·
nòmica, Jordi Baron, s’han 
reunit aquest dimarts, amb la 
presidenta de Jove Cambra 
Igualada, Míriam València, 
per signar aquest conveni de 

col·laboració que no només es 
limita a l’activitat de la BIZMa·
rathon 2014 sinó que també 
permetrà a la Jove Cambra 
Igualada fer ús de les instal-
lacions del Centre d’Innovació 
Anoia per a les accions forma·
tives, actes i cursos que por·
ten a terme. 
Una de les branques d’acció 

de Jove Cambra és el suport 
a l’emprenedoria, però com 
assegura València l’entitat es 
dedica també a facilitar altres 
eines a les persones d’entre 
18 i 40 anys, “una franja jove 
generosa”. Així, a banda de 
la formació, que consideren 
clau, també fan especial aten·
ció a facilitar recursos i eines 

Vilanova del Camí dóna suport a la BIZMarathon de Jove Cambra 
per tirar endavant un projecte 
no només empresarial sinó 
també vital, com ara buscar 
finançament o millorar les ha·
bilitats personals i de comuni·
cació per vendre una idea.  
Com dèiem la BIZMarathon 
està prevista pels dies 15 i 16 
de novembre. L’acte inaugural 
es farà de la mà del conseller 
d’empresa i ocupació, Felip 
Puig, de l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, i de l’alcaldes·
sa de Vilanova del Camí, Va·
nessa González. 
Dins el congrés s’ha convocat 
el concurs START·UPS que 
permetrà guanyar un premi de 
1.500 euros per al finançament 
d’un projecte. Els concursants 
disposaran de cinc minuts per 
plantejar la seva idea davant 
d’un jurat format per Núria Be·
triu, Bibiana Ballbé, Xesco Es·
par, Oriol Brutao, Josep Prat i 
Xavier Ollé. El concurs es farà 
durant la jornada del diumen·
ge, 16 de novembre.

Alcaldes de l’Anoia amb municipis amb castell
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Agrupació Cultural i Recrea-
tiva de Vilanova del Camí ha 
organitzat per aquest dissabte 
una nova edició (i serà ja la 
tercera) de la Fira de les Opor-
tunitats. La faran durant tot el 
matí, a partir de les 10h, a la 
plaça del Mercat (en cas de 
pluja es traslladaria a l’interior 
de Can Papasseit). En aquest 
espai ens conviden a buscar i 
triar entre articles de primera i 
segona mà, però en perfecte 
estat, i a un preu increïble: a 
partir d’un euro i fins a un preu 
màxim de cinc euros. 
A la Fira d’Oportunitats podrem 
trobar roba (jaquetes, anoracs, 
camises, jerseis, pantalons....) 
sabates, complements de ves-
tir o joguines per als més petits, 
entre molts d’altres articles. 
Des de l’agrupació animen al 
veïnat a col·laborar amb l’en-
titat a canvi d’endur-se algun 
article que els faci el pes i que 
els pugui ser d’utilitat. 
Tots els diners recollits es tor-
naran a destinar a fer possible 
el pagament del projecte de les 
carrosses reials estrenades el 
gener i que l’entitat encara no 

ha tancat, ja que com reconeix 
el president de l’Agrupació 
Cultural i Recreativa, Manu-
el Ocaña, estaran hipotecats 
pràcticament fins l’any 2020.
Pel que fa a la Festa de Reis, 
l’Agrupació ja està preparant 
alguna sorpresa i sobretot està 
valorant el canvi del recorregut 
amb motiu de les obres del 
carrer Major. Però tal i com ha 
volgut remarcar Ocaña aquest 
canvi serà excepcional i re-
versible, ja que l’any que ve, 
la cavalcada tornarà a passar 
pel carrer Major. A més, no es 
canviarà cap més part del re-
corregut, perquè ja fa anys que 
l’agrupació va decidir centralit-
zar la cavalcada pels carrers 
principals per tal de no arribar 
massa tard a les cases a repar-
tir els regals als infants.
La campanya de col·laboradors 
i de patges començarà a finals 
de novembre. Les dues últimes 
setmanes, els dimecres de les 
21h a 22h us podeu adreçar al 
Rovy per donar suport a l’Agru-
pació en la Festa de Reis. 
Durant el mes de desembre, 
també estaran allà tots els di-
mecres, en el mateix horari. 

Demà, nova Fira de les 
oportunitats a Vilanova

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Com cada any i sense faltar a 
la cita, la Colla Excursionista 
de Vilanova del Camí es pre-
para per participar a la Cami-
nada Popular per la Marató 
de TV3, que aquest any està 
destinada a les malalties del 
cor, una malaltia que cada any  
afecta al nostre país milers de 
persones. Des de la colla ens 
conviden a participar en una 
sortida molt senzilla pels volts 
de Vilanova del Camí. Sortirem 
a les 9 del matí de davant del 
Restaurant Nou. Aproximada-
ment a dos quarts d’11 arriba-
ran a l’Escola Marta Mata on 
repartiran un obsequi a tots els 
participants i es compartirà un 
esmorzar. 
Tal i com afirmen des de la colla 
estaran molt ben acompanyats 

i molt animats amb el grup de 
percussió MoltaXamba. A més, 
Agrapes farà una demostració 
de obediència canina i classe 
d’educació bàsica. Com cada 
any l’entitat ha establert un do-
natiu de 10 euros per persona, 
però des de l’entitat són cons-
cients i sensibles a les dificul-
tats econòmiques del veïnat i 
ho tindran en compte.
La inscripció anticipada es pot 
fer aquest dijous, de les 7 a 
tres quarts de 9 del vespre a la 
seu social. Els socis poden fer 
la reserva telefònicament al 93 
803 43 88 o per correu electrò-
nic a cevcami@hotmail.com.
També podeu comprar els ti-
quets a la seu de l’Associació 
Cultural Camp del Rei al Rovy 
(al carrer Santa Llúcia, 1).

Diumenge, caminada popular 
per la Marató de TV3

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Més de 600 persones van en-
dinsar-se al passatge del ter-
ror d’Artístic, dissabte a la nit, 
disposades a passar por i gau-
dir d’emocions fortes. Un total 
de 624 espectadors, amb més 
valentia que temor, van desco-
brir la història de terror que Ar-
tístic havia preparat a l’entorn 
de Can Muscons. L’organitza-
ció i els figurants del passatge 
del terror han donat les gràci-
es per la bona acollida de l’ac-
tivitat i prometen més i millor 
de cara a l’any que ve. 
Una de les principals qüesti-
ons a millorar és la cua ja que 
davant la nombrosa afluència 

com dels organitzadors coin-
cideixen a destacar la bona 
ambientació dels escenaris 
del passatge del terror i la ca-
racterització dels actors i figu-
rants. La visita, en grups de 
cinc persones, permetia recór-
rer, ensurt darrera ensurt, les 
diferents escenes que s’havi-
en preparat com a fil conduc-
tor d’una narració, si més no 
inquietant. 
En el futur caldrà millorar as-
pectes de funcionament, com 
afirmava aquest matí la di-
rectora de l’escola Rosalba 
Sánchez, per tal d’alleugerir 
la cua o si més no fer l’espera 
més agradable.

Més de 600 persones en el primer 
espectacle terrorífic d’Artístic

de públic hi va haver persones 
que van arribar a esperar fins 
a dues hores per entrar al pas-
satge. 
Tot i així les primeres valora-
cions tant per part del públic 
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MONTBUI / LA VEU

Diumenge passat, entre dos 
quarts d’onze del matí i dos 
quarts de dues de la tarda, va 
tenir lloc a MontMercat la gran 
inauguració de MontSplai, una 
nova entitat montbuienca. Du-
rant la matinal, prop d’un mi-
ler de persones van prendre 
part en alguna de les múltiples 
activitats previstes per a la 
mainada. Sota la pèrgola de 
MontMercat es van realitzar 
diferents tallers  (cares, xa-
pes, bombolles de sabó i ma-
nualitats), i a l’espai adjacent 
es van habilitar un circuit per a 
patinets, rampes i també uns 
inflables. Durant tota la ma-
tinal es van formar cues d’in-
fants amb els seus pares per 
tal de prendre part en aques-
tes activitats. 
Cal destacar també l’èxit de 
la xocolatada organitzada per 
la Comissió de Festes Nucli 
Urbà i les cues davant el “fo-
tocol” amb el personatge Mic-
key Mouse. Durant la matinal 
hi van assistir diferents per-
sonalitats del municipi, entre 

elles l’alcalde Teo Romero i el 
Tinent d’Alcalde de Governa-
ció, Educació i Esports Josep 
Palacios, que van valorar de 
forma “molt positiva la tasca 
de Mont-Splai i les possibili-
tats que s’oferiran en matèria 
lúdica als infants”
Mont-Splai és una associació 
infantil i juvenil que pertany 
a la Fundació Catalana de 
l’Esplai i que també va estre-
nar el seu nou local, ubicat a 
l’espai “L’Hora dels Contes”, 
al carrer Santa Anna –a tocar 
de la Llar d’Infants- Cal recor-
dar que Mont-Splai va signar 

Prop de 1.000 persones van participar a la 
inauguració de la nova entitat MontSplai

MONTBUI / LA VEU

Aquesta setmana es feien 
públiques les xifres d’atur 
del mes d’octubre a l’Anoia. 
A Montbui aquesta xifra s’ha 
incrementat en set persones, 
per sota dels increments d’al-
tres municipis de la comarca 
com Igualada (41), Piera (40) 
o Vilanova del Camí (38). La 
xifra demostra els efectes de 
la lluita contra l’atur que es du 
a terme a través de les políti-
ques municipals, on, durant 
l’any 2014, i per primer cop 
des que va començar la crisi, 
l’índex d’atur s’ha anat reduint. 
La reducció d’un 1,5 per cent 
sobre el total implica que Mont-
bui té una setantena menys 
de persones desocupades, 
tenint en compte que als me-
sos d’estiu aquesta xifra havia 
disminuït en més d’un cente-
nar.  És sens dubte una bona 
notícia i, des del consistori es 
confia en aquesta evolució a la 
baixa, perquè això voldrà  dir 
que els montbuiencs i mont-
buiencs van trobant feina i van 
recuperant una situació laboral 
més normalitzada. 

Accions ocupacionals sub-
vencionades, i també pròpi-
es
Per continuar amb aquesta di-
nàmica positiva, des de l’Ajun-
tament es continua treballant a 
fons en les polítiques actives 

d’ocupació. El passat més de 
juny, l’Ajuntament va posar en 
marxa un nou Pla d’Ocupació  
adreçat a  persones aturades, 
en el marc del programa “Tre-
ball als Barris 2013”. Aquest 
programa, subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Cata-
lunya i pel Fons Social Euro-
peu, ha permès la contractació 
d’onze persones per a la rea-
lització de tasques d’interès 
general al Barri de Sant Mau-
re. Els contractes finalitzaran 
aquest mes de desembre, i 
són a jornada completa. 
Al respecte d’això, l’Alcalde 
Teo Romero reflexiona, “el fet 
de restar durant molt de temps 
a l’atur genera actituds de 

manca d’autoestima, de pèr-
dua de confiança que dificul-
ten enormement el procés de 
recerca de feina. Per aquesta 
raó és molt important tornar a 
treballar, recuperar disciplina 
horària i hàbits de feina, és 
una manera de posar en valor 
les pròpies capacitats per en-
carar el futur”. “En tant que el 
mercat de treball no es reacti-
vi”, continua Teo Romero, “des 
de Montbui continuarem apos-
tant per aquestes mesures 
pal•liatives que tenen efectes 
tan positius sobres els nostres 
veïns”.
Durant aquests darrers me-
sos, el programa “Treball als 
Barris 2013” ha subvencionat 

també un dispositiu d’Inserció 
Socio-laboral, que es va inici-
ar al desembre de 2013 i que 
permet oferir atenció perso-
nalitzada a un grup important 
de persones que necessiten 
recolzament en el procés de 
recerca de feina. Al marge 
d’aquest suport a persones 
aturades, el dispositiu també 
ofereix accions formatives a 
determinats col•lectius, per tal 
de millorar la seva ocupabilitat 
futura. Així, un grup de 10 jo-
ves  del municipi van rebre a la 
primavera un curs d’hostaleria 
i turisme, impartit per una em-
presa experta en el tema, que 
va tenir una important càrrega 
lectiva en l’idioma anglès, es-
pecialment enfocat a l’atenció 
de clients d’aquest sector pro-
ductiu. El curs, de 350 hores 
de durada,  va complementar 
la formació rebuda amb 30 
hores de pràctiques en esta-
bliments comarcals. D’aquesta 
manera, els joves beneficiaris 
podran acreditar  no només la 
formació sinó també l’experi-

ència professional. 
El passat mes de setembre va 
començar una altra acció for-
mativa, adreçada a dones en 
situació d’atur,  i centrada en 
l’àmbit comercial. Aquest curs 
també complementa la teoria 
amb la pràctica professional 
en establiments comercials 
de la comarca. Finalment es 
fa també un curs d’informàtica 
bàsica, per tal de millorar l’ac-
cés a les noves tecnologies  
dels majors de 45 anys que es 
troben en situació d’atur, que 
es duu a terme amb 15 alum-
nes més. 
Al marge de les polítiques 
subvencionades, l’Ajuntament 
continua apostant per destinar 
recursos propis a donar feina a 
aquelles famílies que ho tenen 
més complicat per accedir al 
mercat de treball i que, en molt 
casos, tenen dificultats molt 
serioses per afrontar el dia a 
dia. El programa ocupacional 
que es va iniciar al 2013, va 
donar una feina remunerada a 
una cinquantena de veïns l’any 
passat i , per aquest 2014, es 
preveu mantenir aquesta línia 
de treball amb una xifra superi-
or de beneficiaris. Aquest mes 
d’octubre va començar a tre-
ballar en aquest programa un 
altre grup de  persones. 

Montbui aposta per accions que millorin l’ocupació

recentment un conveni amb 
l’Ajuntament de Montbui per 
tal de tenir una ubicació ade-
quada i per poder realitzar les 
seves activitats, adreçades a 
infants del municipi d’entre 3 i 
14 anys. 
La matinal va ser organit-
zada per MontSplai amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Montbui, la Comissió de 
Festes Nucli Urbà, la Funda-
ció Catalana de l’Esplai, els 
Tabalers de l’Institut Montbui 
i diferents firmes comercials 
com Snow Fun, Esports Gar-
cia i Alfil.be

MONTBUI / LA VEU

L’igualadí Darius Solé serà 
present el dia 7 de novembre al 
Club de Lectura del Nucli Antic 
de Montbui que organitza la Bi-
blioteca municipal. La trobada 
té com a objectiu comentar el 
llibre De qui és aquesta male-
ta?, la seva primera novel·la. 
L’acte serà conduït per Mont-
serrat Farrés, la moderadora 
habitual del club. Aquesta ac-
tivitat és gratuïta i tothom qui 
hi vulgui participar pot fer la 
inscripció i recollir el llibre a 
la biblioteca municipal. De qui 
és aquesta maleta està basa-
da en fets i personatges reals. 
El llibre tracta de les peripèci-
es de dos germans durant la 
Guerra Civil. Els dos germans 
són els fills dels masovers 
d’una masia situada en el ter-
me de Castellfollit de Riubre-
gós. El Ton Cos i el seu germà 
Salvador travessen Tàrrega, 
Lleida, caven trinxeres a l’Ara-
gó, passen per una Igualada 
convulsa, fugen a França, són 
presos en un camp de concen-
tració per l’exèrcit franquista i 
acaben essent alliberats a Gi-

jón. La trama d’aquest debut li-
terari de Darius Solé està teixit 
de tal manera que no ens dei-
xa respirar perquè a cada mo-
ment els dos protagonistes han 
d’esmunyir-se pels entrebancs 
que els mostra el destí. L’acte 
es durà a terme a 2/4 de 4 de la 
tarda al Centre de Serveis del 
Nucli Antic de Montbui. 
En les pròximes sessions del 
club es llegiran, entre d’altres, 
les novel·les El lector, de Ber-
nhard Schlink, Jo confesso, de 
Jaume Cabre o El tiempo entre 
costuras, de María Dueñas. El 
club de lectura del nucli antic, 
que ha fet cinc anys que es va 
posar en marxa, és un espai 
per compartir la lectura entre 
persones que han llegit el ma-
teix llibre. Durant aquests anys 
s’han convocat més de 25 ses-
sions i s’han llegit novel·les de 
tots els gèneres, tant d’autors 
catalans i castellans com es-
trangers. El club pretén donar 
servei de lectura als habitants 
d’aquest nucli i fomentar l’hàbit 
de lectura i el diàleg entre els 
participants. 

Darius Solé, al club 
de lectura de Montbui

Des de l’Ajuntament 
montbuienc es conti-
nua treballant a fons 
en polítiques actives 
d’ocupació



Si estàs llegint aquest 
article o ets clienta 
de Mary Kay,  tens 
entrada preferent als 
Shows i Cursos que 
organitzem cada 6 
mesos, en els quals 
aprofitem  els llança-
ments de noves línies 
o l’arribada de noves 
temporades perquè 
les clientes desco-
breixin com adaptar 
la moda a sí mateixes 
i passin una bona es-
tona, diferent i  molt 
exquisida.
Aquesta tardor obrim 
una nova línia ano-
menada MIDNIGHT 
JEWELS  (pots veu-
re-les a www.mary-
kay.es/olgajimenez)  
inspirada en els tons 
de les pedres precio-
ses, les joies i la mit-
janit, que és precio-
sa, i hem programat 
un CURS EXCLUSIU  
els pròxims dissabtes 
15 o 22 de novem-
bre de 10h a 12h o 
de 12h a 14h. No-
més has de triar un 

Vine al taller de maquillatge de tendència de les 
consultores de bellesa independents de Mary Kay!

dia i un torn (perquè 
és un curs d’una sola 
sessió de dues hores) 
i fer la reserva per a 
tu i les teves amigues 
contactant amb Olga 
Jiménez a  olgajime-
nezmk@gmail.com o 
al 630670239, indi-
cant  l’horari triat i els 
noms de les persones 
que hi vols inscriure.
Totes les convidades 
rebreu  les fitxes dels 
maquillatges realit-
zats  i el nou llibre de 
bellesa. Sortireu pre-
cioses amb la cura 
de la pell realitzada 
i un maquillatge de 
luxe, tot de mane-
ra gratuïta. Aquesta 
temporada treballa-
ràs amb les paletes 
de cinc ombres en 
tons safir, maragda i 
diamant, deliniadors 
líquids  indelebles 
per un efecte smoky 
eyes, gloss en tons 
perla, labials semi-
mate de llarga dura-
da en rubí i rosat, i 
també podràs practi-
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car com fer una base 
perfecte per un ros-
tre sense imperfecci-
ons. A  més, et faràs 
un nou tractament de 
mans amb aroma de 
magrana. Es tracta 
d’una de les edicions 
limitades més boni-
ques i completes que 
hem treballat.
 
Recorda que també 
que les consultores de 
bellesa independents 
estem  al teu servei si 
vols fer alguna coman-
da, reservar cita per a 
una classe personalit-
zada, organitzar una 
classe de maquillatge 
com a amfitriona amb 
un grup d’amigues 
o demanar  informa-
ció sobre la fabulo-
sa oportunitat de ser 
consultora de bellesa.
 
Estarem encantades  
de comptar amb tu al 
Show de Maquillatge 
MIDNIGHT JEWELS 
de Nadal, Hivern i 
Cap d’Any. 

NO ET PERDIS EL CURS D’AUTOMAQUILLATGE 
MIDNIGHT JEWELS QUE IMPARTIRÀ 
PERSONALMENT OLGA JIMÉNEZ

(12 anys d’experiència ensenyant les dones a ressaltar la seva bellesa)
PLACES LIMITADÍSSIMES!

Sortiràs preciosa, amb una pell de luxe i un maquillatge 
impecable basat en les joies de mitjanit

REBRÀS EL LLIBRE DE BELLESA i UN XEC REGAL EN PRODUCTES. 
A més, participaràs en diversos sortejos de lots de maquillatge

TRIA UN DIA I UN HORARI I FES LA RESERVA 
PER A TU I LES TEVES AMIGUES (només majors d’edat)

  Dissabtes 15 o 22 de NOVEMBRE (1 SOLA SESSIÓ A ESCOLLIR)
C/ Pau Muntadas, 13

GRUP A  de 10 a 12 / GRUP B de 12 a 2

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA PER A TU I LES TEVES 
AMIGUES PRESENTANT AQUESTA BUTLLETA

Fes ja la teva reserva al 630670239 o a olgajimenezmk@gmail.com

T’agradaria aprendre i practicar en tu la tendència en 
maquillatge de Tardor/Hivern i Nadal/Cap d’Any?

Vols ser la primera a saber què es porta i com adaptar-ho als teus gustos i personalitat?
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El passat diumenge dia 2 de 
novembre  del 2014 durant una 
jornada festiva i de conscienci-
ació es va celebrar i organitzar 
per quarta vegada: El Dia dels 
animals amb l’Associació Ta-
tanka amb la col laboració de 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí. El lloc escollit va ser a 
Can Papasseit assolint amb 
èxit les perspectives i organit-
zació.
Durant tot el dia es van fer ac-
tivitats i tallers per a nens/es 
relacionades amb els animals 
però el punt fort va ser tant el 
matí com a la tarda  amb les 
diferents xerrades i activitats 
molt ben rebudes per als as-
sistents que van venir amb les 
seves mascotes.
Els actes que era necessari 
entrar dins recinte com les au-
diovisuals, els documentals o 
els tallers, els assistents van 
gaudir d’un servei de guarde-
ria per les seves mascotes. 
Durant tot el dia van gaudir de 
més de 300 persones conjun-
tament  amb les seves masco-
tes de totes les races més els 
peluts per adoptar que porta-
ven els Quissos de Manresa i 
els gats de Progat d’Igualada. 
Felicitar a tots propietaris de 
les mascotes per al molt  bon 
comportament de les seves 
mascotes fent l’estància molt 
agradable per a tots i sense 
cap tipus d’incidència.
També es va realitzar reco-
llida de mantes i material per 

les protectores assolit amb 
molta eficàcia per les aporta-
cions de molta gent. Recordar 
que l’últim diumenge de cada 
mes s’ofereix la sortida a les 
protectores i persones es van 
apuntar per assistir.
Aquest any hem tingut durant 
tot el dia estands permanents 
que vam estar a la disposició 
de tothom per les consultes 
de tot tipus rel.lacionats amb 
el món animal on moltes per-
sones es van apropar per con-
sultar. Les activitats i xerrades 
amb més afluència de públic 
les trobem amb les classes 
d’obediència canina impartit a 
través del Xavi de Agrapes en 
la qual la plaça es va omplir 
per fer l’activitat amb un gran 
èxit; la xerrada de primers 
auxilis a través del Xavi de la 
Clínica veterinària de Capella-
des; el Reiki per als animals de 
la mestre Valle, Teresa i David 

i les xerrades Del món dels 
gats, problemes de conducta 
evitem-los i la intervenció as-
sistida d’animals. Un progra-
ma amb un alt nivell de profes-
sionalitat que es van assumir 
totes les perspectives. Anome-
nar també un munt d’activitats 
que van dur a terme l’estand 
de l’escola canina i agility Club 
Rivancan Afility on a part d’ac-
tivitats infantils van muntar un 
circuit a la plaça d’agility pels 
gossos.
Les persones que vulguin 
adoptar o apadrinar una mas-
cota dels estands o dels re-
fugis es poden posar en con-
tacte amb Progat Igualada i el 
refugi d’animals Els Quissos 
de Manresa.
Les persones que van assistir 
en el Dia dels animals poden 
veure les fotos a   http://www.
facebook.com/groups/Tatan-
kaTeam/ i a l’esdeveniment 

dins el Facebook creat per 
aquest dia; on  potser aparei-
xen les seves mascotes o veu-
re l’ambient tan amè que vam 
passar  tots junts.
Per finalitzar, donar les gràcies 
als que han fet possible aquest 
dia: 
Pepita Còdol, regidora de Sa-
nitat de l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí. Isabel Moreno. 
Progat Igualada. Associació 
ADAC de Capellades.  Javi 
Ontiveros i el grup d’Agrapes. 
La veterinària Sabina Artal. 
Josep de Husse Anoia. El re-
fugi d’animals Els Quissos de 
Manresa.  Xavier de la clínica 

Exitós Dia dels Animals amb Tatanka a Can Papasseit

veterinària de Capellades. Els 
Mestres de Reiki: Mª del Valle 
Ibàñez, Teresa Laserna i David 
Gil. L’associació Quatre Potes. 
El Club d’Agility Rivalcan. Jau-
me Vilardell representant de 
Tatanka. L’Ajuntament de Vila-
nova del Camí per l’espai cedit 
i material. També agrair a qui 
ha pogut fer possible aquest 
esdeveniment: tots els volun-
taris de Tatanka i els voluntaris 
de les sortides mensuals a les 
protectores.... i especialment 
els que heu fet possible EL DIA 
DELS ANIMALS: les persones 
i mascotes que vau assistir. 

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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L’Ajuntament d’Òdena, a tra-
vés de la regidoria de Serveis 
Socials i en col·laboració amb 
la Diputació de Barcelona i 
l’empresa “Fundació Desen-
volupament Comunitari” tre-
balla per a millorar el servei 
d’atenció domiciliària per a 
gent gran major de 80 anys. 
Amb aquest objectiu s’ha en-
gegat un programa destinat a 
informar sobre el servei i de-
tectar noves necessitats del 
col·lectiu.
Les persones majors de 80 
anys rebran una trucada o 
una visita d’un professional de 
l’empresa “Fundació Desen-
volupament Comunitari” per 
tal de concretar un dia i hora 
per realitzar-los una enquesta 
en els seus domicilis. Aquesta 
visita serà realitzada per una 
persona acreditada i es reco-
mana que la persona major 
estigui acompanyada del seu 
cuidador.
La regidora de Serveis Soci-

als, Ramona Vila, fa una crida 
a la col·laboració, ja que “la 
participació és fonamental per 
a desenvolupar noves actuaci-
ons i millorar els serveis que 
oferim”. La regidora afegeix 
que “des de l’Ajuntament tre-
ballem pel benestar de tots els 
nostres ciutadans, perquè tots 
els col·lectius tinguin les seves 
necessitats cobertes”.
Els serveis d’atenció domicili-
ària estan pensats per ajudar 
a les persones grans amb 
autonomia limitada i/o en una 
situació de vulnerabilitat, que 
necessiten suport en el seu 
domicili per a garantir una 
bona qualitat de vida. La seva 
finalitat és donar suport per-
sonal en la realització de les 
activitats quotidianes (higiene 
personal, anar a comprar, or-
ganització dels àpats...).
Per a més informació sobre 
aquest tema cal adreçar-se 
a Serveis Socials, a l’Ajun-
tament d’Òdena, telèfon 938 
017 434 Extensió 263.

Òdena millora el seu servei 
d’atenció domiciliària per a gent 
gran 

ÒDENA / LA VEU

L’Escola de Pares i Mares 
d’Òdena inicia un any més un 
nou cicle de xerrades i tallers 
gratuïts fidel a la seva voca-
ció d’ajudar a les famílies en 
l’educació dels fills i filles en 
qualsevol dels seus cicles.
Per aquest dijous 6 de novem-
bre, a les 19 h, hi ha previst 
dur a terme a l’aula de psico-
motricitat de l’Escola Castell 
d’Òdena, el taller d’alimen-
tació saludable per a pares i 
mares d’infants d’educació in-
fantil. Aquesta activitat anirà a 

càrrec d’ Espai Cognoos.
L’objectiu del taller és orientar 
als pares i mares per a millorar 
l’alimentació dels seus fills i fi-
lles. Serà un taller participatiu, 
en el qual es desmitificaran 
conceptes erronis, s’introdu-
iran conceptes d’alimentació 
equilibrada i es farà el disseny 
d’àpats saludables.
L’Escola de Pares i Mares 
està formada per membres 
de l’AMPA de l’Escola Castell 
d’Òdena, de la Llar d’infants 
del municipi i dels Serveis 
d’educació de l’Ajuntament .

Taller d’alimentació saludable 
per a pares i mares d’infants 
d’educació infantil 

ÒDENA / LA VEU

El municipi d’Òdena, des de 
fa diversos anys, ofereix les 
eines necessàries per a se-
parar selectivament la brossa, 
de manera que es pot llençar 
separadament la matèria or-
gànica,  el paper, el vidre,  els 
envasos, l’oli de cuina, la roba, 
i finalment el rebuig.
Els objectius de separar la 
brossa són els de reciclar al 
màxim i reduir la quantitat de 
residus que porten a l’aboca-
dor. Per aquest motiu l’Ajun-
tament d’Òdena ha organitzat 
una campanya informativa per 
recordar a tots els odenencs 
com funciona el servei i repas-
sar possibles dubtes respecte 
com llençar els residus que es  
generen a casa.
Així, al llarg d’aquests mesos 
de novembre i desembre uns 
tècnics / educadors de l’em-

presa GAIA passaran per les 
cases i informaran i assesso-
raran sobre la correcta gestió 
dels residus generats a casa, 
resoldran dubtes respecte a la 
recollida selectiva de residus 
i recolliran els suggeriments 
dels veïns. 
El regidor de medi ambi-

Campanya informativa “Reciclem bé?”

ent, Joan Xavier Gabarró, 
vol agrair per endavant la 
col•laboració i participació ciu-
tadana i insisteix en la impor-
tant tasca de fer correctament 
la recollida dels residus per, 
entre tots, aconseguir un po-
ble més net i respectuós amb 
el medi ambient.

ÒDENA / LA VEU

La nit de l’11 de setembre 
moria a l’hospital d’Igualada 
mossèn Antoni Maria Bausili 
a l’edat de 85 anys. Mossèn 
Bausili va servir, fins els seus 
darrers dies, les parròquies de 
Castellolí, L’Espelt i Òdena; i 
per aquest motiu, aquest diu-
menge, 9 de novembre, l’Es-
glèsia parroquial de Sant Pere 
Apòstol d’Òdena acollirà una 
missa funeral per a qui fou 
rector d’aquesta parròquia en 

els últims 31 anys. La celebra-
ció serà a les 12:15 hores del 
migdia.

Diumenge, missa en record de 
Mn Antoni M. Bausili

MONTBUI / LA VEU

El vuitè Passatge del Terror de 
Montbui va tornar a superar 
totes les previsions d’assis-
tents i va tornar a saldar-se 
amb un gran èxit organitzatiu 
i participatiu. Ni la proliferació 
d’aquesta modalitat festiva 
arreu de la Conca d’Òdena 
(enguany s’han fet també a 
Vilanova del Camí i al barri 
igualadí de Fàtima) va minvar 
l’assistència de persones a 
un certamen que enguany va 
veure’s afavorit per una clima-
tologia molt benigna i impròpia 
de la darrera nit d’octubre. Les 
llargues cues per accedir a la 
“malèfica” Vinícola es van po-
der fer amb una temperatura 
ambient molt superior a l’ha-
bitual. 
Els visitants al Passatge hi 
accedien pels Jardins de La 
Vinícola i entraven per la plan-
ta inferior de l’edifici, on els 
esperaven tota mena de per-

sonatges, sons i imatges que 
podien inquietar al més valent. 
El recorregut, sempre ascen-
dent, s’embolcallava entre els 
crits aterrits dels visitants més 
joves i amb una atmosfera 
sempre sorprenent.  Sense 
cap mena de dubte la carac-
terització dels personatges va 
ser magnífica, així com l’ani-
mació, la presència de vídeos, 

1.700 assistents a un fantàstic 
“Passatge del terror” de Montbui 

llums i sons aterridors –amb 
“mítiques escenes” fregant 
el “gore”- i la gran feina que 
va realitzar tot l’equip de col-
laboradors que, un any més, 
van cuidar fins el més petit de-
tall per completar un Passatge 
excel·lent. Durant més de cinc 
hores grans i petits van po-
der gaudir d’un esdeveniment 
que s’ha convertit en un dels 
més massius que es realitzen 
anualment al municipi –només 
comparable, en nombre d’as-
sistents, al concert musical 
que clou la Festa Major en el 
Boulevard-.  
L’activitat va tornar a ser pos-
sible gràcies al treball d’un 
centenar de voluntaris, a la 
col·laboració de l’Associa-
ció de Jov@s de Montbui i a 
la tasca de l’àrea de Festes i 
Joventut de l’ajuntament de 
Montbui. Hi van col·laborar 
en aquesta edició Gonzalo 
Shops, Pesca Salada Anoia, 
Anoia Foto, Finques Montbui i 
Mascotes i Més Scooby. 
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Aquest cap de setmana te-
nen lloc el gruix d’actes de 
la Festa Major de Tous. Ja el 
cap de setmana passat es van 
dur a terme un seguit d’actes 
inclosos en el programa però 
relacionats amb la festa de 
Tots Sants i la Castanyada i 
ahir dijous era previst un con-
cert de Diego Paqué al Casal 
de Tous en què presentava la 
seva nova formació.
A continuació podeu veure el 
seguit d’actes per a tots els 
gustos que l’Ajuntament i les 
diferents entitat, col.lectius i 
veïns de Tous han preparat 
per celebrar la festa gran del 
municipi.

DIVENDRES 7
- Matí infantil 
A partir de les 10 del matí a la 
pista poliesportiva
Esmorzar amb pa amb oli i xo-
colata en pols.
Espectacle i taller de bombo-
lles de sabó, vine, gaudeix i 
experimanta!
Amb la col·laboració de l’AM-
PA de l’Escola Cérvola Blanca
- Campanades
Gran repic de campanes de 
Festa Major
- Espectacle infantil
A les 7 de la tarda al Local Mu-
nicipal
La companyia de Parranda 
ens ofereix un espectacle nou 
i divertit per als més xics de 
Tous. Entrada lliure
- Xocolatada
A les 8 del vespre al carrer 
Sant Valentí
Xolocalata i coca per a tothom 
qui en vulgui.
- Correfoc i espectacle de 
Foc i pirotècnia
A les 10:30 de la nit a la Plaça 
de Fàtima
Sota el drac i les masses 
dels diables del “Mal Llamp” 
d’Igualada.

NOU RECORREGUT!!
Plaça de l’Ajuntament, carrer 
Carretera, carrer Indústria, 
carrer sant Sebastià i final a 
la Plaça de Fàtima amb petit 
castell de focs.
- Cercabirres
A les 23:30, sortida des de la 
Plaça de Fàtima
Tibador de cervesa i cerca-
vila ambulant pels carrers de 
Tous, proves i diversió asse-
gurada amb Zebras Marching 
Band.
Tiquet del correbirres (inclou 
6 cerveses, participació a les 
proves i l’entrada al concert de 
versions) 10 eur.
- Concert de versions i gran 
festa jove
A la 1 de la nit al Local Muni-
cipal
Concert de versions des del 
primer minut amb l’orquestra 
Rocktàmbuls. 
En acabar les versions, no vo-
lem marxar!!! DJ’s fins que el 
cos aguanti amb The Forest i 
Shotgun Motorcycle. Preu: 5 
eur.

DISSABTE 8
- Cercavila
A partir d’un quart d’11 del 
Matí
Cercavila musical pels carrers 
de Tous a càrrec dels Grallers 
d’Igualada
- Eucaristia
A les 11 del matí a l’Església 
de Tous, Missa en honor a 
Sant Martí

- Ball de Faixes, gegants i 
cercavila
A les 12 del matí a la Plaça de 
l’església
Ball de Faixes a càrrec dels 
balladors i balladores de Tous. 
Cercavila fins a la Plaça de 
Fàtima amb la participació 
del Ball de Faixes de Tous, 
els gegants de Tous i Grallers 
d’Igualada.
En arribar a la plaça, nova ac-
tuació de tots els grups.
- Sardanes i aperitiu popular
A dos quarts d’1 del migdia a 
la Plaça de Fàtima
A càrrec de la Cobla Catània
- Jocs per a tothom
A partir de les 16 a la Plaça de 
Fàtima
Inflables per a la canalla. i a 
les 17h. competició de bitlles 
de Tous i tradicionals (regla-
mentaries), amb 3 premis per 
categoria (per cada tipus de 
bitlla).
Amb la col·laboració dels Bit-
llaires de Tous.
- Cinema
Extraordinària doble progra-
mació de cinema per a tots els 
públics (més informació a la 
pàg. 58-59)
- Concert de Festa Major 
A les 7 de la tarda al Local Mu-
nicipal
Enguany tornem al format 
clàssic amb l’orquestra Parfils, 
els seus 6 components ens 
delectaran amb un ample re-

pertori de qualitat.
Preu: 5 euros.
- Ball de Festa Major
A partir de les 11 de la nit al 
Local Municipal
A càrrec de l’orquestra pàrfils.
6 components sobre l’escenari 
que ens faran ballar i divertir 
fins ben entrada la nit.
Preu: 5 euros

DIUMENGE 9
- Votacions a l’Ajuntament de 
Tous, participa i decideix pel 
9N (tot el dia)
- Contes clàssics de l’Esco-
la del Sol
A les 10 del matí a la Plaça de 
la Font Nova (annexa a la Pla-
ça de Fàtima)
Els estudiants de l’Escola del 
Sol de Tous, explicaran contes 
clàssics de la literatura angle-
sa en Anglès i Català, per a 
infants amb imatges visuals i 
molt atractives. 
- Mercat d’intercanvi
De 10 a 12h del matí a la Pla-
ça de Fàtima
Per a petits i grans, intercan-
viem joguines, estris de la llar, 
receptes, roba, el que es vul-
gui, això sí, sense fer servir 
diners.

- Castells
A les 12 del migdia a la Plaça 
de l’Ajuntament
Exhibició castellera a càrrec 
de les colles Moixiganguers 
d’Igualada i colla convidada.
- Trofeu de futbol de Festa 
Major
A les 5 de la tarda al camp mu-
nicipal de futbol
UE Tous - UD Rebrot
- Teatre al Casal
A les 19:30 al Casal de Tous
ATRETZZO GRUP DE TEA-
TRE (de Vilafranca del Pene-
dès) presenta l’obra de teatre  
A LES FOSQUES (adaptació 
del grup de teatre Attretzzo)
Venda anticipada d’entrades 
numerades:
      - dissabte 8 de novembre 
de 2/4 d’1 a 2/4 de 2 migdia.
      - Diumenge 9 de novembre 
de 2/4 d’1 a 2/4 de 2 migdia.
      - Una hora abans de l’es-
pectacle.  
Preu: 7 eur.
- Al Casal i amb motiu de la in-
auguració de la nova màquina 
de projecció digital, hi ha l’ex-
posició de fotografies de la 
construcció del Casal de Tous. 
- Ball
A les 7 de la tarda al Local Mu-
nicipal
Ball de cloenda de Festa Ma-
jor
A càrrec d’en Pep Music
Preu: 5 euros

Tots els actes d’aquesta Fes-
ta Major estan organitzats per 
l’Ajuntament de Sant Martí de 
Tous, en col·laboració amb 
diferents entitats, col·lectius i 
veïns de Tous. L’Ajuntament 
de Tous prohibeix en tots els 
actes de la FM 2013 la ven-
da de begudes alcohòliques 
a menors de 18 anys, posarà 
totes les mesures preventives 
per tal que així sigui i per tant 
la responsabilitat final en cas 
contrari serà directament de la 
persona que vengui els tiquets 
o les serveixi.

Sant Martí de Tous celebra la seva Festa Major

és

és

és BONA 
FESTA 

MAJOR!



“Tinc el compromís moral respecte els veïns 
de Sant Martí de Tous d’acabar una etapa” 
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Coincidint amb la Festa Major 
de Sant Martí de Tous, hem 
parlat amb l’alcalde David Al-
quézar (ERC), que en una 
entrevista ens explica els pro-
jectes més recents en aquest 
municipi i expressa el seu de-
sig de tornar-se a presentar 
com a candidat a les properes 
eleccions municipals.

Com es presenta, aquest 
any, la Festa Major?
Força bé. Ha sortit recentment 
un grup de joves que ha pre-
sentat una iniciativa nova, un 
corre-bars. S’ho han agafat 
amb moltes ganes. Ajuden a 
revitalitzar la festa, i això és im-
portant. 

Aquest és un any especial, 
de centenaris...
Sí, el club de futbol compleix 
100 anys d’existència, i també 
recuperem “El Sol de Tous”, 
que era una publicació que 
va sortir al poble ara fa just 
un segle. Se n’encarregava el 
“Camil dels diaris”, una perso-
na que ja llavors se n’adonava 
que la cultura i la comunicació 
eren elements indispensables 
per fer avançar les societats... 
Certament n’estem molt orgu-
llosos. Això ja demostra que 
Sant Martí de Tous era en 
aquells temps un poble cult, 
amb molta activitat cultural.

Hi ha qui ara el posa d’exem-
ple en algunes coses, com 
el turisme. Aquí s’han creat 
unes rutes turístiques, sem-
bla que amb èxit.
Sí, fins i tot la Diputació de Bar-
celona ens ha convidat a unes 
jornades de petits municipis, 
per tal d’explicar aquesta ex-
periència, de les visites turísti-
ques guiades, i de la botiga co-
munitària on es ven producte 
local. Tenim emprenedors que 
generen moviment al voltant 
del seu negoci de restauració, 
i en això hi surt guanyant tot el 
poble. Hi una bona sinergia en-
tre el món privat i el públic.

Una mica més de mig any per 

David Alquézar, alcalde de Sant Martí de Tous.

Entrevista a l’alcalde de Sant Martí de Tous, David Alquézar

“Esquerra 
Republicana de Tous 
hem intentat posar 
per davant el poble”

a les eleccions municipals. 
Hi ha projectes en marxa?
Aquest any, i bàsicament gràci-
es a la Diputació, a Tous tenim 
tres projectes, sí, però deixi’m 
que li digui que, del que estic 
més content com alcalde, és 
que hem aconseguit superar 
entre tots divisions del passat.

Caram. Gràcies a les obres?
Li posaré un exemple. Miri, 
malgrat que jo sóc un alcalde 
d’ERC i tinc unes fortes con-
viccions republicanes, li puc dir 
que entre tots penso que hem 
aconseguit arribar bé a totes 
les sensibilitats. Hem intervin-
gut a la façana de l’església, 
que portava molts anys en 
un estat de degradació, i a la 
vegada també hem restaurat 
l’Ateneu municipal. Temps en-
rere hi havia hagut una batalla 
socialistes i local, i parròquia i 
casal... Al Casal Parroquial es-
tan fent un esforç molt impor-
tant, i ara també des de l’Ajun-
tament se li donarà un impuls.

A Tous hi ha cinema digital!
Per això li dic. L’actuació ha 
costat prop de 40.000€, dels 
quals la Generalitat en paga-
rà un 25%, i l’Ajuntament, un 
50%, i finalment l’entitat n’as-
sumirà un 25%. El que passa 
és que han fet un esforç molt 
gran perquè a l’Ajuntament, 
en ser final d’any, no podíem 
assumir els diners, i els ha 
posat l’entitat. De manera que 
el 2015 el consistori hi posa-
rà 10.000 euros, i la mateixa 
quantitat, el 2016... Tot plegat 
és un bon exemple del que li 
deia abans. A Tous ERC hem 
intentat posar per davant el 
poble, com la resta de forces 
polítiques, també hi ha jugat 

al nostre favor que quan vam 
entrar a l’Ajuntament i en tots 
aquests últims anys, érem gent 
jove que no tenia rèmores del 
passat. 

Hi ha participació, en les 
grans decisions del poble?
Arribar a tots els racons del 
poble i arreglar tot el necessari 
no és fàcil. A vegades s’han de 
buscar solucions imaginatives, 
arribant a acords de manera 
que potser el que es faci no 
serà definitiu, però quedarà 
molt digne. L’any passat vam 
fer unes escales que unien els 
dos carrers d’accés a l’escola, 
era una obra que va fer la Bri-
gada Municipal, amb materials 
que no eren de primera qua-
litat, ni amb un acabat estètic 
perfecte. Però abans no hi ha-
via res, i ara hi ha unes escales 
assentades. No és la solució 
definitiva, ni la millor, però re-
sol un problema que durava 30 
anys. 
Ara estem fent quelcom similar 
al voltant de la plaça del Sindi-
cat. Si plou, la terra arriba a la 
carretera, en un espai que no 
s’ha urbanitzat mai. Intentarem 
fer-hi un rentat de cara i ade-
centar el terreny. Són solucions 
econòmiques que resolen de 
forma provisional un problema.

On sembla que no hi ha ha-
gut acord és amb el 9N. El 
PSC no es va presentar ni al 
ple municipal quan es va dis-
cutir la moció de suport.
No, no es van ni presentar. Es-
tic dolgut, perquè, de la vida 
política del país se’n pot dis-
crepar, tenir diverses opinions, 
però no es pot deixar d’opinar. 
Al meu entendre és fer un frau 
als teus propis electors, ni que 
sigui per dir que no. Sí que va 
existir sintonia amb Conver-
gència.

I mira per on, el 9N coin-
cideix amb la Festa Major. 
Aquí segur que la jornada 
serà festiva...
I serà normal, com no podia 
ser d’una altra manera, assimi-
lant aquell dia com si fos una 

“Del que estic més 
content com alcalde, 
és que hem aconse-
guit superar entre 
tots divisions del 
passat”

consulta amb tots els ets i els 
uts. Hem cedit el saló de plens,  
exactament igual que en una 
jornada d’eleccions. I, en el 
nostre cas, hi haurà un funcio-
nari que serà el garant de que 
tot funcioni. També tindrem 
molts voluntaris. De fet, ja n’hi 
va haver molts quan es va fer 
la consulta popular de “Tous 
Decideix”, amb una participa-
ció que fregava el 55%.

Vol tornar a presentar-se a 
l’alcaldia?
La voluntat és aquesta, sí. Sóc 
dels que penso que no és bo 
que les persones es perpetuïn 
en els càrrecs, però també tinc 
el compromís moral respecte 
els veïns de Tous per acabar 
una etapa, que inclou totes les 
obres previstes en la Llei de 
Barris, i també deixar enrere 
els problemes de tresoreria 
de la Generalitat, que afecten 
l’Ajuntament. Sempre hem 
tingut una economia correc-
ta, però hem hagut de fer uns 
ajustaments molt importants. 
Pensi que el deute de la Gene-
ralitat amb Tous és d’un milió 
d’euros. Gairebé el pressupost 
de l’ajuntament de tot un any. 
Tot i així, no hem hagut d’entrar 
mai a cap pla de proveïdors, ni 
hem deixat de pagar a 60 dies. 
Si ens n’hem pogut sortir, ha 
estat gràcies al suport de la 
Diputació, amb línies de crèdit 
a interès zero, i a tornar en 10 
anys... És important que ara 
donem la cara, i que els veïns 
ens avaluïn. Ens presentarem 
amb projectes importants pel 
municipi com la reurbanització 
del carrer Carretera i la plaça 
Fàtima, projecte que ja estem 
parlant amb la Diputació i que 
a l’espera de l’acord definitiu te 
bones perspectives de finan-
çament. La candidatura serà 
renovada, i serà l’última vega-
da que em presenti.

SÍLVIA PIQUÉ BORRÀS

Procediments
judicials

C. Castellfollit núm. 1-3
IGUALADA

ADVOCADA
TEL. 93 803 49 36
silviapb@icab.cat

O�cina de lloguer a 
Calaf

100m² aprox.
Completament

equipada
Tel 608 46 38 29

(C/ Retir 40)
o via e-mail

Felicita als qui 
més estimes!

    Fes-nos arribar la 
fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com
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LA POBLA DE C. / LA VEU

“El tabac al descobert” és el 
títol de l’exposició que es pot 
veure fins al dijous 13 de no-
vembre a la sala polivalent, al 
segon pis, del Cau Jove de la 
Pobla de Claramunt. La mos-
tra, de la Diputació de Barce-
lona, vol ser una eina per pre-
venir el tabaquisme entre els 
nois i noies de 12 a 14 anys 
i té com a objectiu principal 
generar actituds contràries al 
tabac i al seu consum.

L’exposició conté 10 plafons 
en què es tracten diversos te-
mes relacionats amb el tabac, 
com els problemes de salut 

que ocasiona el seu consum, 
l’addicció o el negoci que fan 
les empreses tabaqueres. 
També hi ha un plafó sobre 
les repercussions mediam-
bientals que té el consum de 
cigarrets. 
L’exposició es pot visitar de 
dilluns a divendres, de les 3 
de la tarda a 2/4 de 9 del ves-
pre, i el dissabte, de les 4 de 
la tarda a 2/4 de 9 del vespre. 
Aquesta activitat s’organitza 
des de la regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament.

Exposició sobre els perills del tabac 
al Cau Jove de la Pobla de Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran de la Pobla de Cla-
ramunt organitzarà, el dissab-
te 15 de novembre, una excur-
sió a Sant Guim de Freixenet 
i a Montfalcó Murallat. La data 
límit per apuntar-se a aquesta 
sortida és el dimecres 12 de 
novembre i el preu és de 13 
euros per als socis de l’entitat 
i de 15 euros per als no socis.
L’autobús sortirà a les 9 del 
matí des de l’Hotel Robert. 
Quan s’arribi a Sant Guim de 
Freixenet es farà una visita a 
l’empresa de productes làctics 
Pastoret i després s’anirà fins 

a Montfalcó Murallat. La sorti-
da s’acabarà amb un dinar a 
l’Àrea de Guissona de Jorba. 
El pagament de l’excursió 
s’ha de fer a CatalunyaCaixa, 
presentar el carnet de soci de 
l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran i portar el rebut al 
Local Social de l’Ateneu, de 
dilluns a divendres, de les 9 
del matí a les 12 del migdia i 
de les 5 de la tarda a les 8 del 
vespre. Per a més informació 
es pot trucar al telèfon 93 808 
78 00. Aquesta activitat comp-
ta amb el suport de l’Ajunta-
ment.

Excursió a Sant Guim de 
Freixenet i a Montfalcó Murallat

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Associació per a l’Oci de 
la Gent Gran de la Pobla de 
Claramunt va organitzar, el 
diumenge 2 de novembre, la 
festa de la castanyada. Hi van 
assistir més d’un centenar de 
persones i va tenir lloc a l’Ate-
neu Gumersind Bisbal.
Hi va haver ball amb el músic 
Amaro i es van repartir casta-
nyes, panellets i moscatell per 
a tots els assistents. També es 
va sortejar una panera. L’acti-
vitat va comptar amb el suport 
de l’Ajuntament. 
A més d’aquesta festa i relaci-
onat amb la castanyada, el di-
jous 23 d’octubre, la regidoria 
de Joventut, a través del Cau 
Jove, va organitzar un taller 

de panellets i hi van assistir 
una vintena de nois i noies. En 
van fer d’ametlles, pinyons, 
coco, xocolata, codony i cafè 

Més d’un centenar de persones assisteixen a la 
festa de la castanyada de la Pobla

LA POBLA DE C. / LA VEU

Una vintena de poblatans van 
assistir, el dijous 30 d’octubre 
al Teatre Jardí, a la xerrada 
sobre drogues i adolescència. 
L’activitat la va organitzar la 
regidoria de Joventut de l’Ajun-
tament, a través del Cau Jove.
Eva Roset, tècnica de l’Espai 
de Prevenció de Drogodepen-
dències a l’Anoia, va exposar 
diversos temes relacionats 
amb les drogues, com els hà-
bits de consum o la importàn-
cia de l’entorn familiar. Des-
prés els assistents van poder 
plantejar diverses qüestions.

Una vintena de poblatans assisteixen a la 
xerrada sobre drogues i adolescència

i després els van poder tastar. 
Aquesta activitat va obrir la 
programació de tardor-hivern 
del Cau Jove.

JORBA / LA VEU

Des de l’associació jorbenca 
Espai Juga Jorba, s’ha pre-
parat una nova temporada 
farcida d’activitats. Divendres 
dia 7 de novembre a les 5 de 
la tarda es farà una sessió in-
formativa i la presentació de la 
nova temporada, a la Sala Po-
livalent de Jorba. Es presenta-
ran els nous tallers i els nous 
espais de joc, en una jornada 
de portes obertes del JugaJor-
ba per tal que tothom ho pu-
gui provar gratuïtament, amb 
berenar i joc per als nens i la 
presentació de la temporada i 
de l’entitat per a tothom.
A partir del dia 7 de novembre 
començaran les sessions de 
joc i tallers, els divendres de 
cinc a dos quarts de vuit de la 

tarda. Com a tallers d’aquesta 
temporada es destaquen els 
següents: música i pintura, 
manualitats, cuina, contes i 
balls de cercavila entre d’al-
tres.
L’any passat, els nens i nenes 
que hi van participar s’ho van 
passar d’allò més bé jugant 
amb d’altres infants i amb els 
pares, que formen una part 
essencial del projecte. L’enti-
tat pretén aconseguir un espai 
d’intercanvi i cohesió entre fa-
mílies, creant un espai de joc 
per a pares i fills, on es fomen-
ti la reutilització de joguines i 
materials, es permeti desen-
volupar la creativitat dels més 
petits i s’ajudi a difondre la 
cultura catalana. Us animem a 
provar-ho! 

Comença la tercera temporada 
de l’espai Juga Jorba

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

Com cada any ens disposem 
a celebrar la Festa Major d’hi·
vern , amb un seguit d’actes 
que os relacionem a continu·
ació.                                                                           
Dissabte 8 de novembre, a les 
2/4 de 7 de la tarda Inaugura·
ció de l’ urbanització C/ Fregi·
nal, amb animació infantil per 
part del grup Deparranda i 
suca mulla pels assistents
A les 9 del vespre, SOPAREM 
DUES VEGADES (*) 
1er sopar al Casal, a 2/4 de 10 
xaranga Alegria pels carrers 

del poble i a les 10, al Centre, 
2on sopar 
(*) MENÚ ADULTS: Amanides 
i aperitius variats, botifarra, 
cansalada i mongetes, pos·
tres, vi i aigua, cafè i gotes. 
Preu: 12 EUR
MENÚ INFANTIL (fins a 12 
anys): Amanides i aperitius 
variats, macarrons a la bolo·
nyesa, postres i aigua. Preu: 
7 EUR
Cal reservar prèviament tru·
cant a l’Ajuntament 938080051 
o per mail carme@diba.cat o 
al 938080006. Fins el 7 de no·

vembre, inclòs .
Diumenge  9 de novembre, a 
la 1 del migdia repic de cam·
panes de Festa Major, amb 
l’estrena de la nova campana 
Eulàlia
Dimarts 11 de novembre, a 2/4 
d’1 del migdia, a  l’església 
MISSA EN HONOR AL PA·
TRÓ, amb cants dels Amics 
de la parròquia de Carme
A 2/4 de 2 del migdia, al Casal 
Inauguració de l’exposició 
PER CATALUNYA! Vida i mort 
de Lluís Companys 

Carme celebrarà Sant Martí, 
la Festa Major d’hivern

CARME / LA VEU

Com cada any per aquestes 
dates, seguint fidels la nostra 
tradició i cultura, hem celebrat 
dins l’espai de dinamització de 
gent gran de Carme La Casta·
nyada.
Tot i que el temps no acompa·
nya gaire.... podríem dir que 
hem menjat castanyes, mo·

niatos i panellets, gairebé en 
màniga curta. Això però, no ha 
estat impediment per compartir 
la tarda entre converses, fruits 
dels temps i perquè no un rajo·
lí de moscatell, que sempre va 
bé, i una acurada preparació de 
l’espai amb petites espelmes 
incloses, que sempre aporten 
un toc de calidesa a l’ambient.

Castanyada amb les dones 
grans de Carme

CAPELLADES / LA VEU

Gràcies a la col·laboració 
ciutadana la Policia Local 
de Capellades ha detingut a 
unes persones mentre de·
linquien. Els fets van tenir 
lloc dijous de la setmana 
passada quan la policia ca·
pelladina va rebre diverses 
trucades advertint que dues 
dones joves,  d’aparença ro·
manesa, estaven intentant 
fer petites compres pagant 
amb bitllets grans. Tal i com 
es detalla en el comunicat de 
la Policia “es va iniciar la re·

cerca per la vila, localitzat un 
vehicle amb quatre persones 
romaneses dos homes i dues 
dones d’entre 25 i 30 anys. 
Els agents van aturar el ve·
hicle i van procedir a fer les 
identificacions i l’escorcoll 
del vehicle i de les persones 
donant com a resultat que 
tots tenien antecedents di·
versos i que una de les dues 
dones tenia una ordre de re·
cerca per SIRENE (EURO·
POL) d’un Jutjat de Portugal. 
Per aquest motiu es va tras·
lladar la dona a les depen·

La Policia Local de Capellades evita que uns 
delinqüents actuïn a la vila

dències de Mossos d’Esqua·
dra d’Igualada on va passar 
a disposició judicial. A l’altra 
dona més jove se li va inter·
venir una faldilla amb doble 
fons, que solen portar per 
posar-hi objectes sostrets o 
furtats dels establiments co·
mercials. En aquest cas no 
portaven bitllets falsos però 
si van intentar enganyar a 
una botiguera del poble al 
donar-li el canvi d’un bitllet 
de 100€”.

CAPELLADES / LA VEU

El Govern ha aprovat atorgar 
a l’Ajuntament de Capellades 
la concessió definitiva per a 
l’emissora de ràdio municipal. 
La concessió es produeix des·
prés que l’emissora hagi obtin·
gut l’autorització de posada en 
servei per part de la Secretaria 
d’Estat de Telecomunicacions 

Ràdio Capellades ja està oficialment legalitzada
i per a la Societat de la Infor·
mació del Ministeri d’Indús·
tria, Turisme i Comerç, un cop 
complerts els tràmits adminis·
tratius i tècnics i superada la 
inspecció preceptiva. L’Ajun·
tament de Capellades dispo·
sava de la concessió provisi·
onal de ràdio municipal des 
de l’any 1993, tot i que Ràdio 

Capellades va obrir les seves 
portes el 25 de desembre de 
l’any 1982.
Des de l’Ajuntament de Ca·
pellades es vol continuar 
amb aquesta tasca d’anar po·
sant en ordre totes les instal·
lacions del municipi. Ara, la 
propera fita serà obtenir l’alta 
d’activitat del Teatre La Lliga.

LA TORRE DE C. / LA VEU

Aquest diumenge dia 9 l’Asso·
ciació Excursionista i BTT “La 
Guineu” enceta el seu calendari 
d’activitats pel mes de novem·
bre amb la 7a Caminada Po·
pular de La Torre, una sortida 
de dificultat baixa està oberta 
a tothom i compta amb un re·
corregut de 18 kilòmetres. Les 
persones interessades a partici·
par poden inscriure’s mitja hora 
abans de la sortida, és a dir, a 
dos quarts de vuit a la piscina 
Torresport. En acabar hi haurà 
pa amb tomàquet i botifarra i 
obsequis pels participants.
La segona activitat programada 
tindrà lloc el diumenge 16, es 
tracta d’una circular amb bici de 
muntanya amb sortida davant 
del Mirasol a les vuit del matí 
direcció fins a Mediona i es 

tornarà a La Torre. La següent 
activitat torna a ser una cami·
nada, tindrà lloc el diumenge 
23 amb sortida a tres quarts de 
vuit davant del dispensari i es 
recorreran 16 kilòmetres fins a 
Castellolí. Finalment, el calen·
dari d’activitats per novembre 
finalitzarà amb una altra circular 
en bici de muntanya des de La 
Torre fins al Castell de Rubió, la 
sortida serà a les vuit del matí 
davant del Mirasol.
Amb aquesta programació far·
cida d’activitats, l’associació La 
Guineu veu complert el seu ob·
jectiu d’oferir una oferta variada 
per als amants de la natura i 
l’esport. Per la seva part, l’Ajun·
tament de La Torre de Clara·
munt col·labora amb l’entitat pel 
foment de l’esport i la promoció 
del municipi. 

Activitats de l’Associació 
Excursionista la Guineu

GUANYADORS DELS 15 VALS
PER A LA FESTA DEL VI
amb la col·laboració de

Cellers Figueres

Ángel Caballero, d’Igualada
Francisco Mestre, d’Igualada
Núria Fernandez, d’Igualada

Joan Solé, d’Igualada
Ramon Bisbal, de Vilanova del camí

Sandra Gallardo, d’Igualada
Lluis Balcells, d’Igualada

Enrique Sanchez, d’Igualada
Montserrat Cuadrado, de Capellades

Dolores Bertran, d’Igualada
Jose�na Magriña, d’Igualada

Marta Ball, d’Òdena
Albert Vendrell, d’Igualada

Segio López, de Jorba
Mercé Gabaldón, de La Torre de Claramunt
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ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El Grup Motor del Pla Local 
de Joventut es va trobar el 
passat dissabte, 25 d’octubre, 
durant cinc hores per debatre 
sobre els principals aspectes 
que afecten els joves dels 
Hostalets de Pierola.
A la primera trobada del Grup 
Motor del Pla Local de Joven-
tut van assistir una dotzena 
de joves hostaletencs d’entre 
17 i 30 anys que van debatre 
durant la jornada sobre la jo-
ventut i el futur d’aquesta als 
Hostalets de Pierola. Con-
juntament amb els tècnics, 
formen un equip de 17 perso-
nes.
El primer punt de l’ordre del 
dia va ser la presentació del 
projecte de Pla Local de Jo-
ventut 2015-18 per part de 
l’alcalde, Daniel Vendrell i 
l’equip tècnic de l’Ajunta-
ment. Es va explicar la forma 
de funcionar i la composició 
del Grup Motor, que té com 
a objectiu ser la comissió de 
seguiment del procés partici-
patiu per elaborar el Pla Local 
de Joventut 2015-18.
Posteriorment es va desen-
volupar l’anàlisi de la situació 
del municipi des de l’òptica 
juvenil en termes de feina, 
nivell estudis, etc. Es va de-
manar opinió i debat als joves 

sobre l’anàlisi presentada i la 
seva visió de la realitat.
Abans de la pausa per visitar 
el CRIP, es va efectuar una 
dinàmica de punts forts i fe-
bles. Es van fer dues anàlisis 
diferenciades: una pel que fa 
a la realitat juvenil (quina és 
la realitat del jovent?) i una al-
tra per a les polítiques de jo-
ventut (com són les polítiques 
de joventut?). Amb Post-Its 
els joves apuntaven els punts 
forts i febles, per després po-
sar-los en comú.
Després del dinar es va re-
prendre la dinàmica dels 

punts forts i febles i es va 
concretar quines eren els 
punts febles que s’havien de 
treballar més. Per tant es van 
prioritzar els temes.
La dinamització de la reunió 
va anar a càrrec de l’associa-
ció Pere Tarrés amb el suport 
de la regidoria de Joventut. 
Aquest grup motor es torna a 
reunir després dels 3 debats 
oberts que es faran el 14 i 15 
de novembre. Seran debats 
oberts on es demanarà l’opi-
nió dels joves del municipi 
que hi vulguin participar.

Primera trobada del Pla Local de Joventut

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Aquest diumenge, 9 de no-
vembre, els Hostalets de Pie-
rola viurà dos esdeveniments 
socials i esportius de caràcter 
familiar. Una oportunitat per 
gaudir de la família i l’entorn 
natural hostaletenc.
L’activitat esportiva i social als 
Hostalets de Pierola durant el 
mes de novembre és intensa 
i això significa que gairebé 
tots els caps de setmana hi 
ha activitats i esdeveniments 
organitzats per les diferents 
entitats del municipi amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. 
Aquest diumenge tornen dos 
clàssics hostaletencs: La Ca-
minada Intergeneracional i el 
Mototerra.
3a Caminada Intergeneraci-
onal. Avis, fills, pares, néts: 
Veniu i caminem junts! Cami-
nada pel camí de la Costa de 
Can Paret i tornada fins a Can 
Roviralta, on se servirà un 

esmorzar i tot seguit s’oferirà 
una visita guiada a les instal-
lacions del CRIP. Inscripcions: 
A l’Outdoor Center dels Hos-
talets de Pierola (alberg Can 
Roviralta) de 9.30 a 10.00 ho-
res. Preu: Gratuït. Recorregut: 
6 quilòmetres amb una atura-
da a mig recorregut. Desnivell: 
230 metres.

Mototerra 2014.
Aquest diumenge 9 de novem-
bre tindrà lloc la 20a edició del 
Mototerra dels Hostalets de 
Pierola. Tot un matí per des-
cobrir les curses de motocròs. 
Podreu gaudir dels millors pi-
lots d’aquesta modalitat dins 
l’àmbit estatal. Les curses, 
que tindran lloc a la Caseta de 
l’Hort, començaran a les 9.00 i 
finalitzaran a les 15 hores. Hi 
haurà servei de bar. Inscrip-
cions més llicència tenen un 
preu de 65€ i es poden fer al 
telèfon 607 33 89 20.

Cap de setmana familiar als 
Hostalets de Pierola

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Les activitats turístiques de-
dicades a tota la família cada 
vegada prenen més força i im-
portància i esdevenen una es-
tratègia fonamental per aquells 
territoris que volen desenvolu-
par aquest segment turístic.
Els Hostalets de Pierola vol 
participar d’aquesta estratègia 
i per això s’ha decidit a parti-
cipar en l’Any del Turisme Fa-
miliar, que se celebra entre el 
2014 i el 2015. Des d’aquest 
punt de vista s’ha plantejat una 
sèrie d’activitats que combinen 
totes les possibilitats que ofe-
reix el municipi.
L’Ajuntament, el CRIP i l’Alberg 
de Can Roviralta col·laboraran 
i proposaran accions conjun-
tes que posaran en valor les 
activitats que ja es desenvo-
lupen als Hostalets de Pierola. 
D’aquesta manera es crearan 
productes turístics i paquets 
per aquelles famílies o grups 
familiars que pernocten a l’Al-
berg de Can Roviralta.
L’estructura de preus d’aquests 
productes és el següent:
Allotjament pensió complerta + 
activitat:
- Adults: 32€

- Infants i joves (5-14 anys): 
17,5€
- Menors de 5 anys: Gratuït
La comunicació dels productes 
o paquets proposats es farà a 
través del web Catalunya de 
l’Agència Catalana de Turis-
me i, en un futur, a través de la 
pàgina web que promocionarà 
el turisme als Hostalets de Pi-
erola.
Els paquets previstos per 
aquesta tardor són:
9 de novembre: Caminada en 
família. Alberg + Caminada In-
tergeneracional.
15 de novembre: Cinema fa-
miliar. Alberg + Cinema (abella 
Maia).
29 de novembre: Vine a fer de 
paleontòleg! Alberg + tallers 
paleontològics.
14 de desembre: Marxa en 
BTT per La Marató. Alberg + 
marxa BTT.
20 de desembre: Cinema in-
fantil. Alberg + Cine (Drac 2)
Més informació i reserves: 
- Correu electrònic: canrovi-
ralta@gmail.com - Telèfon: 
647472439 / 93771281
Les activitats seran promocio-
nades a la xarxa amb l’etiqueta 
#HostaletsTurismeFamiliar.

Els Hostalets de Pierola s’afegeix 
a l’any del #TurismeFamiliar

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

L’Institut de Vallbona d’Anoia 
ha començat el curs escolar 
amb una nova imatge ja que 
durant  l’estiu  s’ha intervingut 
a nivell de pintura i senyalit-
zació dels mòduls prefabri-
cats que conformen el centre 
per tal de donar-li una imatge 
singular, moderna i diferenci-
ada.
L’Institut de Vallbona d’Anoia, 
va ser creat l’any 2008 per 
poder donar una resposta 
ràpida a la necessitat de do-
tar d’espai físic un centre de 
nova creació que desconges-
tionés l’ Institut Molí de la Vila 
de Capellades, amb la previ-
sió que en 3 o 4 anys es cons-
truiria el centre definitiu. Amb 
l’arribada de la crisi, aquest 
projecte es va paralitzar. Per 
tant el centre és un complex 
construït amb diferents bar-
racons ordenats a partir d’un 
passadís central, de mòduls 
metàl·lics blancs prefabricats 
que donen una imatge freda, 
uniforme, i monocolor, sense 
cap personalitat en l’aspecte 
físic. 
El projecte que s’ha portat a 

terme té com a objectiu mi-
llorar la imatge, singularitzar 
el centre, i senyalitzar els di-
ferents espais per tal de dife-
renciar-los.
El projecte ha estat impulsat 
per l’AMPA de l’Institut que 
conjuntament amb la direcció 
del centre, han acordat unir 
els esforços assumint que el 
centre necessitava en un fu-
tur immediat, una estratègia 
de singularització de la seva 
aparença exterior de manera 
que la seva imatge ens ajudés 
a que els alumnes no  només  

se sentissin orgullosos del 
seu contingut, sinó també de 
l’edifici que els acull, confluint 
arquitectura i pedagogia.
El projecte ha estat possi-
ble també, gràcies a la col-
laboració de l’Ajuntament de 
Vallbona d’Anoia i de l’Ajun-
tament de la Pobla de Clara-
munt que han donat suport lo-
gístic i econòmic al projecte.
A nivell creatiu la proposta 
gràfica ha estat realitzada per 
l’estudi de disseny EspaiGrà-
fic d’Igualada.

Canvi de “look” de l’Institut de Vallbona d’Anoia
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Presentació del documental 
Bon cop de falç, la història de l’himne

dimecres 19 de novembre a les 20.00h 
a l’Ateneu Igualadía l’Ateneu Igualadí
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Organitza:

Col·labora:
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MASQUEFA / LA VEU

Amb el lema ‘Masquefa té 
sang!’, el divendres 14 de no-
vembre La Fàbrica Rogelio 
Rojo acollirà una nova edició 
de la jornada solidària de do-
nació de sang, que tornarà 
a incloure diverses activitats 
per estimular la participació. 
Els masquefins podran donar 
sang de les 10 del matí a les 2 
del migdia, i de les 4 de la tar-
da a les 9 del vespre, i a més 
gaudiran de diferents esdeve-
niments paral·lels organitzats 
per les entitats de la vila que 
s’han implicat en la campa-
nya.
La jornada començarà a les 
10 del matí, hora en què els 
escolars podran gaudir ja dels 
inflables que s’instal·laran al 
pati de la Rojo. També al matí 
els alumnes de Cicle Superior 
de les escoles de Masquefa 
i la Beguda Alta visitaran el 
recinte, una activitat que vol 
contribuir a conscienciar els 
més joves sobre la importàn-
cia de donar sang. A més, a 
les 12 del migdia es farà la in-
auguració oficial.
Les activitats es reprendran 
a la tarda. A més de la zona 
d’inflables, hi haurà una exhi-
bició de hip-hop a càrrec de 
Dansa Urbana Associació Ju-
venil, i una xocolatada popular 
gentilesa del Bar Restaurant 
Ramon, l’Associació del Grup 
de Voluntaris de Masquefa, el 
Punt Taronja i Condis.
Per la seva banda, el Masque-
fa Tennis Taula Club ha orga-
nitzat una jornada de portes 
obertes. També es farà el lliu-
rament del premi del concurs 
d’eslògans i dibuixos que han 
preparat els alumnes de 5è i 
6è de primària de les escoles 
El Turó, Font del Roure i Mas-
quefa II amb motiu de la jor-
nada. Tots els treballs estaran 
exposats a la Sala Polivalent.

D’altra banda, durant tota la 
tarda els voluntaris de Protec-
ció Civil seran a la Polivalent 
per continuar la seva campa-
nya solidària de recollida de 
joguines i aliments, i a més 
mostraran el seus vehicles 
d’emergència als assistents.
La jornada estarà amenitza-
da per Ràdio Masquefa, que 
emetrà una programació es-
pecial en directe des de la Po-
livalent.
També hi haurà un servei de 
ludoteca perquè els pares i 
mares puguin deixar-hi els 
seus fills mentre donen sang.
Per afavorir la participació, els 
organitzadors -l’Ajuntament, 
el Banc de Sang i Teixits de 
Catalunya i l’Associació de 
Donants de l’Anoia- també 
sortejaran entre els donants 
ampolles de vi i cava de bode-
gues i cellers locals (Can Bo-
nastre Wine Resort, Joan Ra-
ventós Rosell i Castell d’Age).
Tots els donants tindran, a 
més, un refrigeri gentilesa de 
Carnisseria-xarcuteria Marvi, 
Carnisseria-xarcuteria Ca-
sanova Tobella, Autoservei 
Canals-Estanc La Beguda 
Alta, Pa Mora Forners des de 
1884, Fruiteria Servifruit, Grup 
de Lectores, Grup de Puntai-
res i Associació de Dones de 
Masquefa. Diverses voluntà-
ries elaboraran també plats i 
tastets.
La jornada es podrà seguir a 
través del facebook ‘Donació 
Solidària de Sang Masquefa’ 
i el twitter ‘DonacióSangMas-
quefa@sangMasquefa’.
Els organitzadors recorden 
que cada dia calen 1.000 do-
nacions de sang per poder 
assistir totes les persones que 
ho necessiten, i animen tots 
els masquefins a participar de 
la jornada. Per donar sang, 
només cal tenir més de 18 
anys i pesar 50 quilos o més.

Nova jornada solidària de 
donació de sang a Masquefa

MASQUEFA / LA VEU

El Ple de l’Ajuntament de Mas-
quefa va aprovar, en la sessió 
extraordinària celebrada el 
23 d’octubre, les ordenances 
fiscals per al 2015, les quals 
contemplen la congelació de 
tots els impostos i taxes muni-
cipals, així com la rebaixa de 
l’Impost sobre Béns Immobles 
(IBI), la principal font de recap-
tació dels Ajuntaments.
L’equip de govern ha rebai-
xat en un 11% el tipus de l’IBI 
per tal de poder compensar la 
pujada d’un 10% dels valors 
cadastrals que està aplicant el 
Ministeri d’Hisenda del govern 
estatal. Amb aquesta fórmula, 
el rebut de l’IBI que pagaran 
els masquefins tindrà una re-
ducció efectiva de l’1%, i se 
situarà en imports similars als 
de dos anys enrere, el 2013. 
Amb aquesta mesura, l’equip 
de govern de CiU vol reduir la 
càrrega impositiva als veïns 
en aquests moments de difi-
cultats econòmiques.
Una altra novetat destacada 

en les ordenances fiscals del 
2015 és l’ampliació, fins al 
15%, de les bonificacions en 
la taxa de recollida d’escom-
braries per als usuaris de la 
deixalleria municipal, mesura 
amb què es vol fomentar l’ús 
d’aquesta instal·lació i pro-
moure el reciclatge. D’acord 
amb el nou sistema, les per-
sones que durant el 2015 uti-
litzin la deixalleria entre 6 i 11 
vegades l’any podran gaudir 
d’una reducció del 10% en el 
rebut de les escombraries de 
l’any següent, mentre que els 
qui en facin més de 12 usos 
es beneficiaran d’una reducció 
del 15%.
D’altra banda, i com ja ve 
succeint des del 2013, les 
persones sense recursos que 
perdin els seu habitatge per la 
incapacitat de poder-lo pagar 
–ja sigui per execució hipote-
cària o perquè facin la dació 
en pagament- no hauran de 
pagar a l’Ajuntament l’impost 
municipal sobre l’increment 
dels valors dels terrenys de 

naturalesa urbana. Amb el no 
cobrament d’aquesta plus-
vàlua als deutors hipotecaris 
sense recursos l’Ajuntament 
va eliminar una càrrega que 
considera del tot injusta.
Les ordenances fiscals per al 
2015 també congelen l’Impost 
sobre Vehicles de Tracció Me-
cànica i manté les bonificaci-
ons que ja s’hi aplicaven. Així, 
els propietaris de vehicles 
elèctrics, els quals provoquen 
un menor impacte mediambi-
ental, tenen una bonificació 
del 75% de la quota, mentre 
que en el cas dels vehicles 
amb una antiguitat de més de 
25 anys i els vehicles histò-
rics la bonificació és total, del 
100%.
Les ordenances fiscals es van 
aprovar amb els 8 vots a favor 
de l’equip de govern de Con-
vergència i Unió, les 4 abs-
tencions de Progrés Municipal 
(PSC-APM), Partit Popular, 
Esquerra i el regidor no ads-
crit David Minoves, i l’únic vot 
en contra de Força Masquefa.

Masquefa rebaixa l’IBI i congela 
la resta d’impostos i taxes

MASQUEFA / LA VEU

Els voluntaris de Protecció 
Civil, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, preparen una 
nova edició de la campanya 
solidària per als infants i les 
famílies amb menys recursos. 
En aquesta cinquena edició, 
com ja es va fer en les dues 
anteriors, a l’habitual recollida 
de joguines si sumarà també 
una recollida d’aliments.
La campanya comença 
aquest mateix dissabte, 8 de 
novembre, amb la instal·lació 
de la caravana mòbil de Pro-
tecció Civil a l’entrada de Can 

Protecció Civil engega una campanya 
solidària per recollir joguines i aliments

Parellada. S’hi recolliran tant 
joguines usades com noves, 
i també aliments. La caravana 
tornarà a ser en aquest mateix 
emplaçament els dies 16 i 22 
de novembre, de les 10 del 
matí a les 2 del migdia.
A més, Protecció Civil també 
recollirà joguines noves i usa-
des, i paquets d’aliments, en 
la jornada solidària de donació 
de sang que es farà el diven-
dres 14 de novembre a la Sala 
Polivalent de La Fàbrica Ro-
gelio Rojo.
Finalment, per tal de facilitar 
la participació, Protecció Civil 

també recull les joguines i els 
aliments a domicili. Per sol·-
licitar-ho, només cal trucar al 
670 060 718 o escriure un cor-
reu electrònic a info@pcmas-
quefa.cat.
Amb totes les joguines reco-
llides Protecció Civil farà una 
tómbola solidària els dies 29 
i 30 de novembre al jardí del 
Centre Tecnològic Comuni-
tari, coincidint amb la Festa 
de Sant Eloi. Protecció Civil i 
l’Ajuntament apel·len una ve-
gada més a la generositat dels 
masquefins i els animen a par-
ticipar en aquesta iniciativa.

MASQUEFA / LA VEU

El diumenge 16 de novembre 
tindrà lloc l’acte d’obertura de 
la zona de passeig i esbar-
jo per a gossos que l’Ajunta-
ment ha habilitat al Turó del 
Met, al costat del skate park. 
El Consistori convida tothom 
a celebrar la posada en mar-
xa d’aquest nou espai, que 
s’obrirà a partir de les 11 del 
matí. Acte seguit, a 2/4 de 12, 
els assistents podran gaudir 
d’una demostració d’agility 

Masquefa estrenarà una zona de passeig 
i esbarjo per a gossos

a càrrec de Font Galí Esco-
la Canina. A continuació, els 
gossos, amb els seus propi-
etaris, podran participar en el 
circuit d’agility acompanyats 
d’instructors.
Aquest nou espai de lleure 
i passeig per a animals do-
mèstics és un solar perimetrat 
amb una tanca on els gossos 
podran anar deslligats i esbar-
gir-se sense provocar molèsti-
es a la resta de veïns. També 
disposa d’un circuit amb ele-

ments d’agility per a estimular 
l’activitat dels gossos, a més 
de dispensadors de bosses, i 
bancs per al repòs dels propi-
etaris.
Amb aquesta actuació s’acon-
seguirà millorar el benestar no 
només dels gossos i dels seus 
propietaris, sinó de tots els 
veïns, ja que aquests animals 
domèstics podran disposar 
d’un espai específic per a la 
seva activitat.
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Dissabte 1 de novembre, els 
Falcons de Capellades visita-
ven la població de Guissona 
convidats pels Margeners de 
Guissona en motiu de la seva 
VIII Diada.
Van començar l’actuació al vol-
tant de les 18:30 a la plaça de 
l’Ajuntament, van separar en 
tres rondes, la colla amfitriona 
va realitzar Pilars de 2 amb tota 
la canalla, els Falcons de Ca-
pellades la Tripira de 3x3 amb 
Pilar de 3 al mig i Avet, la se-
gona ronda els Margeners van 
aprofitar la diada per realitzar 
un 3d5xs íntegrament per do-
nes, molt aplaudit, els Falcons 
van fer la Pira de 9 i un Avió 
de 4 amb dos Avions de 3 per 
acabar l’última ronda els cas-
tellers de la vila van fer un 2d6 
amb folre i per tancar actuació 
els Falcons de Capellades van 
executar Planxes amb Pilar de 
3 al mig i dos Ventiladors, dues 
Espelmes i l’Escala de 7.
Van continuar la cercavila fins 
la Plaça de l’Església, acompa-
nyats pels Gegants de Guisso-

na, els Margeners de Guissona 
i els Falcons de Capellades, on 
els castellers van fer un Pilar de 
4 aixecat per sota i els Falcons 
una Pira 3x2 amb l’anxaneta 
fent el Pi.
Van acabar la diada, al local so-
cial dels amfitrions amb un so-
par de germanor, on després es 
va allargar la festa amb Màgia, 
Monòlegs i Música.
Els Falcons de Capellades, 
tanquen temporada d’actuaci-
ons amb un nivell molt bo per 
treballar els nous objectius de la 
propera temporada.

Els Falcons de Capellades 
visiten Guissona

PIERA / LA VEU

L’11a edició del Castanyada 
Rock, organitzada per l’As-
sociació Juvenil l’Espurna, va 
aconseguir la nit de divendres 
un ple total a la Nau del Sana-
huja amb més de 1.500 perso-
nes. 
El concert, que també és l’ac-
te final del Correllengua 2014, 
va començar puntualment a 
les 22 hores amb el conegut 
cantautor Miquel del Roig. Se-
guidament, va ser el moment 
de Juantxo Skalari & la Rude 
Band, que van interpretar tots 
el èxits del seu nou disc i part 
del repertori de Skalariak, 
l’antic grup de Juantxo Ska-
lari. Després d’això, van pu-
jar a l’escenari els valencians 
Aspencat, grup revelació del 
moment, que amb el seu estil 
propi van fer vibrar tots els as-
sistents al recinte.
Un cop llegit el manifest per 
part dels organitzadors, va 
ser l’hora dels mítics Strom-
bers, que van portar el toc 
més festiu de la nit. Per aca-
bar, el grup del Penedès Cor 
Fort, amb el so i missatge més 

contundent del concert, va ser 
l’encarregat de tancar l’XI edi-
ció del Castanyada Rock, un 
esdeveniment de referència i 
plenament consolidat.
A continuació, reproduïm un 
missatge d’agraïment de l’As-
sociació Juvenil l’Espurna, or-
ganitzadors del Castanyada 
Rock:
“Moltíssimes gràcies a tots i 
totes! Vau ser centenars les 
persones que ens vau acom-
panyar la màgica nit del Cas-
tanyada Rock, que cada 31 

Ple total en un Castanyada Rock consolidat

d’octubre, des de fa 11 anys, 
estem fent a Piera. Aquest 
concert no seria possible sen-
se el vostre suport i assistèn-
cia i us ho volem agrair de tot 
cor. També volem aprofitar per 
donar les gràcies a totes aque-
lles persones que ens heu es-
tat ajudant els dies previs de 
la Castanyada Rock, ja sigui 
penjant cartells, participant en 
reunions o en allò que ens ha 
fet falta i, com no, a aquells qui 
heu estat darrere la barra tota 
la nit!”
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La comissió institucional del 
PEEP (Pla Educatiu d’Entorn 
de Piera) s’ha reunit per apro-
var la memòria del curs 2013-
2014 i el projecte d’actuacions 
per al curs 2014-15. 
El passat 14 d’octubre va te-
nir lloc una nova reunió de la 
comissió institucional del Pla 
Educatiu d’Entorn de Piera. 
L’acte, que es va fer a la sala 
de plens de l’Ajuntament de 
Piera, va estar presidit pel re-
gidor d’Ensenyament, Josep 
M. Rosell, i l’inspector educa-
tiu de la zona, Albert Ramírez. 
També va comptar amb l’as-
sistència de membres dels 
equips directius dels centres 
educatius, representants de 
les AMPES, regidors i tècnics 
municipals.
La sessió tenia com a objectiu 
aprovar la memòria del PEEP 
del curs 2013-14 i el projecte 
d’actuacions 2014-15. Pel que 
fa al curs passat es va desta-
car que, tot i ser el primer any 
d’activitats del PEEP, es van 

dur a terme les planificades 
i la majoria d’elles amb una 
valoració molt positiva. Exem-
ple d’això el trobem el progra-
ma Créixer en família, troba-
des esportives, les lectures en 
veu alta a les institucions de 
la gent gran o el reforç d’es-
tiu per alumnes que havien de 
començar l’ESO.
El PEEP 2014-15 no tan sols 
vol repetir les actuacions rea-

El Pla Educatiu Entorn de Piera prepara 
noves actuacions

litzades sinó que vol anar més 
enllà i projectar-ne de noves 
com: tallers de teatre, activi-
tats de relació família-escola, 
programes d’hàbits saluda-
bles o tallers d’estudi assistit. 
Enguany, a més de la continu-
ïtat de l’aportació econòmica 
de l’ajuntament, també hi hau-
rà una subvenció del Departa-
ment d’Ensenyament que per-
metrà aquesta ampliació.

Des del passat mes de juny 
el Cercle de PODEM a Piera, 
ha reunit un grup de ciutadans 
tips de les actuals polítiques 
que apliquen els diferents go-
verns que s’alternen en la ges-
tió del país i que formen part 
de “la casta” com diu el seu 
líder de PODEMOS, Pablo 
Iglesias.
El seu portaveu JM. Alvarez 
explica que han arrancat amb 
molta il·lusió en el projecte lo-
cal que te com objectiu princi-
pal  denunciar les situacions 
d’exclusió social, per això van 
decidir organitzar-se  en grups 
de treball per recollir idees: 
qüestions de tipus social, feina  
i cooperativisme, educació, 
sanitat, i urbanisme
Un cop s’ha contactat amb 
diferents associacions locals, 
moviments socials, iniciatives 
polítiques, etc. han endegat la 
fase de posada en comú dels 
programes, peticions i neguits  
de les diferents persones que 
formen la plataforma PODE-
MOS a PIERA. Per desenvo-
lupar en comú un programa de 
màxima transparència amb la 
prioritat  posada en la creació 
de nous llocs de feina i les po-
lítiques socials.
A la darrera assemblea del 

Circulo de PODEMOS, que es 
va fer al local multi-us de Floch 
i Torres, cedit per l’Ajuntament, 
el dia 29 d’Octubre és va deci-
dir, en els diferents cercles i po-
sada en comú:
1.- Treballar per recolzar a 
l’Associació d’aturats de Piera 
– Anem per feina – que estan 
treballant per crear un espai de 
formació professional i ajuda a 
la formació de cooperatives
2- Col·laborar amb Creu Roja 
Anoia per ajudar en pal·liar la 
desnutrició infantil, ajudar en 
les beques de menjador, mate-
rial escolar, etc.
3- Involucrar-se en l’ajuda a les 
iniciatives de les Ass de pares d 
els escoles i del IES de Piera, 
en especial en tot allò que per-
meti integrar i ajudar.
4 - Ajudar a la Parròquia de 
Piera, amb mossèn Ramon a 
través de Càritas Diocesana i el 
banc dels aliments en tot el que 
convingui.
5 - Fomentar el lloguer d’ha-
bitatge social a Piera d’acord 
amb la Llei del 2007, que insta 
als ajuntaments a negociar amb 
Bancs i Caixes, tant qüestions 
de desnonaments com la posa-
da a disposició d’habitatges a 
preu social.
En Juan Manuel informa que el 

Si volem, a Piera també podrem

JAUME DALMASES 

PIERA / LA VEU

L’equip de govern ha congelat, 
per segon any consecutiu, les 
ordenances fiscals per al 2015 
i ha rebaixat en 3 punts l’im-
port de les plusvàlues. L’apro-
vació es va fer efectiva en el 
ple extraordinari celebrat el 29 
d’octubre a l’Ajuntament. 
El ple va aprovar de forma pro-
visional les ordenances fiscals 
reguladores dels tributs mu-
nicipals per a l’exercici 2015. 
Enguany, l’equip de govern ha 
optat per no modificar les ta-
rifes i no apujar els impostos, 
i només s’ha procedit a actu-
alitzar els textos d’algunes de 
les ordenances, a fi de donar 
compliment al que estableix la 
llei. Així, compleixen la doble 
funció de servir com a eina 
normativa fonamental de ges-
tió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb 
els ciutadans.
Només s’han modificat per re-
duir la pressió fiscal, les plus-
vàlues, és a dir, l’impost sobre 

transmissions de terrenys de 
naturalesa urbana, que passa 
del 28% al 25%, especialment 
rellevant ja que la plusvàlua 
estableix important exemp-
cions per a les dacions en 
pagament, en cas d’impossi-
bilitat d’assumir la hipoteca si 
aquesta és de primera resi-
dència.
Aprovat provisionalment el 
text de les ordenances modi-
ficades, l’expedient se sotmet 
a informació pública en el 
taulell d’anuncis de l’Ajunta-
ment i en el Butlletí Oficial de 
la Província durant al menys 
30 dies, dins dels quals els 
interessats poden examinar 
l’expedient i presentar les re-
clamacions que estimin opor-
tunes. Després cal resoldre 
les al·legacions presentades i 
aprovar la redacció definitiva 
de les ordenances, i un cop 
aprovat definitivament, es tor-
na a publicat al BOP, moment 
en el qual entra en vigor.

Congelació de les ordenances 
pierenques per al 2015

PIERA / LA VEU

L’alumnat de 3r de primària de 
l’escola Herois del Bruc van 
visitar l’Ajuntament de Piera i 
van participar en una roda de 
preguntes a l’alcalde i al 2n 
tinent d’alcalde, descobrint la 
sinceritat que els caracteritza 
en aquesta edat. 
El passat 23 d’octubre, els 
alumnes de les tres línies de 
tercer de primària de l’escola 
Herois del Bruc, ubicada al 
barri de La Plana, van ser els 
primers d’aquest curs 2014-15 
a visitar les dependències de 
l’Ajuntament pierenc i alguns 
racons del nucli antic de la 
Vila, aprofitant el bon dia me-
teorològic.
En primer lloc, van passar per 
la recepció, el departament de 
Serveis Generals on s’atenen 
les qüestions relacionades 
amb l’estadística i l’empadro-
nament, així com el servei que 

es presta a l’oficina d’atenció 
al consumidor i els serveis ju-
rídics i econòmics. També van 
conèixer com és el despatx de 
l’Alcalde i van deixar-se veure 
en el departament de Serveis 
Territorials, més conegut com 
Urbanisme. Finalment, la visi-
ta va acabar a la Sala d’Actes 
de la Casa Consistorial, on se 
celebren els plens, els casa-
ments civils, esdeveniments 
de caire cultural i d’ensenya-
ment, així com les reunions i 
presentacions on hi és convo-
cat un gran nombre de públic.
Als primers dos grups, els 
va atendre el mateix alcalde, 
Jaume S. Guixà, sobtat per 
les preguntes fora de guió 
dels alumnes, i les respostes 
del tercer grup les va donar, 
també impressionat per les 
ocurrències d’un inquiet públic 
infantil, el 2n tinent d’alcalde, 
Josep Llopart.

Alumnes de tercer pregunten 
als polítics

passat dia 2 a Rubi va tindre 
lloc la trobada de cercles de 
PODEM a Catalunya, amb  
més de 500 delegats. Apart  
de qüestions d’organització i 
ordre intern, és va parlar del 
recolzament a les platafor-
mes ciutadanes que es vul-
guin presentar a les properes 
eleccions municipals, sempre 
que acompleixin els requisits 
del documents de 27/10 so-
bre ètica, organització i línies 
politiques de la formació PO-
DEMOS. 
Referit al dret a decidir dels 
catalans, “PODEMOS és rati-
fica en el dret a DECIDIR dels 
ciutadans”  Així pel  9N cada 
persona és lliure per anar a 
votar, faltaria més, i davant la 
urna votar en consciencia. 
Des de PODEM A PIERA es 
fa una crida a la participació 
per reivindicar els nostres 
drets alienables com a vila-
tans i PODER ESCOLLIR EL 
NOSTRE FUTUR i EL DELS 
NOSTRES FILLS. 
La propera assemblea es farà 
el proper dia 12 de Novem-
bre a les 19 h. al mateix lloc 
de l’antiga fabrica Sanahuja, 
espai polivalent de Folch i Tor-
res.

Lectures en veu alta a la residència d’avis el curs passat
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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

PIERA / LA VEU

L’Aula Municipal de Música 
de Piera ha engegat durant el 
mes d’octubre les activitats de 
musicoteràpia amb Dispiera i el 
projecte Tocatta a l’escola les 
Flandes. 

Musicoteràpia amb Dispiera
El dissabte passat al matí l’au-
ditori de Ca la Mestra va ser 

l’escenari d’una sessió de mu-
sicoteràpia amb Dispiera. Com 
ja és habitual, una vegada al 
trimestre, l’Aula Municipal de 
Música i Dispiera preparen una 
activitat plegats.
En aquesta ocasió els profes-
sors de corda (guitarra clàssica, 
elèctrica i baix, violí i violoncel) 
van ser els encarregats d’oferir 
música en directe als nens a 

Activitats de l’Aula Municipal de Música durant 
el mes d’octubre

PIERA / LA VEU

A finals d’octubre Creu Roja 
Anoia, ha repartit a famílies 
necessitades de Piera uns kits 
d’alimentació familiar i infantil . 
Això ha estat gràcies a  la col·
laboració de la Fundació Quet-

zal i l’Associació Dansa Orien-
tal de Piera organitzadors de 
la Festa de la Diversitat que es 
va dur a terme al mes de juliol 
al municipi;  tot un muntatge 
on durant dos dies els veïns 
de Piera i de tota la Comarca, 

van poder gaudir de la gastro-
nomia de diferents països del 
mon així com actuacions, ta-
llers  i col·loquis.
Des de Creu Roja Anoia els 
animen a seguir amb aquesta 
Festa Solidaria per molt anys.

Repartiment de kits de primera necessitat a Piera

més de compartir l’activitat mu-
sical.

Tocatta a Les Flandes
L’Escola Les Flandes ha acollit 
la primera de les tocattes d’en-
guany. Durant 3 dilluns (13, 20 
i 27 d’octubre) els alumnes de 
5è de primària han preparat 
juntament amb els professors 
de l‘Aula Municipal de Músi-
ca la peça Pata·pata de Míri-
am Makeba. El primer dia fan 
un assaig parcial per famílies 
d’instruments (corda, vent, per-
cussió i instruments electrònics) 
i el segon dia ja ho assagen tots 
junts. L’últim dia mostren la fei-
na feta oferint un concert als 
companys i també als pares.
Cal recordar que aquest pro-
jecte es du a terme en tots els 
centres escolars de Piera (Les 
Flandes, Creixà, Apiària i He-
rois) i finalitza el 23 de març a 
l’escola Herois del Bruc.

ELS PRATS DE REI / LA VEU

Els visitants han pogut gaudir 
de passejades en ponis , de-
mostració de ferrar cavalls i 
una exhibició de doma d’alta 
escola.
La Torre Manresana ha estat 
l’escenari el diumenge dia 26 
de setembre d’ STRATA, la 
Fira del Món del cavall i pro-
ductes artesans de l’Alta Ano-
ia. L’acte central de la jornada 
ha estat la ruta de la Batalla de 
Prats de Rei de 1711, de 17 
km, en cavall en la que hi han 
participat una cinquantena de 
genets i tres carros
STRATA ha estat un dia d’ac-
tivitat d’esbarjo, no competi-
tiva, que ha combinat el món 
del cavall, els antics camins 
i la historia. Els Prats de Rei 
és un emplaçament històric 
de primera magnitud pel que 
fa a la Guerra de Sucessió 
per la batalla que va tenir lloc 
en aquesta població, la tardor 
de 1711. El Diumenge dia 26 
d’octubre s’ha fet per primera 
vegada en cavall. Els partici-
pants han recorregut els ma-
teixos espais on es va domi-

nar la batalla. La jornada ha 
acabat amb un dinar pels ge-
nets i els seus acompanyants.
Els visitants han pogut gaudir 
de passejades en ponis , de-
mostració de ferrar cavalls i 
una exhibició de doma d’alta 
escola.
El vicepresident del consor-
ci per a la promoció de l’Alta 
Anoia, Ramon Campà, ha ex-
plicat que la idea de muntar 
lStrata neix amb l’objectiu de 
continuïtat i de promocionar 
el turisme eqüestre “ tenim in-

50 genets i centenars de visitants a la 
Festa STRATA de l’Alta Anoia

tenció d’anar·la repetint cada 
any, potser en altres indrets i 
d’aquesta manera poder cre-
ar rutes marcades pel turisme 
eqüestre”.
STRATA, a cavall per la his-
tòria viva dels camins és or-
ganitzat pel Consorci per la 
Promoció de l’Alta Anoia i ha 
rebut el suport de la Diputació 
de Barcelona, del Consell Co-
marcal de l’Anoia, del Tricen-
tenari 1714·2014 i de la Hípica 
de Cal Graells.
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L’àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Calaf, amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona i l’AMPA de l’es-
cola Alta Segarra, està duent 
a terme els dijous a la tarda 
una programació de tallers 
ambientals adreçats als pares 
i mares i a tots aquells calafins 
i calafines que hi vulguin parti-
cipar. L’objectiu dels tallers és 
aprendre a reduir els residus 
que generem de forma pràcti-
ca i creativa.
De moment ja s’han realitzat 
dos tallers, el d’elaboració de 
sabó, a partir de l’oli que hem 
usat per cuinar, i el de manu-

alitats amb materials reciclats 
que va incloure una visita a 
la deixalleria. Tots dos tallers 
van comptar amb una notable 
participació, que s’espera que 
continuï en els tres tallers que 
encara s’han de dur a terme.
Queden pendents un taller de 
costura, previst per aquest di-
jous, 6 de novembre, un taller 
de cuina de malbaratament, 
previst pel proper dia 13 de 
novembre i un taller d’scrap, 
que es realitzarà el proper dia 
20 de novembre.
Tots els tallers tenen lloc a la 
biblioteca de l’escola, de 15 a 
17h. 

Continua l’oferta de Tallers 
Ambientals a Calaf

ALTA ANOIA / LA VEU

El Parlament de Catalunya va 
aprovar aquest dijous, 30 de 
novembre, una moció a través 
de la qual insten a l’executiu 
català a estudiar la creació de 
la comarca de l’Alta Segarra. 
D’aquesta manera el Parla-
ment recull el guant llançat 
pels municipis de la Manco-
munitat Intermunicipal Volun-
tària Segarrenca, als quals 
s’hi suma també Veciana, que 
en el marc de la implementa-
ció de la nova divisió territo-
rial i també de l’aprovació de 
la nova Llei d’Ens Locals, ha 
tornat a posar de manifest la 
voluntat d’esdevenir una co-
marca pròpia i de formar part 
de la Vegueria Central.
En la mateixa moció  el Parla-
ment també demana als muni-
cipis del Moianès i el Lluçanès 
que organitzin una consulta 
abans del 31 de desembre per 
referendar la creació de les 
respectives comarques. Un 
pas previ per la tramitació del 
projecte de llei que les acabi 
creant de forma definitiva.
La moció va tenir el suport 

dels grups de CiU, ERC, PSC, 
i ICV-EUiA, les abstencions 
del PPC i la CUP i el vot en 
contra de C’s.
La creació d’una comarca prò-
pia és una petició llargament 
reivindicada pels municipis 
que formen la Mancomuni-
tat Intermunicipal Voluntària 
Segarrenca: Calaf, Calonge 
de Segarra, els Prats de Rei, 
Castellfollit de Riubregós, Sant 
Pere Sallavinera , Sant Martí 
Sesgueioles i Pujalt. Aquests 
municipis van signar el 2010 

un manifest en el que ja es 
demanava a la Geneneralitat 
que es tingués en compte el 
caràcter diferencial dels muni-
cipis que la integren, i que es 
fes efectiu el reconeixement 
de la seva realitat amb la cre-
ació de la comarca de l’Alta 
Segarra, per donar resposta 
al sentiment de la població, 
la necessària consecució dels 
serveis i recursos adients per 
a un àmbit funcional concret i, 
sobretot, la necessitat de tenir 
una administració més eficaç.

El Parlament demana a la Generalitat que 
estudiï la creació de l’Alta Segarra

VECIANA / LA VEU

El passat dissabte 1 de no-
vembre, festivitat de Tots 
Sants, els veïns de Veciana 
van viure la seva tercera cas-
tanyada popular.
La festa, que va tenir lloc al 
casal dels germans de la Sa-
lle situat a l’antiga masia de 
Pareres,  va començar a les 6 
de la tarda amb diversos jocs 
i manualitats per als mes xics. 
Més tard i després d’escoltar 
un conte van rebre l’entranya-
ble visita de la castanyera que 
els va portar castanyes per a 
tots i totes.

Per tancar la festa petits i 
grans van berenar tot menjant 

Viscuda la castanyada popular a Veciana

castanyes tal i com marca la 
tradició. 

ALTA ANOIA / LA VEU

Des del Consorci per la Pro-
moció de l’Alta Anoia som 
conscients de la importància 
de la tasca dels guies de patri-
moni pel desenvolupament tu-
rístic ordenat d’un territori. És 
per això que durant el mes de 
novembre us oferim  un Curs 
de Formació de guies- intèr-
prets en llocs de valor patri-
monial.
Es tracta d’una formació espe-

cialment dirigida a persones 
que treballin o vulguin treba-
llar en el vostre municipi en 
l’àmbit del turisme, la gestió i 
comunicació del patrimoni… 
Durant 18 hores formatives 
es combinarà teoria i pràctica, 
parant atenció al disseny d’ac-
tivitats interpretatives, la cura 
del públic amb necessitats es-
pecials, etc.
L’equip docent pertany a una 
de les empreses  amb més re-
corregut dins de la difusió del 

patrimoni i el guiatge, BGB ( 
BARCELONA GUIDE BURE-
AU).Els dies de formació són: 
Dijous 06 novembre, 13 de 
novembre, 20 de novembre , 
27 de novembre de 18.00h a 
20.00h. També el dissabte 29 
de novembre de 10 a 12.30h
Les inscripcions es poden fer 
a:  Info@altaanoia.info o bé al 
93 868 03.66
Preu: 30 euros. Persones sen-
se feina i estudiants 25 €

El Consorci de l’Alta anoia organitza un curs 
de guies de patrimoni

Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar 
aquesta butl leta  al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se 
celebrarà mensualment. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2014
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CALAF / LA VEU

Més de 90 kg de castanyes 
i 70 litres de mistela es van 
repartir aquest dissabte entre 
els assistents a la Fira de Tots 
Sants de Calaf. Com sempre, 
les voluntàries de l’associació 
ARCA van ser les encarrega-
des d’oferir al públic aquest 
tast, gentilesa de l’Ajunta-
ment. Una trentena de para-
des d’allò més variades van 
prendre part en la Fira, que va 
ocupar la plaça Gran, la plaça 
de les Eres i els carrers del 
voltant. 
Els visitants van poder admi-
rar la vistosa mostra de fruits 
de tardor instal·lada al bell mig 
de la plaça, emportar-se un 
tall o llavors de carbassa de 
record, o comprar alguns dels 
productes que oferien les dife-
rents parades.
El President de la Diputació 
Salvador Esteve i l’Alcaldessa 
de Calaf, Maria Antònia Tru-
llàs van ser els encarregats 
d’inaugurar aquest dissabte la 

Fira del Mil·lenari. L’hereuet i la 
pubilleta de Calaf, Paula Ripoll 
i Nil Solsona, acompanyats 
dels nens i nenes del Consell 
Municipal d’Infants, Queralt 
Vilaseca, Alba Esteban, Isaac 
Caballol i Anaïs Argerich,  van 
col·laborar en la inauguració 
de l’esdeveniment.
A continuació va ser el torn 
del lliurament de premis del 

El president de la Diputació, Salvador Esteve, 
va inaugurar la Fira de Tots Sants de Calaf

2n concurs de carbasses  en 
el qual van prendre part 8 par-
ticipants, que van presentar 
un total de 17 carbasses. Els 
guanyadors van ser Emma 
Ruiz Vila, per la carbassa de 
més pes (88 kg) i que es va 
endur un sopar per a dues 
persones al restaurant La cui-
na del mercat; i la Finca “La 
Caseta” de Mirambell de l’hort 

de Ramon Parés Mas,  —per 
la carbassa més original—, 
que es va emportar un sopar 
per a dues persones al restau-
rant La Coppe.
Posteriorment, el president 
i l’alcaldessa, acompanyats 
del delegat d’Infraestructures 
Ubanisme i Habitatge de la 
Diputació, Marc Castells, i la 
resta de regidors de l’equip de 

govern, van fer una passejada 
per la fira, i van saludar els di-
ferents expositors.
Al llarg del matí, l’oferta de la 
Fira de Tots Sants es va com-
pletar amb una activitat per als 
més menuts els “Contes a la 
vora del Foc” de la contacon-
tes Anna Garcia i amb les por-
tes obertes al castell de Calaf.

CALAF / LA VEU

La Sala Felip de Calaf aco-
llirà aquest divendres una 
jornada tècnica organitzada 
pel departament d’Agricultu-
ra, de la Generalitat de Ca-
talunya, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Calaf, en 
relació a la Política Agrària 
Comunitària (PAC) -que ges-
tiona les subvencions  que 
la Unió Europea atorga a la 
producció agrícola -; i també 
en relació a l’ús sostenible 
de productes fitosanitaris.
Amb aquesta jornada es 
pretén actualitzar la infor-
mació fins ara disponible en 
relació al nou període de la 
PAC, ja a les portes de la 
campanya 2015. Es parlarà 
sobre la gestió sostenible de 
productes fitosanitaris per a 
l’explotació agrària i també 
el seu correcte registre -dins 
dels requisits pel cobrament 
d’aquests ajuts comunitaris-, 
i també de com cal fer un 
correcte manteniment dels 
equips d’aplicació d’aquests 
productes.
La  presentació de la jornada 
serà a les 9 del matí i anirà 
a càrrec de Raquel Sanchez, 
cap de l’Oficina Comarcal de 

l’Anoia del departament
A les 9 i 10 minuts, Felip Gra-
cia, cap del Centre de Meca-
nització Agrària del departa-
ment parlarà del Registre al 
ROMA (Registre oficial de 
Maquinària Agrícola) i de la 
inspecció dels equips d’apli-
cació de productes fitosanita-
ris (EAPF)
A ¼ d’11, es donarà infor-
mació sobre el Reial Decret 
sobre l’ús sostenible de pro-
ductes fitosanitaris, la Gestió 
Integrada de Plagues i del 
quadern d’explotació. L’en-
carregada de portar a terme 
aquesta xerrada serà Ma-
rina Julià, responsable de 
Productes Fitosanitaris del 
Servei de Sanitat Vegetal del 
departament.
A 2/4 de 12 hi haurà una pau-
sa i a ¾ de 12 Antonio Solares 
Obaya, cap del Servei de Co-
ordinació d’Ajuts i Registres 
del departament  explicarà 
com afectarà als agricultors 
la nova PAC 2014-2020. La 
jornada es clourà a 3/4 d’1.
La jornada és gratuïta però 
cal inscriure’s prèviament a 
través de l’oficina comarcal 
de l’Anoia (938031985 o aa-
noia.daam@gencat.cat)

Avui divendres jornada sobre 
la PAC i l’ús sostenible de 
fitosanitaris, a Calaf

CALAF / LA VEU

13 alumnes han iniciat aquest 
dilluns, 3 de novembre un 
programa per a l’acompa-
nyament a la inserció laboral 
dels joves a través de pràc-
tiques professionalitzadores 
en empreses i comerços del 
municipi. “Empodera’t. Tasta 
un ofici”, és el títol d’aquest  
programa en el que hi parti-
cipen joves a l’atur, entre 16 i 
29 anys amb ganes d’apren-
dre un ofici.
El programa, impulsat pel 
Punt Jove, el Centre de Re-
cursos per a l’Ocupació de 
Calaf, i l’Ajuntament del mu-
nicipi, en col·laboració amb 
la Diputació de Barcelona 
ofereix als alumnes sessi-
ons formatives i pràctiques 
en empreses, que tenen com 
a objectiu ajudar als joves 
a adquirir experiència en el 
món laboral. 
En la sessió inaugural hi ha 
pres part el regidor de Jo-
ventut, Jesús Lopez, que ha 
ressaltat l’oportunitat que re-
presenta per als joves a l’atur 
el fet de poder fer pràctiques 
en empreses: “Aquestes 
pràctiques signifiquen poder 
introduir-se al món laboral, i 

a partir d’aquest primer pas 
poden sorgir per a molts de 
vosaltres altres noves opor-
tunitats”. També ha participat 
de la inauguració el regidor 
d’educació Josep Manel Na-
varro que ha parlat de la im-
portància d’adquirir una bona 
formació per poder tenir mi-
llors oportunitats laborals. 

13 joves de Calaf inicien un programa 
d’inserció laboral amb pràctiques en 
empreses i comerços del municipi

“Paral·lelament a aquest pro-
grama, al Centre de Recur-
sos per a l’Ocupació s’estan 
portant a terme els cursos de 
preparació per a l’accés als 
cicles formatius de grau mit-
jà i grau superior, que també 
poden ser molt interessants 
per a molts joves” –ha afegit 
Navarro.

Els visitants van poder visitar una vistosa Fira de Tots Sants El president de la Diputació, Salvador Esteve, va inaugurar la Fira



L’IHC jugarà contra el Trissino italià a vuitens de la CERS
IGUALADA / IHC BLOCAT

El Monbus Igualada ha acon-
seguit la classificació pels 8ens 
de final de la copa de la Cers 
on es trobarà amb el Tríssino 
italià, curiosament el primer 
rival europeu de la història de 
l’IHC. Els arlequinats, que ju-
gaven amb la protecció del 
contundent 6 a 0 de l’anada 
a Turquel, van haver, però, de 
patir. Els portuguesos, animats 
per un pavelló ple a vessar, van 
jugar amb molta agressivitat, 
pressionant constantment la 
sortida de bola dels igualadins 
que acumulaven possessions 
molt curtes. A més el partit va 
començar com es volia que no 
comencés, amb un gol matiner 
dels locals. 
L’IHC es va encomanar a una 
altra actuació indescriptible de 
Sant Elagi (que va salvar l’eli-
minatòria). A més tot l’equip es 
va sacrificar fins a l’extenuació 
en defensa i així va poder su-
perar alguns moments perillo-

a Portugal per trobar-se mala-
ment. Res no va aturar la con-
vicció dels arlequinats. No van 
poder sumar la sisena victòria 
consecutiva però l’equip va fer 
una passa més a Europa i ja 
és a vuitens. Serà un dels dos 
únics equips catalans en com-
petició (l’altre serà el Reus). La 
propera ronda no arribarà fins 
el gener, l’any vinent.

TURQUEL 4 (3/1)Barros, Lou-
renço (1), Matias (1), Dates (2), 
Vaz, Batista, Luis, Passos
MONBUS IHC 3 (1/2) Ela-
gi, Ton Baliu, Met Molas, 
J.Muntané i S. Pla (1), equip 
inicial. Jassel (2), Querol. Teti 
Vives i A. Ferrer.
Gols: 1-0 Lourenço (m 1.48) 
1-1 Pla (m 7.14), 2-1 Matias 
(m 12.19), 3-1 Dates penal (m 
24.25?). SEGONA PART. 4-1 
Dates (m 14.27), 4-2 Jassel 
(m 22.46) 4-3 Jassel FD (m 
24.02).

Més info a http://ihc.blog.cat

L’HC està fent un bon paper a Europa. Arxiu Joan Guasch.

Jornada 8
Monbus Igualada - Cerceda
FC Barcelona - Enrile Alcoy
HC Liceo - Tordera
Moritz Vendrell - Calafell
Club Pati Vic - C.P. Manlleu
Noia Freixenet - Voltregà
C.H. Mataró - Vilafranca
Reus Dep. - ICG Lleida

         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 M. Igualada 15 7 5 0 2 26 19 7
5 Cerceda 13 7 4 1 2 30 25 5
6 Enrile Alcoy 13 7 4 1 2 22 23 -1
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 ICG Lleida 7 7 2 1 4 22 28 -6
11 Voltregà 7 7 2 1 4 19 26 -7
12 C.P. Manlleu 4 7 1 1 5 17 25 -8
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 -14

OK Lliga masculina

Copa CERS
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40

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
7 de novembre de 2014

16ens de final, tornada 
HC Turquel - Monbus Igualada  4-3
Noisy Le Grand (FRA) - Trissino (ITA) 4-1
Uri (SUI) - Follonica (ITA) 2-4
SA Merignac (FRA) - Iserlohn (ALE) 2-4
RHC Basel (SUI) - Darmstadt (ALE) 2-1
Sporting CP - Calafell Tot l’Any 3-1
Cerceda - UD Oliveirense (POR) 2-5
Viareggio (ITA) - Dornbirn (AUS) 4-1
Roller Biasca (SUI) - Lyon (FRA) 5-4
Saint Omer (FRA) - Sarzana (ITA) 6-3
Cronenberg (ALE) - Uttigen (SUI) 7-2
Noia Freixenet - Barcelos (POR) 3-3
Herne Bay (ANG) - Remscheid (ALE) 2-3
Villach (AUS) - Reus Deportiu 2-13
Calenberg (ALE) - Candelária (POR) 0-2
Diessbach (SUI) - Wolfurt (ALE) 9-3

8ens de final (17 gener, 8 febrer)
Monbus Igualada - Trissino (ITA)
Oliveirense (POR) - Viareggio (ITA)
Candelária (POR) - Diessbach (SUI)
Lyon (FRA) - Saint Omer (FRA) 
IGR Remscheid (ALE) - Reus Deportiu
Follonica (ITA) - SA Merignac (FRA) 
Basel (SUI) - Sporting Lisboa (POR)
Cronemberg (ALE) - Barcelos (POR)

sos, com el 3 a 1 de la mitja 
part, augmentat a 4 ja a la se-
gona. Dos gols de Jassel Oller 

(el segon a l’últim minut com 
marca la tradició) van donar la 
tranquiŀlitat. A la fi l’IHC va su-

perar totes les dificultats, fins 
i tot l’absència de Dani Lòpez 
que no va poder desplaçar-se 

BÀSQUET / LA VEU

Sènior Masculí A
Cb Castellbisbal A 70
Physic Cb Igualada A 67
Els blaus es disposaven a ju-
gar en la difícil pista del Cas-
tellbisbal després de la dura 
derrota de la setmana passa-
da contra els líders del grup.
El partit va començar amb 
molta igualtat per part dels dos 
equips, tot i que ja a la meitat 
del quart, al minut cinc, els 
jugadors locals demostraven 
el seu gran encert des de la 
línia de tres punts, convertint 
dos triples seguits, i guanyant 
així una diferència davant dels 
blaus. Finalment es va arribar 
a un parcial de 18-15 a favor 
dels de casa.
En el segon quart, els iguala-
dins van reaccionar, i amb una 
gran defensa i una forta pres-
sió que els va permetre robar 
moltes pilotes, van poder cre-
ar moltes situacions fàcils, que 
amb l’ajut d’un gran encert, 
els va fer recuperar els punts 
dels jugadors de Martínez. 
Els blaus, gràcies a un parcial 
de 13-18, van posar-se a dos 
punts a la mitja part.
Després de la mitja part, els 
jugadors de Raül Caballero, 
es mostraven poc ficats al 
partit, i no gaire intensos en 
defensa. Això va provocar un 
gran encert dels locals, que 

Derrotes dels dos equips sèniors del CBI

van aconseguir posar 4 triples 
en el quart, i així recuperar el 
parcial del segon, fent un 22-
11, que els col·locava 53-44 
per afrontar els últims deu mi-
nuts de partit.
En l’últim quart, tot i el gran 
encert dels blaus, i la gran de-
fensa per intentar endur-se el 
partit, els jugadors locals es-
taven molt encertats des de la 
línia de tir lliure, i va ser impos-
sible canviar les coses.
Finalment el matx es va de-
cantar per als jugadors locals.
Castellbisbal A: I. Figols (4), 
P. Ruzafa (16), D. Camacho 
(0), D. López (2), A. Camprubí 
(15), X. Palou (0), J. Costa (0), 
S. Solé (5), S. Renom (2), A. 
Camprubí (4), MI. Mañés (22).

CB Igualada A: Q. Padrós 
(13), R. Riu (13), E. Burgès 
(8), M. Moliner (5), J. Torres 
(3), C. Fons (19), A. Gual (0), 
A. Roca (1), M. Padrós (0), G. 
Vilagines (0), E. Tejero (15), S. 
Laguarta (0).
Parcials: 18-15, 13-18 (31-33), 
22-11 (53-44), 17-23 (70-67)
Àrbitres: A. Puig, C. Cayuela

Sènior Femení A
Depimés CB Igualada A 46
Lluisos de Gràcia 53
Nova derrota del Depimés CBI 
A per un resultat final de 46 a 
53. Les igualadines tot i jugar 
millor i a un bon nivell continu-
en tenint un problema greu en 
atac: errors clars soles i sense 
sort.

El matx va començar amb un 
equip local amb moltes ganes 
i lluita però sense gens de sort 
de cara a cistella, 8 a 7 primer 
quart.
En el segon els primers minuts 
igualadins van ser perfectes. 
Gran defensa i encert ofensiu 
dominant aquests primers mi-
nuts per 19 a 10 . Però de nou 
els errors en defensa i ansie-
tat ofensiva va fer que les visi-
tants capgiressin el marcador 
,22a 26. El tercer quart la sort 
en la línia de 3 del Lluïsos i el 
desencert local van ser claus 
i les visitants van dominar per 
sobre dels 10 punts,31 a 43. 
El darrer quart les igualadines 
ho van donar tot i amb una 
gran defensa pressionant van 
apropar-se a dos punts i pilo-
ta(44-46), però de nou la mala 
sort en atac i els tirs lliures van 
ser claus , 10 de 22 en tirs lliu-
res locals. Les visitants al final 
i només anotant des del tir lliu-
re en aquest quart es van em-
portar la victòria, on les iguala-
dines van merèixer millor sort 
pel bon joc. Propera setmana 
dissabte a la pista del Vilade-
cans B.
Parcials: 8-7,22-26,31-43,46-
53
C. Carner, M. Quintana, N. So-
ler, J. Salanova, E. Compte, 
M. Amatlle, A. Acevedo, B. Se-
llarès, C. Bargalló, J. Fuertes.
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ELENA ALERT / CFI

El CF Igualada ha decidit fer 
un canvi de rumb en el pro-
jecte esportiu del primer equip 
masculí i substituir l’actual en-
trenador, Joan Prat. Després 
d’unes jornades amb resultats 
que no han estat els esperats, 
malgrat l’entrega i el treball de 
tots els jugadors i cos tècnic, 
el president del club, Francesc 
Jorba, ha decidit cessar l’en-
trenador, i iniciar un nou plan-
tejament esportiu que millori el 
rendiment. 
Amb la voluntat de tornar a 
recuperar el màxim nivell del 
primer equip, el club aposta 
per l’igualadí Martí Alavedra 
(terrassenc de naixement) 
com a nou entrenador del CF 
Igualada. Un professional de 
gran experiència en l’àmbit 
futbolístic a nivell català que 
és una cara coneguda al club, 
ja que va entrenar durant tres 
anys el primer equip i va ser el 
responsable de pujar l’Iguala-
da a 3a Divisió la temporada 
2006-2007.
El club confia de nou en Ala-
vedra perquè creu que “és 
la persona idònia per a guiar 
l’equip a mostrar el millor de 
sí mateix en el terreny de joc, 
amb tota la competitivitat i la 
força en cada partit”. També 
és important per a l’Igualada 
que el nou responsable del 
primer equip “sigui algú de la 
ciutat, que coneix molt bé el 
club i la seva trajectòria, i que 
sap gestionar etapes de trans-
ició”. 
Amb la presentació de tots els 
equips del club com a afegit a 
la jornada, el CF Igualada sor-
tia diumenge amb l’esperança 
de poder, per fi, aconseguir 
puntuar. Després de plantar 
cara al líder la setmana passa-
da, i amb les baixes desafor-
tunades de Felipe i Martí, els 
blaus no tenien cap més opció 

El CFI fa fora l’entrenador i torna a 
fitxar el veterà Martí Alavedra

   PT. p j e p gf  gc df
1 El Catllar 19 9 6 1 2 12 8 4
2 Vilanova 18 9 5 3 1 14 7 7
3 Morell 18 9 5 3 1 13 11 2
4 Balaguer 15 9 3 6 0 12 8 4
5 Tàrrega 14 9 3 5 1 11 6 5
6 Reddis 14 9 4 2 3 11 9 2
7 Rapitenca 13 9 4 1 4 13 11 2
8 Torredembarra 12 9 3 3 3 13 14 -1
9 Santboià 11 9 3 2 4 15 12 3
10 Viladecans 11 9 3 2 4 9 11 -2
11 Lleida Esp. B 11 8 3 2 3 6 11 -5
12 St. Ildefons 10 8 2 4 2 11 12 -1
13 Amposta 10 9 2 4 3 10 12 -2
14 Almacelles 9 9 2 3 4 10 12 -2
15 Torreforta 8 9 2 2 5 13 17 -4
16 Mollerussa 8 9 2 2 5 11 15 -4
17 Igualada 8 9 2 2 5 11 15 -4
18 Juv. 25 Sep. 6 9 1 3 5 7 11 -4

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 9
Reddis - Morell    1 - 2
Torredembarra - Juv. 25 Sep.  2 - 2
Viladecans - El Catllar   0 - 1
Tàrrega - Lleida Esp. B   1 - 2
Santboià - Rapitenca    2 - 0
Igualada - Torreforta    3 - 3
Balaguer - Vilanova    2 - 2
Mollerussa - St. Ildefons   0 - 1
Almacelles - Amposta   2 - 3

   PT. p j e p gf  gc df
1 Can Vidalet 19 9 6 1 2 21 10 11
2 Unif. Bellvitge 19 9 6 1 2 16 7 9
3 Moja 18 8 5 3 0 20 10 10
4 Vista Alegre 16 8 5 1 2 17 12 5
5 San Mauro 15 9 4 3 2 13 9 4
6 Suburense 14 8 3 5 0 17 12 5
7 Gornal 13 9 3 4 2 18 14 4
8 Prat B 13 9 4 1 4 14 14 0
9 Sant Cugat 12 9 3 3 3 8 8 0
10 Martorell 11 8 3 2 3 8 9 -1
11 Olivella 11 9 3 2 4 16 23 -7
12 Marianao P. 10 9 2 4 3 12 11 1
13 St. J. Despí 10 9 2 4 3 9 11 -2
14 Begues 9 9 2 3 4 15 21 -6
15 Espluguenc 8 9 2 2 5 12 15 -3
16 Júnior 7 9 2 1 6 6 13 -7
17 St. Andreu B. 6 9 1 3 5 10 19 -9
18 PUD Málaga 4 9 1 1 7 10 24 -14

Jornada 9
Olivella - Gornal    2 - 5
Marianao P. - Sant Cugat  0 - 1
Unif. Bellvitge - Moja    0 - 2
St. Andreu B. - PUD Málaga  0 - 1
Begues - Prat B    2 - 4
St. J. Despí - Can Vidalet   1 - 3
Martorell - Júnior    1 - 0
Vista Alegre - Suburense  3 - 3
San Mauro - Espluguenc  2 - 2

   PT. p j e p gf  gc df
1 Odena 21 9 6 3 0 36 15 21
2 Calaf 21 9 7 0 2 30 14 16
3 Piera 18 9 6 0 3 19 14 5
4 FE Vilafranca 17 8 5 2 1 20 10 10
5 Les Roquetes 15 9 4 3 2 23 13 10
6 La Granada 15 9 4 3 2 25 16 9
7 Anoia 14 8 4 2 2 26 14 12
8 Sitges 13 9 4 1 4 14 19 -5
9 Cubelles 12 9 3 3 3 13 10 3
10 St. Pere M. 11 9 3 2 4 17 15 2
11 Carme 11 9 3 2 4 19 26 -7
12 Base Espirall 10 8 3 1 4 14 18 -4
13 M. Igualada 9 8 2 3 3 10 18 -8
14 Riudebitlles 8 9 2 2 5 18 24 -6
15 St. Cugat S. 8 9 2 2 5 13 28 -15
16 Ribes 7 9 2 1 6 7 17 -10
17 Pª Jove Roq. 6 8 2 0 6 7 20 -13
18 La Múnia 3 8 1 0 7 8 28 -20

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 9
Odena - La Múnia    8 - 1
Sitges - St. Cugat S.    1 - 5
FE Vilafranca - Ribes    3 - 1
Riudebitlles - Base Espirall  4 - 1
La Granada - Piera    2 - 4
Carme - Les Roquetes   0 - 0
Pª Jove Roq. - Calaf    0 - 2
St. Pere M. - Cubelles    2 - 0
Anoia - M. Igualada    6 - 1

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 10
Morell - Santboià
Juv. 25 Sep. - Reddis
El Catllar - Torredembarra
Amposta - Viladecans
Rapitenca - Mollerussa
Vilanova - Tàrrega
Torreforta - Balaguer
St. Ildefons - Igualada
Lleida Esp. B - Almacelles

Jornada 10
Júnior - Begues
Gornal - Martorell
Espluguenc - Olivella
Can Vidalet - San Mauro
Prat B - Unif. Bellvitge
Sant Cugat - Vista Alegre
PUD Málaga - Marianao P.
Moja - St. Andreu B.
Suburense - St. J. Despí

Jornada 10
La Múnia - Anoia
Cubelles - Odena
Calaf - St. Pere M.
Base Espirall - Pª Jove Roq.
M. Igualada - La Granada
Ribes - Sitges
Les Roquetes - FE Vilafranca
Piera - Carme
St. Cugat S. - Riudebitlles

ANNA M. ZENON / CFI

En una lliga tan disputada com 
la de Segona Divisió, cada 
punt és un tresor i l’Igualada 
Femení va assegurar-se’n tres 
més dissabte, a Les Comes.
El partit va començar equili-
brat, però molt aviat les noies 
de Sant Adrià van prendre el 
domini del partit que va durar 
tota la primera part. Hagues-
sin pogut sentenciar el matx, 
però no ho van fer: la Noelia i 
els pals els ho van impedir en 
diverses ocasions i es va po-
der anar al descans amb l’em-
pat inicial al marcador.
A la segona part, l’Igualada 

defensa va arribar a la frontal 
de l’àrea i la jugada trenada 
i de recolzament de les da-
vanteres acaba als peus de 
la Stefany que, després de 
passar entre dues defenses, 
va encarar la portera per col·-
locar-li l’1-0.
Es va respirar a Les Comes, 
però calia sentenciar. I va ser 
la Marina per la banda qui, 
dos minuts més tard, ho feia 
amb una escapada que va 
deixar-la a punt per batre per 
segona vegada la portera ri-
val. Malgrat que era el gol de 
la tranquil·litat, no valia badar.
El darrer quart d’hora el Sant 
Gabriel va intentar estirar-se 

més per remuntar el partit, 
però una bona col·locació de 
les noies de l’Igualada no els 
va permetre estrenar el mar-
cador. Amb aquesta victòria, 
l’Igualada Femení se situa a 
la zona confortable de la taula 
classificatòria.
Diumenge que ve l’Igualada 
es desplaça a la Ciutat Espor-
tiva Dani Jarque per enfrontar-
se a les noies de l’Espanyol.
IGUALADA: Noelia García, Araceli Bar-
roso, “Cuà”, Janet Mendoza, (Elena Alert 
65′) Carla Navarro (Ari Rius 65′), Jèssica 
Pablos, Judit Pablos (Stefany Ferrer 65′), 
Míriam Solias, Mariona Marsal, Núria 
Miquel, Marina Salanova. Entrenadors: 
Santi Ramos i Paco Pablos. 

que deixar-ho tot al camp per 
poder començar a sortir de la 
zona baixa.
El partit però, amb una gran 
assistència de públic amb 
motiu de la presentació pos-
terior, va començar amb mal 
peu. Al minut 22 el col·legiat 
assenyalava un penal a favor 
del Torreforta que suposaria 
el 0-1 i, tant sols sis minuts 
més tard, els grocs van tornar 
a batre la porteria defensada, 
aquest cop, per Eduard More-
ra. A més, Bernat Sansanó era 
expulsat al minut 22 deixant 
l’Igualada amb 10 jugadors 
i 70 minuts per endavant. El 
guió del partit es complicava, 
però els blaus semblaven molt 
lluny de rendir-se: a l’Igualada 
només li valia guanyar i, amb 
el suport d’una afició cada ve-
gada més nombrosa, va sortir 
amb tot a la segona meitat, 
on perdien per 0-2. D’aques-
ta manera, Jonny aconseguia 
escurçar distàncies al minut 
57, donant esperança als 
igualadins. Una alegria breu, 
ja que al minut 64 el Torrefor-
ta va respondre pujant l’1-3 al 
marcador i posant les coses 
molt més difícils a un Igualada 
que estava fent un esforç físic 
molt alt.
L’1-3 hagués pogut deixar 
sentenciat el partit, però els ju-
gadors de l’Igualada van treu-
re tot l’orgull i la lluita que du-

ien dins i, amb els ànims dels 
jugadors i jugadores del futbol 
base del club i tota l’afició de la 
grada, Bacha va aconseguir el 
2-3 al minut 79, després d’un 
córner. El públic, incansable, 
va seguir donant suport al seu 
equip i Enric Palet aconseguia 
l’empat dos minuts més tard, 
fent embogir l’afició. 
Quedaven 10 minuts de joc i 
l’Igualada, tot i jugar amb un 
home menys i amb Joan Prat 
expulsat, seguia jugant fort a 
dalt. El Torreforta s’hagués 
pogut tornar a avançar però 
una doble aturada providen-
cial d’Eduard Morera ho va 
evitar. Al final del partit, una 
picabaralla a la banqueta de 
l’Igualada i el Torreforta va 
fer que l’àrbitre xiulés el final 
del partit deixant a l’Igualada 
sense l’opció de llançar el cór-
ner que havia de ser l’última 
jugada del partit. En aquesta 
jugada va ser expulsat l’entre-
nador del Torreforta, a més del 
segon entrenador de l’Iguala-
da, Jordi Larraz, i Jonnathan 
Fernandez.
CFI: Eduard Morera, Bernat 
Sansano, Roger Peña, Robert 
Palau, Fran Arevalo, Enric Palet, 
Eloi Jimenez, Jonny Fernandez, 
Carles Güell, Bacha Lominadze, 
Oriol Dalmau. Suplents: Antoni 
Moya, Ton Casas, Alex Zamora, 
Pau Vidal, Jordi Castellano, Ro-
ger Alvarez, Bilal Gartite.  

Amb 11 gols:
Xavier Valls  Òdena  11

Amb 8 gols: 
Josep Solà  Jorba  8

Amb 7 gols:
Edgar Rodríguez  Piera  7
David Garrido  Masquefa  7
Samuel Pérez  Pobla Clar.  7
José M. Sillero  Capellades  7

Amb 6 gols:
Julià López  Calaf  6
Miguel Andreu  Anoia  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
Badre el Barnaoui  Hostalets  5
Alfred Martínez  Calaf  5
Xavi Mas  Piera  5
Joan Mabras  Pobla Clar.  5 

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Pobla Clar. 18 7 6 0 1 24 7 
2 Fatima  18 7 6 0 1 16 4 
3 PM Tossa 17 7 5 2 0 23 2  
4 Masquefa 16 7 5 1 1 23 4 
5 Hostalets 15 7 4 3 0 14 3
6 Jorba  11 7 3 2 2 22 14    
7 Capellades 10 7 2 4 1 13 11 
8 San Mauro B 9 7 3 0 4 19 9
9 La Llacuna  7 7 1 4 2 14 15  
10 Tous 7 7 2 1 4 11 14  
11 Ateneu PBI 6 5 2 0 3 8 8 
12 Vilanova C. 6 7 2 0 5 12 17  
13 Cabrera 5 7 1 2 4 8 26  
14 Rebrot 4 6 1 1 4 9 24  
15 La Paz 3 7 1 0 6 7 28  
16 Torre Clar.  0 6 0 0 6 3 40  

Jornada 7
Jorba  - La Llacuna     0-4
PM Tossa - La Paz     1-0
Capellades - Hostalets P.   1-1
Cabrera - Pobla Clar.     0-6
Vilanova C. - Ateneu PBI   2-1
Masquefa  - Fàtima    1-3
Rebrot - San Mauro B    0-8
Torre Clar. - Tous    2-3

Jornada 8
La Llacuna  - Torre Clar.
La Paz  - Jorba 
Hostalets P. - PM Tossa
Pobla Clar.  - Capellades
Ateneu PBI - Cabrera
Fàtima - Vilanova C.
San Mauro B  - Masquefa 
Tous - Rebrot

Tres punts més per al CFI femení
té el costum de baixar el ren-
diment, però les indicacions 
dels tècnics van insuflar força 
a les jugadores que van sortir 
serioses i disposades a gua-
nyar el partit.
Les igualadines dominaven 
i disposaven d’ocasions que 
no acabaven d’entrar, però les 
pilotes fregant al pal comen-
çaven a sovintejar. El Sant 
Gabriel només creava perill en 
contracops cada vegada més 
espaiats. Tot i així, tothom sa-
bia que qualsevol d’aquests 
contracops podia ser letals per 
les aspiracions igualadines.
S’arribava a la mitja hora de 
joc quan una pilota llarga en 



Gustavo.

Campionat de 
Catalunya d’escacs 
de veterans 
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FUTBOL / LA VEU

Un acte festiu al finalitzar el 
partit del primer equip (que va 
aconseguir un meritori empat 
a casa) va servir per conèixer 
les cares i els noms dels més 
de 400 jugadors que aquesta 
temporada 2014/2015 defen-
saran els colors de l’Iguala-
da. L’acte va comptar amb el 
suport d’una nombrosa assis-
tència de públic, que va omplir 
de gom a gom les grades del 
camp.
La presentació va començar 
amb la música d’un grup de 
batucada i la projecció del 
vídeo de la història del Club, 
que enguany celebra el seu 
75è aniversari. A continuació, 
els equips del club van anar 
saltant un a un al terreny de 
joc, mentre es cantaven els 
noms de tots els jugadors i ju-
gadores que en formen part, 
començant pels juvenils i aca-
bant pels dos primers equips, 
masculí i femení.
En total, 32 equips oficials. 28 
en categoria masculina: Pri-
mer equip, que competeix a 
1a Catalana; Juvenil (A i B); 
Veterans; Cadet (A, B i C); 
Infantil (A, B, C i D); Aleví (A, 
B, C, D, E, F i G); Benjamí (A, 
B, C, D, E, F, G i H); Preben-
jamí (A i B). I 4 en categoria 
femenina: Primer equip, que 
juga a la 2a Divisió Nacional; 
Juvenil-cadet; Infantil-aleví i 
Aleví-benjamí-prebenjamí. 
L’Igualada també té l’Escole-
ta, adreçada als jugadors més 

En Jose, en Bernat, en Josep Ma, l’Amàlia i la Rosa Maria un cop finalitzada la cursa.

El CF Igualada va fer la presentació dels 
seus equips l’any del 75 aniversari

ESCACS / LA VEU

Des del dia 13 d’octubre, i 
durant 6 dilluns a les 5 de la 
tarda, s’està celebrant a la 
sala biblioteca de l’Ateneu 
Igualadí, la Fase Territorial 
de l’Anoia del Campionat de 
Catalunya de Veterans, on 
hi participen 14 jugadors i ju-
gadores de més de 60 anys 
que s’enfronten pel sistema 
suís a 6 rondes per aconse-
guir una plaça, que donarà 
dret a representar a la nostra 
comarca a la Fase Final.
Tothom que vulgui jugar als 
escacs, té aquest mateix es-
pai de l’Ateneu, obert de di-
lluns a divendres, de les 17 a 
les 20 hores.

L’AVI doblega el Júpiter 
a domicili (0-1)

petits, que actualment té 50 
nens inscrits.
Durant els parlaments insti-
tucionals, el director tècnic, 
Robert Palau, va donar les 
gràcies a tots els jugadors i 
jugadores per l’entrega i el 
compromís que demostren i a 
tot l’equip tècnic que fa possi-
ble la competició. El president 
del club, Francesc Jorba, va 
reivindicar “la força, la projec-
ció i el futur prometedor que 
té el club, que compta amb 
un gran planter de jugadors 
a les categories base i dos 
primers equips que lluiten en 
cada partit per aconseguir el 
millor”. També va agrair als 
sponsors la seva inestimable 
col·laboració; als pares i ma-
res, per la confiança diposi-
tada en el club i en els seus 
entrenadors, i a tot l’equip que 
diàriament manté l’Igualada 
actiu. L’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, que va presen-
ciar el partit del primer equip 

acompanyat de la regidora 
d’Esports, Rosa Plassa, va 
prometre que enguany hi hau-
ria l’esperat canvi de gespa al 
camp de Les Comes.

FUTBOL VETERÀ / JOSEP M. TALLÓ

Dura i noble lluita que fou 
lliurada fins el xiulet final. De 
bon començament els visi-
tants forçaren un córner que 
tragué Ivan i el remat de Lele, 
sortí fora per poc. Al minut 
18, després d’un atac local, el 
meta Domènech obrí el joc en 
llarg, on en camp contrari Pau 
Ricart, en un toc perfecte de 
cap, passà a Lele, el qual tam-
bé en un sotil toc de cap, posà 
la pilota darrera la defensa 
on entrà amb decisió Planell, 
deixà botar l’esfèrica, que en 
tota la jugada encara no havia 
tocat l’herba, i d’esplèndida 
vaselina, salvà la posició del 
porter, marcant el que seria 
el gol de la victòria (0-1). Fou 
una jugada per emmarcar.
Reaccionaren els contraris, 
però tant Domènch, com Far-
ré, Padró, M. Cantarell, Toro 
i Calsina, anul·laren tots els 
seus  atacs. Al minut 25, Lele 
jugà a l’espai on un Planell 
pletòric enfilava el camí de 
porta tot sol, mes l’àrbitre se-
nyalà un fora de joc inexistent, 
parant una jugada de gol. Dos 
minuts després, de nou Lele, 
recuperà el baló i habilità a 
Ivan, que rematà alt. Al 33, el 
jutge no veié un clar tall amb 
el braç, dins l’àrea. Penal clar.  
Els de Les Comes jugaven a 
gust i anotàrem una bella tri-
angulació entre Robert, Ricart 
i Lele, que fou tallada en cór-
ner, rematat per Padró de cap, 
anat fora per molt poc. Finalit-
zant aquest primer temps, Do-
mènech es lluí en una estirada 
al seu pal dret, salvant amb la 

mà un xut ras  que després 
rebotà al pal i el posterior re-
mat, també l’aturà. Perfecte el 
meta.
A la segona part els locals llui-
taren per a aconseguir l’em-
pat, però el centre del camp 
igualadí format per Ivan, Ro-
bert, Ricart, Planell i X. Moyes, 
recolzaren amb efectivitat la 
seva línia defensiva, perme-
tent al mateix temps que els 
homes en punta, Sevilla, Lele 
i Gustavo, poguessin contra-
atacar amb molt de perill. El 
Júpiter mai s’entregà i posà 
a proba la bona ratxa de tres 
partits guanyats, dos fora de 
casa, dels veterans iguala-
dins.
Ramon Paradell, alineà: Do-
mènech, Farré, Padró, M. 
Cantarell, Toro, Ivan, Robert, 
Sevilla, Ricart, Planell, Lele, 
Calsina, X. Moyes, Gustavo 
i Tort. Demà dissabte a les 
Comes contra el Badalona. 

Cinc corredors de la UECAnoia 
participaren a la Trailmar
MUNTANYA / JOSÉ A. GONZÁLEZ

El passat diumenge 2 de no-
vembre, cinc corredors de la 
UECANOIA – Base  Pedra-
forca van participar a primera 
edició de la cursa Trailmar, 
una prova de muntanya que 
es desenvolupa vora el mar, 
organitzada per l’Ajuntament 
de l’Ametlla de Mar i el Club 
Esportiu La Cala. 
La prova de 16,5 km amb 
sortida des de l’Ampolla fins 
a l’Ametlla de Mar, va trans-
córrer pels corriols, camins i 
senders del GR92, amb unes 
immillorables vistes. 
El primer membre de la Sec-
ció de Curses de Muntanya 
UECANOIA en creuar la línea 
d’arribada va ser en Jose An-
tonio González Cobacho, se-
gon de la general, en Bernat 
Planas Vives va arribar quart 

de la general i primer Sub 50, 
i en Josep Maria Calafell Tor-
ras va creuar la meta en la 
novena posició de la general. 
En l’apartat femení les nostres 
corredores van obtenir també 

uns grans resultats, la Rosa 
Maria Nieto Zamora com a 
cinquena de la general feme-
nina i l’Amalia Morente Millán, 
arribant vint-i-tresena de la ge-
neral femenina.  

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i
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Imatge del partit del sènior masculí.

Mal partit de l’Handbol IGD malgrat la 
victòria (19-17) al Castelldefels

CURSES / ALBERT FERRER

El passat  diumenge  26  d’oc-
tubre, es va disputar la 5a edi-
ció de la Cursa de Muntanya 
Neanderthal  de  Capellades.  
Aquesta  prova,  que  any  rere  
any  es  va  consolidant  dins  
el  calendari  de curses  de 
muntanya,  va tenir  una gran 
participació de  corredors  arri-
bant  al  llindar  dels  600 parti-
cipants  entre  les  tres proves:  
la trail  de  16.6 km  i  1330 
m  de desnivell  acumulat, la 
caminada popular,  de recorre-
gut   menys  exigent, i  la  trail  
infantil.  Enguany,  la  prova  
estrella  estrenava  recorregut 
enfilant-se  fins  als  repetidors  
i  la  creu  de  Miramar o  pas-
sant  posteriorment  pel  ma-
teix  jaciment   dels  neander-
tals,  convertint-la  així  en  una 
prova  d’una  gran  vistositat  
paisatgística,  així  com  d’una  
duresa  considerable.
Més  d’una  vintena  de  corre-
dors  de  la  Secció  de  Cur-
ses  de  Muntanya UECANO-
IA – Base Pedraforca hi  van  
prendre  part  obtenint  uns  
molt  bons  resultats, tot  ar-
ribant  a  aconseguir  fins  a 
7  podis.  El  primer  corredor  
del  club  en  creuar  la  línia 
d’arribada  fou  en Jose  Anto-
nio  González que aconseguia  
el  tercer  lloc  absolut  i la  1a 
posició en  la categoria sènior 
masculí,  seguidament   en-
trava  en  Gerard  Gil  en  4a 
posició  absoluta  i 2n  sènior,  
en  Bernat  Planas  aconse-

Nombrosa participació de la 
UECAnoia a la Neandertal’14

guia  també  entrar  dins el top 
10  i amb una bona 8a posició 
absoluta i aconseguint  la 2a 
en categoria  de  veterans. En 
Sergi  Viladot  entrava  11è , 
en Josep Ma Calafell 15è, en 
Gerard Batet  ho  feia 26è i 3r 
en categoria Junior,  l’Eduard  
Fornaguera  27è i 5è veterà,  
l’Antonio Sánchez  28è i 6è ve-
terà,  en David  Patiño  39è, en 
Francesc Llobet 65è, en David 
Núñez  69è i  12è veterà,  en 
Josep Sánchez  79è i acon-
seguia  ser  el 1r en categoria 
màster masculí, en Josep Pi-
qué 80è i  15è veterà, en Joan 
Ignasi Rodríguez  105è, en 
Miquel  Serra 134è i 25è ve-
terà, en Roger Vilà 140è i 28è 
veterà, en Francesc Garrido 
182a, i tancava  la participació 
masculina en  Josep Ma Solà 
231è i 13è màster masculí,  
d’un  total  de 300  corredors  
arribats. 
Pel  que  fa  a  la  participació 
femenina tenim una destaca-
díssima  2a posició  absoluta  
aconseguida  per  la  Maite  
Hinojosa,  que  aconseguia  
també  la primera  posició de 
la categoria, i la  Pepita  Car-
ner, que  també aconseguia  
pujar al podi  en 3a posició de 
la categoria de veteranes .
Alguns  membres mes de la 
secció  de  curses també pren-
gueren  part  de la caminada, 
completant  així  una  gran  
matinal de  la secció  de  cur-
ses  a  Capellades.  

HANDBOL / TON CASELLAS

Partit corresponent a la cin-
quena jornada de lliga dispu-
tat al pavelló de Les Comes 
diumenge a la una del migdia, 
que enfrontava a l’Igualada i 
el Castelldefels, quart i dotzè 
classificats respectivament.
Un partit a priori fàcil pels 
igualadins ja que després de 
quatre jornades segueix in-
victe i, al contrari del rival, 
els castelldefelencs arribaven 
amb zero punts a la butxaca. 
Tot i així, el partit es va com-
plicar més del que s’esperava.
A la primera meitat els locals 
van començar dominant amb 
un parcial de 3-0 – diferència 
de gols que es convertiria en 
la màxima renda en tot el par-
tit – que semblava fer veure 
que les coses anirien rodades. 
Però els rivals van aconseguir 
remuntar i posar-se per davant 
amb tant sols 5 minuts gràcies 
a les bona defensa 6:0 i sobre-
tot sabent aprofitar les debili-
tats de la defensa igualadina, 
que no acaba de trobar el re-
mei en aquest aspecte. Els mi-
nuts passaven i els igualadins 
no aconseguien apoderar-se 
del ritme del partit, tot i així, a 
base de jugades individuals es 
mantenia dins del matx. La pri-
mera part es va tancar amb un 
9 a 9 que reflectia la igualtat 
en el terreny de joc, que des-
graciadament estava marcada 
per la poca intensitat en els 
dos costats. 
En els primers minuts de la 
segona part es va veure el 
mateix que en els últims de la 
primera. El joc desplegat pels 
dos equips era poc elaborat i 
tapat sempre per les defenses 
que havien millorat almenys 
una mica. Els igualadins, sen-
se les idees clares, només van 
poder fer 5 gols en 15 minuts. 
Per altra banda, la petita millo-
ra en defensa i en la porteria 

feia que el rival aconseguís el 
mateix nombre de gols. A falta 
de 10 minuts pel final, la igual-
tat seguia intacta, un fet que 
ho reflecteix és que en cap 
moment cap dels dos equips 
va poder aconseguir una dife-
rència de més d’un gol. Però 
va ser llavors quan els locals 
van aconseguir una renda de 
2 gols que es va poder mante-
nir fins al final gràcies a dues 
bones aturades del porter 
igualadí. Així doncs, el marca-
dor final va ser de 19 a 17. 
Partit amb molt poca efectivitat 
igualadina i encara que, amb 
pocs gols encaixats, s’han 
tornat a notar les mancances 
en defensa. El millor del par-
tit doncs són els 2 punts que 
permet a l’Igualada col·locar-
se segon a la taula i ampliar 
la seva ratxa d’imbatibilitat a 
cinc partits. La setmana vinent 
l’equip es desplaçarà a Ter-
rassa per disputar la sisena 
jornada. 
Dirigits per José Manuel Jimé-
nez, han jugat: Jordi Bermejo 
(13 a. ) i Robert Canadell (3 
a.), com a porters. José Ra-
mallo (2 gols), Rubén Álvarez, 
José Luis Álvarez, David Cubí 
(2), Èric Elvira (1), Raül Úbia 
(1), Adrián Suero (4), Miquel 

Albareda (1), Sergi Garcia (1), 
Jordi Grado (1), Roger Calça-
da i Òscar Visa (6). 

Altres resultats
CHI juvenil masc. 29
Handbol Parets 30
Van jugar a les ordres de Pol 
Cantero, Carles Serra a la 
porteria Pere Sendra , David 
Díaz, Blai Martínez,  Eric Gil, 
Xavi Ballesteros, Sergi Ba-
llesteros, Guillem Aribau, Ivan 
Hernández, Àlex Campos  i 
Jordi Balsells com a jugadors 
de camp.
CHI cadet masculí 30
Sant Martí Voramar 48
Van jugar: Toni Barrantes, 
Max Segura, Dani Navarro, 
Nil Subirana, Pep Bové, Arnau 
Capitán, Pol Riba, Cesc Car-
les, Josep Marcé, Nico Oroz-
co Joel Caño i Manel Muñoz; a 
la porteria Adrià Senar i Martí 
Méndez. Com a entrenadors: 
Roger Calçada i Ana Vázquez.
CHI cadet femení 22
Handbol Sant Quirze 51
Jugadores: Núria i Lidia (por-
teres). Maria, Carla, Marta, 
Èlia Roca, Èlia Torreblanca, 
Aida (lesionada), Júlia, Olga, 
Amanda i Alba. Entrenadors: 
Jose i Bernat.

BICICLETES M9M7
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GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat dia 2 de novembre al 
pavelló del Nàstic de Tarrago-
na, es va celebrar la 2a. fase 
de copa catalana de conjunts, 
i el San Roque va aconseguir 
exceŀlent resultats.
El conjunt júnior nivell VIII  va 
aconseguir pujar al tercer es-
graó del podi. Sira Montes, 
Carlota Miramunt, Anna Ain-
sua, Raquel Cañizares i Ma-
ria Cosano es van classificar 
per el campionat d’Espanya 
que es celebrarà al desembre 
a Zaragoza. La gimnasta del 
San Roque Carla Bosch tam-
bé classificada amb el conjunt 
del Reus. 
El conjunt infantil base amb, 
Aida Morales, Paula Mensa, 
Aina Sorolla, Ana Costales i 
Sandra Domínguez van que-
dar campiones de aquesta 
categoria. Julia Ainsua, Gisela 
Ramírez, Paula Mula, Carlo-
ta Zamora i Tania Gabarri, es 
van proclamar campiones de 
la copa a la categoria preben-
jami base.
El conjunts que hem mencio-
nat participaran a L’Euskalgym 
a Vitòria. Aquesta competició 
és de les mes importants a ni-
vell estatal ja que hi participen 
molts dels conjunts que també 
s’han classificat a les diferents 
comunitats per al campionat 
d’Espanya tant de nivell base 
com de l’absolut.
El conjunt aleví nivell l VI amb 
Laia Alsina, Irina Garcia, Irune 
Munuera, Alba Blanco, Nerea 

San Roque.

Segona fase de Copa Catalana de 
conjunts de gimnàstica, a Tarragona

VOLEIBOL / GUILLEM GONZÁLEZ

El filial femení del vòlei iguala-
dí va vèncer diumenge al matí 
a l’AE Sàndor B per 0 sets a 3 
(22-25/20-25/21-25). Un triomf 
desitjat després de tres derro-
tes consecutives i que anima 
l’equip per encarar els propers 
partits amb més motivació ja 
fora de la part baixa de la clas-
sificació.
El primer set va estar marcat 
per la igualtat entre tots dos 
equips. En els moments de-
cisius, però, l’Igualada va sa-
ber resoldre millor els punts i 
aquesta contundència va de-
cantar el set al seu favor. Des-
prés d’això, les igualadines 
van agafar confiança i el seu 
joc va guanyar velocitat i defi-
nició, la qual cosa es va plas-
mar en el tanteig. El tercer set 
va seguir una tònica semblant 
i les noies del B van mantenir 
l’ordre per poder sumar els 
tres punts. Poc a poc l’equip 
agafa la forma i demostra el 
seu potencial. L’equip jugarà 
diumenge a les 12h al Gimnàs 
de Les Comes contra el CV Vi-
lafranca B.
La resta dels equips sèni-
or van patir més en aquesta 
jornada. Començant pel pri-
mer equip masculí, que no va 
poder sorprendre el líder del 
grup A de Segona Catalana, 
el CV Vilafranca (resultat d’1 
a 3 amb parcials de 19-25/24-
26/26-24/20-25. Tot i la derro-
ta de diumenge a Les Comes, 
l’equip local va jugar a un ni-
vell molt alt i el resultat pot ser 
enganyós perquè l’Igualada 
va tenir opcions d’obtenir pre-
mi.
El partit va estar marcat per la 

L’IVC femení B opté la primera 
victòria de la temporada

major definició de l’equip del 
Penedès en els trams finals 
dels sets. En el primer parcial, 
però, l’IVC va anar a remolc 
des del principi i, tot i la mi-
llora progressiva en el joc, els 
vilafranquins van posar-se per 
davant. A partir d’aquí, l’Igua-
lada va anar més estona per 
davant al marcador que el seu 
rival. El segon set es va per-
dre per culpa d’errades en els 
últims punts. El tercer set va 
ser semblant amb la diferèn-
cia que els locals van poder 
superar els errors i tancar-lo 
per apropar-se al marcador. 
Ja en el quart i últim set, el 
marcador a les acaballes re-
flectia un ajustat empat a 22. 
En aquest moment, però, un 
seguit d’errors dels jugadors i 
polèmiques decisions arbitrals 
van privar l’equip de forçar el 
‘tie break’ i començar a sumar 
punts a la classificació.
Tampoc va poder puntuar 
aquesta setmana el sènior fe-
mení A, que va caure a la pista 
del Frederic Mistral per 3 sets 
a 0 (25-9/25-20/25-23). Les ju-
gadores esperen la visita del 
CV Mataró B dissabte a les 
20h a Les Comes.
El filial masculí, va tenir un 
desplaçament complicat fins 
Andorra, on va disputar dis-
sabte la sisena jornada contra 
el líder imbatut de la categoria, 
el CV Encamp (3 a 0 amb par-
cials 25-10/25-15/25-15). Tot i 
la derrota, l’equip té la intenció 
de donar un pas endavant en 
les properes jornades, en les 
quals podrà disputar tres par-
tits seguits com a local. El pri-
mer serà diumenge a les 10h 
contra el Vòlei 6 Manresa C.

  

Camacho i Julia Farré van 
aconseguir ser les terceres 
classificades. 
El conjunt infantil nivell Vl va 
quedar cinquè amb Tania Na-
vas, Itziar Mensa, Aina Pache-
co, Rut Vives, Marta Alonso i 
Berta Pons.  
Pel que fa al club Gimnàs-
tic la Torre de Claramunt, les 
components de l’equip sè-

CE Montbui.

nior Gemma Castillo, Gloria 
Gustem, Gisela Muñoz, Elsa 
Montes, Andrea Roures i Mar 
Casals, es van proclamar 
sotscampiones del Campionat 
de Catalunya. El diumenge dia 
9 de novembre, el equip sèni-
or participarà a L’Euskalgym 
de Vitòria. 
Pel que fa al CE Montbui, tam-
bé va participar l’equip infantil 
base format per Martina Ting 
Gras, Nadine Garcia, Júlia 
Rúbio, Ivet Farriol i Marta Ca-
nales.

NATACIÓ / LA VEU

El passat 18 d’octubre va te-
nir lloc  la primera jornada de 
la lliga aleví de la Federació 
Catalana de Natació, a les 
instal·lacions del C.N. Ter-
rassa, amb molt bon inici per 
part dels nedadors del CNI. Hi 
eren Jan, Inés, Iona, Mireia, 
Andreu, Oscar i Jon (drets) i 
Aina, Janna, Aïda, Judit  Fei i 
Maria (assegudes).
També el mateix dissabte 18 
d’octubre per la tarda al Club 
Natació Barcelona  es va ce-
lebrar el 1r. Trofeu de tempo-
rada per les categories Junior 
i Infantils. Unes proves entre 
jornades de lliga per anar mi-
llorant marques en piscina 
olímpica de 50 m. Assolint uns 
bons temps per part dels nos-
tres nedadors.

Participants: Nil, Bernat, Mar-
çal, Amaru, Jan, Ona, Xavi, 

Andrea. Carla, Alicia, Judit, 
Jaume, Alex, Laura i Esther.

El CNI, a la Jornada de la lliga aleví de 
la Federació Catalana de Natació

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

Nom: ...........................................................................................................................................................
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i
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ATLETISME / IGNASI COSTA

Prop de 600 atletes entre to-
tes les proves de la matinal, 
amb total de prop de 400 
participants en les curses 
en ruta,  i 200 en les proves 
de  Marxa Atlètica, dels 
270 que havien cursat la seva 
inscripció, participaren el pas-
sat diumenge al matí en la 
matinal atlètica organitzada 
pel C.A. Igualada Petromira-
lles i els Ajuntaments d’Iguala-
da i Vilanova del Camí, i amb 
el suport de la Generalitat de 
Catalunya, de la Diputació de 
Barcelona, i de la Federació 
Catalana d’Atletisme. 
Es disputaren les proves cor-
responents a la 32a. edició de 
la Mitja-Marató de l’Anoia, a la 
12a. edició dels 10 Km., i a la 
3a. edició dels 5 Qm. Ciutat 
d’Igualada disputades sobre 
el recorregut interurbà que 
duia als atletes d’Igualada fins 
a Vilanova del Camí, tornant 
després al lloc de sortida, amb 
l’arribada situada a l’interior de 
l’Estadi Atlètic Municipal igua-
ladí. La prova sobre els 21.097 
m., enguany en la seva 32a.
edició, formava part de la 9a. 
Xallenge de Mitges-Maratons 
Diputació de Barcelona, i de 
la 14a. Lliga ChampionChip 
2014, conjuntament amb di-
verses de Catalunya, el que 
va propiciar una participada 
matinal en la prova anoienca.
A més, els marxadors partici-
pants en les proves de Mar-
xa Atl., amb el Campionat de 
Catalunya per Clubs de Pro-
moció, per les categ. Benjamí 
- Aleví - Infantil i Cadet masc. 
i fem., i amb el  2.n. Open de 
Marxa Atlètica ciutat d’Iguala-
da, sobre 5 Km.  per les ca-
teg. superiors de Juvenil fins 
a Veterà masc. i fem., possi-
bilitaren el poder gaudir d’una 
interessant matinal atlètica. 
Es va atorgar també el 2n. G.P. 
Sport Sènior,  als atletes mes 
veterans participants en qual-
sevol de les tres curses masc. 
i fem., que foren per a Ernest 
Compte (CAI Petromiralles)  i 
Dolors Novellón (Can Mas Pi-
era), respectivament. El premi 
Diputació de Barcelona, es va 
lliurar a l’atleta invident Jaume 
Bajo Lea, 108è. classificat a la 
Mitja Marató.
L’atleta igualadí Roger Roca 
(C.E. Roger Roca Running), 
es va imposar en la Mitja Ma-
rató amb un registre de 1h. 
10m. 16seg., per davant de 
Joan Rosich (C.A. Santa Co-
loma de Queralt),  2n. amb un 
registre de 1h. 15m. 59seg, i 
era 3r. Josep Lluís González 
(Guimaran), amb 1h. 16m. 45 
seg. Era 4t. el Veterà Fran-

Sortida d’una de les proves, a Igualada.

Igualada va viure una espectacular matinal atlètica, amb 600 
participants a les curses de la mitja marató, els 10 i 5 kilòmetres

cesc Llamas (C.A. Igualada 
Petromiralles) amb 1h. 17m. 
18seg,  5è. Ramón Nicolas 
(C.E. Roger Roca Running)
amb 1h. 19m. 56seg., i 6è. 
Borja Casamitjana (Triatló Ar-
senal) amb 1h. 20m. 34 seg.
En femenines, s’imposava la 
triatleta del CAI Triatló Petro-
miralles Anna Noguera, 30a. 
general amb  1h. 27m. 09seg., 
seguida de Cristina Solé (Run 
Speed Tarraco) 2a. i 39a. ge-
neral amb 1h. 30m. 05seg., i 
era 3a.  i 66a. general Victòria 
Hodgkinson (C.M. Sígueme)
amb 1h. 35m. 58seg.. Entrava 
4a. i 71a. gral. Míriam Carbo-
nell (Independent) amb 1h. 
37m. 12seg., 5a. i  88a. gene-
ral Esther Domingo (C.N. Sa-
badell) amb 1h. 39m. 54seg., 
i 6a. i 105a. gral. Sònia Figue-
rola (C.A. Collbató) amb 1h. 
42m. 41seg.. 
En la classificació per equips 
masculins de la Mitja-Marató, 
el C.A. Igualada va ocupar la 
1a. posició, seguit del Corre-
dors.cat. 
      
Cursa dels 10 kms. 
Pel que fa a la prova dels 10 
Km. es van imposar l’atle-
ta Miki Solé (Ríos Running 
les Franqueses), amb 33m. 
19seg., i l’atleta del C.A. Les 
Tortugues La Garriga Sílvia 
Segura, guanyadora femenina 
i 18a. general amb 40m.14seg.
En masculins, entrava 2n. 
l’igualadí del C.A. Igualada 
Petromiralles Marc Moreno  
amb 35m. 00seg., conjunta-
ment amb el 3r., Josep Martí-
nez Cortés (CAI Triatló Petro-
miralles)  amb 35m. 01seg., 
entrant 4t. Daniel Segura (CAI 
Triatló Petromiralles) amb 
35m. 24seg., seguit d’Hector 
Colom (CAI Petromiralles)  5è. 
amb 36m. 14seg., i de Carlos 
Cervera ( Elements - 6.é. amb 
36m. 25 seg.. 
En femenines,  seguiren a 

Silvia Segura  la triatleta del 
CAI Triatló Petromiralles Aida 
Solà,  2a. i 33a. gral. amb 
43m. 39seg., i era 3a. i  37a. 
gral. Sònia Tarragó  (C.A. 
Sta. Coloma Q.)- amb 44m. 
13seg., seguida d’Alicia Cano 
(C.A. Collbató) 4a. i 44a. gral. 
amb 45m. 21seg., entrant 5a. 
i 48a. gral. Berta García (Infi-
nit) amb 45m. 51seg., i 6a. i 
57a. gral. Elisabet Seuba (Cal 
Font) amb 47m. 49seg..  
En la classificació per equips 
masculins dels 10 Km. Ciutat 
d’Igualada, es van imposar els 
components del C.A. Igualada 
Petromiralles.

Cursa dels 5 kms.
Pel que fa a la prova dels 5 
Km. Ciutat d’Igualada es van 
imposar el reaparegut Victor 
Montaner (C.A. Igualada Pe-
tromiralles), amb 17m. 28seg., 
i la jove triatleta del CAI Triatló 
Petromiralles Carla Alemany, 
primera femenina i 12a. gral. 
amb 21m.45seg..
En masculins, entrava 2n. 
Nelson-Elías Miranda (Lleida 
U.A.) amb 18m. 21seg., i era 
3r. Enric Valle (Runners Saba-
dell) amb 18m. 35seg., entrant 
4t. Alfons Forcadell (Indep.)
amb 18m. 59seg.. Era 5è. Mi-
guel Nocelo (Mindundis Team) 
amb 19m. 10seg., i 6è. Ivan 
Pérez (C.A. Can Mas Piera)
amb 19m. 20 seg..
En femenines,  seguiren a 
Carla Alemany la triatleta del 
CAI Triatló Petromiralles Ele-
na Barlabé, 2a.i 19a. gral. amb 
23m. 13seg., i era 3a. i 26a. 
gral. Gemma De Solà (Inde-
pendent) amb 25m. 33seg.. 
En la classificació per equips 
dels 5 Km. Ciutat d’Igualada, 
es van imposar tant en mas-
culins com en femenines els 
equips del  C.A. Igualada Pe-
tromiralles.

Open de marxa                            

Pel que fa a la prova Open 
dels 5 Km. Marxa, es van im-
posar els marxadors Ivàn Are-
nas (Pratenc A.A.), amb 22m. 
45seg., i Olga Cabrera (Es-
portiu Penedés), guanyadora 
femenina amb 25m. 53seg..
Pel que fa al Campionat 
de Catalunya de Marxa per 
equips de Promoció, i pel que 
fa als atletes de casa nostra, 
cal destacar els 2 Km. Aleví 
masculí, eren Campions ca-
talans els marxadors del C.A. 
Canaletes St. Martí amb 11 
punts, seguits del C.A. Igua-
lada amb 18 punts, i 3ers. els 
atletes de la A.A. Catalunya 
amb 54 punts. Individualment 
s’imposava l’atleta del  C.A. 
Canaletes Albert Jiménez 

amb 10m. 27seg.., seguit de 
Gerard Rodríguez (U.A. Bar-
berà) amb 11m. 33seg., i 3r. 
Isaac Baltà (C.A. Igualada Pe-
tromiralles) amb 11m. 44seg.. 
En els 2 Km. Aleví femení, 
eren campiones catalanes 
les marxadores del C.A. Vila-
decans amb 19 punts, segui-
des del C.A. Igualada amb 22 
punts, i 3eres. les atletes de 
l’Avinent C.A. Manresa amb 
30 punts.
En la prova sobre 1 Km. Ben-
jamí masculí, eren Campions 
catalans els marxadors del 
C.A. Igualada Petromiralles 
amb 11 punts, seguits de l’Avi-
nent C.A. Manresa, amb 25 
punts, i de la U.A. Barberà, 
3ers. amb 54 punts. Individu-
alment guanyava Alex Cem-
borain (C.A. Viladecans) amb 
6m. 09 seg., seguit d’Olau 
Riera amb 6m. 18 seg., i 3r. 
Marc Aguila amb 6m. 19 seg., 
ambdós del CAI Petromiralles.
Finalment, sobre 1 Km. Ben-
jamí femení, eren Campiones 
catalanes les marxadores del 
C.A. Igualada Petromiralles 
amb 12 punts, seguides de 
l’Avinent C.A. Manresa, amb 
32 punts, i de l’A.A. Catalunya 
amb 46 punts. Individualment 
guanyava Mar Santanach 
(Avinent C.A. Manresa) amb 
6m. 23seg., seguida de Carlo-
ta Puentedura (Sant Just) amb 
6m. 23seg. 5/10, i 3a. Laia 
Rodriguez (CAI Petromiralles)  
amb 6m. 28 seg. 

La calafina Paula Blasco guanya el 
cros de Sta. Coloma de Farners
El passat diumenge al matí, 
es disputava la 41a. edició del 
Cros de Sta. Coloma de Far-
ners. Hi participaren un grup 
de 18 atletes del C.A.Igualada 
Petromiralles, sobresortint la 
gran victòria de Paula Blasco 
en Cadets, amb 5’57” sobre 
1.750 m. de cursa, seguida 
d’Èlia Ibarra 4a. amb  6’18”, 
de Laia Resa 15a. amb 6’30”, 
de Carlota Cerón 18a. amb  
6’35”, de Mar Belenguer 20a. 
amb 6’38”, i de Jana Roca 
22a. amb 6’40”, en una gran 
actuació global de les anoien-
ques.
Altres destacades actuaci-
ons de les anoienques, foren 
les de les Infantils, entrant 
3a. Marcel.la Solé amb 4’16” 
sobre els 1.220 m. de cursa, 
seguida de Julia Solé 4a. amb 
4’17”, de Berta López 5a. amb 
4’19”, i de Judit Ibarra 14a.
amb 4’28”.
Va sobresortir també la  3a. 
posició en Alevins assolida 
per Ton Badía amb 4’23” per 

cobrir els 1.200 m. de cursa.
Guillem Carner assolia una 
gran 5a. posició Juvenil, amb 
11’49” sobre 3.650 m. de cur-
sa, seguit de Marcel Abad 29è. 
amb  12’59”, i de Victor López 
55è. Rafael Hompanera asso-
lia la 7a. posició Junior, amb 
16’26”, sobre els 5.020 m. 
Els dos Veterans, es classifi-
caren 20è. Jordi Fernàndez 
Aguado en categoia A, amb 
18’05”, i el debutant amb el 
CAI  Jordi Badía 21è. en cate-
goria B amb 20’10”. Jan Bisbal 
era 30è. en Infantil amb 6’50”, 
sobre 1.750 m. de cursa. 
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MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Continua imparable el pilot de 
Piera Toni Bou amb la Monte-
sa en els trials en els que par-
ticipa. Com cada any succeeix 
en aquesta cita ja clàssica de 
les Festes de Sant Narcís de 
Girona, els gironins van om-
plir el Pavelló Fontajau, i  van 
poder veure a Toni Bou, Adam 
Raga, Albert Cabestany i Je-
roni Fajardo al costat d’altres 
pilots de primer nivell com, Pol 
Tarrès i Jaume Busto, que ha 
debutat al costat dels millors 
del món gràcies al seu campi-
onat mundial júnior 2014.
Des del primer moment, el ni-
vell tècnic de les zones des-
plegades en Fontajau va exi-
gir el màxim dels pilots, però 
tots van saber donar el millor 
de si mateixos i van aconse-
guir gestes de gran calibre per 
superar la dificultat.
Jeroni Fajardo, pilot local, i 
els joves Busto i Tarrès, van 

Triomf del pierenc Toni Bou 
al trial de Girona

MOTOR / ENRIC RUIZ (MCI)

El  passat cap de setmana del 
25 i 26 d’Octubre es va dispu-
tar a la Localitat d’Arfa, a la 
seu d’Urgell,  la segona edició 
del Super Enduro Btt d’Arfa 
que va ser l’ultima proba pun-
tuable per la Copa Catalana 
d’Enduro BTT 2014.
Amb quasi 180 inscrits l’Endu-
ro d’Arfa s’ha consolidat com 
una de les millors probes del 
Calendari Català en aquest 
primer any de l’Especilitat.
El rider del Moto Club Iguala-
da, Toni Mendoza va partici-
par en aquesta prova fanatit-
zant en la meritòria 47 posició 
scratch i va ser 40è en la ca-
tegoria Èlit, amb una diferen-
cia de 6.76 minuts respecte a 
Barcons.
Mendoza va finalitzar a mes 
36è en la Categoria d’Enduro, 
puntuable per Campionat Ca-
talà, i 30è d’Èlit. 
El corredor Igualadí comple-
ta d’aquesta manera la seva 
primera temporada del certa-
men, en el que ha participat 

Toni Mendoza participà 
al Super Enduro d’Arfa

quedar fora en la semifinal, 
deixant la batalla pel podi en 
mans de Bou, Cabestany i 
Raga.  
Finalment, va ser Toni Bou qui 
es va alçar amb la victòria, 
seguit de Cabestany amb la 
Sherco, que va ser segon i de 
Raga amb la Gas Gas, que va 
finalitzar en tercera posició.
Amb aquest triomf obtingut 

per Toni Bou a Girona, el set-
ze vegades Campió del Món 
suma sis victòries consecuti-
ves en el Trial Indoor de Giro-
na i, a més de superar a Adam 
Raga i Jordi Tarrès (que acu-
mulaven quatre), ha igualat la 
marca de Marc Colomer, que 
es va fer també amb sis tri-
omfs en aquesta ciutat.
 

TENNIS TAULA / REDACCIÓ

El passat cap de setmana es 
va disputar a Bàscara (Giro-
na), el torneig zonal, amb la 
participació dels jugadors de 
Catalunya, Aragó, Illes Bale-
ars i Navarra.
En categoria juvenil després 
de una primera fase de grups, 
on els nostres jugadors varen 
quedar primers, es va passar 
a disputar-se  el quadre final, 
on després de varies elimina-
tòries el jugador Joan Masip 
va quedar campió disputant 
la final contra Miquel Muñoz, 
el jugador Francesc Masip va 
quedar amb tercer lloc gua-
nyant la final de consolació a 
Jordi Fradera, havent  perdut 

Bons resultats al torneig zonal dels 
jugadors del Ping Pong Igualada

a semifinals contra Joan Ma-
sip. En Albert Kenji Matsuoka 
desprès d’haver perdut a vui-

tens de final contra el finalista 
Miquel Muñoz, va anar pas-
sant rondes en la repesca fins 
arribar al cinquè lloc, guanyant 
al jugador Nil Espert.
Amb aquets resultats tots tres 
s’han classificat per disputar el 
torneig estatal.
En categoria infantil va parti-
cipar el jugador Bernat Luco, 
que en el seu primer any d’in-
fantil va fer un bon campionat, 
sense poder accedir a les ron-
des finals.
1A Estatal : Descans.
2A Estatal : Cpp Igualada Ctai 
– CTT Almoster
3A Estatal : Ctt Hospitalet – 
Cpp Igualada Ctai

amb èxit a les 5 probes en 
que constava el Català. A falta 
encara d’aplicar les penalit-
zacions a la classificació del 
Campionat, el del Moto Club 
Igualada ocupa la 44ª posició 
de la categoria Èlit.
L’entrega de premis del Cam-
pionat es durà a terme a la 
“Festa del ciclisme català”, 
que es celebrarà el dia 15 de 
novembre a Barcelona.

TRIAL / LA VEU

Les instal.lacions de l’Atletic 
Terrassa Hockey Club (ATHC), 
aquest diumenge 2 de novem-
bre, han acollit la final de la 
Copa Catalana de Trial 2014. 
La Copa aquest any s’ha com-
posat de 6 proves arreu de 
Catalunya.  La final ha reunit 
120 esportistes.
La prova ha tingut lloc en el 
renovat circuit permanent de l’ 
ATHC en un recorregut com-
post de zones naturals i artifi-
cials, on els participants han 
hagut de superar cinc zones a 
dues voltes.
L’odenenc Bernat Seuba de 

Marc Seuba guanya la Copa 
Catalana de Trial

l’ Esport Ciclista Òdena s’ha 
classificat en la 6ª posició 
en la categoria elit masculí, i 
aconseguin la 4ª posició en la 
Copa Catalana de Trial 2014, 
essent el primer classificat elit 
masculi amb bicicleta de 20”.
En Marc Seuba, en la catego-
ria cadet, aconseguia la vic-
toria a Terrassa, i guanyaba 
la final, classifican-se com a 
Campió de la Copa Catalana 
2014 en categoria cadet.
Gracies al suport d’Ajunta-
ment d’Òdena, Esports Ciclis-
ta Òdena, Tuga, Trialbikes, 
Ribo, Esquaix Igualada i Fin-
ques Gaudi.

Marc Seuba, durant la prova.

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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TRIATLÓ / LA VEU

El passat diumenge 2 de no-
vembre es va donar el tret de 
sortida a la temporada de du-
atlons de muntanya a la loca-
litat osonenca de Tavèrnoles.
La prova va resultar bastant 
dura i amb un terreny espec-
tacular amb el Massís de Les 
Guilleries i el Pantà de Sau 
com a teló de fons. 190 du-
atletes van prendre la sortida 
per realitzar els primers 6km 
de cursa a peu on la primera 
meitat van ser de forta pujada 
i un terreny molt irregular que 
dificultava enormement la car-
rera. Seguidament es va inici-
ar el tram de BTT amb 20 km 
d’enorme duresa amb un cir-
cuit trencacames amb pujades 
llargues i constants combina-
des amb uns descensos per 
corriols molt tècnics però al-
hora molt divertits que van ser 
els causants de nombroses 
caigudes i avaries tècniques 
entre els participants.
Finalment el darrer tram a peu 

El CAI Triatló, present a l’inici de la 
temporada de duatlons de muntanya

PÀDEL / DAVID JAUME

La lliga del Baix Llobregat se-
gueix el seu curs i el que sem-
blava una competició per sota 
de nivell de la federada, està 
resultant ser una lliga amb 
equips molt competitius i de 
molt nivell.
En aquesta tercera jornada i 
amb un equip molt experimen-
tal, derrota davant les del Gar-
raf per 3-0.

Derrota de l’Igualada de 
pàdel a l’Andrés Gimeno

van ser 3 km amb una prime-
ra meitat de forta pujada per 
acabar amb un descens molt 
accentuat.
Per part del CAI s’hi van des-
plaçar quatre representants, 
amb una molt meritòria 2a. 
posició de Josep Maria Planell 
en categoria júnior, en el que 
era el seu debut amb el CAI 
Triatló, una manera immillo-
rable de debutar. També des-
tacar el bon treball d’equip en 
aquesta primera prova de lliga 

de duatlons de muntanya que 
va fer que l’equip pogués fina-
litzar en una bona 14a. posició 
de la general. La resta de re-
sultats dels igualadins van ser:
Josep Maria Planell: 64è amb 
un temps de 01:44:05 (2n ca-
tegoria júnior)
Jose Roque Rios: 101è amb 
un temps de 01:54:49
David Segura: 107è amb un 
temps de 01:56:48
Víctor Rios: 165è amb un 
temps de 02:30:01.

CURSES / DAVID GUBERN

A tan sols quatre setmanes 
per a què la comarca de l’Ano-
ia pugui tornar a gaudir de la 
Cursa de l’Esquiador, que en-
guany ja arriba a la 26a edició, 
ja es troben obertes les ins-
cripcions per a tots aquells que 
tinguin ganes de gaudir d’un 
dia d’esport i natura en família, 
o bé a la caminada popular o 
competint en les modalitats de 
trail running o BTT. Com ja és 
costum, aquesta cursa es dis-
puta cada any en una localitat 
diferent de la nostra comarca 
i aquest any, coincidint amb 
el 50è aniversari del Club Ex-
cursionista UECANOIA, tindrà 
lloc a Igualada amb sortides i 
arribades des de la Plaça de 
Cal Font.
A més, cal esmentar que la 
cursa inclourà molts canvis 
i novetats respecte els anys 
anteriors com, per exemple, 
el canvi de nom de les moda-
litats (“Marxa” per “Caminada 
popular” i “Cros” per “Trail”), 
on la caminada popular pas-
sarà a ser no competitiva i, 
per tant, no es donaran pre-
mis amb l’objectiu de què els 
participants gaudeixin de la 
natura i dels indrets de la nos-
tra comarca amb tranquil·litat i 
en família. 
Una altra de les novetats serà 
la utilització de xip en totes les 
modalitats, sent cronometra-
des les proves competitives 

Inscripcions obertes i moltes novetats 
per a la propera Cursa de l’Esquiador

de trail i BTT, i en el cas de 
la caminada popular, també 
se’n farà ús però més com a 
mesura de seguretat. També 
es continuarà donant una sa-
marreta tècnica als corredors 
i caminadors, però pel que fa 
als participants en BTT i com a 
una altra de les novetats, se’ls 
donarà un mallot. En els tres 
casos, les peces tècniques 
que es donen tenen un dis-
seny exclusiu de la cursa, són 
de qualitat i fabricades per una 
empresa igualadina. Per obte-
nir-les caldrà tenir en compte 
que enguany no hi haurà en-
trega de dorsals i samarretes 
la setmana anterior, ja que es 
donarà tot el mateix dia de la 
cursa, a mida que els partici-
pants arribin a meta.
La resta d’aspectes nous 
que es presenten són els se-
güents: hi haurà canvi d’hora-
ris, i d’aquesta manera, a les 
8h es donarà sortida als cami-
nadors, a les 9h per les BTT i 
a les 10h als corredors de trail. 
També s’han ajustat els preus 
d’inscripció de les modalitats 
de trail i caminada, s’incorpo-
ra un servei de guarda-roba, 
hi haurà habilitada una zona 

de pàrquing de bicicletes a 
la Plaça de Cal Font gràcies 
a la col·laboració de Magat-
zems Faro… I com que no tot 
canvia, es continuen oferint 
la resta de serveis com 3 am-
bulàncies medicalitzades, el 
serveis mèdics amb 2 metges 
i 4 infermeres, avituallaments 
en diferents punts dels recor-
reguts, esmorzar a l’arribada, 
dutxes i servei de massatges, 
la inclusió de l’assegurança en 
el preu de la inscripció i el tant 
esperat sorteig de fabulosos 
premis!
En darrer lloc, volem esmen-
tar que tot això es pot dur a 
terme gràcies a l’Ajuntament 
d’Igualada, que s’incorpora en 
l’edició d’enguany com a co-
organitzador juntament amb 
el Club Excursionista UECA-
NOIA, als patrocinadors Base 
Pedraforca, Gimnàs Calfont 
Wellness, Tuga Active Wear 
i Instint Tecnologies, i als col-
laboradors Magatzems Faro, 
Diferent Bike, Pallarès Fac-
tory, Bttrus, Chimpanzee…
Per obtenir més informació es 
pot consultar la pàgina web de 
la cursa www.cursadelesquia-
dor.cat, a través de la pàgina 
de facebook https://www.face-
book.com/Cursadelesquiador, 
a través de Twitter a https://
twitter.com/cursaesquiador o 
fent el seguiment a les xarxes 
socials del hashtag #Esquia-
dor14. Us hi esperem!!

Rosa Sanuy/Marta Hidalgo 
van perdre com a primera 
parella amb Laura Gayarre/
Ploma Amil per un doble 6-2, 
Rosa Mas/Joanna Vilarrubias 
tampoc van poder sumar el 
punt perdent amb Anna Bou/
Bàrbara Zarco per 1-6, 2-6 i fi-
nalment les debutants Cristina 
Ferrer/Mar Coderch van caure 
0-6, 1-6 davant Angel Gallar-
do/Núria Bretos.

PENYES / LA VEU

Abans del darrer “clàssic”, la 
Penya Blaugrana d’Igualada 
i la Penya Madridista de Vila-
nova del Camí es van reunir 
per primera vegada al local 
vilanoví, tot compartint un es-
morzar i amb un clima molt 
cordial entre les dues entitats. 

Bon rotllo entre les penyes 
del Barça i del Real Madrid

Van assistir els dos presidents 
Toni González (Penya Madri-
dista) i Toni Claramunt (Penya 
Blaugrana) a més de diversos 
directius de les dues entitats. 
En el partit de tornada la tro-
bada serà al local de la Penya 
Blaugrana.

Derrota de les júniors de 
l’Escolapis
BÀSQUET / LA VEU

Escolapis: Laura B. (10), Clara 
P. (10), Marina P. , Berta G. (4) 
i Neus T. (28). També Ainoa R. 
(2), Júlia B. (2), Aura F (1) i Ta-
mara C.
Les júniors del CE Escolapis 
van perdre el seu segon partit 
de la temporada en un partit 
estrany, on van fer un primer 
quart espectacular, però van 
estar desaparegudes la resta 

del partit contra un bon Xam-
ba B.
El parcial de l’últim període va 
ser molt contundent (24 a 13) 
deixant el partit amb un resul-
tat final de 74 a 57 a favor de 
les vilafranquines.
El proper partit serà demà dis-
sabte 8 de novembre, 12:30 al 
pavelló de l’Escola Pia contra 
el C.B. Sant Andreu.
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MÀGIA / LA VEU

La Xarxa ens presenta l’es-
pectacle La Màgia del Mag 
Lari aquest diumenge, dia 9 
de novembre, a ¼ d’1 del mig-
dia. Màgia, música i, sobretot, 
molt d’humor, són els seus 
ingredients principals. La ven-
da d’entrades és al vestíbul 
de l’Ateneu, el dissabte de 7 
a 8 del vespre i el diumenge 
des d’una hora abans de l’inici 
de l’espectacle. Les entrades 
són a 9 € i a 6 € per als so-
cis de Xarxa. Un espectacle 
recomanat per a infants de 3 
a 99 anys. Un xou per a tots 
els públics, on petits i grans 
gaudeixen d’aquesta enginyo-
sa i alhora divertida posada en 
escena.

El Mag Lari
Mag Lari (Josep Maria Lari, 
Barcelona 1973) va iniciar-se 
a la màgia professional l’any 
1994, arran del seu debut al 
Llantiol de Barcelona. Llicen-
ciat en Filologia Catalana, no 
dubta a dedicar els seus es-
forços a consolidar una nova 
manera de fer màgia, on la 
presentació és l’element clau 
de l’èxit. Dos premis marquen 
la seva trajectòria: l’any 1995 
aconsegueix el primer premi 

nacional de màgia còmica, 
la qual cosa el porta a actu-
ar a França, Suïssa, Portugal 
i Japó i l’any 2002 guanya el 
premi al millor espectacle de 
sala de la Fira de Teatre de 
Tàrrega amb l’espectacle Es-
trelles de la Màgia. 
Ha protagonitzat diversos pro-
grames de màgia a TV3, An-
tena 3 i ha estat col·laborador 
durant dos anys del programa 
Buenafuente a La Sexta. Actu-

alment col·labora al programa 
El Gran Gran Dictat de TV3 
presentat per Òscar Dalmau.

Xarxa Igualada ens fa redescobrir 
“La Màgia del Mag Lari” a l’Ateneu

Els seus espectacles
Els espectacles que ha estre-
nat són La Màgia de Mag Lari 

& Secundina (1994), Màgic 70 
(1997), Màgiacadabra (1998), 
Increïble (2000), Estrelles de 
la Màgia (2002), Millennium 
(2004), Secrets (2007), Sonri-
sas y Magia (2009) i Splenda 
(2011). 
A Igualada presenta  La Màgia 
del Mag Lari. Un espectacle 
on trobem el Mag Lari en estat 
pur. El seu estil, la seva màgia 
i la interacció contínua amb el 
públic. Un xou que sempre té 
dos escenaris; el principal i la 
platea. Qui pensa que només 
els mags poden fer màgia? 
Més de 60 minuts intensos 
carregats d’aparicions, can-
vis de vestuari, jocs de llums, 
i efectes especials. Tot això 
compaginat i coordinat amb 
una acurada selecció musical 
que us farà vibrar i tremolar de 
riure. La Màgia del Mag Lari 
és molt més que un simple es-
pectacle de màgia.

MÚSICA / LA VEU

Després de l’èxit assolit en 
els concerts de la passada 
temporada, la música clàssi-
ca ha consolidat el seu espai 
dins la programació del Tea-
tre de l’Aurora. Així, aquest 
dissabte 8 de novembre, a 
les 21h., i dins el Cicle de 
Tardor organitzat per Joven-
tuts Musicals d’Igualada, la 
sala independent igualadina 
ha programat el concert del 
duo de cordes format per 
Marta Carceller (violí) Esther 
Pinyol (arpa) que ens oferi-
ran un petit viatge musical 
pel Romanticisme i segle 
XX europeu, fent un recorre-
gut per la península ibèrica, 
França, Itàlia, Àustria i An-
glaterra, amb obres de Falla, 
Albéniz, Ravel, Faure, Saint 
Saens, Fauré, Donizzeti en-
tre altres.
Marta Carceller i Esther Pi-
nyol ens conviden a viatjar 
per Itàlia amb Larghetto & 
Allegro (Gaetano Donizet-
ti); per la península ibérica: 
Nana (Manuel de Falla), Tan-
go (Isaac Albéniz); Anglater-
ra: Three Folk Songs (David 
Watkins); Àustria: Sicilienne 
(Maria Theresia von Para-
dis) i França: Deux Preludes 

Romantiques (Marciel Tourni-
er), Minuet Tambeu Couperin 
(Maurice Ravel), Romance 
(Camille Saint Saëns), Zer-
bina (Bernard Andres), Pava-
ne (Gabriel Fauré), Entr’acte 
(Jacques Ibert)

El Cicle de Tardor de Joven-
tuts Musicals d’Igualada 
torna a l’Aurora el desem-
bre
La música de cambra tornarà 
al Teatre de l’Aurora el 14 de 
desembre amb un nou con-
cert del Cicle de Tardor de Jo-
ventuts Musicals d’Igualada. 
La formació Barrock’n’roll ofe-
rirà un concert en què combi-
narà l’elegància de la música 
de clàssica amb l’energia del 
rock, interpretant amb instru-
ments de cambra grans èxits 
del pop i rock actuals. Sobre 
aquests dos concerts, Nuska 
Corrià, de Joventuts Musicals 
d’Igualada, ha destacat “que 
es tracta de dues propostes i 
dues formacions que són poc 
habituals de veure i escoltar”.

Horaris i venda d’entrades
El concert de Marta Carce-
ller i Esther Pinyol tindrà lloc 
aquest dissabte 8 de novem-
bre a les 21 h. Les entrades 

Música de cambra al Teatre de l’Aurora 
amb un duet de corda excepcional

 ENTRADES
 PER A  

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

SORTEGEM

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

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

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

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

Mail: .........................................................................
Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’Anoia només 
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40. 

Entraràs en un sorteig que se celebrarà a finals de mes. 
Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51

I.H.C.
2

(10€ i 8€ amb els descomp-
tes habituals) es poden ad-
quirir per Internet i a la ta-
quilla del Teatre de l’Aurora 
(a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada fun-
ció. També es poden reser-
var prèviament trucant al 
938050075 exclusivament 
els dijous de 19 a 20 h. Més 
informació i venda d’entra-
des a www.teatreaurora.cat.
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TEATRE / LA VEU

La mare coratge i els seus 
fills de Bertolt Brecht narra la 
història de l’Anna Fierling i els 
seus tres fills, dos nois i una 
noia muda. Tots quatre seguei-
xen els exèrcits en una carre-
ta, mentre la mare Coratge 
ven queviures als soldats. De 
manera que, com més guerra 
hi ha i més cruenta, millor li 
van els negocis. Però, és clar, 
la mateixa guerra que li apor-
ta beneficis, posa en perill els 
seus fills. La versió del grup 
Atalaya, companyia sevillana, 
es podrà veure al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu d’Igualada demà 
dissabte, 8 de novembre, a les 
9 de vespre en el marc del pro-
grama Platea.
Les entrades tenen un preu de 
15 i 18 euros i es poden com-
prar al Punt de Difusió Cultural 
i Turística (c/ Garcia Fossas, 
2) de dimarts a divendres de 
19 a 21h i, el mateix dissab-
te, dia 8 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 
adquirir a www.ticketea.com.

Guanyadora dels Premis del 

Teatre Andalús 2014
Madre Coraje arriba a Igua-
lada avalada pels Premis del 
Teatre Andalús 2014: millor 
espectacle, millor direcció per 
Ricardo Iniesta, millor actriu 
per Carmen Gallardo i millor 
vestuari per Carmen Giles. Ba-
sada en la història de la vida 
de l’estafadora i aventurera 
Coratge, l’acció es desenvo-
lupa entre 1624 i 1636, durant 
la Guerra dels Trenta Anys, 
un cruel enfrontament entre 
catòlics i protestants que va 
ensangonar Suècia, Polònia i 
Alemanya. Allà és on apareix 
Anna Fierling, una venedora 
coneguda com a Mare Corat-
ge pel valor que sembla tenir 
en el camp de batalla. Oportu-
nista, cínica i segura d’ella ma-
teixa, l’Anna va d’un territori a 
un altre canviant de bandera. 
La seva meta és sobreviure, 
lucrar-se amb la guerra i prote-
gir els seus tres fills. Es debat 
entre la defensa de la seva fa-
mília a ultrança i els interessos 
comercials.
La necessitat o l’afany de “de-
fensar-se” en el terreny co-
mercial l’impedeixen protegir 
la vida dels seus fills, perquè 
la guerra imposa les seves 

condicions. Com va dir Bertolt 
Brecht, “la guerra representa 
només la continuació dels ne-
gocis amb altres mitjans, però 
en la guerra els grans negocis 
no els fa la gent humil i en la 
guerra les virtuts humanes es 
converteixen en mortals”.

La companyia Atalaya porta aquest dissabte “Madre 
Coraje” de Bertolt Brecht al Teatre Municipal l’Ateneu

Madre Coraje és sense cap 
mena dubte l’obra més impor-
tant del dramaturg alemany 
i un dels textos teatrals més 
emblemàtics del segle XX, que 
ha estat interpretat per grans 
actrius, des de Helene Weigel 
dirigida pel propi Brecht, Simo-
ne Signoret, Glenda Jackson, 
Liv Ullman, Hanna Schygulla, 
Meryl Streep o Mary Carrillo a 
tot el món, així com Rosa Ma-
ria Sardà en el muntatge de 
Lluís Pasqual o Vicky Peña al 

TNC el 2001.
Malgrat haver-se convertit en 
un clàssic del teatre contempo-
rani mundial, a Espanya amb 
prou feines ha girat fora de 
Madrid o Barcelona. Atalaya 
pren aquesta responsabilitat, 
com ja va amb la seva anterior 
posada en escena brechtiana, 
L’òpera de tres rals. 
Ara arriba a Igualada gràcies 
al programa Platea de l’Institu-
to Nacional de las Artes Escé-
nicas y de la Música (INAEM) 
del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, que enca-
ra permetrà veure a Igualada 
Odeim, de la companyia Cien-
fuegos Danza de València.

Atalaya, més de 30 anys als 
escenaris
La companyia Atalaya funci-
ona com a equip de recerca 
teatral des de la seva crea-
ció, l’any 1983. Amb vint-i-dos 
muntatges teatrals, va complir 
els trenta anys dalt dels esce-
naris l’any passat. Durant la 
seva trajectòria ha recorregut 
trenta-quatre països de tots 
els continents, vint-i-dos dels 
quals no són de parla hispa-
na, i quatre-centes ciutats de 
la totalitat de l’estat espanyol. 
Ha rebut incomptables pre-
mis, entre els quals destaca 
el Premio Nacional de Teatro 
del 2008. Atalaya és la sego-
na companyia concertada més 
valorada per l’INAEM.

MÚSICA / LA VEU

Avui divendres a “Músiques 
de butxaca”, Cece Giannotti 
oferirà el seu nou especta-
cle,  Apres Minuit -tribut a JJ 
Cale- que ha portat de gira per 
Canadà i algun tema del nou 
disc Déjà Voodoo que veurà la 
llum abans de finals d’aquest 
any 2014.
Cece Giannotti, amb la seva 
inconfusible destresa de ver-
sionar i sense oblidar el moll 
de l’os de les composicions de 
Cale, ens portarà a viatjar pels 
paisatges de l’Amèrica més 
personal del gran mestre dels 
ritmes shuffle al capdavant 
d’una superbanda de tribut al 
mestre, un dels herois del blu-
es, rock, country i jazz, en de-
finitiva la mescla del so Tulsa 
del qual en va ser pioner.
Artista de culte, JJ Cale ens 
ha deixat la seva música, els 
seu segell Tulsa Sound, la 
seva veu estupefaent d’ambi-
ent laid-back i el seu esperit 
trobador. Els seus temes ens 
traslladen a un porxo d’una 
casa al costat de qualsevol 
ranxo o plantació mentre es 

pon el sol al llunyà horitzó…
L’estil personal de Cale ha es-
tat definit com a “relaxat” i es 
caracteritza per ritmes shuffle, 
canvis d’acords senzills, veus 
doblades i lletres incisives i in-
tel.ligents. Cale també fou un 
peculiar guitarrista, caracterit-
zat per un personal punteig i 
solos moderats i lleugers. Les 
seves nombroses gravacions 
reflecteixen la senzillesa i la 
falta d’artificis de les seves 
composicions.
Nom destacat en la història de 

la música moderna, Cale, for-
ma part d’un grup reduït d’ar-
tistes que han estat capaços 
de marcar la diferència. Es pot 
dir que ha estat creador d’una 
sonoritat única.
El concert serà a les 11 de la 
nit al Teatre Municipal l’Ate-
neu. Les entrades tenen un 
preu de 10 euros (8€ amb els 
descomptes habituals) i l’afo-
rament és limitat. Es poden 
adquirir anticipadament a la 
secretaria de l’Ateneu

Cece Giannotti evoca JJ Cale  aquest 
divendres a “Músiques de butxaca”

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

Per més informació truca al tel. 93 804 24 52

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

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

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:
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DISSENY / LA VEU

Els alumnes del cicle formatiu 
d’art i disseny de grau supe-
rior de Gràfica Publicitària de 
primer i segon curs de l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps, van visitar l’exposició 
“Cara a Cara. El retrat de la 
col·lecció Foto Colectania” al 
Museu de La Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia.
A partir d’aquesta mostra van 
participar en l’activitat “El re-
trat... per Lurdes Delgado”, fo-
tògrafa retratista reconeguda 
per treballs en revistes com 
GQ, Elle, Newsweek, People 
o Spiegel, així com també pels 
dominicals de El País, l’ABC i 
La Vanguardia, realitzant re-
trats, entre d’altres, de Hillary 
Clinton, Al Gore, Rudy Giula-
ni, Tom Wolfe, Isabel Allende, 
Philip Roth, Viggo Mortensen, 

Bono, Antonio Banderas, Paul 
Auster, Richard Serra, Paul 
Gasol o Joan Massagué.
A través d’un diàleg entre 
Lourdes Delgado i la també 
fotògrafa Mònica Roselló,  es 

Alumnes de l’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps visiten l’exposició “Cara a Cara. El 
retrat de la col·lecció Foto Colectania”

va presentar la seva obra, i 
van compartir juntament  amb 
l’alumnat i professorat assis-
tent les seves propostes i els 
seus interessants mètodes de 
treball.

CINEMA / LA VEU

Ja ha sortit a la llum el nom 
dels guanyadors dels guardons 
d’honor que es concediran en 
la propera edició del festival 
ZOOM 2014. Manel Fuentes, 
Emma Vilarasau, Gestmusic 
rebran els guardons d’honor i 
Diana Gómez és la protagonis-
ta del premi Auguri Sita Murt. 
Tots els premiats recolliran el 
premi durant la Gala de Cloen-
da el dissabte 29 de novembre.
Manel Fuentes es va donar co-
nèixer a la petita pantalla mit-
jançant el programa Crónicas 
Marcianas de Telecinco. Tam-
bé a Telecinco, va intervenir 
al famós Caiga Quien Caiga, i 
va presentar el seu propi late-
show: Las noche con Fuentes 
y cía. A part de ser el conductor 
de Tu cara me suena d’Antena 
3, també se’l reconeix per la 
seva labor periodística a Cata-
lunya Ràdio.
Per altra banda, una de les 
actrius més prestigioses i res-
pectades del teatre, el cinema 
i la televisió de casa nostra és 
l’Emma Vilarasau. Coneguda 
per les seves interpretacions 
a grans sèries com Secrets 
de Familia, Nissaga de Poder, 
Majoria Absoluta i Ventdelplà. 
I la productora catalana Gest-
music és una de les més im-
portants de l’estat espanyol. 
Ha produït programes per TV3, 
TVE, Telecinco, Antena 3 i Cu-
atro, i és la creadora de pro-
duccions d’èxit com: No passa 
res!, Guaita què fan ara!, Tú sí 
que vales, No te rías que es 
peor, Operación Triunfo, Cróni-
cas Marcianas, El Hormiguero, 
¡Mira quién baila!, Ahora caigo 
i Tu cara me suena entre d’al-
tres.

Premi Auguri Sita Murt
I el nostre tresor local, la Diana 

Gómez, que tot i només tenir 
25 anys ja ha actuat en sèries 
com Alatriste, La via Augusta, 
Águila Roja i El secreto de Pu-
ente Viejo, a pel·lícules com 
Salvador, Eloïse i Any de Grà-
cia, i a telefilms com Concep-
ción Arenal, premiat al Zoom 
2012.
Sita Murt i el Festival  Zoom 
li desitgen bons auguris amb 
aquest premi.

Manel Fuentes, Emma 
Vilarasau, GestMusic i Diana 
Gómez, guardonats al Zoom

EXPOSICIONS / LA VEU

“De vegades, tot caminant pel 
barri, ens podem arribar a sen-
tir observats pels records de 
totes aquelles persones que 
han fet i s’han estimat el Rec. 
De vegades les parets respi-
ren, les finestres bateguen, 
les portes de les adoberies ri-
uen... i la gent que passegem 
pels seus carres i hi convivim 
donem sentit a la seva memò-
ria i esperonem el seu futur.”
Amb aquestes lletres, en Xavi 
Méndez descriu la seva expo-
sició de retrats arquitectònics, 
que s’inaugurarà el proper di-
mecres dia 5 de novembre a 
les 8 del vespre a l’espai cul-
tural del Somiatruites.
Segons l’autor de l’exposició, 

“Les cares ocultes del Rec” 
no pretén ser una exposició 
fotogràfica però sí que utilitza 
la fotografia com a única eina 
per mostrar la seva obra. Cada 
retrat va acompanyat d’un 
enllaç geolocalitzat per tras-
lladar l’espectador al mateix 
lloc on s’ha captat la imatge, 
amb la intenció de compartir-

“Les cares ocultes del Rec”, fotografies de 
Xavi Méndez, al Somiatruites

hi aquesta mirada diferent al 
barri del Rec.
“Les cares ocultes del Rec” 
es podrà visitar fins el 30 de 
novembre a l’espai cultural 
del Somiatruites (carrer del 
Sol, 19, Igualada), cada dia de 
12 a 16 h i del 20 a 24 h. Diu-
menge vespre tancat. No us la 
perdeu!
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Per comandes: Tel. 93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com · C/del Retir 40, Igualada

Amb la col·laboració de:

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

CASSOLA ELÈCTRICA

BATEDORA PICADORA

- Batedora-Picadora. 850 W
-  3 Discos per a talls especials 
en bucle. Pica gel
- Fulles exclusives d'alt 
rendiment i doble efecte
- Turbo Rotation System: perfecta 
circulació d'aliments
- Selector electrònic de 20 
velocitats
- Canya en acer inoxidable sense 
juntes, fàcil neteja
- Accessoris: Gerra picadora i 
batedora emulsionador.
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Dissabte dia de Tots Sants,  
el grup de Sant Andreu de 
la Barca, TeatreAndreu, va 
representar Sexes, de Xavi-
er Bertrán i Pep Anton Mes-
tres. L’obra és una comèdia 
que té com a tema central 
el sexe, però aquest tòpic 
es concreta en cadascun 
dels personatges en forma 
d’un problema: el desig de 
ser mare, la infidelitat, la di-
ficultat per trobar una parella 
estable... Els diferents caràc-
ters es construeixen a partir 
d’aquest tret particular portat 
a l’extrem, fet que perme-
tia crear una successió de 
divertits esquetxos amb els 
quals els actors buscaven la 
complicitat i l’empatia del pú-
blic. A poc a poc, els conflic-
tes de cada personatge i de 
cada parella s’anaven entre-
llaçant fins que confluïen a la 
darrera escena on finalment 
descobríem la cara oculta 
de cadascun dels protago-
nistes. Recomanaríem però 
una mica més d’agilitat en 
els canvis d’escena que con-
tribuiria al dinamisme i a un 
bon ritme en la interpretació 
de l’obra.
Demà dissabte li toca al torn 
a 7dekamping de Taradell, 
que representaran l’obra: Un 
Paio amb classe.

HISTÒRIA:
7dekamping és un grup de 
recent creació. Estan junts 
des del 2011 i el grup va néi-
xer al càmping on van els 
caps de setmana, a Taradell. 

CARLES MUNTANER/IRIS LLOP

Els problemes del sexe

D’aquí ve el nom. La seva 
primera obra va ser No em 
toquis la flor, de Lluís Co-
quard, per a 7 personatges.
Després el grup va quedar 
en 5 i com que és una mica 
complicat trobar comèdies 
per a 5 persones, que és el 
que volen fer, varen deci-
dir escriure les seves prò-
pies obres. I així va néixer 
Un paio amb classe. De fet, 
aquesta és la segona de tres 
obres escrites que tenen.

SINOPSI
Un matrimoni ben avingut, 
l’Anaïs i el Martí, planegen 
el seu futur immediat, quan 
de sobte es planta a casa 
la mare d’ella, la Cèlia, una 
dona amb molts diners, mol-
ta classe però sense pèls a 
la llengua. Ah, i amb les ma-
letes, fent entendre que no 
només ve de visita. L’ambi-
ent es va caldejant, quan de 
sobte entra en escena l’Her-
mini, un home molt peculi-
ar que gaudeix de la vida a 
compte dels altres. I per aca-
bar-ho d’embolicar apareix la 
mare d’en Martí, una hippie 
de cap a peus que coincideix 
amb la consogra, després de 
anys de no veure’s. A més, 
porta una notícia d’allò més 
important.
L’obra està escrita en 4 ac-
tes i té una durada d’uns 90 
minuts. Es fan tres baixades 
de teló amb pauses d’uns 
3-4 minuts per fer canvi de 
vestuari. 

38è. Concurs de Teatre de Piera

CULTURA / LA VEU

Aquesta setmana a l’AUGA 
ens hem tornat a acostar al 
món dels robots. Si l’any pas-
sat la Universitat Politècnica de 
Catalunya ja ens va iniciar al 
món de la robòtica d’alta preci-
sió destinada a les operacions 
quirúrgiques, aquesta vegada 
els robots eren d’ús més ge-
neral i, en alguns casos, molt 
originals, amb una amena ex-
plicació a càrrec de l’enginyera 
Alícia Casals.
Robots destinats a estimular 
nens autistes, robots per a 
la recuperació física o, entre 
molts altres usos, robots com 
a mascotes personals. Un dels 
que va cridar especialment 
l’atenció va ser un “robot foca”, 
és a dir, una foca blanca molt 
simpàtica recoberta d’un cà-
lid pelatge que amaga infinitat 
de sensors. Segons s’acaricia 

l’animal, la màquina percep el 
tacte i respon amb sons i mo-
viments agraïts dels ulls, de la 
cara o del cos. Un envoltori de 
companyia per “amagar” uns 
mecanismes d’altíssim nivell 
tecnològic. Mascotes que en 
països d’alt poder adquisitiu 

s’estan venent de forma impor-
tant.
A la sessió de l’AUGA de la 
setmana vinent, recordarem 
els 10 anys de l’Oratori que ce-
lebrava el mil·lenari d’Igualada, 
amb música de Valentí Mise-
rachs i lletra d’Antoni Dalmau.

L’AUGA es va acostar al món dels robots

LITERATURA / LA VEU

La quarta edició d’«Uuh!», 
el concurs de microrelats de 
por de la Biblioteca Central 
d’Igualada, ja té guanyadors. 
La manresana M. Assumpció 
Piquer s’ha endut el primer 
premi amb el relat Por, que 
parteix d’una situació quo-
tidiana a la qual “sap treure 
el suc amb un toc d’humor”, 
segons el jurat del premi. 
L’igualadí Albert Caballé ha 
quedat en segon lloc, amb 
Els monstres de veritat no 
tenen escates. El jurat d’en-
guany ha estat format per la 
bibliotecària M. Teresa Miret; 
el guanyador del concurs 
l’any passat, Joan Vila; i el 
traductor Josep Pelfort.
Un any més la Biblioteca ha 
volgut esperonar els ciuta-
dans a escriure i a fer-ho en 
un gènere, el del microrelat, 
tan apassionant com desco-
negut alhora. El lliurament 
dels premis es va fer diven-
dres a la tarda, la vigília de 
Tots Sants. I és que aquest 
concurs precisament busca 
els millors microrelats de por 
coincidint amb la celebració 
d’aquesta festivitat. Els dos 

guanyadors es van endur un 
lot de llibres i, a més, M. As-
sumpció Piquer va guanyar 
un val per a un sopar per a 
dues persones al restaurant 
El Didal d’Igualada, al carrer 
Galícia, que un any més ha 
col·laborat amb el concurs.
En l’edició del 2014 hi han 
participat 35 persones, 17 de 

M. Assumpció Piquer guanya «Uuh!», el 4t. 
concurs de microrelats de por de la Biblioteca

les quals d’Igualada i altres 
pobles de l’Anoia. Els relats 
guanyadors es poden llegir 
al facebook de la Biblioteca 
(facebook.com/bibl ioteca.
centraldigualada) i també a 
la mateixa Biblioteca, al plafó 
de les novetats situat a la ter-
cera planta.

FOTOESTUDI ROSELL

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
UNA NIT A L´OPERA (1935) Els germans Marx, quins grans comediants!
PRIMERA PLANA (1931) Formidable, molt satisfactòria comèdia sobre periodistes.
EL FUNERAL (1996) Clans familiars i criminals. Pel.lícula dirigida per Abel Ferrara
HUGO ( 2011) Martin Scorsese ret homenatge a Georges Méliès, cineasta pioner.
EL INTENDENTE SANSHO ( 1954) Japó en la edat Mitjana. Realització de Kenki Mizoguchi.  



Les sàvies i justes reivindicaci-
ons de la Clara Campoamor 

Com si d’un camp contrari es tractés, al costat de 
les seves oponents parlamentàries: la Margarita 
Nelken i la Victòria Kent, va ser la Clara Cam-
poamor qui va assumir –ateses les seves fermes  
conviccions- la missió de defensar la proposta de 
la Comissió constitucional sobre el dret de vot per 
a les dones i ho va fer amb una total eloqüència 
i determinació, conduint uns postulats liberals i 
feministes amb la rectitud i distinció capaces de 
refusar la mala educació de molts diputats que la 
interrompien amb constants impertinències. 
El fonament de les seves declaracions se cimen-
tava en el  pensament que no era ni respecta-
ble ni equitatiu de negar un article, prèviament  
aprovat. En aquests termes definia La República 
a partir dels principis de la igualtat de drets i la no 
discriminació en relació al sexe: “Si habéis afir-
mado ayer la igualdad de derechos, lo que pre-
tendéis ahora es una igualdad condicional, con 
lo que no hay tal igualdad. Si habéis votado la 
igualdad no podéis dejar de mantener la condici-
ón. Eso es una cosa ilógica. ¿Dónde empieza la 
igualdad entonces, Sres. Diputados? ¿Cuándo a 
SS. SS. les plazca? ¿Cuándo SS. SS. quieran? 
[...]” . “Los sexos son iguales, lo son por natura-

CARMEL·LA PLANELL

El vot femení a Espanya, 4a part
leza, por derecho y por intelecto, pero además lo 
son porque ayer, así, lo declarasteis....” 
A l’ensems, quant a l’argument que s’excusava 
en una oportuna moratòria per a la concessió del 
vot, va defensar aquesta sentència: “No es posible 
sentar el principio de que se han de conceder unos 
derechos si han de ser conformes con lo que noso-
tros deseamos y, previendo la contingencia de que 
pudiese no ser así, revocarlos el día de mañana. 
Eso no es democrático”.
Per últim, en la discussió anterior -a l’1 d’octubre 
del 1931- a la votació de l’article presentat per la 
ponència constitucional, i que finalment havia de 
ser aprovat, van viure un entremetedor enfronta-
ment la Victoria Kent i la Clara Campoamor. La 
primera va defensar la seva posició amb aques-
tes paraules: “Y es necesario, Sres. Diputados, 
aplazar el voto femenino porque yo necesitaría ver 
para cambiar de criterio a las madres en la calle 
pidiendo escuelas para sus hijos; yo necesitaría 
haber visto en la calle a las madres prohibiendo 
que sus hijos fueran a Marruecos; yo necesitaría 
ver a las mujeres españolas unidas todas pidiendo 
lo que es indispensable para la salud y la cultura 
de sus hijos”. 
Immediatament, la grandiloqüència de la Clara 
Campoamor va manifestar-se amb aquesta con-
testació: “Que ¿cuándo las mujeres se han levan-
tado para protestar de la guerra en Marruecos? 

Primero: ¿Y porqué no los hombres? Segundo: 
¿Quién protestó y se levantó en Zaragoza cuan-
do la Guerra de Cuba, sinó las mujeres? ¿Quién 
nutrió la manifestación pro responsabilidades con 
motivo del Desastre de Annual, más que las mu-
jeres, que iban en número mayor que los hom-
bres? ¡Las mujeres! ¿Cómo señales de vida por 
la República se les concederá, como premio, el 
derecho de votar?” 
La proposició va ser votada i aprovada amb 160 
votacions a favor i 121 en contra, bo i quedant, 
més tard, recollida a l’Article 36, amb aquesta 
redacció: “Los ciudadanos de uno y otro sexo, 
mayores de veintitrés años, tendrán los mismos 
derechos electorales conforme determinen las 

Entre nosaltres

MÓN CASTELLER / LA VEU

Aquest passat diumenge, els 
Moixiganguers d’Igualada 
van celebrar la seva vintena 
“Diada de la Colla” a la igua-
ladina plaça Pius XII. A l’ac-
tuació els van acompanyar 
els Castellers de la Sagrada 
Família de Barcelona. La Co-
lla igualadina s’havia propo-
sat portar a casa la tripleta 
de 8 aconseguida al concurs 
de Tarragona del mes d’Oc-
tubre, millor actuació de la 
Colla fins a la data. A l’hora 
de la veritat, els Morats no 
van poder repetir aquesta 
gesta però van sortir de pla-
ça amb una actuació molt 
digna, tot descarregant els 
dotzens 4de8 i torre de 7 de 
la temporada més el 3de7.

Els Moixiganguers van 
obrir plaça tot descarre-
gant un treballat 4de8
Després de desmuntar un 
peu, en segona ronda la Co-
lla es tornava a atrevir amb la 
torre de 8 amb folre. L’intent, 
tot i ser un intent molt seri-
ós, es va haver de desmun-
tar. Els igualadins van cedir 
torn als Castellers de la Sa-
grada Família, i seguidament 
van tornar a repetir. L’intent 

va tornar a ser un intent molt 
seriós apropant l’enxaneta 
a l’aleta però es va tornar a 
desmuntar per acabar cedint 
amb la baixada de canalla.
Els dos intents de torre de 8 
van condicionar la Diada i els 
Moixiganguers van decidir 
tancar ronda amb la torre de 
7. Finalment la Colla iguala-
dina va tancar actuació amb 
el 3de7, construcció que va 
gaudir de l’alineació del que 
hauria estat el 3de8 sense el 
pis de quintes, i dos pilars de 
5.
Els castells que es van veure 
a la plaça Pius XII són els se-
güents: Moixiganguers 4d8 
id2d8f i2d8f 2d7 3d7 2p5, 
Castellers de la Sagrada Fa-
mília  2d7 4d7a 4d7 p5
Tot i que l’actuació no havia 
estat la desitjada, els Moi-
xiganguers d’Igualada van 
tancar el dia amb un con-
corregut dinar al local de cal 
Tabola tot celebrant el seu 
millor any. La temporada es 
tancarà aquest diumenge 
vinent en la ja tradicional Di-
ada de Festa Major de Sant 
Martí de Tous, actuació on 
de ben segur, la Colla igua-
ladina desitjarà convertir el 
poble de Tous en plaça de 8.

Els Moixiganguers van celebrar la Diada de la colla 
amb una bona actuació malgrat que aspiraven a més

MÚSICA / LA VEU

El proper dilluns 10 de no-
vembre tindrà lloc el tercer 
concert del Cicle de Concerts 
de Professorat que organitza 
l’Escola Municipal de Música. 
En aquesta ocasió podrem 
gaudir del concert que oferirà 
el quintet de jazz fusió ZZjaZZ 
format per Carlos Andres de 
Anta a la bateria, Paco Gar-
rido a la guitarra, Rafa Luna 
al baix, Juan Galamba als te-
clats i Joan Carles Martín al 
saxo tenor. 
Quintet instrumental amb in-
gredients del smooth jazz, 
acid jazz i jazz funk , que 
configura un so sensual i 
agressiu, sedós i aspre. De 
vegades recorda al rock però 
també al jazz clàssic.
El seu repertori es nodreix de 
versions de peces d’en Dave 
Weckl, Chuck Loeb, Jeff Go-
lub i Bill Evans entre d’altres.
El concert és a les 7.30h del 
vespre a l’auditori de l’Escola 
Municipal de Música d’Igua-
lada, Passeig Verdaguer 84, 
86. El preu de l’entrada és de 
6 euros.

3r. Concert del XX 
Cicle de concerts 
de professorat de 
l’Escola Municipal de 
Música
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MÚSICA/POESIA / LA VEU

Dijous vinent dia 13, a les 7 
de la tarda, a l’auditori de la 
Biblioteca Central se cele-
brarà la cinquena sessió del 
Cicle de Poetes de la Coral 
de Santa Maria. Estarà dedi-
cada a l’excantaire Antonieta 
Soteras Pons. En la recitació 
hi intervindran diversos com-
panys i companyes cantaires 
atès un guió de Lleonard del 
Rio.
L’acte s’iniciarà amb una pri-
mera part en la que la Coral 
amfitriona oferirà tres can-
çons El capità, d’Antoni Mas; 
Mare vull ser pescador, d’An-
tònia Vilàs; i Canto a Múrcia 
de la sarsuela La Parranda, 
de Francisco Alonso. La vet-
llada acabarà amb un concert 
instrumental a càrrec dels 
professors Ricard Morros 
(clarinet) i Maite Torrents (pi-
ano).      
                                                                               
Exposició «75 anys»
D’altra banda per ahir dijous 
dia 6, era prevista la inau-
guració a la sala de la Bibli-
oteca Central de l’exposició 
“75 anys” commemorativa 
de l’aniversari de la Coral de 
Santa Maria. En el transcurs 
de l’acte s’anunciava un con-
cert coral.
La mostra que es presenta, 
aplega en un total de cator-
ze plafons, els quinze lustres 
d’activitat ininterrompuda de 
l’entitat coral igualadina, agru-
pada per temes, i d’acord amb 

l’ordre següent: La fundació; 
La cronologia; Les directores; 
Els vestits; Les esglésies; Els 
concerts; Els viatges; El tea-
tre; Els muntatges; Els ager-
manaments; Les festes; Els 
vint-i-cinc anys; Els cinquanta 
anys; i Els setanta-cinc anys. 
L’exposició es complementa 
amb altres fotos, objectes i 
records, entre els quals no hi 
manca la magnífica Senyera 
de la Coral. Podrà visitar-se 
fins el proper 30 de novem-
bre.

Concert d’havaneres
La Coral oferí la tarda del 
dijous dia 30 d’octubre un 
concert d’havaneres per als 
acollits en el Centre de dia 

Cicle de Poetes de la Coral de Santa 
Maria dedicat a l’Antonieta Soteras Pons

L’Estada. Dirigits per Coni Tor-
rents i amb l’acompanyament 
al piano de Maite Torrents 
s’oferiren una colla de can-
çons d’aquest popular gènere 
musical que entusiasmaren al 
públic; també s’hi barrejaren 
altres peces com «Pots somi-
ar una mica en mi», «Boig per 
tu» i «La puntaire» per donar 
més diversitat a la cantada. I 
si l’audiència va resultar com-
plaguda, més ho quedaren 
els i les cantaires davant dels 
resultats obtinguts i les mos-
tres d’afecte i de complaença 
de tots plegats. 
En acabar la direcció de l’es-
tabliment obsequià amb un 
complert sucamulla als can-
taires.

El recital d’havaneres al Centre de Dia L’Estada. (Foto: Joan Talavera)

J.E.F. / LA VEU

Dintre de l’Octubre Solidari, 
endegat per l’Ajuntament igua-
ladí, conjuntament amb Iguala-
da Solidària, a la sala munici-
pal d’exposicions es pot visitar 
la mostra “Kasumay Senegal! 
Bon dia, Senegal”, que presen-
ta la fundació Educació Solidà-
ria (FES) de l’Escola Pia.
En ella poden contemplar-se 
11 aquareŀles de Maragda 
Cuscuela, 15 fotografies d’An-
dreu Clapés i un batiks del 
senegalès Ibon Secka. És un 
conjunt d’obres de gran qua-
litat artística, que serveixen 
per poder donar una mirada 
a aquell africà país, on la FES 
treballa en el món escolar.
La Maragda, amb les seves 
pintures, capta amb encert, 
l’acolorit ambient d’aquell ter-
ritori. Són unes aquareŀles 
realitzades amb ofici i tècnica 

eficient.
L’Andreu Clapés (“Ancla”), ex-
plica, amb les seves fotografi-
es, moments escolars i de la 
vida popular. El seu objectiu 
ha sabut captar instantànies 
coŀlegials i també dels carrers, 
amb un estil ben professional i 
acurat, demostrant un bon do-
mini de la càmera i de l’enfoc.
El senegalès Secka, amb tèc-
nica batik, ha pintat teles, re-
collint escenes del seu país, 
evidenciant la seva preparació 
per realitzar obres de gran be-
llesa.
La Fundació FES de l’Escola 
Pia aporta medis i esforços, 
per tal de poder donar respos-
ta al projecte educatiu, que ne-
cessita coŀlaboració, per tal de 
poder continuar i donar un pas 
endavant.
La mostra restarà oberta fins el 
dia 14.

“Kasumay Senegal! Bon dia 
Senegal!”, una finestra oberta 
a la realitat escolar del país

Jam session i concert al Hot 
Blues
MÚSICA / LA VEU

Dimarts hi ha una nova audi-
ció i jam session de l’escola 
de música Akord’s, que co-
mençarà a les 10 del vespre. 
L’entrada és gratuïta.
I el dijous a 2/4 d’11 de la nit 
tindrà lloc un nou concert. 
en aquesta ocasió es podrà 
comptar amb la presència del 
nou projecte anoienc Hugkak-

ke & la Banda, el conjunt jove 
que animarà la primera nit de 
la Festa Major d’Hivern. Po-
drem gaudir de les afilades 
lletres del raper mallorquí-
igualadí, que després d’haver 
editat quatre maquetes en so-
litari, s’endinsa en el nou pro-
jecte de formar part d’un con-
junt amb músics d’Igualada i 
rodalies.

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



Un passeig entre la llegenda i la història 
Un passeig atent i tranquil per tota l’Illa et traslladarà a 
capítols d’històries llegendàries, que des de les pàgines 
de ”L’Odissea” han anat presentant una Illa summament 
temptadora i seductora. Així, al marge dels magnífics atri-
buts de la ficció literària, el reclam més prodigiós d’aquest 
univers –emplaçat estratègicament en un racó del Mare 
Nostrum- és potser la seva recòndita i inadvertida ubicació 
i, per descomptat, un privilegi que li ve de les entranyes de 
la pròpia terra, el fet de ser un dels paradisos naturals de la 
“flor de lotus”, una planta amb uns dolcíssims fruits que et 
conviden per arreu a assaborir les seves excitants i peculiars  
exquisideses.
Jerba, en altres temps anomenada Menix, va ser objecte de 
successives invasions de distints veïns com és el cas dels 
cartaginesos, els romans, els vàndals i els bizantins fins que, 
després d’una perllongada assimilació de diverses cultures 
i ètnies, va esclatar una lluita intestina entre grups indíge-
nes de distintes procedències (bereber i musulmana) que 
van conduir a un rotund èxit d’un declarat  assentament en 
tot el territori, del món àrab. Això no obstant, l’ocupació i el 
domini musulmà en comptades ocasions van saber plantar 
cara a diverses potències marítimes que durant centúries 
havien considerat aquest paratge invisible com a un valuós 
refugi, o sinó com a un estimat edèn.
Si t’endinses pel centre de l’Illa, et vindrà a rebre una oro-
grafia que no s’eleva més de cinquanta metres sobre el 
nivell de la mar i que, orgullosament, ha sabut conservar 
un paisatge particularment pintoresc a l’hora de com-
binar harmoniosament la bellesa d’una planura extensa 
-vestida amb la plasticitat cromàtica de les típiques excel.
lències dels cultius mediterranis- amb unes construccions 
d’una singularíssima sensualitat esfèrica que t’envaeixen a 
propòsit de la rabior dels seus blancs. Aquests habitatges 
-familiarment coneguts amb el nom de “menzel”- lluny 
del model típic de la casa àrab (de monòtones tonalitats 
ocres o grisenques) trenquen airosament amb el llegat 
de la residència familiar bo i expressant el gust illenc per 
la lluminositat i calidesa d’unes contínues gradacions del 
blau. Contemplant la disposició i la composició d’alguns 
d’aquests “menzels”, tan saludablement oberts a l’exterior, 
podràs comprovar fins a quin extrem els illencs  fan gala de 

la necessitat de reagrupar-se, de trobar-se a l’entorn de la llar 
i, molt especialment, la importància de compartir-se hores i 
hores els ancians i els adolescents, segurament per a perpe-
tuar els valors de la família i de tota mena de tradicions. Tan-
mateix, ni un sol instant se’t talla aquest aire de sana hospita-
litat, tot i que com més t’apropis a les poblacions de l’interior 

més insistents són els impulsos de testimoniar l’existència 
d’aquest poble i d’intentar transferir el seu rastre amb respec-
tuoses ganes de comunicar-te la indiscutible superioritat del 
seu caràcter.  
El màxim exponent, però, de la importància de les reunions 
humanes, te’l trobes en el cor dels mercats, els mercats de 
debò, els dels productes d’alimentació, els de les parades de 

carn, de peix, d’espècies... en els quals l’ambient d’amistat 
–i en comptats casos de discòrdia- pren uns valors de talla 
abismal. Si no tens gaires miraments, de seguida valoraràs 
les constants invitacions per a degustar algunes elaboracions 
molt primàries dels seus productes. De més en més, per tot, 
et sorprendrà que la veritable ànima d’aquest poble illenc, 
sobretot, és invitar-te a participar de totes les accions del seu 
dia a dia i molt especialment del seu tarannà mariner.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

L’Illa de Jerba 2a partArquitectures i veïnatges
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DANSA / LA VEU

Més de 120 persones van as·
sistir el passat dimecres 22 
d’octubre a la inauguració del 
nou curs de l’Escola de Dan·
sa del Consell Comarcal de 
l’Anoia.  L’espectacle va con·
sistir en una exhibició a càrrec 
de tots els alumnes, que van 
ballar algunes de les coreo·
grafies de fi de curs per mos·
trar les matèries de dansa que 
s’imparteixen a l’escola. 
L’espectacle es va iniciar amb 
la dansa del Rotlletó, que 
s’emmarca en el programa 
“Les danses del 1714”, una 
proposta del departament 
d’Ensenyaments artístics de 
la Generalitat de Catalunya 
per conmemorar el tricente·
nari. Aquesta dansa va anar 
a càrrec de les alumnes de 6è 
dirigides per Elena Bernal i va 
comptar amb la interpretació 
en directe del pianista de l’es·
cola, Xavier Cassanyes.
Precisament, la cap d’estudis, 
Elena Bernal, va assenya·
lar que al llarg d’aquest curs 
estan previstes diverses col·

laboracions amb entitats de la 
ciutat i la comarca. Per la seva 
banda, els membres de l’AM·
PA van repassar la producti·
va tasca que van dur a terme 
el curs passat i que seguiran 
impulsant en aquest. La inau·
guració va acabar amb un un 
petit pica – pica.
El centre imparteix ensenya·
ments elementals i altres en·
senyaments no reglats, divi·
dits en: iniciació a la dansa 
(amb tres nivells diferents: 
alumnes de 4 i 5 anys, alum·
nes de 6 anys, i alumnes de 
7 anys), dansa per a alumnes 
entre 8 i 18 anys, i adults. 
Ofereix les matèries d’iniciació 
a la dansa (alumnes entre 4 i 
7 anys), treball físic i educació 
postural (a partir dels 6 anys), 
dansa creativa (a partir dels 
6 anys), llenguatge musical 
(a partir dels 6 anys), casta·
nyoles (a partir dels 5 anys), 
dansa clàssica (a partir dels 8 
anys), treball amb sabatilla de 
puntes (a partir dels 11 anys), 
dansa estilitzada (a partir dels 
7 anys), dansa contemporània 

(a partir dels 11 anys), hip-hop 
(a partir dels 7 anys) i dansa 
jazz (a partir dels 7 anys).
L’Escola de Dansa del Con·
sell Comarcal és una escola 
reconeguda pel departament 
d’Ensenyament des de l’any 
1990 que compta amb profes·
sorat amb titulació superior i 

ofereix els estudis de dansa a 
alumnes des de 4 anys i sen·
se límit, amb la possibilitat de 
presentar·se a les proves del 
Conservatori Professional de 
Dansa a l’Institut del Teatre 
per poder cursar els estudis 
professionals de dansa.

L’Escola de Dansa del Consell inaugura curs amb 
una exhibició amb balls de 1714

MÚSICA / LA VEU

Aquest diumenge, a les 6 de 
la tarda tindrà lloc un nou con·
cert organitzat pels Amics de 
la Música dels Hostalets de 
Pierola. Per aquesta ocasió 
es podrà gaudir d’un concert 
d’orgue i cant a càrrec de 
Francesc Pi, orgue, Alexan·
drina Polo, soprano, Neus Pi, 
mezzosoprano i  Monserrat Pi, 
contralt. El concert començarà 
a les 6 de la tarda a la parrò·
quia de Sant Pere. El preu de 
l’entrada és de 6 euros.
El concert comptarà amb un 
programa sobre una selecció 
d’àries i cors d’El Messies de 
G.F. Händel.

Diumenge, concert 
de cant i orgue als 
Hostalets de Pierola



DIVENDRES 7

CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Igualada 
Tertúlia per a nens i nenes a 
partir de 8 anys que han llegit 
tots el mateix llibre, en aquest 
ocasió “L’últim violí” d’Anna 
Manso.
Divendres a les 7 del vespre a 
la Biblioteca Central. 

MÚSIQUES DE BUTXACA
- Igualada 
Concert a càrrec de Cece Gi-
annotti CG5, compositor i mul-
tiinstrumentista canadenc que 
presentarà el seu darrer treball.
Divendres a les 11 de la nit al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA DEL NU-
CLI ANTIC
- Montbui 
Club de lectura de persones 
adultes que han llegit totes le 
mateix llibre, “De qui és aques-
ta maleta?” de Darius Solé.
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda 
al Centre de Serveis del nucli 
antic.

DISSABTE 8

TEATRE. “MADRE CORAJE”
- Igualada 
Atalaya de Sevilla presenta 
aquesta obra de Bertolt Brecht, 
una metàfora de la societat ac-
tual.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada 
Viatge pel Romanticisme i el 
s.XX europeu. A càrrec de Mar-

ta Carceller i Esther Pinyol, duo 
d’arpa i violí. Cicle de tardor de 
les joventuts musicals d’Iguala-
da.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

TALLER DE VIDRE CRAQUE-
LAT
- Capellades 
Taller a càrrec de la Rosa i la 
Montse sobre aquesta tècnica 
de treball.
Dissabte a partir de les 10 del 
matí al Saló Rosa de la Lliga.

DIUMENGE 9

MÀGIA. EL MAG LARI
- Igualada 
Màgia, música i sobretot molt 
d’humor són els principals in-
gredients d’aquest xou per a 
tots els públics del Mag Lari.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

BALLADA DE SARDANES
- Vilanova del Camí 
L’Associació de sardanistes de 
Vilanova del Camí organitza 
una ballada de sardanes cada 
segon diumenge de mes.
Diumenge a les 12 del migdia a 
la plaça del Mercat.

TROBADA ANOIA COUNTRY
- Vilanova del Camí 
L’Associació Anoia Country 
organitza una trobada per als 
amants d’aquesta música i ball.
Diumenge a les 6 de la tarda 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

MÚSICA
- Els Hostalets de Pierola 

Concert d’orgue i cant a càrrec 
de Francesc Pi, orgue, Alexan-
drina Polo, soprano, Neus Pi, 
mezzosoprano i  Monserrat Pi, 
contralt.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la parròquia de sant Pere.

DILLUNS 10

CONFERÈNCIA. “GÈNESI DE 
L’ORATORI MIL ANYS”
- Igualada 
Xerrada a càrrec de Mn. Valen-
tí Miserachs i Antoni Dalmau 
sobre el seu oratori que es va 
estrenar ara fa 10 anys. Orga-
nitzada per AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CICLE DE CONCERTS DEL 
PROFESSORAT
- Igualada 
3r concert del Cicle de Con-
certs de Professorat que or-
ganitza l’Escola Municipal de 
Música. En aquesta ocasió 
podrem gaudir del concert que 
oferirà el quintet de jazz fusió 
ZZjaZZ
Dilluns, a 2/4 de 8 del vespre a 
l’auditori de l’Escola Municipal 
de Música.

XERRADA
- Piera 
Sheila Clancy, coach de repro-
gramació postural, és l’encarre-
gada de dirigir aquesta demos-
tració pràctica en benefici de la 
nostra salut.
Dilluns, a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

DIMARTS 11

DdD DIMARTS DE DIÀLEG
- Igualada
Espai de tertúlia, debat i refle-
xió sobre qüestions que afecten 
d’una manera o altra la ciutat.
Dimarts a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

AUDICIÓ I JAM SESSION
- Igualada
Audició dels alumnes de l’esco-
la Akord’s i posteriorment jam 
session oberta a tothom.
Dimarts a les 10 del vespre al 
bar Hot Blues.

LES CASTANYES AMB BA-
NYES I ALTRES CONTES
- Piera
Activitat familiar a càrrec d’An-
na Garcia.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIMECRES 12

ARA T’HO EXPLICO... G DE 
GELOSIA
- 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.

CINEMA EN VO
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula “Slum-
dog Millionaire”, basada en al 
novel.la que es comentarà al 
club de lectura en anglès.
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda 
a la llar d’infants l’Espígol.

DIJOUS 13

CLUB DE LECTURA
- Igualada 
Club de lectura de persones 
adultes que han llegit totes el 
mateix llibre, en aquesta ocasió 
“Stoner” de John E. Williams.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Masquefa 
Presentació del llibre de poe-
mes: ‘Fragments d’una pedra’. 
A càrrec de Santi Borrell, autor 
del llibre.
Dijous a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Masquefa.

CLUB DE LECTURA
- Masquefa 
Club de lectura de persones 
que han llegit el llibre “Comès-
tica de l’enemic” d’Amélie Not-
homb.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Masquefa.

CONCERT
- Igualada
Es podrà gaudir la visita del 
nou projecte anoienc Hugkak-
ke & la Banda.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al bar 
musical Hot Blues.

CICLE DE POETES
- Igualada
Cinquena sessió del Cicle de 
Poetes de la Coral de San-
ta Maria. Estarà dedicada a 
l’excantaire Antonieta Soteras 
Pons.
Dijous a les 7 de la tarda a l’au-
ditori de la Biblioteca Central.
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EXPOSICIONS

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.

CARA A CARA. EL RETRAT A 
LA COL.LECCIÓ FOTO CO-
LECTANIA
L’exposició reuneix exemples desta-
cats 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 Mu-
seu de la Pell.

LES CARES OCULTES DEL REC
Xavi Mendez
Exposició de retrats arquitectònics 
cada un dels quals va acompanyat d’un 
enllaç geolocalitzat per traslladar l’es-
pectador al mateix lloc on s’ha captat 
la imatge.
Del 5 al 30 de novembre a l’espai cultu-
ral Somiatruites.

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.

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.
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 centena-
ri 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 
única d’expressió personal, que plas-
men la psique humana en diferents 
etapes i estats.
Del 6 al 29 de novembre a la Biblioteca 
de Piera.

HOMES DE LES CAVERNES
Els homes i les dones del paleolític 
reben també el nom d’homes de les 
cavernes pels molts estris i restes que 
els arqueòlegs han trobat a les coves. 
Exposició bibliogràfica.
Del 3 al 29 de novembre a la Biblioteca 
de Piera.
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Ràdio i televisió                            

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Estrena de la setmana •  Interstellar

RAMON ROBERT.-

S’estrena una de les peŀlí-
cules de ciència-ficció més 
esperades dels darrers anys, 
Interestellar. Ha estat escrita i 
realitzada per Christopher No-
lan, el conegut director anglo-
americà de Memento i Origen. 
La peŀlícula, produïda amb 
molts mitjans i ample pressu-
post, situa la seva acció en un 
futur indeterminat. En veure 
que la vida a la Terra (el clima 
és caòtic i l’agricultura gairebé 
ha desaparegut) està arribant 
a la seva fi, un grup d’explo-
radors científics decideix em-

barcar-se en la que pot ser 
la missió més important de la 
història de la humanitat. Em-
prenen un viatge més enllà 
de la nostra galàxia en el qual 
descobriran si les estrelles po-
den albergar el futur de la raça 
humana.   
Interpretada per Matthew Mc-
Conaughey, Anne Hathaway, 
Jessica Chastain, Bill Irwin 
i John Lithgow,  Interstellar 
s’estrena aquest cap de set-
mana a mig centenar de sales 
catalanes. Té una durada de 
169 minuts.
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Viatge al Cosmos

Als cinemes •  Los Boxtrolls

Els Boxtrolls és una faula cò-
mica que transcorre en Che-
esebridge (Puentequeso), 
una elegant ciutat de l’era 
postvictorinana, obsessiona-
da pels diners, la classe i el 
més deliciós dels formatges 
pudents. A sota dels seus 
encantadors carrers empe-
drats viuen els Boxtrolls, uns 
repugnants monstres que 
surten de les clavegueres a 
la nit per fer-se amb els béns 
més preuats dels habitants: 
els seus fills i els seus for-
matges.
Almenys, això creu tot el 
món. Però en realitat, els 
Boxtrolls són una comunitat 
que habita un espai caver-
nós en el subsòl, composta 
per uns éssers estrafolaris i 
adorables que porten caixes 

Animació per a tota la família amb olor de formatge
de cartró reciclat com les tor-
tugues porten la closca. 
Els Boxtrolls han criat a un 
petit orfe humà des de la 
seva més tendra infància i 
l’han acostumat a una vida 
dedicada a rebuscar en con-
tenidors per fer-se amb els 
objectes més inútils. Però 
quan un malvat exterminador 
de plagues decideix eradicar, 
convençut que només així 
podrà formar part de l’alta 
societat de Cheesebridge 
(Puentequeso), l’amable i 
simpàtica colla de drapaires 
haurà de demanar ajuda al 
seu fill adoptiu i a una aven-
turera nena rica per crear 
un pont entre els dos mons 
canviants... amb olor de for-
matge.

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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



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. 

INTERSTELLAR
Estats Units. Ciència ficció. De Christopher Nolan. Amb Matthew 
McConaughey, Anne Hathaway, i Jessica Chastain. En veure que la vida a 
la Terra està arribant a la seva fi, un grup d’exploradors decideix embarcar-
se en la que pot ser la missió més important de la història de la humanitat. 
Emprenen un viatge més enllà de la nostra galàxia en el qual descobriran 
si les estrelles poden albergar el futur de la raça humana. 169 minuts de 
durada. 

DIXIE Y LA REBELION ZOMBI
Espanya. Animació. De Ricardo Ramón, Beñat Beitia. Just quan a Dixie 
tot començava a marcharle bé a l’escola, apareixen els seus vells amics 
zombies, Isis i Gonner, amb males notícies: la malvada Nigreda lidera una 
rebel·lió dels zombies contra els mortals. Vol aconseguir el seu vell somni 
de conquistar el món. Com portadora del màgic Azoth, només Dixie pot 
detenir, però en la lluita final entre zombis i mortals, ¿de quin costat es 
posaria Dixie?

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.

LOS BOXTROLLS
USA. Animació. De Graham Annable, Anthony Stacchi. Amb Elle Fanning, 
Simon Pegg, Ben Kingsley, Toni Collette. Els Boxtrolls és una faula còmica 
que transcorre en Cheesebridge (Puentequeso), una elegant ciutat de l’era 
posvictorinana, obsessionada pels diners, la classe i el més deliciós dels 
formatges pudents. A sota dels seus encantadors carrers empedrats viuen 
els Boxtrolls, uns repugnants monstres que surten de les clavegueres a la 
nit per fer-se amb els béns més preuats dels habitants: els seus fills i els 
seus formatges.

1/ INTERSTELLAR
Dv. i Ds: 18:30/21:45
Dg.:11:30/18:30/21:45
Dll a Dj.: 17:30/20:45

2/LOS BOXTROLLS (en català) 
(apta) 
Dg: 11:40
2/LOS BOXTROLLS 3D (apta) 
Ds. i Dg: 15:45
2/LOS BOXTROLLS (apta) 
Dv a Dg.: 17:50
Dll a Dj.: 17:30
2/LA ISLA MINIMA (16 anys) 
Dv a Dg.: 20:00
Dll a Dj.: 19:35/21:45
2/PERDIDA (16 anys) 
Dv a Dg.: 22:10

3/NINJA TURTLES (7 anys) 
Dv. Dll a Dj: 18:10
Ds.: 16:00/18:10
Dg.: 12:00/16:00/18:10
3/TORRENTE 5 (16 anys) 
Dv a Dg: 22:20
3/ANABELLE (16 anys) 
Dv a Dg.: 22:30
3/PERDIDA (16 anys) 
Dll a Dj.: 20:30

4/DRACULA (16 anys)  
Dv.: 18:45/20:45/22:45
Ds.:16:45/18:45/20:45/22:45
Dg.: 12:00/ 16:45/18:45/20:45/22:45
Dll a Dj.: 18:00/20:00/22:00

5/DIXIE Y LA REBELION ZOMBI 
(en català) (7 anys) 
Dg.: 11:40
5/DIXIE Y LA REBELION ZOMBI (7 
anys) 
Dv. : 18:20
Ds. i Dg: 16:20/18:20
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Dll a Dj.: 17:30
5/INTERSTELLAR 
Dv. a Dg.: 20:30
Dll a Dj.: 19.30

6/VAMOS DE POLIS (12 anys)
Ds. i Dg.: 16:10
6/REC 4 (16 anys)
Dv. i Ds: 18:20/20:40/22:40
Dg.: 12:10/18:20/20:40/22:40
Dll a Dj.: 17:45/19:45/21:45

7/ CAMINANDO ENTRE TUMBAS 
(18 anys)
Dv. i Ds.: 17:30/22:25
Dg.: 11:50/17:30/22:25
Dll a Dj.: 17:45
7/THE EQUALITZER (16 anys)  
Dv. a Dg.: 19:50
Dll aDj.: 20:10

8/ OPERACION CACAHUETE 
(apta)
Dv.: 17:40
Ds.: 15:40/17:40
Dg.:11:40/15:40/17:40
8/ RELATOS SALVAJES (16 anys)
Dv. a Dg: 19:30/22:10
Dll a Dj.: 19:00/21:30

CINEMA A L’ANOIA
IGUALADA

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

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 42 SETMANES TANCAT

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
RIO (apta) 
Dissabte: 18:15
BAJO LA MISMA ESTRELLA (7 
anys)
Dissabte: 20:00
EL MEDICO (7 anys)
Dissabte: 23:00
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Sant Pau dóna resposta a 
una inquietud que hi havia 
entre els cristians de Tessa-
lònica, els quals sí que cre-
ien en Jesús mort i ressus-
citat i esperaven la vinguda 
de Jesús, però no tenien 
clara la sort dels difunts. 
Ell els diu: «Volem que sa-
pigueu què serà dels quin 
han mort, perquè no us en-
tristiu com fan els altres, els 
qui no tenen esperança» 
(1Te 4,13). I en la seva res-
posta afirma: «Tal com cre-
iem que Jesús morí ressus-
cità, també creiem que Déu 
s’endurà amb Jesús els qui 
han mort en ell... el Senyor 
mateix baixarà del cel, i els 
qui han mort en Crist res-

suscitaran primer» (4,14.16).
Davant el misteri de la mort, 
l’Església testimonia la pau i 
la joia que brollen de l’espe-
rança. Certament que el do-
lor es fa present en el nostre 
cor quan mor una persona 
estimada o quan la recordem 
amb enyorança. Però, al 
mateix temps, la nostra es-
perança és capaç de transfi-
gurar aquest dolor en la joia 
profunda de saber que el 
cristià que mor, creient i es-
perant en Jesús, és cridat a 
viure amb el Senyor (cf. 2Co 
5,8).
L’esperança del cel no és 
mera poesia, ni una mera 
paraula per a confortar-nos 
amb un sentimentalisme buit. 

La nostra esperança cristia-
na parla de vida eterna, de 
vida per sempre amb Déu. 
És del tot insuficient l’expres-
sió, que de vegades podem 
sentir, que els nostres difunts 
viuen en el nostre record. 
Certament que els recordem, 
que els enyorem. Però els 
nostres difunts són cridats a 
participar en la vida eterna 
amb Déu. Pobres d’ells, i de 
nosaltres, si solament per-
duréssim en el record dels 
qui ens estimen! L’únic que 
viu per sempre i sempre ens 
estima és el Déu vivent, que 
en Jesucrist, el seu Fill, mort 
i ressucitat, ens ha obert la 
porta de l’esperança que mai 
no mor.

MNS. ROMÀ CASANOVA

Què serà dels qui han mort (1Te 4,13)

Bisbe de Vic

La fe cristiana afirma també 
la resurrecció dels morts.
Per aquesta fe els cristians 
tenim la tradició d’enterrar 
els nostres morts. El lloc en 
què els cristians enterrem els 
nostres difunts és anomenat 
«cementiri»; una paraula que 
en grec recorda l’acció i el 
lloc de dormir. I així és: no-
saltres creiem que en el se-
pulcre del cementiri el nostre 
cos reposa, dorm, en l’es-
pera de la resurrecció dels 
morts, quan Crist mateix ens 
desvetlli del son de la mort 
per a viure amb ell per sem-
pre, amb tot el nostre ésser: 
cos i ànima.
Per això mateix m’agrada 
de recordar que l’enterra-

MÚSICA / LA VEU

Tal com estava anunciat, el 
passat dijous dia 30 d’octu-
bre la Schola Cantorum es 
va desplaçar a Cervera per 
solemnitzar una nova conce-
lebració eucarística en acció 
de gràcies per la beatificació 
de Mons. Alvaro del Portillo 
(1914-1994), successor de 
Josep Maria Escrivà de Bala-
guer al front de l’Opus Dei, fet 
succeït a Madrid el passat dia 
27 de setembre d’enguany.
Es va celebrar aquest nou 

acte al Convent de sant Agus-
tí de Cervera i va ser presidit 
pel bisbe de Solsona, Mns. 
Xavier Novell, acompanyat de 
preveres del bisbat de Solso-
na i també de la Prelatura de 
l’Opus Dei. Hi foren presents 
fidels i simpatitzants d’arreu 
de Catalunya i també repre-
sentació igualadina que omplí 
totalment l’església. La coral 
va interpretar obres sacres 
adients a la cerimònia sota la 
direcció de Josep Miquel Min-
dan i l’acompanyament a l’or-

Actuació de la Schola Cantorum a Cervera

gue per Pol Pastor.
No podem deixar de remarcar 
que la Schola Cantorum s’ha 
sentit molt valorada a l’haver 
estat invitada a coŀlaborar en 
aquests actes d’acció de grà-
cies celebrats a les catedrals 
de Vic i de sant Feliu de Llo-
bregat com també aquest 
darrer en el Convent de Sant 
Agustí de Cervera per la bona 
imatge que li ha reportat i la 
seva rellevància religiosa.

En aquests moments de 
tristor volem donar el nostre 
més sentit condol a la família 
de l’Àngel, que ens ha deixat 
aquesta passada setmana.
L’Àngel Molera va ser, ara fa 
quinze anys, un dels socis 
fundadors de la Colla Excur-
sionista de Vilanova. Per-
sona molt activa i vital, bon 
amic i un expert excursionis-
ta gran coneixedor del territo-
ri. Va fer de vocal en algunes 
de les més emblemàtiques 
sortides de la nostra Colla. El 
pla d’Aiats i santuari de Ca-
brera per terres osonenques, 
a Andorra ens va portar a fer 

el pic i estanys de Tristaina i 
l’any següent el Comapedro-
sa sostre de les muntanyes 
del principat i també amb ell 
vàrem assolir el cim del Car-
lit, el gegant de la Cerdanya. 
Saber que portaves a l’Àngel 
de guia et donava confiança i 
feia més fàcil aconseguir les 
fites que ell et proposava.
Company que tot el que hem 
caminat junts sigui només el 
principi d’un recorregut infi-
nit. A reveure.

Colla Excursionista de 
Vilanova del Cami.

La Colla Excursionista 
de Vilanova en record del 
company Àngel Molera Riu

ment, posar en el sepulcre 
el cos d’un cristià, expressa 
la nostra fe i esperança. La 
pràctica de la «incineració» 
o «cremació» —encara que 
permesa per l’Església, 
mentre no sigui una nega-
ció de l’esperança de la re-
surrecció—
no expressa tan clarament 
el que creiem i esperem els 
cristians.

L’esperança del cel 
no és mera poesia, ni 
una mera paraula per 
a confortar-nos



   

              

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

Núria Torres Riba. 
Nutricionista i dietista

Consells 
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ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU

DERMATOLOGIA ORTOPÈDIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA
· TERÀPIES NATURALS

OFTALMOLOGIA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES I

DR. JOSEP Ma USTRELL

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

ORTOPÈDIA 
CASES

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

POLICLÍNICA IGUALADA

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

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

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

C/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample). 
08008  - Barcelona

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@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)

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

La rellevància d’una 
correcta hidratació 

¿Sabies que una hidratació 
inadequada pot alterar la 
funció cerebral i el procés 
cognitiu? Un estudi rea-
litzat per la Universitat de 
Barcelona destaca que una 
deshidratació moderada 
està associada a canvis 
en la permeabilitat de la 
barrera hematoencefàlica, 
aspecte que condueix a 
una disminució del flux 
sanguini en determinades 
àrees cerebrals.
Tanmateix, si el nivell 
d’hidratació inadequada 
s’incrementa, es veuen 
afectades les capacitades 
de concentració i alerta, i 
es produeix un increment 
de la fatiga, el cansament 
i la somnolència. Per altra 
banda, també pot alterar 
les funcions cardiovascu-
lars i aquelles que regulen 
la temperatura corporal.
Cal recordar que durant 
l’exercici físic, el nostre 
cos secreta suor, una solu-
ció diluïda d’aigua i ions. 
Per aquest motiu, s’haurà 
d’ingerir líquids amb una 
composició similar als per-
duts a través de la suor, des-
prés de realitzar l’activitat 
física. 
En definitiva, mantenir uns 
nivells d’ingesta hídrica 
serà molt important a 
partir de begudes que 
subministrin carbohidrats 
i electròlits en suficients 
quantitats i velocitat, per 
tal de millorar el rendiment 
esportiu. 
¡No esperis a tenir set! 
Hidrata’t abans, durant i 
després de l’exercici físic, 
aportant una quantitat 
hídrica d’entre 120 i 150 ml 
cada 10-15 minuts.  



62
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
7 de novembre de 2014

Contactes

NOVEDAD!!!!
PITANGA VICIADA EN EL SEXO

SOLO PARA HOMBRES SERIOS Y DISCRETOS

698 320 908

Orientales
Jovenes y

guapas

Masajes+
Comp.

Particular
24h. 

Igualada
692 62 88 52

-NOMÉS CAPS 
DE SETMANA

-NOMÉS SORTIDES
-NOMÉS PER A TU

Truca’m
631 610 296
-DISCRECIÓ-

Relax MAESTRO FULO 
auténtico vidente

No hay problemas sin solución

Experto en unir amores imposibles.
Atraer a personas queridas, cura impotencia 
sexual, mal de ojo, maleficio, enfermedades, 
crecimiento de negocios, empresas, tiendas, 

éxitos en exámenes, concursos, etc...

Garantizado al 100% trabajo a distancia y 
desplazamiento posible. 

Tel. 634 22 98 01

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

CHICAS
ORIENTALES

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

De 8 de la
 mañana a 12h.

 de la noche

Tel. 602 303 825

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com



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:
Pica l'all i posa’l a daurar en una cassola amb un rajolí d'oli 
d'oliva verge extra. Trosseja el pernil i l'api i afegeix-los a la 
cassola. 
Trosseja el tomàquet a quarts, col·loca’l en el got de la 
batedora i tritura’l . Aboca el tomàquet triturat a la 
cassola, assaona i tapa. Deixa que es cuini el conjunt 
durant 5 minuts.
Afegeix el brou de verdures i els cigrons cuits. Pica el pa 
en daus mitjans, assaona i deixa que es coguin uns altres 
10 minuts més.
Passa la sopa a un bol, empolsa amb julivert picat i afegix 
els ous de guatlla. Deixa que es cuinin els ous amb la calor 
de la sopa.
Per a la guarnició, pica �nament el xili, la cua de ceba, el 
coriandre i els raves. 
Serveix la sopa en un plat soper, acompanya amb la 
guarnició i mulla amb el suc de la llimona.

Ingredients (4 persones) :
- 200 g de cigrons cuits
- 5 ous de Guatlla
- 100 g de pernil serrà
- 2 tomàquets
- 1 branca d'api
- 6 dents d'all
- 2 llesques de pa
- 1 l de brou de verdures
- Oli d'oliva verge extra
- Sal
- Julivert picat
Per a la guarnició:
- 1 llimona
- Cues de ceba
- 2 raves
- 1 xili
- Coriandre

Sopa “gachupa”
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CONFIDENCIALJaume Singla.-
Aquestes dues igualadines 
són membres de la Junta de 
l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada. Totes dues han 
passat pel pubillatge i són la 
darrera fornada de directius 
del gremi més antic de l’Anoia 
i un dels més antics de Catalu-
nya. La Sandra hi va entrar fa 
quatre anys i la Marta s’acaba 
d’incorporar. En aquest 
moment es troben preparant 
els Tres Tombs d’Igualada que 
són una de les grans festes 
de la comarca. Hem volgut 
entrevistar-les juntes perquè 
el treball del Gremi és un tre-
ball conjunt.
Entreu a la junta del Gremi 
a partir de conèixer-lo per 
dins?
S.P. Vaig ser Dama d’honor 
fa tres anys i en companyia 
del meu germà vàrem entrar 
a la Junta. La meva família 
ha estat sempre vinculada al 
Gremi. El sentiment que he 
viscut a casa m’ha fet decidir 
a involucrar-m’hi a fons.
M.M. He estat la pubilla aquest 
any i en la darrera assemblea 
em varen elegir membre de la 
Junta.
Ni a Igualada ni a l’Anoia no 
hi ha traginers amb cavalls. 
Quin futur li veieu a l’Antic 
Gremi?

S.P. Es tracta de donar testi-
moni d’un ofici avui desapa-
regut però que va tenir molta 
importància per al creixement, 
evolució i industrialització de 
la ciutat.
M.M. És una de les tradicions 
que cal mantenir.
Porta molta feina el Gremi?
M.M. Tot i que la feina es con-
centra al voltant de gener amb 
els Tres Tombs, hi ha activitats 
durant tot l’any. La sort és que 
hi ha molta gent per a fer-la
Vist des de fora, hom  pot 
veure que hi ha molta dife-
rència generacional dins de 
la Junta.
M.M. A la Junta hi conviuen 
generacions molt diferents 
i sovint es donen diversos 
punts de vista, però sempre 
s’arriben a acords de con-
sens. Tots hi aportem el 
nostre esforç.
S.P. A la junta hi ha membres 
que fa molts anys que hi són i 
també altres que fa molt poc. 
Es tracta de trobar el punt 
d’equilibri per incloure tots els 
punts de vista. Els mes grans 
tenen molta experiència i els 
joves l’empenta. És allò del 
seny i la rauxa.
Sou el relleu generacional 
del Gremi?
S.P. Entre els més grans i 
nosaltres hi ha encara altres 

generacions que segurament 
agafaran el relleu el seu dia. 
En tot cas nosaltres volem 
representar la continuïtat més 
enllà d’una generació. Potser 
faltaria més gent de entre 
trenta i cinquanta anys que 
són a qui correspondria agafar 
el relleu.
El Gremi està recuperant les 
músiques dels Tres Tombs.
M.M. És una tasca necessà-
ria per recuperar patrimoni del 
Gremi, que és també patrimoni 
de la ciutat. Les partitures 
existeixen però estan incom-
plertes. Es tracta d’enregis-
trar de nou el valset de Sant 
Antoni, la Patera, els goigs de 
Sant Antoni interpretats per la 
Schola Cantorum i estem tre-
ballant en dues sardanes que 

Aquesta setmana, la Sindicatura 
de Comptes ha detectat saldos de 
dubtós cobrament corresponents al 
31 de desembre del 2011 en 41 dels 
53 municipis analitzats amb població 
de 20.000 a 100.000 habitants. Un 
dels ajuntaments “estudiats” és el 
d’Igualada, que, vistes les “alegries” 
d’algun dels consistoris protagonistes 
de l’estudi, se’n surt prou bé.
Això s’extreu de dos informes del 
síndic Joan Ignasi Puigdollers, qui té 
atribuïda la fiscalització dels ajunta-
ments i l’elaboració del compte gene-
ral de les corporacions locals.
L’objectiu és comprovar si aquests 
saldos s’adeqüen a la normativa, 
són raonables i respecten el principi 
comptable d’uniformitat, ja que la 
provisió dels saldos de dubtós cobra-
ment a l’estat de romanent de tre-
soreria és una magnitud important 
perquè incideix directament en el 
càlcul del romanent de tresoreria per 
a despeses generals. Vaja, té molt a 
veure amb els diners que hi ha a la 
caixa.
En l’estudi, el síndic “renya”  a Igua-
lada dient que -al costat d’altres deu 
ajuntaments- “els percentatges de 
morositat aplicats eren excessiva-
ment baixos en relació amb l’antigui-
tat dels deutes”.  Es veu que aquí hi 
ha morosos crònics i el govern d’Igua-
lada pensa que pagaran algun dia... 
Mentrestant, a cosir-nos de multes. 
Vigileu amb el radar, que aquests 
dies volta molt. Massa.

han aparegut als arxius.  
Com es presenten els pro-
pers Tres Tombs?
S.P. Es tracta de mantenir el 
mateix nivell que tenim però 
la crisi fa minvar la capaci-
tat. Cada vegada costa més 
trobar cavalls i carruatges 
per l’increment de costos.
M.M. A Igualada ens agra-
den els carros de gran 
format i costa molt de trobar 
cavalls que els puguin tibar. 
Cal llogar molts cavalls i això 
encareix els Tres Tombs
Aneu a molts Tres Tombs 
fora d’Igualada?. 
S.P. Des que sóc a la Junta 
nomes he anat a quatre 
festes fora de la ciutat. Per 
sort hi ha altres membres 
del Gremi que participen en 
les festes que després rever-
teixen en més participació 
forana a Igualada. 
M.M. Tenim pactat un calen-
dari entre els gremis per no 
fer coincidir les respectives 
festes. Això afavoreix una 
bona participació. Penseu 
que participar en una festa 
dels Tres Tombs vol dir estar 
ocupat tot el cap de set-
mana. I son sis o set setma-
nes on hi ha Tres Tombs en 
algun lloc de Catalunya.

4 paraules amb... Sandra Paradell i Marta Marimon


