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El dia que Felip V
va ser a Igualada

Hi ha molt poca documentació de què va passar a Igualada el 1714, però 
13 anys abans, Felip V va ser a la ciutat, amb només 17 anys d’edat 

Més de trenta mil anoiencs, a favor de 
la independència de Catalunya

P08

Primera pàgina del registre municipal de 1714, únics documents que es conserven de l’època a l’Arxiu Comarcal, de la llavors Universitat de la Vila (Ajuntament) d’Igualada. P16

Diumenge es podrà tornar a 
escoltar l'oratori "Mil anys" 
a Santa Maria

XXXII ANY

La cua avança a l’IES Pere Vives d’Igualada, diumenge durant el matí.

Igualada vol 
aprofitar 
la marca 
Barcelona

IGUALADA 10

L'Igualada HC 
rep demà a les 
Comes el FC 
Barcelona

ESPORTS 38

47

c/ Piereta, 44 - PIERAc/ de la Virtut, local 12 - IGUALADA
c/ Major, 10 - MASQUEFAc/ Verge de Montserrat, 10- VILANOVA DEL CAMÍ
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La jornada del 9N va ser històrica no no-
més pel fons, sinó també per la forma. 
Bona part del poble català va convertir 
el passat diumenge en una nova Diada, 
que s’assenyalarà als calendaris i en els 
llibres com aquell dia en què dos milions 
de persones van plantar cara a la intrans-
igència i, fent cua, van esdevenir-se en 
un símbol de l’exercici de la llibertat i del 
compromís amb el futur de Catalunya. 
Més de trenta mil anoiencs van voler par-
ticipar d’aquest capítol i viure’l en primera 
persona, fos quin fos el desig expressat 
dins de cada sobre dipositat a les urnes 
de cartró. Es va perdre la por als fantas-
mes del passat, a les portes tancades a 
pany i forrellat, a les imposicions, i al si-
lenci obligat pels “derechos de conquis-
ta”. Això s’ha acabat, i bona part es deu 
a l’actitud demostrada en el 9N. Està ben 
clar que el país ha engegat un procés que 
no té marxa enrere perquè els seus ciu-
tadans així ho han decidit. Els que surten 
al carrer i protesten cívicament. Els que 
voten quan se’ls convoca. No els que cre-
men urnes, o els desitjos expressats en 
parets de paper, com lamentablement va 
succeir a Igualada. 

També és decebedora la gran quantitat 
de persones que van preferir, per diver-
ses raons, romandre en el silenci i l’im-
mobilisme. És una decisió lícita i respec-
table, però que seria millor que no es 
repetís, sobretot en els propers comicis, 
que seran del tot legals. Ja hauríem de 
ser prou adults democràticament com per 
saber que, “qui no es mou, no surt a la 
foto”. Simplement, no existeix. I, després, 
sempre és massa tard per refer el camí. 
No ens agraden, però tampoc ens sor-
prenen, les respostes que arriben des de 
Madrid. Les portes continuen tancades, 
l’actitud de Rajoy i el devenir de la políti-
ca estatal fan preveure importants canvis 
a curt o mig termini, que poden represen-
tar més pedres en el camí de Catalunya.  
Faria bé el president Mas a tenir present 
la demanda que li feia la societat civil de, 
ara ja sí, convocar eleccions de forma im-
mediata, esvair la boira quan més aviat 
millor i caminar cap a un nou horitzó en la 
història de Catalunya.
Nosaltres preferim les portes obertes.

Preferim les 
portes obertes

Mn. Valentí Miserachs, Antoni Dalmau, Josep M. Mindan, 
Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia i el Cor de l’Oratori
Diumenge, després de 10 anys, es podrà tornar a gaudir, a la 
basílica de Santa Maria d’Igualada, de l’oratori Mil anys que es 
va entrenar en l’any del Mil.lenari de Santa Maria, el 2004. Es 
tracta d’una excel.lent oportunitat de poder conèixer o recordar 
una obra musical de primer ordre que és un reflex de les arrels 
cristianes i de la història de Catalunya i de la ciutat d’Igualada.

María de los Llanos de Luna, delegada del govern 
central a Catalunya, va enviar una carta als direc-
tors de gairebé 3.700 centres públics docents per 
demanar-los que no prenguin decisions com “per-
metre la utilització del centre docent per a la promo-
ció o realització d’actes vinculats a la celebració de 
la consulta(...) És important observar el necessari i 
obligat compliment de les resolucions del TC i que 
no s’adoptin acords o es duguin a terme actuacions 
que poguessin contravenir la decisió del tribunal, així 
com la necessitat de vetllar per l’adequat ajust a l’or-
denament jurídic de l’activitat i funcionament de la 
institució que dirigeix”. El mateix va fer a la Genera-
litat, Diputacions, Consells Comarcals, Ajuntaments, 
etc. No sembla que li hagin fet gaire cas.

Ismael Serrano, cantautor madrileny, Johan Cruyff, 
entrenador holandès, Sor Lucia Caram, monja d’ori-
gen argentí, Desmond Tutu, premi Nobel sudafricà i 
Pérez Esquivel, premi Nobel argentí, Kean Loach, 
director de cinema, Paul Preston, historiador, són 
d’entre d’altres, personatges no nascuts a Catalunya 
que recentment s’han declarat en favor del dret a de-
cidir. La llista és llarga, però l’estat continua sord.

Pedro Arriola, sociòleg del PP, José Enrique Ser-
rano, del PSOE i  Joan Rigol, responsable del Pac-
te Nacional pel Dret a Decidir, que actuava com a 
emissari del President Artur Mas, s’han estat veient 
per tenir oberta una discreta línia de diàleg entre Es-
tat i Generalitat.  

Albert Boadella, actor, director teatral i fundador 
dels Joglars ha carregat contra el procés català amb 
motiu de la presentació del documental ‘Gente que 
vive fuera’, que protagonitza amb el periodista Fede-
rico Jiménez Losantos, l’escriptor Felix d’Azúa i el fi-
lòleg Xavier Pericay. “L’espectacle del 9-N és indigne 
i mostra l’estupidesa d’una societat malalta, que es 
creu greuges falsos i basa en ells la seva xenofòbia 
cap a l’espanyol. És un ‘xou’, però fa mal” i ha instat 
el govern central a tractar Catalunya “sense pietat i 
no com un boig”.

Oriol Junqueras, líder d’ERC, avisava que “El 9N 
l’hem d’organitzar entre tots i és evident que el Go-
vern també, perquè el Parlament va aprovar una de-
claració de sobirania i s’ha d’actuar en conseqüèn-
cia”.

Ramon Espadaler, conseller d’Interior, havia dit “Els 
Mossos no atendran allò que expressi el senyor mi-
nistre, sinó el que diguin els jutges o el fiscal” i va 
afegir que els Mossos, quan reben una instrucció ju-
dicial, han d’atendre-la complint la legalitat, però sota 
un principi de “proporcionalitat”.

María Dolores de Cospedal,  secretària general del 
PP,  va assegurar que el seu partit ha estat “contun-
dent” amb la corrupció i ha actuat “amb molta cla-
redat” en els escàndols. I això que el seu partit és 
qui té més imputats per corrupció. I van fent com si 
res, com l’alcaldessa d’Alacant Sonia Castedo, que 
apareix públicament saludant al rei i al president del 
govern de l’estat, malgrat estar imputada en dues 
causes. Quan la secretària del partit deia que “el PP 
ha fet tot el que podia fer” a més d’un se li escapava 
el riure. Però se’ls va gelar quan ella segui “i ha reac-
cionat com havia de reaccionar”.

Cristina de Borbó, Infanta i Duquessa de Palma, 
finalment ha vist com l’Audiència de Palma confirma 
la imputació de dos delictes fiscals. Li retiren però el 
de blanqueig de capitals que és el que comportava 
més risc. En els fiscals el testimoni dels “pèrits” d’Hi-
senda tindrà molt valor i ja van declarar que ella no 
s’adonava de res. Però de l’altra hauria estat molt 
més difícil escapar-se’n i ara ja s’ha fet la jugada.

Beatriz de Guindos, neboda del ministre d’Econo-
mia, que va haver de renunciar a la Comissió Naci-
onal dels Mercats i la Competència (CNMC), davant 
l’escàndol que va provocar el seu nomenament, ja 
ha trobat una nova “col·locació” al Banc Mundial a 
Washington, on representarà Espanya com a direc-
tora executiva suplent en la junta directiva. Una posi-
ció remunerada amb més de 211.000 dòlars anuals 
lliures d’impostos (uns 14.000 euros nets al mes). 

José Antonio Monago, president extremeny va fer 
32 viatges en primera a les Canàries a càrrec del 
pressupost del Senat. Ara Asier Antona, secretari ge-
neral del PP canari, ha assegurat que no sap “res” 
sobre les gestions que feia quan visitava les Canàri-
es. Però  Antonio Alarcó, senador i portaveu del PP 
al Cabildo de Tenerife, diu que “venia a donar un cop 
de mà, sobretot a reunions privades”. Tant que predi-
ca el que hem de fer ací.

Diumenge es va perdre la por als 
fantasmes del passat, a les portes 

tancades a pany i forrellat, a les 
imposicions. Això s’ha acabat, i

 bona part es deu a l’actitud 
demostrada en el 9N
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Diumenge passat, més enllà del recompte de vots, 
els catalans ens vàrem sentir lliures en votar sense 
por, tot i la prohibició i les amenaces del govern de 
l’Estat. Durant vint-i-quatre hores l’Estat Espanyol 
va ser fora de Catalunya i no va ser fins avançada 
la nit, i amb la constància de més de dos milions 
tres-cents mil votants, que no va aparèixer -via ví-
deo- un ministre a dir alguna cosa que gairebé ni 
recordo.
Tres dies més tard qui apareixia era Rajoy per se-
guir amb el seu ritornello de la Constitució. Una 
Constitució que només ens apliquen als catalans, 
perquè això de complir-la els dos partits majoritaris 
espanyols -PP i PSOE- s’ho han passat per l’arc 
de triomf, com demostren els milers de casos de 
corrupció que patim.
Cada vegada -dia sí dia no- que apareix un cas de 
corrupció política a Espanya, em preparo per  veure 
un nou episodi d’agressió a Catalunya. Unes agres-
sions que en alguns casos tenen alguna versem-
blança -cas Pujol Ferrusola- però en altres no tenen 
la mes mínima credibilitat -Xavier Trias-, però que 
tenen la capacitat de girar el focus de la premsa.
Els que hem patit alguna mena d’assetjament -o 
en termes moderns mobbing- sabem que la millor 
defensa davant l’assetjament és mostrar força i de-
terminació. L’assetjador és, per definició, un covard 
que utilitza la seva situació d’avantatge per mirar 
de dominar, perquè si no abusa del seu poder no 
pot mantenir la seva autoritat. És la por la que ens 
fa esclaus.
Els catalans, però, ja hem perdut la por. Ja sabem 
que l’Estat no ens donarà res i que, per tant, el que 
vulguem ho hem d’agafar pel nostre compte i sota 
la nostra pròpia i irrenunciable responsabilitat. L’Es-
tat nomes ens ofereix un NO a qualsevol planteja-
ment, petició o proposta que vingui de Catalunya.
El poble, tots nosaltres, hem votat i tot i que pot-
ser ens faltarien encara 300.000 vots a afegir als 
dos milions de Sí-Sí de diumenge per garantir la 
independència efectiva de Catalunya, hem obert un 
camí que ja és irreversible i només és qüestió de 
temps que assolim el nostre objectiu final. 
Ara la resposta està en mans dels partits sobiranis-
tes i si aquests són capaços de posar-se d’acord, 
els ciutadans donarem l’empenta final per deixar 
enrere tres-cents anys de ser una “región” maltrac-
tada per passar a ser un Nació lliure capaç de pren-
dre les seves pròpies decisions. 
Els caps dels partits catalans tenen ara una exceŀ-
lent ocasió de mostrar alçada de mires, però tenint 
en compte que en trenta-cinc anys no han estat ca-
paços d’aprovar una llei electoral pròpia per elegir 
els diputats del Parlament de Catalunya, penso que 
cal que des de la societat civil -tots nosaltres bàsi-
cament- els hem d’exigir decisió, generositat i alçà-
ria als polítics catalans, per donar el pas definitiu 
cap a la llibertat nacional de Catalunya. 

300.000 vots més

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

El sastre valent. El sastre valent va com-
prar una confitura, on es van posar set mosques. 
Enfadat, d’un cop amb una tela -feta fuet- les va ma-
tar a totes. I va brodar al cinturó “n’he mort set d’un 
sol cop”. Ningú sabia exactament què volia dir. Però 
un gegant va interpretar que aquell homenet havia 
matat set homes d’un sol cop. I va pensar que seria 
un bon rival per mesurar la seva força. I el va desa-
fiar. El sastre s’adonà que no hi veia gaire bé i li va 
proposar fer una demostració de força. El gegant va 
agafar una roca i la va esmicolar a trossos. El sastre 
va agafar un formatge i el va esprémer fins treure’n 
suc. El gegant va pensar que ho havia fet amb una 
pedra. Va prendre una roca enorme i la va llançar 
lluny. Aleshores el sastre va agafar un ocellet i en 
alliberar-lo, va volar fins a desaparèixer en l’horitzó. 
I el gegant es va sentir derrotat. I va convidar-lo a 
casa seva amb la intenció de matar-lo mentre dor-
mia. Però no ho va aconseguir perquè el sastre dor-
mia en un racó del llit. El gegant en veure’l viu, va 
pensar que havia resistit el cop i va fugir. El rei, en 
saber del seu èxit, li va encarregar una tasca més. 
Havia de guanyar a dos gegants més. I el sastre ho 
va resoldre amb el mateix enginy. Mentre dormien 
els anava tirant pedretes i ells van creure que era 
l’altre qui els molestava i van barallar-se fins matar-
se. I el rei li donà la mà de la seva filla i el va fer 
hereu del reialme. 

Una vegada més, un protagonista humil aconse-
gueix el final feliç gràcies al seu enginy. Les proves 
són episodis per justificar la imatge del triomfador 
que expressa l’ascens social. El paradigma de la fe-
licitat en una societat estratificada. I ho aconsegueix 
amb l’astúcia, la intel·ligència i el treball. I es posa 
en evidència, una vegada més, el menyspreu de la 
força i la por - recursos usuals dels poderosos -que 
representa el gegant i els perills. 
Per la princesa un home corrent és un insignificant 
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treballador manual, sense càrrecs ni coneixements 
especials. Però aquest sastre és capaç de resoldre 
els greus problemes socials del reialme. I guanya al 
gegant que és la corrupció, que guanya totes les vo-
luntats i podreix els estaments socials. Era com el 
gegant Polifem (només tenia un ull i el del compte 
era miop) a qui s’enfrontà a Ulisses -un altre murri- 
però també símbol de tots els mals. Sense vista però 
que mercès a la seva força, es creu pel damunt de 
tothom.
Però res és el que sembla. Les gelosies entre els 
poderosos és el focus de la seva perdició. Ho veiem 
ara com, per salvar-se uns, denuncien i enfonsen els 
altres. La lluita caïnita pel poder fa una neteja de ge-
gants que cap sastre, per valent que fos, podria fer 
en un enfrontament. I per això cal l’astúcia. Saber 
aprofitar les debilitats del contrari per fer prevaldre 
la raó. I es queden avergonyits en veure com “sers 
inferiors” els guanyen, perquè treuen aigua de les 
pedres o les llencen més lluny que el que poden fer 
ells. La seva debilitat sempre és la ceguesa. La que 
considera que la resta dels mortals són més febles 
i menys llestos. Però quan deixen de ser porucs, 
s’adonen que són més. I aleshores ningú els pot 
deturar. I són com la força del vent que arrenca els 
arbres frondosos. I flexibles com  l’herba del camp 
quan pateixen les turmentes. I quan se’n va l’oratge 
els bris d’herba tornen a aixecar el cap, mentre que 
els poderosos s’assequen amb les arrels esgarra-
pant el cel. 
A vegades dir “n’he mort set d’un cop” no és una 
fatxenderia. És només una veritat interessada. Però 
cal el valor de saber enfrontar-se amb els gegants 
poderosos. Saber plantar cara i jugar les cartes que 
es tenen. No cal lluitar amb les mateixes dels altres 
amb les que segur que guanyarien. Encastellar-se 
a la defensiva no porta massa lluny. El temps i la 
constància sempre acaben guanyant. 

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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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· Dissabte 8/11/2014
11-20-31-32-46-49
Complementari: 26
Reintegrament: 7

· Dimecres 12/11/2014
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Complementari: 49
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TRIO
· Dijous 6                  701  
· Divendres 7          110
· Dissabte 8     534
· Diumenge 9          828
· Dilluns 10               479
· Dimarts 11       974
· Dimecres 12      676

ONCE
· Dijous 6              14575
· Divendres 7       19068
· Dissabte 8    41984
· Diumenge 9       88352
· Dilluns 10             22008
· Dimarts 11    03940
· Dimecres 12    52529

· Dijous 6   3-5-18-22-25-30   C: 33  R: 4
· Dissabte 8   4-17-32-33-35-37  C: 29   R: 2

· Diumenge 9   2-4-10-33-46  Núm. clau: 6 

· Dimarts 11   2-14-21-36-46  Estrellas: 7/11

NOVEMBRE
14: Serapi; Josep Pignatelli; Veneranda. 
15: Albert el Gran; Eugeni; Leopold.
16: Margarida d’Escòcia; Gertrudis; Edmon.
17: Isabel d’Hongria; Iscle; Aciscle; Victòria.  
18: Romà; Aureli, mr.
19: Crispí; Faust; Abdies  
20: Octavi; Adventor; Benigne; Silva.
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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.

El dia d’ahir (el 9 N)
•• NÚRIA FERRER

Tant esperar el dia, tant esperar el dia, 
doncs ja va arribar i ja ha passat. Mai 
l’oblidarem. Encara que després vin-
gui un referèndum legal, hi hagi elecci-
ons anticipades...passi el que passi, el 
9 de novembre, sempre serà  el “dia”. 
El diumenge, abans de les vuit del 
matí, ja ens arribaven whats d’ amics i 
familiars que formaven part dels volun-
taris. Els whats eren tranquil·litzadors, 
tot estava bé, no hi havia problemes. 
De fet tampoc em preocupava massa 
que hi hagués aldarulls, el problema 
seria per a l’estat espanyol. Com ex-
plicaria al món que enviava la policia 
a enfrontar-se a la població civil no-
més perquè aquests volien expressar 
la seva opinió pacíficament? mmm...
difícil
Continuaven arribant whats: el tiet 
Josep i la tieta Glòria han vingut ben 
d’hora. Durant tot el matí anàvem re-
bent fotos dels amics i la família de 

Barcelona, Capellades, el Delta, Igua-
lada...tots dipositant la butlleta a l’ur-
na. Tothom preguntant a quina hora 
anàvem a votar nosaltres. Vam trigar 
dues hores a poder vestir-nos i deixar 
l’habitació de l’hotel, el whats no pa-
rava i evidentment volíem contestar a 
tothom. Quin gran invent aquest, mal-
grat els més de dos mil kilòmetres que 
ens separaven ens sentíem tots tan a 
prop...
L’oficina d’Acció estava al bell mig de 
la ciutat. Vam arribar a quarts d’una, 
pensàvem que seriem quatre gats 
i quina no va ser la nostra sorpresa 
quan vam veure gent entrant i sortint 
sense parar. De fet l’oficina està porta 
amb porta amb un restaurant espanyol 
de “tapas”. Nosaltres endavant i en-
darrere, ves que no sigui aquí, coses 
més estranyes s’han vist...
Molta gent com nosaltres, vinguts 
d’altres punts de Suècia, Dinamarca i 
Noruega. Gent jove, suposem que es-
tudiants i gent de la nostra edat amb 

fills. Catalans i catalanes casats amb 
suecs, noruecs i danesos. Venien tots 
amb la parella i els fills. Com a Catalu-
nya, es respirava emoció, alegria i so-
bretot il·lusió, molta il·lusió. Juntament 
amb la papereta s’havia d’incloure al 
sobre una fotocòpia del carnet d’identi-
tat o document de residència.
Després es podia anar a un altre local 
on hi havia instal·lada una pantalla ge-
gant per veure el 3/24.  Es podia men-
jar, fer petar la xerrada...no ens conei-
xíem de res, però crec que tots teníem 
la sensació de formar part d’aquella 
família. 
Sé que molts quan llegeixin aquest 
escrit engegaran les crítiques ràpida-
ment: que si no tenen res més a fer, 
que ho tenen clar si es pensen que 
aconseguiran la independència, que 
tot això és una comèdia que no ser-
veix per a res, que què fan vivint fora 
de Catalunya si són tan catalans...És 
igual que ens insultin, ens amenacin o 
se’ns riguin. Si cal anar més vegades 

a Dinamarca a votar, hi anirem.  Jo tinc 
molt clar que si continuem empenyent 
ho aconseguirem segur i el que encara 
tinc més clar és que ningú, ningú, nin-
gú ens podrà prendre el dia d’ahir.

Dia 14: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 15: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 16: BAUSILI/SECANELL/ Born, 23/Òdena, 84
Dia 17: MISERACHS./ Rambla Nova, 1
Dia 18: BAUSILI/ Born, 23
Dia 19: CASAS V./ Soledat, 119
Dia 20: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26

cartes al director

Benvolguts ciutadans d’Igualada, 
benvolguda gent de l’Assemblea Ter-
ritorial de l’ANC d’Igualada, socis i 
simpatitzants, voluntaris en la jorna-
da del 9N,
Amb aquest comunicat volem agrair 
la gran participació de la ciutadania 
d’Igualada  en el procés participatiu 
del 9 de novembre i  felicitar a tothom 
que n’ha fet possible el resultat ex-
traordinari, amb 15.233 vots emesos. 
L’agraïment i felicitació es vol fer ex-
tensible a tots els partits polítics que, 
responent la crida de l’ANC, han col-
laborat amb tanta eficiència al llarg 
de la jornada del 9N.
Així mateix, ens permetem unes pa-

raules de felicitació i agraïment per  la 
feina i energia despeses en la jornada 
històrica d’aquest diumenge. Uns es-
forços que, pensant en els socis i sim-
patitzants de l’Assemblea Territorial de 
l’ANC d’Igualada, s’han de sumar al 
treball ininterromput des de fa mesos 
duent a terme accions i campanyes 
adreçades a   tota la població d’Igua-
lada, escampant-hi la bona nova del 
Dret a decidir i  la convicció de votar 
pel Sí i Sí en la convocatòria del 9N .
L’objectiu de l’ANC és molt clar i pre-
cís: treballar per la Independència de 
Catalunya, i vosaltres, amb la vostra 
aportació desinteressada d’aquests 
dos anys, heu estat del tot fonamen-

tals per arribar a la fita del 9N, amb els 
resultats colossals obtinguts. Sense 
oblidar que en el camí cap al 9N heu 
fet  una feinada ingent d’organització 
i acompanyament en campanyes com 
Signa un Vot, el País de Tots,  la Via 
de l’Onze de Setembre de 2013 i la V 
de Barcelona de 2014, el concert del 
Camp del Barça, o la manifestació del 
19 d’octubre i la Gigaenquesta, en el 
marc de la campanya  final Ara és l’ho-
ra.
Ara som en un altre tram del camí, que 
ha de ser el definitiu, i l’ANC  ha de 
continuar treballant al costat de la ciu-
tadania, fins i tot, intensificant els es-
forços per a assolir l’objectiu; i vosal-

tres des de l’AT d’Igualada ben segur 
que tornareu a sirgar a favor de la 
consecució de la República catalana.

Permeteu, doncs, en nom de l’As-
semblea Territorial  d’Igualada que 
us tornem a agrair la   dedicació 
exemplar i desinteressada al servei 
de Catalunya, la causa comuna que 
ens convoca i ens uneix.

Salut i Independència.

Francesc Ricart. President de 
l’Assemblea Territorial d’Igualada 

de l’ANC.

Comunicat de l’Assemblea Territorial d’Igualada de l’ANC
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Productes de la terra, via d’impuls 
a l’economia local

Participació de la Xarxa Productes de la Terra al Fòrum Gastronòmic Barcelona. (Diputació de Barcelona)

Mapa de productes singulars de la Demarcació de Barcelona
(Diputació de Barcelona)

DIVENDRES
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i-quatre empreses de la 
Xarxa van participar en el 
Fòrum Gastronòmic 2014, 
que va reunir els principals 
professionals i les instituci-
ons de referència del sec-
tor a Barcelona. L’experi-
ència ha estat qualificada 
per part de les empreses 
d’altament satisfactòria. En 
el marc d’aquesta fira tam-
bé es van reconèixer una 
cinquantena d’empreses 
agroalimentàries amb més 
de cent anys de trajectòria 
i, així mateix, es va realitzar 
la primera trobada d’asso-
ciacions de la Xarxa.

Una altra acció per guanyar 
presència durant aquest 
any ha estat impulsar el 
Mercat itinerant del Mares-
me i, en la mateixa línia, 
la participació a la Fira de 
l’Ascensió de Granollers i 
la Fira Mercat de Mercats 
de Barcelona. A més de 
ser estratègiques per in-
crementar el coneixement 
públic de la Xarxa, les ac-
cions s’orienten a intensifi-
car l’actuació directa amb 
les empreses, en termes 
de comercialització, asso-
ciacionisme i internaciona-
lització. 

També ha crescut el nom-
bre d’activitats i de parti-
cipants, especialment, en 
les activitats de coopera-
ció empresarial. Durant el 
2013, van participar 374 
empreses, un 85% més 
que l’any anterior. En paral·
lel, s’ha registrat una impli-
cació superior dels agents 
representatius del sector. 

12 ens locals i més de 1.200 
empreses agroalimentàries 
de la demarcació de Barce-
lona aconsegueixen entre-
llaçar tradició, cultura i pa-
trimoni dels territoris amb 
economia local a través de 
la Xarxa Productes de la 
Terra. La iniciativa, impul-
sada per la Diputació de 
Barcelona, aposta des del 
2010 per posar en valor el 
territori, concretament, els 
productes alimentaris de 
qualitat de les comarques 
barcelonines, com a via  
estratègica per generar-hi 
ocupació i riquesa.

En un inici, seguint el pri-
mer cens de les empreses 
que formarien part del pro-
jecte, en trobem 766. Però 
la xifra ha augmentat un 
67% i, actualment, les em-
preses censades són més 
d’un miler. Les comarques 
que en concentren més (un 
46% del total) són l’Alt Pe-
nedès, Osona, el Berguedà 
i el Vallès Occidental.

Els productes alimentaris 
locals i de qualitat són un 
sector econòmic emergent, 
amb elevat potencial de 
creixement, i un actiu en el 
món rural, que aporta valor 
afegit als productes agra-
ris locals, tot equilibrant el 
territori i diversificant l’ofer-
ta. D’aquesta manera la 
Xarxa de Productes de la 
Terra guanya solidesa any 
rere any i continua expan-
dint-se. Un dels principals 
reptes és incrementar-ne la 
visibilitat.
Del 20 al 23 d’octubre vint·

 
Singularitzant el 
Vallès Occidental 

Per reforçar la imatge de la 
Xarxa Productes de la Ter-
ra, van seleccionar-se pro-
ductes singulars de cada un 
dels territoris que en formen 
part, és a dir, productes que 
destaquen per les seves ca-
racterístiques diferenciades 
i úniques, que el distingei-
xen de la resta. Aquestes 
característiques poden ve-
nir donades per factors di-
versos: tradició, innovació, 
qualitat, ....

D’entre els gairebé tres mil 
productes que produeix, 
distribueix i comercialitza, 
cinquanta-cinc van ser es-
collits per ser l’estendard 
de la Xarxa i una eina de 
promoció dels propis terri-
toris. La majoria són pro-
ductes d’horta i camp i la 

Un altre eix d’actuació en 
expansió a la Xarxa és la 
creixent vinculació amb 
el sector turístic, concre-
tat en la participació en fi-
res i mostres, la signatura 
de convenis amb el sector 
hostaler i de la restauració 
o el seguiment dels plans 
d’acció de turisme dels 
ens comarcals en matèria 
de gastronomia, esdeve-
niments i campanyes gas-
tronòmiques o empreses 
productores visitables. Així, 
intensificant i diversificant 
les actuacions, la Xarxa 
ha experimentat un creixe-
ment, no només quantita-
tiu, sinó també qualitatiu.

Ara bé, la Xarxa Productes 
de la Terra ha d’encarar 
reptes fonamentals, com 
millorar la capacitació del 
personal tècnic dels ens 
locals i millorar el cens, 
obtenint dades completes 
i actualitzades de totes les 
empreses. Introduir la inno-
vació en el sector també és 
clau per progressar.

Per això, actualment, un 
dels principals eixos d’ac-
tuació és incrementar  la 
formació orientada a fo-
mentar la innovació, des de 
la tecnològica a la gastro-
nòmica, i contribuir a què 
les empreses es renovin, 
amb la vista posada en po-
sicionar els territoris de la 
demarcació al capdavant 
d’un mercat a l’alça.

resta pertanyen als sectors 
carni, làctic, de fleca i pas-
tisseria, de licors, de pro-
ductes del mar, d’oli, xar-
cuteria i de productes del 
bosc.

En el cas del Vallès Occi-
dental, la quarta comarca 
amb més representació 
dins de la Xarxa, es van 
distingir com a productes 
singulars les mongetes del 
ganxet, la col brotonera, 
la botifarra terregada de 
Terrassa, l’oli becaruda, el 
mató d’ullastrell i la col de 
paperina. Per ara, 132 em-
preses de la comarca for-
men part de la Xarxa Pro-
ductes de la Terra (un 10% 
del total).

Més informació:
productesdelaterra.diba.cat
productesdelaterra@diba.cat

Alguns dels productes singulars del Vallès Occidental: mongeta del 
ganxet.  (Consorci de Turisme del Vallès Occidental)
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Encara que no ho he comprovat intueixo que en el 
món endreçat (Europa, el Canadà, els Estats Units, 
el Japó, etc.) el sector alimentari deu ser dels més 
regulats que hi ha, fins al punt que, tot sovint, alguns 
tenim la sensació que patim un excés regulatori, que 
estem sotmesos a un intervencionisme excessiu. I 
parlo del sector alimentari entès en el sentit més am-
pli, és a dir, el que comprèn tota l’activitat econòmica 
que va des de la producció agropecuària (incloent, 
per exemple, les granges de gallines, el món del vi, 
la pesca i totes les industries i activitats relaciona-
des), sense oblidar l’estricta normativa sobre en-
vasament, transport i distribució, fins a tot allò que, 
com a consumidors finals, ens és més proper, com 
per exemple la regulació del sector de la restauració. 
Vull suposar que tota aquesta normativa no és fruit 
del caprici dels poders públics, encarnats en els le-
gisladors i els governants, ni tampoc dels funcionaris 
de les diverses administracions públiques que tenen 
l’obligació d’aplicar la normativa. M’agradaria creure 
que aquest intervencionisme és només el resultat 
d’una voluntat honesta de servei públic, és a dir, la 
de vetllar per la nostra seguretat alimentària i el be-
nestar general dels ciutadans. 
Ara situem-nos en un restaurant qualsevol a l’hora 

Flam de la casa

MIQUEL SAUMELL ·    @MiquelSaumell

d’escollir les postres, quan llegim a la carta que te-
nen “flam de la casa”. Llavors molt sovint es produeix 
una situació que segur que també heu experimentat, 
quan es presenta la mestressa o l’encarregat i ens 
diu amb cara orgullosa de satisfacció que “el flam 
és de la casa, el fem nosaltres”. Com volent dir, o 
almenys així ho interpreto, que el seu flam és de la 
màxima garantia, donant a entendre que si el flam 
fos de la marca ics no oferiria tanta qualitat com el 
que ens estan oferint ells.
Doncs bé, sempre que em trobo en una situació com 
aquesta, i m’hi trobo sovint, em pregunto quin me-
canisme mental fan servir els restauradors, cuiners i 
cambrers, per utilitzar com a únic argument de ven-
da que el flam “és de la casa”. Perquè, fixeu-vos-hi 
bé, no et diuen que el sucre l’han anat a buscar a la 
quinta forca o que els ous són d’unes gallines del pa-
gès del costat que no estan gens estressades, sinó 
que es limiten a argumentar-te que el flam “és de 
la casa”. Naturalment que només puc parlar per mi, 
però us puc ben assegurar que si el lloc on sóc no el 
conec ni en tinc referències prèvies, quan em diuen 
que el flam “és de la casa” ja sé del cert que, per si 
de cas, aquell dia no menjaré flam.

Mentre pujava cap a Forès, on m’havien assig-
nat un lloc de suplent de la mesa, sentia per la 
ràdio la veu emocionada de la Sílvia Còppulo 
que entrevistava un home que s’havia despla-
çat des del sud del Brasil per venir a votar. Si 
hagués trobat algun impediment, hauria anat 
a Buenos Aires. Un altre testimoni que em va 
frapar va ser el d’una senyora que es va des-
plaçar de Xangai a Tòquio per votar, amb els 
inconvenients que comporten els visats, el preu 
de avió, etc. 
Constituïda la mesa de Forès després de resol-
dre uns petits problemes informàtics, vaig re-
tornar a Santa Coloma per incorporar-me a una 
de les taules de recollida de signatures. Molta 
gent no n’estava informada, però quan explica-
ves que es tractava de presentar una denúncia 
als organismes internacionals contra el govern 
espanyol per les dificultats que posava a l’exer-
cici del dret fonamental de votar, tothom s’hi 
apuntava. En alguns moments, la taula es feia 
insuficient i es  varen formar cues tot i haver-hi 
quatre fulls simultanis de signatura.
L’ambient general era festiu, com no havia vist 
en cap altra votació anterior. En les escapades 
que vaig fer a l’interior de l’institut, vaig poder 
veure moltes famílies amb nens, que immorta-
litzaven el moment fent-se fotos en el moment 
de la votació. “És un moment històric -deien- i 
volem guardar-ne un record”. Molts feien bro-
ma de la prohibició del govern. Hi havia de tot 
menys por. 
Em varen comentar que una àvia de Passanant 
de 103 anys s’havia fet portar des de Barcelona 
per poder anar a votar al seu poble. No vaig po-
der-ho comprovar, però sí que vaig poder veure 
molts avis amb dificultats de desplaçament que 
anaven acompanyats de fills i néts per dipositar 
el seu vot. Alguns feia anys que no els veia per 
carrer, però varen ser-hi. Sovint ens arribaven 
notícies de tot arreu: “Ja han votat un milió i mig 
de persones”, “Ja arribem als dos milions”... Tot 
això feia més suportable el fred que el vent de 
tramuntana ens feia penetrar fins als ossos.
Ja frisava per la pausa del dinar per veure què 
deien a la televisió. L’ambient era normalíssim 
a tot arreu. Cap incident, excepte l’anècdota de 
Girona on als fatxes els va sortir el tret per la 
culata. Al contrari: arreu es veia un ambient de 
festa i alegria. Em va emocionar l’avi que va 
dir que després de votar aniria a l’enterrament 
de la seva dona. Molta gent gran tenia els ulls 
brillants. Votaven pels que ja podien fer-ho. Jo 
crec que per a ells aquest dia es va acabar la 
Transició.
A l’hora del recompte vots, l’Institut es va om-
plir. Havia votat més gent que en les eleccions 
on hi havia hagut la participació més nombro-
sa. I la immensa majoria havia votat pel Sí-Sí. 
Cada vegada que cadascuna mesa acabava el 
recompte, tothom aplaudia amb ganes, consci-
ents que tot i no ser la votació definitiva, marca-
va una fita històrica.
Hem iniciat una altra època, diguin el que di-
guin aquells que han volgut treure-li importàn-
cia i fins i tot han parlat de “fracàs”. No hi ha pit-
jor sord que el que no hi vol sentir ni pitjor cec 
que el que no hi vol veure. I el que vàrem sentir 
diumenge, el comentari més freqüent, era que 
“això no hi ha qui ho pari”. 

Jornada inoblidable

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Ja hi som, ja som al dia després, o als dies de des-
prés del 9N. Aquest diumenge de matí plujós esde-
vindrà una de les icones de les nostres vides que 
emmarcarà els fantàstics voluntaris, d’una respon-
sabilitat radical; ens recordarà l’emoció viscuda dins 
dels col·legis electorals i a fora, a les taules de de-
núncia contra el govern espanyol; i sobretot ens en-
comanarà l’exercici de democràcia responsable dels 
participants: algú havia viscut abans un moment tan 
intens com el de l’aplaudiment mutu dels voluntaris i 
els primers ciutadans adreçant-se a les urnes? Me-
morable.
A aquestes alçades ja heu llegit i valorat els resultats 
de la magnífica jornada de la consulta, -ai!, no, del 
procés participatiu-, i també heu valorat les valoraci-
ons dels qui en saben. Ja han passat cinc dies del dia 
9, ja som en els dies de ressaca, de la ressaca d’in-
gesta de  nouena. Sí, ja som en temps de 10 eNa, en 
què hem de viure i assolir els pressupòsits d’aquests 
anys que havien de cristal·litzar en una Consulta que 
ha quedat en un producte de menys gruix, però amb 
la funcionalitat suficient per continuar la via cap a la 
Independència.
I arribo al desenllaç, a la colossal xifra de més de 
2.250.000 paperetes dipositades a les urnes de tot 
Catalunya, sense comptar les de l’estranger i les 
dels qui poden votar encara fins al 25 de novembre 
-dilluns hi havia cua al Palau Robert. A Igualada, més 
de 15.000 i més de 40.000 a l’Anoia, unes quantitats 
molt importants, gairebé com les de participació de 
les municipals, apuntaven la nit de diumenge perso-
nes significades del nostre món igualadí, recordant 
que, a més de les dificultats “ambientals” d’aquest 
procés participatiu, no hi havien participat els votants 
dels partits unionistes. Ningú, doncs, no ens pot ai-
gualir el significat dels resultats tan extraordinaris, ni 
és de justícia que veus interessades que han fet tot 
el que han pogut i més per prohibir-nos de consultar 
el poble català ens recordin que hi ha molta gent que 

no va anar diumenge a votar i que farem bé de re-
baixar la nostra eufòria. 
Doncs ja l’hem rebaixada. Ara, a l’inici dels 10 eNes, 
ja estem en dansa per trobar com s’ha d’arribar a 
l’escenari desitjat, el de la Declaració de la Indepen-
dència fruit del procés  pendent i esperat: unes elec-
cions amb caràcter plebiscitari que obrin les portes 
a la culminació del procés. En la rebaixa, en aquests 
moments, també hi ha qui pot afegir ja la incertesa 
de com anirà tot plegat, és a dir, com s’arribarà a la 
majoria parlamentària a favor de la Independència: 
llista unitària?, acord de mínims dels partits en els 
seus programes electorals..? I encara, en clau posi-
tiva, saber el paper que hi han de continuar jugant  
l’ANC i Òmnium, per exemple. 
En qualsevol cas, el 9N per a molts, per a una majo-
ria clara i contundent no té retorn, per convicció i per 
necessitat. Aquesta majoria entén encara més des 
de diumenge que la independència és l’oportunitat 
per fer un país millor, i que cal assolir-la de manera 
inajornable davant la precarietat social i patiment de 
tanta gent. Per si falten arguments -els unionistes 
no en tenen- aquesta majoria sap que no hi ha sor-
tida possible sense la independència, que no es pot 
acordar res amb el PP, “l’hereu ideològic i biològic 
del franquisme” (com deia V. Partal a Vilaweb), sa-
bent que aquests “hereus” mai no ens reconeixeran 
com a subjecte polític, sempre ens negaran la sobi-
rania, el seu gran argument per continuar tractant-
nos com a súbdits. 
Des de l’ANC ja ho dèiem: el 9N és només el prin-
cipi. Ara va de debò, res ja no serà simbòlic només; 
des d’ara hem de trepitjar ferm, conquerint el futur, 
des del potencial acumulat els Onzes de Setembre, 
des de l’èxit del Procés participatiu. Ara és l’hora 
de continuar amb l’esperit d’Ara és l’hora escampat 
fa setmanes per Òmnium i l’ANC: és l’hora dels 10 
eNes  fins a la solució final.
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Després del 9N (som en el 10 eNa)

FRANCESC RICART ·   



Diumenge, els anoiencs vam votar sobre el futur 
polític de Catalunya. Més de trenta mil persones 
del nostre territori van expressar els seus desitjos 
en una de les 122 urnes de cartró repartides en 
locals municipals, escoles i instituts. Afortunada-
ment, es pot continuar votant fins el 25 de novem-
bre. El que ja és més fotut, és que per a la gent 
d’Igualada i l’Anoia, per fer-ho hem d’anar a Barce-
lona o, més a prop, a Manresa.
El Govern de la Generalitat va optar en aquesta 
convocatòria del 9N donar a conèixer els resultats, 
per primera vegada, segons la distribució territorial 
per Vegueries, una fórmula amb un cert regust his-
tòric, però que, en el cas de l’Anoia, és falsa, pura 
invenció. Tot plegat perquè la Generalitat, mal-
grat existir unànimes declaracions del Parlament 
en contra, segueix insistint en situar la comarca a 
l’anomenada Catalunya Central, una opció que, 
per activa i per passiva, ja s’ha dit des d’aquí que 
no ens interessa. 
Mentrestant, a Manresa i a Vic s’han instaŀlat de-
legacions de la Generalitat on poder continuar vo-
tant, però a Igualada, no. Els departaments de la 
Generalitat -Educació, Sanitat, Mossos, Justícia...- 
han creat oficines a Vic i Manresa... però a Iguala-
da, no. Si en un CAP de l’Anoia falta material, es 
demana a Manresa. Si en una escola de l’Anoia 
falten llapis, es demanen a Manresa. Si s’ha d’ar-
reglar la calefacció, ve una empresa de... Manresa! 
L’Anoia és la “criada” de la Catalunya Central, per 
no definir-ho d’una altra manera. I, pel que sembla, 
als nostres polítics ja els està bé, a tenor del seu 
immobilisme crònic.
El Parlament va crear recentment l’Àmbit del Pe-
nedès, on l’Anoia és membre fundador de ple dret, 
i on Igualada pot tenir un protagonisme més des-
tacat que en una zona on Manresa s’ho menja i 
s’ho queda tot. Però aquí no s’ha demanat res de 
res. Res. Ni pintem res en la inventada Catalunya 
Central, en la que Vic tampoc hi volia ser però va 
coŀleccionant subseus de la Generalitat “per si de 
cas”, ni sembla que vulguem pintar res en el nou 
Penedès.
Això dels mapes territorials pot tenir la importància 
que cadascú li vulgui donar, però a la fi i a la cap 
ja s’aprenen a les escoles. I, ara que es parla tant 
d’una Catalunya independent, els que manen aquí  
-o fan veure que manen- haurien de començar, 
de tant en tant, a pensar quin pes i quin paper ha 
de tenir aquesta “capital” que es diu Igualada, i la 
comarca de l’Anoia. Si demà mateix aquest país 
independent fos una realitat, em temo que Igua-
lada seria altra vegada el que és des de temps 
immemorials: un lloc que sempre protesta pel seu 
desencaix geogràfic, però que no fa res per encai-
xar-se.
Em resisteixo a pensar que sigui així. Ja aniria es-
sent hora de prendre’s molt seriosament si, en una 
Catalunya independent, té més sentit, per exem-
ple, una Conca d’Òdena com la que tenim, i un 
país amb quasi un miler de municipis, o bé una 
Igualada amb 80.000 habitants que es convertei-
xi en una de les grans capitals del nou país. En 
una ciutat candidata a ser el primer referent de la 
Vegueria del Penedès i en el nucli més important 
entre Barcelona i Lleida, nexe de comunicacions i 
amb gram terme municipal amb una forta implanta-
ció de sòl industrial. Tampoc estem tan lluny d’això, 
ja fa temps que hi ha veus que van en aquest camí, 
però per això és necessari ser ample de mires, i 
intel.ligència política. No només pensem en el futur 
del país, pensem també com aprofitar-lo.

Igualada en una 
Catalunya 
Independent

JORDI PUIGGRÒS 

Sortida 555
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Avui tampoc parlaré del “procés” i el 9N. Altres com-
panys ho faran rebé en aquest mateix periòdic. Avui 
m’agradaria retre un homenatge emocionat a una de 
les persones que més ha fet per l’independentisme 
català, i parlo d’un home que és andalús i no pertany 
Òmnium ni a l’ANC ni a Súmate; em refereixo a Al-
fonso Guerra. Ho dic seriosament, no us penseu que 
m’he oblidat de prendre la medicació. Alfonso Guerra, 
aquest líder polític afiliat al PSOE des dels temps he-
roics de la clandestinitat, company de viatge de Feli-
pe González en el congrés de Suresnes l’any 1974, 
l’home que va col·laborar posant una de les principals 
llavors d’aquest moviment que avui remou Catalunya 
de manera imparable. Val la pena fer un repàs a la 
seva trajectòria personal i política per fer-nos cabal de 
la seva labor en favor de la nostra causa.
Nascut en una família humil de Sevilla, es llincencià 
en Filosofia i Lletres a més d’enginyer tècnic indus-
trial. L’any 1970 ja va entrar a formar part de l’exe-
cutiva del PSOE, partit del qual ja era militant des de 
jovenet. Pel que sembla mai ha treballat -en el sentit 
que els meu avi donaven a aquesta paraula, o sigui 
doblegar l’esquena- i sempre ha viscut de la política.
És un home que va tenir el mèrit de crear-se fama 
d’hàbil polític, intel·lectual, culte i sibil·lí, allò que en 
diuen un perspicaç florentí, però que si Maquiavel 
s’hagués aixecat de la seva tomba s’hauria tornat a 
morir de l’ensurt, doncs la realitat és que com a polític 
ha estat barroer, populista, mediocre i d’una cultura 
justa, justeta. Les seves intervencions al Parlament 
utilitzant cites equivocades de filòsofs i pensadors 
eren famoses. Atribuir pensaments a Voltaire quan 
eren de Rousseau esdevenien patinades freqüents 
en els seus discursos. D’ell es deia que ho sabia tot, 
que res se li escapava, però resulta que el seu germà 
Juan utilitzava el seu despatx oficial per fer tràfec d’in-
fluències i ell o no ho sabia o mirava cap a al cel men-
tre xiulava l’only you. Per aquest motiu, finalment, va 
abandonar la vicepresidència del govern l’any 1991, 
però no altres càrrecs en la política, on ha estat fins 
ara que ha anunciat que es retira. Trenta-set anys i 
tres mesos arrapat a la mamella, cobrant sous i dietes 
dels nostres impostos. Si els aturats espanyols -quasi 
cinc milions- sabessin què li reporta aquesta jubilació, 

possiblement organitzarien algun aldarull i li trencari-
en els morros, una feinada digne d’Hèrcules perquè 
de morro n’ha tingut sempre molt.
Doncs tornant al tema inicial, hem de recordar que 
quan Zapatero va prometre que respectaria el text 
de l’Estatut del 2006, el president de la comissió, Sr. 
Guerra, el va potinejar i, en una compareixença, va 
dir orgullós: lo cepillamos antes de entrar en la co-
misión, si, la verdad, para que nos vamos a andar 
con eufemismos, coño; el més enraonat que va sortir 
de la seva boca va ser coño. El famós cop de ribot. I 
aquest és el moment, històric, que ens va fer el gran 
favor, naturalment sense saber-ho, perquè saber, sa-
ber aquest “intel·lectual” no sabia gran cosa doncs és 
més curt que una màniga d’armilla, incapaç de mirar 
una mica enllà i valorar els seus actes i les seves pa-
raules de cara al futur. La seva especialitat sempre ha 
estat fer una gracieta i si després declara un incen-
di... doncs algun bomber ja l’apagarà. Per això hem 
de donar les gràcies al salao del Sr. Guerra per la 
seva col·laboració. Sense saber-ho ha interpretat a 
la perfecció el paper de tonto útil. De vegades penso 
que el llest de la família -tenia dotze germans- era un 
que sortia per la televisió fet un perdulari, desarreglat 
i desdentegat que sempre es gratava l’entrecuix.
A partir d’aquí altres polítics s’han anat sumant a la 
causa independentista ajudant amb el que poden. 
Mariano Rajoy recollint signatures contra l’estatut, Vi-
dal Quadras dient que s’havia d’enviar una divisió de 
blindats a Catalunya, la Soraya “boquita de esfinter” 
Santamaria parlant del imperio de la ley... fins i tot 
a l’Anoia tenim un important polític que col·labora tot 
i que representa que hi està en contra: l’alcalde de 
Montbui Teo Romero que deu tenir la mateixa capaci-
tat que el Dr. X de la peli X: The Man with the X-Ray 
Eyes, veure-hi més enllà que la resta dels humans, a 
jutjar per les seves declaracions recents: “A Montbui 
la majoria de la gent no vol la independència”. Amb fe-
nòmens així ja no ens calen consultes i fins i tot potser 
ni ens caldran eleccions; ell, l’autoritat, ja “ho veu”, tot 
i que potser s’hauria de fer graduar aquesta visió raig-
X per algú que hi entengui, ja que el 9N a Montbui el 
resultats de les urnes van donar més de dos terços a 
favor del sí-sí. Cagumdena, populatxo...

Homenatge
JOSEP M. RIBAUDÍ ·    Membre de l’ANC

Quedin-se amb el detall: Mariano Rajoy compareix 
ahir per parlar de Catalunya, no aporta res i marxa 
cap a Austràlia. Als antípodes del problema, no po-
sant-hi terra pel mig, sinó també mar, aire, bosc, de-
sert i no espai sideral pel simple fet que de moment 
no ens hem independitzat d’Espanya i encara no ens 
hi han desterrat. Però la imatge té tot el seu sentit. 
Compareix en roda de premsa (oh, miracle!) i bàsi-
cament ens dedica una versió avorrida, repetitiva i en 
estil registrador de la propietat d’aquell hit d’Alaska 
que deia “Yo soy así, así seguiré nunca cambiaré”, i 
au, expedient cobert (“coñazo”, en terminologia Az-
nar), i qui dia passa any empeny. I a això n’hi ha qui li 
diu president del govern.
Però Rajoy no només aplica aquesta filosofia de vida 
(política) amb Catalunya. Tot ell és un antisistema. Tot 
ell. No només amb una Catalunya a qui distancia es-
tratosfèricament tant amb els seus silencis com amb 
les seves paraules sordes. No només amb una Cata-
lunya on es manifesten més de dos milions de perso-
nes que reben com a resposta del màxim dirigent del 
govern espanyol que hi havia més gent a casa. Rajoy 
és un tèrmit per a la mateixa política, no només per a 
la unitat d’Espanya que amb paraules repel·lents tant 

diu defensar i que tant està ajudant a carregar-se. Ell, 
com a president, és pura antipolítica, i així, ell i uns 
quants més, s’estan carregant Espanya i la possibili-
tat que algú realment hi pugui creure.
El contrast amb el que tenim aquí a Catalunya és bru-
tal i encara no sé del tot si positiu o negatiu. Però el 
cas és que un bullir polític d’aquí, amb lideratges que 
com a mínim diuen coses disputant-se l’hegemonia 
catalanista, conviu, dins d’un mateix estat i dins d’un 
trepidant moment polític, amb un desert esfereïdor a 
PP i PSOE. I és de justícia assumir que si bé la buidor 
de Pedro Sánchez inquieta, la de Rajoy arriba a indig-
nar per com d’irresponsable que és. I davant d’això, 
allà a Madrid creix l’alternativa radical que apunta a 
no tenir res a veure amb aquesta decadència, i aquí a 
Catalunya accentua la sensació i la convicció que no-
saltres no som d’eixe món. Que no cal que ens expul-
sin del sistema solar per distanciar-nos d’ells, perquè 
ja fa temps que som a anys llum, i accelerant. Cada 
dia més als antípodes del problema que molta gent 
(in crescendo) identifica, gràcies als Mariano, amb 
Espanya.

(Extret d’El Singular.cat)

Als antípodes del problema
TONI AIRA ·    



Un total de 33.365 anoiencs van votar per la independència 
de Catalunya a la històrica jornada del 9N
JORDI PUIGGRÒS.-
Un total de 33.365 anoiencs 
va votar a favor de la inde-
pendència de Catalunya en la 
jornada de participació del 9N 
a la comarca. El dispositiu va 
comptar amb la participació de 
40.238 persones a la comar-
ca, amb una participació apro-
ximada del 46,4%, similar a la 
d’unes eleccions europees, i 
prenent com a base el cens 
de les últimes eleccions al 
Parlament Europeu. El 82,9% 
dels participants van optar per 
respondre “Sí-Sí” a la butlleta, 
mentre que un 7,6% va prefe-
rir el “Sí-No”. L’opció negativa 
va reclamar l’interès del 4,2% 
dels participants, amb 1.705 
vots en alguns dels 36 espais i 
122 meses que hi havia repar-
tides en els 33 municipis de la 
comarca.

Vilanova, en el top ten dels 
municipis pel “No”
La participació va ser supe-
rior al 60% en quinze muni-
cipis de la comarca, tots els 
de l’Alta Anoia, i alguns del 
sud-oest de la comarca. En 
canvi, cinc municipis no van 
arribar ni al 40% de participa-
ció: Piera, Cabrera, la Torre de 
Claramunt, Santa Margarida 
de Montbui i especialment Vi-
lanova del Camí, que a més 
figura a la novena posició en-
tre els municipis de Catalunya 
-i el tercer de Barcelona- que 
més percentatge  de respos-
tes de “No” van tenir entre els 
votants. Efectivament, l’11,7% 
dels vilanovins que van anar 
a votar, van preferir que el fu-
tur polític de Catalunya no es 
mogui ni un miŀlímetre de com 
està.

Van votar 15.233 
igualadins
A Igualada, van acudir a la 
convocatòria “iŀlegal” un total 
de 15.233 persones, la qual 
cosa representa una partici-
pació aproximada del 54,4%. 
D’elles, el “Sí-Sí” va ser acla-
parador, amb el 87,7% dels 
sufragis, i 13.367 vots a fa-
vor de la independència. El 
“Sí-No” va obtenir també un 
percentatge significatiu del 
6,4% (975 vots), mentre que 
les paperetes no vàlides -amb 
dibuixos guixats, comentaris 
variats de tota mena i altres 
coses impublicables- van su-
perar, amb un 2,28%, els vots 
del “No”, que van ser el 2,21% 
i un total de 337 paperetes.

El tema de la setmana
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Sí - Sí 13.367 87,75%
Sí - No 975 6,40%
Sí - En blanc 146 ,96%
No 337 2,21%
En blanc 60 ,39%
Altres 348 2,28%
Total 15.233 54,43%
Cens 2014 Europees: 27.984

IGUALADA

Sí - Sí  4.398
Sí - No  352
Sí - En blanc  63
No  111
En blanc  21
Altres  168
Total  5.113

IES Mercader

Sí - Sí  4.927
Sí - No  269
Sí - En blanc  48
No  87
En blanc  26
Altres  87
Total  5.444
  

IES Pere Vives Vich

Sí - Sí  4.042
Sí - No  354
Sí - En blanc  13
No  139
En blanc  13
Altres  93
Total  4.676

IES Milà i Fontanals

Cues a Igualada, en dos dels centres on es podia votar, a l’IES Pere Vives i l’IES Mercader. A sota, una de les taules, en plena activitat a Igualada.

Participació en % del 9N a l’Anoia

En el decurs de la jornada 
es van viure moltes escenes 
emotives en les cues -llargues 
però no fatigoses- que es van 
fer en els tres centres de vo-
tació, als IES Milà, Pere Vives 
i Mercader, amb gent de totes 
les edats que va voler partici-
par de forma cívica, pacífica 
i festiva d’un dia per a molts 
inoblidable i històric. L’alcalde 
Castells va fer de voluntari en 
una de les meses, així com 
alguns dels regidors de l’Ajun-
tament. 
Tancats els “coŀlegis elec-
torals”, el recompte va anar 
prou ràpid -en general, també 
va ser-ho a tota la comarca- i 
a les 10 de la nit ja es tenien 
pràcticament al cent per cent 
els resultats de l’Anoia. L’ANC 
va habilitar el vestíbul de l’Ate-
neu i les sales adjacents com 
a centre de recollida de dades, 
amb la coŀlaboració altruïsta 
de l’Ateneu Igualadí i els seus 
treballadors. Ràdio Igualada 
va efectuar un ampli desple-
gament amb el recompte de 
resultats i la presència de tots 
els representants polítics.

Marc Castells (CiU): “una 
jornada esplèndida”
L’alcalde Marc Castells (CiU) 
valorava el 9N com “esplèn-
did, amb una gran participació 
i sense incidències remarca-
bles. Cal agrair la feina als 

voluntaris, tothom ha treballat 
amb un somriure. Ha estat un 
dia memorable per a molta 
gent, crec que mai havia vist 
tantes persones fent-se una 
foto davant una urna”. 

Pere Calbó (PP): “És un pro-
cés sense garanties”
El regidor i diputat Pere Calbó 
(PP) mostrava el seu “respec-
te per a totes les persones que 
han anat a votar. És evident 
que hi ha hagut una important 
participació, però respecte 

d’altres comicis, no és extra-
ordinària. És un procés sense 
garanties democràtiques, i les 
dades cal agafar-les com un 
acte de fe. Qui ha controla tot 
el procés té una determinada 
ideologia, han primat més els 
interessos electorals a curt 
termini, que els de Catalunya”.

Xavier Figueres (PSC): 
“Hem de saber adaptar-nos”
L’igualadí Xavier Figueres 
(PSC) explicava que “avui 
hem vist com gent de totes les 
edats i orígens molt diversos 
votava amb emoció, essent 
conscient que el que feia era 
històric. Crec que els partits 
hem de saber adaptar-nos al 
moment que viu ara mateix 
Catalunya”.

Alba Vergés (ERC): “El re-
sultat és espectacular”
Per a la diputada d’ERC Alba 
Vergés l’ampli resultat favora-
ble a la independència “té un 
valor enorme, ja sabem que 

en unes eleccions mai acaba 
votant tothom. El resultat és 
espectacular, i ens encoratja a 
seguir treballant”.

Eusebi Alonso (ICV): “Calen 
unes eleccions de seguida”
El coordinador comarcal d’Ini-
ciativa-Verds, Eusebi Alonso, 
explicava que “després dels 
resultats, molta gent ha de 
reflexionar sobre el què ha 
passat. Hem demostrat que 
Catalunya el que vol és deci-
dir, i serà molt complicat aturar 
aquest desig. Ens agradaria 
que el president Mas convo-
qués el més aviat possible 
unes eleccions que permetin 
dissenyar un Parlament que 
pugui pilotar el procés”.
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Sí - Sí 92 92,93%
Sí - No 5 5,05%
Sí - En blanc 0 
No 1 1,01%
En blanc 0
Altres 1 1,01%
Total 99  51,03%
Cens 2014 Europees: 194

Argençola

Sí - Sí 34 89,47%
Sí - No 1 2,63%
Sí - En blanc 1 2,63%
No 2 5,26%
En blanc 0
Altres 0
Total 38 52,77%
Cens 2014 Europees: 72 

Bellprat

Sí - Sí 648 86,75%
Sí - No 55 7,36%
Sí - En blanc 7 ,94%
No 30 4,02%
En blanc 1 ,13%
Altres 6 ,80%
Total 747 50,78%
Cens 2014 Europees: 1.471 

El Bruc

Sí - Sí 236 74,68%
Sí - No 28 8,86%
Sí - En blanc 9 2,85%
No 18 5,70%
En blanc 0
Altres 25 7,91%
Total 316 30,41%
Cens 2014 Europees: 1.039

Cabrera d’Anoia

Sí - Sí 1.353 85,80%
Sí - No 70 4,44%
Sí - En blanc 23 1,46%
No 69 4,38%
En blanc 10 ,63%
Altres 52 3,30%
Total 1.577 69,87%
Cens 2014 Europees: 2.257 

Calaf

Sí - Sí 107 90,68%
Sí - No 3 2,54%
Sí - En blanc 1 ,85%
No 3 2,54%
En blanc 3 2,54%
Altres 1 ,85%
Total 118 71,08%
Cens 2014 Europees: 166 

Calonge de Segarra

Sí - Sí 1.809 84,77%
Sí - No 140 6,56%
Sí - En blanc 21 ,98%
No 79 3,70%
En blanc 12 ,56%
Altres 73 3,42%
Total 2.134 50,97%
Cens 2014 Europees: 4.186

Capellades

Sí - Sí 398 89,84%
Sí - No 13 2,93%
Sí - En blanc 6 1,35%
No 13 2,93%
En blanc 3 ,68%
Altres 10 2,26%
Total 443 70,54%
Cens 2014 Europees: 628

Carme

Sí - Sí 109 90,83%
Sí - No 9 7,50%
No 2 1,67%
Total 120 75,47%
Cens 2014 Europees: 159 

Castellfollit Riubreg.

Sí - Sí 312 92,58%
Sí - No 13 3,86%
Sí - En blanc 5 1,48%
No 2 ,59%
En blanc 1 ,30%
Altres 4 1,19%
Total 337 76,24%
Cens 2014 Europees: 442 

Castellolí

Sí - Sí 148 87,57%
Sí - No 10 5,92%
Sí - En blanc 3 1,78%
No 3 1,78%
En blanc 1 ,59%
Altres 4 2,37%
Total 169 69,26%
Cens 2014 Europees: 244

Copons

Sí - Sí 780 81,50%
Sí - No 77 8,05%
Sí - En blanc 14 1,46%
No 36 3,76%
En blanc 10 1,04%
Altres 40 4,18%
Total 957 47,61%
Cens 2014 Europees: 2.010 

Hostalets de Pierola

Sí - Sí 328 88,41%
Sí - No 21 5,66%
Sí - En blanc 5 1,35%
No 11 2,96%
En blanc 1 ,27%
Altres 5 1,35%
Total 371 58,33%
Cens 2014 Europees: 636 

Jorba

Sí - Sí 450 90,18%
Sí - No 24 4,81%
Sí - En blanc 5 1,00%
No 6 1,20%
En blanc 3 ,60%
Altres 11 2,20%
Total 499 71,69%
Cens 2014 Europees: 696

La Llacuna

Sí - Sí 1.884 75,27%
Sí - No 282 11,27%
Sí - En blanc 33 1,32%
No 156 6,23%
En blanc 14 ,56%
Altres 134 5,35%
Total 2.503 40,67%
Cens 2014 Europees: 6.153

Masquefa

Sí - Sí 45 77,59%
Sí - No 5 8,62%
No 1 1,72%
En blanc 3 5,17%
Altres 4 6,90%
Total 58 42,02%
Cens 2014 Europees: 138 

Montmaneu

Sí - Sí 1.017 81,49%
Sí - No 119 9,54%
Sí - En blanc 10 ,80%
No 50 4,01%
En blanc 6 ,48%
Altres 46 3,69%
Total 1.248 46,01%
Cens 2014 Europees: 2.712 

Òdena

Sí - Sí 77 87,50%
Sí - No 3 3,41%
Sí - En blanc 3 3,41%
En blanc 2 ,27%
Altres 3 3,41%
Total 88 70,96%
Cens 2014 Europees: 124

Orpí

Sí - Sí 771 84,45%
Sí - No 62 6,79%
Sí - En blanc 10 1,10%
No 19 2,08%
En blanc 3 ,33%
Altres 48 5,26%
Total 913 54,50%
Cens 2014 Europees: 1.675 

Pobla de Claramunt

Sí - Sí 285 89,06%
Sí - No 11 3,44%
Sí - En blanc 1 ,31%
No 7 2,19%
En blanc 1 ,31%
Altres 15 4,69% 
Total 320 70,32%
Cens 2014 Europees: 455 

Prats de Rei

Sí - Sí 100 94,34%
Sí - No 1 ,94%
Sí - En blanc 3 2,83%
No 0
En blanc 0
Altres 2 1,89%
Total 106 65,43%
Cens 2014 Europees: 162

Pujalt

Sí - Sí 77 83,70%
Sí - No 1 1,09%
Sí - En blanc 0 
No 8 8,70%
En blanc 0
Altres 6 6,52%
Total 92 48,16%
Cens 2014 Europees: 191

Rubió

Sí - Sí 606 90,85%
Sí - No 24 3,60%
Sí - En blanc 8 1,20%
No 13 1,95%
En blanc 2 ,30%
Altres 14 2,10%
Total 667 75,88%
Cens 2014 Europees: 879 

St. Martí Tous

Sí - Sí 180 85,71%
Sí - No 6 2,86%
Sí - En blanc 2 ,95%
No 5 2,38%
En blanc 2 ,95%
Altres 15 7,14%
Total 210 67,52%
Cens 2014 Europees: 311 

St. Martí Sesgueioles

Sí - Sí 96 92,31%
Sí - No 2 1,92%
Sí - En blanc 1 ,96%
No 0 
En blanc 2 1,92%
Altres 3 2,88%
Total 104 78,78%
Cens 2014 Europees: 132

St. Pere Sallavinera

Sí - Sí 1.413 68,66%
Sí - No 253 12,29%
Sí - En blanc 29 1,41%
No 204 9,91%
En blanc 9 ,44%
Altres 150 7,29%
Total 2.058 29,02%
Cens 2014 Europees: 7.027 

Sta. M. Montbui

Sí - Sí 65 92,86%
Sí - No 2 2,86%
Sí - En blanc 1 1,43%
No 0
En blanc 0
Altres 2 2,86%
Total 70 60,86%
Cens 2014 Europees: 115 

Sta. M. Miralles

Sí - Sí 878 79,10%
Sí - No 84 7,57%
Sí - En blanc 12 1,08%
No 76 6,85%
En blanc 6 ,54%
Altres 54 4,86%
Total 1.110 37,90%
Cens 2014 Europees: 2.928

Torre de Claramunt

Sí - Sí 538 84,19%
Sí - No 26 4,07%
Sí - En blanc 6 ,94%
No 30 4,69%
En blanc 0
Altres 39 6,10%
Total 639 59,11%
Cens 2014 Europees: 1.081

Vallbona d’Anoia

Sí - Sí 74 88,10%
Sí - No 7 8,33%
Sí - En blanc 1 1,19%
No 0
En blanc 0
Altres 2 2,38%
Total 84 60,86%
Cens 2014 Europees: 138 

Veciana

Sí - Sí 1.745 65,87%
Sí - No 370 13,97%
Sí - En blanc 44 1,66%
No 311 11,74%
En blanc 15 ,57%
Altres 164 6,19%
Total 2.649 28,72%
Cens 2014 Europees: 9.222 

Vilanova del Camí

Sí - Sí 3.343 80,34%
Sí - No 375 9,01%
Sí - En blanc 33 ,79%
No 213 5,12%
En blanc 18 ,43%
Altres 179 4,30%
Total 4.161 37,53%
Cens 2014 Europees: 11.087

Piera

Sí - Sí 33.365 82,92%
Sí - No 3.077 7,65%
Sí - En blanc 443 1,10%

TOTAL COMARCA DE L’ ANOIA
No 1.705 4,24%
En blanc 188 ,47%
Altres 1.460 3,63%

Total 40.238 46,40%
Cens 2014 Europees: 86.714



Imatges d’un 
dia que no 
oblidarem mai
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Grup de voluntaris de l’IES Milà i Fontanals i l’IES Pere Vives Vich. Fotografies de Manel Marimón i Gomis.

La Pobla de Claramunt.

Piera.

Capellades.

Carme.

Calaf.

Vilanova del Camí.

Aquí teniu unes quantes ins-
tantànies de la jornada del 9N 
a l’Anoia. Més de 600 volun-
taris van cuidar-se de que tota 
l’organització funcionés gaire-
bé com un rellotge. Durant el 
diumenge, una persona va in-
tentar cremar una mesa a l’IES 
Montbui, amb un encenedor, i 
posteriorment va ser retingu-
da per la Policia Local. D’altra 
banda, una bretolada va deixar 
en molt mal estat el “Mur dels 
desitjos” que durant els dies 
del Rec.0 estava ubicat a prop 
del Museu de la Pell. En aquell 
espai la gent podia escriure el 
seu desig per un país millor i 
penjar-ho al mur de color groc. 
Diumenge el mur va aparèixer 
cremat.



QUÈ ÉS LA DIABETIS?

La DIABETIS és una malaltia 
metabòlica en la que el nivell 
de glucosa en sang es massa 
elevat.
Hi ha tres tipus de diabetis:
DIABETIS TIPUS I: aquest ti-
pus es produeix quan el cos 
no pot produir insulina. L’ in-
sulina ajuda al cos a utilitzar 
la glucosa dels aliments per 
a energia. Per això, aquestes 
persones necessiten tractar-
se amb insulina cada dia.
DIABETIS TIPUS II: aquesta es 
produeix quan el cos deixa 
de produir  insulina o bé no 
la utilitza correctament. Les 
persones amb aquest tipus 
de diabetis han de prendre 
pastilles tot sovint o tractar-
se amb insulina. La diabetis 
tipus II és la més comú.
DIABETIS GESTACIONAL: 
aquesta apareix en algunes 
dones quan estan embaras-
sades. Augmenta el risc de 
patir al llarg de la seva vida 
diabetis tipus II. També aug-
menta el risc de que el fill pa-
teixi sobrepès i pugui desen-
volupar diabetis.

Moltes persones que patei-
xen diabetis acaben desen-
rotllant  l’anomenada malal-
tia diabètica ocular.

Aquesta engloba un grup de 
malalties tal com:

-RETINOPATIA DIABETICA
-CATARATES
-GLAUCOMA

Encara que totes les malalties 
diabètiques oculars poden 
provocar pèrdua visual i fins 
i tot ceguesa, farem menció 
de la més important de totes  
que es la RETINOPATIA DIA-
BETICA

La RETINOPATIA DIABETICA 
apareix quan la diabetis de-

ÒPTICA DURAN AMB EL DIA MUNDIAL DE LA DIABETIS

teriora els petits vasos san-
guinis de la retina. La retina 
és el teixit sensible a la llum, 
situat en la part posterior 
dels ulls ( necessària per a 
una bona visió).
 El mal a la retina succeeix 
molt lentament, passant in-
advertida durant les prime-
res fases de la malaltia.
La retina esta formada per 
vasos sanguinis molt petits 
que es danyen amb molta 
facilitat.
Quan una persona presen-
ta nivells alts de glucosa en 
sang, provoca el deteriora-
ment d’aquets vasets.
Primerament, aquests vasets 
sanguinis s’inflen i es debili-
ten. Alguns vasos sanguinis 
es taponen i no deixen pas-
sar una quantitat suficient de 
sang provocant mort cel·lular 
en retina.
Si aquest nivell alt de glucosa 
está combinada a més a més 
amb una pressió arterial alta 
durant molt de temps empit-
jorarà molt aquesta retinopa-
tia diabètica.

LA SEVA PREVENCIÓ 
ÉS VITAL

A qui pot afectar la MALAL-
TIA  DIABETICA OCULAR?
Totes les persones amb dia-
betis o susceptibles de ser-
ho corren el risc de patir la 
malaltia diabètica ocular. Per 
això és necessari controlar el 
nivell de glucosa en sang i re-
alitzar controls regulars visu-
als en els següents casos:
-ser diabètic ( tant de tipus I 
com de tipus II)
-tenir antecedents familiars 
de diabetis
-ser fumador i/o bevedor
-ser major de 50 anys
-patir diabetis gestacional

-Susana Rodríguez Bustamante
 Diplomada en Òptica i Optometria

-Sandra Margets Morgades
 Tècnica auxiliar d’Òptica.

C/ MASQUEFA , 11 Igualada     
 Tel. 935107083

WWW.OPTICADURAN.ES       
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El dia 14 de Novembre és el DIA MUNDIAL DE LA DIABETIS i us voldríem fer cinc cèntims sobre aquesta malaltia.

-patir un desequilibri meta-
bòlic tal com : hipertensió, 
hipercolesterolèmia, anèmia
-patir malalties renals
-ser obès y/o patir apnees del 
son
La prevenció es vital per a 
prevenir i detectar qualsevol 
malaltia ocular.

A OPTICA DURAN comptem 
amb un innovador sistema 
de telemedicina anomenat 
OPTRETINA.
Mitjançant la utilització de 
retinograf no midriàtic us re-
alitzem una sèrie de fotogra-
fies del vostre fons d’ull i mit-
jançant els tonòmetres d’aire 

us avaluem la vostre pressió 
intraocular
Tota aquesta informació és 
enviada a els oftalmòlegs 
d’optretina ( oftalmòlegs es-
pecialitzats en retina) que 
en 24 hores ens remetran 
un informe detallat sobre 
la conveniència o no d’una 
visita complerta al vostre of-
talmòleg per tal de continuar 
realitzant mes proves.
Ja veieu que no es una malal-
tia sense importància.
Si vostè és diabètic o té ante-
cedents de diabetis familiar i  
degut a que aquesta malal-
tia cursa sensa cap mena de 
simptomatologia i que passa 
molt sovint totalment desa-
percebuda, us recomanem 
fer visites control anuals.
OPTICA DURAN us ofereix 
aquest servei de prevenció 
mitjançant un cribratge a 
base de fotografies.
Proba totalment innòcua i 
indolora i que tan sols hi hau-
reu de dedicar 10 minuts del 
vostre temps.

PER A TOTES AQUELLES 
PERSONES QUE VOLGUIN 
I/O TINGUIN CURIOSITAT 
PER CONEIXAR  AQUEST 
NOU SISTEMA DE CRIBAT-
GE I A MÉS A MÉS PODER 
REALITZAR UN CRIBATGE 
DE LA SEVA RETINA,  OP-
TICA DURAN , APROFI-
TANT EL DIA MUNDIAL DE 
LA DIABETIS, US OFEREIX 
AQUESTA PROBA DE MA-
NERA TOTALMENT GRA-
TUITA DEL 14 AL 20 DE 
NOVEMBRE, DEMANANT
CITA PRÈVIA.



REDACCIÓ / LA VEU

Des d’ahir dijous ja és aquí 
la 8a edició de les Festes de 
Sant Faust, la Festa Major 
d’hivern, organitzada per La 
Coll@nada!. 
A dia d’avui, no cal descriu-
re què és la Coll@nada. Tot-
hom n’ha sentit a parlar o ha 
anat als actes que organitza 
aquesta associació juvenil 
d’Igualada, que, des del 2003 
i fins a l’actualitat, ha treballat 
per fer realitat l’alternativa ju-
venil a una Festa Major que, 
tradicionalment, havia dei-
xat de banda el públic jove. 
D’aquesta manera, durant 11 
anys, coincidint amb la Fes-
ta Major d’Igualada, els joves 
de la ciutat han impulsat un 

La Coll@nada torna a organitzar les Festes 
de Sant Faust, la “Festa Major” d’Hivern

La delegació de Fes, al Marroc, amb l’alcalde Castells, els representants de la Diputació i del Gremi d’Adobers d’Igualada.

seguit d’activitats originals, 
atrevides i amb un esperit po-
pular i participatiu que s’han 
consolidat any rere any, i que 
s’han convertit en una de les 
cites més esperades de l’any 
i amb més públic, malgrat que 
parteix d’uns recursos econò-
mics limitats.
Amb l’èxit de les propostes du-
rant la Festa Major d’Igualada, 
la Coll@nada ha anat ampliant 
la seva oferta també al llarg 
de l’any. Així, des del 2012, 
ja porta tres edicions orga-
nitzant aquesta el Cap d’Any 
Descollonant, juntament amb 
el Casal Independentista La 
Teixidora. També, des de l’any 
2007, recollint una idea de feia 
temps, es va decidir impulsar 

la primera edició del Faust, 
amb la voluntat que Igualada 
tingués una festa major d’hi-
vern com moltes altres viles 
catalanes. El Faust va néixer, 
doncs, amb l’objectiu de donar 
continuïtat a les activitats de 
la Coll@nada. Ininterrompu-
dament s’ha celebrat des del 
2007 i fins a l’actualitat. Han 
anat variant algunes de les 
seves activitats, igual que ha 
passat en el seu programa de 
Festa Major d’estiu, ja que les 
colles que formen part de l’as-
sociació canvien i els temps, 
també. 
Des de l’Associació Juvenil La 
Coll@nada es convida a tots 
els igualadins a assistir en els 
actes d’enguany. La festa va 

iniciar-se ahir dijous amb la 
presentació del llibre “Guerra 
bruta i discurs de la por” d’Eu-
geni Casanova, a la sala de 
socis de l’Ateneu Igualadí. Or-
ganitzat per Òmnium Cultural 
Anoia. Després, a les 11 de la 
nit, es va fer un concert d’Hug-
kakke & La Banda, al Hot Blu-
es. Els actes que es faran avui 
i demà són:
Divendres 14 de novembre
19:30 h. Taula d’experiències 
Festives Juvenils de la comar-
ca, a la Teixidora. Organitzat 
Per La Coll@Nada.
22:00 h. Begoti My Friend, a 
La Teixidora. Concurs de bigo-
tis naturals o postissos. rganit-
zat per Calaiaia.
23:00H Concert de versió.Cat, 

Igualada

El Gremi d’Adobers 
tanca un acord amb 
la Cambra de Comerç 
de Fes, al Marroc, per 
a col.laborar en inno-
var tecnològicament 
les seves indústries
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A La Teixidora. Formació redu-
ïda del grup Cat Rock. Orga-
nitzat per La Teixidora.
Dissabte 15 de novembre
12:30h Vermut Musical, a la 
Plaça Pius XII. Organitzat per 
La Coll@nada.
23:00 h. Catarsis en concert al 
Casino Foment.
00:00h Festa Faust, amb l’ac-
tuació de Karaokes Band i 
PD’s, a La Bastida. Organitzat 
per La Coll@nada i La Basti-
da.
Diumenge 16 de novembre
14:00h Cargolada, a l’Ateneu 
Igualadí. Preu: 9€. Tiquets 
disponibles a La Teixidora. Or-
ganitzat per la Confraria de la 
Vinyala d’Òdena. 

Igualada deixarà de ser la “capital europea de la pell de 
qualitat” per aprofitar la marca “Barcelona” i anar més lluny
JORDI PUIGGRÒS/ LA VEU

El lema d’Igualada, Capital 
Europea de la Pell de Qualitat, 
té els dies comptats. Comple-
tament per sorpresa, l’alcalde 
Marc Castells va aprofitar la 
signatura d’un important acord 
del sector adober, dimecres 
a l’Ajuntament, per anunciar 
que, molt aviat, es buscarà 
anar més enllà d’Europa amb 
el nou lema Igualada Leather 
Cluster Barcelona, en una cla-
ra demostració d’aprofitar la 
força que dóna la marca de la 
capital catalana arreu del món. 
A més, dimarts de la setmana 
que ve, la Comissió d’Urbanis-
me serà a Igualada per donar 
llum verda al nou “polígon dels 
adobers”, al llindar d’Igualada 
amb Jorba. 

Important acord amb els 
adobers de Fes (Marroc)
Dimecres, una delegació d’in-
dustrials de la pell a la ciutat 
marroquina de Fes -que pro-
dueix el 70% del sector en 
aquell país- va ser a Igualada, 
sota el paraigües de la Dipu-
tació de Barcelona i amb l’em-
presari igualadí Pere Carles 
com a intermediari clau, per tal 
de signar un acord que perme-
trà la coŀlaboració  del Gremi 
d’Adobers d’Igualada i l’Esco-
la d’Enginyeria en la innovació 
de les indústries marroquines 
de la pell, especialment en el 
camp del medi ambient. 

Una significativa delegació 
de la Cambra de Comerç, In-
dústria i Serveis de la regió de 
Fès-Boulemane va ser a Igua-
lada per demostrar el seu grau 
de compromís. Els treballs 
que han acabat solidificant 
aquest acord van iniciar-se fa 
ara un any.
A l’acte hi eren, entre altres, el 
president del Gremi de Blan-
quers, Xavier Badia, el presi-
dent de la Cambra de Fes, Fo-
uad Zine-Filali, l’alcalde Marc 
Castells, i el diputat adjunt a 
la Presidència de la Diputació, 
Joan Carles García Cañizares. 

Aquest últim explicava que 
“aquest acord va originar-se a 
partir d’un curs per a empre-
nedors, de forma que vam en-
trar en contacte amb la Cam-
bra de Fes. Una de les seves 
màximes preocupacions és 
solucionar la sortida d’aigües 
residuals a les seves empre-
ses, i els millors a Catalunya 
per explicar-ho són els ado-
bers d’Igualada”.
En aquesta línia, Badia ex-
plicava que “fa vint anys, la 
situació que avui hi ha a Fes 
no era massa diferent al que 
llavors teníem aquí. Ara tenim 
els deures fets i això ens dóna 
capacitat per créixer. Coope-
racions com aquesta de Fes 
donen nom als curtits d’Igua-
lada, però hi poden haver més 
sinergies. Allí i aquí hi ha ma-
tèria prima, les empreses d’un 
i altre lloc poden coŀlaborar, 
també. Aquesta serà una re-
lació especialment atractiva, 

perquè nosaltres tenim una 
responsabilitat social i medi-
ambiental i ho estem fent molt 
bé”.
El conveni rubricat té diferents 
objectius: impulsar un procés 
de sensibilització perquè les 
teneries de Fes adoptin tec-
nologies més netes i perquè 
optimitzin els seus processos 
industrials, aportar l’experièn-
cia del gremi d’Igualada en el 
tractament d’aigües i la gestió 
de residus, col·laborar en la 
formació dels tècnics marro-
quins i, a més, contribuir a la 
reconversió i modernització 
del sector, que ha d’afavorir al 
desenvolupament econòmica-
ment de tota la regió.  
Aquest projecte de col-
laboració es desenvolupa en 
sis etapes: una diagnosi inicial 
del sector adober local, una 
anàlisi dels seus punts més 
deficitaris, una definició dels 
eixos de col·laboració i de les 

accions de formació, dues fa-
ses de formació a Igualada i 
una darrera fase de formació 
a Fès.  

Jornades intensives 
a Igualada i treball a Fes
A Igualada es faran sis jor-
nades intensives al Campus 
Universitari en què més de 30 
empresaris, tècnics, coman-
daments intermedis i càrrecs 
de l’administració de Fes co-
neixeran nous sistemes de 
treball per millorar resultats. 
Posteriorment, especialistes 
d’Igualada visitaran Fes per a 
visitar les empreses locals i re-
soldre qualsevol dubte que els 
hagi sorgit a partir dels conei-
xements adquirits a Igualada. 
La ciutat de Fes i la seva re-
gió acumulen al voltant de nou 
segles de tradició en l’adob de 
pells, un sector que ha estat 
sempre un dels seus princi-
pals motors econòmics. La 
seva particularitat, però, és 
que la producció que s’hi duu 
a terme continua seguint en 
bona part els processos arte-
sanals adoptats fa pràctica-
ment cinc-cents anys. Hi ha 
algunes empreses en aquest 
territori que han fet intents els 
últims anys per modernitzar 
els seus processos de fabrica-
ció, però bàsicament la major 
part de la producció continua 
sent gairebé manual. 
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La tercera edició de “La Gran 
Festa del Vi” d’Igualada repre-
senta un punt i apart. És l’es-
deveniment que aconseguit 
posicionar-se amb autoritat 
en un mercat molt competitiu, 
capaç de reunir 21 cellers i 7 
estands de gurmet. Una gran 
majoria dels cellers assistents 
van esgotar completament els 
seus productes i van haver de 
marxar abans. Els productes 
i els estands de menjar tam-
bé havien acabat amb molts 
tastets preparats, i tots els 
pastissers van declarar que ni 
de lluny esperaven un èxit tan 
gran. 
L’ambient festiu durant tot el 
dia, juntament amb bon temps 
i la decoració atrevida d’en-
torn va fer inundar la Rambla 
amb el públic i va aconseguir 
que els comerços al voltant es 
convertissin en un punt obliga-
tori  de visita i passejada. 
A l’espera dels recomptes i re-
sultats definitius, les primeres 
impressions per part de l’orga-
nització és que el creixement, 
tant de públic, com de consu-
micions va ser espectacular.
La Gran Festa del Vi es va 
allargar molt més enllà de 
l’horari previst, doncs, davant 
allau dels visitants, els orga-
nitzadors no van tenir l’altre 

Molta participació a la festa, que es va fer a la Rambla St. Isidre.

El proper dimecres 
comença la segona 
edició de l’Itaka 
Joves Anoia

A punt la Setmana de la Ciència al 
Campus Universitari d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Durant el mes de novembre se 
celebra la Setmana de la Ci-
ència en diferents punts d’ar-
reu de Catalunya, amb l’ob-
jectiu d’apropar la ciència i la 
tecnologia a la ciutadania, en 
una proposta que arriba ja a la 
seva 19a edició.  
Les temàtiques centrals es-
collides enguany han estat la 
cristal·lografia, coincidint amb 
la celebració de l’Any Interna-
cional de la Cristal·lografia, i 
també la biotecnologia, amb 
motiu de l’Any de la Biotec-
nologia. L’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada, en col·laboració 
amb el departament d’En-
senyament i Universitats de 
l’Ajuntament, ha preparat una 
sèrie d’activitats per aquestes 
dates.  
D’una banda, el vestíbul del 
nou Campus Universitari aco-
llirà una exposició fotogràfica 
del 14 al 20 de novembre ti-
tulada Glaceres, efectes del 
canvi climàtic, obra de l’espe-
cialista en la matèria Jordi Ca-
mins. L’exposició s’inaugurarà 
el dilluns 17 de novembre a 

Més de vint cellers contribuiren 
a l’èxit de la Gran Festa del Vi

remei què continuar la venda 
de tiquets mitja hora més, fins 
que es va avisar que no que-
dava més gènere.
Igualada Comerç va posar a 
la venda més 2.300 copes i al 
final de la jornada les va es-
gotar pràcticament totes, una 
quantitat molt superior que la 
de l’any passat. La Botiga de 
Vi que les botigues igualadi-
nes de comercialització de 
vins havien organitzat, també 
va vendre moltes més ampo-
lles de vi i cava dels cellers 
participants i que els visitants 
tenien l’oportunitat de tastar 
abans. 
Davant l’èxit, s’espera un allau 
de sol·licituds de participació 
per la nova edició de 2015. 
Com cada any, el dia ante-
rior de La Gran Festa del Vi, 
es va tornar a realitzar el Tast 
Solidari que Igualada Comerç 
va portar a terme a Escola 
Pia. En aquesta ocasió es va 
comptar amb la gentilesa dels 
productors dels vins de Ba-
ges, els que van aportar els 
seus cinc millors vins.
L’acte el va presentar el Josep 
Pelegrí, el millor sommelier de 
Catalunya de 2014 i profes-
sor de la reconeguda escola 
d’hostaleria Joviat. Els bene-
ficis íntegres aniran al Grup 
d’Ajuda dels Caputxins.

El Tast Solidari es va fer divendres a l’Escola Pia.

les 18:30h, amb una breu visi-
ta guiada i a continuació, a les 
19h, l’autor farà la conferència 
Glaceres dels Pirineus, evolu-
ció recent i extinció, a la sala 
d’actes del Campus. Aquesta 
xerrada permetrà conèixer la 
dinàmica de les glaceres, la 
situació climàtica actual en re-
lació a altres èpoques històri-
ques i l’evolució recent i futura 
de les glaceres pirinenques. 
Jordi Camins és observador 
glaciòleg, alpinista i esquiador, 
i ha participat en expedicions 
a glaceres i muntanyes de di-
ferents indrets del planeta.  

El dimecres, 19 de novem-
bre, a les 19h, també a la sala 
d’actes del Campus tindrà lloc 
una segona conferència a càr-
rec del gemmòleg especialis-
ta en diamants Pere Rosich. 
Parlarà sobre El diamant, les 
seves propietats físiques, his-
tòria i mitologia. Pere Rosich 
ha realitzat nombrosos estudis 
dins del món de la joieria, for-
mant part del Col·legi Oficial 
de Joiers, Orfebres, Rellotgers 
i Gemmòlegs de Catalunya. 
L’entrada a tots els actes és 
gratuïta.

El Rec.0 va tornar a mobilitzar 
a moltíssima gent

REDACCIÓ / LA VEU

Visitants de tot Catalunya van 
desplaçar-se fins a l’onzena 
edició del Rec.010 Experi-
mental Stores,  una proposta 
d’oci i cultural que ha superat, 
una vegada més, les xifres de 
visitants d’altres edicions. El 
bon temps dels dies 5, 6, 7 i 8 
de novembre i, alhora, l’oferta 
que combina moda, gastrono-
mia i activitats paral·leles van 
aconseguir mobilitzar perso-
nes d’arreu del territori, des 
del Montsià fins al Pallars.
El circuit del Rec.010 va ser, 
en aquesta edició d’hivern, 
més recollit. Es van obrir nous 
espais, com l’Adoberia Vila, 
un espai amb pop up stores 
i un pati industrial amb una 
oferta gastronòmica singular, 
amb food trucks. En total, a 
les adoberies i fàbriques del 
Rec.010 s’hi van instal·lar 60 
marques, repartides en més 

d’una trentena d’espais.
Les noves fórmules com el 
Rec Pop Up Day i una àm-
plia zona amb dissenyadors i 
marques catalanes indepen-
dents van funcionar molt bé, 
de forma que, en properes 
edicions, s’insistirà en l’aposta 
per aquesta línia. El Rec.010 
va comptar amb més de 20 
formacions de músics de la 
comarca, com els Pribiz, En-
ric Verdaguer, Albert Gàmez, 
Josh Allen & The Rootmakers, 
Son dlAire i les sessions de 
DJs amb The Forest Shotgun 
Motorcycle, Subterrani DJ o 
PD Efa.
El Rec.0 ha anat creixent edi-
ció rere edició, ja que va co-
mençar amb 12 marques i, 
avui, tanca amb una seixan-
tena i torna a situar la capital 
de l’Anoia en l’epicentre de la 
moda i el disseny durant qua-
tre dies.

El festival de moda va tornar a captivar. Foto: Marc Vila.

REDACCIÓ / LA VEU

El viatge cap a la saviesa inte-
rior. Sota aquest lema s’inicia 
la segona edició del projecte 
Itaka Joves Anoia que promou 
de forma altruista l’educació 
emocional i l’autoconeixe-
ment. El Museu Comarcal do-
narà el tret de sortida a l’inici 
del nou curs. El dimecres 19 
de novembre a les 19h, en un 
primer acte, la conferenciant, 
Cris Bolívar, psicòloga, filò-
sofa, escriptora, consultora, 
coach internacional i creadora 
del coaching essencial, parla-
rà de la importància de con-
nectar amb la nostra saviesa 
interior, per descobrir els nos-
tres talents innats.
El projecte Itaka Joves Anoia, 
dirigit a joves d’entre 16 i 23 
anys, va néixer de la preocu-
pació d’un grup de professio-
nals, mares i pares de la co-
marca pel desenvolupament 
saludable dels nostres joves. 
Entre els professionals que 
acompanyaran als joves du-
rant el procés hi ha experts del 
món de la salut, la psicologia, 
el desenvolupament personal i 
professional, l’antropologia, la 
fisioteràpia, les iniciatives so-
cials i l’emprenedoria. 
El curs està organitzat en ta-
llers de tres hores, els diven-
dres de 17-20h a l’Espai Cívic 
Centre. Més informació a ta-
kajovesanoia@gmail.com.
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Si bé ja es coneixia i està es-
crit als llibres d’història, és en-
cara força desconegut entre 
els igualadins que el rei Fe-
lip V, del qual tant s’ha parlat 
aquest any, va ser a Igualada 
el setembre de 1701, poc des-
prés de ser coronat monarca, 
en un llarg viatge que el va 
portar de Madrid a Barcelona. 
Tretze anys abans de conque-
rir Barcelona en l’històric Onze 
de Setembre i d’anular tots els 
nostres drets a través del De-
cret de Nova Planta, Felip V 
va ser a Igualada, va passar-hi 
almenys una nit, i va jurar les 
Constitucions Catalanes en 
un acte que es va fer a l’Ajun-
tament, llavors conegut com 
“Universitat”.
Del que va passar aquells 
dies d’inicis del segle XVIII, i, 
de fet, del primer terç de se-
gle, se’n conserva molt poca 
cosa a l’Arxiu Comarcal. Pràc-
ticament només el Registre o 
“llibre d’actes” municipal per-
met saber-ne algunes traces. 
És difícil, doncs, treure’n l’ai-
gua clara de com era aquella 
Igualada del 1714, més enllà 
que encara estava tancada in-
tramurs, ocupant estrictament 
el que avui és el nucli antic, 
doncs no es va començar a 
autoritzar la construcció fora 
muralles fins molt avançat el 
segle. Tenia uns 2.500 habi-
tants.

27 de setembre de 1701
Felip V, que feia poc que era 
rei, net de Lluís XIV, el Rei Sol 
de França, va sortir de Madrid 
l’agost de 1701. Començava 
el segle, començava el regnat 
d’un jove rei, un nou monarca 
d’una nova dinastia.  
Catalunya esperava plena 

Índex del “llibre d’actes” de l’Ajuntament (Universidad de la Villa) d’Igualada de 1701, conservat 
a l’Arxiu Comarcal. Es llegeix Rúbrica de quanto se contiene en el presente Registro el anyo 
1701. En el punt 10 es pot llegir Sobre el modo del alojamiento de la tropa, en el punt 12 Com-
posición de caminos per la venida del Rey, i en el punt 14 Demonstración que hizo la villa a la 
llegada del rey Felipe quinto.

De la visita del rei, que es va allotjar al carrer de l’Argent, i de la Igualada del 1714 se’n conserva molt poca documentació

La Igualada d’inicis 
del segle XVIII encara 
estava tancada per 
les muralles, i 
ocupava estrictament 
el que és avui 
el nucli antic

El rei Felip V va ser a Igualada el setembre de 1701, tretze 
anys abans de caure Barcelona en la Guerra de Successió

Retrat de Felip V. Quan va venir a Igualada 
feia poc que era rei, i devia tenir 17 anys.

d’expectació la primera visi-
ta del nou rei, una visita reial 
especialment esperada, ja 
que feia setanta anys, des de 
la visita de Felip IV, el 1632, 
que un sobirà de la monarquia 
espanyola no visitava el Prin-
cipat.
La visita tan esperada va ar-
ribar per fi, tot just iniciat el 
regnat, i no va ser ni breu ni 
passatgera, ja que el monar-
ca va residir a Catalunya mig 
any i en aquest temps, encara 
que va haver-hi alguns indi-
cis negatius, hi va haver tam-
bé molts signes positius, que 
semblaven obrir camins de 
esperança. Especialment les 
brillants festes auguraven un 
futur prometedor. Unes festes 
que significaven molt més que 

simples cerimònies i celebra-
cions buides de sentit, ja que 
la política no només passava 
per les vies estrictament insti-
tucionals, i les festes en honor 
de Felip V es trobaven carre-
gades de contingut polític. 

Impressionat pel 
ball de bastons
A Igualada també va ser així. 
Procedent de Cervera, Felip 
V va arribar a Igualada el 27 
de setembre. La crònica de 
l’època, que es pot llegir en 
el Registre de la Universitat, 
explica que el jove rei va ser 
rebut amb extraordinària pom-
pa. Es va allotjar a la casa dels 
Padró, al carrer de l’Argent.
Sembla que, enmig dels actes 
de benvinguda que se li van 

fer, el va impressionar molt 
el típic “Ball de Bastons”, que 
van fer els paraires igualadins 
en honor del rei. El rei va mar-
xar poc després de jurar les 
Constitucions Catalanes en di-
recció a Piera -on també es va 

aturar- Martorell, i finalment, 
Barcelona. Durant tot el camí 
el pas del carruatge reial va 
atraure a molta gent. Res feia 
presagiar què passaria pocs 
anys després.

L’Onze de Setembre d’Igua-
lada: el 19 de juliol de 1713
Efectivament, la Guerra de 
Successió, de la qual se n’ha 
parlat molt aquest any amb 
motiu del Tricentenari, va re-
presentar la capitulació de Ca-
talunya davant Felip V. Si bé 
Barcelona va caure l’Onze de 
Setembre de 1714, i poc des-
prés Cardona, posant punt i fi-
nal a la guerra, en altres punts 
de Catalunya aquest fet es va 
produir molt abans.
A Igualada el nostre Onze de 
Setembre particular va ser el 
19 de juliol de 1713. L’histo-
riador Joan Mercader explica 
en el seu llibre Els inicis de la 
Planta Corregimental a la Co-
marca del Penedès i la Conca 
d’Òdena, que aquells dies de 
juliol “encara va tenir temps la 
Vila de concórrer a la Junta de 
Braços i acordar la resistèn-
cia, però al cap de poc temps 
els Consellers ja van respon-
dre a la crida del felipista Duc 

Fragment de la crònica de la visita reial a Igualada, el 1701, escrita en català.
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Torras i Ribé: “Se’ns ha venut patriotisme i 
heroïcitats, però a Igualada la gent anava fent”

de Pòpuli per ajudar-lo a as-
setjar Barcelona enviant-li tor-
relloners”. A Igualada, doncs, 
l’entrada de les tropes de Fe-
lip V no va tenir cap incidència 
destacada. El novembre es va 
renovar “l’Ajuntament” i es va 
convidar a marxar-ne el que 
fins llavors era el “Conseller 
en Cap”, el nostre Rafael de 
Casanova, un tal Tomás Fer-
rer, sotsveguer d’Igualada, 
que ja feia temps que estava 
empresonat a Figueres.
De fet, els treballs dels histo-
riadors coincideixen a dir que 
la vida no s’aturà ni al camp 
ni a les ciutats mentre durà 
el  conflicte, llevat dels mo-
ments més difícils. El país, a 
les darreries del segle XVII, 
havia encetat una etapa de 
prosperitat econòmica que es 
percebia en el progrés agríco-
la i el dinamisme comercial.
L’activitat  diària generava di-
vergències entre estaments, 
gremis o famílies que  sovint 
derivaven en causes judici-
als, les quals, juntament amb 
la  documentació notarial pri-
vada, són una mostra dels 
valors socials i morals de 
l’època. La devoció religiosa 

Llibre del Registre de la Universitat (Ajuntament) del 1714. Es pot llegir en un punt que diu 
textualment Luminarias i Tedeum por averse rendida la Ciudad de Barna, un conjunt d’oracions 
religioses que es van fer aquella època en honor dels caiguts.

Part de la cort de Felip V, en una retrospectiva que es va fer recentment a Madrid.

estava molt arrelada en la  po-
blació. Per exemple, a Iguala-
da, el 1702 van començar les 
obres de construcció de la ca-
pella del St. Crist al temple de 
Santa Maria. 
El català era la llengua més 
utilitzada com constaten els 
documents de l’esfera privada 
o de la literatura popular;  en 
canvi, la creació musical, lite-
rària o política més culta es 
feia en castellà. El llatí s’em-
prava per a textos acadèmics, 
eclesiàstics o  jurídics.
La societat estava constituï-
da formalment per la noblesa, 
el clergat i la gent del poble, 
entre la qual hi havia page-
sos, mercaders i artesans. 
Els gremis eren corporacions 
que tenien molta influència en 
l’economia del país. Els preus 
i salaris es comptaven en lliu-
res, sous i diners. Com a mo-
neda física només existien els 
diners, entre d’altres mone-
des; les lliures i els sous eren 
unitats teòriques de compte. 
Catalunya tenia un ordena-
ment jurídic i constitucional 
propi amb origen feudal, però 
modern i democràtic per al 
seu temps.   

Josep Maria Torras i Ribé 
(Igualada, 1942) és una de 
les veus més autoritzades 
a Catalunya per compren-
dre què va passar durant la 
Guerra de Successió. Ca-
tedràtic d’Història Moderna 
de la UB, curiosament va fer 
la seva Tesi de Llicenciatu-
ra l’any 1973 sobre el tema 
“Evolució social i econòmi-
ca d’una família catalana 
de l’Antic Règim: els Padró 
d’Igualada”, amb la qual ob-
tingué la qualificació d’Excel·-
lent “Cum Laude”. Precisa-
ment els Padró van ser la 
família que va allotjar Felip V 
en la seva visita a Igualada el 
1701. Conèixer el per què de 
tot plegat ens ajuda també a 
saber com era la Igualada de 
finals del segle XVII i principis 
del XVIII.
El jove rei es va hostatjar a 
la casa de Josep Padró i 
Serrals, al carrer de l’Argent. 
Torras i Ribé explica que “se-
gurament va allotjar-se allí 
perquè es tractava d’una de 
les famílies més preeminents 
de la ciutat. Tenia la particu-
laritat que, com a conseqüèn-
cia d’un matrimoni dels que 
es feien en aquella època, es 
va casar amb la família més 
rica d’Igualada. Els Padró 
eren advocats i notaris, una 
de les famílies dominants 
i instaŀlades de la ciutat, i 
van establir relació familiar 
durant el segle XVII amb la 
del mestre paraire Joan Ser-
rals, que era un menestral 
enriquit, una de les grans 
fortunes d’Igualada i família 
emergent, fins i tot va comp-
tar el Senyorio d’Òrpí, amb el 
seu castell, que donava unes 
grans rendes”. Es dóna la 
circumstància que dos dels 
germans Padró es van casar 
amb dues de les filles dels 
Serrals. Fruit d’aquesta unió 
va sorgir una família podero-
sa. No és d’estranyar que el 
rei triés allotjar-se a la millor 
casa de la ciutat.
Aquí, com a tots els regnes 
d’Espanya, Felip V va venir a 
jurar els privilegis i les consti-
tucions catalanes “perquè era 
la condició que els catalans 
el juressin com a rei. Va venir 
com a obligació, en un acte 
de solemnitat extraordinària. 

El Dr. Josep Maria Torras i Ribé.

El que passa és que després 
els catalans es van trobar 
amb dos reis, Felip V i Carles 
d’Àustria, i la gent no entenia 
res de les coses de l’alta po-
lítica. Aquesta situació va ge-
nerar una gran intranquiŀlitat a 
tot Catalunya, sobretot quan, 
en el cas d’Igualada, el front 
estava a pocs quilòmetres. 
La batalla de Prats de Rei va 
afectar a Igualada, era des de 
Jorba fins a Calaf, els canons 
segur que se sentien des de la 
ciutat”.
L’historiador igualadí ens ex-
plica que “la vinguda de Felip 
V devia ser un esdeveniment 
molt important per a Igualada. 
És molt probable que, a més 
del rei, hi vingués també un 
seguici de 70 o 80 persones. 
Per a la nostra ciutat segur 
que va ser un gran trasbals, 
però malauradament en sa-
bem poca cosa”. 
Efectivament, el fet que hi 
hagi poca documentació del 
que va passar durant els anys 
de la Guerra de Successió en 
els pobles i petites ciutats de 
Catalunya ha portat de bòlit 
als historiadors. “A base de 
miques d’aquí i d’allà, podem 
saber més i aproximar-nos a 
què va passar. El que diu el 
llibre de la Universitat de la 
Vila no respon als esquemes 
patriòtics i heroics de la histo-
riografia oficial. És a dir, se’ns 
ha venut un patriotisme i unes 

heroïcitats i, en canvi, veiem 
que a Igualada la gent anava 
fent la seva vida”.
A més, aquí i en moltes al-
tres ciutats es va produir una 
enorme destrucció de docu-
ments. Torras i Ribé pensa 
que “possiblement aquesta 
destrucció no la van fer els 
borbònics, sinó els mateixos 
càrrecs municipals que hi 
havia durant la guerra, que 
tenien por que els papers 
caiguessin en mans borbò-
niques i els hi portés conse-
qüències. Talment com va 
passar el 1939, que bona 
part de l’Arxiu Municipal va 
desaparèixer per por a repre-
sàlies de les tropes franquis-
tes, ni més ni menys”.
De fet, a la mateixa portada 
de l’únic llibre d’actes que es 
conserva de l’època ja es diu 
que “se nota que estos son 
los únicos papeles que se 
han podido encontrar, unidos 
en un solo registro”.
També gràcies als treballs 
de Josep Maria Torras i Ribé 
ens podem fer una idea de 
com era la Igualada de fa 
300 anys. “La ciutat era em-
murallada, la majoria de la 
població vivia a dins de les 
muralles, tot i que hi havia 
uns ravals molt incipients. Els 
seus trets característics eren 
els habituals de les poblaci-
ons de l’interior del país. La 
població era fonamentalment 
menestral, amb dos grans 
rams industrials, el tèxtil de 
la llana, i el de la pell. També 
hi havia, a més de la classe 
treballadora, una de professi-
onals, amb notaris, advocats, 
apotecaris, metges, que do-
minaven el consell munici-
pal, la Universitat de la Vila 
d’Igualada”.

“Felip V va venir a ju-
rar les constitucions 
catalanes perquè era 
la condició que els 
catalans el juressin 
com a rei. Va venir 
com a obligació”
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El proper dimecres, 19 de no-
vembre, a partir de les 8 del 
vespre i a l’Ateneu Iguala-
dí, podrem veure, en  format 
gran, el documental Bon Cop 
de Falç, que explica la histò-
ria d’Els Segadors, l’himne 
nacional de Catalunya. L’acte 
anirà acompanyat, després 
de la projecció, d’una taula 
rodona amb el conductor del 
documental i autor del llibre, 
en Jaume Ayats,  amb el di-
rector del documental, Eloy 
Aymerych i amb la protago-
nista femenina musical de la 
pel·lícula, la cantautora Merit-
xell Gené. L’acte és organitzat 
per La Veu de l’Anoia, amb la 
col.laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada, Diputació de Bar-
celona, Ateneu Igualadí, Òm-
nium Cultural i La Teixidora.

L’origen dels Segadors
Bon cop de falç: la història 
de l’himne és el documental 
que Clack, Grup Enderrock i 
L’Avençhan han fet per expli-
car l’origen de la història d’Els 
segadors i reflexionar sobre 
la vigència de l’himne de Ca-
talunya. En la producció tam-
bé hi han participat TV3, que 
va emetre el documental la 
passada Diada, i la Xarxa de 
Comunicació Local, que l’està 
oferint pels seus canals locals 
adherits en format de minisè-
rie.
El documental narra la història 
de l’himne nacional de Cata-
lunya, Els segadors, des del 
seu origen en una cançó po-
pular fins a esdevenir l’himne 
oficial de Catalunya el 1993. 
El treball està basat en el llibre 
Els segadors. De cançó eròti-
ca a himne nacional, publicat 
per L’Avenç el 2011 i obra de 

El documental retrata molt bé la vida quotidiana de l’època.

El conductor Jaume 
Ayats, el director Eloy 
Aymerych i la 
protagonista 
femenina 
musical de la 
pel·lícula, Meritxell 
Gené, explicaran els 
detalls del 
documental

La Veu de l’Anoia porta dimecres vinent a l’Ateneu, 
el documental “Bon Cop de Falç” amb els seus protagonistes

Tertúlia final del documental, amb Jaume Ayats, a la dreta, que serà dimecres a Igualada.

Jaume Ayats, musicòleg i di-
rector del Museu de la Música 
de Barcelona.
El mateix Ayats condueix i nar-
ra el documental audiovisual, 
que ha dirigit Eloi Aymerich, i 
té una durada de 57 minuts. 
Es combinen escenes d’ac-
ció amb actuacions musicals 
–Meritxell Gené, Miquel Gil, 
Jordi Fàbregas i el Cor Jove 
de l’Orfeó de Gràcia– i una 
vintena d’entrevistes amb 
especialistes. D’aquesta ma-
nera es basteix un retrat tant 
de l’himne com de la història 

col·lectiva d’un poble que llui-
ta, prenent com a símbol de 
la construcció nacional el fet 
de “cantar junts per sentir que 
som alguna cosa junts”.
El documental es clou amb 
un epíleg en forma de debat 
entre el director de la revista 
L’Avenç, Josep Maria Muñoz; 
l’escriptora Laila Karrouch, i 
el músic i productor Marc Par-
rot, que serveix per reflexionar 
sobre la vigència d’Els sega-
dors com a himne nacional de 
Catalunya i sobre el seu futur 
com a element de consens de 

la societat catalana.
El documental ha disposat de 
l’assessorament en les esce-
nes de ficció del realitzador 
Esteve Rovira i de la música 
original composta pel guitar-
rista Toni Xuclà. Les escenes 
de ficció es van rodar a Tona 
(Osona), amb una quinzena 
d’actors.

El redescobriment 
del nostre himne
El moment d’agitació nacional 
actual fa que pensem més que 
mai sobre el nostre futur però, 
també, sobre el nostre passat, 
la nostra història, el nostre ori-
gen. En els últims mesos hem 
vist, també, un ressorgir dels 

nostres símbols. Els símbols 
catalans que ens uneixen, ens 
representen i de quina manera 
els usem o els podem usar. Un 
d’aquests símbols és l’himne 
d’Els Segadors, l’himne oficial 
de Catalunya. Una cançó que 
bona part de catalans se sap 
de memòria però un element 
nacional no profundament co-
negut.
Quina és la història real del 
nostre himne? De què par-
la? Algú sabia que la seva 
melodia té un origen eròtic? 
Com va sorgir i prendre forma 
aquesta cançó al llarg de la 
història?

La història
El 1892, el músic barceloní 
Francesc Alió va compondre 
la cançó Els Segadors a partir 
del text oral sobre els fets de 
1640 i de la melodia de la can-
çó eròtica ‘Els tres garberets’, 
o tres segadors. La cançó ha 
perviscut en el temps i, amb 
diverses modificacions, va 
esdevenir l’himne nacional de 
Catalunya amb la recupera-
ció de la democràcia, gairebé 
cent anys després de la seva 
primera creació.

Trobada de regidors de Serveis Socials del PSC de tota la 
comarca amb la diputada al Parlament Eva Granados
REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres es va re-
alitzar una trobada de regi-
dors de Serveis Socials, tant 
al govern com a l’oposició, de 
diversos municipis de l’Anoia 
amb la sectorial de Polítiques 
Socials del PSC, sota el nom 
de “Serveis Socials ON: pre-
prant les eleccions munici-
pals”, on també es va comptar 
amb la presència de la diputa-
da portaveu de la Comissió de 
Serveis Socials al Parlament 
de Catalunya, Eva Granados.
Durant la trobada es va co-
mentar com la comarca de 
l’Anoia, vist l’elevat atur, tam-
bé té importants problemes 

socials, i una mostra dels ma-
teixos és la mobilització de les 
diverses entitats socials de la 
comarca. 
Per exemple, es va explicar 
com en el cas del municipi 
d’Òdena s’ha tancat el Centre 
Obert i s’ha tancat una escola 
bressol, el que significa “reduir 
l’atenció als infants i joves del 
municipi, amb les conseqüèn-
cies que això suposa”, expli-
quen des del PSC. Un dels te-
mes que va sortir en el debat 
va ser la gestió dels Serveis 
Socials per part del Consell 
Comarcal, fet que va suscitar 
la necessitat de proposar mi-
llores a la mateixa atenent a 

la diversitat de tipologies de 
municipis que han d’atendre. 
També, es va comentar com el 
dret d’accessibilitat, és a dir la 
mobilitat, és un problema per 
accedir als serveis per part 
dels municipis amb amples 
termes municipals i de caràc-
ter rural, la bona pràctica de 
la gestió del banc d’aliments 
a Montbui, o com els ajunta-
ments afronten ajudes per què 
les famílies puguin pagar els 
serveis bàsics (abastament 
d’aigua, alimentació, calefac-
ció).
Finalment, la diputada Grana-
dos va comentar que existeix 
una situació d’emergència so-

cial a la qual el nostre govern 
de la Generalitat no hi està fent 
front, per exemple la pobresa 
energètica. A Catalunya 1 de 
cada 10 famílies no pot pagar 
la factura energètica, i això da-
vant l’hivern és un problema; 
el govern de la Generalitat va 

aprovar un decret (recorregut 
al Constitucional) on només 
s’hi van poder acollir 800 fa-
mílies, i ara el grup del PSC 
al Parlament de Catalunya ha 
proposat que es faci un decret 
ben fet per què pugui ajudar a 
més famílies.   
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El proper divendres 28 de no-
vembre a partir de les 8.30 del 
matí l’espai Scorpia d’Òdena 
acollirà desenes d’empresa-
ris, emprenedors, entitats i 
autònoms d’arreu del territori 
català, especialment de la Ca-
talunya central, en una intensa 
jornada de networking empre-
sarial organitzada per la Unió 
Empresarial de l’Anoia.
La jornada té un format de tro-
bada amb entrevistes curtes 
i bidireccionals entre tots els 
participants. En cada entrevis-
ta les empreses han d’exposar 
de forma breu, clara i concisa 
què fan i quines oportunitats 
de col·laboració existeixen 
entre ambdues bandes,  cer-
cant possibles cooperacions 
comercials. Durant les entre-
vistes programades bilaterals, 
tots els assistents tindran oca-
sió de realitzar una quarante-
na de contactes que s’ampli-
aran en el coffe break i en el 
dinar networking.
L’objectiu del networking és 
treure’n el màxim profit opti-
mitzant costos. En un sol dia  i 
a partir de les diferents entre-
vistes dutes a terme, les em-
preses i professionals podran 
promocionar les seves activi-
tats, establir nous contactes 
i desenvolupar idees i pro-
jectes per al futur de la seva 

Empreses i emprenedors poden fer fins a 80 contactes en un sol dia.

El proper 28 de novembre, torna 
la Jornada Networking de la UEA

Tres-centes quaranta grans 
multinacionals s’han es-
talviat milions d’euros en 
impostos mercès a acords 
amb les autoritats.  Marques 
estrelles de l’economia com 
Apple, Amazon, Verizon, 
AIG, Heinz, Pepsi, IKEA, 
Burberry, British American 
Tobacco, McGraw-Hill i la 
majoria de la banca, han 
aparegut en el dossier de 
més de 25.000 pàgines 
elaborades per l’agrupació 
de periodistes ICIJ i grans 
mitjans entre els quals hi 
ha els periòdics The Guar-
dian al Regne Unit, le Süd-
deutsche Zeitung a Alema-
nya,  l’Asahi Shimbun del 
Japó, Le Monde a França 
i la televisió pública cana-
denca CBC.  
Feia mesos que Luxem-
burg, Irlanda i Holanda es-
taven al cor de la polèmica 
pels avantatges acordats a 
qui es radicaven al seu ter-
ritori. L’OCDE i la CE feien 
pressió, per considerar que 
eren legals, però nocius. 
Però no s’avançava gens. 
Fins que la cerca de la 
premsa lliure ha posat da-
munt la taula els documents 
que demostren com Luxem-
burg feia els “tax rulings” 
(literalment reescriptures 
fiscals) que són “impostos a 
mida”. I s’ha evidenciat com 
determinades empreses 
negocien directament amb 
el govern què han de pagar, 
a canvi de crear una holding 
o una filial a Luxemburg -on 
hi havia uns pocs empleats- 
i transferir-hi els beneficis 
generats en altres països. 
D’aquesta manera gairebé 
no paguen impostos. O si 
en paguen, són molt inferi-
ors a la resta de països de 
l’entorn. I el que és pitjor, 
aquests acords s’havien de 
mantenir secrets. Ni s’infor-
mava, ni es comunicaven a 
la resta d’estats europeus. 
I tots els ara destapats es 
van signar durant els anys 
2002-2010 quan era pre-
sident Jean Paul Junkers, 
l’home que avui presideix la 
CE i comissari d’economia 
el socialista Joaquin Almu-
nia.
El 2012 la BBC i  France 2 
van fer ja unes emissions 
parlant del tema. Tots els 
acords havien estat tra-
mitats per PWC Coopers, 
KPMG, Ernst & Young i 
Deloitte, fins que les au-
toritats tributàries estam-
paven el seu segell sobre 
el document de l’impost al 
costat del de l’auditoria. I 

PERE PRAT

els acords eren vàlids per 
un període de cinc anys. I 
ara PWC, per no ser acusa-
da de descobrir “el secret”, 
ha denunciat que li han ro-
bat la documentació. I les 
quatre insisteixen dient que 
“No hem fet res fora de la 
legalitat. La llei de Luxem-
burg permet explotar al límit 
el marc oficial, i nosaltres 
ho hem fet per beneficiar 
fiscalment els nostres cli-
ents”.  I per esbrinar si això 
són “ajudes il·legals a les 
empreses”, Brussel·les ha 
obert una investigació.
Però Luxemburg defensa-
rà aquest model. I tenen el 
dret de vetar lleis que posin 
en risc les prop de 10.000 
persones que treballen en 
aquest circuit. Per això Pi-
erre Gramegna, ministre de 
finances del Gran Ducat, 
diu que “els tax rulings són 
part del nostre patrimoni i 
volem mantenir-les per as-
segurar la competitivitat del 
nostre país”. Lluny queden 
aquells anys on el país era 
un gran centre siderúrgic. 
Avui el model s’ha blindat 
per fer gairebé impossible 
que es toqui res. Van haver 
d’admetre l’aixecament del 
secret bancari el 2017. I ho 
van fer a contracor, perquè  
diuen que “ja han fet grans 
esforços en el camp del 
blanqueig del capital dels 
particulars…” I volen man-
tenir els sucosos ingressos 
que vénen de les empreses. 
Però els ciutadans europeus 
ja estan tips de formats que 
són legals, però abusius i 
socialment injustos. I més 
en països com Catalunya 
i Espanya, que estan molt 
endeutades i amb un atur 
que afecta a un de cada 
quatre ciutadans, a qui se’ls 
demana que suportin la ma-
jor part de l’ajust. Que han 
de pagar més, per menys 
serveis i que veuen créixer 
la misèria i la pobresa ar-
reu. Els desnonats i els que 
queden a la marginalitat, 
veuen com els poderosos 
de sempre fan els milions a 
cabassades sense passar 
per la guixeta d’Hisenda. 
I ja n’estan tips. A Euro-
pa moviments socials com 
Sivitza o Podemos es van 
articulant per fer front a tan-
ta impunitat i fatxenderia. 
I després hi haurà qui es 
queixarà de l’esfondrament  
d’un model que abans era 
el de tots i que ara només 
és d’uns pocs que imposen 
les seves lleis a la resta.

“Luxleaks”

activitat.   La previsió és que 
durant tota la jornada, al llarg 
de les activitats,  les persones 
assistents  puguin crear una  
important xarxa de contactes 
entre els empresaris dels di-
ferents territoris. El networking 
compta amb la implicació i la 
col·laboració de les patronals 
del Penedès (UEP), de Girona 
(FOEG), del Ripollès (UIER) i 
de Sabadell (CIESC) i el patro-
cini de l’Ajuntament d’Òdena, 
Mútua General de Catalunya, 
Banc de Sabadell i Gràfiques 
Vilanova.
La sessió s’iniciarà a les 9 
amb la benvinguda i una xer-
rada a càrrec de Rosaura 
Alastruey i desprès  es passa-
rà a les entrevistes. El preu és 
de 25€ per persona. Inscripci-
ons online o a través del cor-

reu uea@uea.cat o per telèfon 
al 938052292.

PROGRAMA
8:30 Recepció i acreditació.
9:00 Benvinguda Institucional
9:15 Conferència a càrrec de 
Rosaura Alastruey: Llicenci-
ada en Ciències de la Comu-
nicació (especialitat Publicitat, 
RR.PP i posteriorment Marke-
ting Digital) i amb un progra-
ma d’Habilitats Directives per 
ESADE. Impulsa projectes de 
networking professional des 
de 1999.
10:00 Explicació funciona-
ment de l’acte
10:15 Coffee break
10:45 1a. ronda de contactes
12:45 2a. ronda de contactes
14:45 Dinar networking
17:00 Finalització acte.

CaixaBank llança el programa Caixafutur 
per ajudar a planificar la jubilació
REDACCIÓ / LA VEU

CaixaBank, entitat líder en el 
mercat de previsió social com-
plementària, llança el nou pro-
grama Caixafu[Tu]r per ajudar 
a planificar la jubilació dels 
clients d’acord amb les seves 
necessitats i expectatives. 
Caixafu[Tu]r, que neix amb la 
vocació de ser un programa 
permanent i disponible durant 
tot l’any, serà el centre de l’ac-
tivitat comercial de l’entitat en 
els propers mesos.
L’objectiu de Caixafu[Tu]r és 
ajudar els clients a elaborar un 
pla d’estalvi, que podran anar 
adaptant durant la seva vida, 
per assolir la jubilació de la 
forma més planificada possi-
ble. Actualment, més de 3 mi-
lions de clients ja planifiquen 
la seva jubilació amb l’entitat.
CaixaBank, entitat presidida 
per Isidre Fainé i que té com 
a conseller delegat a Gonzalo 
Gortázar, vol conscienciar als 
clients que és millor començar 
a estalviar com més aviat mi-
llor perquè en el futur puguin 
comptar amb els recursos ne-

cessaris per afrontar la jubi-
lació de forma òptima, sense 
que la seva qualitat de vida es 
vegi reduïda en iniciar aquesta 
nova etapa. De fet, pels seus 
orígens fundacionals, Caixa-
Bank manté una responsabili-
tat amb la societat que emana 
dels primers estatuts, i que té 
com a objectiu contribuir que 
les persones comptin amb 
l’estalvi necessari per gaudir 
de la seva jubilació.

Assessorament, planifica-
ció i oferir solucions
Caixafu[Tu]r és un programa 
transversal de Banca Parti-
culars i Banca Personal, amb 
un equip de gestors especia-
litzats, amb potents eines tec-
nològiques d’assessorament a 
mida i una àmplia gamma de 
productes d’estalvi i previsió. 
A més, l’entitat també ha de-
senvolupat un nou simulador 
financer – disponible a par-
tir del 10 de novembre – que 
ajudarà el client a projectar la 
seva jubilació, a partir del càl-
cul de la pensió estimada a 

percebre i la seva renda actu-
al, i que proporcionarà tota la 
informació necessària perquè 
el client pugui prendre deci-
sions d’estalvi pensant en el 
futur.
Els tres eixos principals de 
Caixafu[Tu]r són: assessora-
ment per aconsellar i estimar 
els ingressos que tindrà el 
client quan es jubili tenint en 
compte els recursos actuals i 
futurs; la necessitat de cons-
cienciar i planificar la jubilació 
sense esperar als últims anys 
previs a la jubilació; i oferir 
solucions, ja que CaixaBank 
compta amb una àmplia car-
tera de productes que s’adap-
ten a cada perfil de client per 
traçar un pla d’estalvi per a la 
jubilació.
Dins aquest llançament de 
Caixafu[Tu]r destaca la co-
mercialització de nous pro-
ductes, com el nou Compte 
Futur(PIAS), per a clients que 
decideixin començar a estalvi-
ar. Fins a final d’any, l’objectiu 
és superar les 200.000 Comp-
tes Futur. 



21
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
14 de novembre de 2014Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

El dimecres 6 de novembre va 
tenir lloc a Madrid la 15a Con-
ferència d’Hospitals TOP 20, 
en el transcurs de la qual es 
van lliurar els premis als mi-
llors hospitals de l’Estat. 
Enguany, l’Hospital d’Iguala-
da, repeteix el premi com a 
millor centre en l’Àrea de la 
Gestió Hospitalària Global en 
la seva categoria d’Hospitals 
mitjans globals. Encapçala 
doncs, i aquest any en el pri-
mer lloc, la llista d’entre 29 
hospitals més. 
El programa TOP 20 d’ava-
luació de la qualitat dels hos-
pitals, és una iniciativa de 
l’empresa IASIST del grup So-
lucient International, especia-
litzada en informació de siste-
mes sanitaris, que elabora el 
rànquing a partir d’una àmplia 
base de dades on han partici-
pat enguany un total de 163 
hospitals.
Aquests premis van dirigits als 
hospitals que voluntària i gra-
tuïtament desitgen participar 
en un procés de valoració ob-
jectiva de la seva labor, basat 
en dades quantitatives dispo-
nibles. 
D’aquesta manera, ofereix els 
formats de Benchmark de mi-
llor pràctica al sector hospita-
lari espanyol i reconeix la labor 
dels hospitals participants que 
presenten millors resultats en 
els indicadors utilitzats. 
Els indicadors que utilitzen 
per mesurar aquest rànquing 
són de Qualitat assistenci-
al (mortalitat, complicacions, 
readmissions, etc.), l’ade-
quació de la pràctica clínica 
(cirurgia sense ingrés i hos-
pitalitzacions evitables), l’efi-
ciència (productivitat i cost) 
i indicadors específics per a 
cada àrea.
Aquests Benchmarck per a 
l’excel·lència dels hospitals, 

El conseller Boi Ruiz, amb Ferran Garcia, gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia.

L’Hospital d’Igualada, altra vegada 
entre els millors vint d’Espanya

REDACCIÓ / LA VEU

Del 12 al 15 de novembre se 
celebrarà a Barcelona la II 
Conferència estatal del projec-
te “Tinguem cura del Planeta”. 
En aquesta conferència és 
previst que hi participin joves 
de 10 comunitats autònomes 
per conèixer i compartir les 
diagnosis del problemes am-
bientals dels diferents muni-
cipis i les accions que s’estan 
duent a terme. L’igualadí Gil 
Torné, alumne de l’Escola Pia, 
i la vigatana Carla Vinyas,  se-
ran els encarregats de donar 
la benvinguda, en l’acte d’in-
augural. També hi participarà 
Marta Subirà, Directora Ge-
neral de Polítiques Ambientals 

Un alumne de l’Escola Pia 
obrirà la Conferència espanyola 
“Tinguem cura del planeta”

valoren, d’una banda, la gestió 
hospitalària global, i per l’altra 
en àrees clíniques específi-
ques.
L’Hospital d’Igualada ha ob-
tingut premi a la millor Gestió 
Hospitalària Global des de la 
primera edició l’any 2000, i 
repetint els anys 2002, 2003, 
2012, 2013 i 2014. 
D’ençà que IASIST va comen-
çar a premiar la millor practica 
clínica en diferents especiali-
tats, l’Hospital d’Igualada va 
ser premiat en primer lloc l’any 
2004 en la categoria de l’Àrea 
de Cirurgia Digestiva. Aquesta 
àrea també va obtenir el guar-
dó l’any 2013.
En la mateixa categoria de mi-
llor pràctica clínica, l’Àrea de la 
Dona de l’Hospital d’Igualada 
ha estat TOP 20, en el 2009, 
2010, 2011 i 2013. Aquest cri-
teri d’avaluació es concentra 
en processos obstètrics, em-
baràs, part, puerperi, neoplà-
sies de mama intervingudes 
quirúrgicament i malalties gi-
necològiques també amb in-
tervenció. 

Gil Torné amb Marta Subirà i Carla Vinyas.

de la Generalitat de Catalu-
nya, amb qui el Gil Torné ja es 
va entrevistar el passat mes 
de juny. D’aquesta manera, es 
reconeix la trajectòria del Co-
mitè Mediambiental d’alumnes 
de l’Escola Pia, que, dia a dia, 
fa realitat del Projecte Escola 
Verda. 

Curs gratuït a l’Espai pels Somnis 
sobre eines àudiovisuals
REDACCIÓ / LA VEU

Des de l’Espai pels Somnis 
comencen un curs de 3 dies 
per aprendre el llenguatge i 
les eines bàsiques per realit-
zar audiovisuals. El curs es 
durà a terme els dimarts 18 i 
25 de novembre i el 2 de de-
sembre de 19:30 a 20:45 al 
propi Casal (Passeig Verda-
guer 65).
Durant tres dies aprendreu les 
competències bàsiques per 
realitzar un audiovisual: des 
d’organitzar la idea que tenim 
fins a muntar-lo i penjar-lo a la 
xarxa. Les sessions es dividi-

ran en tres dies i cada dia es 
tractarà i es durà a terme una 
part del procés audiovisual.
El dimarts 18 coneixereu la 
post-producció: a escriure un 
guió literari i un de tècnic, fer 
un storyboard... El dimarts 25 
realitzarem, és a dir, gravareu 
la idea que hagi sortit del guió 
del dia anterior. I, finalment, 
el dimarts 2 muntareu la peça 
audiovisual.
Aquest curset s’engloba dins 
de dels tallers que es realitzen 
cada dimarts al Casal i, com 
tots, són totalment gratuïts.
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El passat 30 d’octubre els 
usuaris de l’activitat física per 
a la gent gran i les usuàries de 
l’activitat dona i esport organit-
zades pel Patronat Municipal 
d’Esport d’Igualada van gaudir 
d’una passejada pels voltants 
d’Igualada. 
A les 9h del matí van sortir de 

Sortida del grup d’usuaris de 
l’activitat física per a la gent gran

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dia 29 d’Octubre 
les Dones de les tardes dels 

Sortida a TV3 de les Dones de 
les Tardes dels Dimecres

dimecres van assistir de pú-
blic al programa Divendres de 
TV3. 

REDACCIÓ / LA VEU

A petició de les entitats parti-
cipants al projecte Voluntari-
at Sènior a l’Anoia (Fundació 
Privada Àuria, Consorci So-
ciosanitari de l’Anoia, Creu 
Roja Anoia, Càritas Arxipres-
tal Anoia-Segarra, Fundació 
Sanitària Sant Josep, AMPA 
Mare de Déu del Portal, Xarxa 
d’entitats de gent gran de Ca-
pellades i Atlas Fundació So-
ciocultural) i també del Consell 
de la Gent Gran de l’Anoia, 
neix el desig de celebrar la di-
ada.
La celebració constarà d’un 
“Cafè amb experiència” on els 
voluntaris i voluntàries de les 
diferents entitats reflexionaran 
sobre l’exercici del volunta-

Cerca d’entitats de l’Anoia per 
celebrar el Dia del Voluntariat

riat a través de petits grups; 
seguidament, Arcadi Oliveres 
oferirà una conferència sobre 
el valor humà i la repercussió 
del voluntariat; es continu-
arà amb la devolució de les 
petites taules participatives i 
es conclourà amb un acte de 
reconeixement per a cada vo-
luntari i voluntària de totes les 
entitats participants.
Per aquest motiu, es convi-
da a totes les entitats de la 
comarca que tinguin volunta-
ris i voluntàries a sumar-se a 
aquesta iniciativa festiva. Per 
fer-ho, caldran que es posin 
en contacte a través del cor-
reu electrònic abans del 20 
de novembre a  plainclusio@
aj-igualada.net o bé a gent-
gran@anoia.cat.

Nou curs de Desfibril.lador 
Extern Automàtic (DEA)
REDACCIÓ / LA VEU

Per al proper dissabte 29 de 
novembre s’ha programat 
una  nova edició del “Curs de 
Desfibril·lador Extern Automà-
tic per a personal no mèdic 
(DEA)” que es durà a terme a 
la Sala d’Actes de Creu Roja 
Anoia, al c/Les Comes, 34 
d’Igualada, de 9:00 a 15:00 h.. 
Aquest curs té una durada de 
6 hores, al llarg de les quals 
s’explicaran les tècniques de 
Suport Vital Bàsic i la utilitza-
ció de l’aparell DEA segons 
les directrius de l’European 
Resuscitation Council, i està 
adreçat a la població en ge-
neral. L’alumne que aprofiti el 
curs obtindrà el certificat del 

Consell Català de Ressusci-
tació que l’acredita per poder 
utilitzar un Desfibril·lador Ex-
tern Automàtic. Per poder-
s’hi inscriure cal tenir 18 anys 
complerts i no és necessària 
cap formació prèvia vinculada 
als Primers Auxilis. 
El mateix dia en horari de 
17:00 a 18:30 hores es realit-
zarà, també, el Reciclatge de 
la titulació per a les persones 
que fa menys de tres anys que 
varen fer el curs i els hi cadu-
ca abans del 29 de novembre. 
Les places són limitades. La 
inscripció s’ha de fer “online” 
al portal de formació de Creu 
Roja  www.cruzroja.es/web-
Cre/formacion.

la plaça de Cal Font per dirigir-
se al Poliesportiu de Les Co-
mes. Allà s’esperaven un altre 
grup de persones que tots 
junts van caminar cap a Can 
Roca i a les casetes d’Òdena. 
Després d’una parada per es-
morzar i menjar els moniatos 
i panellets con marca la tradi-
ció van seguir passejant cap a 

la font de Can Marsarnau fins 
arribar una altre vegada al Po-
liesportiu de Les Comes o a la 
plaça de Cal Font. 
Una passejada que van assis-
tir unes 70 persones que van 
poder gaudir d’un dia fabulós 
i celebrar la Castanyada entre 
els companys.

L’Hospital acull una exposició sobre el 
voluntariat sènior a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

Des del passat 22 d’octubre i 
fins el 21 de novembre es pot 
veure al vestíbul de l’Hospital 
d’Igualada l’exposició “Volun-
tariat Sènior a l’Anoia”. 
Aquest projecte està impul-
sat pel Consell Comarcal de 
l’Anoia com a una de les ac-
cions a desenvolupar segons 
la voluntat detectada el 2010 
a través del Pla Comarcal de 
la Gent Gran de l’Anoia 2011-
2015.
Per desenvolupar-lo, es va 
cercar les entitats on es re-
queria de perfil de persona 
gran voluntària. Amb aquesta 
prospecció, es van recollir 8 
entitats de la comarca amb 
més de 30 propostes on de-
senvolupar tasques de volun-
tariat. Tot això s’ha recollit en 
un catàleg que es pot consul-
tar a diferents serveis comar-
cals (Ajuntaments i Serveis 
Socials, sobretot) i també es 
pot consultar a la pàgina web 
següent: www.anoia.cat. 
En aquesta línia, l’Hospital 

d’Igualada participa amb Creu 
Roja i la Biblioteca Central 
d’Igualada en el projecte: “La 
lectura + a prop”. 
Aquesta iniciativa consisteix 
en portar llibres, revistes i pas-
satemps als pacients i acom-
panyants de l’Hospital de Dia 
Mèdic amb la finalitat d’acon-
seguir un major benestar dels 
usuaris tot alleugerint l’ambi-
ent medicalitzat de l’espai de 
tractament a través de la lec-

tura i l’entreteniment.
Al 2012 hi van haver 8 volun-
taris amb un total de 288 ho-
res de voluntariat, mentre que 
al 2013 n’hi va haver 9 amb 
316 hores. 
L’exposició itinerant ajuda a 
apropar aquestes propostes 
així com promocionar el valor 
de la cooperació i el volunta-
riat a tots els públics interes-
sats, sobretot el de la gent 
gran. 

Properes conferències de l’ARMPA 
a l’entorn de la sexualitat
REDACCIÓ / LA VEU

L’Associació ARMPA d’Igua-
lada organitza les properes 
dues setmanes sengles con-
ferències relacionades amb 
la sexualitat. La primera serà 
el proper divendres, dia 21, a 
les 6 de la tarda, sota el lema 
“Experiència en primera per-

sona sobre sexualitat, família i 
recuperació”, a càrrec de Car-
les Peñarroya, Col.laborador 
de la Federació Salut Mental 
Catalunya, membre de la jun-
ta directiva de Salut Mental 
Sabadell, i activista en  Salut 
Mental Obertament. 
El dimecres dia 26, a les 7, es 

parlarà de “Sexualitat, salut i 
benestar en les persones amb 
necessitat de suport”, a càrrec 
de Gemma Deulofeu, Psicòlo-
ga-sexòloga, Terapeuta famili-
ar i de parella.
Totes les conferències es re-
alitzaran al Casal del Passeig 
Verdaguer.
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REDACCIÓ / LA VEU

El novè DdD (Dimarts de Di-
àlegs) de l’Ateneu Igualadí va 
posar a debat el futur del barri 
del Rec en un acte que va des-
bordar la Sala de Socis amb 
110 persones, algunes de les 
quals van haver-lo de seguir 
des de fora el vestíbul. Un Rec 
que s’ompli de vida va ser la 
principal demanda que plana-
va sobre tots les intervencions 
que hi van haver, i perquè això 
passi es va demanar que es 
modifiqui l’actual planificació 
urbanística que marca el Rec 
com a sòl industrial perquè 
hi hagi una obertura d’usos 
que permeti desenvolupar-hi 
habitatges, comerços i altres 
tipus d’activitats com culturals 
o d’hostaleria, que és el que 
el pot convertir, realment, en 
un barri i “desengelar-lo”. Al-
guns dels pocs veïns que ara 
hi viuen van destacar, precisa-
ment, aquesta necessitat de 
“fer-lo més humà”.
L’acte va comptar amb la pre-
sència de l’arquitecte, Cate-
dràtic d’Universitat de la UPC 
i membre del Laboratori d’Ur-
banisme de Barcelona, Josep 
Parcerisa, qui va destacar que 
el Rec no té perquè perdre el 
seu ADN industrial i que una 
indústria neta i ordenada pot 
conviure, perfectament, amb 
altres usos que pugui tenir. 
Parcerisa va destacar l’opor-
tunitat que representa per 
Igualada l’obertura al riu i la 
reconversió del Rec i va com-
parar-ho amb l’obertura al mar 
que va fer Barcelona pels Jocs 
Olímpics. També va destacar 
que els ciutadans són els qui 
han de prendre la iniciativa i 
després de veure el debat va 
assegurar, des d’un punt de 
vista extern, que “si sou capa-
ços de vehicular tot el que s’ha 
dit, d’aquí 10 anys Igualada 
podrà estar orgullosa del que 
hagi passat al Rec”. Va afegir 
que “aquests processos volen 
temps i, per tant, no cal anar 
amb presses”.
Durant l’acte també es van 
poder escoltar diferents per-
sones vinculades amb el barri 
que van opinar des de la “Fila 
0” i també diverses persones 
del públic que també van dir-
hi la seva. Es va explicar, per 
exemple, les dificultats que te-
nen molts edificis per mante-
nir-se i rehabilitar-se per dins, 
ja que el seu passat adober i 
les tècniques emprades anti-
gament han provocat que els 
fonaments estiguin molt mal-
mesos. En aquest sentit, es va 
apuntar que és factible poder 
mantenir les façanes dels edi-
ficis però és més difícil poder-
ne conservar el seu interior. 

El DdD sobre el barri del Rec va aixecar molta expectació.

El futur del barri del Rec aixeca 
expectació als Dimarts de Diàleg

REDACCIÓ / LA VEU

L’igualadí Francesc Sabaté i 
Domènech, enginyer indus-
trial elèctric, serà un dels po-
nents del congrés mundial de 
l’Smart City Expo que es farà a 
Barcelona la setmana vinent. 
Sabaté pronunciarà una xer-
rada titulada Involucrant els 
smartjoves a les smartciutats: 
Tecnologies de codi obert 
com a base de l’educació. “Es 
tracta d’una solució metodo-
lògica pràctica, una proposta 
per aplicar a les escoles per 
apropar el projecte smartcity a 
les joves generacions a través 
de tecnologies de codi obert i 
la seva utilització en entorns 
reals”, explica aquest jove en-
ginyer. Serà el proper 19 de 
novembre, a les 15.30 hores, 
a la Fira de Barcelona.
En la xerrada convergeixen te-
mes d’impressió en 3D, d’au-
tomatització i formació activa 

L’igualadí Francesc Sabaté, 
ponent a l’Smart City Expo 
de Barcelona

Pel que fa la rehabilitació tam-
bé es va posar damunt de la 
taula com urbanísticament el 
Rec necessita espais públics 
que l’espongin i es va apuntar 
que caldria que molts dels pa-
tis de les antigues adoberies 
poguessin quedar convertits 
en places públiques i evitar 
haver d’obrir nous carrers o 
places. D’altra banda, es va 
parlar de que no es pot “fossi-
litzar el barri” i que l’arquitectu-
ra històrica haurà de conviure 
amb nova arquitectura ade-
quada a la zona tot conservant 
el que s’hagi de conservar. Pel 
que fa a la conservació es va 
posar de relleu que el valor del 
Rec el fa el seu conjunt amb la 
suma de tots els elements que 
hi ha. També es va apuntar, 
per part de diversos propieta-
ris de la zona, que més enllà 
de pensar en com són de “bo-
niques les façanes”, és neces-
sari pensar en la viabilitat eco-
nòmica de qualsevol projecte 
de recuperació dels edificis i 
que per això és important pla-
nificar quin ús se’ls ha de do-
nar. Tot i així, van assegurar 
que “mentre no es modifiqui la 
qualificació urbanística del sòl 
d’industrial a altres usos, és 
impossible fer-hi res”.
D’altra banda, es va parlar de 
la indústria adobera i de la ne-
cessitat que té de marxar del 
barri per créixer, ja que la mor-
fologia del Rec no li permet 
créixer en horitzontal. També 
es va demanar planificar el 
Rec amb una mirada de la 
Conca d’Òdena a vista d’ocell 
i un dels convidats va apuntar 
que “si el mirem així, veurem 
com el Rec està al centre ge-
ogràfic de la Conca i, per tant, 
està cridat a ser el centre urbà 
de la Conca en els propers 30 
o 40 anys”. Durant el debat es 
va destacar com la ciutat ha 
anat prenent consciència del 
Rec i també es va apuntar que 
recuperar antics espais indus-
trials és una tendència mundi-
al que altres ciutats també han 
fet per ressorgir i que Igualada 
té la sort de comptar amb una 

pel jovent. L’SmartCityExpo 
és l’exposició més important 
del món en la temàtica de la 
SmartCity. És una fira que pre-
senta les novetats en tots els 
àmbits: gestió energètica, so-
cial, mobilitat, governança... i 
hi ha tant expositors dels seus 
productes amb xerrades pa-
raŀleles.

superfície de 40 hectàrees on 
fer-ho. En aquests sentit es 
va dir que en una ciutat amb 
un terme municipal tant petit i 
ocupat, el Rec representa una 
bombolla d’oxigen important.
Durant l’acte es va tenir un 
record per Manel Caro, un 
dels principals activistes de la 
recuperació del barri del Rec 
que ha tingut la ciutat en els 
darrers anys i que va morir el 
2012.
DdD vol agrair a tothom qui va 
assistir i participar de l’acte, ja 
que la paraula del públic va 
tornar a ser cabdal pel desen-
volupament de la sessió. En 
els propers dies es penjarà un 
petit vídeo de resum del debat 
a la web dimartsdedialegs.
ateneuigualadi.cat i també 
s’anunciarà el tema i la data 
del proper DdD, previst pel 
mes de desembre.

El centre Josep Orgué millora 
l’accés del CEIP R. Castelltort
REDACCIÓ / LA VEU

El Centre Josep Orgué, vincu-
lat a la Fundació Àuria, ha ela-
borat una auditoria d’acces-
sibilitat dels espais exteriors 
i interiors de l’escola Ramon 
Castelltort a petició de l’AM-
PA,  per tal de diagnosticar els 
requisits que hauria de com-
plir cada entorn per tal de ser 

considerat globalment acces-
sible, d’acord amb la legislació 
vigent. Amb aquest informe 
es preveu millorar l’estat de 
les instal·lacions i dels equi-
paments de l’escola en col-
laboració amb l’Ajuntament 
posant especial èmfasi en que 
l’escola sigui considerat un es-
pai accessible per tothom.  

 
        
 
 
 
 

Cerquem per a : 
 

GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL SPAIN, S.A 
 

ANALISTA I SUPORT TÈCNIC INFORMÀTIC 
Ref. 3047 

 
Cerquem un/a professional que pugui administrar, donar suport i desenvolupar l’ entorn de PC’s de l’ empresa tant a 
nivell de Hardware com de Software. 
                                                                                               
ES REQUEREIX: 
 
- Formació: Enginyeria informàtica/telecomunicacions o similar. 
- Experiència mínima de 2 anys en entorns Windows LAN&WAN, MS Products, administració  
d’aplicacions d’ERP i de Microsoft Windows, JDE, Arcserve i Server back-up solutions, Entorn 
Ethernet cablejat UTP i protocols de comunicació (TCP/IP) 
- Anglès fluid tant parlat com escrit. 
- Bones habilitats interpersonals i capacitat comunicativa amb tots els nivells de l’ organització. 
 
S’OFEREIX: 
- Contracte laboral estable i retribució totalment negociable en funció de l’ experiència i valors 
aportats sense descartar cap candidatura per motius estrictament econòmics.  
 
Els candidats interessats que reuneixin les condicions hauran d’enviar el seu CV a montse.clemente@gcarles.com  
 
 

GRUP CARLES – DEPT. RR.HH. 
Sant Ferran, 45 – 08700 Igualada – www: gcarles.es –Tel: 93 801 72 37 
rrhh@gcarles.es 
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El ple va aprovar ahir en ses-
sió ordinària les Ordenances 
Fiscals per al 2015. Taxes, 
impostos i preus públics s’han 
congelat i s’han introduït dife-
rents millores i bonificacions 
que revertiran en les famílies 
vilanovines. Les Ordenances 
es van aprovar amb els vots 
a favor d’ICV-EUiA, ERC, PP, 
PSC, CiU, VA i la regidora 
Marta Trullols. IPV-VV i Plata-
forma per Catalunya s’hi van 
abstenir.
El govern del PSC i CiU van 
defensar ahir unes Ordenan-
ces Fiscals coherents amb la 
situació actual. Pepita Còdol, 
portaveu del PSC, va assegu-
rar que eren unes ordenan-
ces “contingudes i congela-
des que prioritzen les millores 
i les bonificacions per tal que 
siguin més assequibles a la 
població”.
La regidora va destacar, per 
exemple, la supressió de la 
taxa per expedició de do-
cuments administratius per 
aquelles persones que estan 
dins el circuit de Serveis So-
cials, les que estan a l’atur o 
les que sol·licitin ajudes eco-

nòmiques. 
També va destacar la bonifi-
cació del 30% en la quota de 
l’impost de transmissions.
Les OOFF per al 2015 han in-
troduït millores també per als 
emprenedors, concretament 
per a bars i restaurants que 
tenen terrassa. En aquest 
sentit s’ha modificat l’import 
diari per la col·locació de tau-
les i cadires en dies festius 
amb l’objectiu, va dir Pepita 
Còdol, de facilitar que més 
establiments puguin gaudir-
ne.
A petició de la regidora del 
PP, Mari Luz Martínez, les Or-
denances han incorporat tam-
bé una rebaixa del preu de la 
recollida d’escombraries per 
als restaurants, perquè era 
tres vegades més alta que la 
que paguen els bars, quan “la 
quantitat de rebuig que gene-
ren és en molts casos”, va dir 
la regidora popular, “igual”. 
L’any 2015, els restaurants 
gaudiran d’una bonificació del 
5% a la que podran afegir un 
altre 10% si s’acullen a la re-
collida porta a porta de cartró. 
També s’ha introduït una bo-
nificació per als emprenedors 
que ocupin un despatx del 

Viver d’empreses, ubicat al 
Centre d’Innovació.
Una altra de les millores im-
portants d’aquestes ordenan-
ces s’aplicaran a la tarifació 
social. El govern, va dir Pepi-
ta Còdol,  ha regulat aques-
tes ajudes amb l’objectiu de 
ser més justos, arribar a més 
famílies i evitar abusos. En 
aquest sentit s’han limitat el 
número d’activitats bonifica-

El ple vilanoví congela les taxes, impostos 
i preus públics per al 2015 

des a una per infant i tempo-
rada, tot i que previ informe 
dels Serveis Socials, també 
es podrà gaudir d’una rebaixa 
en les següents activitats que 
es vulguin gaudir.
Jordi Barón, portaveu de CiU i 
membre de l’equip de govern, 
va defensar les ordenances, 
“unes de les més baixes de 
la comarca de l’Anoia”. Va 
destacar les diferents bonifi-
cacions que s’han introduït i 
va assegurar que eren cohe-
rents i raonables amb la situ-
ació actual. Un punt de vista 
que també va compartir la 
regidora Marta Trullols qui va 
assegurar que són sensibles 
amb les famílies que més ho 
necessiten.
Des d’ICV-EUiA, Francina 
Gabarró també va donar su-
port a l’aprovació de les  Or-
denances perquè va dir, “as-
seguren el manteniment dels 
serveis de qualitat”. Li hagués 
agradat, va dir Gabarró, una 
reducció pel que fa a la taxa 
d’escombraries però també 
és conscient que es tracta 
d’un servei que suposa un 
elevat cost per l’ajuntament 
que no es cobreix amb la taxa 
municipal.
Mari Luz Martínez, regidora 

del PP, també va votar-hi a 
favor, tot destacant la rebai-
xa que el seu grup ha acon-
seguit de la taxa de recollida 
d’escombraries per als res-
taurants. Martínez espera 
que l’any vinent es puguin 
incorporar noves millores que 
alleugin encara més el greu-
ge que hi ha entre els bars i 
restaurants.
El regidor republicà Xavier 
Bermúdez, també hi va donar 
suport perquè “la proposta 
s’ajusta a l’IPC aprovat”, va 
dir. I des de VA, el seu por-
taveu, Francisco Palacios va 
destacar els beneficis que su-
posaran per a la població tant 
la congelació de les taxes 
com les diferents bonificaci-
ons que s’han introduït.
Plataforma x Catalunya i IPV 
van abstenir-se en la votació 
de les Ordenances. Tant Ser-
gi Balcells i Juan Manuel Civi-
danes es van mostrar favora-
bles a la congelació de taxes 
però creuen que no és sufici-
ent. Cividanes, per exemple, 
va demanar la rebaixa de 
l’IBI, “un deute”, va dir, “que 
l’Ajuntament té amb els veïns 
de Vilanova”.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquesta setmana hi haurà do-
ble cita amb els clubs de lectu-
ra de la Biblioteca de Vilanova 
del Camí. Dues sessions que 
reuniran d’una banda, els par-
ticipants del Club de lectura en 
anglès i de l’altra, el Club de 
lectura poètica.
Dijous, es reuneix l’English 
Reading Club a les vuit del 
vespre. El llibre objecte de 
comentari i debat serà ‘A tale 
of two cities’ (Una història de 
dues ciutats) de Charles Dic-
kens; una adaptació de la ver-
sió original de l’obra de l’autor 
anglès, en format reduït. El 

club serà moderat per Gràcia 
Alcaraz, professora d’anglès. 
L’endemà divendres, a partir 
de les set de la tarda, hi haurà 
un Club de lectura de poesia 
envoltat de misteri, perquè 
no s’han desvetllat els poetes 
que compartiran aquest club. 
Les 0seves obres tenen diver-
sos trets en comú per poder-
los descobrir. 
Des de la biblioteca animen a 
participar en aquest petit gran 
repte. Ambdós són poetes del 
segle XX. Un pertany a la lite-
ratura espanyola i l’altre a la 
literatura catalana. Hi ha una 
diferència de 20 anys entre la 

Lectura anglesa i poètica per a la doble cita dels 
clubs vilanovins

composició de cada un dels 
seus respectius poemes. Si 
voleu participar en aquest joc 
del misteri poètic us podeu 
adreçar al taulell de préstecs 
de la Biblioteca vilanovina.
També avui aprofitem per 
avançar una altra cita a la bi-
blioteca de Vilanova del Camí. 
Pel dijous de la setmana que 
ve, dia 20 de novembre, s’ha 
programat una sessió de l’Ho-
ra del conte per commemorar 
els 25 anys de la Declaració 
dels drets de l’infant. L’acte es 
farà a la biblioteca a 2/4 de 6 
de la tarda  i anirà a càrrec de 
Silvia Jiménez.

Imatge del ple de l’Ajuntament vilanoví
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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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Conca d’Òdena

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El consistori de Vilanova del 
Camí ha tornat a fer pinya per 
posar fre a la violència masclis-
ta. Davant la proximitat del 25 
de novembre, dia internacional 
per a l’eliminació de la violència 
envers les dones el ple vilano-
ví ha aprovat, aquest dilluns al 
vespre, una moció per instar a 
les forces polítiques a articular 
des del Parlament de Catalu-
nya la constitució d’un Acord 
Social i Polític per l’eradicació 
de la violència masclista. 
La moció, presentada per Inicia-
tiva per Catalunya Verds, es va 
aprovar per unanimitat. L’acord 
tindrà per objectiu elaborar les 
recomanacions i mesures per 
la lluita contra la violència mas-
clista a totes les institucions pú-
bliques de Catalunya així com 
fer-ne el seguiment, avaluar les 
polítiques i emetre informes de 
caràcter públic.
En el que portem d’any hi ha 
hagut 9 dones assassinades 
per violència masclista a Cata-
lunya i 42 a tot l’Estat. A més, 
enguany, 55.853 dones vícti-
mes de la violència en l’àmbit 
de la parella han estat ateses a 
Catalunya per la Unitat de Su-
port de la parella han estat ate-
ses a Catalunya per la Unitat de 
Suport d’Atenció a les Víctimes.
Més enllà de les dades visibles, 
com també recull la moció apro-
vada al ple,  informes recents 
com el de l’Agència de Drets 
Fonamentals de la Unió Euro-
pea presentava unes conclusi-
ons alarmants: un 22% de les 
dones a l’Estat espanyol afir-
mava haver patit violència física 
o sexual i ho callava. Un 30% 
denunciava haver patit violèn-
cia física, psicològica o sexual 
a la infància per part d’un adult. 
A més, en l’informe presentat 
per Dones Juristes l’octubre de 
2013 sobre els drets de les do-
nes adolescents davant la vio-
lència masclista es feia palesa 
la dura realitat, que les violèn-
cies masclistes persisteixen en 
les relacions entre nois i noies 
on s’incrementen les conductes 
masclistes, l’assetjament i el 
control, especialment a través 
de les TIC, que queden impu-

nes per la manca de regulació.
10 anys després de l’aprovació 
de la Llei integral de violència 
de gènere i 6 anys de la Llei del 
dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, s’ha cons-
tatat la necessitat de reafirmar 
un compromís estable i perse-
verant de les administracions 
públiques per combatre aques-
ta xacra social.
  
Es convoca el concurs de 
portades de la MICOD
A costat de la resta de municipis 
de la Mancomunitat de la con-
ca d’Òdena, Vilanova del Camí 
participa novament en la com-
memoració del 25 de novem-
bre. Aquest any s’ha apostat 
fort per la sensibilització i s’ha 
impulsat una campanya publi-
citària per fer visibles tot un se-
guit de situacions quotidianes 
on s’hi identifica violència mas-
clista. A banda del actes que 
també s’han programat per re-
cordar aquesta efemèride, s’ha 
convocat el segon concurs de 
portades per la igualtat de gè-
nere que lliurarà un únic premi 
de 300 euros.
L’obra guanyadora serà la imat-
ge de la portada de l’agenda 
d’activitats que la MICOD edi-
tarà amb motiu del 8 de març 
de 2015, Dia Internacional de 
les Dones. És per això que s’ha 
d’incloure la referència a aques-
ta data. 
Al concurs poden participar to-
tes les persones dels municipis 
de la MICOD (Igualada, Vilano-
va del Camí, Santa Margarida 
de Montbui, Òdena, la Pobla 
de Claramunt, Jorba i Caste-
llolí) nascudes abans de 1997. 
Queden excloses, però, les per-
sones que es dediquin profes-
sionalment al món del disseny 
gràfic, o s’hi hagin dedicat els 
últims 5 anys. 
El període de presentació 
d’obres serà de l’1 al 30 de ge-
ner de 2015 a l’oficina d’atenció 
ciutadana dels corresponents 
ajuntaments. 
Podeu consultar les bases a la 
pàgina web municipal www.vi-
lanovadelcami.cat o a la pàgina 
web de la MICOD.

El consistori vilanoví suma 
voluntats per fre a la violència 
masclistaIGUALADA / LA VEU

Una bona colla d’excursionis-
tes s’ha reunit, un any més, 
per participar en la matinal 
solidària en benefici de La 
Marató de TV3 promoguda 
des de la Colla Excursionista 
de Vilanova del Camí de la mà 
de l’Associació Cultural Camp 
del Rei.
Més d’un centenar de perso-
nes es van aplegar el matí del 
diumenge, 9 de novembre, per 
fer una caminada per les con-
trades de Vilanova del Camí. 
Després es van trobar amb 
altres veïns al pati de l’Esco-
la Marta Mata i van compartir 
un bon esmorzar de pa amb 
tomàquet i botifarra, amb cafè 
calentó que acompanyava en 
un matí fred i força humit.
Els membres d’Agrapes van 
fer una demostració d’obedi-
ència canina i classe d’Edu-
cació Bàsica. I per posar la 
guinda, l’ambient i la marxa 
va tornar a venir de la mà del 
grup de percussió MoltaXam-
ba.
Tal i com afirmen des de la 
colla, un bon grup d’amics de 
diverses entitats del municipi 

van gaudir de la matinal col-
laborant en la Marató de TV3, 
que aquest any està destina-
da a les malalties del cor, una 
malaltia que cada any  afecta 
al nostre país milers de perso-
nes. 
Aquesta setmana els mem-
bres de la colla estan acabant 
de tancar els números i afir-
men que properament podran 
informar amb detall de quina 
ha estat l’aportació final a la 
Marató per part de tots els 
col·laboradors, que han estat 

La Colla i el Camp del Rei tornen 
a caminar junts per la Marató de TV3

molts, i als quals estan molt 
agraïts.
La propera sortida de la colla 
serà el dia 23 de novembre 
per fer la tan esperada boleta-
da. Sortiran a les 8 del matí de 
la seu de la colla. La inscripció 
es pot fer dilluns o dijous de 
la setmana de l’excursió, de 
les 19h a les 20:45h, a la seu 
social. Els socis poden fer la 
reserva telefònicament o per 
correu electrònic cevcami@
hotmail.com i 93 803 43 88.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Vilanova del Camí no s’ha 
quedat al marge del 9N, es 
vulgui llegir o no com un dia 
històric en el futur. Un total 
de 2.649 persones han parti-
cipat del procés sobre el futur 
de Catalunya, el que en xifres 
globals podria estar al vol-
tant del 26% de les persones 
amb opció de participar. És 
però una dada difícil d’esbri-
nar, perquè no s’han fet servir 
els mecanismes habituals i el 
càlcul de potencials votants 
que podien exercir el seu dret 
a vot no és senzill. El procés 
d’aquest diumenge ha estat 
valorat com “un èxit i una festa 
de la democràcia” per les en-
titats independentistes i tam-
bé pels partits pro-consulta, 
mentre que ha estat qualificat 
“d’exercici inútil i antidemocrà-
tic” per part del govern central. 
El “sí-sí” ha estat, com a la 
resta de Catalunya, l’opció 
més votada pels vilanovins 
amb 1.745 vots, és a dir un 
65.87%. És, però, el percen-
tatge de suport a l’opció favo-
rable a la independència més 
baix de tota la comarca de 
l’Anoia.  El “si-no” ha aconse-
guit 370 vots (13.97%) i el “no” 
311 vots (11,74%).  Cal desta-

car també el nombre de vots 
nuls un total de 164 (6,19%). 
La resta s’han repartit entre 
el vot afirmatiu en la primera 
pregunta i el blanc en la sego-
na, amb 44 votants (1,66%) i 
el vot en blanc total, amb 15 
vots (0,57%).
Més enllà de les xifres, la 
jornada del 9N a Vilanova 
del Camí es va viure sense 
incidents i va superar les ex-
pectatives del voluntariat que 
participava en aquest procés. 
Un total d’onze meses es van 
habilitar a l’institut vilanoví 
i des de les 9 del matí prop 
d’una cinquantena de volunta-
ris (dels més de 600 anoiencs 
que vetllaven pel procés) van 

atendre els visitants. 
Al llarg de tota la jornada, els 
voluntaris van viure amb ale-
gria i amb una agradable sor-
presa l’afluència de votants a 
l’Institut Pla de les Moreres. 
També entre passadissos 
s’escoltaven converses de 
satisfacció per la resposta 
ciutadana en una jornada que 
no comptava amb legitimitat 
jurídica ni amb el suport ins-
titucional de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, però que 
per als partits pro-consulta, 
les entitats impulsores i la ciu-
tadania que va respondre a la 
cita tenia, si més no, “legitimi-
tat elemental i moral”.

La jornada del 9N supera les expectatives del 
voluntariat a Vilanova del Camí
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Aquest passat dilluns els alum-
nes de 1er d’ESO de l’Institut 
Pla de les Moreres de Vilano-
va del Camí han estat els pri-
mers de la comarca en ence-
tar el seguit de visites guiades 
al Museu del Tren Miniatura 
RAILHOME BCN que s’han 
programat específicament per 
a grups escolars en el marc de 
l’activitat anomenada: “El tren: 
el mitjà de tranport del s.XXI”. 
Concretament han estat cinc 
els grups d’aquest nivell que 
han fet la visita a les instal.la-
cions que RAILHOME té al C. 
Alemanya 43 a Les Comes, i, 
a jutjar pel nivell de satisfacció 
i entussiasme mostrat tant per 
alumnes com professors, ha 
estat un èxit rotund.
L’activitat en qüestió està 
adreçada a grups de segon ci-
cle de primària i ESO, i la part 

didàctica combina tant ele-
ments tecnològics i d’història 
econòmica com plàstics, es-
sent l’objectiu final demostrar 
com un invent del s.XIX és, 
dos-cents anys més tard, el 
mitjà de transport de persones 
i mercaderies, més eficient i 
sostenible que existeix.
La part lúdica de la visita i que 
desperta més emocions, és 
quan els alumnes veuen en 
tres dimensions, a la gegan-
tina maqueta escala 1:87 del 
Museu, la circulació de trens 
diurna i nocturna en una in-
fraestructura ferroviària d’am-
bientació centre-europea d’un 
kilòmetre i mig de vies amb 
tots els elements del tren real.
Totes aquelles escoles que hi 
estiguin interessades poden 
demanar més informació a 
info@railhome.com o bé di-
rectament al telf. 676 95 94 
31.

L’Institut Pla de les Moreres 
enceta les visites escolars al 
RAILHOME BCN

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquest dimarts, dins del pro-
grama de suport a clubs del 
Servei d’Esports, s’ha dut a 
terme la signatura de convenis 
amb aquelles entitats esporti-
ves que fan ús periòdic de les 
instal·lacions municipals per a 
desenvolupar els programes 
de promoció de cada entitat. 
Enguany, han estat 12 les en-
titats esportives convocades: 
Club Esportiu Anoia, Club Fut-
bol Vilanova, Club Futbol La 
Paz, Club Handbol Vilanova, 
Vilanova Bàsquet Endavant, 
Club Futbol Sala Can Titó, 
Club Tennis Vilanova, Club 
Petanca Vilanova, Club Pe-
tanca Sta. Lucia, Club Espor-
tiu Budokan, Club Tennis Tau-
la Vilanova i la UD San Roque.
Els convenis marquen les pau-
tes de cessió d’ús dels espais 

esportius de cada entitat, com 
també les normes bàsiques 
funcionament i col·laboració 
per a la promoció esportiva
L’acte fou presidit per l’alcal-
dessa Vanessa González, i 
pel regidor d’Esports Antoni 
Maturana. 
En el torn de paraula, l’alcal-
dessa va agrair als presidents 
i presidentes la bona feina 
que estan duent a terme pel 
desenvolupament esportiu al 
municipi i la constància en el 
dia a dia de treball per l’esport 
i per l’entitat. Els va encoratjar 
a continuar endavant en la ma-
teixa línea per la importància 
de la feina que fan per l’edu-
cació dels infants a través dels 
valors de l’esport. També posà 
en valor el suport municipal tot 
recordant que va més enllà de 
la  subvenció anual. L’Ajunta-

Les entitats esportives vilanovines renoven els 
convenis anuals de col·laboració

ment ofereix infraestructura, 
suport i assessorament tècnic 
i cessió d’ús  d’equipaments i 
té la intenció de continuar tre-
ballant al costat de les entitats 
en aquesta mateixa línea.
Per la seva banda Antoni Ma-
turana, també aprofità per 
agrair la tasca desenvolupada 
i per encoratjar-los a continuar 
treballant. També aprofità per 
oferir el seu suport personal, 
i el del Servei d’esports en el 
dia a dia del treball esportiu, 
en els projectes de temporada 
i activitats puntuals
A través d’aquest conveni es 
regulen les hores de pràctica 
de més de 700 esportistes de 
totes les edats, que generen 
prop de 2.000 usos setmanals, 
només a les instal·lacions mu-
nicipals.

Patrocinadors:

15|16 nov2014

Apunta't-hi
+ info a www.igualada.biz

09:00 
Honorable Sr. Felip Puig, conseller d'Empresa i Ocupació
Il.lustríssim Sr. Marc Castells,  Alcalde d'Igualada

PONÈNCIES INAUGURALS:
JORDI VALLS: Fundador de startup Embassy a Silicon Valley
Fundador de 1sleeve Inc. a Silicon Valley
Experience Manager a pick d pack
RICARD VILA: Cofundador i creatiu del Rec0 Experimental Stores

KEYNOTE ABANS DE DINAR:
FERRAN DEBANT: Fundador Grup Taelus Comunicació
Fundador Grup Català de Treball
Fundador PROQUIBSA
Fundador PEDIAL
Fundador FIDEMUS

PONÈNCIES FINALS:
NACHO SALA   www.atrapalo.com
 Soci Fundador i Director de Màrqueting d'Atrapalo.com

 
BIZ LOUNGE DE 23H A 01H
Museu de la Pell
Concert a càrrec de CROUSTEAU,   www.crousteau.com
Vine a fer el Networking més LOUNGE! I CÒCTELS

Diumenge
CURSOS:
Curs de Prezi : Sra. Marta Aguiló - Creació Singular www.creaciosingular.com
Curs de Business Plan: Sr. Ramon Costa - Professor EADA, Inpreneur.
Curs de Fonts de Finançament: Sr. Xavier Ollé - Business Angels Economistes BAN  
Sr. Josep Prat - CEO SVIConsultors
Curs de Discurs : Sra. Mònica Mendoza - www.monicamendoza.com

PONÈNCIES FINALS:
Oportunitats de la tecnologia inclusiva: Sr. Carles Sans, Director Business Develop-
ment ICT Centre   Sr. Oriol Brutau, President NEEC
Coaching Systems: Sr. Xesco Espar - www.xescoespar.net Jugador Professional 
d'Handbol i coach
 
CONCURS FINAL
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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

D E  L ’ A N O I A

Organitza:

Col·labora:



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.

Publicitat D E  L ’ A N O I A
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14 de novembre de 2014
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MONTBUI / LA VEU

L’Ajuntament de Montbui va 
celebrar dijous passat una 
sessió extraordinària del Ple 
Municipal durant la qual es 
van aprovar les ordenances 
fiscals de cara a l’any 2015. 
Cal destacar que enguany 
les principals taxes, impostos 
i preus públics tornen a que-
dar “congelades”. En aquest 
apartat es troben l’Impost de 
Béns Immobles (contribució), 
l’Impost d’Activitats Econò-
miques (IAE), l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica, 
la plusvàlua, l’Impost de Cons-
trucció, Instal·lacions i Obres, 
entre d’altres.
Cal destacar que enguany 
s’han aprovat bonificacions de 
fins a un 50 per cent per a de-
terminats col·lectius (jubilats, 
pensionistes, aturats i perso-
nes amb discapacitat) pel que 
fa a la taxa pel servei de tallers 
i cursets i tammateix pel que 
fa a la taxa per activitats es-
portives.
Durant el debat del tema l’al-
calde montbuienc Teo Romero 

va recordar que enguany hem 
plantejat “la congelació dels 
impostos i les taxes munici-
pals”. Romero va recordar que 
“hem actualitzat les taxes tot 
plantejant més beneficis so-
cials per a aquells col·lectius 
més necessitats del nostre 
municipi. Hem ampliat les bo-
nificacions i exempcions”. Ro-
mero va parlar també sobre la 
voluntat de l’equip de govern 
de “bonificar el pagament dels 
impostos mitjançant subven-
cions. Estem treballant en la 
redacció d’aquestes bases, 
on prevaldran els criteris eco-
nòmics i on s’intentarà ajudar 
a aquelles persones o famíli-
es que tinguin més dificultat a 

El ple montbuienc aposta per la congelació 
d’impostos i pels beneficis socials

l’hora de fer front a pagaments 
com pot ser el de l’Impost de 
Béns Immobles (IBI)”. L’alcal-
de va assenyalar també que 
“a Montbui els ciutadans com-
pleixen amb el pagament dels 
impostos municipals”.  L’alcal-
de Teo Romero va recordar 

que “no augmentem la pressió 
fiscals vers els nostres ciuta-
dans, en bona part gràcies a 
complim amb escreix tots els 
requisits d’estabilitat pressu-
postària establerts pel govern 
central”.
Les ordenances fiscals es van 

Teo Romero: “la con-
gelació d’impostos i 
taxes municipals por-
ta enguany beneficis 
socials a les persones 
més necessitades de 
Montbui” 

aprovar amb els vots a favor 
del grup municipal socialis-
ta i amb les abstencions dels 
grups municipals a l’oposició, 
Veíns amb Veu, Iniciativa per 
Catalunya-Verds/EUiA i Plata-
forma per Catalunya.

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper diumenge tin-
drà lloc al barri de Vista Ale-
gre de Montbui –nova ubicació 
degut a les obres del Passeig 
del Torrent Torres- la celebra-
ció del 22è Cros Garcia Lorca, 
prova organitzada per l’AM-
PA de l’escola García Lorca i 
puntuable per als Jocs Esco-
lars de l’Anoia. El cros donarà 
inici a les 10 del matí, i fins a 
mitja hora abans es podran 
formalitzar les inscripcions. 
Les curses que es disputaran 
corresponen a les categories 
cadet/infanti masculí, cadet/
infantil femení, aleví masculí, 
aleví femení, benjamí mascu-
lí, benjamí femení, prebenjamí 
masculí, prebenjamí femení, 

P5 masculí, P5 femení, P4 
masculí, P4 femení, P3 mas-
culí, P3 femení i finalment 
una cursa per a pares i mares 
d’alumnes. Totes les curses es 
realitzaran  en un circuit ubicat 
entre la zona de La Mercè i 
Vista Alegre, a tocar del centre 
comercial Mercadona.
Hi col·laboren en l’organització 
el Consell Esportiu de l’Anoia, 
l’Ajuntament de Montbui (regi-
doria d’Esports) i el Club Atlè-
tic Igualada.
En cloure les curses es durà a 
terme el lliurament de premis i 
un sorteig de regals entre tots 
els participants. Això és possi-
ble per la col·laboració d’una 
quarentena d’establiments co-
mercials del municipi. 

Aquest diumenge es durà a 
terme el 22è Cros Garcia Lorca

MONTBUI / LA VEU

Els dilluns d’aquest mes de 
novembre s’està realitzant a la 
Llar d’Infants L’Estel el projec-
te educatiu “Créixer en Famí-
lia”, acció formativa dirigida a 
les famílies amb infants de 0 
a 3 anys, per tal d’orientar-les 
i dona’ls-hi eines per exercir 
un paper educatiu de forma 

positiva. 
En aquests tallers/xerrades es 
parla de diferents temes que 
preocupen a les families amb 
infants d’aquestes edats. La 
propera sessió tractarà sobre 
l’autonomia dels infants i com 
han d’actuar els progenitors 
davant els seus fills.
Des de les Llars d’Infants de 
Montbui es convida als pares i 

Continuen les sessions del programa educatiu 
“Créixer en família”

mares amb infants a les Llars 
a participar-hi, per poder millo-
rar la relació amb els infants, 
resoldre dubtes i trobar el con-
sell dels professionals.  
Aquest programa està orga-
nitzat pel Departament de Be-
nestar i família de la Generali-
tat de Catalunya.

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper dimarts a par-
tir de dos quarts de quatre de 
la tarda tindrà lloc al pavelló 
poliesportiu Mont-aQua un 
concert de la Jove Orquestra 
Simfònica de l’Anoia (JOSA) 
–en la seva secció aleví-. 
S’espera la participació com 
a públic dels alumnes de les 
escoles montbuienques de 
segon i tercer curs, que po-
dran gaudir amb el concert 
d’aquesta reconeguda or-
questra de casa nostra, for-
mada per 80 joves músics 
anoiencs, i que oferiran un 
espectacle musical i molt pe-
dagògic. 
L’activitat és organitzada des 

de la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Montbui, 

El proper dimarts, a Mont-Aqua, concert de la 
JOSA, per Santa Cecília

amb la col·laboració de les 
Àrees d’Educació i Esports. 

Xerrada sobre salut física i 
emocional
MONTBUI / LA VEU

El centre de teràpies naturals 
Therana de Santa Margari-
da de Montbui inicia durant 
aquest mes de novembre, un 
seguit de xerrades gratuïtes 
sobre la salut física i emocio-
nal.
Les dues primeres xerrades 
es duran a terme els dime-

cres 19 de novembre i 10 de 
desembre a les 9 del vespre i 
porten per títol “Homo emoci-
ons” i aniran a càrrec del tera-
peuta Darío Nogues.
El centre Therana es troba a 
la carretera de Valls, 12, ent. 
1a i per poder assistir a les 
xerrades es prega confirmar al 
telèfon 696561243.
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LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

“Com m’inspiro a Riells” de 
Montserrat Rius és el títol 
de la mostra pictòrica que es 
podrà veure a partir del diu-
menge 16 de novembre a la 
Sala Municipal d’Exposicions 
de la Pobla de Claramunt. La 
inauguració tindrà lloc a 2/4 
d’1 del migdia. Aquesta ac-
tivitat l’organitza la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament i 
està inclosa dins de la pro-
gramació de les Festes Cul-
turals.
Montserrat Rius i Camps va 
néixer a Esparreguera i, ac-
tualment, resideix a Riells del 
Fai. Des dels 13 anys es de-
dica a l’art. Va cursar estudis 
de retaule a l’escola Massa-
na de Barcelona i des de lla-
vors s’ha dedicat a la pintura. 
També va estudiar al Cercle 
Artístic de Barcelona i al Cer-
cle Artístic Sant Lluc, on va 
pintar models al natural. S’ha 
especialitzat, sobretot, en la 
pintura de paisatges, bode-
gons i flors.
Ha exposat en sales de di-

verses poblacions, com Bar-
celona, Roses, Granollers o 
Esparreguera. El 1999 ja es 
va poder veure una mostra 
de les seves obres a la Sala 
Gran del Castell de Clara-
munt. Ara retorna a la Po-
bla i presenta una col·lecció 
d’olis, aquarel·les i pastels.
La mostra es podrà visitar 
fins al diumenge 30 de no-
vembre. L’horari d’obertura 
serà de dilluns a dissabte, de 
2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 
del vespre, i els diumenges, 
de les 12 a les 2 del migdia. 

“Com m’inspiro a Riells”, títol de 
l’exposició de Montserrat Rius a 
la Sala Municipal de la Pobla de 
Claramunt

ANOIA / LA VEU

Un total de 26 efectius dels 
Mossos d’Esquadra de l’Àrea 
Bàsica Policial de l’Anoia han 
rebut sessions informatives i 
de conscienciació sobre ris-
cos a instal·lacions elèctriques 
impartides per Endesa. L’ob-
jectiu d’aquestes jornades or-
ganitzades per la Companyia, 
que han tingut la seva sessió 
pràctica a la subestació Ano-
ia – ubicada a Vilanova del 
Camí– és donar a conèixer 
als agents les característiques 
i peculiaritats de les seves 
instal·lacions per tal de millo-
rar la seva seguretat si han 
d’intervenir-hi durant algun 
incident. A la trobada d’avui, 
la darrera, s’hi han sumat pro-
fessionals del Servei d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) i 
agents de la Policia Local de 
Capellades i Santa Margarida 
de Montbui. 
Aquesta sessió forma part 
d’unes jornades formatives 
–tan teòriques com pràcti-
ques– on els agents tenen 
l’oportunitat de conèixer de 
primera mà i sobre el terreny 
la singularitat de les infraes-

tructures elèctriques i, així, 
tenir les nocions necessàries 
per a reduir al màxim els ris-
cos laborals. D’aquesta mane-
ra, si mai han d’intervenir en 
incidents a instal·lacions de 
la Companyia, no només co-
neixen quins són els elements 
que composen cadascun dels 
seus espais, sinó quines són 
les millors formes d’interac-
tuar-hi. Així, poden optimit-
zar l’eficàcia de les tasques 
d’intervenció, minimitzar els 
danys materials i proporcionar 
un ràpid restabliment del ser-
vei elèctric. 
Durant aquesta tardor i hivern 
és previst que rebin aques-
ta formació uns 400  Mossos 

Mossos d’esquadra de l’Anoia participen en unes jornades 
d’Endesa sobre riscos en instal·lacions elèctriques 

L’objectiu d’aquestes 
sessions és aprofun-
dir en el coneixement 
i les característiques 
de les subestacions 
per tal de millorar 
la seguretat dels 
agents en cas d’haver 
d’intervenir-hi. 

d’Esquadra de la Regió Poli-
cial Central, que inclou, junta-
ment amb l’Anoia, les comar-
ques del Bages, el Berguedà, 
Osona i el Solsonès. En algu-
nes d’aquestes sessions s’hi 
han afegit –o ve ho faran pro-
perament– membres del Ser-
vei d’Emergències Mèdiques 

(SEM) de la zona, de Trans-
port Sanitari Català (TSC) i 
agents de policia locals. 
Amb l’organització d’aquest 
tipus de jornades, que des 
d’Endesa s’han realitzat tam-
bé en d’altres ocasions amb 
cossos de bombers, tan de la 
Generalitat de Catalunya com 

de l’Ajuntament de Barcelo-
na, es vol donar les nocions 
bàsiques en termes de pre-
venció per afavorir una correc-
ta i efectiva intervenció dels 
agents de seguretat en instal-
lacions elèctriques.  

ÒDENA / LA VEU

Òdena ha estat el primer mu-
nicipi, després d’Igualada, a 
acollir-se al conveni proposat 
per la Societat Igualadina Mu-
nicipal d’Aparcament (SIMA) 
pel qual, a partir del proper 
any 2015, els odenencs que 
ingressin a l’Hospital de la 
capital de l’Anoia podran dis-
posar d’una targeta que els 
permeti gaudir de 25 hores 
gratuïtes a l’aparcament Igua-
lada Nord, a tocar del centre 
hospitalari de referència a la 
comarca. L’acord el van signar 
la passada setmana l’alcalde 
d’Òdena, Pep Solé, i l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells.
Segons el conveni, aquell ciu-
tadà que arribi a l’Hospital per 
ingressar o que acompanyi 
una persona que quedi ingres-
sada, podrà sol·licitar un docu-
ment que, posteriorment, hau-
rà de bescanviar a l’oficina de 
l’aparcament per una targeta 
prepagament de 25 hores. 
Aquesta targeta serà gratuïta 
per a l’usuari i permetrà les 
entrades i sortides que desitgi 
fins a esgotar aquest temps en 
el termini màxim d’un mes. 

Posteriorment serà l’Ajunta-
ment d’Òdena qui abonarà a 
l’empresa municipal d’apar-
caments SIMA el cost de les 
targetes que hagin sol·licitat 
els seus ciutadans. En el cas 
d’Òdena, segons dades de 
l’any passat, aquesta mesura 
pot suposar al seu consistori 
una despesa màxima al vol-
tant dels 2.000 euros anuals, 
tenint en compte els 118 in-
gressos de residents al mu-
nicipi que es van registrar a 
l’Hospital d’Igualada.
L’alcalde d’Òdena, Pep Solé, 
agraeix la disponibilitat de 

l’Ajuntament d’Igualada per 
establir col•laboracions que 
permeten millorar els serveis 
als ciutadans i compartir re-
cursos de manera eficient. A 
més d’aquest conveni, que 
facilitarà l’accés de les perso-
nes usuàries a l’hospital, en 
són un exemple altres acords 
signats entre ambdues admi-
nistracions com són com l’ús 
de la deixalleria, les bonifica-
cions per a persones grans o 
amb discapacitat en l’ús de la 
piscina de Les Comes, el Ser-
vei d’Orientació Laboral, entre 
altres.

L’Ajuntament d’Òdena oferirà aparcament 
gratuït als seus ciutadans que ingressin a 
l’Hospital d’Igualada
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CAPELLADES / LA VEU

Sota aquest nom ha nascut 
una proposta impulsada des 
dels Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Capellades amb un 
objectiu doble. D’una banda 
es tracta que les persones de 
més de 80 anys tinguin conei-
xement dels diversos serveis 
que s’ofereixen des d’aquesta 
àrea per si algun d’ells pot ser 
del seu interès. D’altra banda 
es tracta també que els Ser-
veis Socials puguin tenir co-
neixement de la situació de les 
persones grans del municipi.
Amb aquest objectiu s’ha en-
gegat aquesta campanya que 
es desenvoluparà per fases. 
La primera, que ja ha comen-
çat, ha servit per enviar una 
carta informativa a totes les 
persones de la vila que tinguin 
més de 80 anys. En aquesta 
carta s’explica que si ho de-
sitgen una persona els expli-

carà el projecte en general. 
Seguidament una persona es 
posa en contacte telefònic per 
quedar en un dia i hora per fer 
conjuntament una enquesta 
llarga. A través de moltes pre-
guntes es vol conèixer qüesti-
ons com ara amb qui es viu, la 
xarxa familiar o d’amics amb 
qui es relaciona cada avi, la 
seva salut, dependència, situ-
ació de l’habitatge, interessos 
d’oci i lleure...
Aquesta trobada és totalment 
gratuïta. Quan acaba l’en-
questa el professional lliura 
una carpeta amb informació 
per l’usuari com ara els telè-
fons d’emergències, un tríptic 
informatiu de la Residència, 
de la Biblioteca El Safareig, 
les activitats de Cal Ponet, el 
Servei de Teleassistència o 
diversos consells de seguretat 
ciutadana.

“Serveis socials més a prop”, 
nova proposta a Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Fins al 23 de novembre es pot 
visitar a Casa Bas una expo-
sició col·lectiva de fotografia 
realitzada pels alumnes del 
curs de fotografia que Rosina 
Ramírez fa a Piera.
Precisament Ramírez és la 
professora del curs de fotogra-
fia que fa just dues setmanes 
ha començat a Capellades els 
dimarts a la tarda.
La mostra es titula  “Temps de 
recreacions: de dia i de nit” i 
es pot visitar els dissabtes i 
diumenges de 12 a 14 i de 18 
a 20.
La inauguració ha estat 
aquest passat dissabte, amb 
la presència de Rosina Ramí-
rez i de la regidora de Cultura, 
Anna Gabarró.

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dilluns els alumnes de 
les 3 classes de 3r. curs de 
l’escola Marquès de la Pobla 
han fet arribar les seves pre-
guntes a l’Alcalde de Cape-
llades, Marcel·lí Martorell. Els 
alumnes, han volgut saber 
qüestions molt variades que 
han passat del funcionament 
general de l’Ajuntament als 
projectes d’obres i intervenci-
ons previstes. Aprofitant la tro-
bada també alguns han 
 expressat les seves reivindi-
cacions i suggerències.
Aquesta trobada entre alum-
nes de 3r. i l’Alcalde es repe-
teix cada any amb l’objectiu 
que els escolars tinguin un co-
neixement de primera mà so-
bre com funciona l’Ajuntament 
de la seva vila.

Els alumnes de 3r. del Marquès de la Pobla, 
entrevisten a l’Alcalde Marcel·lí Martorell

CAPELLADES / LA VEU

La Biblioteca Municipal “El Sa-
fareig” de Capellades acollirà 
divendres 14 de novembre 
una sessió de contacontes 
molt especial, un cop més a 
càrrec de la igualadina Anna 
Garcia i en aquesta ocasió a 
propòsit d’En Ventilat i l’Es-
pantall, el nou llibre del Joan 
Pinyol, adreçat als més petits 
i petites de cada casa. A més 
de l’autor, també participarà 
en l’acte una altra igualadina, 
l’Aina Xifré, que ha elaborat 
les il·lustracions de la història 
protagonitzada per un ventila-
dor que s’ofega de calor i un 
espantaocells que no suporta 
més les criatures emploma-
llades, de manera que tenen 
en comú el desig d’escapar 
del seu propi destí i condició. 
En un món on gairebé ningú 
no es conforma amb el que 
té, tots dos emprenen una fu-

gida en direcció a les seves 
il·lusions, es troben, es desco-
breixen mútuament i desitgen 
conèixer la realitat que fins ara 
acompanyava l’altre. Però no 
tenen sort i després de provar 
d’instal.lar-s’hi, també s’ado-
nen que hi ha coses que no es 
valoren fins que es perden.
La sessió començarà a les sis 

de la tarda i, tenint en compte 
que el llibre -que estarà a la 
venda i que dedicaran l’autor 
i la il·lustradora-, està pensat 
per a tots els que somien fer-
se grans sense perdre l’infant 
que porten dins, grans i petits, 
tots hi sou convidats.

“En Ventilat i l’Espantall”, a Capellades
Casa Bas acull una 
exposició col·lectiva 
de fotografia

CAPELLADES / LA VEU

Després d’un període d’expo-
sició pública on tothom qui ha 
volgut ha aportat les propostes 
sobre l’ordenança de convi-
vència ciutadana, ara arriba el 
moment del debat públic amb 
una sessió participativa oberta 
a tothom qui tingui interès.
Aquest debat era previst pel 
dimecres 12 de novembre.
A partir d’aquí, sumant les pro-
postes rebudes per escrit més 
les aportacions que sorgeixin 
d’aquest debat públic, s’obre 
un període d’estudi d’on sorgi-
rà el text definitiu que s’apro-
varà com a ordenança en el 
ple del mes de novembre i fi-
nalment es publicarà al BOP 
per tal que entri en vigor 20 
dies després.

Ordenança de 
convivència ciutadana

ROSICH MOTORS, S.L. 

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

· Multimarca i multiservei

· Qualitat Bosch

· Mantenim la garantia 
  d’origen

· Servei de planxa i pintura
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MASQUEFA / LA VEU

L’alcalde de Masquefa, Xa-
vier Boquete, els regidors de 
l’equip de govern de CiU En-
rique Gómez, Carles Mernissi 
i Elena Fernández, la regidora 
d’ERC, Rosa Hernàndez, i el 
regidor no adscrit David Mi-
noves van signar divendres 
7 de novembre, en un acte a 
la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment, el manifest de denún-
cia internacional dels càrrecs 
electes de Catalunya contra 
l’Estat Espanyol per la seva 
actitud davant del procés de 
participació ciutadana del 9N. 
La resta de regidors de l’equip 
de govern -Carles Ventura, 
Brigit Blàzquez, Laia Albiol i 
Joan Carles Pérez- i també la 
regidora de Progrés Municipal 
(PSC-APM), Isis Abad -que 
no van poder assistir a l’ac-
te per motius d’agenda- van 
subscriure el manifest aquest 
dilluns.
El document vol posar en co-
neixement d’organismes ins-
titucionals com les Nacions 
Unides, el Parlament Euro-
peu, la Comissió Europea, el 
Consell d’Europa i l’OSCE, 

que “les institucions catala-
nes, amb el suport de la ma-
joria de la ciutadania, han 
emprat totes les vies legals 
per poder celebrar un referèn-
dum o consulta sobre el futur 
polític de Catalunya, incloent 
l’opció de la independència”, i 
subratlla “la manca de volun-
tat política per part del govern 
espanyol per establir marcs de 
diàleg i negociació”, així com 
“la seva negativa permanent a 
fer possible l’exercici del dret 
a decidir del poble català”. És 
per això que el text demana a 

aquests estaments internacio-
nals que “portin a terme totes 
les actuacions necessàries 
per garantir que la ciutadania 
de Catalunya pugui decidir 
democràticament el seu futur 
polític”.
Aquest mateix manifest de de-
núncia ja el van signar fa uns 
dies gran part dels càrrecs 
electes del Parlament de Ca-
talunya, del Parlament Euro-
peu i de les Corts Catalanes, a 
més de nombrosos represen-
tants del món municipal, entre 
ells l’alcalde de Masquefa.

L’alcalde i regidors de Masquefa signen la 
denúncia internacional contra l’Estat 
per la seva actitud davant del 9N

MASQUEFA / LA VEU

Continua el procés de parti-
cipació per remodelar la Pla-
ça Josep Mª Vila, coneguda 
popularment com la Plaça de 
l’Estació. Una vegada finalit-
zat el període en què tothom 
qui ho ha desitjat ha pogut 
presentar la seva proposta de 
remodelació, el dijous 20 de 
novembre es farà una trobada 
participativa amb els vilatans, 
les entitats i els col·lectius que 
vulguin assistir-hi per debatre 
les diferents propostes pre-
sentades i escollir les millors 
opcions. La trobada tindrà lloc 
a la Sala d’Actes del Centre 
Tecnològic Comunitari (avin-
guda Catalunya, 60), a 2/4 de 
8 de la tarda.
Posteriorment s’elaboraran 
tècnicament dues o tres pro-
postes per fer una votació po-
pular entre elles, en un acte 
que es farà el 4 de desembre, 
també a 2/4 de 8 de la tarda, 
al Casal d’Avis. Finalment es 
divulgarà el disseny escollit i 
els terminis d’execució.
L’Ajuntament de Masquefa 
impulsa aquest procés par-
ticipatiu vinculant per tal de 
dur a terme una segona fase 
de remodelació de la Plaça de 
l’Estació, que aquest any ja es 
va reformar, en una primera 
fase, per poder-la estrenar per 
la Festa Major.
L’objectiu d’aquest procés 
és actualitzar-la des del punt 
de vista urbanístic i que sigui 
una plaça on tothom s’hi trobi 
a gust i reconegut, especial-

ment totes les entitats i grups 
que representen la diversitat 
cultural de Masquefa.

Una remodelació necessària 
La remodelació d’aquest espai 
és necessària a causa del mal 
estat d’un col·lector d’aigües 
residuals i pluvials que traves-
sa, en diagonal, tota la plaça. 
Es tracta d’un col·lector molt 
antic que pateix fuites d’aigua 
que afecten fins i tot el soter-
rani de l’edifici de l’Alzinar. 
Per tant, es fa imprescindible 
portar a terme una actuació 
de forma prioritària. També 
cal eliminar diverses barreres 
arquitectòniques que dificul-
ten l’accessibilitat en aquest 
espai, així com millorar la se-
guretat en els accessos a l’an-
dana del tren. Tot plegat ga-
rantirà que la plaça compleixi 
les condicions correctes de 
seguretat d’ús.

Participa-hi!
L’Ajuntament anima a tothom 
a participar en el procés de 
participació. Trobareu més in-
formació a les cartelleres mu-
nicipals, la pàgina web www.
masquefa.cat, els comerços, i 
els perfils de facebook del Ca-
sal de Joves, la Biblioteca, Rà-
dio Masquefa i el CTC. També 
us informaran als diferents 
punts dinamitzadors que s’han 
habilitat a: Ràdio Masquefa, la 
Biblioteca Municipal, el Casal 
d’Avis, el Casal de Joves i les 
oficines de l’Ajuntament.

Reunió participativa per escollir 
les millors propostes per 
remodelar la Plaça Josep Mª Vila

MASQUEFA / LA VEU

Masquefa està a punt d’estre-
nar una zona per a l’esbarjo i 
el passeig de gossos. Aquest 
nou espai, situat al Turó del 
Met, al costat de l’skate park, 
s’obrirà aquest diumenge, 16 
de novembre, a tothom qui 
vulgui assistir-hi, a partir de 
les 11 del matí, Mitja hora des-
prés, a 2/4 de 12 del migdia, 
tindrà lloc una demostració 
d’agility a càrrec de Font-Galí 
Escola Canina. A continuació, 
els gossos, amb els seus pro-
pietaris, podran participar en 
el circuit d’agility acompanyats 
d’instructors.
Aquest espai de lleure i pas-
seig per a animals domèstics 
és un solar perimetrat, una 

zona on els seus animals po-
dran moure’s amb llibertat. 
Així, s’hi ha instal·lat una tan-
ca perquè els gossos puguin 
anar deslligats i esbargir-se 
sense provocar molèsties a la 
resta de veïns. També dispo-
sa d’un circuit amb elements 
d’agility per a estimular l’activi-
tat dels animals. A més, comp-
ta amb dispensadors de bos-
ses i bancs per al repòs dels 
propietaris.
L’objectiu d’aquesta nova 
instal·lació és millorar el be-
nestar dels gossos i els seus 
propietaris, així com també de 
la resta de veïns, ja que els 
animals domèstics disposaran 
d’un espai pensat específica-
ment per a la seva activitat.

Diumenge s’obre la nova zona 
d’esbarjo i passeig per a gossos

MASQUEFA / LA VEU

El passat divendres, 7 de no-
vembre va visitar Masquefa en 
el marc d’una ronda de reco-
neixement dels serveis socials 
a la comarca de l’Anoia.
La visita de la diputada Eva 
Granados a Masquefa va 
comptar amb dos parts. La 
primera va correspondre a un 
dinar de treball amb l’agrupa-
ció del PSC a Masquefa que 
ja està treballant el seu pro-
grama electoral.
Durant la sessió es van tractar 
diversos temàtiques molt cen-
trals pels socialistes de Mas-
quefa com són les polítiques 
de joventut, l’atenció i serveis 
a la gent gran i la garantia i 
millora del benestar social al 
municipi de Masquefa. La par-
lamentària va poder analitzar 
el disseny dels programes que 
proposarà el PSC de Mas-
quefa i va garantir tot el seu 
recolzament en el moment de 
posar-los en marxa.
Al finalitzar la sessió de treball, 
Daniel Gutiérrez, candidat a 
l’alcaldia del PSC Masquefa 
va acompanyar a l’Eva Gra-
nados fins el lloc on el govern 
municipal de CiU havia pro-

mès que aixecaria un complex 
per a la gent gran valorat amb 
9 milions d’euros.
La diputada, així com la resta 
d’assistents van poder com-
provar com on havia d’anar el 
complex només hi ha un “pipi-
can”. Eva Granados i Daniel 
Gutiérrez van denunciar públi-
cament que el govern del Sr. 
Boquete posa el maó per da-
vant de les persones aplicant 
polítiques errònies que no por-

Eva Granados, diputada al Parlament de 
Catalunya, visita Masquefa

ten enlloc. En aquest cas, no 
s’ha fet el complex ni tampoc 
s’han establert polítiques al-
ternatives per a la gent gran. 
Tot plegat els perjudicats, la 
gent gran. Un exemple més de 
com la falta de reconeixement 
i estudi de la realitat masque-
fina porta al govern municipal 
de CiU a cometre errors molt 
greus que tenen conseqüèn-
cies negatives sobre la pobla-
ció.
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Les activitats de Sant Martí, 
Festa Major d’hivern, van co-
mençar el dissabte 8 amb la 
inauguració de la urbanitza-
ció del C/ Freginal i la placeta 
de l’Alegria. La remodelació 
d’aquesta zona consistí en la 
separació de les aigües brutes 
de les aigües del rec, l’elimi-
nació de barreres arquitectò-
niques, un nou ferm pel terra, 
la recuperació de la connexió 
entre la placeta de l’Alegria i 
el carrer Freginal i finalment la 
ubicació d’un parc infantil en 
la nova zona que ha quedat 
amb l’alineació del carrer.  Va 
ser un acte molt familiar iniciat 
amb el parlament de l’alcalde 
Jordi Sellarès qui agraí la fei-
na feta als tècnics i empresa 
així com als veïns i veïnes de 
la zona. Aprofità el moment 
per demanar la participació 
de la gent a la jornada del 9N, 
amb llibertat, tranquiŀlitat i com 
una diada festiva: “el món ha 
de saber qui som, quants som 
i què volem”. 
El grup Deparrada delectà a 
la quitxalla amb la seva obra 
“Queviures” i un petit suca mu-
lla tanca l’acte.
Donant continuació a la no-
vetat de fa dos anys, varem 
tornar a sopar dues vegades. 
Aquesta vegada els dos so-
pars es feren al recinte del 
Teatre. Entre sopar i sopar, la 
xaranga Alegria va treure als 
assistents al carrer, seguint-
los per la cercavila pels poble, 
animant i recordant a la resta 
de població que era dia de fes-
ta senyalada. El sopar dues 
vegades va reunir vora unes 
vuitanta de persones.
El diumenge 9, el Cisco Valls 
va repicar a Festa Major estre-
nant la nova campana Eulàlia, 
fent que el seu dring s’escam-
pés per tot el terme municipal. 

La resta del dia es va reservar 
a la jornada de participació, la 
qual va tenir molta afluència 
de gent i va donar uns resul-
tats clarament favorables al Si 
si, un 90 %.
El mateix dia de Sant Martí, 
dimarts 11, s’oficià la Missa en 
honor al patró, acompanyada 
pels cants dels Amics de la 
parròquia de Carme, i en fina-
litzar, s’inaugurà al Casal l’ex-
posició “Per Catalunya, vida i 
mort de Lluís Companys”, pro-
pietat del Consell Comarcal 
de l’Urgell. Introduïren l’acte 

Carme ha celebrat la seva Festa Major 
d’hivern, Sant Martí 

els parlaments de l’alcalde i la 
Sra. Montse Cobero de Global 
Desenvolupament, empresa 
que produí el material expo-
sat. Es reproduí l’audiovisual 
i seguidament es realitzà una 
visita guiada per l’exposició. 
Un petit suca mulla va fer que 
el migdia s’allargués comen-
tant la vida de Companys.
Els tres dies festa van omplir 
de nou els balcons i finestres 
de banderoles pròpies de Car-
me que es van començar a 
confeccionar l’any 2012. 

CARME / LA VEU

Una tarda diferent, màgica, és 
la que va passar la gent gran 
de Carme, el passat dimarts al 
Casal.
El Mag Eric, va ser qui va por-
tar la màgia al Casal, sorpre-
nent, divertint i encuriosint als 
assistents amb diferents nú-
meros amb cartes, mocadors, 

pilotes... Fent-los aparèixer i 
desaparèixer amb una gràcia 
especial, deixant bocabadat i 
intrigat al públic.
Es tractà d’un espectacle de 
petit format, acollidor i proper 
per a gent gran. Una excel.lent 
combinació
Cal agrair al Consell Comarcal 
de l’Anoia la seva col·laboració

Tarda de màgia al Casal de 
Carme

VALLBONA / LA VEU

El Ple de l’Ajuntament de Va-
llbona va aprovar, en la sessió 
ordinària celebrada dilluns, les 
ordenances fiscals per al 2015 
amb els vots a favor del go-
vern (PSC i CiU) i l’abstenció 
de l’oposició (ERC).  Consci-
ent de la difícil situació eco-
nòmica que travessen moltes 
famílies, l’equip de govern no 
només torna a congelar els 
impostos i les taxes munici-
pals –seguint la mateixa tòni-
ca de tot el mandat- sinó que 
fins i tot rebaixa alguns im-
postos, entre aquests l’Impost 
sobre Béns Immobles (IBI), la 
principal via d’ingressos dels 
Ajuntaments. 
El govern municipal ha rebai-
xat el tipus de l’IBI per tal de 
poder compensar la pujada 
dels valors cadastrals motiva-
da per les regularitzacions que 
està duent a terme la Delega-
ció del Cadastre del Ministeri 
d’Hisenda del govern estatal. 
Amb aquesta rebaixa del tipus 
per part de l’Ajuntament, el 
rebut de l’IBI que pagaran els 
vallbonencs l’any que ve tin-
drà una reducció efectiva del 
4,34%. 
També es rebaixa l’Impost 
sobre Construccions, Instal-
lacions i Obres, de manera 
que els veïns que l’any 2015 
sol·licitin llicències d’obres 
gaudiran d’una reducció de 
fins al 15,38% respecte a 

aquest any.
Tota la resta d’impostos i taxes 
municipals per al 2015 –com 
per exemple l’Impost de Ve-
hicles de Tracció Mecànica o 
els rebuts de les escombraries 
i el clavegueram- es tornen a 
congelar, tal i com ja s’ha fet 
els darrers quatre exercicis. 
Això vol dir que es mantenen 
al mateix nivell de l’any 2011.
Aquesta reiterada congela-
ció de les ordenances fiscals 
permet que Vallbona d’Anoia 
es mantingui com una de les 
localitats de tot Catalunya, de 
les seves mateixes caracte-
rístiques, on la pressió fiscal 
per habitant és més baixa. Tot 
i l’increment zero que experi-
menten els impostos i taxes, 
l’equip de govern municipal de 
PSC i CiU ha aconseguit man-
tenir, i fins i tot potenciar, els 
serveis als vallbonencs, gràci-
es a una rigorosa gestió de la 
despesa i l’aplicació d’impor-
tants mesures d’estalvi.

L’Ajuntament de Vallbona 
rebaixa l’IBI i l’impost sobre 
construccions i obres

Inauguracó de l’exposició sobre Companys

Sopar de Festa Major

Inauguració de la remodelació del carrer Freginal
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PIERA / LA VEU

Entitats del municipi es reu-
neixen per compartir iniciati-
ves i recursos, trobades que 
han desembocat en la creació 
de la Taula Social de Piera, 
amb l’objectiu de millorar la 
seva tasca. 
Des de fa uns mesos diverses 
entitats que treballen al muni-
cipi de Piera amb voluntat de 
donar resposta a les necessi-
tats dels diferents col·lectius 
de persones que hi conviuen 
s’han començat a reunir peri-
òdicament per tal de conèixer-
se una mica millor, compartir 
coneixements, recursos, pro-
postes, coordinar el volunta-
riat... I tot el que impliqui su-
mar sinergies amb la finalitat 
de millorar la seva tasca i, el 
que és més important, millorar 
el serveis que ofereixen a les 
persones destinatàries dels 
seus projectes. Com a resultat 
d’aquestes trobades i pensant 
a formalitzar una mica aques-
ta feina en xarxa han creat la 
Taula Social de Piera.

Les entitats que hi participen 
en aquest primer moment 
són: l’Associació de Dones de 
Piera (àmbit dones i igualtat 
de gènere), Càritas Parroqui-
al (pobresa i exclusió soci-
al), CEPS projectes socials 
- CRAE En Polzet (infància i 
adolescència en risc), Creu 
Roja Anoia- Piera (col·lectius 
en situació de risc), Dispiera 
(àmbit  persones amb disca-

Creació de la Taula Social de Piera

pacitat intel·lectual) i Indimaj 
(integració de persones nou-
vingudes). Aquestes  entitats, 
mitjançant la taula, pretenen 
també millorar la coordinació 
amb el departament de ser-
veis socials de l’Ajuntament i 
establir contactes amb altres 
iniciatives municipals com ara 
el Pla Educatiu d’Entorn (PEE) 
i l’àrea de promoció econòmi-
ca.

PIERA / LA VEU

Els pierencs van poder partici-
par, de les 9 del matí fins a les 
8 del vespre, en les meses ha-
bilitades a l’Institut Guinovarda 
i a la Secció d’Institut Salvador 
Claramunt. Els resultats de 
l’escrutini, tal com ha passat 
al conjunt de Catalunya, han 
mostrat una majoria aclapara-
dora del “sí-sí”. Així, de 4.164 
vots emesos, 3.343 han sigut 
per al “sí-sí” (80,2%), 375 vots 
per al “sí-no”, 36 vots per al sí 
blanc, 213 vots per al “No”, 18 
vots en blanc i 179 altres.
Cal esmentar la tasca del in-
tegrants de Piera per la Inde-
pendència, que el dissabte 8 
van instal·lar una parada infor-
mativa al carrer Sant Cristòfol 
per informar a tothom qui ho 
necessités de tots els detalls 
per poder participar el 9-N, jor-
nada en què també van instal-
lar dues taules a l’exterior de 
la SI Salvador Claramunt INS 
Guinovarda per ajudar als qui 
tenien encara dubtes sobre el 

lloc on votar. Així mateix, es va 
habilitar una taula de denúncia 
ciutadana davant les Nacions 
Unides, el Parlament Euro-
peu, la Comissió Europea, 
el Consell d’Europa i l’OSCE 
contra l’Estat espanyol perquè 
vulnera el dret del poble català 
a decidir el seu futur polític i li 
impedeix l’exercici de la de-
mocràcia mitjançant qualsevol 
sistema de consulta reconegut 

Normalitat i cues per votar a Piera el 9N

PIERA / LA VEU

El departament de Serveis So-
cials ha concedit beques per a 
alumnes dels centres escolars 
del municipi, atenent un infor-
me emès per l’educadora so-
cial. 
El 13 d’octubre la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament 

va acordar l’aprovació de be-
ques per a llibres, demanades 
el passat mes de maig per les 
famílies que compleixen els 
requisits de les bases regula-
dores per rebre aquest ajut. 
El departament de Benestar 
Social de l’Ajuntament pierenc 
ha destinat a aquest fi la quan-

Beques per als alumnes de primària i secundària

PIERA / LA VEU

Aquest diumenge, a partir de 
les 10 h, es poden visitar el 
molí d’oli de Cal Sadurní i el 
molí d’oli de Cal Nasi per co-
nèixer el procés d’elaboració 
de l’oli. 
L’activitat “Del trull al plat” dóna 
el tret de sortida a les activitats 
del mes de l’oli d’enguany. En 
aquesta ocasió es podran visi-
tar els dos trulls d’oli que hi ha 
a Piera: el molí d’oli de Cal Sa-
durní i el molí d’oli de Cal Nasi. 
L’activitat començarà a les 10 
del matí i inclou la visita a les 
instal·lacions, de mans de per-
sones expertes, per conèixer 
el procés d’elaboració de l’oli, 

des de la collita de les olives 
fins que surt envasat a punt de 
ser venut i consumit. En finalit-
zar, hi haurà esmorzar popular 
per als assistents, amb pa tor-
rat, oli nou i botifarra.
El mes de l’oli culmina amb la 
Festa de la Rosta, que es farà 
el 30 de novembre a la Nau de 
Cal Sanahuja. Hi haurà rosta-
da popular, mostra de produc-
tes agrícoles i productes ar-
tesanals relacionats amb l’oli, 
degustació d’olivada i allioli 
de codony, elaboració d’olives 
en conserva, concurs d’allioli, 
concurs d’aparadors, sorteig 
d’oli d’oliva nou, zona infantil... 
Més informació a www.vilade-
piera.cat/oli2014.

internacionalment.
Finalment, cal destacar que 
la jornada va estar marcada 
per la normalitat i les cues per 
votar, sobretot al matí. Des 
d’aquestes línies l’Ajuntament 
de Piera vol agrair l’esforç i la 
tasca de les entitats, el volun-
tariat, les escoles i a tothom 
en general per contribuir que 
la jornada fos una mostra de 
civisme, democràcia i dignitat.

titat d’11.185,41 euros, repar-
tits entre els alumnes de les 
escoles Les Flandes, Creixà, 
Herois del Bruc, Apiària, INS 
Guinovarda i SI Salvador Cla-
ramunt, i que ja estan utilitzant 
el present curs escolar 2014-
2015.

Diumenge, visita als molins d’oli 
de Piera

PIERA / LA VEU

L’històric Teatre Foment, re-
format l’any passat, compta 
amb un edifici annex amb 
sales destinades a la reunió i 
promoció, bàsicament, de la 
cultura local. 
Gràcies a diversos plans 
d’ocupació, les obres a l’im-
moble on es troba el Teatre 
Foment han pres forma en 
l’edifici annex que s’hi va 
construir en les primeres fases 
del projecte. Com a resultat 
d’aquesta intervenció, l’edifici 
ja compta amb una sala de 
125 metres quadrats, que, 
per una banda, integra la pa-

ret mitgera, la del teatre i per 
l’altra és paret d’obra nova. 
Compta amb una panoràmi-
ca de la Serra del Molí, amb 
vistoses formacions argiloses, 
i actualment ja és al servei del 
municipi.
La sala es va estrenar el 
passat 10 d’octubre, en un 
acte organitzat per la regido-
ria d’Empresa i Ocupació de 
l’Ajuntament de Piera, per pre-
sentar una taula rodona en la 
qual professionals de diferents 
sectors van informar sobre les 
tendències del mercat laboral 
actual

Nova sala polivalent al Teatre 
Foment
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LA LLACUNA / LA VEU

Una comitiva formada per re-
presentants dels Geganters 
i grallers de la Llacuna i de 
Calella, del 22 d’octubre al 7 
de novembre de 2014, van vi-
atjar a Costa Rica i Nicaragua 
en motiu del tercer intercan-
vi cultural que es realitza en 
aquests països de Centrea-
mèrica.
En aquesta ocasió s’ha de-
cidit participar-hi amb la ge-
ganta bombera Maria de la 
Llacuna. 
Han estat uns 17 dies plens 
d’activitats culturals per diver-
sos pobles i ciutats d’aquests 
països que han permès mos-
trar part del món geganter ca-
talà i la seva música popular i 
tradicional.
Els gegants catalans, així 
com l’instrument tradicional 
de la gralla, eren el centre 
d’atenció en totes les cercavi-
les i activitats programades a 
les localitats costa-riquenyes 
de San José de Costa Rica, 
San Antonio de Desampara-
dos, San Rafael de Heredia, 
Santo Domingo, Alahuelita 
i Cartago i a la localitat de 

León (Nicaragua).
Dues de les festivitats més 
multitudinàries i de més res-
sò que es realitzaren va ser la 
participació al “15 Aniversario 
del Encuentro Nacional de la 
Mascarada Tradicional Cos-
taricense” que va tenir lloc a 
Cartago el 31 d’octubre de 
2014 amb més de 800 figu-
res del folklore cultural cos-
ta-riqueny, músics i demès 
manifestacions de la cultura 
popular i tradicional del país. 

Els gegants de la Llacuna han actuat per Costa Rica i Nicaragua

També es va comptar amb la 
presència de les “Giganto-
nas” i “l’Enano Cabezón” de 
Nicaragua, el folklore de Pa-
namà i els gegants i músics 
catalans.
A Nicaragua es va participar 
en el Carnaval de la localitat 
de León a on hi van participar 
les 40 “gigantonas” de l’entitat 
nicaragüenca “Viva León Jo-
dido”, Mascaradas i gegants 
de Costa Rica i els geganters 
i grallers de la Llacuna i Cale-

lla amb la Geganta Maria de 
la Llacuna. Una gran quanti-
tat de gent omplia els carrers 
durant tot el recorregut de la 
cercavila expectants per po-
der contemplar la mostra de 
cultura gegantera de Costa 
Rica i Catalunya.
A part de les tradicionals cer-
caviles també s’ha actuat a 
diverses centres educatius i 
s’han realitzat conferències i 
taules rodones sobre el món 
geganter a Costa Rica, Nica-

ragua i Catalunya.
En motiu de la visita dels Ge-
ganters i grallers de la Lla-
cuna i Calella a Costa Rica i 
Nicaragua s’ha creat l’entitat 
“Grupo Cultural Amigos sin 
Fronteras” que de moment 
engloba a Costa Rica, Nica-
ragua, Panamà i Catalunya. 
Aquest Grup té l’objectiu de 
fomentar els intercanvis cul-
turals entre els diversos paï-
sos i consolidar les relacions 
existents. 

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Després de la primera reunió 
del Grup Motor que va indicar 
les prioritats en polítiques ju-
venils als Hostalets de Piero-
la, el procés s’obre a tots els 
joves hostaletencs.
La Veu dels joves és la pro-
tagonista en el Pla Local de 
Joventut dels Hostalets de 
Pierola. Després dels resultat 
de la primera trobada del Grup 
Motor el proper divendres, 14 
i dissabte, 15 de novembre 
comencen els tallers participa-
tius oberts a tota la joventut. 
Aquests tallers estan pensats 
per crear 3 grups de discussió 
que desenvoluparan les dues 
necessitats detectades pel 
Grup Motor:
- Participació, associacionis-
me i valors.
- Oci, cultura i espai (medis i 
equipament)
Els debats s’organitzaran des 
d’una perspectiva d’edat, ja 
que no són les mateixes ne-
cessitats les d’un jove de 12 
anys que les d’un de 35 anys.
Per tal de facilitar aquest re-
cull d’opinions i propostes, els 
tallers participatius estaran di-
namitzats a través d’accions 
que donanaran veu a tots els 
joves. Els tallers previstos són 

els següents:
Joves entre 26 i 35 anys: di-
vendres, 14 a les 19h.
Joves entre 12 i 16 anys: dis-
sabte, 15 a les 17h
Joves de 17 a 25 anys, dis-
sabte, 15 a les 18.30h
Els debats s’organitzaran des 
de la perspectiva d’edat. No 
és el mateix les necessitats 
que pot tenir un joves de 12 
anys que un de 35.
Per tal de facilitar aquest recull 
d’opinions i propostes, els ta-
llers participatius estaran dina-
mitzats a través d’accions que 
donaran veu a tots els joves.
Inscripcions pels tallers: cor-
reu electrònic a: msoldan@
anoiajove.cat

El Pla Local de Joventut dels 
Hostalets de Pierola s’obre a 
tots els joves

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

La regidoria d’esports promou 
un programa de manteniment 
i millores que té com a princi-
pals eixos el camp de futbol i 
la pista poliesportiva.
L’ús gairebé diari de les instal-
lacions esportives del municipi 
fa que, poc a poc, es vagin de-
gradant i que, per tant, siguin 
necessàries mesures de man-
teniment i millora perquè els 
usuaris dels equipament no 
perdin qualitat.
Aquesta tardor, l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola ha 
iniciat un programa de millores 
i manteniment que se centren 
en el camp de futbol i el poli-
esportiu.
Al camp de futbol s’està re-
cautxutant la gespa artifici-
al. Els camps de futbol amb 
gespa artificial contenen unes 
petites boletes de cautxú que 
són imprescindibles per al bon 
funcionament de la gespa i, 
sobretot, per evitar lesions als 
jugadors de futbol. Al cap d’un 
temps aquest material es perd 
i és necessari tornar a posar-
lo. Durant aquests dies una 
empresa especialitzada s’està 
encarregant de recautxutar la 
gespa del camp de futbol.

En relació al poliesportiu s’han 
iniciat obres per millorar l’ac-
cessibilitat a l’equipament per 
l’entrada principal. Una senzi-
lla obra de millora que perme-
trà l’accés al poliesportiu de 
camions de transport i resul-
tarà més fàcil organitzar grans 
esdeveniments esportius o 
culturals.
En el cas del poliesportiu, les 

obres iniciades són prèvies al 
desenvolupament del projec-
te per a la construcció dels 
nous vestidors, l’execució dels 
quals es preveu cap a finals 
de novembre o principis de 
desembre. Tot plegat repre-
senten unes millores que per-
metrà una millor accessibilitat 
i ús d’aquestes instal·lacions.

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola 
desenvolupa millores en els equipaments 
esportius
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CALAF / LA VEU

En motiu dels actes de cele-
bració del 50è aniversari de 
l’empresa CONSTRUCTORA 
CALAF, la propietat de l’em-
presa ha fet lliurament a Càri-
tas Arxiprestal Anoia-Segarra i 
Càritas Parroquial de Calaf un 
donatiu en forma d’aportació 
econòmica.
CONSTRUCTORA CALAF és 
un empresa arrelada al seu 
territori, i ha volgut contribu-
ir a  la millora del seu entorn 
en aquests moments difícils. 
Per aquest motiu, l’import eco-
nòmic que l’empresa havia 
pressupostat per fer entrega 
d’un record en l’acte als  seus 
treballadors i convidats, s’ha 
destinat en aquesta ocasió 

a fer un donatiu a CARITAS  
amb la finalitat de col·laborar 
amb aquesta entitat perquè 
pugui continuar treballant en 
els projectes que duu a ter-
me per a persones del nostre 
entorn que pateixen dificultats 
per causa de la crisi que enca-
ra vivim.
El passat dia 30 d’octubre va 
tenir lloc el lliurament del xec 
per part dels representants 
de la propietat de l’empresa, 
els senyors Xavier Pujol i Mí-
riam Pujol, als responsables 
de l’entitat Sr. Joan Farrés, 
director de Càritas Arxiprestal 
Anoia-Segarra i a  Mn. Joan 
Sanglas, de Càritas Parroqui-
al de Calaf.

L’empresa Constructora de 
Calaf fa un donatiu a Càritas

CALAF / LA VEU

El proper diumenge, 16 de 
novembre, el poliesportiu de 
Calaf acollirà la 1a trobada de 
Clubs de les categories pre-
benjamins i babies organitza-
da per l’Escola de Futbol Sala 
Alta Segarra, EFSAS. La Tro-
bada  reunirà 7 equips preben-
jamins: Vedruna Balaguer CE, 
Maristes Lleida, Atoniayox 

1a trobada de clubs de futbol 
sala prebenjamins i babies, a 
Calaf

Tàrrega, CFS Agramunt, CFS 
Alcarràs, EFSAS “A” i EFSAS 
“B”; i 4 equips Babies: Vedru-
na Balaguer CE, CFS Alcar-
ràs, CFS Agramunt i EFAS.
Els participants duran a terme 
de 9’30 a 13’30 una lligueta no 
competitiva.
Al llarg de la matinal hi haurà 
una guardiola per recollir fons 
per la Marató de TV3. 

CALAF / LA VEU

L’Associació de Mares i pares 
de l’Ies Alexandre de Riquer 
ha organitzat pel proper diu-
menge, 23 de novembre, una 
caminada a l’antic poble medi-
eval de Vallferosa (ara  perta-
nyent al municipi de Torà).
La sortida serà a 2/4 de 9 del 
matí des de l’IES, amb cotxes, 
per anar fins a Torà, des d’on 
s’iniciarà la caminada. La ruta 
serà d’11 kilòmetres i durant la 
sortida s’oferirà coca i cafè.
Vallferrosa es va ubicar enel 
que en aquell moment era 
un espai de frontera entre la 
Catalunya Cristiana i la Mu-
sulmana, i al costat de la im-
portant via romana que anava 
de Tarragona a Solsona. Vora 
la riera, s’hi poden veure en-

cara les restes del que va ser 
aquest assentament: l’esglé-
sia, reformada i engrandida 
al segle XVII, ara en ruïnes i 

sense teulada i una gran i es-
velta torre que segueix intacta, 
desafiant el pas dels anys. 

L’AMPA de l’IES organitza una caminada 
a Vallferrosa

CALAF / LA VEU

320 persones, entre les 
quals 70 infants, van partici-
par aquest passat dissabte 
de l’11 edició de la Nocturna 
de Calaf, que va incloure un 
recorregut per a bicis de 25 i 
10 kilòmetres, i un altre per a 
caminants, de 10 i 5 kilòme-
tres. L’organització, l’associ-
ació BikeCalaf conjuntament 
amb Amics del Motor de Ca-
laf, han fet una valoració molt 
positiva de l’acte que segons 
han explicat es va dur a terme 
en un “ambient de germanor i 
va transcórrer de manera molt 
fluïda i amena”. Les dues enti-
tats agraeixen la tasca duta a 
terme per totes les persones i 
entitats que hi van col·laborar, 
i que van fer possible una de 
les millors edicions de la Noc-
turna. El recorregut només va 
il·luminar-se amb la llum de la 
lluna plena, i de les llanternes 
que portaven els participants, 
i van tornar a conferir un any 
més un aire molt especial a 
l’entorn. La Nocturna va fina-
litzar al Castell de Calaf, ambi-
entat per a l’ocasió, on els par-
ticipants van poder gaudir d’un 
túnel del terror i de l’actuació 
dels pastorets i els dimonis 
dels Pastorets de Calaf. Una 
activitat que, segons apunten 
des de l’organització, va sor-
prendre i agradar a tothom.
Des de la regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament de Calaf, s’ha 
elogiat l’organització de l’es-
deveniment, tant pel nombre 
de participants que va reunir 
com per la forma en què es 
va dur a terme: “Va ser un èxit 

total i va ser una organització 
perfecta, que va demostrar la 
implicació i la feina feta pels 
organitzadors”.
Després de l’èxit de la Noctur-
na, els organitzadors ja estan 
pensant en noves activitats 
obertes a tothom. La propera 
cita serà el 14 de desembre 

320 persones van participar de l’11 
edició de la Nocturna de Calaf

coincidint amb la Marató de 
TV3 i de ben segur agradarà 
a tots aquells que també van 
gaudir de la Nocturna, a l’hora 
que servirà per recollir fons per 
aquesta fundació, que aquest 
any destinarà les aportacions 
fetes a les malalties del cor.

Jornada tècnica sobre energies 
renovables
ELS PRATS DE REI / LA VEU

El proper dia 18 de novembre 
tindrà lloc una jornada tècni-
ca que porta per títol “Apro-
fitar les energies renovables 
al món rural: una oportunitat 
d’estalvi energètic i econò-
mic”, organitzada pel Consorci 
per a la Promoció Turística de 
l’Alta Anoia.
La jornada, que és gratuïta, 
començarà a les 7 de la tar-

da i comptarà amb una breu 
introducció sobre energies 
renovables a càrrec de Txell 
Barcadit, experta en energies 
renovables. Posteriorment es 
parlarà d’exemples pràctics 
i amortitzacions de diferents 
tipus d’energies renovables, 
a càrrec de Josep Mateos, 
tècnic en instaŀlacions, per 
acabar amb un torn obert de 
paraules.

Aquesta va ser una de les millors Nocturnes de Calaf
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Alta Anoia 

SANT MARTÍ S. / LA VEU

Dissabte dia 8 de novembre a 
les 9 del matí es va dur a ter-
me la 3a de les Matinals Fa-
miliars en Btt per l’Alta Anoia. 
Si la primera havia estat la de 
Prats de Rei i la segona -que 
es va haver de suspendre 
tot just s’anava a començar, 
pel fort aiguat- havia de ser 
a Pujalt, aquesta es va realit-
zar a Sant Martí Sesgueioles 
amb una bonica assistència 
de nens i joves de diferents 
edats, interessats en aprendre 
una mica més del seu territori, 
bo i pedalant. Val a dir que el 
recorregut era de poc més de 
12 km. i uns 200 de desnivell 
acumulat en total; una ruta for-
ça planera per a petits i grans!!
Les Matinals Familiars en Btt 
són uns fàcils sortides en bi-
cicleta organitzades per Gui-
esBtt.cat sota l’aixopluc del 
Consorci de l’Alta Anoia, adre-
çades a un públic familiar i no 
necessàriament habituat a fer 
rutes en bicicleta de munta-
nya (btt). El que es pretén és 
donar a conèixer una pobla-
ció i les rodalies, seguint les 
explicacions d’un guia i fent 
les corresponents aturades 
al llarg del recorregut. Així 
doncs, la ruta del passat dis-
sabte a Sant Martí Sesgueio-

les va començar comentant 
les històries, fets, anècdotes i 
llegendes amb els Horts d’en 
Gumà, continuant per l’esglé-
sia del Roser i la família Dal-
mases, el Campanar (sense 
església!) i els orígens de la 
vila, les Voltes del carrer Vell, 
la Plaça d’Emil Donadeu amb 
les fonts, l’Església parroquial 
i els Safareigs. A partit d’ales-
hores, la ruta va continuar cap 
a les afores del poble, aturant-
se a Sant Valentí de Vilallon-
ga (amb explicacions sobre 
el castell, les esglesioles i 
les tombes ibèriques), Sant 
Ermengol, i, ja fora del terme 

municipal, El Molí de La Roda, 
tornant al punt de sortida cap 
a les 13:00 hores.
La Matinal, que inclou també 
un petit “pica-pica”, va perme-
tre -sobretot als nens- gaudir 
d’un mati divertit amb un bon 
ambient de germanor, bo i 
aprenent un munt d’històries i 
fets del poble i rodalies. 
Per al primeries de desembre 
-falta concretar encara la data- 
ja s’està estudiant la prepara-
ció d’una nova Matinal Fami-
liar en Btt. Tan aviat puguem 
concretar població i data, us 
en informarem.

Exitosa Matinal Familiar en Btt per l’Alta Anoia

CALAF / LA VEU

Un total de 1577 calafins i ca-
lafines van prendre part del 
procés participatiu del ) de 
novembre. D’aquests, 1353 
es van decantar pel doble Sí 
(85,7%); 70 persones van 
respondre Sí a la primera pre-
gunta, però No a la segona 
(4,4%); 69 persones van votar 
que No (4,3%), 23 persones 
van votar Sí-Blanc (1,4%); 10 
persones van votar en Blanc 
(0,6%) i 52: Altres (3,2%).
La jornada del 9N a Calaf es 
va desenvolupar amb norma-
litat i sense incidències. La 
màxima afluència de gent es 
va registrar durant el matí i 
especialment al migdia fins al 
punt que van formar-se cues 
davant de les tres meses, situ-
ades a la Biblioteca de l’Insti-
tut Alexandre de Riquer.
Els resultats de Calaf no s’allu-
nyen gaire dels percentatges 
obtinguts a la comarca de 
l’Anoia, on van votar un total de 
40.242. D’aquests, 33.365 van 
votar Sí-Sí (82,9%), 3.080 van 
votar Sí-No (7,65%), 446 han 

votat Sí-Blanc (1,11%), 1.710 
han votat No (4,22%), 218 
han votat en Blanc (0,34%), i 
1.423: Altres (0,54%). 
Durant la jornada l’ANC de 
Calaf va recollir signatures en 
suport a la denúncia ciutadana 
davant les Nacions Unides, el 
Parlament Europeu, la Comis-

La jornada del 9N a Calaf es va desnvolupar 
sense incidències i amb una participació de 
1577 persones

sió  Europea, el Consell d’Eu-
ropa i l’OSCE  contra l’Estat 
espanyol, per la seva vulne-
ració del dret del poble català 
a decidir el seu futur polític i 
l’impediment de que exercei-
xi la democràcia mitjançant 
qualsevol sistema de consulta 
reconegut internacionalment.

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



El Monbus cedeix un punt amb el Cerceda abans 
de rebre, demà a les Comes, el FC Barcelona

HOQUEI / DAVID VIA

Un cap de setmana molt im-
portant tant per les aspiraci-
ons d’un país com per les d’un 
equip. L’IHC s’enfrontava dis-
sabte, a la vigília del 9N, contra 
el Cerceda. 
Ambdós conjunts estaven si-
tuats en posicions europees, 
els locals ocupaven la quarta 
posició amb 15 punts mentre 
que els visitants ocupaven la 
cinquena plaça amb 14 punts. 
Aconseguir la victòria era vital 
per a l’IHC ja que els següents 
partits no serien gens fàcils (ju-
garan contra el Barça, el Liceo, 
el Reus i el Vic durant les pròxi-

30 segons restants. Per sort, 
l’IHC va recuperar la bola i a 
falta de 3 segons, l’àrbitre va 
ensenyar la blava a un jugador 
del Cerceda i a Jaume Molas. 
Els locals varen treure la falta 
i el partit es va acabar. Un 3-3 
que manté invicte l’Igualada a 
casa. 
La següent prova de foc torna 
a ser a Les Comes, contra el 
Barcelona, primer classificat a 
l’OK Lliga. Serà demà a 2/4 de 
9 del vespre. De moment l’IHC 
és quart amb 16 punts.
IGUALADA IHC (1/2): Equip 
Inicial: Elagi Deitg, Sergi Pla, 
Jaume Molas(1), Antoni Ba-
liu (1), Daniel López (1) Equip 
Suplent: Edgar Peralta, Joan 
Muntané, Cesar Vives, Jassel 
Oller, Alex Ferrer.
CERCEDA (1/2):  Equip Inicial: 
Martín Rodríguez, Gonzalo Pé-
rez (2), Pablo Fernández, Juan 
Fariza, Jacobo Mantiñan (1) 
Equip Suplent: Pablo Fernán-
dez, Joan Manuel Grasas, Ale-
jandro López, Guillermo José 
Domínguez. 

L’Igualada HC, al complet. Demà tenen una gran cita a les Comes.

Jornada 8
Monbus Igualada - Cerceda  3 - 3
FC Barcelona - Enrile Alcoy  5 - 2
Reus Dep. - ICG Lleida   6 - 9
Moritz Vendrell - Calafell  1 - 1
Club Pati Vic - C.P. Manlleu  4 - 1
Noia Freixenet - Voltregà  1 - 0
C.H. Mataró - Vilafranca   2 - 3
HC Liceo - Tordera    8 - 1

         PT j g e p     gf     gc    d
1 FC Barcelona 24 8 8 0 0 51 11 40
2 HC Liceo 21 8 7 0 1 48 21 27
3 Club Pati Vic 17 7 5 2 0 26 14 12
4 M. Igualada 16 8 5 1 2 29 22 7
5 Reus Dep. 15 8 5 0 3 34 27 7
6 Cerceda 14 8 4 2 2 33 28 5
7 Noia Freixenet 14 8 4 2 2 22 22 0
8 Enrile Alcoy 13 8 4 1 3 24 28 -4
9 Calafell 11 8 3 2 3 26 30 -4
10 ICG Lleida 10 8 3 1 4 31 34 -3
11 Vilafranca 7 8 2 1 5 19 26 -7
12 Voltregà 7 8 2 1 5 19 27 -8
13 Moritz Vendrell 5 7 1 2 4 19 33 -14
14 C.P. Manlleu 4 8 1 1 6 18 29 -11
15 Tordera 3 8 1 0 7 19 48 -29
16 C.H. Mataró 0 8 0 0 8 22 40 -18

OK Lliga masculina

Esports
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Jornada 9
Monbus Igualada - FC Barcelona
Enrile Alcoy - Reus Dep.
ICG Lleida - HC Liceo
Cerceda - Calafell
C.P. Manlleu - Noia Freixenet
Voltregà - C.H. Mataró
Vilafranca - Moritz Vendrell
Tordera - Club Pati Vic

mes quatre setmanes).
El partit va començar i es va 
haver d’aturar al cap d’un pocs 
segons: l’IHC ja s’havia avan-
çat en el marcador, gràcies a 
un tir de Baliu que va tocar el 
travesser tot just abans d’en-
trar dins la porteria.
L’alegria, però, no va durar 
massa i el Cerceda només va 
haver d’esperar un minut per 
empatar el partit, en un gol en 
què la pilota s’havia quedat 
entre les cames d’Elagi, que 
havia aturat el primer tir, però 
que un jugador del conjunt visi-
tant va saber tocar per posar la 
bola a dins de la porteria. 

El joc era controlat per l’Iguala-
da que gaudia de possessions 
llargues. El Cerceda aguanta-
va en defensa a l’IHC i durant 
la primera part varen jugar amb 
un estil molt físic, produint mol-
tes faltes. És més, el segon 
gol dels locals podia haver 
sigut abans, després que els 
visitants haguessin comès un 
penal, que va tirar Baliu i que, 
desafortunadament per al con-
junt igualadí, el porter visitant 
va saber aturar. 
Fins al final de la primera part, 
el ritme de joc va ser controlat 
per l’IHC, només aturat per les 
faltes que el conjunt visitant 
feia, els quals varen acabar 
la primera part amb 6 faltes, 
mentre que l’IHC només li van 
xiular 2.
La segona part va començar 
com la primera, un ràpid gol de  
l’IHC posava el 2-1 en el mar-
cador, obra de Daniel López. 
El joc continuava sent controlat 
per l’IHC, però ja el Cerceda 
s’apressava en recuperar la 
pilota i obtenir contres per po-
der empatar el partit. Al final, el 

conjunt visitant va trobar l’em-
pat a falta d’onze minuts per al 
final. Uns onze minuts plens de 
polèmica, en què el públic del 
pavelló de Les Comes es va 
queixar més que mai. 
A falta d’un minut per al final 
del partit, els visitants varen 
aconseguir el gol que els do-
nava la victòria momentània. 
Semblava mentida, però era 
la primera vegada que es veia 
el Cerceda per davant de l’IHC 
en el marcador. Per intentar 
aconseguir el gol del empat, 
l’IHC va canviar a Elagi per 
Jassel Oller, i a falta de 30 se-
gons per al final del partit, els 
àrbitres varen xiular la desena 
falta favorable a l’IHC, el que 
suposava una falta directa que 
podia donar l’empat i esperan-
ces per la victòria. Molas va 
aconseguir transformar la fal-
ta aconseguint el 3-3 definitiu. 
Abans del xiulet final, encara 
quedaven 30 segons en què 
podien passar moltes coses.
El Cerceda va treure des de 
mig camp i van retrocedir la 
pilota per consumir aquells 

PREBE. INICIACIÓ
SFERIC - VITALDENT IHC  0-3
PREBENJAMI C
VITALDENT IHC - CP MASQUEFA 3-0
PREBENJAMI B
VITALDENT IHC - CAPELLADES HC 1-2
BENJAMI B
SANT JOSEP SS - IGUALADA HC  0-10
BENJAMI A
PIERA - IGUALADA HC   3-12
ALEVI B
IGUALADA HC - CH ARENYS DE MAR 10-0
ALEVI A
IGUALADA HC - CP MANRESA 4-0
INFANTIL C
ARENYS DE MUNT - IGUALADA HC  12-2
INFANTIL B
PHC SANT CUGAT - Tonnellerie IHC 5-1
INFANTIL A
ARENYS DE MUNT - IGUALADA HC  3-2
JUVENIL
IGUALADA HC - GEIEG  1-2
JUNIOR
Moli Blanc Hotel IHC - CLUB OLESA PATI 12-0

Hoquei base

 ENTRADES
 PER A VEURE  

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

Guanyador
I.H.C.

2
VS

barça

Ma
rc Mestre Carrero          d’Igualada

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

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

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

Població: ........................

Telèfon: ..........................

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



Resultats dels equips base i veterans
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HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

L’equip del Igualada Femení 
HCP, va assolir una derrota 
contra l’actual campió de lliga. 
El C.P. Voltregà va dominar 
l’inici del partit amb el seu joc 
trenat i ràpid però sense crear 
ocasions clares. 
Les igualadines a la contra 
plantaven cara i també dispo-
saven d’ocasions, però poc 
clares. Una jugada desafortu-
nada, de les que enganyen a 
tothom, va propiciar el primer 
gol visitant. El que era una 
passada de Motxa Barceló, es 
va convertir en no tocar ningú 
la bola i estant la Laia comple-
tament tapada, en el primer 
gol del partit. 
Les igualadines no van abai-
xar guàrdia i van posar en pro-
blemes vàries vegades la por-
teria visitant. El resultat es va 
mantenir durant quasi tota la 
primera meitat del partit però 
la Tasha Lee, faltant poc més 
de cinc minuts i aprofitant una 
errada en els canvis defensius 
enviava d’un xut creuat la bola 
al fons de la xarxa igualadina, 
això va afectar l’equip local 
que va encaixar dos gols més 
en el temps restant. 
Les visitants assolien eixam-
plar la diferència en el marca-
dor a causa d’una rematada 
de Sílvia Jurado, en la que el 
rebot vola per sobre de la Laia 
i caient sobre la seva esquena 
s’esmuny cap a dins de la por-
teria. Posteriorment altre cop 
la Tasha transforma la desena 

L’Igualada Femení d’hoquei planta cara 
al potent Voltregà, tot i el resultat d’1-5

HOQUEI / LA VEU

El partit va començar amb 
un Calafell molt ofensiu i una 
bona defensa de l’HC Montbui 
Nolor que va gaudir de bones 
ocasions per marcar en els 
primers minuts de partit. Però 
els que van aconseguir anotar 
el primer gol van ser l’equip 
local, gràcies a una bona tri-
angulació. L’HC Montbui Nolor 
va poder igualar el marcador 
transformant un penal. El par-
tit va seguir amb la mateixa tò-
nica, però van tornar a ser els 
locals que van aprofitar una 
errada defensiva dels mont-
buiencs per posar-se per da-
vant en el marcador. El partit 
seguia molt igualat i el marca-
dor ajustat, fins quan faltaven 
5 minuts, que el Calafell Cafè 
Crem va aprofitar dues noves 
errades defensives dels visi-
tants, acabant el primer temps 
amb un 4-1
El partit estava molt compli-

Nova derrota de l’HC Montbui a 
la pista del líder de la lliga

falta del Igualada en gol per les 
noies d’Osona, assolint el 0 a 
4 per arribar al descans. Tot i 
els intents d’ambdós equips 
per canviar el resultat al prin-
cipi de la segona part cap dels 
dos equips ho assolien. 
Quasi bé al minut quinze les 
noies d’en Raül Ramírez, de-
saprofitaven el primer dels pe-
nals de  que van disposar. Tot 
just en la jugada posterior les 
osonenques aconsegueixen 
batre de nou la porteria igua-
ladina. El 0 a 5 va esperonar a 
les noies del IFHCP i fruit d’un 
xut exterior de la Laura Salva-
dor, i en l’intent de refusar la 
bola Motxa Barceló la desvi-
ava al fons de la seva pròpia 
porteria.
A partir d’aquest moment, les 
noies del Igualada Femení 
van desaprofitar dues faltes 
directes i un altre penal, que 
podien haver canviat el signe 
del partit, però l’empenta igua-
ladina no va tenir fruit i amb 
aquest resultat de 1 a 5 es va 
acabar el partit. El resultat va 
ser un xic enganyós pel que 
es va veure sobre la pista de 
Les Comes, però per les no-
ies de l’Igualada tant sols te 
que ser un estímul de cara a 
nou compromisos ja que es va 
plantar cara al tot poderós Vol-
tregà en tot moment.
Proper partit: Ara toquen dues 
setmanes de descans per les 
igualadines. Primer per el des-
cans obligatori pel fet de ser 
un nombre imparell d’equips 
enguany i la setmana següent 

pel fet que el Hostelcur Gijón 
juga Copa d’Europa la jornada 
que li tocava amb les iguala-
dines. Així la proper a jornada 
serà el  29/11/14a la pista del 
“Polideportivo de Santo Do-
mingo” d’Alcorcón a les 18:00 
hores. Un partit molt especial 
per la nostra re-incorporació, 
Raquel Bernadas. Ja que 
l’any passat va competir amb 
aquest equip i junt amb la seva 
germana Teresa i van assolir 
la Copa d’Europa de Clubs.
IGUALADA FEMENÍ 1
Laia Navarrete (P), Elba Gar-
reta, Laura Salvador, Mar-
ta Soler, Raquel Bernadas 
(equip titular), Laura Torres, 
Clara Ferrer, Judith Baldrís, 
Meritxell Martínez, Sílvia Bor-
ràs (P)
C.P. VOLTREGÀ 5
Laia Vives (P), Anna Romero, 
Natasha Lee, Motxa Barceló, 
Sílvia Jurado, (equip titular) 
Berta Tarrida, Aina Arxé, Ester 
Nadal i Aina Lafon (P). 

Jornada 1
CH Mataró - PHC Sant Cugat  5-4
Igualada FHCP - CP Voltregà  1-5
CP Vilanova - Hostelcur Gijón  1-1
CHP Bigues i Riells - CP Alcorcón CAT’s Best  2-3
Palau de Plegamans - Santa Maria del Pilar   ajr.
CP Manlleu - Girona CH   8-0
Sferic Terrassa (Descansa)

         PT j g e p     gf     gc    
1. CP Manlleu 3 1 1 0 0 8 0
2. CP Voltregà 3 1 1 0 0 5 1
3. CH Mataró 3 1 1 0 0 5 4
4. CP Alcorcón  3 1 1 0 0 3 2
5. Hostelcur Gijón 1 1 0 1 0 1 1
6. CP Vilanova 1 1 0 1 0 1 1
7. PHC Sant Cugat 0 1 0 0 1 4 5
8. Bigues i Riells 0 1 0 0 1 2 3
9. Igualada FHCP 0 1 0 0 1 1 5
10. Palau de Pleg. 0 0 0 0 0 0 0
11. Girona CH 0 1 0 0 1 0 8
12. Sferic Terrassa 0 0 0 0 0 0 0
13. Santa Maria Pilar 0 0 0 0 0 0 0

OK Lliga femenina

cat pel HC Montbui Nolor, tot 
i que en el segon temps van 
transformar una falta directa 
per aproximar-se al marcador. 
Però la reacció dels locals no 
es va fer esperar i tornaven 
agafar avantatge amb un xut 
molt potent que va situar el 5 a 
2. L’HC Montbui Nolor va pujar 
molt la pressió, però el Cala-
fell va seguir trobant espais en 
la defensa montbuienca per 
situar el 7 a 2 al marcador. L’ 
HC Montbui Nolor va seguir 
lluitant fins a l’últim moment, 
però al final només va acon-
seguir escurçar les distàncies 
fins al 7 a 4 final.
HC Montbui Nolor: Roger Ma-
drid (porter),Bernat Perelló, 
Daniel Gual(2), Isaac Gual i 
, Marcel Monclús(1) -inicial- , 
Albert Vidal, Edu Cassadó(1),  
Pau, Ivan Rica  i Roman (por-
ter. Pròxims Partits: HC Mont-
bui Nolor– CP Sitges (Dis-
sabte 15 de novembre a les 
17:45h a Can Passanals).

Prebenjamí I. Comarcals
HCM, 3-CP MASQUEFA, 0
Aleix Aguilera, Gabriel Jor-
quera, Pau Sanchez, Ramon 
Poncell, Oriol Carrero, Joel 
Garcia, Pol Izquierdo i Pau 
Parera. Sota les ordres de 
Pau Torras i Ricard Pérez. 
Prebenjamí Iniciació
HCM, 1-CE Noia Freixenet, 3
Eudald Ymbernon, Pol Ticó, 
Pau Martín, Lluc Castells, 
Adrian Bueno, Pol Andreu i 
Alejandro Luque. Sota les or-
dres de Pau Torras i Ricard 
Pérez. 
Prebenjamí
CAPELLADES HC, 3-HCM, 0
Alejandro Luque, Andreu Sau-
rí, Oriol Malet, Manel Saurí, 
Daniel Iglesias, Pol Ruiz, Eloi 
Codina i Martí Pons. Sota les 
ordres de Ivan Rica. 
Benjamí
NOIA Freixenet, 4-HCM, 0
Marc Serra (porter), Ona Vidal, 
Vadim Puig, Ariadna Busqué, 
Judit Llobet, David Ruiz, Pau 
Torilo i Liu Capdevila, sota les 
ordres de Roger Madrid.

Aleví B
HCM, 3-NOIA Freixenet, 5
Zoe Torras (portera), An-
drés Pérez, Pau Bars, Arnau 
Bosch, Pere Subirana, Àlex 

Molero, i Guillem Ribas dirigits 
per Manel Cervera.
Aleví A 
HCM, 2-NOIA Freixenet, 3
Biel Llobet (porter), Maure Ma-
drid, Àlex Rica, Adrià Torras, 
Marc Bacardit, Gerard Bacar-
dit i Arnau Segura, dirigits per 
Daniel Baraldés.
Juvenil
NOIA Freixenet, 7-HCM, 5
Roman Arribas i Sergi Ribas 
(porter), Víctor Bossa, Arnau 
Botines, Dimitri Rosich, Eric 
Garcia, Oriol Ricard i Carlos 
Morales sota les ordres de 
Bernat Perelló.
Veterans
HCM, 4-Cuatro Vientos, 6
Josep Mir i Gabri Ramírez 
(porters) Jofre Torra, Xavi 
Massana, Albert Pinyol, Albert 
Parera, David Compte, David 
Bars, Enric Rica, i Carles Po-
vill.  

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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ELENA ALERT / CFI

L’Igualada estrenava entrena-
dor aquest cap de setmana al 
camp del Sant Ildefons, amb 
la seguretat que Alavedra serà 
un dels puntals perquè el pri-
mer equip assoleixi la màxima 
competitivitat en el terreny de 
joc i comenci a sumar punts a 
la classificació. 
La primera part de l’Igualada 
va ser encoratjadora: bon joc, 
bon posicionament al camp 
i molta seriositat, que mos-
traven aquest nou rumb de 
l’equip. Eduard Morera, porter 
del CFI, no va haver de lluir-se 
quasi cap vegada, fruit de les 
poques ocasions que els de 
l’Igualada van permetre als de 
Cornellà. Els blaus, còmodes 
al camp, va tenir més ocasi-
ons que els locals, però cap 
d’elles va entrar a la porteria 
rival.
A pocs minuts del descans 
(min 43) una jugada hagués 
pogut canviar el guió del par-
tit a favor de l’Igualada, però 
l’àrbitre va anul·lar el que ha-

Allò “d’entrenador nou, victòria segura”, 
no va funcionar amb el CF Igualada

   PT. p j e p gf  gc df
1 Vilanova 21 10 6 3 1 17 7 10
2 El Catllar 20 10 6 2 2 12 8 4
3 Morell 19 10 5 4 1 15 13 2
4 Rapitenca 16 10 5 1 4 15 11 4
5 Balaguer 16 10 3 7 0 15 11 4
6 Tàrrega 14 10 3 5 2 11 9 2
7 Reddis 14 10 4 2 4 12 11 1
8 Lleida Esp. B 14 9 4 2 3 7 11 -4
9 St. Ildefons 13 9 3 4 2 14 12 2
10 Torredembarra 13 10 3 4 3 13 14 -1
11 Santboià 12 10 3 3 4 17 14 3
12 Viladecans 12 10 3 3 4 11 13 -2
13 Amposta 11 10 2 5 3 12 14 -2
14 Almacelles 9 10 2 3 5 10 13 -3
15 Juv. 25 Sep. 9 10 2 3 5 9 12 -3
16 Torreforta 9 10 2 3 5 16 20 -4
17 Mollerussa 8 10 2 2 6 11 17 -6
18 Igualada 8 10 2 2 6 11 18 -7

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 10
Morell - Santboià    2 - 2
Lleida Esp. B - Almacelles  1 - 0
Torreforta - Balaguer    3 - 3
El Catllar - Torredembarra  0 - 0
Rapitenca - Mollerussa   2 - 0
St. Ildefons - Igualada   3 - 0
Juv. 25 Sep. - Reddis    2 - 1
Amposta - Viladecans   2 - 2
Vilanova - Tàrrega    3 - 0

   PT. p j e p gf  gc df
1 Can Vidalet 22 10 7 1 2 22 10 12
2 Unif. Bellvitge 22 10 7 1 2 17 7 10
3 Moja 21 9 6 3 0 23 12 11
4 Suburense 17 9 4 5 0 21 14 7
5 Vista Alegre 16 9 5 1 3 17 15 2
6 San Mauro 15 10 4 3 3 13 10 3
7 Sant Cugat 15 10 4 3 3 11 8 3
8 Gornal 14 10 3 5 2 19 15 4
9 Prat B 13 10 4 1 5 14 15 -1
10 Martorell 12 9 3 3 3 9 10 -1
11 Marianao P. 11 10 2 5 3 14 13 1
12 Espluguenc 11 10 3 2 5 14 16 -2
13 Olivella 11 10 3 2 5 17 25 -8
14 Júnior 10 10 3 1 6 11 14 -3
15 St. J. Despí 10 10 2 4 4 11 15 -4
16 Begues 9 10 2 3 5 16 26 -10
17 St. Andreu B. 6 10 1 3 6 12 22 -10
18 PUD Málaga 5 10 1 2 7 12 26 -14

Jornada 10
Moja - St. Andreu B.    3 - 2
Prat B - Unif. Bellvitge   0 - 1
PUD Málaga - Marianao P.  2 - 2
Júnior - Begues    5 - 1
Espluguenc - Olivella    2 - 1
Can Vidalet - San Mauro  1 - 0
Sant Cugat - Vista Alegre  3 - 0
Gornal - Martorell    1 - 1
Suburense - St. J. Despí   4 - 2

   PT. p j e p gf  gc df
1 Odena 24 10 7 3 0 41 17 24
2 Calaf 22 10 7 1 2 31 15 16
3 Piera 21 10 7 0 3 25 14 11
4 FE Vilafranca 20 9 6 2 1 21 10 11
5 La Granada 18 10 5 3 2 28 18 10
6 Anoia 17 9 5 2 2 32 14 18
7 Les Roquetes 15 10 4 3 3 23 14 9
8 Sitges 13 10 4 1 5 16 22 -6
9 St. Pere M. 12 10 3 3 4 18 16 2
10 Cubelles 12 10 3 3 4 15 15 0
11 Riudebitlles 11 10 3 2 5 20 24 -4
12 Carme 11 10 3 2 5 19 32 -13
13 Base Espirall 10 9 3 1 5 17 22 -5
14 Ribes 10 10 3 1 6 10 19 -9
15 M. Igualada 9 9 2 3 4 12 21 -9
16 Pª Jove Roq. 9 9 3 0 6 11 23 -12
17 St. Cugat S. 8 10 2 2 6 13 30 -17
18 La Múnia 3 9 1 0 8 8 34 -26

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 10
St. Cugat S. - Riudebitlles  0 - 2
Cubelles - Odena    2 - 5
Les Roquetes - FE Vilafranca  0 - 1
M. Igualada - La Granada  2 - 3
Ribes - Sitges    3 - 2
Piera - Carme    6 - 0
Base Espirall - Pª Jove Roq.  3 - 4
La Múnia - Anoia    0 - 6
Calaf - St. Pere M.    1 - 1

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 11
Morell - Juv. 25 Sep.
Reddis - El Catllar
Torredembarra - Amposta
Viladecans - Lleida Esp. B
Santboià - Mollerussa
Tàrrega - Torreforta
Balaguer - St. Ildefons
Igualada - Rapitenca
Almacelles - Vilanova

Jornada 11
Júnior - Gornal
Martorell - Espluguenc
Olivella - Can Vidalet
San Mauro - Suburense
Begues - Unif. Bellvitge
Vista Alegre - PUD Málaga
Marianao P. - Moja
St. Andreu B. - Prat B
St. J. Despí - Sant Cugat

Jornada 11
La Múnia - Cubelles
Odena - Calaf
St. Pere M. - Base Espirall
Pª Jove Roq. - St. Cugat S.
Anoia - La Granada
Sitges - Les Roquetes
FE Vilafranca - Piera
Carme - M. Igualada
Riudebitlles - Ribes

ANNA M. ZENON / CFI

Si els tres punts de dissabte 
passat varen ésser impor-
tants, el d’aquest diumenge 
no es queda enrere. A més, 
la resta de resultats de la ca-
tegoria, amb gairebé un ple 
d’empats, dóna encara més 
valor al punt aconseguit per 
les noies de l’Igualada.
Si bé aquest any l’Espanyol no 
ha fet un gran inici de tempo-
rada, la visita a la Ciutat Es-
portiva Dani Jarque no és mai 
fàcil i les locals, a més, es van 
presentar amb tota l’artilleria. 
El partit es va posar de cara 
per l’Igualada que al minut 4, 
per mitjà d’una escapada de 
la Mariona s’avançava al mar-

tat de la porteria igualadina va 
estar per sobre de la capacitat 
ofensiva de les rivals.
Dissabte que ve, a les 4 de la 
tarda a Les Comes, partit molt 
difícil de l’Igualada Femení 
davant l’Estartit, un equip molt 

potent que es troba tercer 
classificat.

C.F. IGUALADA: Noelia García 
(portera), Elena Alert (Janet Men-
doza 76’), Araceli Barroso, “Cuà”, 
Ari Rius (Carla Navarro 46’) (de-
fenses), Jèssica Pablos, Marta 
Sáez (Núria Miquel 46’), Míriam 
Solias (migcampistes), Stefany 
Ferrer, Mariona Marsal, Marina 
Salanova (Judit Pablos 76’) (da-
vanteres). Entrenadors Santi Ra-
mos i Paco Pablos.
R.C.D. ESPANYOL: Andrea Gi-
ménez, Mireia Gironès, Mònica 
Bacter, Carla Moyano (Laia Díaz 
68’), Ángela Barroso, Jasmina 
Chamarro, Andrea Altmann, Yaiza 
Pérez, Laura Casanovas, Andrea 
Granados, Ariadna Forment. En-
trenadors: Francisca Camúñez – 
Juliana García
GOLS: 0-1 Mariona (4’) – Jasmina 
(43’).

gués estat un espectacular gol 
de Peña per assenyalar una 
falta anterior sobre el jugador 
també igualadí Martí Just. 
L’àrbitre va convertir-se a par-
tir d’aquí en el protagonista de 
la jornada, amb un arbitratge 
que va perjudicar clarament 
als blaus.
El que hagués pogut suposar 
un inici d’una segona part amb 
un 0-1 a favor i un partit con-
trolat, va convertir-se en tot el 
contrari: només començar la 
segona part, l’Igualada es va 
quedar amb un home menys 
al terreny de joc i un penal en 
contra. D’aquesta manera, al 
minut 5 de la segona part, el 
Sant Ildefons aconseguia l’1-0 
que deixava tocat a un Igua-
lada que es quedava amb 10 
jugadors. 
Tot i la lluita persistent, els lo-
cals van tornar a trobar porte-
ria amb un altre xut des dels 
11 metres: Morera, que va en-
certar el llançament dels dos 
penals, no va poder aturar per 
segona vegada el llançament i 
els de Cornellà es col·locaven 

amb un 2-0 i un home més 
dins al terreny de joc.
Malgrat el cop dur, els 25 mi-
nuts restants de partit feien 
creure en la possibilitat d’es-
curçar distàncies. Tot i així, al 
minut 70, l’Igualada es que-
dava amb 9 jugadors al camp 
per l’expulsió de Carles Güell, 
esborrant ja del tot les possibi-
litats de treure algun punt de 
Cornellà. Encara hi va haver 
temps perquè, al minut 90, el 
Sant Ildefons tanqués la porte-
ria posant el 3-0 al marcador.

SANT ILDEFONS UE: Adrià Es-
cribano, Enric Perez, Alan Leise-
gang, Xavier Arias, Roberto Viga-
ra, Marc Llobet, Aozora Kishimoto, 
Imanol Becerra, Daniel Muela, 
Eduardo Alliaume, Edgar Nolla. 
Suplents: Carlos Martinez, Adrià 
Garcia, Alejandro Gomez, Mario 
Canti, Victor Manuel Garay, Juan 
Gabriel Fernandez, Javier Perez. 
Entrenador: Javier Gomez.
C.F.IGUALADA: Eduard Morera, 
Roger Peña, Robert Palau, Martí 
Just, Enric Palet, Eloi Jimenez, 
Pau Vidal, Jordi Castellano, Car-
les Güell, Bacha Lominadze, Oriol 
Dalmau. Suplents: Lucas Cajes, 
Ton Casas, Àlex Zamora, Roger 
Alvarez, Xavi Lopez. Entrenador: 
Martí Alavedra. 

Amb 12 gols:
Xavier Valls  Òdena  12

Amb 9 gols:
José M. Sillero  Capellades  9
Amb 8 gols: 
Josep Solà  Jorba  8
Edgar Rodríguez  Piera  8
Samuel Pérez  Pobla Clar.  8
Amb 7 gols:
Xavi Mas  Piera  7
David Garrido  Masquefa  7
Gerard Jorba  Òdena  7
Julià López  Calaf  7
Alejandro Garzo  La Llacuna  7
Amb 6 gols:
Miguel Andreu  Anoia  6
Jordi Lliró  Ateneu PBI  6
Josep López  La Llacuna  6
Jonathan López  PM Tossa  6
Amb 5 gols:
Josep Copoví  Òdena   5
Ismael Barrantes  Òdena  5
Francesc Arévalo   Igualada  5
Alfred Martínez  Calaf  5
David Martínez  Anoia  5 
Manuel Fernández PM Tossa   5
Albert Eixau  Masquefa  5
Ricardo Lanuza  Cabrera  5
Badre el Barnaoui  Hostalets  5
Joan Mabras  Pobla Clar.  5 
Bogdan Pelepco  Fàtima  5
Jonathan Luque  Fàtima  5

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Fatima 21 8 7 0 1 19 4   
2 PM Tossa 18 8 5 3 0 24 3     
3 La Pobla Cl. 18 8 6 0 2 26 10    
4 Masquefa  16 8 5 1 2 24 6    
5 Hostalets 16 8 4 4 0 15 4     
6 Capellades 13 8 3 4 1 16 13    
7 San Mauro B 12 8 4 0 4 21 10    
8 Jorba 11 8 3 2 3 23 18     
9 La Llacuna 10 8 2 4 2 23 15     
10 Tous 10 8 3 1 4 14 16    
11 Ateneu PBI 9 6 3 0 3 15 9     
12 Vilanova C. 6 8 2 0 6 12 20    
13 La Paz 6 8 2 0 6 11 29     
14 Cabrera 5 8 1 2 5 9 33     
15 Rebrot 4 7 1 1 5 11 27   
16 La Torre Cl. 0 7 0 0 7 3 49

Jornada 8
La Llacuna  - Torre Clar.   9-0
La Paz  - Jorba     4-1
Hostalets P. - PM Tossa   1-1
Pobla Clar.  - Capellades   2-3
Ateneu PBI - Cabrera    7-1
Fàtima - Vilanova C.    3-0
San Mauro B  - Masquefa   2-1
Tous - Rebrot    3-2

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

El CFI femení suma un valuós punt al camp de l‘Espanyol
cador. Tot i així, l’Espanyol va 
pressionar i pressionar durant 
tota la primera part en què 
l’Igualada va resistir amb mol-
ta voluntat fins al minut 43 en 
que va encaixar l’empat.
El gol psicològic i la pluja que 
va començar a arribar, no eren 
bons presagis per a la repre-
sa, però les noies van sortir 
molt motivades i serioses, pot-
ser encara més que a l’inici del 
partit i van jugar una segona 
part en què si bé l’Espanyol va 
disposar de més ocasions que 
l’Igualada, el domini no va ser 
aclaparador en cap moment.
Certament, als minuts finals 
les blanc-i-blaves van pressio-
nar tant com van poder, però 
també és cert que la segure-



41
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
14 de novembre de 2014Esports

GIMNÀSTICA / LA VEU

Les gimnastes de la Unió 
Deportiva San Roque, han 
viscut un intens i emocionant 
cap de setmana al campionat 
d’Euskalgym celebrat a Vito-
ria aquest cap de setmana. 
Aquest campionat és dels més 
importants a nivell nacional, 
on es troben els millors con-
junts de nivell base i federat.
El divendres van viatjar cap a 
Vitoria les nostres petites gim-
nastes (conjunt pre-benjamí)
i les nostres infantils, que dis-
sabte tenien la seva gran cita 
al pavelló Buesa Arena.
El conjunt prebenjamí (les pi-
güins) nivell base, format per 
Julia Ainsua, Carlota Zamora, 
Paula Mula, Tania Gabarri i 
Gisela Ramírez van sortir, per 
primera vegada a pista en un 
campionat nacional i van des-
prendre una gran simpatia i 
professionalitat amb el seu 
ball. Van executar tan bé el 
seu exercici que van aconse-
guir  la segona posició del podi 
en la seva categoria.
El conjunt infantil nivell base, 
format per Sandra Domin-
guez, Anna Costales, Aina 
Sorolla, Aida Morales i Paula 
Mensa, amb una gran compe-
tència en la seva categoria, va 
sortir a pista amb el seu ball 
de mòmies que va sorprendre 
tant a les jutges com al públic 

Equip femení de l’Igualada Vòlei Club.

Les noies de l’Igualada Vòlei Club 
s’imposen en un partit d’infart (3-2)
VOLEIBOL / GUILLEM GONZÁLEZ

El sènior femení A va guanyar 
dissabte a Les Comes al CV 
Mataró B al ‘tie-break’ després 
de més de dues hores de par-
tit (amb parcials de 26-24/ 23-
25/ 16-25/ 25-15 i 17-15).  El 
primer set ja va marcar el que 
seria la tònica del partit; en-
trega total de tots dos equips 
i lluita aferrissada en la dispu-
ta de cada punt. L’Igualada va 
guanyar aquest primer set i les 
mataronines van reaccionar 
en el segon i el tercer, després 
dels quals van posar les juga-
dores locals contra les cordes. 
Tot i el desavantatge al marca-
dor, les igualadines van saber 
sobreposar-se i igualar el par-
tit amb un quart set impecable. 
Ja en el set definitiu les mata-
ronines van situar-se d’inici 
per davant, però el coratge de 
les noies de l’IVC va permetre 
que tornessin a remuntar un 
cop més per endur-se la vic-
tòria final.
El Pintures Planell Igualada 
sènior masculí, per la seva 
banda, va aconseguir el pri-
mer punt de la temporada 
en la derrota a Roquetes per 
3 sets a 2 (25-20/23-25/22-
25/25-13/15-8). Els igualadins 
van demostrar la seva millora 
progressiva i l’equip encara 
aspira a entrar als quatre pri-
mers llocs de la classificació, 
els quals donen accés a la 
fase d’ascens a Primera Ca-
talana. Tot i desplaçar-se amb 
baixes importants en la planti-
lla i sense possibilitats de rota-
cions per manca de banqueta, 
l’equip va jugar el partit contra 
el CV Roquetes B de tu a tu. 
La defensa en el bloqueig i en 
segona línia van ser les mi-
llors armes de l’Igualada, que 
combinades amb atacs con-
tundents i manca d’errades 
greus els van situar amb la 
possibilitat de tancar el partit 
en el quart set. Va ser llavors 
quan els locals van començar 
a reaccionar i els igualadins 
van notar la durada del partit. 
El Roquetes es va imposar 
fàcilment en aquest penúltim 
set i el ‘tie-break’ va començar 
amb un parcial de cinc punts 
en contra de l’IVC que ja va 
ser impossible de recuperar. 
L’equip jugarà dissabte a les 
18h contra el CV Barberà al 
Gimnàs de Les Comes.
El filial femení, per la seva 
banda, va guanyar el seu se-
gon partit consecutiu diumen-
ge a Les Comes contra el 
CV Vilafranca B per 3 sets a 
1 (25-18/25-14/25-27/25-18). 
L’equip va poder disputar l’en-
frontament sense baixes i es 
va notar en el bon joc de les 
jugadores, que van mostrar-se 

Emocionants dies a Euskadi per 
a les gimnastes de l’Anoia

present. Van aconseguir la 
12a. posició en la seva cate-
goria.
Dissabte, van arribar les nos-
tres junior nivell VIII, a qui es-
perava una gran experiència 
diumenge. El conjunt format 
per Maria Cosano, Ivet Playa, 
Carlota Miramunt, Raquel 
Cañizares, Sira Montes i Anna 
Ainsua amb un gran nivell en 
la seva categoria, van plan-
tar-se a pista i van brillar amb 
el seu ball caracteritzat amb 
la cançó Singing in the rain. 
Van assolir la 8a. posició en la 
seva categoria.
Per part del club gimnàstic de 
la Torre de Claramunt, s’hi va 
traslladar l’equip sènior del 
club format per  Andrea Rou-
res, Elsa Montes, Gemma 
Castillo, Mar Casals, Gisela 
Muñoz i Gloria Mitjans. Aquest 
conjunt de nivell VIII, es va 
trobar amb 31 conjunts a la 
seva categoria, entre els quals 
estaven els millors a nivell es-
panyol.
Van sortir a pista i amb el seu 
gran ball, gran expressivitat 
i professionalitat van estar a 
tocar el pòdium i van assolir 
la quarta posició en la seva 
categoria.   Cal felicitar a les 
nostres gimnastes i reconèixer 
el seu gran treball  i lluita, i ani-
mar-les a seguir amb aquest 
gran esperit.

resolutives i molt superiors en 
gran part del partit a les seves 
rivals. Només en el tercer set 
es va veure una tímida reacció 
de l’equip visitant, propiciada 
també per la pèrdua de ritme i 
d’intensitat de les igualadines. 
Tot i el desgavell momentani, 
l’Igualada va saber tornar al 
seu lloc durant el quart i últim 
set, on les vilafranquines no 
van tenir cap opció de fer front 
al gran joc del sènior femení 
B.
El filial masculí, en canvi, se-
gueix comptant els seus par-
tits per derrotes i va perdre 
diumenge per 0 sets a 3 con-
tra el Vòlei 6 Manresa C a Les 
Comes (10-25/19-25/21-25). 
L’equip va trencar la dinàmica 
positiva que portava fins ara, 
ja que en aquest enfrontament 
els jugadors locals van perdre 
part de la gran actitud que els 
caracteritzava. El tercer set va 
ser més igualat que els dos 
primers, però en el tram final 
l’Igualada va perdre les opci-
ons d’intentar alguna reacció 
per capgirar el partit. L’equip 
jugarà dissabte a les 20h al 
Gimnàs de Les Comes contra 
el CV Barberà B.
El sènior femení C va inici-
ar aquesta setmana la seva 
participació a la Lliga Interco-
marcal del Penedès amb una 
derrota per 0 sets a 3 (15-
25/21-25/24-26). Tot i el re-
sultat, les sensacions van ser 
positives valorant que aquest 
és un grup nou que porta molt 
poc temps entrenant-se. Les 
igualadines van anar millorant 
i perdent els nervis mentre 
avançava el partit i la seva 
actitud i ganes van ser impe-
cables.
 

Equips base
El juvenil femení va perdre a 
casa per 0 a 3 contra el CV 
Sant Cugat (15-25/26-28/14-
25). El resultat no reflecteix el 
nivell de tots dos equips, ja que 
va ser un partit molt equilibrat. 
La principal diferència van ser 
les errades de les locals en la 
recepció, ja que quan aques-
ta va ser la correcta, el joc de 
l’equip va ser fluid. Per altra 
banda, les vallesanes es pre-
sentaven a Les Comes com 
un dels equips amb més nivell 
de la lliga i van demostrar les 
seves condicions tècniques i 
tàctiques dins la pista.
El cadet femení tampoc va 
tenir bones sensacions en el 
partit que els va enfrontar tam-
bé al CV Sant Cugat del seu 
grup d’edat (0 a 3 amb par-
cials de 15-25/12-25/15-25). 
L’equip visitant va demostrar 
que està molt ben treballat en 
tots els aspectes i les iguala-
dines van tenir gran dificultat 
per sumar punts durant tot el 
partit. Les cadets jugaran a 
diumenge a les 10.45h a Les 
Comes contra l’Opticalia Vila-
nova.
Per contra, bon inici de tem-
porada aquesta setmana per 
l’equip aleví femení de l’Iguala-
da Vòlei Club, que va derrotar 
el CV Vilanova per 3 sets a 0. 
Les igualadines compten amb 
noves incorporacions i van 
demostrar ser superiors en 
nivell de joc i compenetració 
respecte les seves rivals. Tot i 
els nervis ocasionals en servei 
i recepció, la bona actitud de 
les més joves de l’Igualada va 
fer que se sentissin cada cop 
més còmodes dins la pista i el 
seu rendiment anés augmen-
tant progressivament.

TENNIS TAULA / LA VEU

El jugador Joan Masip, va es-
tar convocat per la selecció 
espanyola per disputar a la 
ciutat de Szombathely  l’Open 
d’Hongria dels dies 5 al 9 de 
novembre, en categoria junior,  
aconseguint bons resultats.
Resultats del CPPI-CTAI:
Cppi 2A 3-L’almoster 4
L’Hospitalet 6-Cppi 3A 0
A 2a estatal partit molt emo-
cionant a Les Comes, en que 
es va escapar la victòria en el 
partit de dobles final. Jugaren 

Joan Masip, a l’Open d’Hongria
Daniel Luco (1), Roger Domin-
go (1) i  Francesc Masip (1). 
En el partit de 3a nacional a 
L’Hospitalet, líder de la cate-
goria, érem derrotats amb cla-
redat, amb Ricard Alert, Eloi 
Zaragoza i Miquel Moriana.
Dissabte es va disputar a Les 
Comes una fase del circuit 
promeses. Jugaren Bernat 
Luco i Biel Jorba, aconseguint 
pujar al nivell A. Resultats:
Cppi Ctai  5-Lluisos Horta 0
Cppi Ctai  5-La Garriga 0
Cppi Ctai  0-Olesa 5
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El partit va començar amb 
molta igualtat a la pista, però 
amb molts pocs punts de part 
dels dos equips. Faltava posar 
una mica més d’intensitat a 
pista per començar a marxar 
en el marcador, i demostrar 
la potència de joc. Van aca-
bar amb un empat a 13 el pri-
mer quart. En el segon quart, 
mostrant gran intensitat tant 
defensiva com ofensiva, els 
dos equips van trobar més co-
moditat a pista, podent arribar 
a tenir moltes oportunitats de 
cistelles, aprofitant també els 
tirs lliures per anotar més fàcil-
ment. Finalment, van marxar a 
la mitja part amb un marcador 
favorable a l’equip visitant, 
gràcies a un parcial de 21-25. 
El resultat a la mitja part era 
de 34-38.
Després de la mitja part, els 
jugadors de Raül Caballero, 
es mostraven molt ficats en 
el partit, arribant a igualar a 
l’equip vermell, gràcies a l’en-
cert de tirs lliures, i els triples 
ficats en el quart. Només do-
naven opció als jugadors de 
l’U.B Sant Adrià A, a anotar 
des de la línia de tir lliure. Els 
blaus van aconseguir un par-
cial de 26-14, que els situava 
8 punts per davant a falta de 
10 minuts per finalitzar el par-
tit. En l’últim quart, tot i el gran 
encert de l’equip visitant, que 
va aconseguir ficar 4 triples, 
no va ser suficient per retallar 

El CB Igualada derrota el St. Adrià i 
segueix a la part alta de la Copa Cat

SÈNIOR FEMENÍ B-CORNELLÀ 
(48-64)
Nova derrota de l’equip blau. El 
proper partit del jove conjunt igua-
ladí serà el proper diumenge 16 
de novembre a les 19:00h a Mas-
quefa. Ens aixecarem i seguirem 
treballant, les derrotes no faran 
que aquest equip deixi de treba-
llar més i més.
Han jugat: C.Martínez (6), 
M.Masegosa (5), M.Calleja, 
M.Sàbat (4), J.Lamolla (21) -cinc 
inicial-, L.Ferrer, M.Fernández 
Pintó (5), C.Solé (3), J.Codina 
(4), L.Rius (2). Lesionades: 
K.Oller, M.Fernández. Àrbitre: 
J.E.Mercedes. Parcial: 12-22, 
13-8 (25-30), 15-20 (40-50), 8-14 
(48-64). 
SÈNIOR MASCULÍ B-ELS MON-
JOS (63-68)
Primera derrota del Sènior Mas-
culí B contra el segon classificat, 
el Monjos BC A, tot i que va domi-
nar pràcticament tot el partit.
P.Benito 6, X.León 8, F.Vives, 
B.Marimon 2, M.Benito, S.Tarrida 
10, M.Maximo 4, M.Padrós 27, 
J.Fons 2, G.Vilaginés 2, A.Yebra 
2.
MATADEPERA-SOTS 21 FEME-
NÍ (32-55)
Molt bon partit que ens deixa amb 
bones sensacions. 
Marina Espejo (6), Clara Roca (8), 
Marina Palmés (6), Èlia Díez (7), 
Marta Lladó (12), Sílvia Tomàs (8) 
i Núria Torrens (8).
CADET MASCULÍ A-LLOR (72-
43)
Nova victòria del cadet A mascu-
lí del CB Igualada per acabar la 
primera volta de la lliga. Farres 3, 
Fratila 5, Gabarro B 4, Gabarro 
A 4, Gil 13 –cinc inicial- Puig 17, 
Carpi 3, Romero 10, Latorre 6, 
Delgado 2, Llopart 5.
JÚNIOR MASCULÍ A-MANRESA 
(74-76)
Gran partit a les Comes, on els 
nostres juniors, tot i la derrota, de-
mostren el seu caràcter i ambició 
en aquest projecte. A la pròrroga 
els manresans es van endur el 
matx per tan sols dos punts de 
diferència. En definitiva, especta-
cle a les Comes, i els júniors que 
sembla que han trobat la “tecla” i 
el camí per a anar superant rep-
tes.
JÚNIOR MASCULÍ B-AIGÜES 
PRAT (48-84)
Vuitena jornada i setena derro-
ta de l’equip júnior masculí b del 
club. El partit ha estat marcat per 
una baixa anotació per part dels 
locals i una defensa molt permi-
siva, que ha permès als del Prat 
anotar fàcilment en moltes ocasi-
ons. 
INFANTIL MASCULÍ-OLESA 
(87-42)
Els infantils resolen amb nota 
el duel de líders. A priori es pre-
sentava un partit disputat entre 
els dos equips imbatuts del grup. 
Aquest ha estat el millor partit en 
el que portem de temporada. Par-
cials acumulats: (22-16)(46-24)
(64-37)(87-42).
PREINFANTIL FEMENÍ-? (63-57)
Aquest cap de setmana l’Iguala-
da ha tingut més dificultats que 
mai, apart de que han jugat con-
tra l’equip més competitiu. Ainoa 
Farrè, Maria Enrich, Carlota Cas-
telltort, Júlia Fontanellas, Abril 
Samaniego, Paula Iglesias, Pia 

Partits dels equips base

distàncies amb l’Igualada, que 
aconsegueix novament una 
victoria a casa. Finalment el 
matx va acabar amb un resul-
tat de Physic CB Igualada A 
85 – U.B. Sant Adrià A 79.
Physic CB Igualada A: Q. Pa-
drós (0), R. Riu (0), E. Burgès 
(9), M. Moliner (10), J. Torres 
(14), C. Fons (15), A. Gual (3), 
A. Roca (14), M. Padrós (3), E. 
Tejero (13), S. Laguarta (4), M. 
Benito (0).
Sant Adrià A: X. Espiga (3), S. 
Herrerias (11), P. Bassas (7), 
M. Morales (9), A. Tort (9), S. 
Gil (4), P. Farrés (1), R. Pérez 
(9), A. Muñoz (25), J. Òdena 
(1), A. Pérez (0), O. Martínez 
(0).Parcials: 13-13, 21-25 
(34-38), 26-14 (60-52), 25-27 
(85-79)Àrbitres: J. López, R. 
Marmol.

El sènior femení trenca la 
mala ratxa
El sènior A Femení del Depi-
més CB Igualada va trencar 
la seva mala sort i ratxa de 
derrotes guanyant en el darrer 
sospir per 46 a 47 al BF Vila-
descans B. Les igualadines 
van assolir una treballada vic-
tòria i sobretot merescuda que 
es resistia en els darreres jor-
nades. El matx va començar 
amb un equip igualadí amb 
bon joc i moltes ganes. Tot i 
que li va faltar encert de cara 
cistella les igualadines van 
dominar el partit en aquests 
primers 10 minuts, 11-13. En 
el segon quart el joc igualadí 
era bo, equilibrat però sense 
rematar.
Les igualadines van continuar 
dominant però amb un lleu-
ger avantatge en el marcador, 
19 a 26. A la represa els pri-
mers minuts les igualadines 
van marxar en el marcador 
assolint un avantatge de 24 
a 35 en el minut 4 d’aquest 
quarts. Però de nou el desen-
cert ofensiu i errades infantils 
en defensa, van donar força a 
l’equip local que amb gran tre-
ball van capgirar el marcador 
38 a 37. El darrer quart va ser 
d’infart, domini altern i errades 
de tirs soles per part igualadí 
van fer possible arribar a un 
final igualat.
Però la sort per fi va estar a 
favor del Depimés CBI A que 
merescudament i tot les erra-
des finals en el tir lliure, van 
aconseguir un important i tre-
ballada victòria per 46 a 47.
La propera jornada el Depi-
més CBI A rebrà a un dels 
grans equips i favorits de la 
lliga per l’ascens, el CB Prat, 
una plantilla plena de grans 
jugadores amb 2 americanes 
incloses.
Parcials: 11-13,8-13,19-11,8-10
C. Carner(2) ,M. Quintana(3) N. Soler 
,J. Salanova (-) ,E. Compte (11),M. 
Amatlle(2) , A. Acevedo(7) ,B. Sella-
rès (6),C. Bargalló (2), J. Fuertes (2)

Casamitjana, Paula Guasch, Laia 
Mas i Júlia Casellas.
PREINFANTIL MASCULÍ-OLE-
SA (69-75)
Partit d’emocions fins els últims 
minuts, de molta intensitat i ja 
es poden observar petits detalls 
tècnics i tàctics que es treballen 
durant la setmana en els entre-
naments. Van jugar: Martí Jansà, 
Biel Serena, Arnau Miret, Pau 
Arús, Xavi Pérez-Vico, Oriol Car-
rera, Miquel Romero, Joan Alba-
reda, Oriol Morera, Martí Nadal i 
Ernest Miret.
LLOR-MINI FEMENÍ A (35-55)
Les minis A del CB Igualada van 
sumar la segona victòria a nivell 
A. Farrés, Poncell, Morros, Díaz-
Guerra, Vancells, Gudel, Aceve-
do, Ordi, Farnós i Solà.
OLESA-MINI FEMENÍ B (94-50)
El millor partit de les igualadines 
fins ara, un partit en el qual han 
marcat el ritme de partit apretant 
fort en defensa i trobant opcions 
en el contraatac. A seguir treba-
llant en els entrenaments i apre-
nent a ser felices amb una pilota 
de bàsquet entre les mans. Gisela 
Bocache, Marina Vallès, Mar Cla-
ramunt, Jana Puig, Marta Ger, 
Sara Homs, Sara Mitjans, Júlia 
Pujolà, Aina Gonzalez, Meritxell 
Somacarrera i Precious Akudo. 
No van jugar: Elena Romeu i Mi-
reia Casas.
CORBERA-MINI FEMENÍ C (57-
66)
Les blaves van oferir bons minuts 
de joc, dins del seu caos habitual. 
Van dominar el rebot i van córrer, 
tot i que encara els hi costa molt 
rebre quan no tenen pilota. Ja 
es comencen a veure detalls de 
qualitat treballats en els entrena-
ments. Van jugar: Sara Vich, Beth 
Muxí, Pilar Pintó, Arlet Cots, Sira 
Díaz-Guerra, Judit Mas, Carla 
Solà, Blanca Altés, Martina Forner 
i Clàudia Roblas. No va poder ju-
gar per lesió: Alba Ribalta, espe-
rem que es recuperi.
SÚRIA-MINI MASCULÍ B (80-51)
Mal partit dels igualadins que no-
més van donar la cara en un parell 
de quarts durant tot el partit. Tot i 
això cal seguir treballant, corregir 
errors i animar als nostres juga-
dors a no veure’s mai superats 
per l’equip contrari. Pere Miquel 
Marbà, Dani Jiménez, Tià Caste-
lltort, Gil Bachs, Jorge Fuentes, 
Arnau Brunet, Adrià Peña, Arnau.
PREMINI FEMENÍ-SALLENT 
(62-17)
Felicitar a aquestes jugadores 
per la bona actitud que tenen als 
entrenos i als partits, són molt 
lluitadores i van millorant mica en 
mica. Han jugat pel Club Bàsquet 
Igualada: Etna Vidal, Sira Farnós, 
Mirta Farrés, Noa Manzano, Gal-
la Godó, Ona Torras, Mar Morón, 
Mar Quintana, Judit Porredón i 
Carla Bisbal.
PREMINI MASCULÍ-ST. JOAN 
DESPÍ (57-7)
Partit davant un equip molt fluix i 
cuer del grup. Ha estat una vic-
tòria còmode per uns igualadins 
molt encertats que han estat tre-
ballant fins el final. Bernat Estre-
ve, Marc Perez, Diego Calle, Al-
bert Vancells, Albert Sàbat, Ricard 
Sàbat, Eudald Balsells, Biel Sevi-
lla, Pere Moreno i Joan Comes. 
Olau Riera lesionat.
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�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



43
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
14 de novembre de 2014Esports

HANDBOL/ TON CASELLAS

Handbol Terrassa “B” 21
CH Igualada sènior masc. 27
Partit disputat dissabte a les 
4 de la tarda a Terrassa cor-
responent a la sisena jornada 
de lliga que enfrontava al Ter-
rassa amb l’Igualada, vuitè i 
segon classificats respectiva-
ment.
Era important aconseguir la 
victòria per mantenir-se segon 
a la taula ja que en les pròxi-
mes jornades l’equip s’enfron-
tarà als 4 equips més forts de 
la competició.
A la primera meitat els iguala-
dins van començar molt forts 
tant en defensa com en atac, i 
això va permetre arribar al mi-
nut 15 amb un avantatge de 4 
gols (4-8). El joc brut que els 
terrassencs van oferir des del 
principi no va poder tombar 
psicològicament l’equip igua-
ladí que gràcies a la concen-
tració tenia el partit a les seves 
mans. Quan es va arribar a 
aquesta màxima diferència de 
43 gols els rivals van desper-
tar i van aconseguir, almenys, 
mantenir la diferència fins arri-
bar al final d’aquesta primera 
part, el resultat era de 11 a 15.
La segona meitat va seguir la 
tònica de la primera: joc brut 
dels locals i cap fred dels ri-
vals. La diferència de gols no 
augmentava, tot i així, no hi 
havia perill de remuntada per 

Bones vibracions abans d’un mes clau per a l’Handbol Igualada

part del Terrassa ja que l’Igua-
lada es notava segur en gaire-
bé tots els aspectes. Seguint 
doncs en aquesta línia final-
ment els igualadins van poder 
augmentar la diferència fins a 
6 gols, la mateixa que s’aca-
baria el partit. El resultat final 
va ser de 21 a 27.
Prova superada després del 
mal partit de la setmana pas-
sada, aquest cop contra un 
rival teòricament més fort els 
igualadins han sabut tornar a 
competir com ho han de fer 
si es vol plantar cara als prò-
xims rivals. La setmana que 
ve l’Igualada s’enfronta a Les 
Comes amb el Vic, rival direc-
te per aconseguir l’ascens.
Entrenats per José Manel Ji-
ménez, van jugar: Jordi Ber-
mejo (10 a.) i Víctor Garcia 
(8 a.), com a porters. Jordi 
Vilarrubias (2 gols), Esteban 
Lezama (2), Rubén Álvarez 
(5), David Cubí (3), José Luis 

Álvarez(2), Adrián Suero (3), 
Roger Calçada (1), Òscar Visa 
(6), Martí Ruíz (3) i Dani Fons.

Disputada victòria del sèni-
or femení amb el Santpedor
Club Handbol Igualada 29
Handbol Santpedor 17
El passat dissabte 8 de no-
vembre, l’equip sènior femení 
del club es va enfrontar amb 
el Santpedor en la quarta jor-
nada de lliga, en un partit molt 
disputat i amb molta intensitat 
per part d’ambdós equips.
Inicialment les igualadines 
van sortir una mica adormides 
i sumat a la dificultat que hi 
havia per superar la 6:0 que 
feia l’equip rival i el desen-
cert davant de porteria, les 
visitants van aconseguir un 
resultat de 0-5 a favor seu. A 
partir d’aquest moment, les 
locals es van posar les piles 
i van aconseguir remuntar 
aquest resultat fins a col·locar-

se amb un avantatge amb el 8 
a 7. Des d’aquest moment, les 
igualadines van començar a 
desenvolupar el seu joc ràpid 
aconseguint arribar a la mitja 
part amb resultat favorable de 
15 a 10.
A la represa, les igualadines 
van sortir molt concentrades, 
realitzant una bona defensa 
amb ajuda de la seva portera 
aconseguint que les visitants 
no fossin capaces de supe-
rar-les fins al minut 8 quan les 
igualadines havien aconseguit 
fer un parcial de 4-1 deixant el 
marcador de 19 a 11. A partir 
d’aquí, el partit es va conver-
tir en un intercanvi de gols 
per part dels dos equips fins 
als 5 últims minuts. Aquests 
últims minuts van ser de clar 
domini de l’equip local ja que 
va aconseguir que les visitants 
no aconseguissin anotar més 
gols i ampliant la seva distàn-
cia al marcador, acabant el 
partit amb un contundent  29 
a 17.
L’equip igualadí va aconseguir 
2 punts més mantenint així el 
liderat amb el Pardinyes, pro-
per rival de l´Igualada.
Per part de l’Igualada, entre-
nades per Jordi Riba, van ju-
gar: Júlia (portera), Laura F., 
Nora, Marta, Alicia, Raquel, 
Jana, Jordina, Anna, Mar i 
Laura B.

Altres resultats

Club Handbol Vilamajor 35
CH Igualada juvenil 30
Van jugar a les ordres de Pol 
Cantero, Carles Serra a la 
porteria Pere Sendra , David 
Díaz, Eric Gil, Xavi Balleste-
ros, Sergi Ballesteros, Guillem 
Aribau, Ivan Hernandez, Àlex 
Campos i Jordi Balsells com a 
jugadors de camp.
Sant Esteve Sesrovires 31
CH Igualada cadet 27
Toni Barrantes, Max Segura, 
Dani Navarro, Nil Subirana, 
Pep Bové, Arnau Capitán, Pol 
Riba, Cesc Carles, Josep Mar-
cé, Nico Orozco Joel Caño i 
Manel Muñoz; a la porteria 
Adrià Senar i Martí Méndez. 
Com a entrenadors: Roger 
Calzada i Ana Vázquez.
Handbol Ascó 27
CH Igualada cadet fem. 22
Entrenats per Jose, van jugar: 
Lidia i Nuria (lesionada) – por-
teres. Aida (lesionada), Carla, 
Èlia Roca, Èlia Torreblanca, 
Maria, Marta i Júlia
Cerdanyola “B” 12
CH Igualada B inf. masc. 28
Entrenats per Laura Baraldés, 
van jugar: Bernat (porter), Ed-
gar, Biel, Pol Q., Agustín, Pol 
C., Marc Martínez i Marc Mun-
tané.
Castelldefels 33
CH Igualada inf. fem. 15
Dirigides per Joan Alcoberro i 
Pere Sendra van jugar: Jana i 
Xènia (porteria); Gabriela; Na-
talia; Alba C; Amanda; Laia; 
Alba i Olga.
Juvenil Femení Lliga Catala-
na: B. M. La Roca 44 – 18 C. 
.H. Igualada
Infantil Masculí Lliga Catala-
na: C. H. Igualada 24 – 10 H. 
Sant Quirze
Aleví: Handbol Súria 12 – 4 C. 
H. Igualada
Viu l’Handbol: Handbol Mont-
bui 0 – 4 C. H. Igualada (per 
parts).

BICICLETES M9M7
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BICICLETA DE 27’5” A PARTIR DE 299,95€

BICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETESBICICLETES M7
27’5”



Un dels equips d’esquaix d’Igualada.
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ESQUAIX / LA VEU

Cinc igualadins és van des-
plaçar al Estival Park per ju-
gar un dels clàssics torneigs 
de tardor de la temporada. El 
Pirata, com així és coneix, va 
tenir una bona representació 
igualadina.
El millor de tots va ser el Ber-
nat Jaume qui va superar a 1ª 
ronda al lleidatà Santi Castillo 
per 3-0, a 2ª ronda també va 
donar compte d’Edu Nadal per 
idèntic resultat. Ja a ¼ de fi-
nal va tenir molts problemes 
per guanyar 3-2 a Marc Soria-
no de Barcelona. A semifinals 
va caure amb Iker Pajares 
per 11-8, 13-11, 13-11 en un 
partit mes llarg (75’) i dur del 
que el resultat sembla donar 
a entendre. És evident que el 
jove igualadí no està en el seu 
millor moment de la tempora-
da tot i que aquesta setmana 
té un campionat molt compro-
mès a la ciutat polonesa de 
Gdansk, torneig aquest, pun-
tuable pel rànquing mundial.
Nil Munné va superar la ronda 
de prèvies davant Dan Vega 
i posteriorment en un duel 
100% anoienc, el mateix Nil i 
Joel Jaume van tenir la mala 
sort d’emparellar-se entre si. 
Després d’un igualadíssim 
partit de 3-2, el match és va 
resoldre a favor dels gran dels 
Jaume tot i anar perdent 0-2. 
A vuitens de final, Joel Jaume 
va caure davant Jordi Navines 
per un ajustat 3-1.

Bernat Jaume cau a les semifinals 
del Torneig Pirata d’esquaix

Biscarri.

FUTBOL / JOSEP M. TALLÓ

Els badalonins, com sempre, 
foren un rival difícil de gua-
nyar. La proba la tenim en que 
varen mantenir el seu portal 
a zero fins l’afegitó final. Els 
badalonins, pel seu joc, merei-
xeren puntuar, però els igua-
ladins marcaren i guanyaren. 
Funcionà la llei del futbol: qui 
fa més gols, guanya. 
Al primer minut s’internà Se-
villa, en jugada personal, 
surtint el seu xut, fora. Acta 
seguit començà el recital del 
porter igualadí, Domènech, el 
qual parà un remat de molt a 
prop, ran del pal dret. Els visi-
tants tingueren deu minuts de 
domini clar, amb dos remats 
sense conseqüències. Ja al 
minut 25, els blaus tingueren 
una gran ocasió en la dispu-
ta d’una pilota entre el meta 
foraster front Ricart i Sevilla, 
que li prengueren l’esfèrica i 
al voler xutar tots dos a porta 
buida, el peu d’un d’ells desvià 
la trajectòria, perdent una oca-
sió d’or. Mancant un minut per 
acabar aquest primer temps, 
sorgí l’ocasió visitant. El meta 
local passà a un defensor 
seu, el qual perdé la pilota per 
l’acció d’un davanter contrari 
i aquest des de l’àrea petita 
etzibà un fort xut al que res-
pongué Domènech, desviant 
la trajectòria en una estirada 
de molt mèrit, traient una mà 
prodigiosa.
El central Padró, al començar 
la segona part, desvià amb 
el peu, anticipant-se al remat 
perillós d’un contrari. Res-
pongueren els locals en una 
passada de Domènech a Ri-
cart que combinà amb Segu-
ra, enviant una vaselina fora 
per poc. Al minut 12, un rival 
agradí a Padró, propinant-li 
un fort cop de cap a la testa. 
L’àrbitre li mostrà la vermella 
i deixà el seu equip amb deu 
jugadors. Malgrat aquest afer, 
seguiren atacant i en una ràpi-

Pòquer victoriós de l’AVI 
davant el Badalona (2-0)

da contra de xut ras, obligaren 
a Domènech a mostrar la seva 
calitat, parant un gol segur, a 
la seva dreta. Poc després, 
Domènech, salvà dues faltes 
directes i la tercera s’estavellà 
al travesser. Els mariners re-
maven fort. 
Anotàrem varis atacs dels de 
Les Comes, per mediació de 
Lele, Ricart, Segura, Sevilla 
i M. Cantarell, que avisaren 
del podia passar. En temps de 
descompte, al primer minut, 
Padró efectuà una perfecta 
passada a Lele, diguem de 
passada que quan Lele te el 
baló és letal, i així va ser, el 
passà amb habilitat a Segura 
que driblà un defensor i amb 
tècnica i serenitat, rematà a 
gol (1-0). A l’ultim minut de 
la pròrroga, arribà el segon. 
En una falta directa que Lele, 
a mitja altura, enganyant el 
meta, aconseguí en un xut 
de qualitat. Hem de senyalar 
que els igualadins tenen una 
plantilla de gran qualitat i que 
el vestuari es una pinya. Tot 
això es trasllada positivament 
al terreny de joc. 
Ramon Paradell, alineà: Do-
mènech, Farré, Padró, M. 
Cantarell, Canals, Ivan, Cor-
bella, Roger, Biscarri, Sevilla, 
Ricart, Robert, Toro, Lele, Se-
gura, X. Moyes, Planell i Tort. 
Demà dissabte tornem a jugar 
a Les Comes, a les 16 h., ens 
visitarà l’històric Sants. 

Les joves Mar i Berta Aguir-
re també és van desplaçar al 
tarragonès on hi va haver un 
gran quadre. La Mar no va 
tenir gaire sort en el sorteig i 
va quedar emparellada amb la 
campiona de Catalunya Marta 
Latorre. En la fase de conso-
lació també va perdre amb la 
Sofia Mateos, una jove i pro-
metedora júnior de Barcelona. 
La Berta, per la seva part, va 
tenir de rival a la tarragoni-
na Judith Santander amb qui 
també va perdre. A consola-
ció, va guanyar a la vallenca 
Raquel Folch, però caient en 
la següent ronda, amb Laura 
Pacheco.
 
Laia Sanuy, guanya una pro-
va del circuit català S15
Molt bon resultat de la Laia 

Sanuy a Sant Joan de Vilator-
rada, seu d’una prova del cir-
cuit infantil júnior.
Després de guanyar els seus 
dos primer partits per 3-1 a Ivet 
Isern de Terrassa i 3-0 a Pilar 
Romero també de Terrassa, 
va caure 3-2 amb la Ona Blas-
co de Blanes. Però com que el 
campionat és jugava en forma 
de lligueta, la igualadina és va 
veure beneficiada dels altres 
resultats i per tant, va acabar 
com a campiona de la seva 
categoria.

Carles Sanchez, a les portes 
de la final de veterans
La intensa activitat d’esquaix 
dels equips igualadins no va 
acabar aquí. No gaire lluny de 
Sant Joan, a Sant Fruitós del 
Bages hi havia prova de vete-
rans. En la categoria de +35 el 
Carles Sabchez és va quedar 
a les portes de la final desprès 
de perdre amb Joan Puig del 
Triops de Banyoles.
En +45, triomf de Jose Martí-
nez del Club Natació Sant An-
dreu a l’endur-se la final per 
3-2 contra el manresà però 
també jugador igualadí Toni 
Reillo.

Dura derrota del FS Can Titó Vilanova amb el 
Sant Esteve Sesrovires
FUTBOL SALA / LA VEU

Dura derrota del equip sènior 
del CFS Can Titó Vilanova en 
la 8a jornada de lliga de la Di-
visió d’honor catalana davant 
el Sant Esteve Sesrovires. A 
la primera part, els locals van 
sortir poc endollats a la pista i 
ho van pagar molt car, ja que 
al minut 5 ja perdien per 0-2 i 
se’ls posava molt coll amunt el 
partit. A poc a poc es va anar 
igualant el joc. Tot i això l’equip 
local va marxar al descans 
amb un desfavorable resultat 
al marcador de 0-4, fallant un 

doble penal a falta de 43 se-
gons.
A la represa, l’equip local va 
sortir amb molta intensitat i 
com a conseqüència van ar-
ribar les ocasions més clares 
de gol. Tot i així l’equip visitant 
va seguir arribant a la porteria 
de Pau Ferrer, que amb molt 
bones actuacions va ser el mi-
llor del partit. A falta de 7 mi-
nuts, el resultat era un desfa-
vorable 0-7, Víctor Rodríguez 
va aconseguir marcar l’1 a 7 
amb el que s’arribaria al final 
del partit.

Aquest cap de setmana el 
CFS Can Titó sènior visita la 
complicada pista del Vacaris-
ses a les 18:30h.

Partits del base
En altres partits, el juvenil tren-
ca la bona dinàmica a casa 
del Capellades per 9-2. Va ser 
una derrota merescuda ja que 
els locals van ser superiors.
El cadet dóna l’alegria de la 
jornada al CFS Can Titó amb 
una victòria treballada i me-
rescuda a casa de l’Escola 
Daina Isard per 2-4.

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

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

L’Enduro de l’Anoia, prova 
puntuable pel Campionat de 
Catalunya de l’especialitat, es 
celebrarà els dies 22 i 23 de 
novembre de 2014.
La cursa, que es Organitza-
da pel Moto Club Igualada, 
enguany gaudeix d’una nova 
ubicació i canvia els altiplans 
de la Conca d’Òdena pel ter-
reny abrupte de la Serra de 
Collbàs. 
Un selecte recorregut d’uns 35 
kms aproximadament i d’una 
hora i mitja de durada per vol-
ta donaran la forma a l’edició 
del 2014. Caldrà donar dues 
o tres voltes al ral.li triat de-
penent de la categoria en que 
es participa. El recorregut està 
totalment pensat per poder-lo 
realitzar independentment de 
les condicions climatològiques 
que es puguin donar el dia de 
la cursa.
Amb el centre neuràlgic a 
Santa Margarida de Montbuí 
aquesta població acollirà amb 
els braços oberts la cursa, al-
bergant el Pàdoc i l’Especial 
Cronometrada, a mes de ser 
punt de sortida i arribada de 
la proba. El Pàdoc, situat als 
carrers del Polígon Industrial 
Plans de la Tossa, disposarà 
de servei de bar i albergarà 

Els participants a la jornada.

Tot a punt per a l’Enduro Anoia-Montbui, 
que es farà el 22 i 23 de novembre

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Continuen els formidables re-
sultats dels pilots trialers ano-
iencs a les proves en les que 
participen. Pels voltants de la 
població lleidatana d’Almenar 
es va disputar la cinquena pro-
va puntuable pel Campionat 
de Catalunya de Trial Open i 
en el que els pilots anoiencs 
van ser protagonistes.
En aquest trial organitzat pel 
Moto Club El Tarré d’Almenar 
a la categoria Base 125, pri-
mer lloc de Àlex Canales (Gas 
Gas) de Moto Club Igualada. A 
la categoria Open, primera po-
sició de Lluc Miquel (Sherco) 
del Moto Club Montbui, quart 
lloc per Pol Mediñà (Beta) del 
Moto Club Piera Scan Team, 
mateix club que Mireia Lozano 
(Beta) que fou la guanyadora 
de la categoria de Fèmines.
Pel que fa a la categoria pro-
mo, el pare de Lluc, Joan 

Els pilots anoiencs triomfaren 
al Trial d’Almenar

alhora la Secretaria i Direcció 
de Cursa.
La Crono o “Cross Test” estarà 
situada als voltants del Pàdoc 
i disposarà d’una superfície 
d’uns 70.000m2 amb zones 
ben variades.
El Tram cronometrat, situ-
at dintre del recorregut, serà 
l’especial que de ben segur 
marcarà les diferencies entre 
els participants, amb un traçat  
variat que combinarà la veloci-
tat amb la tècnica.
L’activitat Esportiva comença-
rà dissabte dia 22 a partir de 
les 16h amb l’obertura del Pà-
doc per continuar el diumenge 
dia 23 a partir de les 8:00h 
amb l’inici de les Verificacions 

Administratives. La sortida del 
primer participant està previs-
ta cap a les 9:00 hores de diu-
menge.
L’entrega de premis es preveu 
a dos quarts de cinc de la tar-
da, un cop els participants ha-
gin acabat el recorregut.
La Comissió Organitzadora 
d’aquest Enduro Anoia-Mont-
buí vol agrair el suport obtin-
gut per part dels Ajuntaments 
dels Municipis per on transcor-
re la proba (Santa Margarida 
de Montbui, Santa Maria de 
Miralles, Orpí, Carme, Vila-
nova del Camí i La Pobla de 
Claramunt) així com també vol 
remarcar la bona predisposi-
ció i l’ajuda rebuda dels veïns 
afectats pel recorregut.
També vol agrair d’avant mà 
la col·laboració dels Sponsors 
de la Cursa i de quasi la sei-
xantena de voluntaris i oficials 
que vetllaran per l’Organitza-
ció d’aquesta durant tot el cap 
de setmana.
Per mes informació, tant els 
participants com el públic, es 
poden adreçar a www.moto-
clubigualada.com.
Sens dubte l’Enduro Anoia-
Montbui oferirà un gran espec-
tacle i tornarà a ser un referent 
de l’especialitat al nostre país.

Salma Competició, la unió fa la força

Miquel amb Sherco del Moto 
Club Montbui va guanyar a 
Promo +35. A Promo 125 vic-
tòria del pilot del Moto Club Pi-
era Scan Team, Sergio Ribau 
amb Beta i a la categoria Pro-
mo, tercer lloc d’Adrià Manser-
gas (Beta) del Moto Club Piera 
Scan Team i quart va ser de 
Roger Casas del Moto Club 
Igualada amb Montesa.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Amb la crisi actual a tots ni-
vells, un dels esports que més 
la pateix és la de la competi-
ció del motor i encara més les 
especialitats motociclistes off 
road doncs a més de l’eco-
nòmica també pateixen les 
restriccions per entrenar en 
segons quins terrenys.
Es per això que una bona colla 
de pilots, la majoria anoiencs, 
afronten l’actual temporada 
així com la propera englobats 
dins l’estructura anomenada 
Salma Competició liderada pel 
jove pilot i mecànic anoienc 
Oriol Balcells.
Es tracta d’una bona colla de 
pilots la majoria de Moto Club 

Igualada i Polea SX que com-
parteixen l’estructura tant en 
competicions catalanes com 
espanyoles en diverses de les 
modalitats del off road: Endu-
ro, motocròs, quad, resistèn-
cia i extrem. 
A la modalitat de resistència 
compten amb tres equips: Ori-
ol Balcells-Juli Resano, Marc 
Vives-Jordi Balcells i Pere Ca-
ro-Sergi Lasala. A Enduro, te-
nen un acord amb el prestigiós 
equip Ac Baldrich que compta 
amb mecànics de molta ex-
periència. Entre els pilots cal 
destacar a Armand Monleón, 
Jordi Balcells i Marc Vives. A 
Motocròs el seu principal pilot 
és el molt jove però ja conso-
lidat com és Jordi Sala. A l’es-

pecialitat de Quad, hi ha uns 
dels millors pilots a nivell na-
cional i internacional com és 
David Vilà. A Ral·li, hi corren 
els espectaculars germans 
bessons Oriol i Gilbert Esca-
lè. Pel que fa a la modalitats 
Xtrem sobresurt la qualitat del 
pilot Carles Figuerola.
Sens dubte un excepcional 
planter de pilots que gaudei-
xen de varis títols en els cam-
pionats de les seves respecti-
ves especialitats. Pilots joves i 
amb molt de futur que comp-
ten amb varis patrocinadors i 
que ara una vegada acabada 
l’actual temporada estan a la 
recerca de patrocinadors per 
poder portar a terme una dig-
na temporada 2015.  

FRONTENNIS /  REDACCIÓ

El passat dissabte dia 8 de no-
vembre es va jugar una nova 
jornada del Campionat de 
Catalunya de Frontennis per 
Clubs.
El Club Frontennis Igualada 
es va desplaçar a Terrassa per 
jugar contra el Club d’aques-
ta localitat, perdent l’Igualada 
per 2 a 1 davant un equip molt 
fort i compensat, que compta 
amb la primera i tercera pare-
lla del rànquing català.
La primera partida, per part 
igualadina, la va jugar Anto-
ni Font i Juan Pedro Moreno, 
guanyant per 15-7, 10-15 i 
5-10, en una partida molt se-
riosa.
A la segona partida van jugar 
Miguel Vivar i Jordi Romero, 
perdent per 10-15 i 8-15, en 

Nova jornada del campionat de 
Catalunya de frontennis

una partida on es va comen-
çar molt bé, però poc a poc els 
locals van imposar el seu joc. 
La tercera partida la va jugar 
Marc Esteve i Jaume Esta-
pé, perdent per 15-9 i 15-11, 
davant els actuals campions 
de Catalunya, Dani López i 
Pol Dalmases. Els igualadins 
van estar esplèndids, plantant 
cara a una més que bona pa-
rella. 
Hem de donar per bo el resul-
tat, ja que els igualadins tenen 
moltes baixes i es va notar en 
el joc.
A la propera jornada, diumen-
ge 16 de novembre a les 11 
del matí, el Club Frontennis 
Igualada jugarà al Molí Nou 
contra el Santa Coloma de 
Gramenet.
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Cinquena jornada de lliga i el 
joc dels anoiencs no sembla 
millorar. Desprès del bon partit 
jugat l’última jornada contra el 
Font Rubí, es topen amb una 
Escola Pia de Sabadell molt 
endreçada defensivament i 
que va saber aprofitar les po-
ques ocasions de gol que van 
tenir. La mitja part va acabar 
amb un trist 0-0, i els gols 
van arribar a pilota parada i 
en contraatacs mal finalitzats 
que es convertien en atacs de 

Mal partit del CFS Òdena a casa

PÀDEL / DAVID JAUME

Els diferents equips Subaru 
van tenir molta feina aquesta 
setmana. Per un cantó l’equip 
A federat va guanyar a casa 
un partit molt igualat davant el 
Tenis Manresa i per un altre el 
mateix equip va caure de for-
ma ajustada per 2-1 davant el 
CNI.
Davant el Tenis Manresa B,  
Mito Campins/Quim Aribau 
van dominar Fermí Prat/Marc 
Secilia per 6-1, 7-5, però la 
segona parella del Bages Jor-
di Massegur/Eugeni Marco va 
empatar a 1 guanyant Carlos 
Jiménez/Josep Llorach per 
6-3, 6-4. Finalment Marc Cor-
celles/Isidre Marimon que és 
troben en un gran moment de 
joc i confiança van donar el 
punt decisiu guanyant 6-3, 6-4 
a Marc i Joan Bacardit.
El segon equip no va tenir op-
cions i va caure davant el CP 
Navàs. Lluís Fernàndez/Joan 
Albareda, Àngel Solé/David 
Jaume i David Sanuy/Agustí 
Homs van caure tots 3 equips 
per 2-0.
Pel que fa a la lliga del Baix 
Llobregat, victòria del tercer 
equip a domicili davant el Pa-
piol. Victor Morillas/Ramon 

Molta feina dels equips de pàdel 
de l’Esquaix Igualada

l’equip contrari.
Va ser una jornada festiva pel 
Club Futbol Sala Òdena, ja 
que va celebrar la seva pre-
sentació oficial dels equips, i 
no es va poder acabar la jor-
nada amb una victòria que els 
aproparia una mica més a la 
zona tranquil·la de la classifi-
cació. Hauran de seguir lluitant 
de cara a obtenir l’objectiu de 
mantenir la categoria i quedar 
classificats el més amunt pos-
sible.Per part del CFS Òde-
na van jugar: Andoni, Jaume, 

Jordi, Javi, Alberto, Alejandro, 
David, Sergi, Álex i Cristian. 
La propera jornada la dispu-
taran a casa del líder invicte 
de la categoria, el Sant Joan 
Vilatorrada. Desitgem sort als 
odenencs i que puguin fer un 
bon joc als propers partits.
Pel que fa a d’altres equips, el 
cadet va perdre amb l’Olesa 
per 3-4. El femení va perdre 
amb el Terra Negra per 4-1, i 
l’infantil va derrotar per 6-0 el 
Santpedor. 

L’Escola d’Handbol Òdena 
guanya a Rubí per 14-24
HANDBOL ÒDENA / LA VEU

A les 9h d’un dissabte al matí 
humit I plujós, els nois del 
Handbol Òdena van posar-
se a jugar freds i adormits en 
la pista del Rubí. De mica en 
mica, però,  la intensitat del 
partit va anar pujant i els ano-
iencs van començar a mostrar 
les diferències.
Amb el marcador sempre a fa-
vor, els joves de l’Òdena van 
ser superiors, tant en l’atac 
com en la defensa. 
Sota les ordres de l’entrena-
dor Miquel Albareda Cuadras 
han jugat: Pau Gubern Garcia, 
Josep Sánchez Esteve, Mark 
Fresnedoso Franco, Joan 
Rius Montaner, Pau Jorba Au-
rich, Ismael Benavente Alia, 
Joel Bretones Martín i Jerome 
Galán Rodríguez. A la porteria 

Pablo Nuncio Guisado. 
Busquem esportistes nascuts 
el 2001 o 2002 o posteriors 
perquè juguin a l’equip. In-

teressats us podeu posar en 
contacte amb el correu hand-
bolodena@gmail.com o a 
l’Ajuntament d’Òdena.  

Reyes van dominar un partit 
molt igualat 6-4, 7-5, Josep 
Buron/Andy Garcia ho va fer 
més holgadament per 6-1, 6-2 
i finalment David Muñoz/Car-
les Castro van sumar amb un 
doble 6-2.
 
Les noies Suabru cauen 
amb les líders
Les noies Subaru no porten 
gaire bona ratxa. El rival de 
torn, que ens visitava, tot s’ha 
de dir, el CP Sesrovires, és un 
equip clarament candidat a 
jugar a la divisió d’honor l’any 
vinent.
Mireia Homs/Khaoula Arab 
van caure en dos sets davant 
Lídia Prieto/Míriam Sánchez, 
també en 2 sets van caure 
Rosa Ma Riba i la júnior Mò-
nica Òdena. Finalment les 
nostres Elia Soriano/Margot 
Gumà tampoc van poder evi-
tar caure en 2 sets amb les 
germanes Teresa i Sílvia Bas-
tardas.
Tal i com ja hem dit en altres 
ocasions, la lliga federada és 
molt exigent i és nota que el 
nostre equip encara l’hi falten 
hores de rodatge per competir 
amb els millors equips cata-
lans.

Lydia Litran, del Centre Gui, 
campiona de Catalunya júnior
TAE-KWONDO / LA VEU

La competidora igualadina 
Lydia Litran del Centre de 
Takwondo Gui d’Igualada,  es 
va proclamar campiona de 
Catalunya de categoria júnior 
en el pes lleuger, en el torneig 
celebrat el dia 9 de novembre 
del 2014 al Poliesportiu de la 
Mar Bella de Barcelona.
Després de tres combats, de-
mostrant molt bona actitud i 
superioritat, va obtenir la Me-
dalla d’or. També el Gimnàs 
Taekwondo Gui va ser el ter-
cer classificat per clubs amb la 
medalla de bronze. Cal desta-
car el treball del “coach” Dani-
el Gonzalez.

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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Han passat deu anys des de 
l’estrena d’una obra musical 
emblemàtica per a la ciutat 
d’Igualada, l’oratori Mil Anys, 
que es va compondre per a 
commemorar el mil·lenari de 
Santa Maria a Igualada. En-
guany es tornarà a interpretar, 
el proper dia 16 de novembre 
a les 6 de la tarda, a la matei-
xa basílica, sota la direcció del 
seu autor, Mossèn Valentí Mi-
serachs.
El primer tinent d’alcalde i regi-
dor de Cultura de l’ajuntament 
d’Igualada, Josep Miserachs, 
en la presentació davant al 
premsa del projecte, es mos-
trava “plenament satisfet de 
poder tornar a repetir aques-
ta obra a la nostra ciutat, 10 
anys després, i les vegades 
que faci falta, primer perquè 
és una magnífica obra i segon 
perquè aquest és un moment 
ideal i oportú perquè l’oratori 
Mil anys és una obra que expli-
ca el naixement de Catalunya”. 
Miserachs deia que “quan van 
venir a fer-me la proposta, vaig 
dir que sí sense pensar-m’ho”.
L’oratori Mil anys és una obra 
musical en quatre quadres per 

a veus solistes, cor i orquestra, 
amb lletra d’Antoni Dalmau i 
Ribalta i música de Valentí Mi-
serachs. Va ser estrenat amb 
gran èxit a la mateixa església 
de Santa Maria el dia 28 de 
març de 2004 i, un any més 
tard, el 27 de febrer de 2005, 
va ser interpretat novament, 
aquest cop al Palau de la Músi-
ca Catalana de Barcelona, ple 
de gom a gom.
Antoni Dalmau, autor de la lle-
tra de l’oratori, va explicar que 
aquesta serà la quarta vegada 
que s’interpreta l’obra: es va 
estrenar a Santa Maria, se’n 
va tocar una part per Nadal del 
2004 a Santa Maria la Maggio-
re de Roma, es va tornar a in-
terpretar l’any següent al Palau 
de la Música i ara, deu anys 
després, es tornarà a interpre-
tar a la nostra ciutat.
Josep Miquel Mindán, director 
musical de l’obra va fer es-
ment de l’alt nivell musical del 
projecte i de l’alt nivell dels in-
tèrprets. “Cal tenir present que 
els cantaires són igualadins 
que formen part de les moltes 
corals i formacions musicals 
igualadines i dels solistes, n’hi 
ha d’igualadins i forans”. I afe-

L’oratori Mil anys tornarà a sonar, diumenge, a la Basílica 
de Santa Maria, una dècada després de la seva estrena
Amb lletra d'Antoni Dalmau i música de Mn. Valentí Miserachs• L’obra és un reflex de les arrels cristianes 
d’Igualada i un recorregut al llarg dels mil anys d’història del temple i de la ciutat

gia, “per la meva part, és un 
gran honor poder formar part 
d’aquest projecte”.

Un recorregut al llarg de mil 
anys d’història
Els quatre quadres de l’oratori 
constitueixen un reflex de les 
arrels cristianes d’Igualada i un 
recorregut al llarg dels mil anys 
d’història de Santa Maria i de 
la mateixa ciutat. En el primer 
quadre s’explica l’arribada del 

cristianisme a Catalunya i el 
martiri de Fructuós, el bisbe de 
Tarragona; en el segon, el nou 
ordre medieval, la pau i treva 
de l’abat Oliba, el somni de 
Gerbert d’Orlhac –el papa de 
l’any mil– i el naixement de Ca-
talunya; en el tercer, el naixe-
ment d’Igualada, el pas de les 
centúries i la suor de sang del 
Sant Crist igualadí; i, finalment, 
en el quart, l’evocació dels mil 
anys i el vincle permanent en-
tre la comunitat cristiana i el 
seu temple mil·lenari.
Pel que fa a la música, és un 
inspirat treball de composició 
de més d’una hora de durada, 
en el qual s’hi reconeix també 
la presència de temes litúrgics 
i religiosos populars vinculats a 
la ciutat.
Transcorreguts deu anys des 
del moment de l’estrena, arriba 
l’hora de tornar a descobrir una 
obra que, no només forma ja 
part del repertori emotiu i per-
sonal dels qui la van escoltar 
en el seu moment, sinó que es 
vol tornar-la a donar a conèixer 
regularment a les noves gene-
racions d’igualadins.
La interpretació de l’obra ani-
rà a càrrec dels solistes Ulrike 

Haller, soprano; Júlia Brescó, 
mezzosoprano; Carles Prat, 
tenor; Joan Garcia Gomà, barí-
ton; i Josep Pieres, baix. El cor 
de l’Oratori del Mil·lenari, for-
mat per diversos cantaires de 
totes les formacions corals de 
la ciutat, ha estat preparat per 
Josep Miquel Mindán. El cor in-
fantil està format per cantaires 
de les corals Verdums i Gatza-
ra i l’orquestra, la Jove Orques-
tra Simfònica de l’Anoia, que 
dirigeix David Riba, completen 
la formació. La direcció anirà a 
càrrec de Valentí Miserachs.
Aquest concert està organitzat 
per l’Ajuntament d’Igualada a 
través de l’Institut Municipal de 
Cultura (IMC) i la Comissió de 
l’Oratori Mil Anys, formada per 
Mossèn Josep Massana, Anto-
ni Dalmau, Josep Miquel Min-
dán i Margarida Roca.
El preu de les entrades és de 
10 euros i es poden adquirir al 
Punt de Difusió Cultural i Tu-
rística (c/ Garcia Fossas, 2), 
de dimarts a divendres de 19 
a 21h, i els dissabtes i diumen-
ges d’11 a 14h i de 18 a 21h. 
També es podran comprar el 
mateix dia a l’església una 
hora abans del concert.

Interpretació de l’oratori Mil Anys al Palau de la Música Catalana l’any 2005

Antoni Dalmau, Margarida Roca, Josep Miserachs, mossèn Josep Massada i Josep Miquel Mindán

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
AMARCORD (1973) Una de les cimeres del cinema de Federico Fellini
EL DEMONIO Y LA CARNE (1926) Amb Greta Garbo, actriu magnètica i superlativa.
MÉS PODERÓS QUE LA VIDA (1956) Excel.lent drama de Nicholas Ray. Amb James Mason
LA NOTTE DI SAN LORENZO ( 1981) Realitzada pels germans Taviani. Molt recomanable
FRENCH CANCAN ( 1954) Jean Renoir evocant la Belle Epoque   
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El Més Petit de Tots es fa 
gran. El festival internacio-
nal d’arts escèniques per als 
més petits (0-5) arriba aquest 
any a la seva desena edició, i 
ho fa creixent una mica més: 
estenent-se a 10 teatres, de 
10 ciutats, per celebrar els 
10 anys. El festival, que va 
arrencar el passat dissab-
te i que s’allargarà fins el 23 
de novembre, arriba aquest 
cap de setmana al Teatre de 
l’Aurora d’Igualada, on es po-
dran veure dues propostes: 
l’espectacle Latung la la diu 
que el pes petit és el pes més 
gran de tots, de l’igualadí Da-
vid Ymebrnon; i El meu jardí, 
de la prestigiosa companyia 
Grupo Sobrevento, del Bra-
sil. La celebració del festival 
a Igualada compta amb el su-
port de la clínica dental juve-
nil Boca a boca, de la capital 
de l’Anoia.

Deu anys. Deu ciutats. Deu 
teatres
El festival El Més Petit de Tots 
va néixer el 2005 promogut 
per la LaSala Miguel Hernán-
dez (Sabadell) amb una cla-
ra vocació internacional i de 
creixement al territori. El pri-
mer teatre que s’hi va afegir 
va ser el Teatre de l’Aurora i, 
més endavant, el Mercat de 
les Flors (Barcelona), el Tea-
tre Municipal (Benicàssim), el 

Teatre Principal (Olot), el Tea-
tre de l’Escorxador (Lleida), el 
Teatre-Auditori (Sant Cugat), 
i el Teatre Clavé (Tordera). 
Enguany també s’hi afegei-
xen Teatres de Tarragona i el 
Teatre-Auditori de Granollers.
Òscar Balcells, director del 
Teatre de l’Aurora, remarca 
que ” la suma de deu teatres 
i de deu municipis permet po-
der programar espectacles de 

qualitat i espectacles interna-
cionals, que de manera indivi-
dual ens seria impensable fer-
ho. Creant aquestes sinergies 
amb deu teatres ens permet 
que aquests espectacles es 
puguin veure arreu de Catalu-
nya”. En aquest sentit, Eulàlia 
Ribera, directora del festival, 
assenyala que “estem molt 
contents d’haver arribat als 
deu anys en un moment en 
què és tan difícil poder tirar 
endavant projectes culturals 
de qualitat per aquest públic 
tan jove. Això no seria possi-
ble sense la complicitat dels 
deu teatres, que fem pinya, 
que sumem i que anem crei-
xent i millorant”.

“Com més aviat es comença, 
millor”: La clínica dental juve-
nil Boca a boca, patrocina-
dors del festival a Igualada, 
sortegen vals per l’atenció 
odontològica entre el públic 
del festival
La celebració de la desena 
edició del festival El Més Pe-
tit de Tots al Teatre de l’Au-
rora compta enguany amb 
el suport de la clínica dental 
juvenil Boca a boca, d’Igua-
lada. Durant els dos dies 
de festival, el públic podrà 
omplir una butlleta per par-
ticipar en el sorteig de dos 
tractaments odontològics 

per a dos nens o nenes, que 
contemplen les revisions i, si 
s’escau, els tractaments, fins 
que compleixin cinc anys. La 
Dra. Anabel Villa, responsable 
sanitària de la clínica dental 
juvenil Boca a boca, assenya-
la que “una de les principals 
premisses del nostre centre 
és la prevenció bucal, la boca 
és la porta d’entrada de la sa-
lut del cos i igualment pensem 
que la cultura és la porta d’en-
trada del coneixement i de la 
salut intel·lectual de les perso-
nes. En un cas com en l’altre 
estem convençuts que com 
més aviat es comença, millor. 

“Com més aviat es comença, millor”: La clínica dental juvenil 
Boca a boca, patrocinadors del festival a Igualada, sortegen vals 
per l’atenció odontològica entre el públic del festival

El Teatre de l’Aurora torna a ser, aquest cap de 
setmana, escenari del Festival El Més Petit de Tots

La salut és un hàbit i també 
ho és la cultura. Això ho fa 
molt bé aquest festival, des 
dels zero anys, igual que ho 
procurem fer aquí al Boca 
a boca”. Òscar Balsells as-
senyala que “és molt lloable 
que hi hagi empreses pri-
vades que es prestin a col-
laborar amb esdeveniments 
culturals a la nostra ciutat. 
Gràcies a ells el festival pot 
tirar endavant”. La clínica 
dental juvenil Boca a boca 
està situada al Passeig Ver-
daguer, 55, d’Igualada. Més 
informació a www.bocaabo-
ca.cat

El festival per als més petits 
més gran d’Europa
El festival és un aparador per 
a mostrar creacions artísti-
ques de qualitat i de proxi-
mitat i un referent per aquest 
sector artístic. El festival El 
Més Petit de Tots és una mos-
tra d’espectacles i experiènci-
es pensades pels més petits, 
pels que tenen menys de 5 
anys. Amb un ritual, una dura-
da, una concepció de l’espai 
diferents. Amb aforaments 
reduïts, on tot es veu de molt 
a prop i on tot es viu molt in-
tensament; on hi caben i es 
barregen tots els llenguatges: 
la música, el teatre, la dansa, 
l’audiovisual, el joc, etc. Tal 
i com explica Òscar Balcells 
el festival “està especialitzat 
en espectacles pensats per 
aquestes edats, amb compa-
nyies que s’han anat especi-
alitzant, creant espectacles 
molt acurats, molt pensats en 
aquest públic: amb poc text, 
molt visuals, en què la músi-
ca té un paper molt important, 
amb una durada ajustada a 
les edats i en uns espais re-
duïts, com és el cas del Tea-
tre de l’Aurora, afavorint que 
els nens estiguin molt a prop 
de l’escena”. El director de la 
sala independent igualadina 
afegeix que “d’aquesta ma-
nera, el públic viu una gran 
experiència, tant pels nens 

que viuen la seva primera ex-
periència com a espectadors, 
com també ho és pels pares, 
que gaudeixen tant o més 
que els més petits”.
Des dels seus orígens, el fes-
tival ha tingut una clara voca-
ció internacional i en aquesta 
desena hi haurà una àmplia 
participació de companyies 
estrangeres. S’hi podran veu-
re espectacles del Quebec, 
França, Holanda, Brasil, Ale-
manya, Itàlia, així com es-
pectacles del País Basc –on 
enguany el festival també 
s’estén amb el petit festival 
Txiki, Txiki, Txikia- i Catalu-
nya. El festival també produ-
eix un espectacle de creació 
pròpia, Little Night. El festi-
val El Més Petit de Tots és, 
segons Ribera, “el més gran 
d’Europa per a aquesta franja 
d’edat”.

Horaris i venda d’entrades
Les representacions de La-
tung La La diu que el pes 
petit és el pes més gran de 
tots es faran dissabte 15 de 
novembre a les 12 h. i a les 
18 h. mentre que les d’El meu 
jardí es faran el diumenge 16 
de novembre, també en dues 
sessions: a les 12 h. i a les 18 
h. Les entrades, a 8€ (adults) 
i 6€ (nens) es poden adqui-
rir per Internet i a la taquilla 
del Teatre de l’Aurora (a la 
plaça de Cal Font) una hora 
abans de cada funció. També 
es poden reservar prèviament 
trucant al 938050075 exclusi-
vament el dijous de 19 a 20 h. 
Més informació a www.teatre-
aurora.cat.

(Continua a la pàg. següent)

El festival de teatre 
per a infants més 
gran d’Europa celebra 
deu anys al Teatre de 
l’Aurora

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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En el marc del festival El Més 
Petit de Tots tindrem l’opor-
tunitat de veure, per primera 
vegada als escenaris d’Igua-
lada, un espectacle de David 
Ymbernon. L’igualadí pre-
senta Latung La La diu que el 
pes petit és el pes més gran 
de tots, l’espectacle produït 
en la passada edició del fes-
tival. Ymbernon convida als 
més petits -i als més grans- a 
viatjar pel seu fascinant uni-
vers creatiu en un espectacle 
visual, màgic i sorprenent. 
Latung La La diu que el pes 
petit és el pes més gran de 
tots és una obra sense histò-
ria, sense arguments, un es-
pectacle especialment pen-
sat per als més petits, però 
amb el que gaudirà el públic 
de totes les edats. Eulàlia Ri-
bera defineix aquest espec-
tacle com a “l’art del David 
en moviment, un espectacle 
que conté tota la seva màgia 

i el seu poder”. La directora 
del festival recorda que “l’ex-
periència de l’any passat va 
ser brutal, ens nens flipaven. 
L’espectacle no té voluntat 
d’explicar cap conte sinó que 
es basa en aquest flotar a 
través de tots els elements 

L’univers creatiu de l’igualadí David Ymbernon, a 
escena per primera vegada a Igualada

que fa servir el David”.

La prestigiosa companyia 
Grupo Sobrevento apropa 
la música, les imatges i els 
colors del Brasil als més 
petits
El Grupo Sobrevento, una de 

les companyies més presti-
gioses del Brasil, presenta 
al Teatre de l’Aurora El meu 
jardí, un espectacle que es 
nodreix d’elements visuals 
i sonors de la cultura brasi-
lera, alegres i vitals, per ex-
plicar com un desert es pot 
convertir en un jardí. L’es-
pectacle té una mica de text, 
que la companyia “ha fet l’es-

S’hi podran veure una 
producció de l’artista 
igualadí David Ym-
bernon i un especta-
cle de la prestigiosa 
companyia Grupo So-
brevento, del Brasil.

forç d’adaptar al català”, tal i 
com assenyala Eulàlia Ribe-
ra, afegint que “aquest és un 
espectacle molt brasiler, que 
ens apropa a la cultura i la 
manera de fer del Brasil”. En 
aquest sentit, Òscar Balcells 
destaca “que és un especta-
cle molt visual i amb molta 
música en viu”.

CULTURA / LA VEU

El diumenge, 16 de novembre, 
a les 12h, el Museu de la Pell 
d’Igualada i Kids&Us propo-
sen un taller en família molt 
llaminer: aprendre a guarnir 
un pastís. Aquesta és una ac-
tivitat pensada per experimen-
tar amb el menjar, provar nous 
gustos i descobrir que cuinar 
pot ser molt divertit. I, tot ple-
gat, en anglès. La proposta és 
gratuïta, l’aforament limitat i 
l’edat recomanada per a parti-
cipar-hi és a partir dels 5 anys.
Els participants podran pre-
parar un pastís acompanyats 

per un professor de l’escola 
Kids&Us que, per una estona, 
canviarà la pissarra pel barret 
de cuiner. Només cal dur un 
davantal per no embrutar la 
roba i estar ben atents per se-
guir la recepta. Tothom podrà 
endur-se a la finalització les 
postres que haurà elaborat.
Aquesta activitat forma part 

Diumenge, el programa Cultura en 
Família proposa elaborar un pastís 
mentre es practica l’anglès

del programa Cultura en Fa-
mília, un ventall de propos-
tes pensades per a totes les 
edats, promogut per l’Ajunta-
ment d’Igualada i l’Institut Mu-
nicipal de Cultura (IMC). Es 
pot demanar més informació 
al telèfon del Museu, el 93 804 
67 52.

En col·laboració amb 
Kids&Us, els grans i 
petits que hi partici-
pin descobriran una 
manera de cuinar 
divertida i instructiva

“El meu jardí” del Grupo Sobrevento i “Latung La La diu que el pes petit és el pes més gran de tots” de l’igualadí David Ymbernon

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
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Demà dissabte, 15 de novem-
bre a les 21h, la companyia 
Cienfuegosdanza presenta 
al Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada Odeim, un espec-
tacle que té el seu origen en 
la por i que sorgeix de la ne-
cessitat de dominar l’angoixa, 
fer fora el dubte, identificar la 
torbació. Llegint el títol a l’in-
revés ens suggereix el terme 
en castellà miedo. Aquesta 
proposta coreogràfica de Yos-
hua Cienfuegos forma part de 
Platea, el Programa Estatal 
de Circulació d’Espectacles 
d’Arts Escèniques de diverses 
comunitats autònomes, que 
compta amb el suport del Mi-
nisteri de Cultura. Les entra-
des es poden comprar al Punt 
de Difusió Cultural i Turística 
d’Igualada (c/ Garcia Fossas, 
2) de dimarts a divendres de 
19 a 21h i el dissabte d’11 a 
14h. També des de dues ho-
res abans de l’espectacle a la 
taquilla del Passatge Vives i 
al portal www.ticketea.com. 
Tenen un preu de 15 i 12 eu-
ros, amb descomptes per a 
diversos col·lectius. 

L’espectacle Odeim 
Per a la creació d’Odeim, la 
companyia va elaborar un 
procés d’investigació i creació 
que ha donat com a resultat 
una obra formada per quatre 
coreografies amb la por com 
a denominador comú. Furtivo 
(on es destaca l’instint primari 
de l’ésser humà: la seva part 
animal); Ratas (l’epicentre 
d’aquesta peça és la pèrdua 
de poder econòmic); El rey (el 
personatge d’un rei permet 

analitzar el poder) i tanquen 
amb Claustrofobia (els balla-
rins s’enfronten al temor per-
sonal). Tal com diuen “el de-
sig de la recerca, de canvi, de 
compromís, de manifestació, 
d’acció, genera i impulsa amb 
força aquest nou espectacle. 
Analitzem la por, les nostres 
pors, i ens hi encarem, que 
juntament amb el seu con-
trari, l’esperança, permeten 
comprendre els problemes 
ètics, religiosos i polítics”. Un 
espectacle ric en moviment 
i en la seva l’anàlisi. Un de-
senvolupament espacial molt 
estudiat i conscient. Un gran 
repte de cadascun dels còm-
plices que formen l’equip. 
Una volta de rosca d’aquesta 
companyia en el seu compro-
mís artístic. La direcció musi-
cal és de Rut Quiles, que ha 
comptat amb música pròpia, 
de Joan Valent i de Ximo Ari-
as. Unes melodies que volen 
transmetre emocions, senti-
ments, idees i bellesa i que 
són ballades per Raquel Tor-
rejón, Marina Rodríguez, Ana 
Paredes, Diego Arconada i 
Maynor Chávez.

Yoshua Cienfuegos, coreò-
graf i director escènic 
Graduat en Art Dramàtic a As-
túries i en dansa contemporà-
nia per l’Institut del Teatre de 
Barcelona, Yoshua Cienfue-
gos és un consolidat creador 
i director de l’escena actual 
espanyola. Lidera i coreogra-
fia des de l’any 1999 la com-
panyia valenciana Cienfue-
gosDanza. Ha rebut diversos 
guardons com el Primer Pre-
mi del Certamen Coreogràfic 

de Madrid (1999), el Premi 
Nacional de Dansa de Costa 
Rica (2010), el VIVA’09-10, 
i el de Millor direcció coreo-
gràfica (2008), atorgat per la 
Generalitat Valenciana. Les 
seves coreografies són Aini-
elle (1999), Ley de silencio 
(2000), Purgatorio (2001), 
A la mesa! (2002), Agua de 
arroz (2003), Cuando mu-
ere un ángel (2004), Ofeli-
as (2005), Cisnes Negros 
(2008), 1618… DAVINCI, Le-
onardo inspira danza (2011), 
Odeim (2012), a més de mun-
tatges per a públic familiar 
com El barón de Munchausen 
(2004), La Cerillera (2006), 

Amada Candela (2007) i La 
Bella Durmiente (2013). L’any 
2009 va iniciar una revolució 
en el seu mètode de creació 
coreogràfica i va començar a 
gestar uns renovats codis es-
tilístics, punt de partida per a 
un nou plantejament artístic 
i metodològic, el resultat del 
qual va obrir una nova línia 
creativa en la seva compa-
nyia i alhora va suposar la 
creació de diverses coreo-
grafies en entorns i formaci-
ons molt diferents. El procés 
creatiu ha estat la base de la 
tesi doctoral de Leticia Ñeco 
Programa de Optimización 
del Movimiento. (2014).

El Teatre Municipal l’Ateneu rep dissabte l’espectacle 
“Odeim”, de la companyia Cienfuegosdanza

Yoshua Cienfuegos és pro-
fessor de dansa contemporà-
nia i Coordinador Artístic de 
les Jornades Internacionals 
de Dansa de Riba-roja del 
Túria (València). 

Cienfuegosdanza 
En quinze anys de trajectòria 
i amb més de quinze produc-
cions, Cienfuegosdanza ha 
desenvolupat un treball rigo-
rós amb el qual ha aconseguit 
destacats premis i el reconei-
xement del públic i de la crí-
tica especialitzada. Aquesta 
trajectòria artística ascen-
dent, és una de les companyi-
es de dansa de referència en 
el panorama espanyol i inter-
nacional. Espectacles de gran 
format, propostes de carrer, 
peces breus, col·laboracions 
i encàrrecs coreogràfic per a 
grans companyies i la seva 
presència continuada en pa-
ïsos com Espanya, Itàlia, 
França, Dinamarca, Israel, 
Xina, Costa Rica, Veneçuela, 
Guatemala, Argentina o Bra-
sil, donen ja una idea de la 
seva projecció internacional i 
de la consolidació d’un estil i 
una forma d’entendre i apro-
par la dansa contemporània a 
l’espectador.

Cienfuegosdanza proposa "Odeim" • Un espectacle que té el seu origen en la por i que sorgeix de la necessitat de 
dominar l’angoixa i fer fora el dubte

Gaudirem d’un espec-
tacle ric en moviment 
i en la seva l’anàlisi 
acompanyat d’unes 
melodies que volen 
transmetre emocions, 
sentiments, idees i 
bellesa
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TEATRE / LA VEU

L’humor, la fantasia i l’erotis-
me seran els protagonistes 
de la sessió de contes per a 
adults a la sala Les Golfes del 
Teatre de l’Aurora. El conegut 
narrador Joan Boher torna a 
la sala igualadina –on va tenir 
un gran èxit amb Contes petits 
per a nens grans- per posar-
se en la pell del misteriós ca-
valler emmascarat Don Joan 
de Boher, qui ens relatarà les 
seves extraordinàries aventu-
res i desventures amoroses: 
un recull d’històries amanides 
amb humor i sensualitat.
Don Joan de Boer: una vida 
plena d’aventures, amors i de-
samors
El cavaller Don Joan de Boer, 
nascut a San Pedro de Ca-
zorla, es va veure obligat a 
abandonar la seva vila natal 
després de batre’s en duel i 
causar la mort de Don Fran-
cisco de Alcántara. Aquesta 

fugida atzarosa el va portar 
a recórrer les costes d’Àfrica 
fins arribar a la península arà-
biga, on fou fet pres per una 
banda de pirates sarraïns. 
Venut com a esclau al mercat 
de Turcalem entrà al servei de 
la Sultana Gulbeiatz, la més 

Les Golfes de l’Aurora s’ompliran 
d’humor i erotisme el proper dijous

preciosa de les sultanes dels 
regnes orientals, vivint dos 
anys al seu costat. Obligat a 
fugir altra vegada, fou víctima 
d’un naufragi que el dugué fins 
a les costes de Grècia on co-
negué l’amor de la seva vida, 
una monja anomenada Doña 
Inés. Després de confessar-li 
la veritat de les seves aven-
tures ella desapareix, deixant 
Don Joan orfe d’amor.
Horari i venda d’entrades
La representació de Contus 
interruptus tindrà lloc el dijous 
20 de novembre a les 21 h. 
Les entrades (7€ i 5,50€ amb 
els descomptes habituals) es 
poden adquirir per Internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Auro-
ra (a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. 
També es poden reservar prè-
viament trucant al 938050075 
exclusivament els dijous de 19 
a 20 h. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

MÓN CASTELLER / LA VEU

Aquest passat diumenge, els 
Moxiganguers d’Igualada van 
tancar la seva millor tempora-
da a la Diada de Festa Major 
de Sant Martí de Tous on van 
actuar amb els Castellers de 
Mollet.  La Colla morada volia 
tancar la temporada amb bona 
nota i ho va aconseguir tot fent 
de Sant Martí de Tous, nova 
plaça de 8.
El dia es va iniciar amb una 
lleu pluja que va fer variar lleu-
gerament els plans inicialment 
previstos. Així doncs, després 
dels pilars d’inici d’actuació on 
ambdues Colles es van voler 
sumar a la jornada participati-
va del 9N, els Moixiganguers 

arrencaven amb el 7de7 que 
en condicions normals proba-
blement hauria estat la darre-
ra construcció de la Diada. El 
castell va comptar amb l’estre-
na d’una nova acotxadora.
A l’inici de la segona ronda 
la pluja es va esvair, fet que 
va ajudar a la pràctica cas-
tellera. Va ser el moment per 
contemplar la tretzena torre 
de 7 de l’any que, com en les 
darreres ocasions va ser un 
castell sobradíssim on la Colla 
ha fonamentat els grans èxits 
d’aquest 2014.
El millor moment del dia va 
arribar en el darrer castell de 
l’any, un magnífic 4de8 que 
significava el tretzè de la tem-

porada i que tancava una gran 
actuació, tot fent Sant Martí de 
Tous nova plaça de 8.
L’actuació va finalitzar amb 
quatre pilars de 4 simultanis 
amb l’estrena dels quatre se-
gons i el ja tradicional home-
natge a la canalla amb el pilar 
de 4 amb folre de canalla i els 
pilars on tota la canalla puja al 
balcó de l’Ajuntament.
Els Castellers de Mollet van 
realitzar una actuació de cas-
tells de 6.
Els Moixiganguers d’Igualada 
celebraran com es mereix la 
seva millor temporada dissab-
te vinent amb el tradicional so-
par final de temporada.  

Els Moixiganguers tanquen el seu millor 
any fent de Tous nova Plaça de 8

LLIBRES / LA VEU

Amb el projecte «Les portes 
obertes de bat a bat», que 
recull totes les activitats d’ani-
mació i dinamització lectora 
adreçades específicament als 
infants, la Biblioteca Central 
d’Igualada ha tornat a quedar 
finalista dels premis Maria Mo-
liner 2014 que convoca el Mi-
nisteri d’Educació i Cultura. La 
filosofia d’aquest projecte, que 
es va començar a impulsar a 
l’any 2013, és el de convertir 
els nens en usuaris proactius 
de la Biblioteca i acompanyar-
los en la descoberta del plaer 
de la lectura. El títol del pro-
jecte fa referència a la con-
cepció de la biblioteca infantil 
com un servei, no només un 
espai: es tracta d’obrir la sala 
dels Barrufets més enllà de les 
parets de la Biblioteca, portant 
els llibres a altres espais de la 
ciutat i, alhora, oferint la sala 
infantil a escoles i entitats rela-
cionades amb la infància, per 
acollir-hi exposicions i altres 
activitats. D’aquesta manera, 
l’infant esdevé el protagonista 
actiu del dia a dia de la Bibli-
oteca.

Per aconseguir aquests objec-
tius les grans línies d’actuació 
del projecte «Les portes ober-
tes de bat a bat» són quatre:
- Formar els nens perquè co-
neguin i utilitzin tots els ser-
veis de la Biblioteca, per mitjà 
de les visites escolars, des de 
preescolar i educació infantil 
fins a ESO.
- Formar els mestres i educa-
dors en el seu ús.
- Iniciar els nens en el plaer de 
la lectura.
- Implicar els infants en les ac-
tivitats de la Biblioteca perquè 
hi participin de manera activa 
i creativa.
Un total de 300 biblioteques 
de tot l’estat espanyol han 
quedat finalistes d’aquest cer-
tamen que premia el foment 
de la lectura i rebran un impor-
tant lot de llibres. Aquesta no 
és la primera vegada que la 
Biblioteca queda finalista del 
Maria Moliner, un premi que 
l’any 2008 es va endur amb 
el projecte «Els altres», que 
apostava per la complicitat 
amb els agents culturals i so-
cials d’Igualada, com escoles, 
entitats i altres institucions. 

La dinamització de l’àrea infantil 
de la Biblioteca, finalista dels 
premis Maria Moliner

MÚSICA / LA VEU

Sota el títol de “Música d’Amor 
i Silenci” s’hi amaga un pro-
jecte ambiciós. Es tracta de 
fer possible el cd d’uns quants 
dels poemes del poeta Marc 
Freixas que el cantautor Albert 
Gàmez ha musicat amb mol-
ta fluïdesa. Tot això després 
d’haver fet uns quants recitals 
conjunts amb un espectacle 
que combina música i poe-
sia amb el nom de “Recital 
d’Amor i Silenci”. Ara s’embar-
quen en aquest projecte amb 
quaranta dies de temps per tal 
de fer possible aquest somni 
convertit en un cd de poemes 
musicats. Podeu col·laborar 

en aquesta “Música d’Amor i 
Silenci” a Verkami a través de 
l’enllaç següent: http://www.
verkami.com/projects/9789-
musica-d-amor-i-silenci
Hi ha recompenses molt inte-
ressants, entre les quals hi tro-
bareu el cd signat pels dos ar-
tistes, samarreta promocional, 
poemari, postals poètiques i 
artesanes.,.. També teniu la 
possibilitat de tenir un Recital 
d’Amor i Silenci en la intimitat 
de casa vostra, tant per a la 
comarca de l’Anoia, com per 
la província de Barcelona, o 
fins i tot, a qualsevol lloc dels 
Països Catalans.

Marc Freixas i Albert Gàmez 
emprenen el camí de Verkami
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Dissabte passat La compa-
nyia Grup7 Dekamping de 
Taradell va representar al te-
atre Foment de Piera Un paio 
amb classe, una producció 
pròpia dels directors d’aquest 
jove grup teatral creat al 2011. 
La peça ens presentava les 
dificultats d’una parella per 
conviure amb l’exigent i ego-
ista sogra que busca cons-
tantment ser la protagonista i 
el centre d’atenció de tothom, 
així com controlar la vida de la 
seva filla i del seu gendre se-
gons els seus propis interes-
sos. Aquest argument podria 
haver donat lloc a un drama 
familiar però des del primer 
moment es planteja com una 
comèdia, en la qual els tòpics 
sobre les relacions familiars 
són abundants i que avança 
gràcies a l’aparició de nous 
personatges que embolicaran 
la convivència de la parella. 
Malgrat alguns bons mo-
ments còmics, especialment 
protagonitzats pel marit i per 
l’amant de la sogra, es notava 
la manca de rodatge de l’obra i 
la falta de naturalitat d’algunes 
interpretacions que exagera-
ven excessivament els gags 
còmics del text.
Dema dissabte ens visita  el 
tercer grup de la comarca que 
s’ha presentat aquest any a 
concurs: els amics de l’Agru-
pació Teatral del Casal de Ca-
laf .
El teatre a Calaf segurament 
es remunta als orígens del 
mateix Centre Parroquial, 
però no serà fins els voltants 
del 1920, amb el Centre Ex-
cursionista Calafí, que em-
prendrà amb força, o almenys 
a partir d’aquí en tenim més 
constància.
D’una manera més continu-
ada, a partir dels anys 50 el 
teatre s’identificarà amb el 
nom de l’Esbart Calafí, i més 
endavant, entre l’impàs de 
l’antic Centre Parroquial i la 
construcció de l’actual Casal 
de Calaf, es canvia el nom per 
l’actual: Agrupació Teatral Ca-
sal de Calaf (A.T.C. de Calaf).  

IRIS LLOP/CARLES MUNTANER

Una comèdia poc reeixida

La primera representació és 
va realitzar el 10 de setembre 
de 1972 amb El Retaule del 
Flautista, essent el primer grup 
amateur que representava 
aquesta coneguda obra. 
En els  darrers 27 anys, sota el 
nom d’Agrupació Teatral Casal 
de Calaf han representat tot un 
reguitzell d’obres que inclouen 
tot tipus de gèneres: des de la 
sàtira, al drama, passant per el 
musical. 
Heus ací algunes de  les obres 
fetes des de l’any 1972  
El Retaule del Flautista, de 
Jordi Teixidor (1972, 1976, 
1985, 1997) 
El diari d’Anna Frank, de F. Go-
odrich i A1bert Hackett (1979) 
El Petit Príncep, a partir del 
text d’Antoine de Saint-Exupé-
ry (1980) 
La filla del mar, d’Àngel Gui-
merà (1982) 
Un barret de palla d’Itàlia, 
d’Eugène Labiche – ver. Joan 
Oliver- (1983) 
Mort accidental d’un anarquis-
ta, de Dario Fo (1984) 
La filla del carmesí, de Josep 
Mª de Segarra (1988)
Catalans a la romana, de Joan 
Rosquellas (2002)
Terra Baixa d’Àngel Guimerà 
(2006)
El florido pensil de Francis We-
ber (2008)
Pel Davant i pel darrere de 
Michael Frayn (2013) 
Demà dissabte posen en es-
cena El Nom de Matthieu De-
laporte i Alexandre de la Pate-
llière.

Sinòpsi 
En Vicenç i l’Anna són convi-
dats a sopar a casa de la seva 
germana Isabel i el seu cunyat 
Pere. Al sopar es trobaran 
també amb en Claudi un vell 
amic de la infància. Mentre es-
peren l’arribada de l’Anna que 
està esperant el primer fill de la 
parella, els amics enceten una 
conversa sobre la paternitat. 
Tothom es queda astorat quan 
Vicenç revela el nom que han 
triat per al nouvingut. 

38è. Concurs de Teatre de Piera

FOTOESTUDI ROSELL

FOTOGRAFIA / CARMEL·LA PLANELL

A propòsit de la celebració del 
XXVIIIè Congrés de la Con-
federación Española de Fo-
tografía, celebrat aquest mes 
d’octubre a Vilanova i la Gel-
trú, i organitzat per la Fede-
ració Catalana de Fotografia; 
en l’acte de la Gala de Premis 
de la Fotografia 2014, pre-
sentada per la periodista Nú-
ria Arauna i amb l’alternança 
d’audiovisuals i de les actua-
cions musicals d’Adriana Mun-
tané i de “La trovada”, es van 
lliurar les diferents distincions 
i premis nacionals d’entre els 
quals l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada va ser mereixedora 
del Premio a la Mejor Entidad 
2014 del Estado espanyol, un 
trofeu recollit pel senyor, Ra-
mon Mascaró, president de 
l’entitat igualadina. 
En mig d’una significativa con-
currència de públic, a aquesta 
cita anual hi van assistir artis-
tes fotògrafs i representants 
de diverses agrupacions foto-
gràfiques i de les federacions 
d’Andalusia, d’Aragó, de les 
Illes Balears, de Castella La 
Manxa, d’Extremadura, de 
la Rioja, de Madrid, del País 
Basc, de Valencià i de Cata-
lunya; que, en aquest cas, va 
ser l’amfitriona.
Si més no, des de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada, val a 
dir que ens congratula haver 
rebut aquest important guar-

dó, una distinció –a proposta 
de la Federació Catalana de 
Fotografia- que apunta a ser 
un indiscutible reconeixement 
a les nostres activitats més 

L’Agrupació Fotogràfica d’Igualada rep 
el Premio a la Mejor Entidad 2014 del 
Estado español

recents, especialment el Fine-
Art; i sens dubte a la llarga i 
constant trajectòria de l’Entitat 
des d’un llunyà 1932. 

LLENGUA / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia va acollir divendres la VII 
Jornada de Llengua i Migra-
ció, una iniciativa conjunta del 
Servei Comarcal de Català i el 
Pla de Ciutadania i Convivèn-
cia que permet intercanviar 
experiències docents per afa-
vorir la millora de la qualitat de 
l’ensenyament de la llengua a 
la població immigrada. L’edi-
ció d’enguany va tenir una cin-
quantena de participants.
La inauguració oficial va anar 
càrrec de la directora general 
de Política Lingüística, Ester 
Franquesa, i del president del 
Consell Comarcal, Xavier Bo-
quete. L’apartat de ponències 
va incloure la presentació de 
l’Informe sobre la integració 
de les persones immigrades a 
Catalunya, a càrrec de Quim 
Brugué, membre de l’Institut 
de Govern i Polítiques Pú-
bliques (IGOB) de la UAB. 
I la lingüista masquefina M. 

Carme Junyent, directora del 
Grup d’Estudi de Llengües 
Amenaçades (GELA). va pre-
sentar un estudi de represen-
tacions lingüístiques a l’Anoia: 
“Què hem de fer amb les llen-
gües dels alumnes a l’escola.
Finalment, en l’apartat d’expe-
riències, els assistents podran 

conèixer els projectes “Des-
dezero”, del CNL de l’Àrea de 
Reus Miquel Ventura de Reus; 
“Català inicial+alfabetització”, 
del CFA Els Tarongers de Ma-
taró, i “El Voluntariat per la 
Llengua al Centre Penitenciari 
Lledoners”, del CNL Montser-
rat.

VII Jornada de llengua i migració de l’Anoia

L’AFI va ser guardonada a Vilanova i la Geltrú

El president de l’entitat, Ramon Mascaró, va recollir el premi             FOTOS: Carmel.la Planell



María Felicia García Sitches, coneguda artística-
ment com María Malibrán, va néixer a París, el 24 
de març de 1808, en el si d’una família d’origen es-
panyol, que s’havia instal·lat a la capital francesa 
fugint de l’ocupació napoleònica. En qüestió de tres 
anys, la família va haver d’exiliar-se altre volta, en 
aquesta ocasió cap a Nàpols, una ciutat que els va 
obrir les portes a mercès de la ferma amistat amb el 
gran Rossini. Ella, filla del compositor, tenor i mes-
tre de bel canto Manuel del Pópulo Vicente García i 
de la soprano Joaquina Briones, àdhuc germana de 
la cantant Pauline Viardot-García i de l’influent mes-
tre de cant Manuel Patricio Rodríguez García; amb 
només cinc anys va estrenar-se, amb una interpre-
tació infantil en un teatre de Nàpols, a propòsit de 
substituir accidentalment la veu d’una prima donna. 
Ben aviat, paral·lelament al cant va conquerir un 
gran domini del piano i del clavecí; encara que no 
va cessar d’estudiar música i interpretació. I amb 
només setze anys ja va fer-se famosa en tots els 
cercles artístics, especialment pel seu debut operís-
tic en l’obra de El barber de Sevilla, al King’s The-
atre de Londres, una avinentesa que li va permetre 
actuar una llarga temporada i que li fos reconeguda 
la seva refinada i florida musicalitat. 
Cap a l’any 1828, amb motiu d’un viatge a Nova 

CARMEL·LA PLANELL

María Malibrán, una artista fora del comú en el món de la música
York per a acompanyar el seu pare, va enamorar-se 
i contreure matrimoni amb el comerciant francès Eu-
gène Malibrán; un compromís que no va superar l’any 
de vida. De retorn a Europa, va fixar la residència a 
França i no va tardar a esdevenir la prima donna més 
cotitzada de tot Europa, atesa la seva solvència per 
a representar tota mena de papers dels requerits pel 
repertori italià, tant en l’àmbit de la comèdia com del 
drama. Tot seguit, una sèrie de gires van portar-la per 
Anglaterra i Itàlia, període temps en què va establir 
una relació amb el violinista belga Charles Auguste 
De Beriot, amb qui va emprendre el 1832 una nova 
gira per tot Itàlia i amb qui va contraure matrimoni al 
cap d’uns anys, quan va aconseguir l’anul·lació de 
l’anterior casament. La parella, que va establir-se a 
Brussel·les, va tenir dos fills: en Franz i en Charles 
Wilfrid, ambdós convertits també de ben joves en 
músics. I, durant un estada a Londres, un accident 
d’equitació va ser la causa d’unes greus lesions al 
cap, que no escatimarien unes fatals conseqüències 
fins a provocar-li la mort, a la ciutat de Manchester, 
el 23 de setembre de 1836, a l’edat de 28 anys. El 
reconeixement a les seves dots musicals va portar a 
què els grans Donizetti i Mercadante componguessin 
una cantata fúnebre en el seu honor.
L’esperit romàntic de l’època, va fer que la tràgica 

mort d’aquesta jove i 
novella intèrpret pas-
sés a ser considerada 
sinó un personatge de 
llegenda, una veritable 
heroïna romàntica. En 
aquest sentit, la seva 
curta vida i el fet de ser 
una intèrpret i composi-
tora tan fora del comú, 
a la vegada que una 
fabulosa artista molt polifacètica, va servir de font 
d’inspiració per a algunes obres d’Alfred de Musset 
i d’alguns poetes del Romanticisme. Tanmateix, el 
valor del seu art, en tant que cantant d’una enor-
me amplitud de veu l’apropaven -des d’una gran 
força comunicativa- a aquella fellonia andalusa he-
retada del seu progenitor. A més, unes fenomenals 
dots d’actriu dramàtica l’havien consolidada en poc 
temps com a una excel.lent intèrpret, estretament 
lligada a les obres de Rossini i de Bellini. Per últim, 
des d’una altra perspectiva, la María compositora ha 
deixat una sèrie de nocturns, romanços i cançons a 
dues veus, que han estat reeditades dins del format 
de “Matins musicals”, alhora que interpretades per 
autors com Schumann, Liszt, Debussy o Berlioz. 

Entre nosaltres
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La Biblioteca Central d’Iguala-
da vol explorar la relació dels 
músics igualadins amb els 
seus instruments amb l’expo-
sició «15 instruments/15 mú-
sics d’aquí», que es pot veure 
fins al 29 de novembre al ves-
tíbul. Com cada novembre, 
per celebrar el mes de la mú-
sica en honor a Santa Cecília, 
la Biblioteca vol posar el seu 
granet de sorra per difondre 
la feina dels músics locals, els 
treballs discogràfics dels quals 
es troben a la Col·lecció Lo-
cal, a la Sala Beatles. A més, 
aquesta exposició forma part 
dels actes commemoratius del 
15è aniversari de la Biblioteca.
Els protagonistes d’aquesta 
mostra són: la veu del tenor 
Carles Prat; la viola de gam-
ba de Jordi Savall; la flauta 
de David Riba; el piano de 
Josefina Rigolfas; les harmò-
niques del grup Néixer; l’acor-
dió d’Anna Garcia; el violoncel 
d’Edmon Bosch; el saxo d’Al-
bert Cirera; l’orgue de Joan 
Paradell; el violí de Daniel Vi-
larrúbias; la trompa de Martí 
Marsal; el baix elèctric de Jo-
sep del Río; la bateria de Jordi 
Gabarró, i les guitarres d’Al-
bert Requena (del grup Crisix) 
i de Pol Sánchez. D’aquesta 
manera, s’ofereix una mirada 
al panorama musical igualadí 

dels darrers anys a partir dels 
instruments i s’apropa al gran 
públic la feina que fan els mú-
sics de casa. Es tracta, en de-
finitiva, d’un petit homenatge 
a la música 100% igualadina 
que se suma a la feina de di-
fusió dels nostres artistes que 
es fa a la Biblioteca, que for-
ma part de l’Institut Municipal 
de Cultura (IMC). L’altra expo-
sició que també es pot visitar 
aquest mes és la dedicada als 
75 anys de la Coral de Santa 
Maria. Coincidint amb la mos-
tra el dijous dia 13 a les 7 de la 
tarda la coral oferirà el darrer 
concert del seu cicle dedicat 
a les poetes cantaires, sobre 

Antonieta Soteras. Finalment, 
el divendres 21 de novembre, 
per cloure les activitats del 
mes de la música, els músics 
igualadins Edmon Bosch (vio-
loncel) i Albert Gàmez (piano) 
oferiran «De Bach a Llach», 
un concert molt especial que 
proposa un recorregut per la 
història de la música.
A més, durant tot el mes de 
novembre la Biblioteca ha po-
sat petits punts d’interès tant 
a la sala infantil com a la sala 
Beatles on trobar una selecció 
de cd, llibres i pel·lícules amb 
la música com a protagonista. 
Des de músiques del món als 
clàssics musicals.

La Biblioteca ‘toca’ la música 
igualadina amb l’exposició “15 
instruments/15 músics d’aquí”

Dijous, concert al Hot Blues 
amb Xarim Aresté

MÚSICA / LA VEU

El proper dijous 20 de novem-
bre tindrà lloc un nou concert 
al Hot Blues. Serà a 2/4 d’11 
de la nit i anirà a càrrec de 
Xarim Aresté i la Massa Coral 
de sant Marrà. Xarim Aresté 
guitarrista de Sopa de Cabra, 
Gerard Quintana, San Josex i 
Very Pomelo és un dels mú-
sics més grans i amb més futur 

de Catalunya amb un directe 
tan potent que no te’l pots per-
dre, El trio parteix de les can-
çons d’en Xarim Aresté i les 
desenvolupen cap a móns tan 
diversos com el pop, el rock, 
el gipsy, el jazz, el funk, del 
swing, afro,… amb una potèn-
cia inèdita el dia d’avui.
El preu de l’entrada al concert 
serà de 3 euros.

“Alps” nova projecció al 
Pantalla Oberta
CINEMA / LA VEU

El proper dimecres a les 8 del 
vespre, a la sala de socis de 
l’Ateneu tindrà lloc una nova 
sessió del Pantalla Oberta i 
en aquesta ocasió es podrà 
gaudir del film Alps, del grec 
Yorgos Lanthimos.
Dos anys després de sor-
prendre a tothom amb la seva 
provocadora Canino (2009) 
–projectada en sessió de Ci-
neclub-, el grec Yorgos Lant-
himos va guanyar el premi 

al millor guió a la Mostra de 
Venècia amb aquest drama, 
Alps, de caire brecthià, i que 
guarda fortes i estretes relaci-
ons amb el seu anterior film.
La pel.lícula narra la història 
d’una companyia fundada per 
una infermera, un conductor 
d’ambulància, una gimnasta i 
el seu entrenador que es dedi-
quen a suplantar persones ja 
mortes, i així alleugerir el dolor 
dels familiars per tan sentida 
pèrdua.
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El passat dijous dia 6 de no-
vembre la Coral de Santa 
Maria inaugurà a la Biblioteca 
Central d’Igualada l’exposició 
«75 anys», en commemoració 
del seu aniversari fundacional. 
L’acte comptà amb la pre-
sència de Josep Miserachs, 
primer tinent d’alcalde i res-
ponsable de cultura i d’altres 
representacions ciutadanes.
S’inicià amb un breu concert 
d’havaneres a càrrec de la 
Coral amfitriona sota la di-
recció de Coni Torrents i amb 
l’acompanyament al piano 
de Maite Torrents. S’interpre-
tà «La gavina», «Ulls verds», 
«Boig per tu», «El meu avi» i 
«La bella Lola». A continuació 
el president Lleonard del Rio 
pronuncià unes paraules dient 
entre d’altres coses: «Jo no 

sé si la ciutat i els seus man-
dataris, són conscients de la 
importància d’una entitat com 
la nostra que dia rere dia i sen-
se fer soroll, ha anat posant el 
seu granet d’arena a la cultura 
igualadina.(..:) Repassant l’ex-
posició que avui inaugurem, 
us adonareu d’una petita part 
de tot el que s’ha fet. Podrí-
em parlar de milers d’activitats 
però, per sobre de tot, volem 
posar de relleu que la vida de 
la Coral, és i ha estat un servei 
generós i continuat a la ciutat 
d’Igualada.”
Més endavant va agrair les 
col·laboracions rebudes en 
el muntatge de l’exposició de 
Mª Teresa Miret, Pau Llacuna, 
Coni Torrents, Rosa del Rio, 
Marta Vives, Carme Marce, 
Fotografia Roig, Arxiu Comar-
cal de l’Anoia i Biblioteca Cen-

tral.
Tanca l’acte el tinent d’alcalde 
Josep Miserachs responent a 
Del Rio en el sentit de que sí, 
que tant la ciutat com l’Ajunta-
ment, valora el treball que ha 
portat a terme la Coral en els 
seus setanta-cinc anys. I es 
referí a Ramon Solsona, que 
havia estat vice-president de 
la Coral, que va escriure que 
l’entitat havia nascut humil en 
el si del nucli antic, a l’aixo-
pluc de l’església gran. «Ha 
continuat amb aquesta humili-
tat –va dir- però això no obsta 
perquè la seva grandesa hagi 
estat paradigmàtica». Desprès 
Miserachs va parlar de Joan 
Llacuna i Lleonard del Rio, 
dos poetes del nucli antic que 
tenen unes poesies pariones 
«Orèade» i «Nàiade», i obse-
quià a Lleonard en l’avinente-
sa de la seva onomàstica, amb 
les obres completes del poeta 
del carrer de l’Aragall.
La mostra es presenta en ca-
torze plafons d’acord amb 
l’ordre següent: La fundació, 
Les directores, Els vestits, Les 
esglésies; Els concerts, Els 
viatges, El teatre, Els muntat-
ges, Els agermanaments, Les 
festes; Els vint-i-cinc anys, Els 
cinquanta anys, Els setanta-
cinc anys i La cronologia. No hi 
manca l’artística senyera de la 
Coral i una colla de documents 
i records històrics.
Aquesta exposició pot visitar-
se fins el proper dia 30 de no-
vembre.

Inauguració de l’exposició “75 anys” 
de la Coral de Santa Maria

Aspecte inaugural de la sala d’exposicions. (Foto: Joan Talavera)

LLIBRES / LA VEU

El passat dia 1 d’octubre tin-
gué lloc a Barcelona, a la seu 
de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Catalunya i Ba-
lears, l’entrega del premis de 
la Societat Catalana d’Història 
de la Medicina.
El premi “Dr. Lluís Comenge i 
Ferrer” es concedia a la millor 
comunicació original presen-
tada al XVIII Congrés d’His-
tòria de la Medicina Catalana, 
organitzat per la Reial Acadè-
mia de Medicina de Catalunya 
(RAMC), la Societat Catala-
na d’Història de la Medicina 
(SCHM) i el Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada (CECI) 
que s’havia celebrat a Iguala-
da i Montserrat els dies 20, 21 
i 22 de juny. La guanyadora va 

ser Maria Rita Marimon i Llu-
cià, historiadora i membre del 
CECI, que va presentar la co-
municació  La incidència  de la 
pesta sobre la revolta catalana 
de 1640 – 1652. 
L’entrega del premi la feren la 
Dra. Edelmira Domènech, en 
representació de la RAMC, 
el Dr. Lluís Guerrero, presi-
dent de la SCHM i el Dr. Jo-
sep M Ustrell, president del 
XVIII Congrés i el guardó va 
consistir en la certificació del 
premi, el lliurament d’un diplo-
ma acreditatiu i la futura publi-
cació del treball guanyador a 
“Gimbernat, Revista d’Història 
de la Medicina i la Ciència”, 
fent-hi constar el premi acon-
seguit.

Maria Rita Marimon, premi de 
la Societat Catalana d’Història 
de la Medicina ”Dr. Lluís 
Comenge i Ferrer”

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 desembre del 2014                                              Hora Sortida:  16:45
Dia 2 de gener de 2015                                                           Hora Sortida:  19:15

L’Strauss Festival Orchestra porta la producció més famosa d'Europa a Barcelona, avalada per 24 
anys d'èxits a tot el món.  El programa inclou els títols més coneguts del rei del vals, Festa de les 
�ors o Champagne. No faltarà el vals més cèlebre de tots, El bell Danubi blau, ni la Marxa Radetzky, 
que  acostuma a tancar la vetllada.

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 
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, encara que aquests desordres només tinguin lloc en la 
realitat esmunyedissa dels somnis. El somni d’una nit d’estiu és l’obra més eròtica de Shakespeare

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ:  13 novembre de 2014 -  Places limitades

GRAN CONCERT D’ANY NOU
PALAU DE LA MÚSICA

EL SOMNI D’UNA NIT
 D’ESTIU
TNC



Als nostres dies, en mig d’un paisatge urbà vestit 
encara de grues, els senyals d’identitat d’un Berlín 
projectat al futur són del tot perceptibles: des del re-
modelat Reichstag amb la impressionant transparèn-
cia de la seva cúpula, passant pels incisius gratacels 
dels voltants de la Postdamer Platz fins a l’ambiciós 
projecte ecològic de la gran Estació Central. Uns i 
altres se sumen a dibuixar una nova urbs inundada 
de vidre i de metall, a més del qüestionat embolcall 
d’un ocorrent i transgressor art urbà que va escrivint 
innombrables grafits per a proclamar les veus d’unes 
joves generacions deleroses de canviar el món, fent-
se seves les parets de la ciutat.
La semblança de l’actual Berlín amb el d’abans és 
mínima, a pesar de la voluntat de mantenir diferents 
senyals d’identitat a la zona oriental, com és el cas: 
de la imponent Avinguda Karl-Marx, aquella artèria 
construïda sota les disposicions de l’arquitectura es-
talinista; el Checkpoint Charlie, la frontera entre la 
zona soviètica i l’americana, que es manté expressa-
ment com a destinació turística; el Fòrum Marx-En-
gels presidit per estàtues dels pares del comunisme; 
una ordenada xarxa de tramvies que recorren els ca-
rrers més emblemàtics; i el peculiar semàfor de l’Est, 
un inequívoc símbol diferencial del comunisme.
Emperò, una de les grans icones de Berlín és el Mur, o 
bé els trams que d’ell en queden. Si bé la seva cons-
trucció i, especialment el seu enderroc, han format 
part dels episodis més importants de la història del 
segle XX, aquest mur que va dividir Berlín en dues 
parts al llarg de gairebé tres dècades, tot separant ca-
tegòricament famílies i amics, hauria d’esdevenir una 
manifestació o si es vol una gran lliçó de memòria 
històrica per a no repetir el passat. Els berlinesos no 
s’hi avenen amb els itineraris turístics i els embussos 
de visitants perseguint els escenaris d’una deplorable 
història. El poble berlinès es nega rotundament a què 
es converteixi una part de la ciutat en un parc temàtic 
del sofriment.

Arran de la “Caiguda del Mur”, el 9 de novembre 
de 1989, motivada per la prèvia  obertura de fron-
teres entre Àustria i Hongria i les conseqüents 
grans manifestacions a Alexanderplatz;  els milers 
de persones que van amuntegar-se en els punts 
de control per poder passar al sector occidental 
van ser els autèntics protagonistes d’un dels èxo-
des recents més massius. Acte seguit, des que va 
començar el compte enrere per al final dels seus 
dies, un cop alliberada la població de l’est i retro-
bar-se amb els seus familiars i amics s’ha anat va-
lorant fins a quin punt i amb quin criteri pedagò-
gic havien de ser visibles totes les seves seccions.
Sense una resposta concloent, sembla que la per-
cepció més testimonial i instructiva del mur és 

aquella que et fas teva a l’entorn de l’estació Ostbahn-
hof, a l’anomenada East Side Gallery, on s’ha mantingut 
dempeus prop d’un quilòmetre i mig de paret que a la 
manera d’exposició-denúncia, amb les seves admira-
bles pintures, reflecteix seqüencialment un estremidor 
nombre d’esdeveniments no massa llunyans. Aquí, més 
d’un centenar d’artistes de vint-i-un països, empesos 
pel sentiment d’eufòria que aleshores envaïa la ciutat, 
van plasmar-hi les seves idees i somnis de futur. Val a 
dir que, entre aquests artistes, hi ha l’obra d’un català, el 
mural “Parlo d’amor”, de l’il·lustrador Ignasi Blanch.  

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

A propòsit del 25è aniversari de la Caiguda del Mur de Berlín Arquitectures i veïnatges
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Dissabte vinent dia 15, la Co-
ral de Santa Maria dedicarà a 
Jorba, un homenatge al seu 
pianista Isidre Solé Solernou, 
dintre del programa del seu 
75è. aniversari. L’acte es or-
ganitzat conjuntament amb 
l’Associació de la Gent Gran 
de Jorba.
El programa s’iniciarà a les 
6 de la tarda amb una missa 
cantada a l’església de la ve-
ïna localitat, interpretant-se a 
l’ofertori «Benaurada!» de Lle-
onard del Rio i Joan Martínez 

Colàs.
A les 7 al teatre Joventut Jor-
benca hi haurà un concert a 
càrrec de la Coral de Santa 
Maria dirigida per Coni Tor-
rents i amb l’acompanyament 
al piano de Maite Torrents. El 
repertori molt variat, inclou di-
verses obres arranjades pel 
propi Isidre Solé.
A les 8 del vespre al mateix 
teatre hi haurà el sopar de 
germanor per al qual hi ha ins-
crits nombrosos veïns i amics 
de l’homenatjat, i tota la Coral 
corporativament.

Homenatge a Isidre Solé 
Solernou, pianista de la Coral 
de Santa Maria

CULTURA / LA VEU

El dia 28 de març del 2004 
s’estrenava a la Basílica de 
Santa Maria d’Igualada l’Ora-
tori “Mil Anys”. Aquell dia 
l’església gran no va poder 
encabir tota la gent que volia 
assistir-hi.
L’Oratori va ser la resposta 
que van donar Antoni Dalmau 
en la lletra i Valentí Miserachs 
en la música a la petició de 
commemorar el mil·lenari del 
temple. I diumenge que ve, 
sota la batuta de Valentí Mise-
rachs, cors, orquestra, solistes 
i orgue tornaran a interpretar-
lo.
Per això, dilluns passat a l’AU-
GA, Antoni Dalmau va explicar 
la gènesi del text: la història 
que s’hi explica, els fets impor-
tants ocorreguts a la ciutat po-
èticament narrats en el cant. 
En va llegir alguns fragments 
i, especialment, l’himne final, 
que es va mostrar com un 
cant esperançat i valent per 
a la nostra societat i la nostra 
ciutat.
Josep Miquel Mindàn, el di-

rector qui ha coordinat i dirigit 
tota la part musical fins que 
diumenge entregui la batuta a 
Valentí Miserachs, va fer ente-
nedora la partitura a tot l’audi-
tori, tant pels entesos com als 
no coneixedors del llenguatge 
musical. Amb extraordinària 
facilitat va explicar la dificultat 

Des de l’AUGA, recordant l’Oratori “Mil Anys” 
amb Antoni Dalmau i Josep M. Mindan

i la resolució d’alguns passat-
ges i el públic, escoltant-los, 
s’adonà encara més de la be-
llesa i emotivitat d’un Oratori 
excepcional.
El proper dilluns, a l’AUGA fa-
rem una aproximació a la figu-
ra de l’arquitecte Lluís Albín.



DIVENDRES 14

CLUB DE LECTURA TERRITO-
RI FANTÀSTIC
- Igualada 
Club crossover per  persones 
majors de 14 anys interessades 
en la literatura fantàstica. Lec-
tura de The raven boys: la pro-
fecia dels corbs.
Divendres a les 7 del vespre a 
la Biblioteca Central. 

CONFERÈNCIA. “L’HORA 
DELS VOLTORS”
- Piera 
Amb el guiatge de l’economista 
Josep Manel Busqueta conei-
xerem el funcionament del sis-
tema capitalista actual i de la 
seva conseqüència més greu: 
la crisi.
Divendres a les 7 del vespre a 
la Biblioteca de Piera. 

DISSABTE 15

TEATRE. EL MÉS PETIT DE 
TOTS
- Igualada 
Torna el festival de teatre per 
a infants de 0-5 anys. L’artista 
igualadí David Ymbernon pro-
posa “Latung La La diu que el 
pes petit és el pes més gran de 
tots”.
Dissabte a les 12 del migdia i 
a les 6 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

DANSA. “ODEIM”
- Igualada 
La companya Cienfuegos Dan-
za presenta aquesta proposta a 
la nostra ciutat.
Dissabte a les 9 del vespre al 

Teatre Municipal l’Ateneu.

TEATRE. “EL NOM”
- Piera 
Nova representació inclosa 
dins els 38è Concurs de Teatre 
de Piera. En aquesta ocasió a 
càrrec de l’Agrupació Teatral 
del Casal de Calaf.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
al Teatre Foment.

CINEMA FAMILIAR
- Els Hostalets de Pierola 
Projecció de la pel.lícula apta 
per a tots els públics “L’abella 
Maia”.
Dissabte a les 6 de la tarda a 
l’auditori Cal Figueres.

DIUMENGE 16

TEATRE. EL MÉS PETIT DE 
TOTS
- Igualada 
Torna el festival de teatre per 
a infants de 0-5 anys. El grup 
brasiler Sobrevento ofereix en 
seu espectacle “El meu jardí 
(Meu jardim)”.
Diumenge a les 12 del migdia i 
a les 6 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
“Lets make a cake!”. Kids&Us 
proposa un taller de cuina en 
família d’allò més llaminer.
Diumenge a les 12 del migdia 
al Museu de la Pell.

MÚSICA. ORATORI MIL ANYS
- Igualada 
Per commemorar els 10 anys 
de la seva estrena, la Jove Or-

questra Simfònica de l’Anoia i 
el Cor del Mil.lenari oferiran el 
concert de l’Oratori Mil anys.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la Basílica de Santa Maria.

MÚSICA
- Òdena 
Concert-Big Band Ak Funk or-
ganitzat per l’Escola Akord’s.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre Centre Unió Agrícola.

TEATRE
- Vilanova del Camí 
Xarxa Vilanova proposa “El rei 
que s’avorria” de la Cia. Rosa 
Fité.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

DILLUNS 17

CONFERÈNCIA. “HOMENAT-
GE AGRAÏT A UN ARQUITEC-
TE”
- Igualada 
Lluís Maria Albín, arquitecte 
igualadí, va realitzar unes mil 
quatre-centes construccions al 
llarg de la seva vida, una tren-
tena a Igualada. Ara, als cent 
anys del seu naixement, se li 
ret un homenatge. Organitzada 
per AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

SANTA CECÍLIA. MÚSICA PER 
LA CIUTAT
- Igualada 
Les escoles de música, músics 
i formacions vocals ofereixen 
concerts, assajos i classes 
obertes en espais de la ciutat 

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

durant tota la setmana.
Durant tota la setmana a diver-
sos espais de la ciutat.

SETMANA DE CONCERTS DE 
EMMI
- Igualada 
Concerts a càrrec dels alumnes 
de l’Escola Municipal de Músi-
ca en motiu de Santa Cecília.
Cada dia de 6 a 9 del vespre a 
l’Escola de Música.

CLUB DE LECTURA EN AN-
GLÈS
- Igualada 
Club de lectura en anglès amb 
el llibre “Slumdog Millionaire”, 
de Wikas Swarup.
Dilluns a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIMARTS 18

CONFERÈNCIA
- Igualada
“Anàlisi del treball en la societat 
actual” a càrrec d’Elisabet Mo-
tellon Corral. Organitzada per 
UOC Alumni.
Dimarts a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

DIMECRES 19

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “El cultivo 
y la elaboración de las flores de 
Bach” de Jordi Cañellas i Puig-
gròs.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIJOUS 20

DESCOBREIX LA BIBLIOTECA 
VIRTUAL
- Igualada 
Taller per descobrir els recur-
sos de la web de la Xarxa de 
Biblioteques.
Dijous a les 10 del matí a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

PANTALLA OBERTA
- Igualada 
Sessió del pantalla oberta amb 
la projecció de “Alps” de Yorgos 
Lanthimos.
Dijous a les 8 de vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

CONCERT
- Igualada 
Concert amb Xarim Aresté i la 
Massa Coral de Sant Marrà, un 
dels músics més grans i amb 
més futur de Catalunya amb un 
directe molt potent.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al Hot 
Blues.

CONFERÈNCIA
- Piera 
“Gegants americans del pas-
sat” a càrrec de la Dra. Soledad 
De Esteban, investigadora de 
l’Institut Català de Paleontolo-
gia M. Crusafont.
Dijous a les 7 de la tarda a al 
Biblioteca de Piera

SOPEM LLIGATS AMB... L’EN-
RIC, L’IVAN I EL MANEL
- Capellades 
Tornen els Sopem plegats 
amb... en aquesta ocasió amb 
tres capelladins que van parti-
cipar a la Ultra-Trail du Mont-
blanc 2014.
Dijous a les 9 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga.
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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.

PINTURA

“Com m’inspiro a Riells”, exposició de 
pintura de Montserrat Rius i Camps.
De 16 al 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 centenari de 
l’inici d’una de les guerres més cruentes 

del món, la Primera Guerra Mundial.
Del 3 al 29 de novembre a la Biblioteca 
de Piera.

ETAPES SENSORIALS
Obres que representen la sensació 
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.

TEMPS DE RECREACIONS: DE 
DIA, DE NIT
Recopilació de les millors obres reali-
zades pel col.lectiu d’alumnes de foto-
grafia de Piera.
Del 8 al 23 de novembre a les Voltes 
de Casa Bas de Capellades.
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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



El racó del Cineclub •  Nebraska

R.F.-

Avui divendres, a 2/4 d’11, al 
Teatre de l’Ateneu, el Cine-
club presenta la producció 
nord-americana de 2013 Ne-
braska,  dirigida per Alexander 
Payne.
En les pel·lícules d’Alexander 
Payne, el viatge acostuma a 
ser l’eix conductor de la tra-
ma i no té tanta importància 
la destinació sinó el coneixe-
ment que els protagonistes 
adquireixen en les diverses 
parades que fan pel camí. 
Recordem el periple per les 
regions vinícoles de Califòr-
nia a Entre copas, els viatges 
en auto-caravana del jubilat 
d’A propósito de Schmidt o el 
recorregut per Hawai del per-
sonatge de George Clooney a 
Los descendientes.

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 €.

A Nebraska, també és un ju-
bilat, Woody (Bruce Dern), qui 
viatja, acompanyat pel seu fill 
David (Will Forte). L’objecte del 
periple és molt incert: l’ancià 
insisteix que ha de recollir un 
premi milionari i el fill se sent 
obligat a portar-lo a Nebraska 
amb cotxe perquè l’home hi 
aniria a peu si pogués. Faran 
una parada al poble on Woody 
havia viscut durant molts anys 
i on encara tenen parents i co-
neguts. Allà, seran testimonis 
de la mesquinesa de la gent 
(també a Los descendientes 
trobàvem uns familiars avarici-
osos) i l’empremta del passat 
permetrà que David conegui 
millor el seu pare, perdoni les 
seves debilitats (la beguda, 
principalment) i trobi la mane-
ra de fer-lo feliç. 
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Un viatge en família

Alexander Payne certifica una 
vegada més la seva capaci-
tat per descriure personatges 
creïbles i propers i per apro-
fundir en les situacions més 
dramàtiques sense renunciar 

al sentit de l’humor. A més, de-
pura el seu estil fins aconse-
guir que la poesia es filtri amb 
facilitat a través d’una senzille-
sa només aparent, ajudat per 
una fotografia en blanc i negre 

extraordinària (de Phedon Pa-
pamichael) i una música molt 
atmosfèrica de Mark Orton, 
fins arribar a un final que és un 
dels més bells que ha donat el 
cinema dels darrers anys. 

Estrena a Tous •  El niño

R.R.-

Tot sovint, les televisions i els 
diaris recullen tot tipus de no-
tícies sobre la lluita entre po-
licies i narcotraficants, llanxes 
ràpides agafades amb tones 
d’haixix, contenidors de fal-
sos plàtans farcits de cocaïna, 
avionetes fumigadores car-
regades d’estupefaents, bar-
ques de pescadors amb do-
ble fons... són innombrables 
manifestacions d’un negoci, el 
de la droga, que mou milions 
i que en determinades zones 
de l’Estret de Gibraltar forma 
gairebé part d’una cultura de 

Traficants del’Estret
frontera, la cultura del contra-
ban i el trànsit de substàncies 
prohibides. Són milers o pot-
ser milions d’euros a l’abast 
de qualsevol que s’atreveixi 
a enfrontar el mar, el vent i la 
llei travessant la distància de 
només setze quilòmetres que 
separa Àfrica d’Europa. Un 
escenari d’excepció en què 
policies i delinqüents de diver-
ses nacionalitats intenten  sor-
prendre’s mútuament.
En aquest àmbit de l’estret de 
Gibraltar és on succeeixen els 
fets narrats en la nova peŀlícu-
la de Daniel Monzón, titulada 

El niño. Per als qui ja l’han 
vist, un dels millors thrillers re-
alitzats a Espanya, un drama 
amb molta acció, d’ampli pres-
supost de producció. No és 
tant una aproximació al feno-
men del tràfic de drogues sinó 
el relat sobre els personatges 
(traficants i delinqüents) que 
es mouen en aquests mons 
enfrontats i que viuen aques-
ta aventura en carn pròpia. 
Interpreten la peŀlícula els 
següents actors: Luis Tosar, 
Jesús Castro, Eduard Fer-
nández, Sergi López, Bárbara 
Lennie i Ian McShane.



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.

UN LUGAR PARA REFUGIARSE
Estats Units. Drama romàntic. De Lasse Hallström. Amb Julianne Hough, 
Josh Duhamel i Cobie Smulders. Katie, una bonica noia amb un passat 
fosc, arriba al petit poble costaner de Southport, a Carolina del Nord. Allà 
coneix el ben plantat Alex, un jove vidu de bon cor, i a una vídua que li 
ensenyarà a enfrontar als malsons que la assetgen. Adaptació d´una nova 
novel.la de Nicholas Sparks.

EL NIÑO
Espanya. Thriller. De Daniel Monzón. Amb Luis Tosar, Jesús Castro, Eduard 
Fernández, Sergi López, Bárbara Lennie i Ian McShane. Dos nois, El Niño i 
El Compi, volen iniciar-se al món del narcotràfic i fer diners fàcils. Alhora, 
dos agents de policia, Jesús i Eva, treballen des de fa anys intentant 
desenredar l´espessa xarxa de tràfic de drogues de l´Estret de Gibraltar. 

NEBRASKA
Estats Units. Drama. D´Alexander Payne. Amb Bruce Dern i Will Forte.  
L´ancià, obstinat i taciturn Woody Grant pensa que té una última 
oportunitat de fer quelcom important. Es creu guanyador d´un sorteig 
que li reportarà molts diners.  Per reclamar els diners, Woody insisteix que 
ha d´anar ràpidament a l´oficina de l’empresa de sortejos. Preocupat per 
l´estat físic i mental del seu pare, en el viatge de 750 milles l´acompanya 
a contracor seu fill David, que està convençut que tot plegat es una 
enganyifa 

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 Dc.: 17:30/20:45
1/ MARATÓ JUEGOS DEL HAMBRE
Dj.: 17:00/19:40/22:20

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
2/PERDIDA (16 anys) 
Dv a Dg.: 19.45
Dll a Dj.: 18:45
2/ANABELLE (16 anys) 
Dv a Dg.: 22:35
Dll a Dj.: 21:35

3/NINJA TURTLES (7 anys) 
Dv.: 18:10
Ds.: 16:00/18:10
Dg.: 12:00/16:00/18:10
3/TORRENTE 5 (16 anys) 
Dv a Dg: 22:20
Dll a Dj.: 19:20
3/THE EQUALIZER (16 anys) 
Dv a Dg.: 22:35
Dll a Dc.: 21:25
3/DOS TONTOS MUY TONTOS 
Dj.: 21:45

4/ESCOBAR. PARAISO PERDIDO (12 
anys)  
Dv. i Ds: 17:30/20:05/22:35
Dg.: 11:30/ 17:30/20:05/22:35
Dll a Dj.: 19:00/21:35

5/DOS TONTOS MUY TONTOS 
Dv.: 17:55/20:20/22:45
Ds.: 15:35/17:55/20:20/22:45
Dg.: 11:40/15:35/17:55/20:20/22:45
Dll a Dc.: 17:30/19:35/21:45
Dj.: 17:30/19:35
5/SINSAJO 1(7 anys) 
Dj.: 22:00
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6/DIXIE Y LA REBELION ZOMBI (en 
català) (7 anys)
Dg.: 12:00
6/VAMOS DE POLIS (12 anys)
Ds i Dg: 16:00
6/REC 4 (16 anys)
Dv a Dg: 18:10
Dll a Dc.: 17:30
6/RELATOS SALVAJES (16 anys)
Dv a Dg: 20:00
Dll a Dc.: 19:30
6/LA ISLA MINIMA (16 anys)
Dv a Dg: 22:30
Dll a Dc.: 22:00
6/INTERSTELLAR (12 anys)
Dj: 17:30/20:045

7/ OPERACION CACAHUETE (apta)
Dv.: 17:40
Ds.: 15:40/17:40
Dg.: 11:50/15.40/17:40
7/CAMINANDO ENTRE TUMBAS (18 
anys)  
Dv. a Dg.: 19:40/22:00
Dll a Dj.: 18:40/21:00

8/ DIXIE Y LA REBELION ZOMBI 
(apta)
Ds.: 16.20/18:20
Dg.:18:20
8/ DRACULA (16 anys)
Dv.: 18:45/20:45/22:45
Ds.: 20:45/22:56
Dg.: 11:50/18:45/20:45/22:45
Dll a Dj.: 17:45/19:45/21:45

CINEMA A L’ANOIA
IGUALADA

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Divendres: 22:30
NEBRASKA

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 43 SETMANES TANCAT

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
UN LUGAR DONDE REFUGIARSE 
(apta) 
Dissabte: 18:00
EL NIÑO (16 anys)
Dissabte: 19:50
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Antoni Raja Enrich

Els seus estimats: esposa, Maria Dolors; �lls, Gemma, Antoni i Nuri; germà, Joan Maria 
i demés familiars ho fem saber a llurs amics i coneguts. La família volem agrair les 
mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el passat dimecres dia 

12 de novembre a l’oratori de Funerària Anoia.

Ens va deixar el passat dilluns dia 10 de novembre a l’edat de 68 anys.

En record

Igualada,  novembre de 2014Funerària Anoia, S.L.

Silvia Urdangarín Ramos
Vídua d’Enrique Espinosa

Ha mort cristianament a Madrid el dia 6 de 
novembre del 2014 a l’edat de 88 anys.

Els seus �lls, néts i família tota, ho fan saber a 
llurs amics i coneguts.

El proper divendres 21 de novembre tindrà 
lloc una missa a la parròquia de 

la Sagrada Família d’Igualada a les 20 hores.

Novembre de 2014

Matilde Garcia Méndez
Vídua de Santiago Redondo Garcia

Ha mort cristianament el dia 10 de novembre 
a l’edat de 88 anys.

Els teus �lls, Rosina i Josep Ma., i Agustí; els 
teus néts, Imma i David, Albert i Mari, Sascha i 
Jenny; besnétes, Iona i Ivet; i l’estimada Anna, 

et tindrem sempre en el nostre record.

Igualada, novembre de 2014

Jordi Creixell Llopart
que ens ha deixat el passat 26 d’octubre de 2014 

a l’edat de 79 anys.

La família agraeix les mostres d’amistat i 
suport rebudes en els seus últims dies.

Sempre t’estimarem i et recordarem
 amb enyorança.

Igualada, novembre de 2014

El senyor

Amb el traspàs de l’Antoni 
Raja, Igualada acaba de per-
dre un reconegut artista de les 
arts plàstiques. Un home ena-
morat del seu ofici i del país.
Una mostra de la seva pul-
cre traça i de la manera de 
dibuixar, la van tenir, el 1998, 
els lectors d’aquest periòdic, 
quan edità el quadern El Bruc 
1808, un còmic de la prime-
ra batalla del Bruc. Fou una 
obra que dedicà al seu ne-
bot, Roger Vich, amb la qual 
demostrà el seu domini de la 
ploma, o del rotring, al servei 
de la descripció gràfica d’una 
història.
Nascut en 1946, l’Antoni ha 
dedicat tota la seva vida a 

l’art vocacional de dibuixar. 
Ha coŀlaborat amb vàries 
editorials nacionals i estran-
geres. Ha representat temes 
de ciència ficció, policials, 
d’espionatge. A l’editora Toray 
dibuixà escènes d’Hazañas 
bélicas. Treballà, també en el 
llibre Historias insolitas, d’Al-
bert Bonet. Col.laborà en la 
realització de l’album de cro-
mos Coneix Igualada, coneix 
l’Anoia. També iŀlustrà el llibre 
d’ Antoni Moncunill De quan 
Igualada no era ciutat. Poste-
riorment, realitzà gravats per 
un llibre de Flocel Sabaté.
Entre altres moltes realitzaci-
ons artístiques seves, tenim 
una estampa que recull la 

Ha mort Antoni Raja Enrich

Suor del Sant Crist d’Iguala-
da, divendres sant de 1590, 
església del Roser.
D’ell guardo, amb especial 
cura, dos dibuixos, acolorits, 
sobre l’episodi del Bruc, que 
va lliurar-me, personalment, 
sabent  que el tema m’interes-
sa. Fou com mostra del seu 
agraïment, pel meu suport, 
a l’hora d’incloure en aquells 
episodis, la bandera del Sant 
Crist d’Igualada, cosa que 
quedà exclosa, davant l’ar-
gumentació d’historiadors. 
Ell havia realitzat, amb molta 
iŀlusió, alguns dibuixos on la 
senyera igualadina tenia un 
destacat protagonisme, i va 
haver de prescindir-ne, prin-
cipalment, quan un d’aquests 
historiadors va escriure el 
pròleg del volum que repartí 
La Veu, en el 190è aniversa-
ri de la gesta brucatana. An-
toni, espero que reposis en 
pau, després de tota una vida 
lliurada a demostrar les teves 
qualitats artístiques i huma-
nes. Rebin tots els teus famili-
ars el nostre sentit condol.

JOSEP ELIAS FARRÉ

Miquel Vives Badia
Vidu d’Elisa Corona Martí

Morí cristianament el 14 de novembre 
del 2012, a l’edat de 91 anys.

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

Igualada, novembre de 2014

2n. Aniversari 



Eduard  Darbra
Col. 19677.

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

@EduardDarbraMag - calaixdemocions.blogspot.es

   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual
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ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU

DERMATOLOGIA ORTOPÈDIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA
· TERÀPIES NATURALS

OFTALMOLOGIA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES I

DR. JOSEP Ma USTRELL

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

ORTOPÈDIA 
CASES

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

POLICLÍNICA IGUALADA

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

Passeig Verdaguer, 107, 1r
IGUALADA

TEL. 93 804 21 11
Totes les especialitats en hores 

convingudes

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Plantilles a mida
faixes ortopèdiques, etc...

C. Bèlgica, 2,
local 6 

Tel. 93 805 50 76
IGUALADA

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

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

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

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes
Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica
Colitis ulcerosa, síndrome de Crohn
Al·lèrgies, intoleràncies...

Més info: 654 50 97 81

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

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

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

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

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

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

teràpia de parella, etc...

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis
IGUALADA

Hores convingudes:
Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90

93 805 51 74 

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

· Dermatologia medicoquirúrgi-
ca 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

ESPECIALISTES: 
Pediatria, Llevadora, Logopeda, Psicòloga, Fisiotera-
peuta, Dietista-Nutricionista, Naturòpata, Homeòpata, 
Flors de Bach, Auriculoteràpia, Doula 
ACTIVITAS GRUPALS: Classes pre-part i post-part, 
Assessorament a l’alletament, Ioga, Pilates, Relaxa-
ció infantil,Tallers nadons i nens, Grup d’higiene 
postural infantil, Musicoteràpia, Reeducacions 
infantils, Reforç escolar i tècniques d’estudi 

C/Bruc núm. 52 bx. 08700 Igualada
www.arrelscentredesalut.cat

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

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

Regar l’amor.

De vegades, veus parelles 
pel carrer que fan pinta 
de portar molts anys junts 
i penses, com 
carai s’ho fan!!. Doncs 
regant-se. Que vol dir 
regant-se? Normalment 
quan les parelles comen-
cen a tenir una relació 
treu la millor part de si 
mateix per tal de mostrar 
la millor aparença a l’altre. 
Per exemple l’home escriu 
poemes, o compra algun 
regalet de sorpresa i la 
noia és molt servicial 
i l’ajuda en qualsevol 
moment i a més a més és 
molt afectuosa. 
A mesura que va passant 
el temps aquestes coses es 
deixen de fer i la intensitat 
de la relació disminueix 
i la passió també.  Per tal 
de que aquesta passió de 
tan en tant ressorgeixi és 
transformant-se una mica 
com en els primers dies, 
fer un regal inesperat, 
prendre’s un cap de set-
mana romàntic o reviure 
el dia que us vau conèixer, 
aquestes són algunes de 
les coses que una parella 
pot fer per regar la seva 
relació.
Per altra banda també 
dir que el cuidar-se a un 
mateix també condiciona 
la relació amb l’altra si un 
es troba bé es veurà més 
capaç de poder gaudir 
amb l’altre en cas con-
trari primer és cuidar-se 
un mateix per poder regar 
després la relació.
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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

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

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com

MAESTRO MAYDA
VIDENT MEDIUM

con sus poderes y su experiencia le ayuda a 
solucionar sus problemas:

amor - suerte - negocios - salud - impotencia
sexual - protección - tema familiar - etc.

en menos de 7 dias

657 73 71 76



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:
Pela els tomàquets, talla'ls en daus i salteja’ls a foc fort en una paella 
amb oli. Afegeix un polsim de sal i un altre de sucre. Agrega la salsa de 
tomàquet. Pica l'all amb el bitxo i incorpora-ho a la paella. Cuina el 
conjunt durant 15-20 minutos.
Talla el carbassó en 12 rodanxes ovalades d'1 cm. de grossor. Estén-les 
sobre un plat, assaona-les i deixa que suïn durant uns 20 minuts. 
Asseca-les bé per eliminar l'excés d'aigua i passa-les per farina i ou 
batut. Fregeix i escorre-les sobre un plat folrat amb paper absorbent de 
cuina. Reserva-les.
Neteja la truita, retirant-li el cap i les espines. Treu els lloms i talla 
cadascun en 4 trossos. Salpebra i daura'ls en una planxa amb una gota 
d'oli.
Per fer el “montadito” col·loca sobre un plat una rodanxa de carbassó, 
cobreix-la amb un tros de peix, una altra de carbassó, un altre de peix i 
�nalitza amb una rodanxa de carbassó. Repeteix el procés �ns a 
aconseguir 4 “montaditos”. 
Serveix la salsa de tomàquet en el fons de la plata i col·loca damunt els 
“montaditos”. Adorna amb unes fulles de julivert.

Ingredients :
- 1 truita (gran)
- 1 carbassó
- farina i ou batut (per arrebossar)
- oli d'oliva verge extra
- sal
- pebre
- julivert
Per a la salsa:
- 2 tomàquets (branca)
- 400 ml. de salsa de tomàquet
- 1 dent d'all
- sucre
-  sal
- oli d'oliva verge extra
- 1 bitxo

“Montaditos” de carbassó i truita amb salsa vermella
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
La Lluïsa Avante és una somri-
ent i optimista igualadina amb 
molt sentit comercial i -el que 
és més important- emprene-
dor. Ha sabut descobrir les vir-
tuts d’un local del Nucli Antic 
d’Igualada, entre el carrer de 
l’Argent i el Passatge Capità 
Galí- per convertir-lo en un 
autèntic equipament ciutadà. 
Es tracta de la sala d’exposi-
cions, tallers artístics i llibreria 
d’art Artèria que ja porta sis 
mesos oberta i per on hi han 
passat -i passaran- excel·lents 
artistes.
Per què una sala d’exposici-
ons?
Feia molts anys que tenia el 
projecte al cap. L’espai sempre 
l’he vist com a un espai exposi-
tiu. L’art contemporani m’atrau 
i he volgut posar-lo a l’abast de 
tothom.
Arteria està situat en un 
carrer molt comercial -l’Ar-
gent- i dóna a un carreró 
molt oblidat.
Hem obert un paisatge nou 
dins de la ciutat. Sempre hi he 
vist passar gent pels passat-
ges però la veia com si esti-
gués darrere una finestra. A 
tothom li ha sobtat aquest nou 
espai. El que hem fet es obrir 
una artèria nova. Hi ha gent 
que utilitza aquest espai per 

anar del carrer Argent fins a 
la Rambla o a l’invers. El nom 
d’Artèria ens va sortir immedi-
atament perquè en el fons es 
tracta d’una artèria de la ciutat.
Viure de l’art és difícil?
És molt difícil. La veritat és 
que he començat aquest pro-
jecte més des del cor que des 
de la part racional de la ment. 
Per sort estic trobant bona res-
posta del públic, però tardarà 
en donar fruits econòmics. 
Quin és el criteri a l’hora 
d’escollir els artistes que 
exposen a l’Artèria?.
Vaig començar fent exposar 
al Vinnart els artistes que 
m’agraden -Teresa Riba, Arian 
Morera...-. El contacte amb 
nous artistes em va fer des-
cobrir nous llenguatges. A 
l’Artèria hi exposem totes les 
disciplines: pintura, escultura, 
gravat, llibre d’artista.... però 
no ens limitem a fer exposici-
ons sinó que volem que hi hagi 
tallers, conferències, teatre.... 
Hi ha una llista gaire llarga 
de mostres a realitzar?
Tancades n’hi ha fins al mes 
de juny però projectes per a 
partir de setembre pendents 
de signar. Cal tenir en compte 
que darrere cada exposició hi 
ha molta feina de preparació, 
elecció de dates, temàtica.... 
Vull portar mirades noves, que 

sorprenguin.
Té peticions per part dels 
artistes?. 
Sí, però de moment prefereixo 
ser jo qui els convidi. La meva 
intenció no és llogar la sala. 
A Artèria hi ha exposicions 
puntuals però també seccions 
fixes amb llibres d’artista, lito-
grafies, petites escultures i una 
secció molt complerta de lli-
bres d’art tant per a adults com 
per a infants. Sempre però 
llibres molt creatius i d’edito-
rials que cuiden molt l’edició 
del llibre. També hi ha llibres 
de fotografia i altres branques 
artístiques, al preu habitual de 
les llibreries.
Mirant el seu currículum 

L’atac informàtic -terrorisme tec-
nològic en tota regla- que va patir 
Catalunya el passat diumenge 
durant la jornada del 9N, i el dia 
anterior, també es va deixar notar 
a Igualada i l’Anoia. Els periodis-
tes vam poder ser testimonis de 
com els telèfons mòbils privats 
d’alguns destacats polítics d’Es-
querra Republicana estaven quasi 
inutilitzats. En almenys un parell 
de casos, en fer una trucada a la 
diputada Alba Vergés, apareixia 
el contestador d’una coneguda 
casa d’apostes “online”. És un 
exemple pròxim de com la denún-
cia que va fer dimarts el president 
Mas és del tot exacta. N’hi ha 
més. Divendres, la periodista Pilar 
Rahola era a Igualada. Tenia el 
mòbil en “mode avió” perquè no 
la molestessin durant un acte a 
l’Ateneu, però, quan el posava en 
marxa, les trucades d’un número 
desconegut eren contínues. Era 
penjar, i tornar a rebre la mateixa 
trucada, en un “bucle” que no 
s’acabava mai... Alguns dels caps 
visibles de l’Assemblea Nacional 
Catalana a l’Anoia també van can-
viar discretament de mòbil durant 
el cap de setmana, veient-se’n a 
venir alguna. 
Ara només cal imaginar qui i per 
què tenia controlat el telèfon 
privat “precisament” d’algunes 
persones significades. Certament, 
per alguns no passa el temps.

professional, hom recorda 
que en aquest mateix espai 
hi havia el Decory. És una 
evolució personal?.
La idea d’Artèria es va anar 
gestant durant molts anys 
i per l’amistat amb artistes 
locals i comarcals. El bon 
coneixement del local ha fet 
que la idea acabés de qua-
llar.
Igualada està farcida de 
Sales d’Exposicions.
Però cadascuna té les 
seves característiques prò-
pies. Artèria va néixer amb 
la voluntat de ser un espai 
multidisciplinar amb tallers 
i també amb teatre. El dia 
trenta de novembre farem 
una obra de petit format. 
Coincidirà amb la col·lectiva 
que exposarem fins a des-
prés de festes.
Expliqui’m que és això del 
fons d’art.
Es tracta de, fent una petita 
aportació de trenta euros 
-o la quantitat que cadascú 
vulgui- al mes, fer un petit 
fons per a l’adquisició 
d’obres i col·leccions d’artis-
tes que en un moment donat 
et puguin agradar. És fomen-
tar el petit col·leccionisme 
tant per a persones com per 
a empreses o institucions. 

4 paraules amb... Lluïsa Avante


