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Llum verda 
al nou polígon 
dels adobers

Urbanisme aprova el Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria

Inaugurat el Centre d'Innovació 
Anoia a Vilanova del Camí

P28

VIsta aèria del que serà el Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria, entre Igualada i Jorba, a tocar de l’A-2. P08
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L’inauguració del Centre d’Innovació Anoia va ser ahir al migdia, amb la presència de tots els agents socioeconòmics de l’Anoia i les principals autoritats.
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L’aprovació, aquesta setmana, del Pla Di-
rector Urbanístic del Parc d’Innovació del 
Cuir i la Marroquineria a Igualada, Jorba i 
Òdena, representa un pas endavant molt 
important i, sobretot, una aposta clara i 
definida pel futur industrial de la Conca 
d’Òdena. És, de moment, un pas admi-
nistratiu, legalista però necessari, perquè 
aquest era un pas obligatori per poder 
oferir sòl industrial a possibles noves em-
preses, i també per tancar definitivament 
la porta al vell debat de la reubicació de 
les adoberies d’Igualada. Ara ja no cal-
drà parlar d’on, sinó de quan i com, dos 
interrogants igualment importants, però 
almenys s’haurà superat un escull com-
plicat de resoldre. 

La capital de la comarca guanya també 
un nou espai industrial -no se’n creava 
tant des de la construcció de les Comes- 
però amb una clara vocació de com-
partir-lo amb els municipis veïns, i amb 
una tipologia basada en la innovació i 
la creació de coneixement, enfocada en 
l’especialització d’un camp que porta set 
segles d’existència a Igualada, i amb la 
porta oberta a un dels millors clients: les 
empreses de marroquineria.
Múltiples estudis socioeconòmics sobre 
el futur del nostre territori -massa- coin-
cidien a invertir el màxim possible en te-
nir-ho tot a punt per poder competir en 
garanties una vegada la greu situació 
econòmica que travessem s’hagués su-
perat. Afortunadament, comptem també 
amb un sector industrial -el dels curtits- 
que, en bona mesura, ha sabut superar 
amb inteŀligència aquests entrebancs. Es 
una bona notícia poder presumir d’haver 
“fet els deures” i presentar-se de cara al 
futur més pròxim preparats per aprofitar-
se més aviat -i millor que d’altres- de les 
oportunitats que generi la “nova” econo-
mia global.
Celebrem també la inauguració, ahir, del 
Centre d’Innovació Anoia a Vilanova del 
Camí, un espai molt gran en extensió que 
lentament va acollint iniciatives relacio-
nades amb noves formes d’economia i 
que ha de convertir-se en un referent de 
la Conca d’Òdena en el segle XXI. 

Un bon pas 
endavant

La Festa dels Reis, una festa de tots
L’Ajuntament i la Fundació Reis d’Igualada han fet una crida 
per a que, el proper dijous 4 de desembre, el Teatre de l’Ateneu 
s’ompli de gom a gom per demostrar que la candidatura de la 
Festa dels Reis d’Igualada a que sigui declarada Patrimoni Cul-
tural Immaterial de la UNESCO -al costat de la Patum de Berga i 
els Castellers- és un clam de tots els igualadins. Es tracta d’una 
iniciativa que ja compta amb la col.laboració del Parlament i de 
la Generalitat, però que té un llarg camí per davant i necessita del 
suport de tota la ciutat. Fem-ho possible! 

Abans de la consulta, Rafael Català, ministre de 
justícia, havia declarat que “La Generalitat no podrà 
organitzar una consulta, però una altra cosa serà si 
alguna entitat privada ho fa”. Deixava votar, si era la 
societat civil qui ho feia. Se’ls nota que els va això de 
privatitzar.

Just acabada la votació del 9N Rafael Català  va 
declarar “Som al davant d’un acte de pura propagan-
da, que no té efectes jurídics i que només ha ser-
vit per exacerbar la divisió entre els catalans i per 
tensar les relacions polítiques, tant dins com fora de 
Catalunya”. Per afegir que era “antidemocràtica i un 
simulacre inútil i estèril per amagar el fracàs personal 
d’Artur Mas, per no haver pogut convocar la consulta 
il·legal que va anunciar el mes de desembre passat”.  
Es contradiuen constantment.

Artur Mas, president de la Generalitat, va fer una 
roda de premsa en català, castellà, anglès i francès, 
per explicar a tot el món l’èxit de la consulta i lamen-
tar “la contínua miopia del govern de Madrid”.
 
Eduardo Torres-Dulce, fiscal general de l’estat, va 
posar aigua al vi, deixant la porta oberta a la possi-
bilitat que la nova denúncia no s’acabi prenent. “No 
cal que el ministeri fiscal porti el cas als tribunals, ja 
hi és. Fins i tot d’abans del 9-N”. Ara que la fiscalia 
catalana “no considera procedent” presentar la de-
núncia, Torres Dulce convoca la Junta de Fiscals per 
veure què fan al respecte.

Mariano Rajoy, president del govern espanyol, ha 
respost a la carta que li va enviar Artur Mas, presi-
dent de la Generalitat, demanant-li diàleg per cele-
brar la “consulta definitiva”. Res de res. Per l’estat, la 
unitat d’Espanya està pel damunt de la Constitució. 
I això no són les “províncies espanyoles del Sahara 
espanyo, Sidi Ifni i la Guinea”. Però tampoc s’hauria 
d’arreglar amb els fiscals o judicialitzant les contro-
vèrsies.

Carlos Floriano, secretari general d’organització del 
PP, repeteix “Els catalans són majoria, el 70%, i els 
independentistes són minoria. A Catalunya hi ha més 
catalans que independentistes” Creu que el 9-N ha 
estat un fracàs i que si poden fer arribar el seu mis-
satge d’unitat a tot arreu, el PP com a partit pujarà 
les seves expectatives de vot. Encara no s’adonen 
que amb els missatges que donen l’únic que creix és 

l’independentisme.

Leonid Bershidsky, articulista de la revista ameri-
cana ‘Bloomberg’ va escriure  “La determinació de 
Catalunya de mantenir la votació simbòlica sobre 
la independència de diumenge -malgrat haver estat 
prohibida pel Tribunal Constitucional- té un altre ele-
ment de legitimitat. El PP s’ha tornat tan repugnant-
ment corrupte que no té cap dret de dir a ningú el que 
ha de fer”.  I assenyala que Artur Mas va adonar-se 
a temps que si no volia ser atropellat pels vents del 
canvi, havia de pujar a la taula de surf i desplaçar-se 
sobre la cresta de les ones cap a Ítaca.

Maite Pagazaurtundúa, diputada al Parlament eu-
ropeu per UPyD va continuar amb les seves apreci-
acions sobre similituds amb fets històrics. Primer va 
comparar els catalans amb els nazis. I des la Cdu 
alemanya la van criticar. Ara ha volgut barrejar el pro-
cés de pau a Irlanda del Nord amb el conflicte basc 
i només el PP i Ciutadans li van donar suport. Dels 
seus companys de coalició europea cap.

Florentino Perez, president d’ACS, ha vist com la 
seva filial cobrava en temps rècord 1.350 milions per 
compensar-li les malvestats del magatzem subterra-
ni del gas anomenat Castor que està davant de la 
costa de Castelló. Menys de trenta dies. Exactament 
com es sol cobrar de les Administracions. Clar que 
no tothom es diu igual.

Rodolfo Martin Villa, que va ser ministre de Fran-
co, ha estat acusat per la jutgessa argentina Maria 
Servini qui ha donat ordre a la Interpol per la seva 
detenció i la 40 persones més de característiques 
semblants. L’Estat naturalment ha dit que nanai.

Alberto Fabra, president de la Generalitat valencia-
na, pensa que pot tornar a obrir RTVV, que fa tan poc 
va tancar de manera traumàtica. I és que ara el PP 
s’adona que necessita una televisió per explicar-se a 
la Comunitat Valenciana on han governant tan temps 
i on s’ha destapat tanta corrupció.

Jose Antonio Griñán i Manuel Chaves, que havien 
estat presidents de la Junta d’Andalusia, seran cri-
dats a declarar al Tribunal Suprem, a causa de ser 
aforats, pel cas ERO que esta instruint la jutgessa 
Mercedes Ayala. La corrupció i fortor política fa ne-
cessari obrir finestres.

“Es tanca definitivament la porta 
al vell debat de la reubicació de 

les adoberies d’Igualada. Ara ja no 
caldrà parlar d’on, sinó de quan i 
com, dos interrogants igualment 

importants”
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Sabíem que a partir del 9 de novembre les coses 
canviarien, però no tenia idea que s’acceleressin 
d’aquesta manera. En el moment d’escriure aques-
ta columna, m’assabento que la Junta de Fiscals 
avala una querella contra el President Mas, la sots-
presidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, 
l’abast i efecte de la qual no sóc capaç d’albirar. No 
en sóc capaç perquè la querella està sent la cançó 
de l’enfadós i, si finalment es presenta, deixarà en 
evidència al gobierno de España que demostrarà 
de molt gràficament que no accepta la separació 
de poders.
Dies després de la consulta, Rajoy va aparèixer en 
públic per dir una frase impossible per a qualsevol 
persona amb un mínim de criteri: “Dije que la con-
sulta no se celebraria y no se celebró. Ha sido un 
fracaso de los convocantes porque solo han votado 
uno de cada tres catalanes”. En què quedem? S’ha 
votat o no s’ha votat?
Els mateixos unionistes que es burlaven pública-
ment de la consulta del 9N, ara demostren un alt 
nivell d’irritació. Tanta que els fa posar en evidència 
fins i tot per un gag al Polònia de TV3 que, no ho 
oblidem, és un programa d’humor i sàtira política. El 
gag en aquest moment està circulant de forma gai-
rebé viral per tota la xarxa i els que no el varen veu-
re en directe, l’han pogut veure els dies següents.
La consulta del 9-N va demostrar que, quan volem, 
podem prescindir d’Espanya i fer allò que vulguem, 
amb total llibertat.
Què cal fer ara? Ara és l’hora dels partits. És el 
moment que els ciutadans deixem que els partits 
elaborin les seves estratègies, però els hem d’exigir 
generositat, intel·ligència i alçaria de mires.
Abans del 9N als partits sobiranistes els convenia 
una alta participació i varen fer esforços per recons-
truir la unitat d’acció que havien perdut en una dura 
reunió al Palau de Pedralbes. Els ciutadans els 
vàrem donar la força que ens demanaven, acudint 
en massa a votar fent un esforç més gran que en 
qualsevol altra consulta. Ara els partits tenen una 
força que va més enllà dels dos milions de vots que, 
posats tots en una sola candidatura, donaria majo-
ria absoluta de diputats sobiranistes al Parlament 
de Catalunya.
ANC, Òmnium, AMI, Fundació Catalunya Estat... i 
en general la societat civil està demandant candida-
tures el més unitàries possible per transformar els 
dos milions i escaig de vots en una sòlida majoria 
parlamentària que pugui proclamar legítimament la 
Independència de Catalunya. 
El dia 25 de novembre el president Mas explica-
rà públicament quins són els seus plans per a un 
immediat futur i el 29 escoltarem Carme Forcadell. 
Tinc interès per escoltar-los, però sobretot tinc con-
fiança en què un cop els ciutadans hem complert 
amb la nostra part de la tasca, ara seran els partits 
els que trobaran l’estratègia que acabi d’obrir les 
portes del procés.

L’hora dels partits

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Mides. Mides va ser el rei de Frígia.  Era  dei-
xeble d’Orfeu i va promoure el culte a Dionís a qui 
va demanar la facultat de transformar en or tot el 
que toqués. I aquest li ho va concedir. Però llavors 
també el menjar que tocava es tornava en el preci-
ós metall. Incapaç de menjar i de beure, suplicà al 
déu de retornar al seu estat anterior i que l’alliberés 
del seu do. Dionís li ordenà rentar-se les mans a les 
aigües del riu Pactolos. I en fer-ho, el va perdre. I 
des d’aleshores a la sorra del riu hi havia or, cosa 
que explica el caràcter aurífer del riu, al qual la Frí-
gia degué una bona part del seu imperi. 
Molts creuen que les riqueses són les úniques co-
ses per les quals cal lluitar. Ser ric comporta ser po-
derós i tenir la llibertat de fer el que es vol. I per ser 
rics fan el que faci falta. No els importa trepitjar els 
drets dels qui els envolten. Juguen amb l’escasse-
tat per fer pujar el preu de les coses. Si són de pri-
mera necessitat, tenen una clientela assegurada. 
Només ha de ser curós en vendre el seu producte 
ben car i procurar que no se’ls acabi. I si no ho és, 
creen primer la necessitat. Així el fan desitjable. I 
els envejosos i els qui volen aparentar s’hi aboquen 
per viure un artifici que els encadena.
En canvi hi ha qui es fa ric amb el treball. Crea 
valor no pas amb l’especulació, sinó produint ar-
ticles que la societat valora. I els obtenen regant-
la amb la seva suor, fins que els poden fer arribar 
als mercats. Els elaboren amb matèries primeres 
que transformen en béns amb treball i organització. 
Conreen terres, fan fàbriques i organitzen activitats, 
on molts col·laboradors també s’hi guanyen la vida 
fent un treball compartit i ordenat per a tal d’assolir 
els objectius que s’han fixat.
Que hi hagin rics no és doncs dolent. El que comp-
ta és la forma com se’n fan. Hi ha qui té un do. 
Sap cantar, pintar, jugar amb una pilota i esdevé 
famós i ric, perquè molta gent vol gaudir de les se-
ves habilitats. Altres són capaços de curar malalti-
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es impossibles, aixecar edificis singulars o escriure 
paraules que esdevenen universals. Gent que ha 
sabut trobar el seu lloc en una societat i convertir-
se en aquells referents que il·luminen el món. Però 
també hi ha molta gent, sovint anònima, que és ca-
paç de convertir-se en un malló indispensable en 
la cadena de la vida. Gent molt rica encara que no 
tingui diners. Gent de la qual ens sentim orgullosos 
de conèixer. Gent que és capaç d’ajudar els altres. 
De saber donar una paraula dolça en moments de 
penúria i dificultat. Gent que irradia a tot els que 
l’envolta. Que escampa al seu voltant pau i felicitat. 
Gent que sap fer les coses difícils amb un somriure. 
Com si no passés res. Donant a mans plenes la 
seva alegria interior.
I contrasten amb altres, que potser tenen molts ca-
bals a les caixes fortes de les entitats financeres 
però viuen només per seguir omplint-les. Només 
per l’avarícia de tenir més que ningú. Per acabar 
sent el més ric del cementiri on els acaben enter-
rant. Com els altres. Gent fosca i cruel. Envejosa i 
amargada. Que potser converteix en or tot el que 
toca, però que això els fa esclaus del seu neguit. 
Els diners no han de ser mai una obsessió. Es ne-
cessiten perquè els hem convertit en un mitjà per 
intercanviar les coses. Però el valor que donem a 
cada una no és sempre el correcte. S’ha convertit 
en una manipulació. Un sac de cafè a la plantació 
pot tenir el mateix valor que una tassa beguda a 
Starbucks. I un jugador de futbol, per donar punta-
des a una pilota pot ser molt més ric que un metge 
que ha d’operar cada dia per retornar la vista o fent 
un transplantament de fetge. 
Cal saber rentar-se en el riu Pactolos i saber que la 
verdadera riquesa és aquella que guardem al nos-
tre interior. La resta pura anècdota. Milions viuen 
amb menys d’un dòlar al dia. I això no els condem-
na a la infelicitat.

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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LOTTO 6/49
· Dissabte 15/11/2014

6-14-17-19-44-46
Complementari: 40
Reintegrament: 6

· Dimecres 19/11/2014
1-5-8-24-28-40

Complementari: 18
Reintegrament: 2

TRIO
· Dijous 13                  463  
· Divendres 14          511
· Dissabte 15     296
· Diumenge 16          655
· Dilluns 17               428
· Dimarts 18       311
· Dimecres 19      432

ONCE
· Dijous 13              82095
· Divendres 14       55496
· Dissabte 15    51365
· Diumenge 16       70560
· Dilluns 17             91207
· Dimarts 18    61102
· Dimecres 19    31280

· Dijous 13   2-3-31-32-34-39   C: 42  R: 9
· Dissabte 15   2-11-30-42-48-49  C: 25   R: 2

· Diumenge 16   22-40-42-46-48  Núm. clau: 5 

· Dimarts 18   2-3-17-36-38  Estrellas: 4/11

NOVEMBRE
21: Gelasi I, papa; Honori, Eutiqui i Esteve.
22: Cecília; Filemó i Àpia.
23: Climent I, papa; Columbà; Lucrècia.
24: Andreu Dung-Lac; Crisògon; Flora.  
25: Caterina; Erasme; Gonçal
26: Silvestre; Lleonard de Porto Maurizio 
27: Mare de Déu de la Medalla Miraculosa 

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

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

Un traç per la vida
•• JOAN VICH I ADZET

La  línia prima que traça el plomí, rec-
ta, corba, escairada, de mil  formes 
capricioses fruit d’una creativitat in-
cansable ha aturat el seu curs. Aquest 
traç  prim com un fil, de  la destre mà 
de l’Antoni Raja Enric tenia l’enginy i 
la capacitat suficient per seguir i seguir 
estenent-se sobre la immaculada car-
tolina blanca. Però el braç que la gui-
ava ha perdut definitivament la força, 
després de mesos d’una tenaç lluita 
desigual amb la fosca vella  de la dalla 
corba. Definitivament, la ploma ha cai-
gut inert sobre el paper.
La pertinaç opció per la vida amb la 
que ha lluitat aferrissadament  fins el 
darrer alè, ha estat un gest alliçonador 
i exemplaritzant, el seu darrer  dibuix 
que un creatiu com ell ens ha fet en el 
moment pòstum, per a tots nosaltres i 
especialment per la Mª Dolors, amb la 
que ha trobat tot el suport, i els seus 
fills, Gemma, Toni i Núria. Una actitud 
vital davant la vida que ell tantes vega-
des havia representat amb traç segur 
en les seves diverses formes.
El gènere del còmic, no sempre con-
venientment valorat i en el cas del Toni 
Raja especialment per la seva extre-
mada humilitat i senzillesa personals, 
permet excedir  les  singularitats dels 
personatges i fets, que l’ull de l’artista 
destaca amb profusió. Ell, que era un 
especialista de la caricatura, ho feia 
sempre  amb un gran respecte per a la 
persona. Aquesta també era una traça 
essencial del seu  caràcter considerat  
amb els altres.
En tantes històries realitzades, de la 
segona guerra mundial les anomena-
des Hazañas Bèlicas que havia ima-
ginat professionalment, amb el seu 
treball gràfic per a marques comerci-
als, així com en les il·lustracions de 
les moltes  publicacions de la història 
i patrimoni locals i comarcals amb les 

quals havia col·laborat en  tantes oca-
sions, era extraordinàriament meticu-
lós i perfeccionista. Es documentava 
minuciosament per tal de represen-
tar els personatges de l’època fins el 
més mínim detall. Un dels seus últims 
treballs sobre La Batalla del Bruc, il-
lustren fefaentment aquesta capacitat 
representativa.
El plomí era com la vareta d’un mag 
amb la qual en volia mostrar -per art 
d’encanteri- la seva visió del moment 
històric. Sempre amb una visió positi-
va del passat malgrat reflexes en situ-
acions dramàtiques, amb la secreta in-
tenció de traslladar aquesta sensació 
al present de les nostres vides. 
Estimava la seva ciutat, Igualada, que 
havia representat en cartells i dibuixos 
a la ploma. Aquesta ciutat eixuta, esta-
ria bé que trobés el moment i la mane-
ra de reconèixer la seva vàlua.
Ens ha deixat una bona persona reco-
neguda i estimada pels qui ens vàrem 
poder acostar a la seva personalitat 
de profundes conviccions progressis-
tes que defensava amb passió des del 
respecte als qui pensaven diferent, 
traça distingida del seu caràcter afable 
i tranquil.
L’Antoni Raja ha iniciat amb un som-
riure sorneguer, plomí en mà, una línia 
recta amb traçada ferma que porta di-
rectament a l’infinit.  

In memoriam. Antoni Raja 
Enrich
•• RAÚL TEIXIDÓ

Ens vam conèixer a la dècada dels 
70, a la consulta del meu germà, el Dr. 
Jose Luis Teixidó, oftalmòleg, on l’An-
toni acudia amb rigorosa periodicitat. 
El seu do de gent, la seva àmplia cul-
tura -i en bona mesura, també la seva 
professió de dibuixant- ens van im-
pressionar favorablement. Respecte 
a aquesta darrera, i davant d’un sug-

geriment nostre, va deixar testimoni 
en la seva pròpia història clínica (que 
encara conservem) a través d’un cro-
quis, executat en menys d’un minut, 
d’un personatge de còmic dels molts 
que sens dubte feia a diàriament: una 
espècie de detectiu que evocava el 
perfil de Johnny Hazzard o de l’agent 
secret X-9.
A partir d’aleshores es va establir entre 
nosaltres una simpatia natural i espon-
tània. Al marge del motiu de la consul-
ta (una revisió rutinària, pel general), la 
seva visita propiciava gairebé sempre 
una improvisada tertúlia. En el seu mo-
ment ens va obsequiar amb dos exem-
plars signats de la seva història gràfica 
de la batalla del Bruc, molt apreciada 
en els instituts pel seu valor didàctic.
Nascut els anys 40 (els mateixos que el 
firmant), compartíem segurament ide-
es i opinions aficions i aversions que 
no van arribar a posar-se plenament 
de manifest degut a que les meves tor-
bades amb l’Antoni, fora del consultori, 
eren casuals i esporàdiques.
El recordo, per damunt de tot, com un 
home de caràcter reposat, metòdic i 
circumspecte en la seva vida quotidi-
ana (una persona “d’ordre” com dèiem 
en els meus temps), sobri en gestos 
i paraules. Mai el vaig veure nerviós, 
contrariat o fent alguna tasca a dis-
gust. Al contrari, transmetia la sensa-
ció de ser amo del seu temps, en què 
cada cosa es feia en el moment precís, 
d’algú que no deixa res a l’atzar i molt 
gelós de la seva intimitat, a la qual se-
gurament molt pocs coneguts van tenir 
accés durant la seva vida.
I sobretot, consagrat al seu meticulós 
ofici d’iŀlustrador (la llum de la seva ha-
bitació ,que es veia des del carrer al 
vespre, testimoniava la seva silencio-
sa presència davant la taula de treball 
a unes hores que el veïnat ja s’havia 
retirat a descansar).
Alternava aquesta tasca, inevitable-

ment sedentària, amb els passejos per 
la ciutat durant els quals mai el vaig 
veure entretenir-se en converses ba-
nals (qui se sent a gust amb si mateix 
no té cap necessitat d’elles). Els diu-
menges al matí solia veure’l a la ter-
rassa d’un a cafeteria propera a casa 
seva acompanyat de la seva família. A 
part del temps dedicat a la seva feina, 
resulta obvi que l‘Antoni exercia una 
tasca d’igual o més importància: l’ofici 
de viure.
Antoni Raja Enrich, personatge singu-
lar de la vida inteŀlectual igualadina, 
aliè a l’efímera “actualitat” d’un simple 
titular de premsa, mai va ser “l’home 
del dia” sinó tot el contrari, amb inte-
gritat i consistència, és a dir, l’home 
de tots els dies, inteŀlectual honest i 
cotitzat artista gràfic, de qui en donen 
mostra nombroses revistes nacionals i 
estrangeres.
A través d’aquests paràgrafs, José 
Luis i jo desitgem deixar testimoni de 
l’afecte i el respecte que li professà-
vem, propis d’una amistat vertadera.
Fins sempre, estimat Antoni.

Agraïment
•• JOSEP MONTIEL

Des de la meva humil opinió i com a 
client habitual, vull felicitar a l’empresa 
Jaume i Vicens, que es dedica al pa 
de tot tipus i varietats i a la brioixeria. 
També vull felicitar a tot el personal, ja 
que són molt atents i amables amb tots 
els clients i sobretot, molt competents i 
treballadors perquè els clients estiguin 
ben atesos.
Menció especial a les treballadores i 
dependentes de l’establiment del car-
rer d’Òdena, la Vanessa, la Montse, la 
Tania, l’Esmeralda i la Isabel. El Marc, 
la seva mare, el seu pare i la seva ti-
eta formen un gran grup de persones 
competents.

Dia 21: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 22: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 23: BAUSILI/LA CREU/ Born, 23/P. de la Creu, 7
Dia 24: MR SINGLA./ Pujadas, 47
Dia 25: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 26: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 27: ADZET/ Av. Barcelona, 9

cartes al director
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Garantia Juvenil
APUNTA'T A LA

Inici Apuntat-t'hi Què t'oferim Àrea d'empresesQuè és Garantia Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per 

reduir l'atur juvenil. Si compleixes els requisits, en un termini 

de quatre mesos, la Generalitat t’orientarà professionalment i 

t’oferirà pràctiques, formació o una oferta de treball.

No estàs 
estudiant?

Estàs 
buscant 

feina?

Tens
entre 16 i
24 anys?

Si ho prefereixes, pots adreçar-te també presencialment a un Punt d’Informació Juvenil o a una o� cina de
Treball del SOC, on t’ajudarem amb aquest tràmit

garantiajuvenil.gencat.cat
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Quan la canalla comencen a anar a escola hi ha un 
dia que arriben a casa orgullosos dient que ja saben 
comptar fins a 10, i més tard fins a cent i fins a ... Els 
números són una cosa abstracta i concreta, i com que 
s’aprèn a comptar per ordre, ja de ben petits ens queda 
clar que 10 és més que 2 o que 8. Més endavant -a 
classe de gramàtica- a l’estudiar els adverbis s’entra 
en les valoracions: molt, poc, i les coses comencen a 
ser subjectives.
Dos milions tres-centes mil persones són exactament 
dos milions tres-centes mil persones i valorar si en són 
poques o moltes és relatiu, i generalment depèn amb 
què es compara. Si ho confrontem amb la població d’un 
país petit com Catalunya jo ho trobo molt, un gavadal, 
però es veu que el poliglota del Sr. Rajoy ho troba poc 
tot i que actua com si fos una enormitat i aleshores fa 
el que no ha de fer -cosa habitual en ell- parlar dels 
molts que no hi van anar i decideix afrontar el problema 
catalán no des de la política sinó des de la justícia, però 
no la justícia com a virtut moral sinó com a poder, un 
dels pilars en què es basen els estats de dret; no es 
mou d’aquest bucle del dentro de la legalidad, sense 
voler entendre que el món ha avançat quasi sempre 
superant moltes legalitats “il·legals” com el vot de les 
dones, l’homosexualitat, l’apartheid...
Però aquest no és l’únic problema que té aquest pobre 
home; en té molts més. El primer la seva representant 
a Catalunya, aquesta noia que tant s’agrada i es diu 
Alícia, aquella que en un dinar “secret amb micròfons”, 
entre intimitats de roba interior i capacitats amatòries 
dels seus partenaires, li va confessar a la companya 
de taula que tenia un fiscal de confiança. Només per 
això hauria d’haver plegat, però és que fa uns quants 
dies hi va tornar: va anunciar una querella de la fiscalia 
contra el president Mas. Això en un país normal hauria 
significat la seva reprovació fulminant; un polític no pot 
dir què farà o ha de fer la fiscalia. On està la indepen-
dència d’aquest organisme? On queda la separació de 
poders? Que es pensen que Montaigne és una marca 
de purs havans o un conyac francès? Tothom es va 
posar les mans al cap, menys els dirigents del PP que 
no tenen cap per a res.
Mentrestant la junta de fiscals de Catalunya, tot i estar 
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pressionada per Madrid, es posiciona per unanimitat 
en contra de la querella; no veu indicis per tirar-la en-
davant. El Fiscal General de l’Estat, Torres-Dulce, es 
caga en la mare que els va parir, el vicesecretari gene-
ral d’organització del PP (organització?) Carlos Floria-
no enraona: el problema es que el ambiente que han 
generado la Cheneralita i los poderes oligárquicos fác-
ticos a Catalunya han hecho todo lo posible para que 
no interpongan la correspondiente querella. La fisca-
lia de Catalunya està contenta que qüestionin la seva 
independència. Aleshores el Fiscal General de l’Estat, 
aquest que té nom de torró, diu que de querellar-se 
contra Mas i companyia ja se n’encarregarà ell, solo 
ante el peligro, tot i que jo escric això en dimecres i el 
més calent encara és a l’aigüera. Sí, Rajoy en té molts 
de problemes.
Algun més? Oh yeah; els del nucli dur del PP, encap-
çalats per Aznar i la FAES estan que mosseguen. Es 
pregunten com és que el govern no fa res? Al 9N a 
Catalunya una pila de dissidents se’ls pixen a la boca 
obrint col·legis electorals i posant urnes i la Brunete 
aquarterada, els Policies Nacionals que van enviar a la 
perifèria de Barcelona per espantar, fent mariscades, 
no suspenen l’autonomia... però això que és? es pre-
gunten sorpresos.
I nosaltres, els catalans que som independentistes, 
que hem de fer? Ladran luego cabalgamos. Nosaltres 
a la nostra, donant suport a les forces que estan en 
favor del sí-sí, convencent als indecisos i fent veure als 
partits polítics que no és moment de fer el ruc i que cal 
aparcar els interessos partidistes, doncs ara n’hi ha un 
de preferent: esdevenir un estat independent dins la 
Unió Europea. Així és com jo veig les coses perquè, 
excepte els números que són abstractes, tot és relatiu 
però el meu punt de vista (subjectiu) és aquest i per 
això ho escric.

P.D. Mireu si pixa fora de test Don Mariano, que l’altre 
dia a Austràlia va dir que vol que Catalunya no marxi i 
que així, continuant amb Espanya, formarà part del G2. 
Pobre carallot, encara no s’ha assabentat que Espanya 
no en forma part, que la setmana passada li van deixar 
anar en qualitat de convidat. Hi ha uns dirigents... 

Després de la querella presentada pel fiscal ge-
neral de l’estat contra el president, la vicepresi-
denta i la consellera l’Ensenyament de la Gene-
ralitat de Catalunya per haver permès que els 
catalans exercíssim el nostre dret a votar, la UE 
no s’hauria de quedar de braços plegats. Els ob-
servadors internacionals en el seu informe sobre 
el 9N varen qualificar la votació d’“impecable”, 
malgrat les dificultats posades per l’estat espa-
nyol. Ara resulta que els responsables són acu-
sats de quatre delictes i no es pot descartar que 
siguin suspesos de les seves funcions. És un clar 
atemptat als drets fonamentals de les persones 
en qualsevol règim democràtic. Una autèntica 
vergonya! Què espera la UE per intervenir?
Ens trobem en un dels moments decisius del nos-
tre procés d’independència. D’allò que s’esdevin-
gui les properes setmanes en depèn el nostre 
futur. La imputació de Mas i la seva possible sus-
pensió de funcions pot ser la gota que faci vessar 
el got. Però fins ara, la UE no s’ha volgut mullar. 
A què espera?
Som un poble pacífic i madur, que s’ha manifestat 
repetidament i de forma decidida a favor de tenir 
un estat propi que, naturalment, haurà de formar 
part de la UE. Aquest procés pot ser llarg, però en 
bona part depèn de l’actitud dels estats membres 
de la Unió. El que ha fet el poble de Catalunya 
no té precedents en la història d’Europa i seguirà 
endavant fins a veure reconeguts els seus drets 
com a nació en pla d’igualtat amb tots els altres 
pobles lliures d’Europa. 
Fins ara no hem tingut en la UE un aliat, sinó que 
han amagat el cap sota l’ala amb l’excusa que 
es tracta d’un afer intern de l’estat espanyol. De 
veritat no tenen res a dir? ¿Volen seguir practi-
cant la política de l’estruç o en realitat volen evitar 
entrar en conflicte amb Espanya, un dels estats 
membres que més aferrissadament s’hi oposa 
amb pressions, intervencions i amenaces de tota 
mena?  La seva qualificació democràtica és nul-
la. 
Ja hi ha alguns parlamentaris europeus que re-
clamen la intervenció de la UE en el cas català. 
Però la política de les institucions ha estat fins ara 
la de mirar cap a una altra banda i evitar pronun-
ciar-se. Una actitud nefasta, com va passar amb 
la guerra dels Balcans o actualment  amb la guer-
ra de Síria. Són aquests els principis democràtics 
que defensen? 
Deixar sols els protagonistes pot derivar en con-
demnar-los a ser víctimes del més fort, en una 
clara actitud de covardia que prostitueix la idea i 
la pràctica de la democràcia. Així ho ha fet l’estat 
espanyol. En nom de la democràcia ha prohibit 
exercir l’acte més participatiu i igualitari del siste-
ma: el dret a votar. A més, ara intenta penalitzar 
els promotors i anul·lar els efectes d’una votació 
duta a terme només per la tossuderia d’un poble 
que ha perdut la por i no renuncia a fer sentir la 
seva veu i manifesta la seva voluntat de ser lliure. 
Sembla que el concepte de democràcia no té el 
mateix significat a Catalunya o a l’estat espanyol. 
Seria llastimós que la UE seguís aquest mateix 
camí. 
¿També serà paper mullat la declaració solemne 
del Tribunal de L’Haia en proclamar que cap llei 
podia ser presa com a  pretext per negar els drets 
fonamentals de les persones? ¿O faran més cas 
de les darreres atzagaiades dels militars espa-
nyols? La Unió Europea hauria de fer-s’ho mirar 
si realment vol governar el pla d’igualtat tots els 
seus ciutadans.

La UE i Catalunya

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

El 20 de novembre de 1989 l’Assemblea General de 
les Nacions Unides va aprovar la Convenció sobre 
els Drets de l’infant i aquesta data ha quedat asse-
nyalada al calendari per a celebrar el Dia Universal 
de l’Infant. 
Seguim confrontats amb uns temps difícils. El nostre 
sistema econòmic i polític dóna mostres del seu es-
gotament i els efectes de la crisi en la nostra societat 
són molt greus. El darrer Informe d’Unicef va poder 
constatar que hi ha 2.300.000 infants – un 27,5% - 
que viuen en risc de pobresa a l’estat espanyol, dels 
quals 400.000 són de Catalunya.
Són dades realment preocupants i que ens urgeixen 
a prendre decisions per convertir la crisi en noves 
oportunitats, si entre tots som capaces de treballar 
conjuntament per reinventar-nos: reinventar la nostra 
convivència, reinventar el nostre sistema econòmic i 
polític, reinventar la nostra societat i redescobrir les 
prioritats i objectius veritablement importants. L’eco-
nomia no pot ser el centre de tot. Al centre de tot han 
d’estar – hem d’estar - les persones, els homes i do-
nes, els nens i les nenes, els més vulnerables i tots 
aquells que poden necessitar una major protecció.
Hauríem d’aprendre molt de la mirada d’un infant. 

Respectar veritablement els drets dels infants su-
posa saber escoltar les seves opinions, conèixer les 
seves voluntats, els seus desitjos, les necessitats 
que ens demanen que siguem capaços de satisfer, 
treballar pel futur que desitgen. Opinions, neces-
sitats i desitjos que un dia, quan vam ser infants, 
també vam tenir, però que ens ha estat fàcil oblidar.
Necessitem que totes les administracions facin po-
lítiques compromeses amb la infància i que les dis-
cussions competencials no apareguin com a excusa 
per a la inacció o la falta de decisions. I a nivell local, 
en la primera línia d’atenció, cal que arribin els re-
cursos suficients, econòmics i humans per a treba-
llar, dia a dia, amb els drets dels infants... Però la 
crida també ha de ser per a cadascun de nosaltres, 
en la mesura de les nostres possibilitats i des de 
cada espai de les pròpies responsabilitats. Per això, 
avui, amb tots els companys i companyes, síndics, 
síndiques, defensors i defensores locals de Catalu-
nya, volem manifestar públicament el nostre com-
promís a tots els nostres pobles i ciutats per treba-
llar conjuntament amb la societat civil, ajuntaments i 
resta d’administracions per assolir el major respecte 
i compliment dels drets dels infants.

Dia universal de l’infant
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Els Balcans van ser la zona més conflictiva a Eu-
ropa, en l’últim quart del segle XIX. La decadència 
militar i econòmica de l’Imperi Turc, fortes tensions 
internes modernitzadores, les ganes i/o el ressenti-
ment  dels estats cristians, que d’alguna manera ha-
vien estat o ocupats o assetjats pels turcs, i una forta 
expansió del nacionalisme naixent per tot arreu de 
la zona, van proporcionar una aliança anomenada la 
Lliga Balcànica per  acabar d’expulsar els turcs dels 
territoris que els hi quedaven. Parlem, per situar el 
lector, de Grècia, Sèrbia, Bòsnia Hercegovina, Ro-
mania, Bulgària, Macedonià i Tràcia. Dues guerres, 
el 1912 i el 1913, molt complicades entre aquests 
països i els turcs, però també entre ells, sobretot per 
Bulgària que va créixer massa en les seves ambici-
ons i els seus socis es van tornar contra ella. Europa 
vivia, a principis del segle XX, la Belle Époque, so-
cietat  feliç, parlo de França, Alemanya, Anglaterra, 
i l’Imperi Austrohongarès, principal veí dels Balcans 
junt amb Itàlia. Jean Jaurès,  diputat socialista fran-
cès, veia a venir que s’estava gestant un conflicte a 
Europa i va optar per pressionar el seu govern en 
una actitud pacifista, sobretot després de la guerra 
dels Balcans, doncs l’ambient s’estava caldejant a 
Centre Europa. El motor del nacionalisme anava a 
ple rendiment contra els imperis, que eren estats po-
lítics formats al llarg del temps i que dominaven mol-

tes nacions. Hem parlat dels enfrontaments amb els 
turcs, però l’imperi Austrohongarès també tenia pro-
blemes per subjectar els pobles que estaven sota el 
seu control polític. En aquest ambient,  el nostre he-
roi Jean Jaurès es va oposar a la llei francesa d’allar-
gar el servei militar obligatori a tres anys. Recordem, 
per situar-nos, que els francesos no perdonaven la 
seva derrota davant els Prussians a 1870, amb Na-
poleó III, i la proclamació de la unificació d’Alemanya 
sota Guillem I i Bismark, el Canceller de ferro, que es 
féu en el Palau de Versalles, per a major burla de la 
França derrotada, a més de l’espoliació subsegüent 
de l’Alsàcia i la Lorena. 
El 23 de Juliol de 1914,  Gavrilo Princip, un nacio-
nalista serbi, va assassinar l’hereu de l’Imperi Aus-
trohongarès i això va desencadenar la conflagració  
més terrible de la història de la humanitat  fins aquell 
moment. Jean Jaurés es va distanciar de l’onada de 
xovinisme que omplia França, deguda a les múltiples 
declaracions de Guerra entre els imperis centrals: 
d’Àustria contra Sèrbia, Rússia aliada de Sèrbia 
contra Àustria i Alemanya, la seva aliada. França i 
Anglaterra, aliades de Rússia, també contra els im-
peris centrals. Total, que el pobre diputat socialista 
es va quadrar i volia que França no s’involucrés en 
la catàstrofe que s’estava gestat. Un ultra naciona-
lista francès membre del partit Acció Francesa el va 

No hi ha hagut mai ningú que hagi contribuït tant a 
la independència de les colònies espanyoles, al llarg 
de la història, com ho ha fet Espanya. Espanya ha 
estat, de sempre, l’eina més poderosa que han tingut 
tots els moviments independentistes del seu impe-
ri per assolir la llibertat. Tota sola els ha fomentat, 
els ha alimentat, els ha vigoritzat i els ha refermat. 
És un cas interessantíssim de paradoxa exacerbada 
que la converteix en campiona de derrotes. Les col-
lecciona de totes les formes i colors a través dels 
segles sense moure’s ni un mil·límetre. La col·lecció 
d’ultramar, per exemple, és esplèndida, una autèn-
tica joia del declivi. I ara en comença una altra, la 
col·lecció peninsular, que manté expectants els his-
toriadors d’arreu del món.
En defensa d’Espanya, tanmateix, cal dir que té cri-
teri. Passi el que passi, sempre és fidel a si mateixa, 
sempre actua de la mateixa manera. Arriba a un lloc, 
el domina per la força, el sagna econòmicament, hi 
imposa les seves lleis, n’anorrea la identitat, la cul-
tura i la llengua i al cap de quatre dies diu als con-
querits que no són ningú, que els seus drets històrics 
s’han esvaït i que el dret de decidir no existeix, que 
no ha existit mai. O és que potser els captius van po-
der decidir que no volien ser conquerits? Oi que no? 
Doncs ja està. Assumpte resolt. El problema és que 
és difícil trobar un poble que vulgui viure per sem-
pre més sota un jou com aquest. Tard o d’hora, fins 
i tot els que han perdut la llengua pròpia, com ara 
els d’ultramar, desperten la seva memòria col·lectiva, 
trenquen la legalitat espanyola i declaren la indepen-
dència. La història ho explica fil per randa.
I ara, ves per on, ha arribat el moment de Catalunya, 
que serà seguida immediatament pel País Basc. 
Però abans que això s’esdevingui, Espanya con-
tinuarà essent la nostra eina més poderosa, l’eina 
que ens ha d’obrir la porta de la presó i permetre’ns 

respirar aire pur. Espanya és una eina valuosíssima, 
que fa una feina impagable a còpia d’intolerància, de 
totalitarisme i de menyspreu absolut pels principis 
més bàsics de la democràcia i les llibertats. Tot el 
seu món és força bruta en forma de lleis, de naci-
onalisme i de negació de l’altre. L’altre, com dèiem 
abans, no existeix, l’altre ni tan sols no és reconegut. 
Només existeix Espanya –“la nación más antigua del 
mundo”, diuen sense rubor.
Per això, Espanya, no té resposta intel·lectual al 
procés català. Simplement s’indigna, li puja la tensió 
arterial i llança improperis, amenaces, insults i des-
qualificacions. La seva violència verbal és filla de la 
seva impotència intel·lectual. Dels seus llavis només 
surten pulsions, en cap cas reflexions. Pulsions que 
neixen al ventre i que van directament a la gola sen-
se passar pel cervell. Així, tenim un exportaveu del 
govern espanyol que diu que el president Mas hauria 
de ser afusellat; un diputat que diu que no és una 
consulta, sinó un psiquiatre, el que necessitem els 
catalans; una Conferència Episcopal Espanyola que 
diu que l’independentisme hauria de passar pel con-
fessionari; un dramaturg amb nom de pantà empor-
danès que diu que “cal ficar entre reixes el president 
Mas”, que “la població catalana està mentalment ma-
lalta” i que “l’Estat hauria de tractar-la sense pietat”; 
un escriptor cordovès que diu que els catalans patei-
xen inestabilitat mental; una diputada que diu que el 
dret de decidir és contrari a la democràcia; una altra 
diputada que diu que prohibir que Catalunya voti és 
una victòria de la democràcia; un president del go-
vern espanyol que diu que prohibir un referèndum és 
propi d’una democràcia avançada; un filòsof que diu 
que els catalans som imbècils; un expresident espa-
nyol nascut a Sevilla que compara Catalunya amb el 
franquisme; un ministre d’afers exteriors que relaci-
ona el procés català amb el nazisme; un eurodiputat 

VICTOR ALEXANDRE

No els amoïna el 9-N, els amoïna el que ve tot seguit
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Jean Jaurès i la 1ª Guerra Mundial, ara fa 100 anys
assassinar al Café Croissant de Paris. Una exalta-
ció patriòtica corria pels carrers de França, i a Paris 
es van assaltar comerços d’origen alemany. Aquest 
assassinat va aconseguir que l’esquerra, reticent 
a recolzar la guerra que s’estrenava, anés en bloc 
amb el govern francès a preparar la confrontació. La 
gent va anar cantant a la guerra, i la joventut inflada 
de nacionalisme i patriotisme s’allistava en massa. 
Acabada la Guerra, quatre anys després,  les con-
seqüències van ser dramàtiques: matances de pro-
porcions bíbliques, postguerra  duríssima, Alemanya 
ensorrada econòmicament, la monarquia obligada 
a dimitir i substituïda per la República de Weimar, 
la monarquia austríaca imperial també ensorrada i 
l’imperi desfet, la misèria va ocupar molts llocs d’Eu-
ropa. La societat francesa, vist el desastre que aca-
baven de passar, amb molts remordiments va posar 
el nom de Jean Jaurès a molts carres i places de 
moltes ciutats, reconeixent les seves advertències 
a l’inici de la guerra i que quan les va dir, part dels 
seus ciutadans el va titllar de traïdor a França. Però 
el més paradoxal va ser que el seu assassí Raoul 
Villain, després de 56 mesos de detenció preventiva 
va ser alliberat el 29 de març de 1919, l’any següent 
de acabar-se la guerra. Així s’ escriu la història i els 
desastres que ocasionen els nacionalismes. 

basc que diu que l’independentisme és terrorisme; 
uns manifestants que criden “¡Artur Mas, cámara 
de gas!”; una associació de militars espanyols que 
diu que cal declarar l’Estat de guerra a Catalunya i 
actuar-hi amb les armes; un periodista que diu que 
la independència de Catalunya comportarà l’assas-
sinat i el genocidi... En fi, podríem seguir dies i dies 
amb aquesta mostra d’impotències, perquè creix 
cada minut que passa i perquè Espanya comença 
a adonar-se, per bé que no ho reconeixerà, que el 
procés d’independència de Catalunya és irreversible 
i això la treu de polleguera. De fet, ja fa temps que ho 
sap, només cal observar tota la seva política gover-
namental, així com la desesperació que li provoca 
el corredor mediterrani i les presses per endur-se el 
petroli de Tarragona. Deu pensar que no li cobrarem 
quan negociem els actius i els passius.
Mentrestant, no en tinguem cap dubte, ja ha comen-
çat a ordir una trama per dinamitar les eleccions de 
caràcter plebiscitari que han de venir. Diu pestes de 
la consulta del 9-N, perquè l’ha viscuda com una hu-
miliació, però el que l’angoixa de debò és no poder 
actuar militarment contra la Declaració Unilateral 
d’Independència que ha de seguir a les eleccions. 
Sap que Catalunya es troba en el centre del focus 
internacional i que tota acció de força contra la le-
gitimitat democràtica que li atorguin les urnes serà 
vista com un exercici de totalitarisme. Un exercici 
que el món democràtic toleraria en alguns punts del 
planeta, però que jutjaria inadmissible en el si de la 
Unió Europea. S’acosten, per tant, moments que no 
oblidarem mai i ens cal mantenir el cap fred. Espa-
nya ens voldrà dur al quadrilàter de la boxa, però el 
nostre terreny és el tauler d’escacs.

(Extret d’el Singular.cat)
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El “polígon dels adobers” ja 
té llum verda amb l’aprovació, 
dimarts, del Pla Director del 
Parc d’Innovació del Cuir i la 
Marroquineria, per part de la 
Comissió d’Urbanisme de la 
Catalunya Central, que es va 
reunir a Igualada. Aquest pas 
administratiu representa un 
gran pas endavant per a la fu-
tura implantació de noves em-
preses del sector a la ciutat, 
però també la primera porta 
per al desmantellament indus-
trial de l’històric barri del Rec 
de la capital de l’Anoia. Aquest 
és també el primer sòl indus-
trial que es genera a Iguala-
da després de la creació, als 
anys vuitanta, del polígon de 
les Comes. Tots els agents im-
plicats van voler donar solem-
nitat a l’acte, considerat histò-
ric per la seva importància en 
l’àmbit econòmic.
El Pla Director Urbanístic 
(PDU) que es va aprovar di-
marts afecta, en veritat, a tres 
municipis, Igualada, Jorba i 
Òdena, i en tres zones dife-
rents. 
Efectivament, la zona del 
camp de futbol del barri de 
Fàtima i una petita part de 
l’Espelt -a tocar de l’autovia- 
també formen part del pla, 
bàsicament per a resoldre as-
pectes legals relacionats amb 
la necessitat de tenir zones 
verdes i d’equipaments rela-
cionades amb el veritable sòl 
industrial del polígon, que és 
tota la franja que, al costat de 
l’A-2 per la seva vessant sud, 
va des de la zona dels tallers 
Queraltó, fins la rotonda d’ac-
cés a Sant Genís i la carretera 

Llum verda al polígon dels adobers

Els alcaldes d’Igualada, Òdena i Jorba, amb el president del Gremi d’Adobers i els representants d’Urbanisme de la Generalitat.

que va cap a Tous i Igualada.
L’objectiu és reordenar 
aquests tres sectors dels 
municipis d’Igualada, Jorba i 
Òdena per permetre l’execu-
ció directa d’un nou parc em-
presarial que potenciarà i di-
namitzarà el motor econòmic 
que constitueix la indústria 
adobera d’Igualada.
 
Reubicació de 
les empreses
El Pla aborda, per tant, la reu-
bicació d’aquestes empreses, 
actualment situades al barri 
igualadí del Rec, possibilitant 
així la seva modernització, 
juntament amb la instal·lació 
d’altres companyies de ser-
veis d’innovació o tecnològi-
ques. El PDU servirà també 
per relligar aquestes tres àre-
es i millorar-les paisatgísti-
cament, tot creant una xarxa 
de camins connectors situats 
al llarg de l’eix barri Adober-
torrent de l’Espelt-municipi 
d’Òdena-Camí de Sant Jau-
me.
La superfície que abasta del 
PDU, un total de 43,81 ha, es 
troba dividida en tres sectors 
discontinus ubicats als munici-

pis d’Igualada, Jorba i Òdena 
que es consideren d’interès 
supramunicipal atès el seu 
privilegiat accés a infraestruc-
tures, especialment a l’autovia 
A-2. Són els següents:
- Parc d’innovació del Cuir 
i la Marroquineria, al Pla de 
Can Blasi: situat al nord-oest 
d’Igualada i a l’est de Jorba, 

al sud de l’A-2, són 24,37 ha 
actualment dedicades a usos 
agrícoles. Es tracta d’una 
zona molt propera a l’Escola 
d’Enginyeria d’Igualada (EEI). 
Aquest sector acollirà la reu-
bicació de les indústries ado-
beres del barri del Rec, tot i 
que també es permetran usos 
terciaris per facilitar la implan-
tació d’empreses i millorar la 
seva competitivitat. No s’ad-
metrà l’ús residencial.
Internament, aquest sector 
s’articularà al voltant d’un vial 
principal per al trànsit local 
que discorrerà paral·lel a l’A-
2, respectant la traça dels ca-
mins i de la vegetació existent. 
En la banda sud d’aquest vial 
hi haurà una vorera arbrada 
i recorreguts per a vianants i 
bicicletes. S’articularan dues 
zones d’espais lliures, una 
a l’entrada de l’àmbit i l’altra 
propera a la zona d’estaciona-
ment concentrada de vehicles. 
En general, es promou la plan-
tació arbustiva i d’arbrat tant 
en sòl públic com privat per 
tal d’integrar el sector a l’en-
torn, al temps que es preveu 
una zona verda que actuarà 
de coixí entre l’àmbit i la zona 
residencial de Sant Genís, a 
Jorba.
Quant a la mobilitat, la sortida 
d’aquesta àrea es farà a la ro-
tonda existent a ponent, on hi 
és previst l’enllaç de la futura 
C-37 (ronda Sud d’Igualada) 
amb la l’A-2, constituint un 
nou accés als nuclis urbans 
de Jorba i Igualada.
- Àmbit de l’Espelt: de 
7,71ha, correspon a una an-

tiga finca amb granges, al 
terme d’Òdena, i topogràfica-
ment ocupa un petit turó. Pre-
cisament per la seva condició 
de fita visual acollirà equipa-
ments supramunicipals en la 
part més elevada, dedicats 
a usos educatius, culturals o 
esportius, envoltats d’un parc 
territorial de gran extensió. 
Probablement en aquest espai 
s’hi construiran horts urbans.
La carretera BV-1038 funcio-
narà com a eix viari vertebra-
dor de l’àmbit i com a accés 
als principals eixos viaris ter-
ritorials.
- Àmbit de Fàtima Nord: si-
tuat a continuació de la trama 
urbana consolidada d’Igua-
lada, equival a 11,72 ha on 
s’havia d’ubicar una Àrea Re-
sidencial Estratègica (ARE) 
que, finalment, es va deixar 
sense efecte. Es tracta d’una 
zona alterada topogràficament 
degut a l’activitat d’extracció 
de guixos que s’hi va realitzar 
i constitueix una porta d’entra-
da a Igualada que el PDU veu 
necessari integrar paisatgísti-
cament.
El Pla preveu consolidar la 
zona d’equipaments espor-
tius actuals, complementant 
aquests usos amb zones d’es-
barjo i activitats a l’aire lliure. 
S’integrarà la zona de la gui-
xera a l’estructura d’espais 
oberts del municipi, donant 
continuïtat a l’anella de parcs 
que l’envolta i estructurant el 
buit existent entre els barris de 
Fàtima i Set Camins.
L’accés a l’àmbit de Fàtima 
Nord des de l’N-II es produirà 

Igualada

La Comissió 
d’Urbanisme va 
aprovar dimarts 
a Igualada el Pla 
Director del Parc 
d’Innovació del Cuir i 
la Marroquineria, que 
estarà ubicat al 
llindar d’Igualada i 
Jorba
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Encerclades en vermell, les zones del Pla Director, si bé és la més gran la que tindrà el caràcter veritable de polígon industrial.

El nou polígon 
industrial tindrà 
24 hectàrees, amb 
una gran parcel.la i 
d’altres de més peti-
tes, tot i que caldrà 
esperar un màxim de 
10 anys per a la seva 
urbanització total
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a través del carrer de conne-
xió amb l’Avinguda de la Ver-
ge de la Pietat d’Igualada i la 
Ronda de Fàtima. 
Es preveu que l’Institut Català 
del Sòl (Incasòl) desenvolupi 
tot el sector del PDU del Parc 
d’Innovació del Cuir i la Mar-
roquineria en un únic polígon, 
tot i que es pugui dur a terme 
per fases. L’horitzó temporal 
per materialitzar el projecte és 
d’un màxim de 10 anys.
Una vegada feta l’aprovació 
inicial, el nou PDU s’exposarà 
a informació pública durant 45 
dies, per després ser sotmès 
a audiència dels ajuntaments 
implicats durant un mes més. 
Després de resoldre les possi-
bles al·legacions, la Comissió 
de Política Territorial i d’Urba-
nisme de Catalunya (CPTUC) 
serà l’encarregada de l’infor-
me previ a l’aprovació defini-
tiva pel conseller de Territori i 
Sostenibilitat.
Igualada va allotjar una pui-
xant indústria de la pell, con-
centrada en el barri del Rec, 
que va arribar a aglutinar el 
40% de totes les adoberies de 
l’Estat espanyol al 1950.
Actualment, encara el 7,3% de 
l’ocupació industrial de la co-
marca de l’Anoia correspon al 
sector del cuir i del calçat i el 
80% de la producció adobera 
igualadina es destina a l’ex-
portació. Tot i això, el barri del 
Rec ha quedat obsolet a l’ho-
ra d’acollir els usos industrials 
més moderns, atès que els 
edificis més antics pateixen 
dèficits de conservació i l’es-
tructura dels carrers dificulta 
l’accés dels transportistes. 
Els darrers anys s’han succeït 
les iniciatives per millorar les 
condicions de les indústries 
adoberes i, al mateix temps, 
per conservar els elements ar-
quitectònics més singulars del 
barri del Rec.
Així, per exemple, l’Ajunta-
ment d’Igualada i el Gremi de 
Blanquers impulsen el projecte 
Igualada Leather Cluster Bar-
celona, una iniciativa orienta-
da a fer més competitiu aquest 
àmbit industrial. Aquesta és 
una aposta estratègica per al 
creixement de la ciutat i que 
vol convertir Igualada en una 
capital singular per captar in-
versions vinculades a la pell.

Victòria del model 
industrial d’Igualada
L’alcalde Marc Castells deia 
dimarts després de la reunió 
de la Comissió d’Urbanisme 
que “aquest és un acte histò-
ric, però a la vegada és una 

victòria del model industrial 
que sempre hem promocionat 
a la nostra ciutat. Algú pensa-
va que Igualada havia de ser 
una ciutat de serveis, però els 
serveis de qualitat es donen 
a la indústria. Avui també re-
solem una demanda històrica 
dels nostres blanquers, però a 
la vegada des de l’Ajuntament 
també podrem oferir sòl indus-
trial a les empreses de marro-
quineria”.
De fet, un dels grans objectius 
de l’actual govern municipal 
és fer venir a aquest nou po-
lígon una coneguda multina-
cional de marroquineria. Tot i 
que es manté un lògic silenci 
sobre les gestions, algunes 
fonts apunten a  que aquestes 
estan força avançades, amb 
la intermediació de la Gene-
ralitat. El fet que una parcel.
la sigui enorme -just la que és 
tota dins el terme municipal 
d’Igualada- ja estaria enfoca-
da a aquestes negociacions. 
El fruit de tot plegat, però, tar-
darà en arribar. L’alcalde es 
limita a parlar de “mig termini” 
en aquest assumpte, però, de  
confirmar-se, donaria a Igua-
lada centenars de llocs de tre-
ball qualificats. Ningú no dub-
ta, però, que aquest gairebé 
“polígon a mida” s’ha fet pen-
sant en aquesta possibilitat.
Un dels grans beneficiats per 
al nou espai industrial és el 
municipi de Jorba. L’alcalde 
Josep Maria Palau explicava 
que “portem molts anys des 
de Jorba impulsant aquests 
terrenys per a fer-hi activitat 
econòmica relacionada amb 
la innovació. Ara ho tenim tot 
com ho volíem, un espai amb 
molt futur, amb l’exigència de 
que la indústria que s’implanti 
tingui un grau de recerca, in-
novació i generació de conei-
xement, amb personal qualifi-
cat”. 
En la mateixa línia, Pep Solé, 
alcalde d’Òdena, afegia que 
“aquesta és una demostració 

Els alcaldes 
d’Igualada, Jorba i 
Òdena remarquen la 
importància d’aquest 
pas històric per la 
Conca d’Òdena

La Comissió d’Urbanisme es va reunir dimarts a les instal.lacions del Campus Universitari.

El Gremi d’Adobers 
celebra el pas, tot i 
que el trasllat de les 
adoberies dependrà 
de cada cas 
particular i del futur 
urbanístic 
del barri del Rec

Un dels objectius de 
l’actual govern 
municipal és fer 
venir a aquest polí-
gon una multinacio-
nal de marroquineria

que els municipis junts podem 
fer coses. Nosaltres sempre 
ens hem oposat a la creació 

de polígons perquè sí, sense 
tenir res assegurat, però ente-
nem que aquesta és la mane-
ra de fer urbanisme, encerta-
da. El sòl industrial és limitat i 
s’ha de ser rigorós”.
El president del Gremi d’Ado-
bers, Xavier Badia, afirmava 
que “avui és un dia molt satis-
factori pel gremi, i pel futur de 
les nostres indústries. Fa anys 
que cercàvem un espai on po-

der tenir les nostres indústries, 
que fos adient. Ara se’ns ofe-
reix futur, i caldrà trobar la via-
bilitat econòmica del trasllat. Hi 
ha plena disposició per part de 
tothom per aconseguir trobar 
la fórmula per permetre que el 
trasllat es vagi fent en el ter-
mini de temps que cadascuna 
de les indústries necessiti. No 
tots tenim el mateix termini, i 
també depèn del futur del barri 
del Rec, de com es plantegi el 
seu desenvolupament urba-
nístic”. Badia va agrair la col.
laboració de la Generalitat i 
dels tres ajuntaments afectats, 
i afegia que “amb tot plegat 
s’ha aconseguit que el nostre 
sector tingui possibilitats de 
creixement real, i veiem molt 
convenient que les empreses 
de marroquineria puguin venir 
a Igualada i aprofitar-se de tot 
el que tenim aquí, en diversos 
àmbits”.
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La candidatura de la Festa 
dels Reis d’Igualada per ser 
considerada Patrimoni Imma-
terial de la UNESCO comença 
la recta final. El proper mes 
de desembre la Comissió de 
Patrimoni de la Generalitat do-
narà el vistiplau a la candida-
tura igualadina, de forma que 
aquesta serà enviada al Minis-
teri de Cultura de Madrid, qui 
haurà de triar entre altres opci-
ons d’altres comunitats espa-
nyoles per enviar-la a la cen-
tral de la UNESCO, a París, 
qui tindrà la darrera paraula. 
Abans, però, Igualada haurà 
de demostrar a ulls de tothom 
que és una pinya per demanar 
que la seva festa més preuada 
tingui aquest prestigi interna-
cional. Aquest és un acte ne-
cessari, i molt important. 

Acte públic, necessari 
i obert a tothom
Serà el 4 de desembre, un 
dijous, a les 8 del vespre, al 
Teatre de l’Ateneu Igualadí. 
L’alcalde Marc Castells i els 
membres de la Fundació de 
la Cavalcada de Reis van pre-
sentar dimecres aquest acte 
públic, al qual és convidat 
tothom. Volen implicar al mà-
xim la ciutadania i les entitats 
d’Igualada en un procés que 
serà llarg i disputat. A l’acte 

Joan Prats, de la Fundació Reis d’Igualada, l’alcalde Marc Castells i el conseller Ferran Mascarell, amb els Reis d’Orient, aquest any.

Iniciativa vol que 
l’Ajuntament 
s’impliqui més contra 
la violència masclista

Crida a omplir l’Ateneu Igualadí el 4 de desembre 
per la candidatura de la Festa dels Reis a la UNESCO

REDACCIÓ / LA VEU

El proper dimarts 25 de novem-
bre és el Dia Internacional per 
a l’Eradicació de les Violènci-
es Masclistes. L’Ajuntament 
d’Igualada ha presentat un 
manifest institucional redactat 
per la Generalitat, Diputacions 
i entitats municipalistes, que 
el grup municipal d’ICV-EUiA 
troba tou i poc compromès, 
perquè no implica cap acció 
política concreta davant d’un 
problema tan greu, tan ampli i 
tan vergonyós per a la nostra 
societat.
Potser per això, per la manca 
de compromís polític concret, 
el manifest va ser aprovat per 
unanimitat el passat dimarts 
dia 18. Iniciativa també va 
votar a favor, però no sense 
demanar al govern local un 
paper més actiu en la lluita 
contra la violència masclista.
Concretament, la regidora del 
grup ecosocialista, Montserrat 
Mateu, va proposar incorporar 
al manifest dues mesures. La 
primera instar al Parlament 
a constituir un acord social i 
polític per l’eradicació de la 
violència masclista; la segona 
ampliar els recursos econò-
mics i humans destinats al de-
senvolupament de polítiques 
d’igualtat actives, integrals i 
participatives, per a la conse-
cució d’una societat lliure de 
violència de gènere.
Mateu va explicar que l’Acord 
“hauria d’integrar tan organit-
zacions polítiques com  soci-
als i feministes que treballen 
en l’àmbit dels drets de les 
dones. El seu objectiu hauria 
de ser elaborar les recoma-
nacions i mesures per la lluita 
contra la violència masclista a 
totes les institucions públiques 
de Catalunya així com fer-ne 
el seguiment, avaluar les po-
lítiques i emetre els informes 
que corresponguin amb  ca-
ràcter públic”.
Sobre la segona mesura, la 
regidora afirma que “prevenir 
i combatre la violència con-
tra les dones ha de ser una 
prioritat de país, per a totes 
les institucions públiques, 
des de l’àmbit educatiu fins 
al judicial i, especialment, en 
aquest últim”. La incorporació 
d’aquestes dues mesures va 
ser refusada pel govern de 
la ciutat. “Aquesta manca de 
compromís polític que dema-
na ICV-EUiA a Igualada és el 
que també trobem a faltar en 
el Parlament, on els vots con-
traris de CiU, ERC i PP van re-
butjar una proposta de resolu-
ció que buscava aquest Acord  
social i polític per l’eradicació 
de la violència masclista”.

hi serà el director general de 
Patrimoni Cultural de la Gene-
ralitat, Joan Pluma.
Castells explicava dimecres 
que aquest acte es fa “per a 
fer partícip tothom dels passos 
que cal seguir des d’ara i per a 
implicar activament ciutadania 
i entitats en una fita que serà 
llarga i complicada i on cal 
disposar dels màxims suports 
possibles”. 
   
Llarg procés ple 
de burocràcia
El procés per aconseguir que 
la UNESCO reconegui la fes-

ta dels Reis com a Patrimoni 
Cultural i Immaterial es preveu 
llarga, doncs és plena de bu-
rocràcia. Joan Farrès, de la 
Fundació Reis d’Igualada, va 
explicar que avui la candidatu-
ra es troba en fase de concre-
ció, un cop rebuts els suports 
del Ple de l’Ajuntament, del 
departament de Cultura de la 
Generalitat, del Consell As-
sessor del Patrimoni Cultural 
Català i, més recentment, del 
Parlament de Catalunya. 
Ara mateix s’està enllestint la 
redacció del formulari oficial 
de candidatura, s’estan reco-
llint els documents de prova 
i consentiment necessaris, i 
s’estan preparant un recull 
fotogràfic i un vídeo explicatiu 
que caldrà incorporar-hi. Tota 
la documentació necessària 
és previst que estigui enlles-
tida durant el proper mes de 
gener. 
Per arribar fins aquí, però, 
ha calgut també el compro-
mís institucional, el primer, de 
l’Ajuntament d’Igualada, però 
també el del conseller de Cul-
tura, Ferran  Mascarell, que va 
viure en directe la Festa dels 
Reis de la ciutat. Els grans 
arguments a l’hora d’optar a 
aquest reconeixement són la 
gran mobilització que suposa 
per la ciutat i l’esperit solida-
ri que l’han empès des dels 
seus orígens, a finals del se-
gle XIX. L’arribada del patge 
Faruk, els missatges adreçats 
als infants a través de la rà-
dio, una cavalcada amb mil 
patges, les desenes de milers 
d’espectadors als carrers, la 
pujada amb escales als bal-
cons, i el gran desplegament 
logístic i organitzatiu que per-
met el repartiment dels regals 
a les llars durant la mateixa Nit 
de Reis, són alguns dels ele-
ments que la fan única.  
Els Reis d’Igualada ja són 
Festa Popular d’Interès Cul-

tural des de l’any 2010 i van 
rebre la Creu de Sant Jordi el 
2013, totes dues distincions 
atorgades per la Generalitat. 

Al costat de la Patum 
i dels Castellers
Actualment, a Catalunya ja 
són Patrimoni Cultural Imma-
terial de la Humanitat per la 
UNESCO la Patum de Berga i 
els Castellers. El Misteri d’Elx, 
el Tribunal de les Aigües i la 
Festa de la Mare de Déu de 
la Salut d’Algemesí al País 
Valencià, el Cant de la Sibil-
la a les Illes Balears, i la Di-
eta Mediterrània compartida 
per Espanya, Grècia, Itàlia i el 
Marroc, són altres casos pro-
pers reconeguts per aquesta 
institució.  

“Competència” a Alcoi
Aquesta “cursa” per a ser re-
coneguts per la UNESCO, 
però, no serà fàcil. La candi-
datura igualadina tindrà “com-
petència”, ja que la Cavalcada 
de Reis Mags d’Alcoi (Alacant) 
també té intenció de presen-
tar-se pel mateix assumpte. 
Els alacantins presumeixen 
de tenir la festa dels reis “més 
antiga que se’n té constància, 
i està considerada festa d’in-
terès turístic nacional, doncs 
la primera representació de la 
cavalcada està documentada 
l’any 1866”. De fet, la referèn-
cia a la cavalcada dels reis 
mags en castellà a la popular 
“wikipedia” no fa cap referèn-
cia a Igualada, i sí moltes a 
Alcoi. 
Aquesta és, doncs, una de-
mostració que malgrat que els 
igualadins tenen molt clar que 
la Festa dels Reis és singular i 
mereixedora de tenir un reco-
neixement universal, res està 
guanyat ni decidit. Caldrà que 
aquesta sigui una victòria i un 
clam de tota la ciutat.

Important empresa 
de comunicació busca
per al seu departament comercial

- Comercial autònom/a
- Menor de 30 anys

- Formació a càrrec de l'empresa.
Condicions negociables 

Interessats enviar CV a:
comercial628@gmail.com 



11
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
21 de novembre de 2014Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Durant la jornada del 9N, a 
l’Anoia un total de 26.532 per-
sones es mostraren contràries 
a les prohibicions promogudes 
des del govern espanyol tot 
deixant la seva signatura en 
una denúncia dirigida a l’Or-
ganització de les Nacions Uni-
des, al Parlament Europeu, a 
la Comissió Europea, al Con-
sell d’Europa i a l’Organització 
per a la seguretat i la coopera-
ció a Europa.
En la denúncia s’especificava 
que Catalunya ha exhaurit to-
tes les vies legals dins l’estat 
espanyol per trobar un acord 
polític que permeti preguntar 
als ciutadans si volen o no 
ser un Estat degut a que exis-
teix una manca absoluta de 
voluntat política i s’acumulen 
dificultats i negatives per part 
de les màximes institucions 
polítiques i judicials de l’estat 
espanyol. 
El nou 9-N no només hi havia 
urnes per respondre a través 
d’un procés participatiu a la 
doble pregunta que permetia 
als ciutadans opinar sobre si 
volen o no la independència 
de Catalunya. Partits i entitats 
sobiranistes van preparar, a 
instàncies d’ICV-EUiA, una 
segona mobilització que con-
sistia a elevar una denúncia 
col·lectiva contra el govern del 
PP davant les instàncies judi-
cials europees.

Dimecres, trobada de la ter-
ritorial de l’ANC a l’Anoia
D’altra banda, el passat dime-
cres els associats a l’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC)  
d’Igualada i comarca van 
trobar-se a l’Ateneu Igualadí 
per tal de plantejar les pro-
peres accions en funció dels 
resultats del 9N. Aquestes as-
semblees s’estan fent a tot el 
territori català. Entre d’altres 
punts, els assistents formen 
una valoració tot contestant a 

Taula a Vilanova del Camí. A la dreta, taula a Capellades.

L’Anoia signa 26.532 denúncies contra el govern del PP pel 9N

REDACCIÓ / LA VEU

Divuit dels vint-i-un regidors 
que conformen el ple muni-
cipal l’Ajuntament d’Igualada 
han signat la denúncia contra 
l’actitud del govern estatal 
davant del procés participatiu 
del 9N. 
L’alcalde, Marc Castells, i els 
regidors Josep Miserachs, 
Àngels Chacón, Jordi Segu-
ra, Jordi Pont, Imma Soteras, 
Anna Bacardit, Fermí Cap-
devila, Jordi Batalla, Rosa 
Plassa, Joan Torras, Joan 

18 dels 21 regidors d’Igualada 
també signen la denúncia, tots 
excepte els del PP i PxC

Requesens, Jordi Riba, Pilar 
Salat, Xavier Figueres, Joa-
quim Roca, Andreu Boixadé i 
Montserrat Mateu han subs-
crit un document, promogut 
arreu del país, que es vol fer 
arribar ara a les institucions 
internacionals per a reclamar 
el dret a decidir de Catalunya 
i denunciar els impediments 
per part del govern de l’Estat. 
No han signat els dos regi-
dors del PP (Joan Agramunt 
i Pere Calbó) i el de PxC Ro-
bert Hernando.

Taula a Santa Margarida de Montbui.

les següents preguntes:
Què hem après de la campa-
nya Ara és l’Hora i dels resul-
tats del 9 N?
Cal que mantinguem la pro-
posta de candidatura unitària, 
tal com indica el nostre full de 
ruta, com la única opció a la 
qual l’Assemblea pugui donar 
suport?
Si aquesta candidatura unità-
ria no fos possible, hauria de 
donar suport l’ANC a aquelles 
candidatures que portin en el 
seu programa el compromís 
de declarar la independèn-
cia, d’acord amb la proposta 
del Consell Assessor per a la 

Transició Nacional?
Quin grau d’implicació ha de 
tenir l’ANC en el procés elec-
toral?
Quin ha de ser el treball priori-
tari de les nostres assemblees 
(territorials, sectorials i exteri-
ors) a partir d’ara?

Encara es pot votar
Fins el 25 de novembre, els 
anoiencs que no ho han fet 
poden encara votar. Han de 
dirigir-se a la delegació de la 
Generalitat a Manresa, al Pa-
lau Firal d’aquesta població, 
de dilluns a divendres de 9 del 
matí a 5 de la tarda.
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La Plataforma Vegueria Pene-
dès (PVP) ha lamentat en un 
comunicat que en la prepara-
ció de la logística i en l’anunci 
dels resultats del procés parti-
cipatiu del 9-N el Govern hagi 
oblidat l’Àmbit del Penedès, 
del que en forma part gairebé 
tota la nostra comarca, a ex-
cepció dels municipis de l’Alta 
Anoia. 
L’entitat recorda que al llarg 
de la jornada la vicepresiden-
ta del Govern, Joana Ortega, 
va donar els resultats de par-
ticipació desgranats en 7 ve-
gueries i sense el Penedès. 
“L’enorme alegria per l’èxit de 
la jornada, per la massiva par-
ticipació ciutadana i per la lliçó 
de valentia i democràcia del 
poble català ha quedat entela-
da al Penedès per aquest me-
nysteniment”, expliquen des 
de la Plataforma, que recorda 
que malgrat que l’Àmbit és 
una realitat -aprovat pel Parla-
ment- des de fa més de quatre 
anys “la Generalitat no l’està 
desplegant, ni han volgut mo-
dificar la llei de Vegueries”.  

Discriminació
Des de la plataforma es pre-
gunten “a què es deu ara 
aquesta discriminació? de 
qui es responsabilitat?”, si 
dels responsables de la Ge-
neralitat o “senzillament dels 
nostres polítics de les quatre 
comarques penedesenques 
i especialment els de Con-
vergència i Unió, que són els 
que ara governen la majoria 
d’institucions del país, per les 

Reunió dels cercles de Podemos a l’Anoia, divendres passat a Vilanova del Camí.

L’Àmbit Penedès, del qual en forma part 
quasi tot l’Anoia, oblidat durant el 9-N

REDACCIÓ / LA VEU

L’organització política Pode-
mos, que lidera Pablo Igle-
sias, ultima la creació d’una 
secció local (“cercle” en l’argot 
d’aquesta formació) a Iguala-
da. 
El passat divendres a la tarda-
vespre, la formació va cele-
brar una primera reunió de 
tots els “cercles” que actual-
ment té formats a l’Anoia. Es 
tracta, sobretot, dels de Piera i 
Cabrera d’Anoia, que ja tenen 
una certa estructura, i de la 

Podemos ultima un “cercle” a 
Igualada, al costat dels de Piera, 
Vilanova del Camí i Cabrera

nova fornada, a Vilanova del 
Camí i Igualada, encara amb 
molts pocs membres. La re-
unió es va fer al Restaurant 
Nou de Vilanova. 
Els militants d’aquesta forma-
ció política a l’Anoia van de-
batre la situació actual en els 
seus municipis i la possibilitat 
de presentar candidatura a les 
eleccions municipals, previs-
tes pel maig de l’any que ve, 
o bé començar a incidir en el 
debat polític local.

Un acte de les joventuts 
de PxC a la Censada 
desencadena polèmica

REDACCIÓ / LA VEU

L’associació Unitat Contra el 
Feixisme i el Racisme (UCFR) 
Anoia ha denunciat la celebra-
ció d’unes colònies el passat 
cap de setmana a la casa “La 
Censada” de Santa Marga-
rida de Montbui, a càrrec de 
l’Avenir Identitari, les joventuts 
de Plataforma per Catalunya 
(PxC). La polèmica va compli-
car-se quan el Consell Nacio-
nal de la Joventut de Catalu-
nya (CNJC) va donar suport a 
la denúncia d’UCFR, i el direc-
tor general de Joventut de la 
Generalitat, Toni Reig, va en-
viar una carta al propietari de 
la casa de colònies recordant-
li la funció social i educativa 
d’aquest tipus d’establiments. 
El secretari general de Plata-
forma per Catalunya, l’igualadí 

Robert Hernando, ha presen-
tat denúncia contra Reig “per 
presumptes delictes de preva-
ricació a l’entendre els serveis 
jurídics de PxC que ha intentat 
deliberadament i abusant del 
seu càrrec boicotejar unesjor-
nades formatives i el dret de 
reunió d’un partit polític que 
és la sisena força municipal 
de Catalunya per motius de 
discriminació política”. Her-
nando també ha denunciat per 
presumptes injúries i calúmni-
es a ICV-EUiA que “el dia 14 
de novembre va publicar a la 
seva pàgina oficial d’internet 
adjectius tals envers el semi-
nari educatiu de PxC com ara 
“trobada neonazi” banalitzant-
bastament el nazisme, i van 
acusar a la nostra formació de 
xenòfoba i racista”. 

Trobada a la Censada de les joventuts de PxC, el passat cap de setmana.

seves discrepàncies internes? 
Ens hem quedat sols?”, diu el 
comunicat de la Plataforma de 
la Vegueria Penedès.
En el comunicat, es recor-
da també que, comparant-ho 
amb el “recent” procés sobira-
nista, en el cas del Penedès ja 
fa “més de 10 anys que hem 
participat en un llarg procés i 
hem decidit a favor del nostre 
reconeixement del Penedès. 
La història d’aquests anys, en 
un cas i en l’altre, és la his-
tòria d’una revolta, és la his-
tòria d’un procés participatiu 
i reivindicatiu. ¿Com és que 

arribat el moment solemne 
que Catalunya exerceix el dret 
a decidir es deixa de banda 
l’únic àmbit/vegueria del país 
que ho és gràcies a haver cre-
gut en el dret a decidir?”
La plataforma reclama “un 
tracte just, per això cal fer net 
i recuperar el retard que ve-
nim patint. La conflictivitat ter-
ritorial no té cap rendibilitat, i 
amb declaracions d’intencions 
no anem enlloc. Govern i po-
ble han d’anar junts si volem 
avançar de valent. Exigim tot 
allò que ens han escatimat”.

La Fundació Sant Josep ofereix una 
xerrada sobre les “voluntats anticipades”
REDACCIÓ / LA VEU

La Fundació Sant Josep oferi-
rà el dijous 27 de novembre a 
les 7 de la tarda una jornada 
informativa sobre les voluntats 
anticipades. La xerrada s’em-
marca en el cicle de conferèn-
cies “Les tertúlies del Casal de 
Passeig” que tenen lloc cada 
últim dijous de mes. 
Les voluntats anticipades són 
unes instruccions que una 
persona major d’edat, amb 
capacitat suficient i de manera 
lliure, adreça al seu metge o 
metgessa responsable, per tal 
que les tingui en compte quan 
la persona es trobi en una situ-
ació en què les circumstàncies 
que concorrin no li permetin 
d’expressar personalment la 
seva voluntat. Són una forma 
d’expressió de l’autonomia de 
les persones a l’hora de deci-

dir en relació amb la seva prò-
pia salut, la qual cosa consti-
tueix un dret avalat èticament 
i legalment. L’objectiu dels 
documents de voluntats antici-
pades és mantenir el respec-
te a les decisions personals 
dels pacients i augmentar la 
seguretat dels professionals 
a l’hora de respectar-les. El 
suport dels professionals en 
l’elaboració del document de 
voluntats anticipades millora 
la pràctica clínica i reforça la 
relació assistencial.
Aquesta xerrada s’emmarca 
en la campanya de foment 
de l’envelliment actiu que ha 
organitzat la Fundació Sant 
Josep amb la col·laboració del 
Consell Consultiu de la Gent 
Gran del Consell Comarcal de 
l’Anoia. L’objectiu és proporci-
onar coneixements, habilitats 

i actituds positives envers la 
salut i la qualitat de vida. 
La Fundació Sant Josep és 
un centre sociosanitari que 
ofereix diversitat de serveis 
clínics i d’atenció social per a 
persones de totes les edats i 
amb diferents patologies i/o 
necessitats. A la Fundació s’hi 
poden trobar diferents serveis.
Concretament, l’Àrea Socio-
sanitària compta amb unitats 
d’hospitalització,  un hospital 
de dia, un equip d’avaluació 
integral ambulatòria de tras-
torns cognitius. L’Àrea Social 
s’encarrega de la gestió de la 
Llar Verdaguer, el Centre de 
dia Montbui i la Residència 
Sant Josep. A l’Àrea de con-
sultes externes s’ofereixen 
els serveis de logopèdia, fisi-
oteràpia, ambulatori, consulta 
mèdica i geriatria. 
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26 de novembre 
només durant aquest dia, vine a provar 

l’escàner biofotònic i emporta’t el teu diagnòstic.

COM PUC SABER SI ELS MEUS 
SUPLEMENTS VITAMÍNICS ESTAN 

FENT EFECTE?
 La resposta a aquesta pregunta està en l’Escàner 
Biofotònic. És la primera companyia en complementació 
nutricional en oferir-li d’una manera prescisa, no invasiva i 
ràpida de determinar l’estat dels seus antioxidants i d’establir 
si els seus suplements vitamínics estan veritablement fent 
efecte.

Institut Yvette Pons
 C/ Sant Martí de Tous, 37 
08700 Igualada, Barcelona.

Tel. 93 804 62 02
 info@yvettepons.com

www.yvettepons.com
www.facebook.com/yvetttepons

Tenim la solució per protegir-se i sentir-se més jove 
gràcies a la revolucionària plataforma científica 
Ageloc i la seva innovadora tecnologia guanyadora 
d’un PREMI NOBEL.

El futur
 és ara!

 L’escàner biofotònic és l’única eina en el món 
capaç de mesurar el nivell de carotenoides, que és el nivell 
d’oxidació de les cèl·lules.

 

 Amb aquest diagnòstic sabrem el grau d’oxidació 
cel·lular que té cada persona i la predisposició a envellir. 
Podrem aconsellar a cada persona quina nutricosmètica 
necessita per reduir totalment l’oxidació. Al cap d’1 mes 
tornarem a escanejar per verificar com ha millorat el nivell 
oxidatiu.

Sol·licita la teva cita al telèfon 93 804 62 02.
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Un recent estudi sobre el po-
lígon industrial de les Comes, 
elaborat per la Unió de Polí-
gons Industrials de Catalunya 
(UPIC) i finançat per la Dipu-
tació, servirà per a millorar-ne 
la gestió futura, la promoció 
d’aquest espai i les polítiques 
municipals en diversos àm-
bits. L’estudi es va presentar 
dimecres, amb presència de 
la presidenta de l’Associació 
d’Empresaris del Polígon, As-
sumpta Castells, de la tinent 
d’alcalde de Dinamització 
Econòmica, Àngels Chacón, 
i del regidor d’Entorn, Josep 
Miserachs.
L’estudi -el primer que es fa 
en aquesta zona d’Igualada- 
fa una anàlisi de les empre-
ses que hi ha ubicades en el 
polígon segons el seu sector 
i la seva superfície, alhora 
que enumera els avantatges 
i els inconvenients (un DAFO) 
d’aquest espai industrial igua-
ladí, que comparteix presèn-
cia amb la zona residencial de 
les Comes. Avui, el polígon té 
activa un 75% de la seva su-
perfície industrial amb predo-
mini del tèxtil, la construcció i 
el comerç.

Pla de dinamització
Chacón va explicar que l’es-
tudi haurà de permetre “la re-
dacció d’un Pla de Dinamitza-
ció que incideixi en l’impuls del 
teixit econòmic, implementant 
actuacions per a millorar i di-
namitzar l’entorn de les seves 
empreses. Bàsicament, les 
accions es faran en tres eixos, 
el de la gestió, la promoció i 
les polítiques municipals d’ac-
ció directa”. Els representants 
polítics van ser molt clars en 
agrair “poder comptar amb un 
interlocutor vàlid en aques-
ta zona d’Igualada”, quelcom 
que fins fa ben poc semblava 

Polígon Industrial de les Comes d’Igualada.

Avui, el polígon té un 
índex d’ocupació del 
75%, amb 320 
empreses 
instal.lades, amb 
predomini del tèxtil, 
la construcció 
i el comerç

Un estudi sobre el polígon industrial de les Comes servirà per 
millorar-ne la gestió, promoció i les polítiques municipals

impossible. 

“Ens estimem el polígon”
Avui, existeix l’Associació 
d’Empresaris del Polígon de 
Les Comes. Assumpta Cas-
tells explicava dimecres que 
“la planificació fallida del 
POUM va fer que els empre-
saris i propietaris del polígon 
industrial de les Comes es po-
sessin les piles. Durant molts 
anys el polígon va estar sota 
mínims, no s’hi feia gairebé 
gens de manteniment. Avui 
podem dir que ens estimem el 
polígon”.
Per fer l’estudi s’ha dut a ter-
me una enquesta on-line amb 
posterior seguiment telefònic 
que ha rebut resposta d’un 
54% de les empreses contac-
tades, una xifra que els autors 
destaquen com a “molt nota-
ble” respecte altres estudis 
similars. Aproximadament el 
60% dels enquestats són pro-
pietaris de naus a Les Comes i 
un 40% són arrendataris.  
 

156 hectàrees 
i 320 empreses
Les conclusions del cens i 
l’anàlisi exposen que aquest 
polígon urbà, de 156 hectàre-
es de superfície, té ara mateix 
unes 320 empreses instal-
lades i un índex d’ocupació 
superior al 75%. La titularitat 
dels espais és en un 95% pri-
vada i en un 5% pública. Pel 
que fa a la dimensió de les 
empreses actives, es desprèn 
que pràcticament la meitat, un 
47%, tenen una superfície mà-

xima de 1.000 m2, un 43% en-
tre 1.001 i 5.000 m2 i un 10% 
superen els 5.001 m2.  
Es tracta d’una zona d’activi-
tat altament diversificada: un 
15,3% de les seves empreses 
es dediquen a l’àmbit de la 
construcció, un altre 15,3% al 
comerç a l’engròs i un 14,4% 
al tèxtil. La resta, en percen-
tatges menors, es mouen en 
àmbits tan diversos com im-
mobiliària i serveis empresa-
rials, agricultura i ramaderia, 
maquinària i equips mecànics, 
edició i arts gràfiques, ener-
gia, materials per al transport, 
alimentació i begudes, con-
fecció i pelleteria, fusta i suro, 
cuir i calçat, paper, fabricació 
de mobles, indústria química, 
metal·lúrgia i manteniments 
varis. 
Pel que fa a l’àmbit d’actuació 
de les empreses ubicades a 
l’àrea, un 37% desenvolupen 
l’activitat a Catalunya, un 31% 
en l’àmbit estatal, un 25% en 
l’àmbit internacional i només 
un 8% ho fan a nivell local. 
 
Fortaleses i 
debilitats del polígon 
Les fortaleses detectades són, 
entre altres, la bona ubicació 
geogràfica i les comunicaci-
ons, la diversificació d’activi-
tats, el seu paper com a motor 
econòmic de la zona i una dis-
tribució i parcel·lació adequa-
da a la tipologia de les empre-
ses, entre altres. 
Entre les debilitats, l’estudi 
destaca la necessitat de mi-
llorar infraestructures internes 
o el manteniment, la poca ca-
pacitat de creixement físic, la 
complexitat administrativa a 
l’hora de dur a terme tràmits o 
la rigidesa urbanística. Com a 
amenaces, l’estudi alerta de la 

crisi econòmica i la competèn-
cia d’altres zones industrials 
veïnes i, quan a oportunitats 
que es poden aprofitar, es-
menta les possibles sinergi-
es amb altres àrees i sectors 
econòmics de la ciutat i de la 
Conca d’Òdena, l’efecte trac-
tor de projectes singulars en 
marxa actualment a Igualada 
o el suport tant local com ex-
tern d’impuls a l’empresa i la 
PIME. 

Futures millores
El regidor Josep Miserachs va 
explicar que ja s’està posant 
remei a alguns dels defec-
tes detectats, gràcies al Pla 
de Manteniment i Millora del 
Polígon Industrial de Les Co-
mes, iniciat el 2013. Amb un 
cost de 40.000 euros, s’estan 
arranjant al voltant de 310 m2 
de voravies, concretament als 
carrers Itàlia, Grècia, Portugal 
i Països Baixos i a l’Avinguda 
d’Europa. 
Aquestes accions se sumen a 
les efectuades l’any anterior, 
quan es van destinar 40.000 
euros més per adequar 490 
m2 de voravies  als carrers 
Dinamarca, Alemanya, Gran 
Bretanya, França, Irlanda, Pa-
ïsos Baixos i a les avingudes 
d’Europa i Països Catalans. a 
millora dels embornals duta a 
terme l’any passat per a mini-
mitzar els efectes dels aiguats 
eleva la xifra invertida pel con-
sistori en el polígon en aquest 
capítol a 90.000 euros en dos 
anys. 
Miserachs també va explicar 
que aquest mes de novembre 
ha entrat també en vigor el 
contracte de manteniment del 
polígon. L’empresa TAC serà 
responsable des d’ara de la 
pintura viària, el manteniment 
i neteja de zones enjardina-
des, el manteniment del pa-
viment i el manteniment bàsic 
del clavegueram. Aquestes 
setmanes ja han començat les 
tasques de pintura viària i des-
brossat i neteja de zones en-
jardinades. En un futur també 
es planteja millorar els espais 
d’aparcament, de forma que 
les imatges habituals de cot-
xes aparcats damunt la vorera 
no es repeteixin.

La planificació 
fallida del nou POUM 
d’Igualada 
va motivar l’aparició 
d’una associació 
d’empresaris a les 
Comes, que avui és 
l’interlocutor vàlid de 
l’Ajuntament

Cotxes aparcats damunt la vorera, al polígon de les Comes. Una imatge molt habitual que pot tenir els dies comptats.
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El passat divendres, 14 de 
novembre, van començar els 
tallers del procés participatiu 
Despertem Cal Badia?, enfo-
cat a decidir els usos i el mo-
del de gestió del futur espai 
d’entitats que ha d’acollir a 
partir de l’any vinent aquesta 
simbòlica edificació d’Iguala-
da, de propietat municipal. 
En aquest primer taller, més 
d’una vintena de joves, repre-
sentants de diferents entitats, 
van poder escoltar l’arquitecte 
municipal, Carles Crespo, que 
els va situar urbanísticament 
l’edifici i les seves potenciali-
tats dins la pròpia ciutat. 
A continuació, una arquitecte 
de la Cooperativa la Col els 
va donar eines d’interpretació 

Luís Vega, Marina Molinete, Enrique Fernández Sallent, Lídia Blay, Pere Besora i Xavier Viñas.

Diumenge, caminada del grup “La Clau”

Demà continuen les trobades per definir 
el futur espai de joves de Cal Badia

de l’espai per a poder treballar 
conjuntament a través de plà-
nols, fotografies i una maque-
ta del mateix edifici. Els joves, 
dividits per grups, van poder 
parlar del tipus d’activitats que 
ells desenvolupen actualment 
a Igualada, quines mancan-
ces troben dia a dia i, en con-
seqüència, van poder fer un 
llistat d’aquelles que Cal Badia 
podria cobrir. 
El resultat final va ser un con-
junt important de propostes 

El servei de Cirurgia de 
l’Hospital participa en 
el congrés català, a Palamós
REDACCIÓ / LA VEU

El passat 17 d’octubre, va te-
nir lloc a Palamós el XII Con-
grés Català de Cirurgia. El 
Servei de Cirurgia i especiali-
tats quirúrgiques del Consorci 
Sanitari de l’Anoia hi va par-
ticipar activament presentant 
diferents treballs. 
D’una banda, el Dr. Pere Be-
sora, va moderar una taula 
rodona sobre casos clínics de 
resolució urgent que va tractar 
sobre la patologia diagnostica-
da a Urgències i el seu tracta-
ment quirúrgic.
De l’altra, el Dr. Xavier Viñas 
juntament amb la Dra. Marina 
Molinte, varen presentar l’ ex-
periència del Servei de Cirur-
gia en el maneig postoperatori 
dels malalts intervinguts de 
patologia gàstrica o de ma-
lalties del còlon. En el context 

d’un estudi amb diversos hos-
pitals, s’aplica un protocol per 
agilitzar la recuperació posto-
peratòria dels pacients inter-
vinguts.
La Dra. Lidia Blay va presentar 
l’experiència laparoscòpica en 
el tractament de diversos tipus 
de tumors, deixant palès que 
l’Hospital d’Igualada és punter 
en el maneig laparoscòpic de 
la cirurgia abdominal.
El Dr. Luis Vega va exposar 
l’experiència en cirurgia sen-
se ingrés de les intervencions 
per laparoscòpia de pedres a 
la bufeta biliar, comunicació 
també presentada al Congre-
so Nacional de Cirugía que es 
celebrarà a Madrid el mes de 
Novembre i que ha estat nomi-
nada per obtenir un premi a la 
millor comunicació. 

d’usos de l’edifici, per cobrir 
necessitats actuals, tant espe-
cífiques com genèriques, que 
caldrà encabir al seu interior. 
Es va emplaçar tots els joves 
a continuar participant del pro-
cés, incorporant noves pro-
postes a través del web www.
calbadia.cat, així com també 
participant del taller que es 
durà a terme el proper dissab-
te, 22 de novembre, a les 10h, 
a l’Espai Cívic Centre. 

REDACCIÓ / LA VEU

El grup de lleure La Clau orga-
nitza per diumenge una cami-
nada per la zona d’Aubareda 
i l’Alzina gran de cal Gol. Re-
corregut circular. Sortida pun-
tualment a les 9 del matí de la 

plaça de Fàtima de Sant Martí 
de Tous. Durada aproximada 
de 3 hores i mitja. Hi haurà un 
petit avituallament a mig camí.
Inscripcions gratuïtes però 
obligatòries als centres Cívics 
d’Igualada. Nivell fàcil. 

Diumenge 23 
de novembre 
fas 16 anys

Molts petons de tota la família!
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Grup Carles, amb la col·
laboració de la Unió Empre·
sarial de l’Anoia, organitza per 
al proper dia 25 de novembre, 
de 4 a 8 de la tarda, la con·
ferència·col·loqui “La reforma 
fiscal ja és aquí”, adreçada a 
tothom que vulgui conèixer de 
primera mà l’abast i efectes 
d’aquesta polèmica iniciativa 
del Govern de l’Estat.
La conferència serà impar·
tida pels experts en matèria 
d’impostos de Grup Carles: 
Jaume Carles, economista, 
gestor administratiu col·legiat, 
responsable de l’àrea fiscal de 
Grup Carles; Jordina Mensa, 
economista i analista finan·

Taxis Igualada 
s’incorpora al 
directori Rscat

Conferència de Grup Carles a la UEA 
sobre la nova reforma fiscal

REDACCIÓ / LA VEU

Taxis Igualada incorpora la 
seva bona pràctica al directori 
d’experiències Rscat. Aquesta 
nova experiència ha estat va·
lidada pel grup de treball creat 
en el marc del Consell de Re·
lacions Laborals de Catalunya 
(CRL) en què es troben repre·
sentats el Govern de la Ge·
neralitat i les organitzacions 
empresarials i sindicals més 
representatives de Catalunya.
L’empresa de taxis de Ricard 
Tomàs, és un clar exemple 
de com una persona autòno·
ma adquireix el compromís de 
gestionar un servei de mane·
ra compromesa i responsa·
ble amb el  client, el territori, 
amb la formació, amb el medi 
ambient, i la cultura. Adoptant 
pràctiques concretes com la 
publicació d’un codi ètic, con·
vertint-se en el primer taxi de 
l’estat espanyol equipat amb 
un desfibril·lador, disposant de 
sistema wi-fi que permet a la 
clientela estar connectat men·
tre viatja. 

Dimecres, acte de 
Procés Constituent, 
sobre la pobresa
REDACCIÓ / LA VEU

El dia 26 de novembre a la 
Sala de Socis de l’Ateneu 
Igualadí a les 20h. el politòleg 
i sociòleg Albert Sales i Cam·
pos parlarà sobre “La pobre·
sa: reptes, futur i solucions”.
Sales és, des del 2004, profes·
sor associat al Departament 
de Ciències Polítiques i Soci·
als de la Universitat Pompeu 
Fabra i des del 2010, també, 
profesor associat al Departa·
ment de Dret Públic de la Uni·
versitat de Girona. Forma part 
del Grup de Recerca en Cri·
minología i Sistema Penal de 
la UPF. Activista i investigador 
en la lluita contra la pobresa.

El desembre, jornada 
de la Fundació Alícia 
sobre la innovació en el 
sector agroalimentari
REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Ano·
ia i el Consell Comarcal del 
Bages organitzen una jornada 
gratuïta adreçada a produc·
tors i professionals del sector 
agroalimentari, sobre la inno·
vació en producte agroalimen·
tari. La jornada, que forma 
part del projecte Axis – Turis·
me i agroalimentació a l’eix 
diagonal català en el marc de 
projectes innovadors i expe·
rimentals subvencionats pel 
Servei d’Ocupació de Catalu·
nya i el Fons Social Europeu, 
tindrà lloc el 2 de desembre de 
10 del matí a 6 de la tarda a 
la Fundació Alícia (Món Sant 
Benet), consta de 4 sessions, 
conduïdes per experts d’Alí·
cia, amb l’objectiu d’explicar 
en què pot beneficiar la inno·
vació i de donar eines que per·
metin el desenvolupament de 
nous productes agroalimenta·
ris. Les places son limitades 
i gratuïtes (el dinar, opcional, 
costarà 15 euros), i cal fer ins·
cripció prèvia. Per a més infor·
mació cal contactar a lcosta@
anoia.cat  

Acte de l’Associació 
d’Esclerosi Múltiple 
de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

Una cinquantena d’anoiencs 
van ser presents el passat 
diumenge 16 de novembre al 
Liceu de Barcelona amb motiu 
del 25è aniversari de la Fun·
dació Esclerosis Múltiple, amb 
un concert de l’Orquestra de 
la UNESCO de Barcelona i la 
coral Polifònica de Puig-reig.
Durant l’acte van participar 
Rosa Mª Estany (Presidenta i 
Fundadora de la FEM), la pre·
sidenta del Parlament Núria 
de Gispert i el President de la 
Generalitat Artur Mas.
 

cera europea, i Quim Carles, 
economista i especialista tri·
butari.
Tal i com s’ha vingut informant 
des de fa un temps, hi ha una 
reforma fiscal en marxa, que 
ha d’entrar en vigor el proper 
any 2015, que afecta a la nor·
mativa de l’IVA, les lleis de 
l’IRPF i de l’Impost de Soci·
etats, entre d’altres. La nova 
llei s’ha aprovat al Senat amb 
diverses esmenes que hauran 
de ser ratificades pel Congrés 
dels Diputats, i es preveu la 
seva publicació al BOE poc 
abans de l’aprovació dels 
pressupostos de l’estat. 
La consultora igualadina pre·
tén amb aquest acte donar 

a conèixer les propostes en 
matèria de reforma fiscal més 
importants que s’han de consi·
derar a fi d’adoptar les mesu·
res adequades i les possibles 
alternatives que es podran 
aplicar a partir de la seva en·
trada en vigor, que afectaran 
tant a empresaris com a par·
ticulars.
L’acte, que tindrà lloc a les 
oficines la Unió Empresari·
al de l’Anoia, és gratuït, però 
cal confirmar l’assistència al 
telèfon 938 052 292 (Montse 
Soteras) o a través del cor·
reu electrònic  HYPERLINK 
“mailto:uea@uea.cat” uea@
uea.cat. Les places són limita·
des, per ordre d’inscripció. 

AVI / LA VEU

Per segon any consecutiu, 
l’Agrupació de Veterans Fut·
bolistes d’Igualada, ha pujat a 
La Tossa de Montbui. 
Hem sortit, com de costum, 
del devant del Bar Juicar, parc 
del Xipreret, a la 7 h. del matí. 
Em pas lleuger i em puntuali·
tat. Passant per la creu d’en 
Maginet fins arribar a l’alçada 

Caminada de l’Agrupació de Veterans 
Futbolistes, a la Tossa de Montbui

de la part alta de Montbui po·
ble, abans de les 8 h. S’ha ca·
minat paral·lelament a la car·
retera fins passat Can Vidal, 
a les 9 h. Un cop travessada 
la mateixa, el grup a pujat fins 
arribar a La Tossa, a les 10 h.
Un cop reagrupats, i tenint en 
compte que la gana apreta·
va, s’han enllestit les viandes, 
coca, xocolata i mistela. S’ha 

fet la foto del grup, s’ha co·
mentat la jugada em camara·
deria i em iniciat el retorn, re·
matat amb una ‘canya’, a Les 
Moreres.
Com sempre, els participants 
hem gaudit d’unes hores es·
plèndides de bon tems i com·
panyonia  i em continuat una 
tradició que esperem segueixi 
molts anys.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

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

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

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

amb la 
col·laboració de

SORTEGEN
2 entrades 
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L’IES Mercader està organit-
zant una trobada internacional 
amb els seus socis d’un pro-
grama Europeu anomenat Co-
menius. Es tracta d’un projecte 
que fem conjuntament  amb 4 
països més: Noruega, França, 
Alemanya i els Països Baixos.
El tema del projecte és “Inqui-
ry Into Sustainability at Scho-
ols”, per tant és un projecte 
sobre la sostenibilitat i el medi 

Acte de la Unió Turística Anoia a la seu de la UEA.

L’hostaleria de l’Anoia s’informa sobre 
la nova normativa d’al·lèrgens

REDACCIÓ / LA VEU

L’alcalde Marc Castells, i el 
tinent d’alcalde d’Acció Soci-
al, Joan Torras, han traslladat 
aquest dijous, en nom del con-
sistori i del conjunt de la ciutat, 
la felicitació a Maria Dolors 
Cos i Gabarró, nascuda el 13 

Dolors Cos,  àvia centenària
de novembre de 1914 i que ha 
celebrat el seu centenari. 
L’acte s’ha dut ha terme a la 
Residència Pare Vilaseca, on 
viu, i l’homenatjada ha estat 
acompanyada per la seva fa-
mília, companys de residència 
i personal del centre.
 

REDACCIÓ / LA VEU

Per el pròxim dijous dia 27 a 
les 6, està previst reiniciar el 
cicle de xerrades mensuals 
que organitza l’Associació de 
Familiars de Malalts d’Alzhe-
imer, al Casal Cívic Montser-
rat, dirigides especialment a 
familiars i afectats, però ober-
tes, també,  a tota la població 

Dijous, acte sobre l’Alzheimer
interessada.
La primera d’aquest curs tin-
drà com  a títol: “Alzheimer i 
altres demències”.  L’objectiu 
és orientar a les famílies sobre 
l’evolució de la malaltia i cla-
rificar dubtes relacionats amb 
les diferents demències.
La xerrada serà conduïda per 
la psicòloga Laura Llanas. 

Alumnes i mestres de quatre 
països europeus, en una 
trobada a l’IES Mercader

ambient. La llengua de treball 
és l´anglès.
En el projecte, els alumnes 
han mesurat la seva petjada 
ecològica, han tractat dife-
rents temes com transport, 
fonts d’energia sostenibles, 
tractament de residus... han 
visitat una central elèctrica, 
una planta de reciclatge, han 
assistit a diverses conferènci-
es sobre sensibilització medi-
ambiental...

REDACCIÓ / LA VEU

Falta un mes per que entri en 
vigor la normativa europea 
que obligarà als establiments 
informar per escrit als con-
sumidors sobre la presència 
d’al·lèrgens als seus plats. La 
Unió Turística Anoia informa 
als establiments i queda al 
servei dels associats per les 
gestions pertinents.
El president de la Unió Turís-
tica Anoia, Manel Pla va ser 
l’encarregat de presentar la 
jornada sobre els al·lèrgens 
i la nova normativa europea 
que es va celebrar aquest di-
marts a la seu de la Unió Em-
presarial de l’Anoia. 
Després d’una breu presen-
tació dels diferents serveis i 
avantatges que ofereix la fe-
deració Intercomarcal d’Hos-
taleria i Restauració (FIHR) a 
la qual la Unió Turística Anoia 
pertany, es va donar pas als 
responsables de Restalergia, 
l’empresa que ha creat una 
aplicació web per tal d’elabo-
rar fitxes d’al·lèrgens i compo-
nents alimentaris de cada plat 
del menú d’un establiment per 
poder complir amb la normati-
va que entrarà en vigor aquest 
desembre.
Guillem Torres va explicar que 
si bé és una normativa com-
plexa que obligarà a tots els 
establiments que serveixen 

menjar elaborat al públic te-
nir un control i per escrit els 
components i la presència o 
no d’al·lèrgens als plats, han 
creat aquesta aplicació que ho 
automatitza i ho fa molt senzill. 
Darrera d’aquesta pàgina web 
hi ha un intens treball de re-
cerca a càrrec de nutricionis-
tes i metges de la Universitat 
de Barcelona i l’Hospital de la 
Vall d’Hebron, que han elabo-
rat fitxes alimentàries de tots i 
cadascun dels ingredients que 
hi poden haver en un plat. A 
partir d’aquesta àmplia base 
de dades i la carta de plats 
existents que Restalergia ac-
tualitza a diari afegint plats no 
només de cuina catalana sinó 
d’altres cuines per tal que els 
usuaris tinguin les receptes a 

mig fer, l’aplicació resulta molt 
pràctica per elaborar les fitxes 
d’al·lèrgens de cadascun dels 
plats que ofereix un establi-
ment.
Des de la Unió Turística Anoia 
s’informa a totes aquelles per-
sones responsables d’establi-
ments com bars, restaurants, 
cases rurals amb servei de 
cuina, etc. que tinguin qualse-
vol dubte o necessitin informa-
ció es posin en contacte amb 
l’entitat al 938052292 o al cor-
reu electrònic uea@uea.cat.

L’acte comptarà amb l'actuació de la formació Sons 
Exquisits amb Albert Gàmez al piano i veu; Edmon 
Bosch al violoncel; Tolo Gavarró a la bateria i Maite 
Ferrer, ballarina, amb l’espectacle Emotion and 
Movement.

Fotografia Procopi Llucià 
Compromís social i cívic Mn. Josep Còdol
Art Digital Jaume Graells
Composició musical Paquita Madriguera
Poesia Joan Llacuna, 
Premi de recerca Dr. Joan Mercader
Disseny Gaspar Camps

Acte de lliurament dels
premis Ciutat d’Igualada
2014

Diumenge dia 23 de novembre, a 2/4 de 12 del matí 

Teatre Municipal l'Ateneu
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“Hem de ser capaços d’apro-
par les nostres paraules als 
fets, els nostres fets als objec-
tius, i els objectius als nostres 
somnis” 
Amb aquestes paraules Ra-
mon Térmens havia sintetitzat 
el seu discurs davant d’una 
cinquantena d’empresaris i 
industrials de la comarca que 
van compartir el Dinar Empre-
sarial UEA. Ramon Térmens, 
President del Grup Taurus va 
explicar l’evolució del Grup on 
la marca Taurus és una de les 
més importants. Tot a partir 
d’una petita empresa d’Oliana 
per arribar arreu del món, amb 
un concepte multilocal, i una 
voluntat que, amb paraules 
del mateix Térmens, “va a un 
país, aprèn el seu funciona-
ment, però no colonitza un ter-
ritori. Busca una marca local, 
la compra i s’hi adapta, identi-
ficant l’entorn i els problemes, 
essent flexible”. 
Fill de la Segarra, segueix te-
nint molts lligams amb Iguala-
da. Conserva un bon record 
del seu pas per Can Colapi. 
Home senzill, amb 22 anys 
exercint d’emprenedor. Va 
parlar amb el cor, l’emoció i el 
convenciment que des de llocs 
molt petits es poden fer grans 
coses: “No hi ha cap gran 
empresa que no hagi nascut 
d’una persona amb una idea”. 
Així Térmens va explicar el 
cas del creixement i la inter-
nacionalització de Taurus, que 
amb quinze anys ha passat a 
multiplicar per deu la seva fac-
turació, compta amb 12 filials 
pròpies i 2.500 treballadors. 
Va explicar que vol dir Multilo-
cal. Molts llocs diferents i gai-
rebé autònoms lligats per un 
projecte comú. Va remarcar 
la diferència entre exportar i 
internacionalitzar-se. També 
que l’I+D+I no vol dir investi-
gar en “coses estranyes” sinó 
també en procediments i “pen-
sar que el que fas dia a dia 
sempre es pot millorar”. Per 
a ell innovació no és inventar 
un producte nou, sinó millorar 
la manera de fer les coses. 
Convençut de que cal tenir 

Una cinquantena d’empresaris van assistir al Dinar UEA amb Ramon Térmens.

El president de Taurus, Ramon 
Térmens, al dinar de la UEA

El capitalisme i el lliure mer-
cat són els eixos d’un siste-
ma econòmic que organitza 
la producció, distribució, in-
tercanvi i consum optimitzant 
els beneficis, perquè creu 
que són els estímuls perquè 
tot funcioni. Però hi ha molt 
més que l’economia. I quan 
arriba un cicle de crisi, apa-
reix la destrucció creativa 
de Schumpeter per tornar a 
l’equilibri. I també els dalta-
baixos socials tan difícilment 
assumibles. Potser el mercat 
assigni bé els recursos, però 
deixant molts afectats pel 
camí. Per això en l’estat del 
benestar l’administració as-
sumeix el paper de corregir 
els desequilibris. I ara aquest 
model, desenvolupat a partir 
dels postulats de John May-
nard Keynes -que ha funci-
onat bé fins ara, en econo-
mies nacionals, poc obertes 
als mercats internacionals- 
comença a fer aigües. L’ex-
pansió dels mercats -el ca-
pitalisme sempre ha buscat 
l’ampliació dels negocis- ha 
portat a la mundialització i 
s’ha desmuntat el paradig-
ma. Els sistema ha deixat de 
ser sostenible i ja no sembla 
capaç de distribuir correcta-
ment les rendes generades. 
Amb la globalització -és a dir 
a l’activitat econòmica a es-
cala global- i la digitalització, 
s’ha creat un mercat mundial. 
Que funciona a temps real, 
les 24 hores del dia. Sempre: 
primavera, estiu, tardor i hi-
vern. I aquesta dilució de les 
barreres territorials ha portat 
a l’empresa multinacional a 
buscar els rendiments, no 
sols operatius i financers, 
sinó també fiscals. I això ha 
generat un desajustament 
entre l’esfera econòmica, po-
lítica i institucional. Amb els 
estat-nació convertits en un 
anacronisme protector, que 
miren d’obtenir avantatges 
competitius vers la resta. I no 
hi ha organismes per reequi-
librar-ho, perquè les organit-
zacions multilaterals (ONU, 
FMI, Banc Mundial, OMC) o 
la mateixa Unió Europea, no 
acaben sent només espais 
de translació dels interessos. 
Per això es produeixen situ-
acions com les d’IKEA, una 
companyia molt criticada per 
la gestió d’Ingvar Kamprad, 
no sols per la seva política 
social, sinó per la seva pro-
ximitat a moviments suecs 
pronazis. Però sempre s’han 
organitzat per transferir els 
beneficis on suportaven 
menys impostos. I els seus 
beneficis van directament 
a l’accionista -una funda-

PERE PRAT

ció controlada per la família 
Kamprad- situada a Liech-
tenstein. Als inicis van cre-
ar una empresa holandesa, 
dipositària de totes les pa-
tents del grup i totes les se-
ves filials havien de pagar 
per fer-les servir. Des dels 
anys 70 tenia a Luxemburg 
l’holding central (Inter Ikea 
Holding) que consolidava 
tots els avantatges de tots 
els paradisos fiscals on ope-
ra. Primer utilitzava l’estatut 
fiscal del 1929, que va ser 
suprimit per la pressió inter-
nacional que el va conside-
rar deslleial. I des de l’onze 
de novembre del 2009 del 
Soparfi que li dóna els ma-
teixos beneficis però a més 
li permet actuar com a banc i 
deixar diners a les filials -uti-
litzant estructures offshore- i 
així els interessos encara 
minoren més els resultats i 
es paguen menys impostos 
a cada país. I això ho fan 
totes les multinacionals. ‘Op-
timitzen’ el pagament de les 
seves obligacions i perjudi-
quen les hisendes dels llocs 
on operen. 
Per evitar-ho caldria dispo-
sar d’un esquema institucio-
nal i polític que funcionés a la 
mateixa escala que l’activitat 
econòmica. Però al no exis-
tir, s’obren oportunitats per 
les econòmiques regionals 
que aprimin l’estat nació per 
dalt (cessió de competències 
en política econòmica i de-
fensa) i per baix (cessió de 
competències als territoris 
en l’administració de l’estat 
del benestar). Les nacions 
s’hi resisteixen, però la inter-
dependència de la globalit-
zació els ho posa molt difícil. 
El lideratge econòmic mun-
dial es va derivant a noves 
empreses. I la Xina -un capi-
talista comunista- evidencia 
que esdevé més normal que, 
on hi ha més gent s’hi generi 
més PIB. I la distribució de 
la riquesa que es genera i 
que hauria d’anivellar les de-
sigualtats entre països rics i 
països pobres sols s’acon-
segueix amb organització i 
poder. Està bé que hi hagi 
economies que tibin del car-
ro, siguin xineses, america-
nes o alemanyes, però no a 
costa d’altres nacions. No es 
podrà seguir indefinidament 
aprofitant-se de lleis fetes a 
mida i viure bé de la misèria 
dels altres. El que genera la 
Humanitat s’haurà de repar-
tir d’una forma més equitati-
va. I per mantenir el sistema 
actual s’hauran d’adaptar i 
canviar molt coses. Especi-
alment l’equitat.

Un nou capitalisme

una cultura empresarial soste-
nible. I va desgranar algunes 
pinzellades de la seva filosofia 
empresarial: posar la humilitat 
en l’ADN, la virtut per apren-
dre cada dia i no donar mai 
res per fet; l’austeritat com a 
concepte per l’equació de cos-
tos; i cuidar l’equip, tractar les 
potencialitats i respectar-les. 
Com a empresari -treballador, 
implicat amb el negoci i l’em-
presa- Ramon Térmens va vo-
ler reivindicar també la figura 
de l’empresari, la seva dignitat 
i la de l’empresa. Va expres-
sar el seu convenciment de 
que les persones s’equivo-
quen. Per tant al dret a l’error 
i al fracàs. No sempre les co-
ses surten com un les plante-
ja: “alguns creuen que estem 
obligats a triomfar sempre, i si 
surt malament ningú ens aju-
da. Hem de ser valents, ser 
capaços d’explicar el que pen-
sem i el que necessitem, sen-
se haver de quedar bé amb 
els que manen”. 
Termens -que és un gran de-
fensor de la intel·ligència emo-
cional aplicada a l’empresa i 
als equips humans que les fan 
funcionar- va lamentar que a 
Catalunya compartim poc les 
experiències i les iniciatives “A 
vegades hi ha vergonya d’ex-
plicar el que no ha anat bé. Un 
fracàs comporta un aprenen-
tatge que pots aplicar en el teu 
model de negoci per què no es 
repeteixi”. 
Al final es va generar un col-
loqui on els assistents van 

compartir amb Térmens algu-
nes de les seves inquietuds i 
van preguntar-li per les com-
pres i accions que han fet gran 
el Grup Taurus. Especialment 
la darrera en què s’ha com-
prat Solac en el mercat naci-
onal. La sobretaula que es va 
allargar en un ambient tranquil 
i distès on l’emprenedoria, 
l’aposta pels projectes em-
presarials i l’optimisme per les 
possibilitats de petites i grans 
empreses va fer del Dinar Em-
presarial UEA, una jornada 
per compartir i aprendre. 
L’acte, realitzat a Sesolive-
res, va ser possible gràcies 
al patrocini de Mútua General 
de Catalunya que en la seva 
aposta pel teixit empresarial 
de la comarca per una creen-
ça en les capacitats i les possi-
bilitats dels sectors econòmics 
de la comarca col·labora amb 
els actes empresarials que or-
ganitza la Unió Empresarial de 
l’Anoia.  

Ramon Térmens.

Dijous vinent, xerrada sobre 
experiències a l’entorn del treball social
REDACCIÓ / LA VEU

El Grup de treball Social 
d’Anoia de la Delegació de 
Manresa-Catalunya Central 
del Col·legi Oficial de Treball 
Social organitza el proper 
dijous dia 27, a les 6 de la 
tarda, a la sala d’actes de la 
residència pare Vilaseca, un 

cafè tertúlia, en el que es par-
larà de la ”Comissió de treba-
lladors/es socials per a casos 
d’emergència i/o catàstrofes”, 
a càrrec de Ita Oliva i Anna 
Casellas; ”ADIC, la resolució 
de conflictes com a possibilitat 
per ser freelance”, a càrrec de 
Núria Sanchez; “Un futur eu-

ropeu: cap a on va el treball 
social”, amb Ana Uroz.  
Es tracta d’una nova propos-
ta, un Cafè-Tertúlia, on qua-
tre companyes intervindran 
explicant les seves experièn-
cies fora del marc del Treball 
Social ordinari.  
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El Servei Comarcal de Joven·
tut del Consell Comarcal de 
l’Anoia organitza per al mes 
de desembre vinent el taller 
“Preparar amb els nostres fills 
i filles el dia de demà. Propos·
ta d’Intel·ligència emocional”, 
adreçat a pares/mares i fami·
liars d’alumnes de primària i 
secundària (ESO, Batxillerat, 
Cicles Formatius...). 
El taller es durà a terme en 
dues sessions, que tindran lloc 
els dijous 4 i 11 de desembre, 
a la seu del Consell Comarcal 
(Plaça Sant Miquel, número 5, 
d’Igualada), en l’horari de 2/4 

Els presidents dels Consells, amb el de la Diputació. Xavier Boquete, tercer per la dreta.

Taller d’intel.ligència emocional per a 
familiars d’alumnes de Primària i ESO

AMPA DIVÍ PASTOR / LA VEU

Un any més, i amb aquest ja 
són quatre, des de l’AMPA de 
la Mare del Diví Pastor es tor·
na a col·laborar amb la Marató 
de TV3. Ho fem conjuntament 
amb la nostra escola i també 
amb el suport de diferents em·
preses de la ciutat d’Igualada.
Aquest any, les activitats can·
vien radicalment. 
Començarem el dissabte dia 
29 de novembre, a les 12 del 
migdia, amb una masterclass 
de zumba. Aquesta activitat 
tindrà lloc a Cal Font, davant 
del Gimnàs de Cal Font, em·
presa que col·labora en l’or·
ganització d’aquesta classe. 
A Cal Font també hi tindrem 
punts de recollida de donatius, 
destinats íntegrament a la Ma·

El col.legi Mare del Diví Pastor 
tornarà a col.laborar amb la 
Marató de TV3 amb activitats

de 7 de la tarda a 2/4 de 9 del 
vespre. Les sessions aniran a 
càrrec de Roser Sellés Puig, 
coach i PNL.
El taller planteja com a objec·
tius reconèixer les emocions i 
gestionar-les per tal de millo·
rar la relació entre pares i fills, 
així com prendre consciència 
de la importància de les crisis 
com a canvi, amb una actitud 
proactiva. 
Per això, les sessions abor·
daran aspectes com la cor·
responsabilitat educativa, les 
emocions bàsiques i les con·
ductes emocionalment intel·
ligents, les expectatives dels 

rató de TV3, i també hi haurà 
uns petits ajudants, que es dis·
tingiran per unes samarretes 
blaves, cedides per ByPuns. 
La jornada de diumenge 30 
de novembre serà dedicada 
als nens i nenes, siguin de 
l’escola o no. A partir de les 
11 del matí, davant l’escola 
de la Mare del Diví Pastor, a 
la Plaça de la Creu, hi haurà 
instal·lat un inflable, gentile·
sa d’Anima’ns, i a l’interior de 
l’escola es faran diferents ta·
llers. Al final d’aquests actes, 
tindrà lloc una cantata nada·
lenca a càrrec dels alumnes 
de l’escola. La recaptació que 
se n’obtingui dels donatius vo·
luntaris dels participants anirà 
íntegrament destinada a la 
Marató de TV3.   

pares i mares així com les 
dels fills i filles, la importàn·
cia d’educar en el “ser” i no 
pel “rol” i, finalment, el fet de 
veure les crisis com a oportu·
nitats, amb una actitud empre·
nedora. 
Els interessats poden fer les 
inscripcions fins al dia 2 de de·
sembre al següent link:  http://
bit.ly/1EUq5E1. Per a més 
informació podeu escriure un 
mail a  joventut@anoia.cat o 
trucar al 93 805 15 85.  
La iniciativa compta amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona.

REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada dóna 
un any més suport a totes 
aquelles persones, entitats o 
empreses que desenvolupen 
accions destinades a la dina·
mització comercial de la ciu·
tat i que vulguin contribuir a 
la decoració nadalenca amb 
ornaments a la via pública i 
obre una nova convocatòria 
de subvencions per aquestes 
accions en diferents vials co·
mercials de la ciutat.  
Els interessats a sol·licitar 
aquests ajuts, tenen a dispo·
sició les corresponents bases 
específiques i els annexos al 
web de l’Ajuntament d’Igua·
lada www.igualada.cat, en 
l’apartat de Tràmits (Ajuts i 
Subvencions). També poden 
adreçar-se a l’Oficina d’Aten·
ció Ciutadana (OAC) de l’Ajun·
tament (Plaça de l’Ajuntament, 
1) o a IG-Nova Empresa (Av. 
Mestre Muntaner, 86).  
Concretament, caldrà tenir 
cura a l’hora d’emplenar la 
sol·licitud i adjuntar els docu·
ments que s’hi especifiquen 

Nova convocatòria d’ajuts per 
guarniments nadalencs a la via pública

Préstecs sense interès per al 
Consell Comarcal de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU

La Diputació de Barcelona 
destinarà 10 MEUR a prés·
tecs sense interès en el marc 
del “Pla d’operacions de tre·
soreria per a consells comar·
cals 2014”. El president de la 
Diputació de Barcelona, Sal·
vador Esteve, i els presidents 
dels consells comarcals de la 
demarcació de Barcelona han 
signat aquest pla que té la vo·
luntat de pal·liar les dificultats 

econòmiques que pateixen 
aquests governs locals.  
Durant la signatura, el presi·
dent ha recordat que “la Di·
putació continua fent costat 
als consells comarcals quan 
calgui i en el que calgui amb 
l’objectiu de poder prestar els 
serveis bàsics de proximitat”.   
A l’acte hi va ser present el 
president del Consell Comar·
cal de l’Anoia i alcalde de 
Masquefa, Xavier Boquete.

i, sobretot, el termini de pre·
sentació, que va des del 24 de 
novembre al 12 de desembre, 
ambdós inclosos.  
Per qualsevol dubte o qüestió 
que es vulgui formular es pot 

contactar amb el departament 
municipal de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament de 
la capital de l’Anoia, al telèfon 
93 805 04 09. 
 

Guarniments nadalencs a la Rambla St. Isidre.

Caprabo col.labora amb Creu Roja en la 
campanya “Cap nen sense un àpat!”
REDACCIÓ / LA VEU

Caprabo i la Creu Roja col-
laboren, per tercer any, en el 
programa d’ajuda a l’alimenta·
ció infantil Cap nen sense un 
àpat!, una iniciativa solidària 
que recull fons per pagar be·
ques d’alimentació a nens i ne·
nes en risc d’exclusió. En les 
seves dues primeres edicions, 
la Creu Roja i Caprabo, gràci·
es als clients del supermercat, 
van sumar 131 beques dinar 
per a un curs escolar complet 

cadascuna. 
En aquesta ocasió, la iniciati·
va es posa en marxa amb un 
mini bolígraf solidari, per l’im·
port d’1 euro, a la venda en la 
línia de caixa dels supermer·
cats Caprabo. 
El programa Cap nen sense 
un àpat! de la Creu Roja té 
com a objectiu ajudar a cobrir, 
en els casos de major neces·
sitat, la totalitat de la quota del 
menjador escolar per a nens i 
nenes amb major situació de 
dificultat. 

Segons el quart estudi de 
l’Observatori de Vulnerabilitat 
de la Creu Roja, a Catalunya 
7 de cada 10 famílies en risc 
d’exclusió social ateses per 
la institució humanitària no 
poden garantir una alimen·
tació saludable per als seus 
fills, mentre que un 38% no 
pot pagar la quota de la beca 
menjador escolar. El 61,1% 
d’aquestes famílies considera 
prioritari percebre ajuda per al 
menjador escolar.
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Més de 300 persones van 
passar per la BIZMarathon de 
Jove Cambra, amb un total de 
35 ponents, 5 formadors, i 8 
membres del jurat i 14 Start-
Ups que van competir en el 
concurs del diumenge a la tar-

Membres de la Jove Cambra d’Igualada que van participar en l’organització del BizMarathon 2014.

Més de 300 persones van passar 
per la BIZMarathon de Jove Cambra

REDACCIÓ / LA VEU

Tal i com ja es va anunciar, 
aquest any se celebrarà a 
l’Anoia, per primera vegada, el 
Dia del Voluntariat.  El Consell 
Comarcal, a petició de les en-
titats participants en el projec-
te Voluntariat Sènior a l’Anoia 
(Fundació Privada Àuria, Con-
sorci Sociosanitari de l’Anoia, 
Creu Roja Anoia, Càritas Ar-
xiprestal Anoia-Segarra, Fun-
dació Sanitària Sant Josep, 
AMPA Mare de Déu del Portal, 
Xarxa d’entitats de gent gran 
de Capellades i Atlas Funda-
ció Sociocultural), i també del 
Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia, organitzarà l’esdeve-
niment. Se celebrarà el diven-
dres 5 de desembre, a partir 
de les 16h, a l’Equipament Cí-
vic -Casal del Passeig, i serà 
un acte de reconeixement a 
tots els voluntaris i voluntàries 
d’aquestes entitats -indepen-
dentment de la seva edat-, i 
també un espai idoni per re-
flexionar al voltant de l’exercici 
del voluntariat.
Les entitats estan abocades 
en l’organització de la diada 
amb gran entusiasme per tal 

L’Anoia celebrarà el desembre 
el “Dia del Voluntariat”

de poder, així, reconèixer als 
seus voluntaris i voluntàries 
la tasca de gran valor i impac-
te social que duen a terme, i 
també per poder intercanviar 
experiències amb altres as-
sociacions. Aquestes entitats, 
sense les quals no seria pos-
sible la diada, convidaran els 
seus voluntaris i voluntàries. 
Tots els voluntaris podran 
participar en l’espai de debat  
“Cafè amb experiència”, en 
què es reflexionarà al voltant 
del paper del voluntariat. A 
més, el Consell Comarcal de 
l’Anoia ha convidat el recone-
gut economista i activista per 
la justícia social i la pau Arcadi 
Oliveres, qui oferirà una con-
ferència. 
Posteriorment es posarà en 
comú tot allò debatut en l’es-
pai de petites taules del “Cafè 
amb experiència”. Finalment, 
el lliurament d’un reconeixe-
ment, per part de cada entitat, 
a tots els voluntaris presents, 
tancarà el Dia del Voluntariat, 
un acte sense precedents a la 
comarca que mostra la bona 
entesa i el treball en xarxa en-
tre les entitats i el Consell.

da. 
Els ponents van portar els 
seus projectes, presencial-
ment i alguns també mitjan-
çant vídeoconferència des de 
Nova York, Dubai o Frankfurt. 
Totes les ponències es van fer 
a l’auditori i a la Sala de les 

Encavallades del Museu de 
manera simultània. El dissab-
te es van fer les ponències i 
diumenge el concurs de noves 
idees de negoci. La inaugura-
ció la va presidir el conseller 
d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat, Felip Puig.  

  Oli · Llet · Llegums · Conserves de peix i de carn

2014

Participa a mercats 
i supermercats
28 i 29 nov
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10%  De descompte

15%  De descompte

25%  De descompte

2x1

De dilluns a diumenge dia de l’espectador

Viatges amb autobús

20%  De descompte

 

Menys mobiliari i cotxets

excepte màquines
i reportatges

 

excepte rebaixes o
altres promocions
no acumulables 

+ sorteig
mensual

 5%  De descompte

 

fi ns al  50%  De descompte

20%ulleres graduades10% ulleres de sol

 10% a 30%  de descompte

 de 5%    10% al

excepte  rebaixes

excepte vestits
de nuvi

no acumulable a
altres promocions

compres superiors
a 10 euros
excepte rebaixes

no acumulable a
rebaixes ni
altres promocions

excepte rebaixes

en instal·lacions
en seguretat

en material per
a l’audició

excepte rebaixes
i altres promocions

en material esportiu 

en perfums i cosmètcia 

no acumulable a
altres promocions

excepte rebaixes

excepte merceria

en determinats
articles

en cosmètica i serveis

excepte promocions

no acumulabe a
altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

Passió Esparreguerra + excursó ceràmiques
Teatre a Barcelona 
Pastorets de Calaf

en vins i caves
excepte promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes

excepte promocions

i altres promocions

excepte llibres
i col·leccionisme

en mobiliari i aixetes
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dietètica

de descompte en
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 en sabates
de seguretat
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excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
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excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
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també a Trias-Shop
introduint el
codi STRIAS10

en tints i metxes

excepte productes

 en roba i complements

en roba i complements

 en tots els serveis

Museu de la Pell i
Museu Paperer

En temporada 
de la Passió

en aliments i
accessoris

 de descompte

 Avantatges del Club del Subscriptor                         
   

 En les entrades

33%  De descompte
Adults 10 €
nens 5€

+ INFO TRUCA A:
Tel. 93 804 24 51
www.veuanoia.cat

publianoiadisseny@gmail.com



ACTUALITAT / JAUME SINGLA

El catalanisme ha intentat, 
sempre que ha pogut, mo-
dernitzar Espanya. Del 1976 
al 2010 va ser possible, però 
ara ja no ho és. Espanya té 
un problema amb la seva con-
cepció d’Estat ancorada en 
imperis, sense sentit al segle 
XXI. Per això, a partir del fra-
càs de la via autonomista, el 
catalanisme ha migrat a l’in-
dependentisme, com a única 
via per conservar el caràcter, 
la llengua i les institucions prò-
pies.
Per analitzar com hem arribat 
on som, cal fer una mica d’his-
tòria. 
A la mort de Franco, -novem-
bre del 1975- el règim va in-
tentar perpetuar-se. Els diu-
menges 1 i 8 de febrer del 
1976 es varen produir a Bar-
celona manifestacions  contra 
la dictadura, convocades per 
l’Assemblea de Catalunya. La 
violenta repressió policial va 
encendre la guspira de la re-
beŀlió a tot l’Estat, iniciant-se 
el procés que coneixem com a 
Transició. 
Els partits catalans hi van jugar 
un paper important. Dels set 
ponents constitucionals, dos 
eren catalans -Miquel Roca 
Junyent i Jordi Solé Tura-,  tot 
i que només Roca es podia 
considerar autonomista. 
La Constitució va néixer per 
desactivar el poder franquis-
ta, i amb l’amenaça continu-
ada del “ruido de sables”. Es 
consagrava la Monarquia -en 
la persona de Juan Carlos I 
que ja era Rei- i també la idea 
d’un Estado de las Autonomí-
as, per la pressió popular de 
Catalunya, Euskadi i Galícia.
Aprovada la Constitució -amb 
el vot contrari d’Alianza Popu-
lar- Espanya es modernitzava 
passant d’un règim feixista a 
una Monarquia parlamentària 
que obria la porta d’Europa a  
un país endarrerit en drets de-
mocràtics i socials. Consagra-
va un sistema polític basat en 
el bipartidisme -PP o PSOE- 
que afavoria que, en els casos 
que una de les dues forces no 
tingués diputats suficients, el 
catalanisme de CiU aportava 
els diputats que feien falta. 
A partir de l’entrada a la Unió 
Europea, l’Estat Espanyol va 
cedir competències a la Unió 
i també, a causa del desple-

gament de l’Estat Autonòmic, 
a les diferents comunitats... 
però sense reduir la seva prò-
pia estructura que perviu al 
llarg de dècades. 
Després de 23 anys de go-
vern de Jordi Pujol, arriba a 
la presidència de la Genera-
litat Pasqual Maragall que, 
conscient de la necessitat de 
modernitzar l’Estat, inicia la 
reforma de l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya amb in-
tenció d’acomodar Catalunya 
dins d’Espanya i potenciar 
la necessària reforma de la 
Constitucion Española. Que el 
president del govern Jose Luis 
Rodriguez Zapatero digués a 
Barcelona allò de “Apoyaré el 
Estatuto que salga del Parla-
ment de Catalunya” indica fins 
a quin punt Maragall teixia les 
necessàries complicitats en-
tre els partits centralistes. El 
que no sabia Maragall és que 
Zapatero era un frívol sense 
solvència política ni valentia 

personal.
El nou Estatut d’Autonomia va 
passar tots els tràmits parla-
mentaris que preveu la Cons-
titució i a cada tràmit perdia 
atribucions. El PP va organit-
zar una sorollosa campanya 
de “recogida de firmas contra 
Cataluña” per oposar-se al 
nou Estatut. El PSOE, també 
retallava el text aprovat pel 
Parlament de Catalunya. Re-
cordar la frase d’Alfonso Guer-
ra “pasaremos el cepillo por el 
texto del estatuto” o l’encara 
més ofensiva “los catalanes 
que vengan cada año a pedir 
alpiste”. 
Aprovat per Las Cortes, sanci-
onat pel Rei i votat en referèn-
dum, l’Estatut d’Autonomia va 
ser impugnat pel PP davant el 
Constitucional amb centenars 
d’esmenes al text. Esmenes 
a articles idèntics a altres es-
tatuts que no varen ser recu-
sats. L’Estatut va ser portat al 
TC, no pas per no complir la 
Constitució, sinó per ser “de 
Catalunya”.
La direcció del PSOE va obli-
gar Pasqual Maragall a reti-
rar-se i va situar a un home 
de partit, José Montilla, com 
a candidat a la presidència de 
la Generalitat. Tot i perdre un 
bon nombre de vots -tendèn-
cia que ha seguit mantenint 
des d’aleshores- el PSC va 

reeditar un segon Tripartit, la 
gestió de govern del qual, va 
quedar molt lluny dels èxits del 
primer. 
 
El Tribunal Constitucional 
tanca la via Autonomista
El 27 de juny del 2010 es 
dicta la sentència del Tribu-
nal Constitucional declarant 
inconstitucionals 14 articles i 
23 preceptes de l’Estatut. La 
sentència complerta té més 
de quatre-centes pàgines 
-moltes més que tot l’Estatut- i 
entra fins i tot a reescriure el 
text dels articles. Una part dels 
magistrats havien acabat el 
seu mandat. Altres havien es-
tat recusats pel PP per consi-
derar-los parcials; no s’havien 
renovat les vacants de magis-
trats “progressistes” perquè el 
PSOE no pogués imposar cap 
candidat i els quatre anys pas-
sats entre la vigència del nou 
Estatut i la sentència, feien 
que aquesta perdés tota legiti-
mitat. No seria fins després de 
la victòria del PP, el 20 novem-
bre de 2011, que es renovés el 
Tribunal Constitucional. 
El 10 de juliol del 2010 es pro-
dueix a Barcelona una gran 
manifestació per la sentència 
contra l’Estatut sota el lema: 
“Som una Nació. Nosaltres 
decidim” i amb  crits continu-
ats d’INDEPENDÈNCIA. Però 

el govern de ZP dóna per bona 
la sentència i considera tancat 
el procés català. 
Mesos després, a les elec-
cions al Parlament de Cata-
lunya, CiU aconsegueix una 
victòria suficient per governar 
en minoria. L’enfonsada dels 
partits que formaven el Tripar-
tit no els permet reeditar-lo. 
José Montilla, veu el seu grup 
reduït a 28 escons i deixa la 
primera secretaria i es refugia 
en el càrrec de Senador: no té 
transcendència política, però 
té un bon sou.
ERC és la primera força po-
lítica que inicia un procés de 
regeneració interna. L’histori-
ador Oriol Junqueras substi-
tueix Joan Puigcercós com a 
president, i l’escriptor Alfred 
Bosch encapçala la llista repu-
blicana a Las Cortes. 
L’Onze de Setembre del 2012 
es concentren a Barcelona el 
nombre més gran de manifes-
tants que s’havien congregat 
mai. La manifestació és con-
vocada per l’ANC i Òmnium 
i li donen suport CiU, PSC, 
ERC, ICV, SI, Reagrupament 
i CUP. El president Mas, en un 
discurs la vigília de la Diada, 
anima els catalans a assistir-
hi, tot declinant ell mateix a 
fer-ho “per responsabilitat ins-
titucional”. 
Dos dies després, Artur Mas 
viatja a Madrid per reclamar el 
Pacte Fiscal. La magnitud de 
la manifestació li dóna força 
per exigir un tracte més just 
per a Catalunya. Sorprenent-
ment la resposta de Rajoy -el 
presidente que només llegeix 
el diari Marca- és negativa. No 
vol ni tan sols parlar-ne. 
Si Catalunya vol variar el seu 
estatus, haurà d’optar per la 
independència.

El Parlament de Catalunya 
pel Dret a Decidir
Artur Mas, que el 2010 havia 
concorregut a les eleccions 
amb la reivindicació del Pac-

144 dies que faran canviar la Història
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"Aquest treball, escrit per Jaume Singla el passat mes de juny, titulat “144 dies que faran canviar la història” fa referència 
als dies que van des de la coronació del Felip VI de Borbó com a Rei d'Espanya i el 9 de novembre, dia de la Consulta. 
Han estat 144 dies que han posat de manifest que la realitat catalana avui és molt diferent de la que teníem abans del 
9N. El treball va ser guardonat amb el segon premi a la Biennal Literària de Rodonyà i ara us n'oferim un ampli resum.

Aprovada la Cons-
titució, Espanya es 
modernitzava passant 
d’un règim feixita a 
una Monarquia parla-
mentària que obria la 
porta a Europa

L’Onze de setembre 
de 2012 es van con-
centrar a Barcelona 
el nombre  més gran 
de manifestants que 
s’havien congregat 
mai

La Transició espanyola va començar amb una manifestació a Barcelona el primer de febrer del 1976



te Fiscal obtenint 62 escons, 
convoca noves eleccions pel 
novembre del 2012 amb la 
idea d’assolir una majoria 
àmplia per tirar endavant una 
consulta sobre la Independèn-
cia de Catalunya. La resta de 
forces, exceptuant PP i C’s, 
porten també als programes 
respectius el Dret a Decidir. 
Inclús hi posen data: durant el 
2014, en què es compliran els 
tres-cents anys de l’Onze de 
Setembre de 1714. També el 
PSC, de Pere Navarro, porta 
al seu programa el Dret a De-
cidir, que després incomplirà.
Les eleccions modifiquen el 
panorama parlamentari ca-
talà. CiU perd 12 escons i el 
PSC en perd 8. Pugen ERC 
-convertit en segona força- 
ICV, Ciutadans i les CUP que 
entren per primera vegada al 
Parlament. Només 28 dels 
135 diputats al Parlament de 
Catalunya són contraris al 
Dret a Decidir. Un dels primers 
acords del Parlament és la de-
claració de Catalunya com a 
subjecte sobirà, i és aprovada 
per més dels dos terços de la 
Cambra.  
L’Onze de Setembre del 2013 
Catalunya fa una cadena hu-
mana des de Perpinyà fins als 
límits “provincials” de Castelló. 
Més de quatre-cents quilòme-
tres d’alegre i pacífica reivindi-
cació. Hi ha un milió i mig de 
persones, des de zero anys 
fins a àvies centenàries. Mai 
abans s’havia fet una cadena 
humana d’aquestes dimensi-
ons enlloc del món. 
El govern Rajoy continua sen-
se donar cap resposta a la re-
ivindicació catalana. Només el 

ministre d’Afers Exteriors es 
despenja de tant en tant amb 
amenaces i advertiments so-
bre la no pertinença d’una Ca-
talunya independent a la Unió 
Europea. L’única cosa que 
Espanya fa és amenaçar amb 
tota mena de catàstrofes “en 
el caso hipotético que Cata-
luña saliera de España”. Tam-
poc hi ha resposta del govern 
espanyol sobre la petició de 
celebrar una consulta popular. 
L’argument és sempre el ma-
teix: “lo prohibe la Constituci-
ón Española”.
Just abans de cloure l’any 
2013, i quan semblava que 
els partits no arribarien a po-
sar-se d’acord, CiU, ERC, ICV 
i les CUP pacten la data i la 
pregunta. La data serà el 9 de 
novembre de 2014 i la pregun-
ta serà doble: Voleu que Ca-
talunya esdevingui Estat? I en 
cas de vot afirmatiu: Voleu que 
Catalunya sigui un Estat Inde-
pendent?
Malgrat tots els esforços del 
conjunt de forces polítiques, el 
PSC de Pere Navarro es nega 
a donar suport i s’alinea amb 
PP i C’s. Demana la reforma 
de la Constitució per construir 
un Estat Federal. Cap dels ba-
rons del PSOE l’avala, ans al 
contrari. Es neguen a que “Ca-

taluña sea diferente del resto 
de España”. 
Quan al Parlament de Cata-
lunya es vota la proposta de 
demanar formalment a Las 
Cortes la transferència de la 
competència per celebrar la 
consulta del 9 de novembre, 
el PSC no solament es desdiu 
del seu compromís electoral 
amb el Dret a Decidir, sinó que 
sanciona a tres diputats que 
en lloc de votar en contra, com 
la resta del grup, s’abstenen. 
Posteriorment, durant el mes 
d’abril del 2014, quan es de-
bat a Las Cortes la petició -de-
fensada per Jordi Rull, Marta 
Rovira i Joan Herrera- tots els 
diputats del PSC hi voten en 
contra, conjuntament amb els 
grups parlamentaris del PP, 
PSOE, UpyD i Foro Asturias. 
És a dir, la dreta més recalci-
trant. 
Fer una consulta acordada 
amb el govern central es fa 
impossible. 

El daltabaix de les Eleccions 
Europees
Tot i que les eleccions eu-
ropees no havien tingut mai 
transcendència, les de 2014 
capgiren el mapa polític d’Es-
panya. La caiguda en més de 
cinc milions i mig de vots dels 
dos grans partits, PP i PSOE, 
i el creixement exponencial de 
Podemos, ERC, Compromís i 
Bildu trastoca de tal manera la 
situació que dimiteixen Rub-
alcaba, els primers secretaris 
del PSOE basc i català, i abdi-
ca el Rei d’Espanya. Les dues 
primeres forces polítiques de 
l’Estat -PP i PSOE- són només 
la cinquena i la tercera forces 
respectivament a Catalunya.
L’abdicació reial posa de ma-
nifest la deixadesa legislativa 
espanyola. En 35 anys de vi-
gència de la Constitució, en-
cara no hi havia redactada cap 
llei orgànica d’abdicació del 
Cap d’Estat. El debat parla-
mentari en lectura única, porta 
tensió a la tarima d’oradors. 
PP, PSOE i UpyD són els únics 
partits que voten a favor. Tres 
diputats del PSOE s’abstenen. 
El debat Monarquia - Repúbli-
ca arriba al carrer.  Rubalcaba, 
en el darrer parlament de la 
seva vida política, reivindica el 

caràcter republicà del PSOE 
però es mostra ferm partidari 
de la Monarquia Borbònica. 
El 19 de juny, Felip de Borbó 
es proclamat Rei d’Espanya, 
enmig d’extraordinàries me-
sures de seguretat als carrers 
del centre de Madrid. Falten 
exactament 144 dies per a la 
consulta independentista de 
Catalunya.

144 dies que poden canviar 
el rumb de la història
Fins aquí hem fet un repàs de 
les principals fites que ens han 
portat a la present situació po-
lítica. Ara analitzarem el pano-
rama de futur. Concretament 
dels 144 dies que van des de 
la entronització de Felip de 
Borbó, al moment que els ca-
talans ens expressarem a les 
urnes. Són els 144 dies més 
transcendentals de la nostra 
història recent. És un moment 
molt apassionant, que molts 
dels catalans que ens han pre-
cedit, haurien somniat viure. 
Som uns privilegiats que, per 
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primera vegada en 300 anys, 
tenim el futur del nostre país 
a les mans. Les generacions 
venidores, llegiran el que no-
saltres estem vivint als llibres 
d’història. 
Els intents de dialogar amb 
l’Estat no han tingut resposta. 
El govern Rajoy ha perdut els 
dos darrers anys i el que po-
dria haver estat una primera 
alternativa: l’any 2012 -el del 
Pacte Fiscal- avui ja és una 
opció superada. 
El PP ha convertit el Tribunal 
Constitucional en una tercera 
cambra legislativa on hi van a 

L’Onze de setembre 
de 2013 Catalunya fa 
una cadena humana 
de més de quatre-
cents quilòmetres, 
d’alegre i pacífica 
reivindicació

El govern del PP ha 
convertit el Tribunal 
Constitucional en 
una tercera cambra 
legislativa on hi van a 
parar totes les deci-
sions del Parlament 
de Catalunya

L’Onze de setembre dels anys 2012, 2013 i 2014 el poble català s’ha manifestat pacíficament reivindicant els seus drets com a nació

El 10 de juliol del 2010, també a Barcelona, s’acaba la via autonòmica a Espanya  amb una altra 
manifestació
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parar totes les decisions del 
Parlament de Catalunya. La 
LOMCE o Llei Wert busca, en 
paraules del mateix ministre, 
“españolizar a los alumnos 
catalanes”. Vint-i-una famílies 
reclamen a Catalunya ense-
nyament en castellà i el Tribu-
nal Superior de Justícia obliga 
a cinc escoles a fer-ho. Al País 
Valencià, són milers les famí-
lies que reclamen ensenya-
ment en valencià.... sense que 
se’ls faci el més mínim cas.
El PP a Catalunya intenta 
crear sensació de crispació i 
violència social “per culpa del 
sobiranisme” quan la realitat 
és justament la contrària. Les 
mobilitzacions en favor de la 
Consulta es fan sempre de for-
ma pacifica, festiva i dialogant. 
Aquest clima -manifestacions 
pacífiques, lluita per l’escola, 
castells a Europa, estelades 
als balcons....- contrasta amb 
la manca de diàleg del govern 
central i desperta simpaties en 
els òrgans de govern d’Euro-
pa, tot i que molt tímides. Es 
prou significatiu que en el de-
bat de candidats a presidir la 
Unió Europea, una de les deu 
preguntes que els varen fer, 
versava sobre la independèn-
cia de Catalunya. 
El poble s’organitza al voltant 
de l’ANC i d’Òmnium Cultu-
ral, dues entitats que, sense 
subvencions públiques, estan 
duent a terme una feina posi-
tiva en tots els àmbits. Hi ha 
juristes que treballen en la de-
finició legal del que pot ser la 
Catalunya Independent. Em-
presaris que elaboren i duen a 
terme plans de política exteri-
or, de tal manera que l’ende-
mà de la consulta, ja s’hagin 
pres mesures de cara al re-
coneixement internacional del 
nou país d’Europa que volem 
ser. Al capdavall el que dema-
nem els ciutadans de Catalu-
nya és votar. 
En un moment en què els 
partits polítics estan molt des-
prestigiats, cal dir que hi ha  
partits catalans que han fet 
una tasca molt positiva.
CiU, que ha estat sempre au-
tonomista, ha portat la seva 
força electoral i la  militància 

al sobiranisme. El president 
Artur Mas s’ha posat inequívo-
cament al costat de la voluntat 
del poble.
ERC ha sabut vehicular els 
anhels de molts ciutadans cap 
al possibilisme i no ha parat 
de créixer, tot portant una po-
lítica d’entesa institucional i 
no posant pals a les rodes de 
CiU. Ha renovat la direcció; ha 
portat al Parlament de Madrid 
un escriptor i al Parlament Eu-
ropeu un filòsof i a un excon-
seller socialista de la Genera-
litat, dos eurodiputats que no 
són militants. I ha guanyat les 
eleccions a Catalunya.... se-
tanta anys després.
Iniciativa per Catalunya, que 
mai havia estat marcadament 
independentista, no solament 
ha fet seu el Dret a Decidir, 
sinó que ha aconseguit que 
tot el grup parlamentari d’Iz-
quierda Unida donés suport 
a la consulta. És l’únic grup 
d’abast estatal que ho ha fet. 
També ha fet que els eurodi-
putats verds hi donin suport.
El PSC ha seguit el camí in-
vers i ha vist diluir-se el seu 
electorat. Fins i tot perilla el 
govern de les grans ciutats 
que tradicionalment ha estat a 
les seves mans. El PSC entra 
en contradicció amb ell ma-
teix, amb l’únic objectiu de no 
irritar al PSOE, de qui depèn 

orgànicament. 
Les CUP han tingut la virtut 
de portar al procés democràtic 
a milers i milers de joves que 
n’estaven apartats i que ara hi 
participen activament. 
No oblidem però, que els par-
tits han adoptat aquesta posi-
ció perquè han entès que és 
la que vol la majoria del poble. 
En contra, tant el PP com C’s 
es mantenen contraris al pro-
cés sobiranista però sense 
aportar arguments. El dret a 
decidir, segons ells, el prohi-
beix la Constitució i és, per 
tant, innegociable. 
Un element que es posa de 
manifest, segons l’analista Vi-
cent Partal és que “mentre el 
Dret a Decidir té uns liderat-
ges: Mas, Junqueras, Herrera, 
Maragall, Carme Forcadell, 
Muriel Casals.... l’oposició no 
en té, ni demostra arguments 
sòlids”. Analitzar el paper de 
lideratge de Sánchez Cama-
cho, Albert Ribera o Pere Na-
varro ens demostra la seva 
nuŀla capacitat d’incidència en 
la societat catalana”. 
Estem vivint un moment en 
què la situació institucional 
de l’Estat Espanyol requereix 
el concurs de molts homes 
d’estat, però lluny d’això, són 
precisament els homes de 
partit, els més grisos homes 
de partit, els qui estan portant 

el comandament de les grans 
institucions. 
L’Estat va dient que “el sobe-
ranismo pone en crisis a CiU” 
o fan la variació de “el sobe-
ranismo dificulta la inversión 
extranjera en Cataluña”, però 
els partits que tenen dificultats 
internes són els partits unio-
nistes. I les inversions estran-
geres a Catalunya han cres-
cut molt més que al conjunt 
de l’Estat. A tall d’exemple, la 
inversió més gran feta per la 
Xina a Europa, la fa al Port de 
Barcelona, on vol tenir la porta 
d’entrada de mercaderies per 
tot el mercat comú. La Xina 
faria una inversió tan gran si 
hi hagués la possibilitat que 
es quedés aïllada en un país 
fora de la Unió? Diuen que 
cap estat sobirà no reconei-
xeria una Catalunya indepen-
dent, però no diuen que cada 
vegada més, els organismes 
europeus estan esbroncant el 
govern d’Espanya “per no dia-
logar amb Catalunya”.

Dues cites imprescindibles
És en aquestes circumstànci-
es políticament favorables que 
els catalans tenim l’oportunitat 
d’assolir la independència. Ho 
estem fent tan democràtica 
i pacíficament i estem plens 
de tantes raons, que tenim la 
independència a tocar de la 

mà. Però hem de persistir. En 
aquests 144 dies hem tingut 
dues cites ineludibles on po-
sar els màxims esforços.
La primera cita va ser l’Onze 
de Setembre. Després de les 
creatives i multitudinàries dia-
des precedents, es va generar 
tanta expectació que més de 
dos-cents mitjans audiovisu-
als de tot el món varen cobrir 
la manifestació que, en forma 
de V -de victòria- es va fer a la 
Diagonal de Barcelona. 
L’altra cita era, naturalment, 
el nou de novembre. Una alta 
participació i un resultat molt 
ampli del SÍ – SÍ donarà un 
missatge clar a la Unió Euro-
pea. El passat 25 de maig Ca-
talunya ja va demostrar, amb 
una participació més alta, que 
tenim ganes de participar de la 
convivència europea. 
Vivim un moment apassionat i 
engrescador que ens portarà 
a escriure una pàgina històrica 
de Catalunya, però també hi 
ha un perill: que no sapiguem 
valorar clarament la consulta 
del 9-N. 
El repte, per tant, és molt im-
portant. El govern de l’Estat 
s’ha quedat sense arguments 
i amb escasses possibilitats 
de revertir el procés i això 
ens obre les portes de la lli-
bertat, però no podem confi-
ar-nos gens ni mica. Cada un 
de nosaltres ha de ser capaç 
d’ampliar la base social de 
ciutadans que volen la inde-
pendència del nostre país. Els 
estats europeus, abans o des-
prés, ens reconeixeran, però 
per a reconèixer-nos, hem de 
mostrar un mandat democrà-
tic de ferma reclamació de la 
nostra llibertat. Serem l’única 
nació que s’ha fet independent 
per via democràtica i pacífica.
El repte és molt difícil, però la 
recompensa és el premi més 
gran: la llibertat.

“Estem vivint un moment apassionat i engrescador que ens 
portarà a escriure una pàgina històrica de Catalunya”

Els partits polítics 
catalans han adoptat 
la posició sobiranista 
perquè han entès que 
és la que vol la majo-
ria del poble

El 9 de Novembre el poble català va expressar-se lliurement a través de les urnes en una consulta no vinculant molt participada

O�cina de lloguer a 
Calaf

100m² aprox.
Completament

equipada
Tel 608 46 38 29

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

Interessats trucar al
 93 803 01 69

(C/ Retir 40)
o via e-mail

Felicita als qui 
més estimes!

    Fes-nos arribar la 
fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com
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CASTELLOLÍ / LA VEU

Parcmotor Castellolí organitza 
el proper cap de setmana del 
29 i el 30 de novembre l’es-
deveniment Go Parcmotor. El 
motiu d’aquest és celebrar el 
5è aniversari de la inauguració 
del circuit de velocitat, presen-
tar les millores realitzades a 
les instal·lacions i el Campio-
nat de Catalunya de Velocitat.
El programa de l’acte és molt 
complet, inclou tant activitats 
esportives com d’oci. 
El dissabte 29 de novembre 
hi ha una concentració, una 
ruta i un raŀli de regularitat, a 
més de tandes d’entrenament 
al circuit de velocitat que són 
gratuïtes per als pilots amb lli-
cència. 
I el diumenge 30 de novembre 
Parcmotor ha programat cinc 
curses de motos per diverses
categories com per exemple 
PromoRACC, Challenge80, 
Open 600, Open 1000 o Clàs-
siques.

El projecte de Parcmotor Cas-
tellolí va néixer l’any 2001 com 
una iniciativa de la Federació 
Catalana de Motociclisme 
amb el suport de la Generali-
tat de Catalunya. L’any 2002 
es va inaugurar la primera 
instal·lació: el circuit de moto-
cròs. Durant els primers anys 
de vida, el complex esportiu 
va ser un referent dins les es-
pecialitats off-road (motocròs, 
trial, enduro i quads). 
L’any 2004 es van iniciar les 
obres del circuit de velocitat 
que s’inauguraria l’any 2009, 
entre una gran expectació. De 
fet, el circuit es va dissenyar 
amb un traçat atractiu per a 
tots els pilots, independent-
ment del seu nivell. Parcmo-
tor sempre s’ha compromès 
a anar millorant les instal-
lacions amb l’objectiu de ser 
capdavanter en aquests tipus 
centres. Actualment, Parcmo-
tor és un referent per a en-
trenaments, tests i cursos de 

Parcmotor de Castellolí celebrarà el 5è aniversari amb 
un cap de setmana ple d’activitats
El 29 i 30 de novembre s’organitza Go Parcmotor amb un programa que inclou curses, tandes, una ruta turística, una 
concentració i un ral·li de regularitat!

conducció, a més d’haver aco-
llit competicions internacionals 
de màxim nivell.
Es pot trobar més informació 

sobre l’esdeveniment i el trà-
mit de les inscripcions a les 
xarxes socials (Facebook i 
Twitter) de Parcmotor i també 

a la pàgina web de la Federa-
ció Catalana de Motociclisme, 
col·laboradora de l’acte.

MONTBUI / LA VEU

Durant aquesta darrera set-
mana han començat els pri-
mers moviments de terres 
del nou Passeig-parc del Tor-
rent Torres, ubicat al centre 
del Nucli Urbà, i que unirà 
MontMercat i MontÀgora. En 
aquest sentit, cal destacar 
que el futur Passeig converti-
rà el que fins ara era un des-
campat en un passeig-parc 
que unirà el centre comercial 
del Nucli Urbà (el Boulevard i 
MontMercat), amb els princi-
pals equipaments educatius, 
culturals i esportius (Mont-
Àgora i Mont-aQua entre 
d’altres).
Els treballs del nou passeig, 
que es realitzaran durant 
els propers mesos, portaran 
a la realització d’un espai 
lúdic nou, enjardinat, amb 
150 places d’aparcament i 
que comptarà també amb un 
amfiteatre a l’aire lliure amb 
capacitat per a unes 300 
persones. El projecte està 
subvencionat en la seva to-

talitat, i inclou les tasques 
pròpies de la urbanització, 
la millora de tota la zona de 
passeig, il·luminació, arbrat, 
enjardinament i adequació 
de tots els espais. Tamma-

teix es farà zona de prioritat 
invertida la connexió entre 
els carrers Santa Anna i Sant 
Miquel vers el carrer Primer 
de Maig. 
Aquesta actuació permetrà 

guanyar una nova zona de 
passeig al bell mig del Nucli 
Urbà, unint zones fins ara se-
parades per un gran descam-
pat -aconseguit ara fa més de 
10 anys, després de cloure 
les obres de canalització del 
torrent Torres i també neces-
sari per crear el nou eix viari 
del carrer La Mercè. L’equip 
de govern montbuienc conti-
nua la transformació d’espais 
urbans, de la mateixa mane-
ra que va fer en anteriors 
projectes, sempre amb la vo-
luntat d’unir espais montbui-
encs separats per l’orografia 
dels torrents que dividien en 
diferents barris -poc interco-
municats- el conjunt del nucli 
urbà del municipi. El mateix 
Parc Central o la urbanitza-
ció de l’entorn de l’ambulatori 
en són dos clars exemples. 
L’alcalde de Montbui Teo Ro-
mero valora  “l’inici d’un pro-
jecte que ens permetrà ver-
tebrar dues zones bàsiques 
per al futur desenvolupament 
de Montbui. Parlem d’unir 

Comencen les obres del nou passeig entre Montmercat i 
Mont-Àgora a Montbui

l’eix comercial, des de Mont-
Mercat, i fins a l’eix del conei-
xement, Mont-Àgora. Aquest 
projecte torna a apostar per 
això: aconseguir espais de 
pas agradable per a les per-
sones i comunicar punts molt 
importants de Montbui”. 
Romero va recordar que “les 
obres estan subvencionades 
al cent per cent” i va remar-
car que des del seu govern 
“continuem apostant per fer 
inversió pública. A més del 
passeig del Torrent Torres, 
ja estan a punt de comen-
çar els treballs d’instal·lació i 
mobiliari per posar en marxa 
la nova Biblioteca de Mont-
Àgora. I també aviat comen-
çaran les obres de millora 
del talús sobre el riu Anoia al 
barri del Pi. Som un ajunta-
ment amb recursos limitats, 
però treballem de forma in-
cansable per millorar la qua-
litat de vida dels nostres ve-
ïns amb més equipaments i 
millors serveis”.
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MONTBUI / LA VEU

Aquest proper divendres a 
partir de les 10 del matí tindrà 
lloc l’activitat de recuperació 
de documentació històrica so-
bre La Tossa “Fem Memòria”. 
Es tracta d’una trobada entre 
totes aquelles persones de 
Montbui, Igualada, i els dife-
rents municipis propers que 
puguin tenir fotografies anti-
gues de La Tossa i els seus 
voltants. L’objectiu és aconse-
guir testimonis i documentació 
per conèixer l’evolució històri-
ca de La Tossa de Montbui i 

els seus voltants. L’activitat, 
que va a càrrec de L’Ara-
da, el Consorci La Tossa de 
Montbui i el programa Entorn 
Viu Montbui, vol aconseguir 
la màxima documentació en 
forma d’imatges i testimonis 
per augmentar-ne el fons so-
bre aquest emblemàtic espai 
montbuienc. Totes les perso-
nes que tinguin imatges anti-
gues sobre La Tossa podran 
aportar els seus documents, 
els quals seran digitalitzats al 
moment i retornats als seus 
propietaris d’immediat.

Avui, “Fem memòria”, activitat 
de recull de  documentació 
històrica a la Tossa de Montbui

MONTBUI / LA VEU

Aquest dimarts a la tarda ha 
tingut lloc un concert de la 
Jove Orquestra Simfònica de 
l’Anoia (JOSA)-Aleví a l’Espai 
de Salut i Esport Mont-aQua. 
Una vuitantena de joves mú-
sics anoiencs han fet les de-
lícies dels alumnes de segon 
i tercer de primària de les es-
coles Montbou, Garcia Lorca i 
Antoni Gaudí de Montbui que 
hi ha assistit com a públic. 
La JOSA-Aleví, sota la direc-
ció d’Albert Gumí, ha realitzat 
un animat espectacle- concert, 
amb els “quatre elements” de 
la natura i els personatges 
Aina i Roc, com a protagonis-
tes d’un espectacle musical 
molt ben preparat, i que va 
ser molt aplaudit i celebrat per 
tots els assistents. El magnífic 

nivell de tota la jove orquestra 
va quedar novament demos-
trat amb unes interpretacions 
impecables de totes i cadas-
cuna de les peces.
L’activitat, que va ser organit-

zada per la regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament de Montbui 
és l’acte principal de la cele-
bració de Santa Cecília, patro-
na dels músics.

Els escolars celebren Santa Cecília amb un gran 
concert de la JOSA-aleví a Mont-Aqua

MONTBUI / LA VEU

El Grup de Teatre de Montbui 
estrenarà la seva nova funció 
“Mamma Meva!” adaptació 
de la pel•lícula protagonitza-
da per Meryl Streep i basada 
en el mític quartet suec Abba. 
L’actuació es celebrarà el prò-
xim dissabte dia 29 a les 22 

hores i diumenge 30 a les 18 
hores a l’Ateneu Cultural i Re-
creatiu de Montbui. 
L’entrada té un preu de 12€ 
amb descompte de 2€ per ser 
soci de l’entitat. Els nens de 
12 anys no han de pagar en-
trada i s’ubicaran en una zona 
habilitada per tal que actuació 
transcorri de la manera previs-

“Mamma meva” s’estrena a l’Ateneu de Montbui 

MONTBUI / LA VEU

El cansalader xarcuter, Josep 
Grados Riba, de Cal Pepe, de 
Santa Margarida de Montbui 
va quedar finalista, aconse-
guint un accèssit, del Premi de 
la Generalitat Millor Jove Arte-
sà Alimentari Innovador. La 
seva filosofia és treballar amb 
productes de la terra, d’excel·-
lents matèries primeres i tre-
ballats com es mereixen. Al-
guns dels productes diferents 
i coneguts que surten del seu 
obrador són la boutifarra de 
Montbui o les llances de Sant 
Jordi.
El Departament d’Agricultura 
va crear l’any 2003 el Premi 
al Millor Jove Artesà Alimen-
tari Innovador per guardonar 
l’esforç dels joves artesans 
alimentaris en la recuperació, 
la innovació, la diversificació 
i el disseny de productes ar-
tesans. Aquest premi també 
pretén fomentar les actuaci-
ons innovadores i capdavan-
teres que esdevinguin pautes 
per millorar la qualitat i la bona 
imatge dels productes arte-

sans de Catalunya. Aquesta 
convocatòria pública del premi 
té una dotació pressupostària 
de 3.000 euros i l’accèssit de 
1.000 euros.
Es consideren mestres arte-
sans alimentaris aquells que 
compleixen uns determinats 
mèrits de creativitat i conei-
xements en el camp de l’arte-
sania alimentària, han exercit 
com a artesans alimentaris 
durant un període mínim de 
quinze anys i disposen del car-

Josep Grados Riba, de Cal Pepe, guardonat en 
el Premi de la Generalitat Millor Jove Artesà 
Alimentari

net d’artesà alimentari. Aquest 
reconeixement s’atorga des 
de l’any 1987 i des d’alesho-
res s’han lliurat 888 diplomes. 
El Premi va ser lliurat el passat 
27 d’octubre en un acte al Pa-
lau de Pedralbes presidit pel 
conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, Josep Maria Pe-
legrí, acompanyat del director 
general d’Alimentació, Quali-
tat i Indústries Agroalimentàri-
es, Domènec Vila

ta.
L’aforament de la sala de tea-
tre  és limitat i consta de 120 
localitats. Des de l’organit-
zació es recomana comprar 
l’entrada anticipadament per 
evitar cues de última hora. Per 
més informació contactar amb 
ateneumontbui@gmail.com . 

MONTBUI / LA VEU

Els Drets Humans omplen de 
contingut l’Agenda Llatino-
america Mundial 2015, una 
publicació que des de l’any 
1992 serveix d’eina pedagò-
gica arreu del món davant les 
grans causes solidàries. L’edi-
ten els Comitès Óscar Rome-
ro i La Comissió de l’Agenda 
Llatinoamericana de Girona i 
a la comarca de l’Anoia arriba 
cada any de la mà del grup 
Baula Comitè Óscar Rome-
ro de Santa Margarida de 
Montbui. Aquest dissabte, 22 
de novembre, presentaran la 
nova edició  i com en els dar-
rers anys, ho faran de la mà 
de persones compromeses de 
la comarca. L’acte començarà 
a les 6 de la tarda, a la sala 
petita de l’Ateneu de Montbui.
La presentació comptarà amb 
les intervencions d’Alejandro 
Mancha, de Som Poble; Joan 
Díaz, de Montbui Solidari; Car-
les Duran, de la UCFR Anoia; 
Loli Martínez, de Dones amb 
empenta, i un representant 
de la PAH Anoia. En format 
de tertúlia, l’acte abordarà els 
Drets Humans des de dife-
rents àmbits i a partir de l’ac-
ció que realitzen les entitats 
representades a la tertúlia. 
L’Agenda Llatinoamericana 
és iniciativa de dos teòlegs de 
l’alliberament: José María Vigil 
i Pere Casaldàliga, però recull 
la veu de moltes persones que 
des del continent americà, des 
de moviments socials i mili-
tants en la cultura de la pau 
i l’altermundisme –l’altre món 
possible- hi col·laboren cada 
any amb escrits de pensament 
i anàlisis. El mètode pedagò-
gic llatinoamericà de veure, 
jutjar i actuar torna a ordenar 

els continguts començant per 
la revisió de dades i informes, 
passant per les reflexions i 
acabant en les propostes per 
a l’acció. 
“Sense oblidar ni menystenir 
altres lluites –totes són ne-
cessàries! sí que volem cri-
dar l’atenció que aquesta dels 
Drets Humans n’és una que 
obre pas a totes les altres, i 
mereix una atenció especial” 
diu Pere Casaldàliga en la in-
troducció fraterna de l’Agenda 
Llatinoamericana 2015. “Les 
persones que escriuen cada 
article d’aquesta edició de 
l’Agenda, presenten aspectes 
d’aquesta via, que són veri-
tables revolucions parcials, 
practicables i a l’abast de la 
nostra militància”, afirma.
L’Agenda Llatinoamericana 
s’edita a vint-i-sis països i es 
tradueix a diferents llengües. 
Moltes entitats destinen els 
beneficis de la venda als pro-
jectes de cooperació i solidari-
tat que duen a terme, com és 
el cas de Baula-COR. Es pot 
consultar també a Internet a la 
pàgina www.llatinoamericana.
org.

Baula-cor aborda els drets 
humans amb l’agenda 
llatinoamericana 2015

Josep Grados rebent el guardó de mans del conseller Pelegrí
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LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt congelarà l’Impost 
de Béns Immobles (IBI) per 
al 2015. Així es va explicar 
en el Ple ordinari del dijous 
13 de novembre en què es 
va aprovar la modificació de 
les Ordenances Fiscals per a 
l’any vinent. Aquest punt es va 
aprovar amb els vots a favor 
de CiU i les abstencions del 
PSC i d’ERC.
El primer tinent d’alcalde i regi-
dor d’Hisenda, Josep Aloy, va 
comentar que es baixa el tipus 
de gravamen de l’IBI de l’any 
vinent, que passa del 0,778% 
del 2014, que es va transfor-
mar en el 0,814% per l’apli-
cació de l’increment imposat 
per l’Estat, al 0,727%, que es 
transformarà en el 0,762%. 
D’aquesta manera, es mantin-
dran els preus que es van co-
brar enguany i que s’assimilen 
als de 2012. L’alcalde, Santi 
Broch, va explicar que el 2015 
és previst fer una revisió ca-
dastral, ja que els valors actu-
als “encara són alts”, tot i que 
l’última revisió que es va fer el 
2009 amb efectes el 2010 ja 
es van establir uns valors més 
baixos dels de mercat.

Josep Aloy va afirmar que la 
resta d’Ordenances Fiscals 
també queden congelades, 
excepte la taxa per a la recolli-
da d’escombraries que s’apu-
jarà un 3 %, el que suposarà 
en un habitatge unifamiliar un 
increment d’uns 4 euros. El 
primer tinent d’alcalde va co-
mentar que aquest servei és 
deficitari des de fa anys i en 
aquest exercici es preveu que 
serà d’uns 47.000 €. Josep 
Aloy va afirmar que “cada any 
anem assumint el dèficit però 
el que no podem fer és incre-

mentar-lo. Per això, s’apugen 
les tarifes de mica en mica”.
Respecte aquest tema, Santi 
Broch va explicar que “el 2015 
sortirà a concurs la recollida 
d’escombraries que s’ofereix 
des del Consell Comarcal. 
Com que el cost per oferir 
aquest servei és molt elevat 
s’està plantejant canviar el 
model i fer la recollida porta 
a porta. El fet que les escom-
braries siguin més cares aquí 
que a Barcelona és perquè la 
distància entre contenidors és 
més gran i, per tant, el recorre-

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt congela l’IBI per al 2015
gut que han de fer els camions 
és més llarg”.
En les Ordenances Fiscals 
per al 2015 també s’incorpora 
una nova taxa. Es tracta d’un 
preu per a la col·locació de pa-
rades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atrac-
cions situats en terrenys d’ús 
públic i indústries al carrer i 
ambulants i rodatge cinema-
togràfic. Aquesta taxa només 
serà aplicable a les xurreries 
ambulants.

Altres temes del Ple
En aquesta sessió ordinària, 
en l’apartat d’informes i pro-
postes d’alcaldia, l’alcalde, 
Santi Broch, es va referir a 
diverses qüestions que havia 
plantejat el grup municipal 
Socialista per escrit. Quant 
als tràmits del nou Pla d’Or-
denació Urbanística Municipal 
(POUM), Santi Broch, va ex-
plicar que “els temes urbanís-
tics són lents i més si es tracta 
d’un nou planejament”. 
L’alcalde va explicar que el 
juny de 2013 l’equip redactor 
del POUM va lliurar el docu-
ment per a la seva aprovació 
inicial, que va ser revisat ex-
haustivament per l’arquitecte 

municipal que hi va fer una 
sèrie de consideracions i mo-
dificacions. L’equip redactor 
va introduir aquests canvis i 
van fer el lliurament del nou 
planejament el juny d’aquest 
any i del qual se’n va donar 
una còpia en CD als grups 
municipals per poder-lo estu-
diar. A partir d’aquí, l’alcalde 
va proposar fer una sèrie de 
reunions informatives amb els 
representants de cada partit i 
poder consensuar entre tots 
l’aprovació inicial.
Pel que fa a la instal·lació 
d’una activitat industrial on 
abans hi havia la secció de 
manipulats de l’empresa Ro-
maní, Broch va assegurar que 
“no tenen cap tipus de per-
mís i des de la secretaria de 
l’Ajuntament s’han fet les ac-
tuacions prèvies dins del pro-
cediment de protecció de la 
legalitat urbanística”. Des de 
l’administració local s’ha noti-
ficat i requerit a les diferents 
empreses implicades però vist 
que no s’ha obtingut respos-
ta s’ha iniciat un procediment 
sancionador. Santi Broch va 
dir que “seguirem lluitant i ani-
rem per la llei perquè és l’úni-
ca via que tenim”.

LA POBLA DE C. / LA VEU

La programació de les Festes 
Culturals de la Pobla de Clara-
munt, que es iniciar l’11 de se-
tembre, es tancarà, el dissabte 
22 de novembre, amb un con-
cert de violí i arpa a càrrec de 
la poblatana Marta Carceller i 
d’Esther Pinyol. L’audició tin-
drà lloc a 2/4 de 8 del vespre 
al Teatre Jardí i l’organitza la 
regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament. 
Marta Carceller i Esther Pinyol 
oferiran un repertori que serà 
un viatge musical pel Roman-
ticisme i el segle XX europeu. 
Interpretaran peces de Gaeta-
no Donizzeti, Manuel de Falla, 
Maurice Ravel o Jacques Ibert. 
Marta Carceller va iniciar els 
estudis musicals a l’Escola 
Superior de Música d’Igualada 
amb Joan Morera i va seguir 
estudiant al conservatori de la 
mateixa ciutat sota les direc-
tius del professor Miquel Cór-
doba fins que va obtenir el títol 
de grau professional. Va cursar 
els estudis superiors a l’Escola 
Superior de Música de Catalu-
nya (ESMUC) amb el violinista 
rus Yuri Volguin. Actualment, 
rep classes de la violinista Vera 
Martínez, membre del Quartet 
Casals.

Esther Pinyol va començar a 
estudiar música a l’Escola de 
Música Freqüències de Vila-
nova i la Geltrú. Va cursar els 
estudis de grau professional al 
Conservatori del Liceu amb Mi-
caela Serracarabassa i al Con-
servatori del Bruc amb Maria 
Lluïsa Ibáñez. Va realitzar els 
estudis superiors d’arpa amb 
l’arpista titular de l’Orquestra 
Simfònica de Barcelona i Naci-
onal de Catalunya (OBC) Mag-
dalena Barrera a l’Escola Su-
perior de Música de Catalunya 
i va ser la primera arpista que 
es va graduar en aquesta mo-
dalitat d’instrument en aquest 
centre. Ha rebut classes de 
diferents arpistes d’arreu d’Eu-
ropa i, actualment, ho està fent 
amb Micaela Serracarabassa. 
Marta Carceller i Esther Pinyol 
han coincidit a l’orquestra de 
l’ESMUC i d’altres formacions 
d’arreu del país i han treba-
llat amb directors com Pablo 
González, Manel Valdivieso, 
Salvador Brotons i Karl Anton 
Rickenbacher, entre d’altres. 
Juntes van formar part, el 
2012, del septet Dewart, amb 
el qual van interpretar, entre 
d’altres, Introducció i Allegro 
de Maurice Ravel per quartet 
de corda, flauta, clarinet i arpa. 

Les Festes Culturals es tanquen 
amb un concert de violí i arpa

LA POBLA DE C. / LA VEU

La pintora de Riells del Fai 
Montserrat Rius mostra, des 
del diumenge 16 de novem-
bre, una col·lecció de les se-
ves obres a la Sala Municipal 
d’Exposicions de la Pobla de 
Claramunt. La inauguració 
va anar a càrrec de l’alcalde, 
Santi Broch. Aquesta activi-
tat l’organitza la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament i està 
inclosa dins de la programa-
ció de les Festes Culturals. 
En l’acte inaugural, l’alcal-
de va agrair a la pintora que 
hagi volgut portar els seus 
quadres a la sala poblata-
na. Es recullen una vintena 
d’obres realitzades amb di-
ferents tècniques, com l’oli, 
l’aquarel·la, el pastel i també 
hi ha algun dibuix. S’hi po-
den veure paisatges, tant de 
mar com de muntanya, flors, 
algun bodegó i algun retrat. 
Són pintures elaborades 
amb una gran delicadesa en 
les pinzellades i amb tots els 
detalls i matisos de colors. 
Una mostra de les obres de 
Montserrat Rius i Camps ja 
es va poder veure a la Sala 
Gran del Castell de Clara-

munt el 1999. Ha exposat en 
espais culturals de diverses 
poblacions, com Barcelona, 
Roses, Granollers o Espar-
reguera. 
La pintora es dedica a l’art 
des dels 13 anys. Va cursar 
estudis de retaule a l’escola 
Massana de Barcelona i des 
de llavors s’ha dedicat a la 
pintura. També va estudiar al 
Cercle Artístic de Barcelona 
i al Cercle Artístic Sant Lluc, 

Els paisatges i les flors de Montserrat Rius, a 
la Sala Municipal d’Exposicions de la Pobla de 
Claramunt

on va pintar models al natu-
ral. Va néixer a Esparreguera 
i, actualment, resideix a Ri-
ells del Fai. 
La mostra porta per títol 
“Com m’inspiro a Riells” i es 
podrà visitar fins al diumen-
ge 30 de novembre. L’horari 
d’obertura és de dilluns a dis-
sabte, 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.
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Ahir dijous al migdia es va in-
augurar el Centre d’Innovació 
Anoia de Vilanova del Camí, 
ubicat al bell mig dels polígons 
industrials de la Conca d’Òde-
na, davant mateix del centre 
logístic d’Abacus. Una bona 
representació d’alcaldes de la 
comarca, el president del Con-
sell Comarcal, Xavier Boque-
te, i tots els principals agents 
socioeconòmics van donar-se 
cita a l’acte inaugural. El Cen-
tre d’Innovació Anoia és un 
edifici enorme,  que ja compta 
hores d’ara amb la presència 
del Centre Tecnològic Leitat, 
vinculat al medi ambient, i el 
restaurant pedagògic L’Atelier, 
de la Fundació Taleia-Escola 
Pia.
Ambdues  empreses van sig-
nar un contracte d’arrenda-
ment amb l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí el passat mes 
de juliol. Leitat ocupa l’àrea 
dedicada a investigació i re-

El Centre d’Innovació es va inaugurar oficialment ahir dijous al migdia, si bé fa setmanes que ja és plenament operatiu.

Inaugurat el Centre d’Innovació Anoia, a Vilanova del Camí, amb la 
intenció de convertir-se en un referent socioeconòmic comarcal

cerca mentre que la Fundació 
Taleia, ocupa la zona de bar i 
restaurant.
L’alcaldessa de Vilanova, Va-
nesa González, explicava que 
“ara s’ha convertit en realitat 
aquest Centre d’Innovació, 
sis anys després dels primers 
contactes per a fer-lo possible.  
Ha estat un llarg recorregut, 

però ha valgut la pena”. Gon-
zález va tenir paraules d’agra-
ïment per a l’exalcalde Joan 
Vich, present a l’acte, i també 
un emotiu record per a l’arqui-
tecte que va dissenyar el pro-
jecte, Casimir Torrents, finat fa 
poc temps.
“Aquesta és una eina que vol 
donar resposta a les necessi-

tats de Vilanova del Camí i del 
seu entorn, un espai de troba-
da, i volem compartir aquest 
espai amb tota la comarca, 
esdevenint amb el temps un 
referent comarcal”, va dir l’al-
caldessa, qui va enumerar les 
accions que s’han dut a terme 
amb municipis de tot l’Ano-
ia, i amb diverses institucions 

socioeconòmiques, per tal de 
coordinar-se. “Aquest territo-
ri ofereix grans oportunitats, i 
des d’aquí vull fer una crida a 
continuar treballant plegats”, 
va dir l’alcaldessa vilanovina.

Més informació a la propera 
edició

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Tal i com era d’esperar l’emo-
tivitat i el record van ser pro-
tagonistes al I Festival Fla-
menc de l’escola Artístic en 
homenatge a Juani Cruz. Les 
emocions a flor de pell van es-
tar presents al llarg de tota la 
funció que va comptar amb la 
participació d’una vuitantena 
d’alumnes de flamenc. Més de 
350 persones van omplir Can 
Papasseit en aquest primer 
homenatge a aquesta alumna 
lluitadora fins al final, malgrat 
la malaltia que finalment se la 
va endur ara fa uns mesos; 
una dona exemplar pel seu 
caràcter optimista, sensible i 
vital. 
Segons han destacat des de 
l’escola, la família de Juani 
Cruz va compartir amb emo-
ció aquest festival que es con-
vertirà en una cita anual i que 
servirà, no només per recor-
dar a aquesta alumna i amiga 

d’Artístic, sinó també per col-
laborar solidàriament amb una 
bona causa. 
Aquest any, tindrà com a be-
neficiaris els infants de la 
Casa dels Xuklis, una casa 
d’acollida per les famílies de 
les nenes i nens amb càncer, 
gestionada per  l’AFANOC, 
l’Associació de Familiars i 
Amics de Nens amb Càncer. 
Fins aquest dijous, l’escola Ar-
tístic tindrà una urna al centre 
per recollir donatius voluntaris 
i també per vendre gorres soli-
dàries de l’AFANOC, a un preu 
de 6 euros, que donaran dret 
als infants a accedir gratuïta-
ment al Zoo de Barcelona, el 
dia 13 de desembre. També 
amb la compra de la gorra els 
adults pagaran només el 50% 
de l’entrada.
Des de l’escola han agraït la 
solidaritat de tothom i es mos-
tren molt satisfets amb les 
aportacions rebudes fins ara.

Satisfacció d’Artístic per l’emotiu 
homenatge a Juani Cruz

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El proper dissabte, 22 de no-
vembre, l’entitat de lleure in-
fantil i juvenil Endinsa’t de Vi-
lanova del Camí se sumarà a 
una matinal reivindicativa per 
defensar el dret al joc i al lleu-
re de tots els infants. Ho farà 
en el marc de la celebració del  
20 de novembre, diada que es 
commemora el 25è aniversari 
de la convenció dels drets dels 
infants.
Des de la Federació Catala-
na de l’Esplai i tots els esplais 
que la formen volen aprofitar 
aquesta efemèride per refor-
çar la tasca en favor dels drets 
de l’infant que desenvolupen 
els centres d’esplai, especi-
alment el dret al lleure i al joc 
recollir a l’article 31: “L’infant 
té dret al descans, al lleure, al 
joc i a la participació en activi-
tats culturals i artístiques.” Un 
dret que, en l’actual context de 
crisi, esdevé un gran repte per 
a tothom, segons assenya-
len des d’Endinsa’t tot afegint 
que així ho manifestava l’in-
forme del Síndic de Greuges: 
“el lleure educatiu, és un dels 
àmbits socials amb més de-
sigualtats d’accés, ja que ha 
estat un dels més afectats per 
les mesures de contenció de 
la despesa de les famílies”.
Per aquesta raó han organit-
zat una acció reivindicativa, 
col·lectiva i simultània arreu 

del territori català en favor 
dels Drets de l’Infant i que 
consistirà en l’ocupació de la 
via pública per realitzar jocs 
amb els infants, les famílies i 
la comunitat. 
Des de l’Esplai Endinsa’t han 
iniciat un seguit d’accions per 
promocionar aquest acte que 
tenen previst pel proper dis-
sabte 22 de novembre, d’11h a 
13.30h, al carrer Molí (davant 
de la Llar d’Infants El Molinet).
Han previst la creació del mur 
de les necessitats dels infants 
(amb caixes de cartró); un Es-
pai de macrojocs i jocs tradici-
onals d’esplai al carrer ocupat; 
repartiment de samarretes 
amb el hashtag #DretalLleure 
i la vinyeta representativa d’en 
Francesco Tonucci (cedida 

per aquesta ocasió). Durant 
l’acte, es llegirà un Manifest 
comú i també un altre creat 
exclusivament pels infants de 
l’Esplai Endinsa’t.
Des d’Endinsa’t estan fent una 
gran difusió per informar la 
població a través de les xar-
xes socials (facebook, twitter, 
web...) i també han fet pro-
postes formatives per les es-
coles (proposta d’activitats per 
Educació Infantil i Educació 
Primària per treballar a l’àrea 
d’Educació en valors socials i 
cívics i/o tutoria) i han distribu-
ït enganxines i pòsters promo-
cionals. 
Conviden a les famílies a 
acompanyar-los, aquest dis-
sabte, per omplir de gom a 
gom el carrer. 

Endinsa’t  s’uneix a l’acte reivindicatiu del 
#DretalLleure
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ÒDENA / LA VEU

El Consell de Salut d’Òdena, 
òrgan de participació d’Òdena 
en l’àmbit de la Salut inicia una 
campanya informativa adre-
çada als veïns d’Òdena per tal 
d’aconseguir un entorn més sa-
ludable, lliure de tabac i on es 
vegi una reducció de la visibili-
tat de la conducta fumadores.
La normativa del tabac no pro-
hibeix fumar en els espais a 
l’aire lliure de les instal•lacions 
esportives, ni tampoc a les 
portes d’entrada d’aquestes 
instal•lacions, però s’ha demos-
trat que el consum de tabac en 
zones no tancades també pro-
dueix una exposició significati-
va al fum ambiental del tabac i 
als riscos que se’n deriven.
Per aquest motiu amb el lema 
“Espais sense fum – a Òde-
na respira verd respira salut” 
l’Ajuntament d’Òdena senyalit-
zarà de forma física els espais 
lliures de fum, això és, zones no 
habilitades per fumar.
Així, els senyals s’ubicaran en 
els accessos immediats de: Pa-
velló poliesportiu municipal, Es-
cola Castell d’Òdena, Piscina 
municipal, zones esportives de 
l’estadi “La Sort”, pista polies-
portiva de l’Espelt i Sant Pere, 
Parc de la Font, Espai Jove, 
Centre Cívic i Teatre Centre 
Unió Agrícola.
La regidora de salut de l’Ajun-
tament d’Òdena, demana la 
màxima col•laboració ciutadà 
i respecte en el compliment 
d’aquestes recomanacions.
A més, el municipi d’Òdena 
acollirà del 20 de novembre al 
4 de desembre  l’exposició ‘El 
tabac al descobert  cedida per 
la Diputació de Barcelona. Es 
tracta de 10 plafons, cadascun 
d’ells amb una temàtica relaci-
onada amb la preveanció del 
tabaquisme i amb una guia 
de dinamització que acompa-
nyarà la visita.  La mostra està 

destinada als joves a partir de 
12 anys, per tant, tant els que 
cursen l’ESO com els que fan 
l’últim curs d’Educació Primària. 
Les dades recents de salut in-
diquen que l’edat mitjana d’inici 
del consum de tabac se situa 
als 13 anys i mig.  L’exposició 
compta també amb un joc in-
teractiu per reflexionar sobre 
les qüestions que es plantegen 
als plafons, com ara el negoci 
que hi ha al darrere d’aquesta 
indústria o els perjudicis per la 
salut i la bellesa. 
Per complementar la campa-
nya, el dimecres 26 de no-
vembre al saló de plens de 
l’Ajuntament es realitzarà la 
taula rodona “Fumes? Per que? 
Pren-t’ho seriosament” a càrrec 
de Rosa Cortes, infermera CAP 
Òdena,  Eva Roset, tècnica de 
prevenció de drogodependèn-
cies del Consell Comarcal de 
l’Anoia i comptarà amb Joan 
Beumala, referent del Centre 
Salut  Mental Infantil i Juvenil 
de l’Anoia com a moderador. 
Tots ells miraran t de donar res-
posta a les preguntes Per que 
es comença a fumar? I perque 
costa tan deixar-ho?. La xerra-
da tindrà lloc el dimecres 26 de 
novembre a les 19:30h al saló 
de plens de l’Ajuntament.

A Òdena respira verd, 
respira salut

ÒDENA / LA VEU

El proper diumenge 23 de no-
vembre tindrà lloc la tercera i 
última caminada del cicle de 
caminades culturals progra-
mades per aquesta tardor i or-
ganitzades per la Colla Excur-
sionista Òdena Matinera i la 
regidoria de cultura de l’Ajun-
tament, amb l’objectiu de co-
nèixer una mica millor i  des-
cobrir  el municipi odenenc. 
En aquesta ocasió es propo-
sa conèixer la ruta dels Puigs, 
una zona de poblament romà i 
medieval. Per fer-ho es comp-
tarà, com a cada sortida, amb 

les explicacions del doctor en 
historia, Xavier Jorba.
La sortida serà a les 8.30h del 
nucli de les casetes de Mus-
sons. Es preveu un itinerari 
d’uns 9 Km i l’hora aproxima-
da de tornada al punt de sorti-
da serà cap a les 14 h.
L’itinerari que es seguirà serà: 
Sortida de les Casetes d’en 
Mussons, Cal Gall, Cal Gar-
rell, Font de Masarnau, Cal 
Creus, Cal Magí de les Alzi-
nes, Cal Barrab, Cal Senador, 
Cal Guardabosc, Cal Vicentó, 
cal Mercader, Casetes d’en 
Mussons.

Òdena prepara la caminada de 
la ruta dels Puigs

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Atelier Restaurant Pedagò-
gic, que obria portes al Centre 
d’Innovació Anoia oficialment 
ahir dijous, és una iniciativa 
pionera; un restaurant on, a 
més de gaudir d’un bon àpat, 
es pot contribuir al futur pro-
fessional de joves cuiners. Els 
plats no tenen preu: les perso-
nes mengen convidades per 
algú i quan marxen, decidei-
xen què volen pagar per con-
vidar un altre. 
La iniciativa de l’Escola Pia 
d’Igualada, neix com a cen-
tre de pràctiques per als seus 
alumnes de cuina, però també 
com una iniciativa amb un alt 
valor social. Una selecció de 
menús de qualitat i variats – 
dietètic, ecològic, quilòmetre 
zero…- el valor dels quals el 
marcarà el client, després de 
viure aquesta experiència úni-
ca.
L’Atelier-Restaurant Peda-
gògic és una iniciativa sense 
afany de lucre, amb l’ànim de 
ser econòmicament autosos-
tenible, que busca donar sor-
tida laboral als estudiants de 
cuina i convertir-se en un cen-
tre de pràctiques. Dóna l’opor-
tunitat als joves d’aprendre, 
créixer i obrir-se un futur labo-
ral i als comensals, la possibi-
litat de ser partícips d’aquest 
procés.
Però també pretén ser una 
proposta innovadora i soci-
al: un restaurant on no hi ha 
preus al menú. El públic forma 
part d’una cadena de gene-
rositat. El compte sempre as-
cendirà a 0 Euros i s’informarà 
que “el teu menjar ha estat re-
gal d’algú que ha vingut abans 
que tu. Per continuar amb 
aquesta cadena, et convidem 
a pagar pels que vindran a 

menjar després de tu”.
El restaurant té capacitat per 
a 50 persones. Atendrà de di-
lluns a divendres, de 8 a 17 
hores, tot i que la cuina tan-
carà a dos quarts de 4 de la 
tarda. Fora d’aquest horari els 
àpats s’hauran de pactar amb 
l’escola. 
Oferirà esmorzars, dinars i 
servei de menjar per emportar. 
Hi treballaran antics alumnes 
i alumnes de Formació Pro-
fessional de Cuina i Serveis 
de l’Escola Pia d’Igualada. Al 
capdavant d’aquest projecte, 
hi ha professors de cuina i ser-

L’Atelier, un restaurant pedagògic 
pioner on el client decideix el preu

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La Colla Excursionista de Vi-
lanova del Camí i l’Associació 
Cultural Camp del Rei volem 
fer esment dels ingressos i 
despeses corresponents a la 
caminada popular que vàrem 
organitzar, el passat diumen-
ge 9 de novembre, per tal de 
recaptar fons per a la Marató 
de TV3. 
S’ha recaptat un  total de 
1.180,00 € obtinguts dels do-
natius dels participants més 
els donatius de l’Associació 
Cultural Camp del Rei i de la 

Colla Excursionista de Vilano-
va del Camí. El proper dia 14 
de Desembre farem entrega 
d’aquesta quantitat a la Mara-
tó de TV3. 
Les despeses d’organització 
sumen un total de 723,05 € 
Per tal de costejar aquestes 
despeses s’ha obtingut tam-
bé uns donatius de 730,00 € 
aportats per les següents enti-
tats i comerços: 
Departaments de Cultura i Es-
ports de l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí, Veter Center, 
Aluminis i Cristalleria Carlos, 
SuperMas i Ca la Nuri. 

Agraïm també la col·laboració 
econòmica o de participació a 
les següents entitats i comer-
ços: 
Grup de Percussió Molta 
Xamba, A Grapes, Associa-
ció de Voluntaris de Protecció 
Civil de Vilanova del Camí, 
Serveis Informatius de Radio 
Nova, Escola Marta Mata, 
Pere Bosch Roba Laboral, Ra-
mon Martínez Cafès Lavazza, 
La Caixa, Bodegues La Mo-
reneta, El 21, Enya del Bello 
germana de l’Owen i l’Enllaç. 
Moltes gràcies a tots.

La Colla excursionista i l’Associació Cultural 
Camp del Rei agraeixen els donatius per a la 
Marató de TV3

veis i una dietista que garan-
tiran la qualitat del producte i 
els processos.
Fundació Taleia i Escola Pia 
de Catalunya
L’Atelier-Restaurant Pedagò-
gic està gestionat per la Fun-
dació Taleia, de l’Escola Pia 
de Catalunya. Aquest projecte 
respon a una aposta de la ins-
titució per posar en marxa ini-
ciatives de valor social, arrela-
des al seu entorn, i amb una 
clara finalitat educativa. Valors 
que fan persones, valors que 
fan escola.
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LA TORRE DE C. / LA VEU

Aquest mes de novembre ha 
començat una de les obres 
més perseguides de l’Ajun-
tament de La Torre de Cla-
ramunt, es tracta de l’enllaç 
entre la comarcal c-244 fins a 
la part que enllaça a la c-15, 
a baix del nucli de Torre Bai-
xa. Per aquest motiu, l’alcal-
de Jaume Riba i el president 
de la Diputació de Barcelona, 
Salvador Esteve, signaven el 
passat dimarts un acord de 
col·laboració per al finança-
ment de la infraestructura.  
Les obres, que van començar 
la segona quinzena de novem-
bre, milloraran l’accessibilitat 
dels veïns i veïnes en el seu 
pas tant en vehicle com a peu. 
En concret, es construeix una 
vorera de 1.50 metres d’am-
plada i un eixamplament de 
la calçada per a vehicles. En 
l’obra es tenen com a prioritat 
també el reforç en la senyalit-
zació i la col·locació de mesu-
res reductores de la velocitat 
per garantir la seguretat dels 
vehicles i els vianants. Queda 
també resolt el tema de la vo-
rera a banda muntanya entre 
el c/Miramar i el nucli de Tor-
re Baixa, amb la incorporació 
també de mesures per tal que 
la circulació no entri en el bar-
ri de Torre Baixa i així es ga-
ranteixi al màxim la seguretat 
de les persones que hi viuen. 

L’obra contempla la coordina-
ció de la línia de Gas Natural 
pel barri fins a la Torre Baixa i 
les canalitzacions d’aigua que 
van al nucli de Ca l’Anton.
La mesa de contractació es 
va reunir a finals del mes d’oc-
tubre, formada pels diversos 
grups que formen el govern 
i l’oposició, essent escollida 
amb la puntuació més gran un 
cop fetes les diferents valora-
cions l’empresa MJ Grues. En 
la seva oferta proposaven una 
baixa de prop del 15 % res-
pecte a els 540.000€ del preu 
de licitació de l’obra i alhora 
oferien millores en partides 
d’obra per valor de 7.000€, en 
concret en la col·locació de la 
barrera viona en la totalitat del 
tram de corbes de la baixada 
a Torre Baixa, i també millores 

Es millora l’enllaç entre la c-244 i la c-15 a la 
Torre de Claramunt 

en aportació de partides ex-
tres d’asfalt col·locat en obra 
per valor de 62.500 €
Aquesta obra es finança mit-
jançant un préstec a interès 
0% concertat amb la Diputació 
de Barcelona, amb una sub-
venció de part de la Diputació, 
contribucions especials dels 
veïns i partides del pressupost 
municipal.
L’alcalde de la població, Jau-
me Riba, mostra la seva sa-
tisfacció “per veure en marxa 
una de les obres més perse-
guides durant aquesta legisla-
tura i agraeixo el suport de la 
Diputació de Barcelona que, 
conjuntament amb l’Ajunta-
ment, farem possible que els 
torredans gaudeixin d’aques-
tes millores molt aviat”.

LA TORRE DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de La Torre de 
Claramunt s’ha sumat al con-
veni proposat per la Societat 
Igualadina Municipal d’Apar-
cament (SIMA) a través del 
qual els usuaris que ingressin 
a l’hospital disposaran de 25 
hores d’aparcament gratuït. 
Anteriorment, ja ho han fet 
l’Ajuntament d’Igualada i Òde-
na.
El conveni ofereix als veïns i 
veïnes del municipi la possibi-
litat d’aparcar gratuïtament, a 
l’aparcament d’Igualada Nord 
(costat Hospital), a partir de 
l’any 2015, quan hagin d’in-
gressar a l’Hospital d’Iguala-
da. Qualsevol ciutadà, quan 
arribi a l’Hospital per ingressar 
o acompanyi una persona que 
hi hagi d’ingressar, podrà sol-
licitar el document justificant 
que, posteriorment, canviarà 
al mateix aparcament per una 
targeta de prepagament de 25 
hores. Aquesta serà gratuïta 
per a l’usuari i permetrà les 
entrades i sortides necessàri-

es durant un mes fins a esgo-
tar aquest temps. L’acord l’han 
signat aquest 17 de novembre 
l’alcalde de La Torre, Jaume 
Riba, i l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells.
Cada Ajuntament serà des-
prés qui abonarà a l’empresa 
Societat Igualadina Munici-
pal d’Aparcament (SIMA), el 
cost de les targetes que hagin 
demanat els seus veïns. En 

el cas de la Torre, tenint en 
compte les dades de 2013, 
la mesura pot suposar per al 
consistori una despesa màxi-
ma de 2.400 euros anuals, te-
nint en compte els 139 ingres-
sos de residents al municipi 
que hi va haver a l’Hospital.
Amb aquest conveni, l’alcalde 
Jaume Riba, manifesta la seva 
satisfacció de poder oferir un 
servei més als ciutadans. 

La Torre de Claramunt oferirà aparcament 
gratuït als malalts que ingressin a l’Hospital 

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El Pla Local de Joventut dels 
Hostalets de Pierola ha co-
mençat amb molt bon peu i 
amb una participació nombro-
sa i intensa dels joves, que han 
mostrat molta motivació.
El passat cap de setmana es 
van celebrar tres tallers partici-
patius en funció de l’edat dels 
joves assistents amb els quals 
es buscava obtenir una radio-
grafia de la situació dels joves 
i de les seves necessitats. Els 
tres tallers es van repartir així:
Joves de 26 a 35 anys: Diven-
dres de 14 a 19.00.
Joves de 12 a 16 anys: Dissab-
te de 15 a 17.00.
Joves de 17 a 25 anys: Dissab-

te de 15 a 18.30.
En aquesta primera jornada, 
els joves havien d’analitzar el 
municipi, les infraestructures i 
les dinàmiques polítiques des 
del punt de vista juvenil. De 
l’anàlisi de situació han sorgit 
alguns àmbits sobre els quals 
els joves establirien les seves 
prioritats: La formació i la re-
cerca de feina, participació i 
espais de trobada adequats, 
zones d’estudis i suport en 
l’emancipació són elements 
que caldrà treballar i fomentar.
Una vegada analitzats els re-
sultats de les últimes trobades 
el procés continuarà amb al-
tres accions que consolidaran 
i afirmaran el projecte.

Motivació del jovent dels 
Hostalets per la confecció del 
Pla Local de Joventut

MASQUEFA / LA VEU

El passat dissabte es va cele-
brar al municipi de Masquefa 
el Consell Nacional ordinari 
de les Joventuts Socialistes 
de Catalunya (JSC), el qual va 
aplegar més de 100 joves so-
cialistes provinents d’arreu de 
Catalunya. 
La sessió va ser inaugurada 
per Daniel Gutiérrez, candidat 
del PSC a l’alcaldia de Mas-
quefa, el qual va comentar la 
feina feta amb els joves. Se-
guidament va intervenir Car-
les Cuerva, 1r Secretari de les 
JSC -Anoia i Secretari d’Acció 
Política, Formació i Sectorials 
PSC-Anoia. Cuerva va comen-
tar com “som una comarca lí-
der en aturats, on les polítiques 
de joventut són nomenar am-
baixadors de la ciutat d’Iguala-
da, i on el transport públic es 
debat entre ser car o ser insu-
ficient”, a més de condemnar 
que aquest mateix cap de set-
mana es celebri una trobada 
de les joventuts de plataforma 
per Catalunya a la comarca. 
Així, va afegir “que les JSC va 
marcar el 2012 un full de ruta 
que s’ha anat complint, com és 
el cas més recent la proposta 
d’un nou New Deal per Euro-
pa del qual actualment s’estan 
recollint signatures, i que és 
una mostra que és una orga-
nització amb idees avançades. 
I que cal continuar essent-ho”, 
a més que “la força dels acti-
vistes de l’Anoia és la força de 
tots/es els joves socialistes de 
Catalunya que volen canviar la 
realitat”.
La sessió del consell, que va 
comptar amb la presència del 

primer secretari de JSC i dipu-
tat al Parlament Europeu Javi 
López, va tractar sobre varis 
temes, entre ells la convoca-
tòria i organització del XVè 
Congrés, que es celebrarà el 
proper mes de març de 2015 
a Barcelona. Així, hi va haver 
un debat constructiu sobre el 
reglament, de manera que es 
va aprovar una modificació del 
mateix per tal d’afavorir una 
major participació dels militants 
de l’organització en la redacció 
de les ponències i, per tant, del 
futur projecte polític, aprofitant 
nous instruments d’edició col-
laborativa. A més també es va 
realitzar una pluja d’idees so-
bre com organitzar el mateix, 
realitzant-ze algunes peticions 
que seran tingudes en compte.
També, es va aprovar per una-
nimitat demanar al PSOE que 
promogui l’aprovació d’una llei 
contra l’homofòbia de forma 
anàloga a l’aprovada recent-
ment al Parlament de Catalu-
nya, seguint amb la línia incita-
da pel partit socialista d’ampliar 
i garantir els drets del col·lectiu 
LGTB. I es va debatre una pro-
posta sobre la gestació subro-
gada (ventres de lloguer), un 
tema que poc a poc està cop-
sant importància a l’agenda so-
cial de diversos estats.
Un cop acabada la sessió, es 
va celebrar un sopar de ger-
manor organitzat pel PSC de 
Masquefa, al qual les JSC-
Anoia volem agrair tot el su-
port logístic realitzat i sense el 
qual la jornada no hagués estat 
possible, així com els serveis 
tècnics i ajuda de tots/es els 
companys/es de les JSC.

El congrés nacionals de les 
JSC es va fer a Masquefa
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CAPELLADES / LA VEU

Aquest cap de setmana 3 en-
titats esportives han presentat 
els seus equips a l’afició cape-
lladina.
Els primers  a fer-ho han es-
tat els membres de l’Hoquei 
Club Capellades, dissabte a la 
tarda, entre dos partits de les 
categories més altes. A la pre-
sentació hi van participar des 
dels nens i nenes de l’Escola 
de Patinatge fins als jugadors 
de Primera, molts d’ells entre-
nadors de la resta d’equips del 
Club. Després que cada nen i 
nena sortís a la pista per sa-
ludar a l’afició es va fer la foto 
oficial, amb tots els jugadors 
asseguts a les grades.
Els següents a presentar 
equips han estat els del Futbol 
Club Capellades, diumenge al 
matí. El Club va mostrar com a 
més a més de l’Escola i l’equip 
de Veterans també es partici-
pa en la competició Federativa 
amb 8 equips de futbol base, 
1 amateur Femení i l’equip 
Amateur Masculí. 
Finalment diumenge a la tarda 
va ser el torn del Club de Fut-
bol Sala Capellades, que va 
presentar un total de 6 equips: 
1 infantil, 2 cadets, 2 juve-
nils i un senior. Precisament 

Cap de setmana de presentacions 
esportives a Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Així a les 6 de la tarda al Te-
atre La Lliga es previst que, 
amb entrada gratuïta es pugui 
escoltar aquesta formació que 
s’ha anomenat Coral Veus 
Amigues. La idea de crear 
aquest grup va sorgir arran 
d’una enquesta que es va fer 
a la mateixa Residència on es 
preguntava als avis i àvies qui-

na activitat els agradaria fer. 
Moltes persones van proposar 
crear una coral i com que la 
psicòloga del centre ja realit-
zava teràpia amb música, el 
pas ha estat molt senzill. 
Ara, per aquest divendres, es 
podrà escoltar els fruits dels 
primers assaigs, que es pre-
sentaran amb molta il·lusió. A 
banda de les cançons també 
es recitarà algun poema.

Avui, concert de la Coral Veus 
Amigues, de la Residència 
Fundació Consorts Guasch

CAPELLADES / LA VEU

Demà dissabte 22 de novem-
bre de 2014, la Coral Noves 
Veus de Capellades organitza 
novament el tradicional con-
cert de Santa Cecília Patrona 
de la Música. Aquest concert 
que es realitzà durant 38 anys 
consecutius a Capellades do-
nant a conèixer altres corals 
del territori Catala. Enguany 
tenim convidada la Coral Font 
del Fil de Manresa. El concert 
es realitzarà aquest dissabte 
22 de novembre a les 20’45h 
després de la missa a l’esglé-
sia Santa Maria de Capella-
des.
El concert s’iniciarà amb la 

interpretació de la Coral No-
ves Veus de Capellades i tot 
seguit la Coral Font del Fil de 
Manresa. Al final les dues co-
rals farem un cant comú.

Concert de Santa Cecília amb la 
Coral Noves Veus

CAPELLADES 

El PSC davant el moment po-
lític que viu el país sempre ha 
buscat una posició que afavo-
reixi el diàleg, la negociació i 
el pacte, per què davant d’un 
problema política la solució ha 
de ser política. Des d’aquest 
punt, l’opció defensada pel 
PSC ha estat la necessitat 
d’abordar una reforma consti-
tucional per encaminar l’estat 
espanyol cap un estat federal, 
de manera que es respectin 
els anhels de cada poble i a la 
vegada es comparteixi un fu-
tur junts, tenint l’horitzó d’una 
Europa federal.
És per això que us fem avi-

nent que l’entitat “Federalis-
tes i d’Esquerres” organitza 
un acte avui divendres 21 de 
novembre, a les 20.00 a l’equi-
pament Cal Ponet de Capella-
des, on hi participaran Carme 
Valls, Vicepresidenta de Fed 
i Francesc Trilles membre 
de la Junta directiva de Fed i 
professor d’Economia Aplica-
da en la UAB, i presentat per 
Daniel Inglada, secretari de 
l’entitat. Amb aquesta oportu-
nitat que ens brinden es vol 
explicar què és el federalisme, 
sovint menyspreat al debat 
públic però que en veritat fun-
ciona als països capdavanters 
del món.

Acte de Federalistes i 
d’Esquerra a Cal Ponet

PIERA / LA VEU

Dissabte passat un grup de jo-
ves de Piera van constituir les 
Joventuts d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya a la ciutat. 
Segons els propis membres, 
neixen “per treballar pel país 
i per Piera” i volen “contribuir 
en tot allò que estigui al nostre 
abast per fer possibles els an-
hels de llibertat de Catalunya”.
També volen esdevenir una 
eina pel jovent de la vila, una 
eina de proximitat i útil pels 
joves: “Tenim molts projectes 
i reptes per fer, volem fer una 
Piera millor i col•laborar tant 

com puguem en què els joves 
del poble tinguem més opor-
tunitats, puguem sentir-nos 
còmodes i satisfer les nostres 
necessitats”.
Segons les JERC Piera, “tot 
això són motius i motivacions 
suficients, engrescadores i 
il•lusionants  per engegar el 
projecte de les JERC i posar-
nos a treballar per millorar i 
créixer”.
Per David Prat, portaveu de 
les JERC Igualada, el naixe-
ment de la secció local a Piera 
és “una excel•lent noticia” i ex-
plica que “mica en mica la im-

Neixen les JERC Piera per treballar 
pel País i la ciutat

plementació de les joventuts 
republicanes a l’Anoia va crei-
xent. Aviat es constituiran més 
seccions locals a la comarca. 
Tenim joves amb ganes de tre-
ballar i implicar-se, per exem-
ple a La Pobla de Claramunt i 
a Vilanova del Camí”.
Finalment, es va triar l’orga-
nització de les JERC a Piera, 
quedant de la següent mane-
ra: Portaveu local, Raquel Cal-
sina Galán; secretària d’orga-
nització, Julia Bueno García; 
secretària de finances, Laura 
Mata Ribas i com a vocal l’Ot 
Ribas Garibaldi.

aquests darrers tenen per da-
vant una temporada prome-

tedora ja que actualment van 
primers de grup.

Equip de futbol sala

Equips d’hoquei

Equips de futbol

CARME / LA VEU

Diumenge, amb motiu de la 
celebració del 5è aniversa-
ri de la Penya Blaugrana de 
Carme se celebrarà el dia del 
Penyista. Es començarà amb 
un dinar i seguidament, col-
loqui  amb José Luis Carazo 

i Quique Guasch, reconeguts 
periodistes esportius,  i Pere 
Escobar, presentador del pro-
grama de ràdio “El Club de la 
Mitjanit” de Catalunya Ràdio.
El preu del dinar per als socis 
és de 8 euros i per als no socis 
de 13.

La penya blaugrana de Carme 
organitza el Dia del penyista
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No importa l’edat, el sexe o el 
nombre de vegades que s’ha-
gi visitat el metge de capçale-
ra. Si en els 365 dies que figu-
ren en l’agenda no es troba la 
paraula oftalmòleg o oculista, 
es corre el risc que no es de-
tectin a temps els principals 
problemes oculars, per la qual 
cosa el tractament es pot com-
plicar tant en els més joves, en 
cas d’un diagnòstic com l’ull 
vague, o en els adults, que 
s’enfronten a un glaucoma o 
cataractes. 
Per això és fonamental cuidar 
la vista, un dels sentits més 
sensibles al pas del temps, 
mitjançant la prevenció. Per 
fer-ho només cal planificar 
les visites regulars l’oftalmò-
leg, que seran bianuals en les 
primeres etapes de la vida i 
anuals si cal tractar un defecte 
visual o si s’ha sobrepassat la 
franja dels 40 anys. 
Un examen integral i periòdic 
de la vista que inclogui proves 
d’agudesa visual, un estudi 
del fons de l’ull i altres explo-
racions en funció de l’alteració 
que calgui tractar previndrà 
malalties oculars greus i serà 
la via per a frenar la seva evo-
lució. Amb aquesta finalitat, 
els oftalmòlegs descarten i 
tracten els possibles trastorns 
oculars d’acord amb cada 
edat.

Infància
En els nens més petits, a partir 
dels sis mesos d’edat, les visi-
tes a l’especialista tenen com 
a objectiu prevenir el desenvo-
lupament de l’ull vague o am-
bliopia -pèrdua de visió en un 
ull provocada per la falta d’ús- 
i tractar l’estrabisme des dels 
primers mesos de vida. 
Durant la infància poden apa-
rèixer els primers defectes re-

Revisions oculars: no s’han de perdre de vista
fractius o miopia (mala visió 
de lluny amb una vista de prop 
correcta), hipermetropia (pro-
blemes de visió en distàncies 
curtes) i astigmatisme (es ve-
uen imatges poc nítides tant de 
lluny com de prop), causants 
d’una mala visió que pot difi-
cultar el rendiment acadèmic. 
S’estima que entre el 15% i el 
30% del fracàs escolar es pot 
atribuir a problemes de visió. 
La mala cal·ligrafia, les faltes 
d’ortografia o la dificultat per a 
llegir poden ser conseqüència 
de problemes d’enfocament o 
de percepció, molt difícils de 
detectar sense ajuda mèdica.

Adolescència i joventut
En aquesta etapa, les alte-
racions refractives són més 
acusades, per la qual cosa 
cal visitar al més aviat possi-
ble l’oftalmòleg per compen-
sar-les amb ulleres o lents de 
contacte. 
A partir dels 18 anys, els de-
fectes refractius comencen a 
estabilitzar-se i es pot pensar 
en una solució definitiva per a 
corregir-los, com ara la cirurgia 
làser, que no s’ha de practicar 
abans dels 21 anys. Aquesta 
mena d’alteracions es diag-
nostiquen amb un examen de 
rutina, amb proves d’agudesa 
visual que consisteixen en la 
lectura d’una taula a distància 
i un aparell -el foròpter-, en el 
qual l’oftalmòleg col·loca i can-
via les lents mentre pregunta 
al pacient com veu les lletres.

Mitjana edat i maduresa
Als 40 anys, la llista de pro-
blemes oculars es dispara i 
el nombre dels possibles tras-
torns oculars augmenta.
VISTA CANSADA. La també 
anomenada presbícia s’ori-
gina per un enduriment del 

cristal·lí, que perd l’elasticitat 
i, per tant, l’ull també perd la 
seva capacitat d’enfocar a dis-
tàncies diferents, de manera 
que la visió de prop empitjora 
i es fa més borrosa. A aquest 
trastorn, se li posa fi mitjan-
çant l’ús d’ulleres bifocals o 
progressives o amb lents de 
contacte mulfifocals. També 
es pot utilitzar cirurgia, basada 
a substituir el cristal·lí natural 
per un d’artificial multifocal. Es 
diagnostica amb un examen 
integral de la vista. La persona 
amb presbícia que no visita el 
metge pot patir mareigs, mals 
de cap, irritació i enrogiment 
dels ulls i, fins i tot, un molest 
dolor ocular.
GLAUCOMA. Està causat per 
l’acumulació de líquid al glo-
bus ocular, que eleva la pres-
sió intraocular. No provoca 
dolor, pèrdua brusca de visió 
ni cap altre símptoma i avan-
ça de forma silenciosa. És la 

segona causa de ceguesa al 
món, per la qual cosa la seva 
detecció a temps és clau. A 
Espanya, prop d’un milió de 
persones podrien patir glauco-
ma, per bé que moltes ho des-
coneixen. Una vegada que es 
detecta, es tracta amb diver-
sos tipus de col·liris que afavo-
reixen la disminució del líquid 
o bé la seva sortida cap a l’ex-
terior. Quan aquest tractament 
falla, es pot practicar cirurgia 
amb làser. I si la pressió ocu-
lar no s’alleuja, es recorrerà a 
la cirurgia convencional, amb 
anestèsia local i de forma am-
bulatòria.
RETINOPATIA DIABÈTICA. 
Aquesta malaltia, conseqüèn-
cia de l’alteració als vasos 
sanguinis de la retina, afecta 
les persones que sofreixen di-
abetis, tant de tipus 1 com de 
tipus 2 (insulinodependents 
i no insulinodependents). És 
una causa important de ce-

guesa i, inicialment, no dóna 
símptomes. Per això és re-
comanable que les persones 
diabètiques se sotmetin a un 
examen oftalmològic anual. 
Quan el pacient pateix edema 
macular -acumulació de líquid 
provinent de la retina- o reti-
nopatia diabètica proliferativa 
-petites gotes de sang que 
dificulten la visió-, és intervin-
gut amb làser. Si la sang es 
concentra al centre de l’ull (gel 
vitri), es practica, amb anestè-
sia local, una petita incisió per 
retirar el gel vitri i substituir-lo 
per una solució salina (vitrec-
tomia).
CATARACTES. És la pèrdua 
de transparència del cristal·lí, 
una lent que tenim a l’ull i que 
es transforma en opaca i simu-
la un vidre entelat. Molt habitu-
als en la gent gran, afecta més 
del 50% de la població d’entre 
65 i 75 anys i més del 70% de 
les persones de més de 75 
anys. Si no s’operen, la visió 
cada vegada és més densa i 
empitjora. Les cataractes es 
poden intervenir per mitjà de 
diverses tècniques. Una de 
les més modernes és la faco-
emulsificació per ultrasò, una 
petitíssima incisió (fins i tot de 
dos mil·límetres), a través de 
la qual s’aspira la cataracta i 
s’insereix una lent intraocular 
per corregir la visió. Després 
de la cirurgia, la cataracta no 
es reprodueix, però la càpsu-
la posterior del cristal·lí que 
es diposita a l’ull es pot tornar 
opaca en el 50% de les per-
sones, per la qual cosa caldrà 
tornar-ho a corregir. La Segu-
retat Social cobreix la cirurgia 
de cataractes, encara que la 
demanda actual és molt alta i 
els hospitals públics registren 
llargues llistes d’espera.
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Helga Gabarró

Psicologia Familiar i de Parella
 

Mariona Berini
Psicologia infantil

 
Assumpció Linares

LogopèdiaPasseig Verdaguer 55, local 4
08700 Igualada - Tel: 93 803 05 90

• Última tecnologia en audifòns digitals. 

• Sistemes de protecció de l’orella:

  taps de bany i taps de soroll fets a mida. 

• Reparació d’audifòns de totes les   marques.

• Personal titulat.

5 Anys de garantia
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DOLORS CAPELLADES

Heu escoltat alguna vegada a 
algú explicar que té una veu 
que l’acompanya i que l’ajuda 
a resistir una mica més quan 
està fent un esport dur? O algú 
que diu que té com la sensa-
ció de tenir un àngel i un di-
moni dins que es barallen? O 
persones que expliquen que hi 
ha algú dins seu que les critica 
i els hi diu coses com “sempre 
ho fas malament”?
Hi ha persones que parlen cla-
rament de tenir la consciència 
de tenir veus internes, i no es-
tic parlant d’al·lucinacions o 
deliris. No.  No estic parlant de 
patir una malaltia mental. És 
simplement una sensació  de 
tenir una veueta que ens ani-
ma a fer  alguna cosa que cre-
iem que no som capaços de 
fer. O  a vegades tenir la sen-
sació d’estar actuant automà-
ticament d’una forma perjudi-
cial per nosaltres o pels altres,  
en una situació molt concreta i 
sentir que no podem deixar-ho 
de fer. 
Aquest és un fenomen habitu-
al del qual no se’n parla per-
què normalment ho associem 
al fet  que alguna cosa dins 
nostre no funciona bé. Són 
simplement formes de funci-
onament, podríem dir auto-
matitzades, de les quals hi ha 

Qui viu dins la meva ment?
persones que en tenen molta 
percepció i d’altres no tant. 
Tots podem tenir  dins nostre 
un metge intern que ens diu si 
ens hem refredat, el que hem 
de prendre o si hem d’anar a 
l’hospital.  Un valent a dins que 
ens diu “això ho pots fer”. Un 
sensible, que s’emociona amb 
massa facilitat. Un vergonyós 
que ens fa sentir inadequats.  
Un humorista que sap relaxar 
l’ambient. Un venjatiu que re-
corda totes les ofenses rebu-
des i espera a tornar-les. Un 
ansiós que tot el temps està 
preocupat per ser perfecte o 
per tenir el control, un man-
drós que saboteja una actitud 
d’esforç... Aquests personat-
ges no sempre estan en acció, 
de manera que a vegades pot 
actuar un poruc a l’hora d’anar 
al metge i en altres un valent a 
l’hora d’afrontar un tractament 
dolorós, per exemple. Però hi 
ha vegades que actuen o pre-
tenen fer-ho alhora, és a dir es 
barallen en el nostre interior: 
Una part de nosaltres vol que 
fem esport i una altra vol seu-
re al sofà. Una part vol deixar 
de fumar i una altra vol fumar. 
Una part sent atracció per algú 
i una altra sent repulsió.
Sembla que parlem d’emo-
cions, però sentir aquestes 
veuetes aniria una mica més 

enllà perquè les sentim com 
imposicions o automatismes, 
alguna cosa que escapa una 
mica al nostre control. 
Les negatives i bloquejants 
s’han generat en situacions de 
trauma i ens fan ser d’una ma-
nera que no ens agrada, exa-
geradament  geniüts,  porucs 
o descontrolats. Les positives 

i estimulants  s’han generat en 
situacions de creixement per-
sonal on algú ens ha elogiat o 
en situacions on ens hem sen-
tit forts, i ens poden fer sentir 
poderosos, capaços o valents.  
I que fem doncs amb aquests 
habitants de la nostra ment?
Les veuetes negatives les 
hem d’intentar entendre i re-

parar, com si fossin amics que 
ens necessiten. Les positives 
les hem d’activar per fer front 
a situacions difícils, igual que 
si volguéssim incentivar a un 
amic  que creu poc en ell  ma-
teix. 

Dolors Capellades
Psicòloga Clínica

www.psicologiaclinica.cat

Centres de dia per a la gent gran
El Centre de Dia és un ser-
vei d’acolliment residencial 
que s’adreça a persones de 
seixanta-cinc anys i més en 
situació de dependència que 
necessiten organització, su-
pervisió i assistència en les 
activitats de la vida diària. 
Constitueix una alternativa a 
l’internament residencial de 
la persona gran i pot ser un 
servei de caràcter temporal o 
permanent.
El centre de dia és un servei 
d’acolliment diürn que comple-
menta l’atenció pròpia de l’en-
torn familiar, amb els objectius 
d’afavorir la recuperació i el 
manteniment de l’autonomia 
personal i social, mantenir la 
persona en el seu entorn per-
sonal i familiar en les millors 
condicions i proporcionar su-
port a les famílies en l’atenció 
a les persones grans depen-
dents.
L’equip de professionals que 
treballa en un centre de dia 
per a gent gran és pluridis-
ciplicar i està format per un 
director o directora responsa-

ble, un/a responsable higieni-
cosanitari i personal d’atenció 
directa (professionals amb 
titulació adient per oferir aten-
ció geriàtrica, animació socio-
cultural, teràpia ocupacional, 
fisioteràpia, atenció sanitària, 
psicològica i social).
L’assignació d’un centre de 
dia es duu a terme a través del 
Programa individual d’atenció 
(PIA), que realitzen els serveis 
socials públics i que determi-
na les modalitats d’intervenció 
més adients a les necessitats 
de les persones en situació 
de dependència pel que fa als 
serveis i les prestacions eco-
nòmiques previstes a la reso-

lució pel seu grau i nivell.
Existeixen unes prestacions 
per a programes d’acolliment 
per a la gent gran. Són pres-
tacions econòmiques desti-
nades a persones de més de 
seixanta-cinc anys que, per 
les seves circumstàncies per-
sonals, necessiten ser acolli-
des en una residència, en un 
centre de dia o en un habitat-
ge tutelat. Aquestes prestaci-
ons es concedeixen per rebre 
el servei en una entitat col-
laboradora del programa.
Hi ha les modalitats: prestació 
per a l’acolliment residenci-
al per a gent gran, prestació 
per a centre de dia per a gent 

gran, prestació per a habitat-
ges tutelats per a gent gran, i 
prestació per a estades tem-

porals per a gent gran amb 
discapacitat.

EL CENTRE DE DIA

L’ESTADA

c/ d’Òdena, 119  - 08700  IGUALADA - Tel. 93 803 96 23
Centre col.laborador de:

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials

•  Personal especialitzat i qualificat •  Servei d’infermeria

•  Servei a domicili •  Higiene personal

•  Dietes equilibrades •  Jardí amb sol tot el dia

•  Horaris flexibles



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

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

 hores convingudes

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

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

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 

Primeres visites gratuïtes.
Totes les especialitats.
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ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

Consells 
de Pilar Prat Jorba 

 Col. 18704 
Psicòlolga

Màster en Psicologia Clinica 
i en Psicopatologia Legal i Forense

pilarpratjorba@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

FER-SE VALER
Una qualitat humana és el res-
pecte. Pels altres i per a sí mateix. 
Veiem el món des de dins nostre. I 
és ací on hem de trobar l’equilibri. 
Cuidant el cos i respectant el que 
ens diu la ment. Tant el conscient, 
com el subconscient. Per això és 
tan important com ens tractem. 
Entendre què ens diem, com ho 
fem i quines paraules utilitzem. 
Les paraules articulen les idees. I 
serveixen per identificar les coses, 
les situacions i fins i tot els senti-
ments. 
A vegades ens oblidem d’això. 
I volem veure des dels ulls dels 
altres. Què pensaran de mi? 
Què diran del que faig? Sovint 
donem massa importància a les 
opinions dels altres. Podem ser 
benèvols en jutjar el que fem i 
caure en el cofoisme de creure 
que som perfectes. Això no està 
bé, però és pitjor caure en el pes-
simisme per culpa de les possibles 
opinions dels que ens envolten. És 
important escoltar l’entorn. Així 
mantenim uns referents respecte 
al que ens rodeja. Però s’ha de 
seguir el propi camí. Sent qui som 
i sabent cap on anem. Per això 
ens cal enfortir els nostres valors 
i contrastar les nostres qualitats i 
defectes. I d’això en diem persona-
litat. Som com som. I les millores a 
assolir les fixem nosaltres. 
Seleccionar els estímuls externs 
que ajudin i rebutjar els que 
volen fer-nos petits. I si s’han de 
modificar les conductes, ha de 
ser d’acord amb el nostre con-
venciment. La nostra exigència 
no s’ha de deixar vèncer ni per la 
mandra, ni per la por. Però tampoc 
imposar-nos conductes per ser 
socialment admeses. Erich Fromm 
explicava que l’amor cap als altres 
i l’amor cap a nosaltres mateixos, 
no són alternatives oposades. Tot 
el contrari. Sols estant segurs aju-
darem i estimarem més els altres. 
I així trobarem en ells la raó del 
nostre quefer.
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Iniciem conversa amb els fu-
turs caps de llista per les pro-
peres municipals escoltant al 
Sr. Jordi Madrid. 
- Com valoreu la jornada 
i els resultats del 9 N, a la 
nostra vila?
J.M. Fou un èxit total a la nos-
tra vila, a la comarca de l’Ano-
ia i a tot Catalunya, malgrat 
les dificultats que vam patir i 
els pocs llocs de votació dis-
ponibles
- ERC va passar de gover-
nar en coalició amb el PSC 
l’anterior legislatura a fer-ho 
aquesta amb CiU. Com pen-
seu que serà la propera le-
gislatura a partir del proper 
mes de maig?
JM. Estem treballant per mirar 
de guanyar i governar amb 
majoria, però sinó estudiarem 
amb les bases del partit quina 
serà la millor opció de govern. 
- Sembla que nomenat cap 
de llista, cal decidir els com-
panys de candidatura, com 
procedireu?
JM. Estem fent contactes amb 
Associacions i Entitats de Pie-
ra, per arribar a fer una bona 
llista de consens, plural i po-
tent
- Encara no és hora de fer 
balanç, perquè queda l’em-
penta final,. Què falta i quins 

projectes teniu en ment del 
que encara no heu fet?
JM. Certament ara cal una 
bona embranzida al que està 
en marxa: obres del CAP, en-
llestir el POUM; mirar d’adju-
dicar la depuradora de Can 
Bonastre, que si cal finançarà 
l’Ajuntament avançant els di-
ners perquè l’ACA pugui fer-
ho quan abans, Esperem lici-
tar per uns 600.000 euros el 
gener o febrer.
- Piera té un greu problema 
d’atur, ja sabem com ha anat 
la indústria el darrers anys. 
Què penseu fer per ajudar a 
crear ocupació?
JM. La manca de feina és una 
xacra a la comarca del Anoia, 
Piera ha patit molt però des de 
l’Ajuntament posen a disposi-
ció de les empreses terrenys i 
sempre hem fet tot el que està 
al nostre abast.

Quan altres partits i coalicions 
es comencen a moure caldrà 
recollir el neguit dels pierencs, 
per això la participació de tots, 
és molt important, perquè ara 
els nostres polítics estan molt 
receptius a escoltar i fer els 
seus programes electorals in-
tentat acontentar a la majoria 
dels que vivim a Piera, i des 
de La Veu us tindrem puntual-
ment informats.  

Entrevista a Jordi Madrid, futur 
cap de llista d’ERC a Piera

PIERA / LA VEU

Diumenge passat, els dos mo-
lins d’oli pierencs, Cal Sadurní i 
Cal Nasi, van participar en una 
matinal de portes obertes orga-
nitzada per la regidoria d’Em-
presa, amb l’objectiu d’acostar 
al públic el procés d’elaboració 
de l’oli, des de la collita de les 
olives fins a l’envasatge. 
Les activitats proposades per 
al Mes de l’Oli es van encetar 
a principis de novembre amb 
l’ambientació d’uns quants 
aparadors locals, que fan es-
pecial referència al món de les 
olives, l’olivera i el producte 
final, l’oli, i que presenten les 
creacions amb l’ànim d’obtenir 
algun dels premis del concurs.
Diumenge, però, i per primer 
any, van ser els dos molins 
d’oli, el de Cal Nasi dirigit per 
Ignasi Bosch, i el de Cal Sa-
durní, a càrrec pels germans 
Xaus, els qui van convidar tot-
hom a visitar-los i a gaudir d’un 
esmorzar de pa amb tomàquet 
amb botifarra i oli d’aquesta 
temporada. Tots dos molins 
van posar els cinc sentits a 
l’hora d’explicar als visitants 
el procés d’elaboració de l’oli 
i, en una d’aquestes visites, 
van rebre les explicacions so-
bre la collita d’enguany, el color 
de l’oli i el funcionament de la 
maquinària. També va ser a les 
visites una representació de 
l’actual govern de l’Ajuntament 
de Piera: Josep Llopart, res-
ponsable de la cartera d’Em-
presa, Jaume Raventós, regi-
dor de Turisme i Medi Ambient, 
Francisco Jiménez, regidor de 
Seguretat Ciutadana i Barris i 
la regidora Vanesa Fernández-
Arroyo, responsable de l’àmbit 
de Salut i Participació Ciuta-
dana. Tots plegats van marxar 
deixant les seves impressions 
enregistrades en una entrevis-
ta que podreu escoltar a través 

Diumenge va tenir lloc una jornada de portes 
obertes als molins d’oli de Piera

del cable, al canal que emet 
Piera TV.
Els visitants van poder adquirir 
també a les botigues d’ambdós 
molins aquest apreciat produc-
te, essencial en la recomana-
ble i saludable dieta mediterrà-
nia.
Festa de la Rosta
El pròxim diumenge 30 de no-
vembre, de 10 a 15 h, tindrà lloc 
la Festa de la Rosta a la nau de 
Cal Sanahuja. En aquest espai 
hi trobareu una mostra dels 
productes agrícoles, rebosteria 
artesanal i d’altres directament 
relacionats amb l’oli. Al matí, hi 
haurà rostada popular i durant 
tot el dia l’Associació de Dones 

de Piera oferirà degustacions 
d’olivada i allioli de codony. 
També hi trobareu un taller de 
com fer olives en conserva, un 
tast del producte ofert per dife-
rents restaurants de Piera i un 
espai dedicat als més menuts 
amb inflables i tallers.
Aquest mateix dia es donaran 
els premis del concurs d’apara-
dors, i a les 12 del migdia pren-
drà protagonisme el concurs 
d’allioli (cal portar el morter i la 
mà de morter), amb premis a 
les millors salses. Finalment, 
l’organització programa un sor-
teig d’oli d’oliva nou entre els 
assistents.

PIERA / LA VEU

L’Aula Municipal de Música ha 
organitzat tres activitats per 
celebrar la festivitat de Santa 
Cecília: un espectacle peda-
gògic, un concert per a saxo 
i piano i el taller ‘We play in 
play’. 
El dilluns 17 de novembre, al 
Teatre Foment de Piera, hi 
haurà l’estrena de l’especta-
cle pedagògic i musical DAiA 
(Demà-Ahir-i-Avui), que s’ofe-
rirà a tots els alumnes des de 
P3 fins a 6è de totes les es-
coles de Piera. Està organitzat 
per l’Aula Municipal de Música 
i compta un any més amb la 

col·laboració de l’actriu Elisa-
bet Vallès.
Un altre acte dins la setmana 
de Sta. Cecília serà un concert 
per a saxo i piano, que es farà 
a l’auditori de Ca la Mestra el 
divendres 21 de novembre a 
les 20 h. Ens oferiran obres 
de Mucynski, Creston, Bozza i 
Liszt. L’entrada és lliure. I, per 
acabar, la setmana del 24 al 
28 de novembre els alumnes 
de 4t d’ESO de Piera faran el 
taller We Play In Play, un ta-
ller pràctic amb música i altres 
disciplines artístiques pel tre-
ball de la creativitat.  

Santa Cecília a l’Aula Municipal 
de Música

PIERA / LA VEU

Els alumnes de 2n curs de 
batxillerat de l’INS Guinovarda 
van rebre, el passat 5 de no-
vembre, la visita de la Maria 
Castillo, directora de l’Escola 
de Teatre de Piera, que els va 
fer una xerrada per presentar 
tècniques per parlar en públic. 
L’objectiu de la xerrada, feta el 
passat 5 de novembre va ser 
ajudar els alumnes de cara a 
les presentacions orals dels 
Treballs de Recerca, que van 
fer el 12 de novembre. Aques-
ta és només la primera d’una 
sèrie de sessions informatives i 
docents que l’Escola de Teatre 
de Piera ofereix, aquest any, a 

les diferents escoles i instituts 
de la vila de forma gratuïta.
El propòsit de l’Escola és enfor-
tir els vincles comunitaris a la 
vegada que vol esdevenir una 
eina útil per a la vila i els seus 
habitants. L’Ajuntament de Pie-
ra ja ha mostrat interès perquè 
aquestes col·laboracions amb 
els centres escolars del mu-
nicipi esdevinguin un projecte 
estable i consensuat. El calen-
dari de futures sessions previs-
tes és el següent:
-18 i 19 de novembre: classe 
sobre les possibilitats expressi-
ves de les ombres a alumnes 
de P5 del CEIP Herois del Bruc
-15 de desembre: classe de 

matx d’improvisació teatral 
destinada als alumnes de l’as-
signatura optativa de Teatre de 
l’INS Guinovarda
-29 de gener, 5 i 12 de febrer: 
xerrada sobre com fer presen-
tacions en públic als alumnes 
de 6à curs del CEIP Herois del 
Bruc
-11 de maig: xerrada sobre 
presentacions orals per als 
alumnes de 4t de la ESO de 
l’INS Guinovarda de cara a la 
preparació del treball de síntesi
(El calendari de les sessions 
a Les Flandes i l’INS Salvador 
Claramunt encara s’ha de con-
cretar).

L’Escola de Teatre s’acosta a les escoles
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MASQUEFA / LA VEU

Masquefa va estrenar diumen-
ge la zona d’esbarjo i passeig 
exclusiva per a gossos que 
l’Ajuntament ha fet al Turó del 
Met, al costat del skate parc. 
Nombrosos veïns, que porta-
ven en total 105 gossos, van 
assistir a l’obertura d’aquest 
nou espai públic, un solar pe-
rimetrat amb una tanca on els 
animals poden moure’s amb 
total llibertat, corrent i jugant 
deslligats, sota la supervisió 
dels seus propietaris. Els gos-
sos considerats potencialment 
perillosos han d’anar lligats i 
amb morrió.
En aquest espai públic tam-
bé s’hi ha instal·lat un circuit 
d’agility on els animals poden 
fer activitat superant diversos 
obstacles com tanques o tú-
nels, a més de dispensadors 
de bosses, papereres, taules 
de pícnic, bancs per al repòs 
i una font.
Els assistents a l’obertura del 
parc no es van perdre detall 
de l’exhibició d’agility que va 
protagonitzar l’Escola Canina 
Font-Galí. Diversos gossos 
que porten només un mes 
practicant agility van mostrar 
les seves habilitats acompa-
nyats dels seus propietaris. 
Posteriorment, tots els as-
sistents van poder entrar al 
parc amb les seves mascotes 
domèstiques per començar a 
familiaritzar-se amb el circuit 
i l’espai. Al final de l’acte, els 
assistents van ser obsequiats 
amb una pilota per als gossos 

i una pala per a recollir els ex-
crements, gentilesa de l’esta-
bliment Bestial.
‘A casa ho fas? Al carrer tam-
poc?’
Amb l’entrada en funciona-
ment d’aquest parc, l’Ajun-
tament “vol millorar el civis-
me a Masquefa i contribuir 
a la plena responsabilitat de 
les persones propietàries de 
gossos per evitar qualsevol 
conflicte de convivència”, tal i 
com va recordar l’alcalde. En 
aquest sentit, Xavier Boquete 
va fer una crida als propietaris 
perquè compleixin, tots, l’obli-
gatorietat de retirar els excre-
ments dels gossos de la via 
pública, -“fent que Masquefa 
sigui una vila cada dia més 
neta, agradable i acollidora”-, 
així com de registrar els seus 
animals en el cens de l’Ajun-
tament.
La gran majoria de propietaris 
–en el cens hi ha inscrits més 

Masquefa estrena un nou parc 
exclusiu per a gossos

de 800 gossos- fan ja aquests 
deures, però l’Ajuntament ins-
ta a la col·laboració de tothom 
per evitar que una minoria de 
propietaris continuï sense fer-
los. El no compliment de l’or-
denança municipal sobre la 
tinença d’animals domèstics 
comporta sancions de fins a 
500 euros.
De fet, coincidint amb l’ober-
tura d’aquest nou parc per 
a gossos, l’Ajuntament ha 
tornat a posar en marxa la 
campanya ‘A casa ho fas? Al 
carrer tampoc!”, amb l’objec-
tiu de conscienciar els pro-
pietaris d’animals domèstics 
de l’obligatorietat de complir 
l’ordenança, especialment 
pel que fa a la recollida dels 
excrements de la via pública. 
Aquests darrers dies s’han 
instal·lat quatre grans tòtems 
–amb el lema i la imatge de 
la campanya- al carrer Major i 
l’avinguda Catalunya.

MASQUEFA / LA VEU

Aquest diumenge, 23 de no-
vembre, tindrà lloc el lliurament 
de premis del I Concurs In-
ternacional d’(Auto)biografies 
Lingüístiques. L’acte serà a les 
12 del migdia a la sala L’Aglà i 
el presidirà Xavier Pérez, pre-
sident de L’Alzinar, una de les 
entitats convocants juntament 
amb la Fundació Aurèlia Figue-
ras i el Grup d’Estudi de Llen-
gües Amenaçades.
A l’acte hi estan convidats els 
finalistes del concurs i hi parti-
ciparan els membres del jurat: 
Carles Solà, director del progra-

ma Tot un món de TV3; Narcís 
Iglesias, professor de la Univer-
sitat de Girona; Esteve Mira-
lles, professor de la Universitat 
Ramon Llull, i Pere Comellas i 
M. Carme Junyent, professors 
de la Universitat de Barcelona. 
Tots ells han remarcat la gran 
qualitat de la majoria de treballs 
presentats i la creativitat mos-
trada pels concursants.
L’acte començarà amb la pro-
jecció dels treballs finalistes 
i, un cop lliurats els premis, 
s’obrirà la segona convocatòria 
del concurs, que clourà el 15 de 
setembre de 2015.

Lliurament de premis del I 
Concurs internacional (d’auto) 
biografies lingüístiques

MASQUEFA / LA VEU

L’Ajuntament i l’institut de Mas-
quefa van donar a conèixer el 
programa ‘Tastet d’oficis’ al 
darrer Congrés Internacional 
de Ciutats Educadores que es 
va celebrar el 13 de novembre 
al Palau de Congressos de 
Barcelona. Masquefa hi va ser 
convidada per mostrar aques-
ta iniciativa com a exemple 
de bona pràctica municipal en 
l’àmbit de la inclusió social, 
i va participar-hi al costat de 
municipis d’arreu del món que 
van exposar-hi experiències 
de ciutats inclusives, creatives 
i participatives.
En l’àmbit de la província, a 
més de la iniciativa de Mas-
quefa, la Diputació de Barce-
lona va seleccionar en total 
quinze experiències, algunes 
d’elles de municipis de grans 

dimensions com Granollers, 
Sant Boi, l’Hospitalet o Esplu-
gues.
En representació de Masque-
fa hi van assistir Tanit Soliva 
(tutora de la Unitat de Suport a 
l’Educació Especial USEE) de 
l’institut, Núria Esquivel (cap 
dels serveis de l’EAP a l’Ano-
ia) i la Marià Francès i l’Alba 
Gonzàlez, dues alumnes de 4t 
d’ESO de l’institut que el curs 
passat van iniciar el projecte 
‘Tastet d’Oficis’ i que aquest 
curs el continuen. També hi 
van ser l’alcalde i la tècnica 
d’Educació de l’Ajuntament.
L’institut i l’Ajuntament de 
Masquefa van endegar el pro-
grama ‘Tastet d’oficis’ amb 
l’objectiu d’oferir més oportu-
nitats als alumnes amb neces-
sitats educatives especials. 
Aquesta iniciativa els permet 

combinar l’aprenentatge aca-
dèmic que reben a l’aula amb 
l’experiència de treballar unes 
hores a la setmana en empre-
ses i centres col·laboradors 
de Masquefa, de manera que 
tenen un primer contacte amb 
el món laboral i s’aproximen, 
així, a diverses realitats pro-
fessionals per posar-les en 
pràctica. Els alumnes que hi 
participen compten amb el 
suport de dues psicopedago-
gues i una integradora social. 
La inserció en el mercat de 
treball contribueix a la plena 
integració d’aquests alumnes 
amb necessitats educatives 
especials, perquè puguin de-
senvolupar-se personalment i 
socialment.
‘Tastet d’oficis’ és un projec-
te de municipi impulsat en el 
marc de la Xarxa municipal 

Infància i Adolescència, inte-
grada pels agents de diferents 
àmbits que intervenen amb in-
fants i adolescents. Els impul-
sors fan una crida perquè més 

Masquefa exposa el programa ‘Tastet d’oficis’ com una pràctica d’èxit en el 
Congrés Internacional de Ciutats Educadores

empreses s’hi sumin per tal 
de seguir desenvolupament el 
projecte i, d’aquesta manera, 
permetre la incorporació de 
nous alumnes de l’institut. 

MASQUEFA / LA VEU

L’Ajuntament de Masquefa ha 
preparat, per al dijous 27 de 
novembre, coincidint amb el 
Dia del Mestre, un emotiu acte 
de reconeixement als professi-
onals de l’educació que porten 
més de 25 anys exercint la do-
cència a Masquefa i La Begu-
da Alta. L’acte, que es farà a la 
Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo a partir de les 6 de 
la tarda, també comptarà amb 
els directors actuals i antics de 
tots els centres educatius del 
municipi, així com amb repre-
sentants de tota la comunitat 
educativa. A més, està obert a 
tots els masquefins que hi vul-
guin assistir.

A banda de l’acte de reconeixe-
ment, al vestíbul de la Poliva-
lent també s’hi podrà veure una 
exposició de fotografies histò-
riques i material escolar antic 
que han cedit alguns veïns de 
la vila. A més, es projectarà un 
audiovisual sobre la història de 
l’escola a Masquefa i La Begu-
da. L’acte es tancarà amb l’ac-
tuació de l’Aula Musical l’Alzinar 
i un refrigeri.
Finalment, l’Ajuntament tam-
bé està preparant un recull 
sobre la història de l’escola al 
municipi, que es publicarà, en 
diversos capítols, a la revista 
d’informació municipal i vilatana 
‘Masquefa Batega’

L’Ajuntament retrà un homenatge 
als docents amb més de 25 anys de 
carrera a Masquefa i La Beguda
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ALTA ANOIA / LA VEU

El Consorci per a la Promoció 
de l’Alta Anoia ha posat en 
marxa uns cursos de conversa 
en anglès per al sector turístic 

i comercial. En un principi no-
més se n’havia programat un 
els dijous de 15.30h a 17.00h, 
però la forta demanda per part 
dels assistents ha obligat a 

Més de 20 persones segueixen els cursos de 
conversa en anglès a l’Alta Anoia

ELS PRATS DE REI / LA VEU

Aquesta setmana passada va 
tenir lloc una nova edició de 
la Setmana de la Gent Gran. 
Els actes van començar el dia 
11 de novembre al matí, amb 
una conferència a càrrec dels 
Mossos d’Esquadra sobre 
“Consells i Seguretat per Gent 
Gran”. La xerrada va tractar 
sobre consells davant de pos-
sibles enganys i estafes que 
es poden donar a la nostra 
societat i un dels col·lectius 
més vulnerables és el de la 
gent gran. Els participants van 
plantejar diverses qüestions, 
les quals van ser amablement 
respostes per als Mossos. 
El dimarts a la tarda va tenir 
lloc un taller de memòria a càr-

rec de la Treballadora Social, 
Assumpta Prat, on es van de-
senvolupar diferents aspectes 
relacionats amb la concentra-
ció, fixació i retenció de la me-

Els Prats de Rei va celebrar 
la Setmana de la Gent gran

mòria mitjançant fitxes i petits 
dossiers. El taller va comptar 
amb una alta participació. 
Ja el divendres a la tarda, va 
tenir lloc la conferència amb la 
ponent Lourdes Bover, que va 
projectar una presentació i en 
la part expositiva, va parlar de 
“Benestar emocional per gent 
gran”. Tots els participants van 
participar aportant les seves 
pròpies emocions i les seves 
vivències amb un resultat del 
tot satisfactori. 
Per donar cloenda als actes, 
el diumenge va tenir lloc, a 
la Sala Polivalent, un dinar 
on es va reunir al voltant de 
setanta assistents, els quals 
van poder gaudir també d’una 
exposició de treballs manuals 
fets per un grup de dones del 
municipi.

ALTA ANOIA / LA VEU

El PSC-Anoia, a través del 
Grup Parlamentari Socialista 
al Parlament de Catalunya (di-
putats Maurici Lucena, Jordi 
Terrades i Sergi Vilamala), va 
presentar el 28 d’octubre una 
proposta de resolució per tal 
que el govern de la Genera-
litat de Catalunya presti més 
atenció a la carretera B-300, 
la qual comunica la població 
de Calaf amb els municipis de 
Calonge de Segarra, La Mol-
sosa, Pinós i Sant Mateu del 
Bages.
La proposta, recull la petició 
dels plens municipals dels 
consistoris de Calonge de 
Segarra, La Molsosa, i Pinós 
per tal que el Departament de 
Territori i Sostenibilitat realitzi 
l’arranjament i millora del ferm 
de la carretera B-300. 
Els motius de la petició són 
que és la carretera més im-
portant que disposen aquests 
municipis per comunicar-se 
entre ells i també comunicar-
se amb Calaf, municipi de re-
ferència pel que fa a gran part 
dels serveis bàsics (educació, 
sanitat, comerç, etc.), i que en 
els darrers anys no s’hi ha rea-
litzat un manteniment adequat 
del seu ferm i per aquest mo-
tiu està deteriorat en diferents 
parts del seu traçat. Aquest 

deteriorament suposa malme-
tre les rodes de turismes i el 
risc de provocar algun acci-
dent per intentar esquivar al-
gun dels flonjalls que hi ha en 
seu traçat. 
A aquesta demanda se li ha 
afegit el neguit de la comunitat 
escolar de l’Escola Alta Segar-
ra i l’IES Alexandre de Riquer 
sobre les condicions de la via 
citada i que sovint a l’hivern 
aquesta via està glaçada, amb 
la perillositat que això suposa 
pel transport escolar dels mu-
nicipis citats cap al CEIP Alta 
Segarra de Calaf.
La resolució fa esment al fet 
que el Pla de Seguretat Viària 
2014-2016 aprovat pel mateix 
govern de la Generalitat inclou 
“l’impuls de programes d’actu-
acions preventives, d’inspec-
cions de seguretat viària, de 
conservació i ajut a la vialitat”, 
essent la B-300 una via candi-
data a rebre aquesta atenció.
Així, amb aquesta resolució 
el PSC-Anoia continua treba-
llant per situar les necessitats 
de la comarca de l’Anoia a 
les agendes de les diverses 
institucions, sobretot per què 
aquestes recolzin iniciatives 
que puguin ajudar a la comar-
ca a millorar els seus serveis i 
infraestructures. 

El PSC-Anoia presenta al 
Parlament una proposta 
de resolució per millorar la 
carretera B-300

programar-ne un altre els di-
marts a la mateixa hora.
Aquests cursos hi assisteixen 
un màxim de 10 participants 
que durant una hora i mitja 
apliquen els seus coneixe-
ments d’ anglès oral. Durant 
les sis sessions de que consta 
el curs, els alumnes aprendran 
a gestionar reserves, vendre 
productes o bé a respondre a 
trucades telefòniques.
Entre les líniees prioritàries 
de treball del Consorci per a 
la Promoció de l’ Alta Anoia hi 
ha el sector comercial i turís-
tic. En aquest sentit, fa pocs 
dies, s’ha posat en marxa un 
curs de guies de patrimoni de 
l’ Alta Anoia

CALAF / LA VEU

El passat diumenge  dia 16 de 
novembre, l’Escola de Futbol 
Sala Alta Segarra, EFSAS, va 
organitzar la 1ª Trobada de 
Clubs Prebenjamins i Babys 
de futbol sala de les terres de 
Lleida, al Poliesportiu de Ca-
laf.
La trobada va comptar amb 
la participació de cinc equips 
prebenjamins: AUTONYOX 
TARREGA, VEDRUNA BA-
LAGUER, MARISTES DE 
LLEIDA , EFSAS A, EFSAS B. 
I tres de Babys: C.F.S AGRA-
MUNT, C.E VEDRUNA BALA-
GUER, EFSAS
L’esdeveniment va omplir el 
poliesportiu de visitants i  fa-
miliars que van gaudir d’un 
matí on l’esport va ser el gran 
protagonista.
Els partits van  ser molt emoci-
onants i tothom s’ho va pasar 
d’allò mes bé, tot veient els 

nens i les nenes córrer per la 
pista i celebrant els gols.
Des de l’EFSAS agraeixen la 
presencia del President de la 
Federació de les Terres de 
Lleida, Dani Vives i la Secre-
taria, Carme Cornet, que van 
felicitar l’escola per la bona 
organització, i que van asse-
gurar que l’EFSAS havia dei-
xat el llistó molt alt de cara a 
l’organització de futures troba-
des. Durant la matinal també 
es va comptar amb l’assistèn-
cia del Regidor d’Esports de 
Calaf, Josep Manel Navarro, 
que va qualificar l’esdeveni-
ment de molt positiu per als 
nens i nenes, ja que amb la 
pràctica d’aquest esport des 
de tant petits, poden millorar 
les seves habilitats de coor-
dinació i cicomotricitat alhora 
que aprenen a valorar el tre-
ball en equip.

Bona afluència de públic a la 
Trobada de Clubs Prebenjamins 
i Babys organitzada per l’EFSAS 

CALAF / LA VEU

El proper diumenge, 23 de 
novembre, el poliesportiu de 
Calaf acollirà la 3a trobada de 
Clubs de bàsquet de les cate-

gories mini, premini i escola 
de la territorial de la Federació 
Catalana de Bàsquet a les ter-
res de Lleida. La Trobada  reu-
nirà 30 equips, un total de 130 
nens i nenes.

La trobada, organitzada per 
l’AMPA de l’Escola Alta Segar-
ra,  es durà a terme al polies-
portiu de les 9 del matí a les 2 
del migdia.

3a trobada territorial de clubs de bàsquet a Calaf
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CALAF / LA VEU

L’Associació l’ARCA ha obert 
les inscripcions per a partici-
par del taller de cuina de ca-
napès i altres aperitius rever-
sionats que anirà a càrrec de 
Ricard Closa.
El taller es durà a terme al lo-
cal de l’ARCA els dies 9 i 16 
de desembre, de les 7 de la 

tarda a les 10 de la nit. El preu 
de la inscripció és de 30 eu-
ros, i inclou tot el material que 
s’utilitzarà.
El taller està obert a tothom i 
les inscripcions es poden fer 
presencialment al local de 
l’ARCA i per telèfon, trucant al 
938680334.

Taller de canapès i altres 
aperitius reversionats, a Calaf

CALAF / LA VEU

L’Ajuntament de Calaf torna un 
any més a convocar el concurs 
d’il·luminació nadalenca, que 
té com a objectiu animar a tot-
hom a contribuir en l’ambien-
tació festiva pròpia d’aquestes 
dates.  Ja s’han fet públiques 
les bases i els terminis per a 
participar en la que serà la 
quarta edició d’aquest concurs, 
que premiarà de nou les millors 
propostes d’il·luminació nada-
lenca. L’Ajuntament de Calaf ja 
ha fet públiques les bases i els 
terminis per a participar-hi.
Es tracta d’una convocatòria 
oberta a particulars, comu-
nitats de veïns i entitats. Les 
cinc categories a concurs són: 
millor balcó o finestra (que op-
tarà a un premi de 150 euros), 
millor façana (premi de 200 eu-
ros), millor comerç (150 euros), 
millor bloc o comunitat de ve-
ïns (400 euros), i millor carrer 
o plaça. En aquesta categoria 
enguany s’inclouen fins a cinc 
premis: el primer classificat 
s’endurà 500 euros; el segon, 
200 euros; el tercer classificat 
s’emportarà 150 euros i, qui 
quedi en quart lloc serà pre-
miat amb 100 euros. Enguany, 
com que el concurs coincideix 
amb la celebració del Mil·lenari 
de Calaf, es lliurarà també un 

premi especial del Mil·lenari 
que es concedirà a la millor 
plaça o carrer decorat amb ele-
ments relacionats amb aques-
ta efemèride. El premi serà de 
500 euros, i el fet d’optar-hi 
exclou la possibilitat d’obtenir 
els quatre premis restants de 
la categoria.
Es constituirà un Jurat format 
per representants de l’Ajunta-
ment i d’entitats calafines, que 
a partir del 15 de desembre 
(dia recomanat d’encesa de 
la il·luminació) avaluaran les 
diverses propostes a concurs.
Hi ha temps per apuntar-se 
al concurs fins el proper 1 de 
desembre. Es pot realitzar la 
inscripció presencialment a les 

Calaf convoca la 4a edició del Concurs 
d’il·luminació nadalenca, amb un premi especial 
del Mil·lenari

oficines de l’Ajuntament de Ca-
laf, o bé omplint una instància  
que trobareu al web www.calaf.
cat.
Des de l’Ajuntament de Calaf 
s’anima a tothom a participar 
en aquesta convocatòria, que 
tindrà en compte la bellesa, 
la dificultat d’elaboració, el fet 
que es tracti d’il·luminació de 
baix consum energètic i l’origi-
nalitat de les propostes. En el 
moment de la inscripció s’hau-
rà de fer constar si per a la de-
coració s’ha fet servir material 
d’il·luminació de baix consum 
(il·luminació led, etc), per tal 
que el jurat ho pugui tenir en 
compte de cara a la seva va-
loració.

CALAF / LA VEU

Bike Calaf va organitzar 
aquest dissabte, 15 de no-
vembre, l’arribada d’un auto-
bús al municipi on es van re-
alitzar proves d’esforç a tota 
aquella gent que s’hi va mos-
trar interessada.  L’objectiu 
era facilitar a tots aquells atle-
tes o persones que practiquen 
esport de manera asídua, una 
eina que permet  valorar les 
pròpies capacitats i millorar el 
rendiment esportiu.  Aquestes 
proves són adequades com a 
control per a una pràctica es-
portiva saludable, i van dirigi-
des a esportistes federats, i a 
aquells que desitgin realitzar i 
controlar la seva activitat es-
portiva. 
A través d’aquestes proves, 
personal mèdic especialitzat 
de l’empresa Policlinic Bages 
ofereixen un informe detallat 
del funcionament del cor, on 
té els límits la persona i com 
pot millorar el seu rendiment.
La convocatòria va ser un èxit, 
fins al punt que es va haver 
d’organitzar una segona visita 

de l’autobús a Calaf, que està 
prevista pel proper 29 de no-
vembre. Per aquesta jornada 
encara queden hores dispo-
nibles. Per a participar-hi cal 
trucar al 677409547. 
Les proves estan obertes a 
tothom i hi pot participar gent 
de totes les edats, des dels 
nens a la gent gran. Els par-

Bike Calaf porta al municipi un bus en el que es 
realitzen proves d’esforç

ticipants tindran dos tipus de 
proves a escollir: Una prova 
d’esforç (amb un cost de 50€) 
i una prova d’esforç més un 
anàlisi de gasos aspirats, que 
recull més informació de cara 
a aquelles persones que volen 
millorar el seu rendiment físic 
(i que té un cost de 100€).

CALAF / LA VEU

Aquest dissabte es va dur 
a terme la presentació dels 
equips de futbol de la U.E. 
Calaf.  En total es van presen-
tar 7 equips de diferents ca-
tegories: babies, prebenjamí, 
benjamí A; Benjamí B, aleví, 
cadet i tercera catalana. Du-
rant l’acte hi van ser presents 
representants de l’equip direc-
tiu, el delegat comarcal de la 
Federació Catalana de Futbol 
Francesc Borrega,  el subde-
legat comarcal de la Federa-

ció Catalana de Futbol Fran-
cesc Quesada, i el regidor 
d’esports de l’Ajuntament de 
Calaf, Josep Manel Navarro. 
Navarro va afirmar que amb 
l’acte de dissabte es demos-
trava la vitalitat del club i la 
seva aposta per l’esport base. 
També va remarcar la presèn-
cia d’integrants femenines, i 
la capacitat de cohesió social 
que tenia la UE Calaf, que re-
uneix a jugadors de diferents 
procedències.

La UE Calaf presenta els seus 
equips per la temporada 2014-2015

 ENTRADES
 PER A  

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

SORTEGEM

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

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

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

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

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

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

I.H.C.
2



Espectacle d’hoquei a les Comes i primera derrota 
a casa del Monbus Igualada, davant el Barça
HOQUEI /  DAVID VIA

Dissabte l’IHC rebia al líder de 
l’OK Lliga, el tot poderós Bar-
celona FC. L’equip blaugrana 
arribava a Les Comes sense 
conèixer el sabor de la derrota, 
amb 24 punts al caseller amb 
8 partits guanyats de 8 possi-
bles, ocupant així la primera 
plaça a la classificació.  
Els locals jugaven amb la il·
lusió de poder mantenir la 
quarta plaça a aquestes alça-
des de la competició. L’últim 
partit va ser també a Les Co-
mes on els locals varen empa-
tar a 3 contra els del Cerceda. 

El partit va començar i els lo-
cals es van fer amb la pilota, 
creant poques ocasions però 
movent la pilota en possessi-
ons llargues. Els culés no exer-
cien una gran pressió en l’atac, 
però sempre que tenien la pi-
lota generaven una ocasió de 
perill que Elagi esvaïa ràpida-
ment estant allà, per evitar que 
la pilota entrés a porteria. 
El primer gol de la nit va ser a 
favor dels locals, que després 
d’una parada del porter local, 
els jugadors de l’IHC varen ge-
nerar una contra que culmina-
ren en gol gràcies a un tir de 
Jaume Molas. La diferència 
podria haver estat més gran 
quan els culés, poc després 
del primer gol, varen provocar 
un penal a Ton Baliu després 
que aquest s’hagués regatejat 
a quasi tota la defensa per en-
carar·se contra el porter, però 
quan anava a xutar un defensa 
blaugrana el va fer caure.
Abans de tirar el penal, el por-
ter del Barça va rebre una tar-
geta blava per avançar·se de 
l’àrea petita quan l’IHC anava 
a tirar el penal. Aquests varen 
fallar la falta, però els blaugra-
nes es varen quedar amb 3 ju-
gadors a pista, mentre que els 
locals en tenien 4, produint un 
clar domini gràcies a tenir un 
jugador més. Una gran quanti-
tat de “Oes” s’escoltaven a les 
graderies de Les Comes quan 

Les Comes va tenir una gran entrada, l’IHC hi va posar moltes ganes, però no va poder ser. Foto: Joan Guasch.
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Jornada 9
M. Igualada - FC Barcelona  3 - 5
Enrile Alcoy - Reus Dep.   4 - 4
Tordera - Club Pati Vic   1 - 8
Vilafranca - Moritz Vendrell  3 - 4
C.P. Manlleu - Noia Freixenet  2 - 2
Voltregà - C.H. Mataró   6 - 3
Cerceda - Calafell    5 - 1
ICG Lleida - HC Liceo    3 - 4
         PT j g e p     gf     gc    d
1 FC Barcelona 30 10 10 0 0 69 15 54
2 HC Liceo 27 10 9 0 1 59 31 28
3 Club Pati Vic 23 9 7 2 0 41 16 25
4 Cerceda 17 10 5 2 3 39 42 -3
5 Reus Dep. 16 9 5 1 3 38 31 7
6 M. Igualada 16 9 5 1 3 32 27 5
7 Noia Freixenet 15 9 4 3 2 24 24 0
8 Enrile Alcoy 14 10 4 2 4 34 39 -5
9 Voltregà 13 10 4 1 5 30 33 -3
10 Calafell 11 9 3 2 4 27 35 -8
11 ICG Lleida 10 9 3 1 5 34 38 -4
12 Moritz Vendrell 8 10 2 2 6 27 48 -21
13 Vilafranca 7 9 2 1 6 22 30 -8
14 C.P. Manlleu 5 9 1 2 6 20 31 -11
15 Tordera 3 9 1 0 8 20 56 -36
16 C.H. Mataró 0 9 0 0 9 25 46 -21

OK Lliga masculina

Jornada 10
FC Barcelona - Cerceda   13-1
Club Pati Vic - ICG Lleida
HC Liceo - Enrile Alcoy   7-6
Calafell - Vilafranca
Noia Freixenet - Tordera
C.H. Mataró - C.P. Manlleu
Moritz Vendrell - Voltregà  3-5
Reus Dep. - M. Igualada

els homes del Igualada es pas-
saven la pilota mentre els visi-
tants tenien només 3 jugadors 
a pista, però al final el fet de 
tenir·ne més a pista no va be-
neficiar l’IHC. 
Semblava que l’empat estava 
més a prop que el 2·0 ja que el 
Barça estava xutant una gran 
quantitat de tirs a la porteria 
d’Elagi, però aquest aturava 
tot el que li venia. Al final Sergi 
Pla, passant la pilota per sobre 
del porter, va transformar el 
segon gol de la nit a favor dels 
locals. 
Al final de la primera part l’IHC 
anava guanyant per 2·0 quan 
encara quedaven 25 minuts. 
Aquests però varen començar 
malament ja que al principi de 
la segona part va arribar la de-
sena falta per l’IHC, provocant 
així la falta directa favorable al 
Barcelona. Elagi però va aturar 
la pilota mantenint així el resul-
tat favorable al Igualada. 
El 2·1 va arribar després d’una 
passada que va deixar descol·
locat a Elagi quan un jugador 
del Barça va ficar la bola dins 
dels tres pals. I tal com va ar-
ribar el primer gol, va arribar el 

segon favorable al Barça, un tir 
davant d’Elagi que va acabar 
entrant.
Semblava que l’IHC no es po-
dria recuperar del cop tan gran 
que suposava l’empat a 2 que 
va aconseguir el Barcelona, 
però els locals varen obtenir un 
penal en què el porter va rebre 
una targeta blava pel mateix 
motiu que en el primer penal. 
Aquesta vegada, el final va ser 
diferent i l’IHC va transformar·
lo gràcies a un tir enganxat al 
pal de Sergi Pla.  
El resultat podria haver estat 
de 2 gols un altre cop gràcies 
a una falta directa favorable 
a l’IHC però que lamentable-
ment, Molas va fallar. 
A partir del tercer gol de l’IHC, 
el Barça va crear una gran 
pressió que deixava tancats 
els locals en la seva pròpia 
àrea, fet que provocava moltes 
oportunitats a favor del conjunt 
visitant. Aquestes oportunitats 
aviat es varen traduir en el gol 
de l’empat, gràcies a un tir llu-
nyà que es va colar entre les 
cames d’Elagi. 
El Barça va rebre una targeta 
blava produïda per Sergi Pa-

nadero, així que l’IHC va saber 
mantenir l’empat i crear ocasi-
ons per posar·se de nou per 
davant en el marcador, però 
no varen saber ficar la pilota a 
dins.
Una pèrdua de pilota de l’IHC 
al mig del camp va fer que el 
Barcelona pogués encarar·se 
contra Elagi fàcilment per mar-
car el 3·4, posant·se per da-
vant per primer cop. Més tard, 
una altra pèrdua de pilota va 
provocar el resultat final de 3·5 
a favor dels culés. 
Un partit impressionant però 
amb derrota per a l’IHC que 
els fa baixar dues posicions, 
col·locant·se en la sisena posi-
ció. Aquesta setmana el Mon-
bus Igualada jugarà a domicili 
contra el Reus, demà dissab-
te a les 9 del vespre, un partit 
transcendental per el futur de 
l’IHC en l’Ok Lliga i les seves 
aspiracions.  
MONBUS IHC 3 (2/1) Equip 
Inicial: Elagi Deitg, Ton Baliu, 
Jaume Molas (2), Sergi Pla 
(1), Dani Lòpez Equip Suplent: 
Jassel Oller, Joan Muntané, 
Albert Querol, Edgar Peralta i 
Àlex Ferrer.

FCB 5 (0/5) Equip Inicial: Sergi 
Fernàndez, Marc Gual (1), Pa-
blo Álvarez (2), Sergi Panade-
ro (1), José Pascual (1) Equip 
Suplent: Raúl Marin, Marc Tor-
ra, Xavier Barroso, Reinaldo 
Garcia i Aitor Egurrola.
GOLS: PRIMERA PART 1·0 
Jaume Molas (Minut 12), 2·0 
Jaume Molas (Minut 22). SE-
GONA PART. 2·1 Pablo Álva-
rez (Minut 3), 2·2 José Pascual 
(Minut 6), 3·2 Sergi Pla (Pe-
nal, Minut 11), 3·3 Marc Gual 
(Minut 13), 3·4 Pablo Álvarez 
(Minut 19), 3·5 Sergi Panadero 
(Minut 24). 

PREBE. INICIACIÓ
VITALDENT IHC-CORBERA  3-2
PREBENJAMI C
VITALDENT IHC - CP OLESA  3-1
PREBENJAMI B
VITALDENT IHC - CP OLESA  3-1
PREBENJAMI A
CP RIUDEBITLLES - VITALDENT IHC  0-3
BENJAMI B
IGUALADA HC - CE NOIA  5-3
BENJAMI A
HF S JOSEP SS - IGUALADA HC   4-4
ALEVI B
CH MATARÓ - IGUALADA HC   6-1
ALEVI A
GEIEG - IGUALADA HC   10-0
INFANTIL C
IGUALADA HC - GEIEG   3-7
INFANTIL B
Tonnellerie Rennaissance IHC-MANRESA  4-2
INFANTIL A
IGUALADA HC - CHP BIGUES I RIELLS  12-3
JUVENIL
CP TARADELL - IGUALADA HC  1-12
SUB 23
EMBALATGES VALLTER IHC - FC BARCELONA  3-7

Hoquei Base

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat
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HANDBOL / TON CASELLAS

Partit corresponent a la sete-
na jornada de lliga, disputat 
al pavelló de Les Comes dis-
sabte a la una del migdia, que 
enfrontava a l’Igualada i el Vic, 
segon i quart classificat res-
pectivament. 
Partit clau per avaluar el nivell 
de forma i de joc dels iguala-
dins que per primer cop s’en-
frontava a un rival directe de 
la part alta de la taula. Així 
doncs, de gran rellevància tant 
pels punts com per veure l’es-
tat de forma de l’equip.
La primera part va arrencar 
amb un ritme de joc força alt 
per part dels dos equips que va 
fer preveure que el matx seria 
intens i igualat. En els primers 
minuts les defenses encara no 
estaven ben situades i els gols 
començaven a pujar al marca-
dor ràpidament. Un cop el par-
tit ja va anar agafant color, es 
va notar la feina en defensa en 
els dos costats, provocant pèr-
dues de pilota que propiciaven 
atacs ràpids. Arribats al minut 
15 el marcador era de 7 a 8, 
fet que reflectia la igualtat. Els 
igualadins – amb molts canvis 
a la banqueta - volien imposar 
un ritme ràpid de partit per es-
gotar els rivals, però aquests 
ho impedien fent atacs lents 
però a l’hora ben treballats 
que els permetia portar a ells 
les rendes del partit. Tot i així, 
el resultat de la primera mei-
tat va ser de 14 a 15, que ho 
deixava tot per resoldre a la 
segona part.
A la represa, els dos equips 
van sortir igual de concentrats 
que ho havien estat durant 
tota la primera meitat. Això 
sí, la defensa de l’Igualada – 
juntament amb el porter - va 
sortir amb un plus d’energia i 
de mentalitat que va permetre 
obrir una escletxa de 3 gols 
(20-17) ja que l’atac seguia 
donant els seus fruits. I amb 
aquesta màxima diferència 
es va arribar a l’equador de 
la segona meitat, minuts en 
els quals els igualadins tenien 
l’oportunitat de matar el partit. 
Però els rivals no es van ren-
dir i van treure l’esperit de llui-
ta que els fa estar amunt a la 
taula i van aconseguir remun-
tar fins a posar-se per davant. 
Els últims deu minuts van te-
nir de tot: decisions arbitrals 
discutibles, pèrdues de pilota 
no forçades, exclusions, con-
traatacs, i sobretot, una línia 
defensiva amb garanties per 
part de l’Igualada. El premi va 
arribar a pocs segons del final 
quan, amb empat al marcador, 
el central igualadí va tallar una 
pilota que va permetre acabar 
la jugada amb un contraatac 
amb gol final, decisiu. Els vi-
gatans van tenir l’última opor-

Victòria de prestigi de l’Handbol Igualada

tunitat en una falta a temps 
parat que va acabar amb la 
pilota estavellant-se al traves-
ser. El resultat final va ser de 
27 a 26.
Merescuda victòria igualadina 
que van jugar possiblement 
el seu millor partit davant del 
sempre dur i exigent Vic. Una 
victòria que els permet seguir 
segons a la taula i començar 
de la millor manera el primer 
dels quatre partits consecu-
tius contra els rivals més forts 
de la competició. La setmana 
vinent l’equip es desplaçarà 
a Ripollet per enfrontar-se al 
cinquè classificat. 
Dirigits per José Manuel Jimé-
nez, han jugat: Jordi Bermejo 
(6 a. ) i Víctor Garcia (9 a.), 
com a porters. José Ramallo 
(1 gols), Rubén Álvarez, José 
Luis Álvarez, David Cubí (2), 
Adrián Suero (6), Sergi Gar-
cia (1), Jordi Grado (1), Roger 
Calçada (1), Òscar Visa (8), 
Jordi Vilarrubias (3), Pol Can-
tero (2) i Martí Ruíz (1).

Victòria per la mínima 
del sènior femení
Club Handbol Igualada 24 – 
23 Handbol Lleida Pardinyes
El passat dissabte 15 de no-
vembre, les noies del primer 
equip del club es van enfrontar 
a les noies de l’Handbol Lleida 
Pardinyes. Aquest enfronta-
ment es preveia molt igualat, 
ja que els dos equips havien 
guanyat tots els seus partits 
clarament, ocupant d’aquesta 
forma la primera posició com-
partida.
Inicialment, les nostres ju-
gadores van sortir una mica 
adormides i van tornar a co-
mençar el partit perdent, ja 
que no eren capaces de su-
perar la defensa rival. Però en 
el moment que van despertar, 
van ser capaces de començar 
a robar pilotes en defensa i, 
juntament amb les parades de 
la portera, van aconseguir re-
alitzar el seu joc ràpid a base 
de contraatacs que acabaven 
perforant la porteria rival. A 
poc a poc, les locals van poder 
escapar-se una mica però les 
visitants van tornar a augmen-
tar el seu ritme aconseguint re-
alitzar una defensa molt forta 
en que les igualadines no eren 
capaces d’entrar i aconsegui-

en tallar pilotes que acabaven 
sent contraatacs acabats en 
gol. Però les igualadines van 
ser capaces d’aguantar el 
marcador a favor seu marxant  
a la mitja part amb un resultat 
a favor de 13-12.
L’inici de la segona part va ser 
una mica semblant a l’inici del 
partit. Les visitants realitzaven 
una defensa que les igualadi-
nes no eren capaces de supe-
rar aconseguint, finalment, po-
sar-se un altre cop per davant 
del marcador. 
A partir d’aquí, el matx va ser 
un intercanvi de parades i de 
gols sense fer variar molt el 
marcador. Un temps mort de 
l’entrenador local va aconse-
guir calmar el joc de les locals 
i centrar més les jugadores en 
el joc. A partir d’aquest temps 
mort i gràcies a les indicacions 
de l’entrenador, les igualadi-
nes van començar a fer una 
defensa més forta i van acon-
seguir trencar la defensa visi-
tant gràcies al joc amb el pivot. 
A poc temps del final del matx, 
les nostres noies van ser ca-
paces de tornar a avançar-se 

al marcador i, encara que les 
visitants anaven molt fortes, 
van ser capaces d’acabar el 
partit amb un resultat a favor 
de 24 a 23.
Dos punts molt importants per 
a les nostres noies que conso-
liden la seva primera posició 
del grup.
Per part de l’Igualada, dirigi-
des per Jordi Riba, van jugar: 
Miriam (portera), Nora, Marta, 
Laura F., Alicia, Jordina, Jana, 
Mar, Ainoa, Anna i Laura B.

Altres resultats del club
CHI juvenil-St.Vicenç (15-34)
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.
CHI juv.fem-Castelld. (27-27)
Dirigides per Josep Nicolas, 
van jugar: Júlia, Irene i Anna 
(porteres), Evelin, Iola, An-
drea, Marina J., Marcel·la, 
Anna V., Maria B., Oriana, 
Paula, Aroa i Marina A. 

CHI cadet m-FCB (23-29)
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.
CHI cadet fem-Gols (21-46)
Porteres: Jana, Nuria (lesio-
nada) i Lidia (lesionada). Aida 
(lesionada), Carla, Elia Torre-
blanca, Èlia Roca, Maria, Mar-
ta, Amanda, Júlia i Olga.
CHI aleví mixte-Molins (6-10)
Dimas, Xènia, Dani, Arnau, 
Igor, Jan, Eric, Marc, Aniol i 
Xavier.
CHI aleví pr.-Martorell (6-10)
Àlex, Albert, Lucía, Raül, Nú-
ria, Judit, Melat, Hugo, Emili i 
Joan.
Altres resultats:
Infantil Masculí Lliga Catala-
na J.H.La LLagosta 32 – 28 
C.H.Igualada “A”
Infantil Femení Lliga Catalana 
C.H.Igualada 26 – 34 J.H.La 
Llagosta.

Bona participació del Club Escacs Igualada 
en el torneig de St. Joan de Vilatorrada
ESCACS / LA VEU

Bona participació del Club 
Ateneu Igualada d’Escacs al 
torneig de Sant Joan de Vi-
latorrada El diumenge 16 de 
novembre, cinc nois del Club 
Ateneu Igualada van gaudir 
d’un matí d’escacs a Sant 
Joan de Vilatorrada. Varen 
participar en un torneig de rà-
pides amb tres categories i 40 
nois en total. Els resultats del 
club van ser excel·lents:
En la categoria de Secundà-
ria en Bernat Luco i el Robert 
Creixell van compartir podi 
amb un meritòri primer i se-
gon lloc, després d’empatar 
entre ells en la darrera partida 
on es jugaven la posició.
En Gerard Salat es va alçar 
com a vencedor en la catego-
ria Aleví tot i empatar a punts 
amb tres participants més, 
per tenir més bones puntua-
cions de desempat. Va anar 
líder tot el campionat donant 

mostra d’una gran regularitat.
En Jordi Armenteras acon-
seguí la segona posició en la 
categoria Benjamí, gràcies a 
aconseguir un empat inusitat 
amb la vencedora absoluta, 
que el consolidar en les pri-
meres posicions. En la ma-
teixa categoria en Bernat Ro-
mero va fer un campionat més 
modest tot i que amb partides 

molt interessants, i va tenir 
la sort d’aconseguir un dels 
regals que varen sortejar, 
un llibre d’escacs del qual ja 
n’està traient profit.
Tots cinc van poder aplicar tot 
el què estan aprenent a les 
classes i van veure els fruits 
de la feina ben feta. A la foto 
el Bernat i el Robert.
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ELENA ALERT / CFI

Intensitat i ordre: els ho-
mes del CFIgualada van ser 
aquest diumenge l’exemple 
clar del que defensen els va-
lors del club i, mantenint un 
ordre constant i una intensitat 
molt elevada, van aconseguir 
que els 3 punts es quedessin 
a casa.
Amb Martí Alavedra a la ban-
queta, l’Igualada s’enfrontava 
a la Rapitenca, un equip que 
fins ara ha aconseguit bas-
tants bons resultats i es troba 
a la zona mitja-alta de la tau-
la. El partit va començar molt 
igualat, amb poques ocasions 
per ambdós equips i un joc tra-
vat al mig del camp. L’Iguala-
da, amb un gran nombre de ju-
gadors expulsats i sancionats i 
amb molts jugadors del Juve-
nil “A” a la banqueta, no aca-
bava de trobar porteria, però 
tampoc ho feia la Rapitenca. 
Un pal dels de St. Carles de 
la Ràpita al minut 33 i un altre 
de Martí Just al minut 40 ha-
guessin pogut canviar el guió 
del partit, però es va arribar al 
descans amb l’empat a 0.

Per fi els igualadins es van poder retrobar amb la victòria.

El CF Igualada recupera 
el camí de la victòria

   PT. p j e p gf  gc df
1 El Catllar 23 11 7 2 2 13 8 5
2 Morell 22 11 6 4 1 17 14 3
3 Vilanova 21 11 6 3 2 17 8 9
4 Balaguer 19 11 4 7 0 16 11 5
5 Lleida Esp. B 17 10 5 2 3 9 12 -3
6 Rapitenca 16 11 5 1 5 15 12 3
7 Tàrrega 15 11 3 6 2 12 10 2
8 Reddis 14 11 4 2 5 12 12 0
9 Torredembarra 14 11 3 5 3 14 15 -1
10 Santboià 13 11 3 4 4 17 14 3
11 St. Ildefons 13 10 3 4 3 14 13 1
12 Amposta 12 11 2 6 3 13 15 -2
13 Almacelles 12 11 3 3 5 11 13 -2
14 Viladecans 12 11 3 3 5 12 15 -3
15 Igualada 11 11 3 2 6 12 18 -6
16 Torreforta 10 11 2 4 5 17 21 -4
17 Juv. 25 Sep. 9 11 2 3 6 10 14 -4
18 Mollerussa 9 11 2 3 6 11 17 -6 

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 11
Morell - Juv. 25 Sep.    2 - 1
Torredembarra - Amposta  1 - 1
Reddis - El Catllar    0 - 1
Viladecans - Lleida Esp. B  1 - 2
Santboià - Mollerussa   0 - 0
Tàrrega - Torreforta    1 - 1
Almacelles - Vilanova   1 - 0
Balaguer - St. Ildefons   1 - 0
Igualada - Rapitenca   1 - 0

   PT. p j e p gf  gc df
1 Unif. Bellvitge 23 11 7 2 2 18 8 10
2 Can Vidalet 22 11 7 1 3 22 13 9
3 Moja 21 10 6 3 1 24 15 9
4 Suburense 20 10 5 5 0 22 14 8
5 Vista Alegre 19 10 6 1 3 23 15 8
6 Sant Cugat 18 11 5 3 3 12 8 4
7 Gornal 17 11 4 5 2 21 16 5
8 San Mauro 15 11 4 3 4 13 11 2
9 Martorell 15 10 4 3 3 12 12 0
10 Marianao P. 14 11 3 5 3 17 14 3
11 Olivella 14 11 4 2 5 20 25 -5
12 Prat B 13 11 4 1 6 14 16 -2
13 Espluguenc 11 11 3 2 6 16 19 -3
14 Júnior 10 11 3 1 7 12 16 -4
15 St. J. Despí 10 11 2 4 5 11 16 -5
16 Begues 10 11 2 4 5 17 27 -10
17 St. Andreu B. 9 11 2 3 6 13 22 -9
18 PUD Málaga 5 11 1 2 8 12 32 -20

Jornada 11
Olivella - Can Vidalet    3 - 0
Marianao P. - Moja    3 - 1
Júnior - Gornal    1 - 2
Martorell - Espluguenc   3 - 2
St. Andreu B. - Prat B    1 - 0
Begues - Unif. Bellvitge   1 - 1
Vista Alegre - PUD Málaga  6 - 0
St. J. Despí - Sant Cugat   0 - 1
San Mauro - Suburense   0 - 1

   PT. p j e p gf  gc df
1 Òdena 27 11 8 3 0 46 19 27
2 FE Vilafranca 23 10 7 2 1 24 11 13
3 Calaf 22 11 7 1 3 33 20 13
4 Piera 21 11 7 0 4 26 17 9
5 Anoia 20 10 6 2 2 33 14 19
6 La Granada 18 11 5 3 3 28 19 9
7 Sitges 16 11 5 1 5 18 23 -5
8 Les Roquetes 15 11 4 3 4 24 16 8
9 St. Pere M. 15 11 4 3 4 22 16 6
10 Cubelles 15 11 4 3 4 19 17 2
11 Carme 14 11 4 2 5 22 34 -12
12 Riudebitlles 11 10 3 2 5 20 24 -4
13 St. Cugat S. 11 11 3 2 6 16 30 -14
14 Base Espirall 10 10 3 1 6 17 26 -9
15 Ribes 10 10 3 1 6 10 19 -9
16 M. Igualada 9 10 2 3 5 14 24 -10
17 Pª Jove Roq. 9 10 3 0 7 11 26 -15
18 La Múnia 3 10 1 0 9 10 38 -28

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 11
Odena - Calaf    5 - 2
FE Vilafranca - Piera    3 - 1
Sitges - Les Roquetes   2 - 1
Riudebitlles - Ribes    sus
Carme - M. Igualada    3 - 2
St. Pere M. - Base Espirall  4 - 0
La Múnia - Cubelles    2 - 4
Pª Jove Roq. - St. Cugat S.  0 - 3
Anoia - La Granada    1 - 0

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 12
Juv. 25 Sep. - Santboià
El Catllar - Morell
Amposta - Reddis
Lleida Esp. B - Torredembarra
Mollerussa - Igualada
Torreforta - Almacelles
St. Ildefons - Tàrrega
Rapitenca - Balaguer
Vilanova - Viladecans

Jornada 12
Gornal - Begues
Espluguenc - Júnior
Can Vidalet - Martorell
Suburense - Olivella
Unif. Bellvitge - St. Andreu B.
PUD Málaga - St. J. Despí
Moja - Vista Alegre
Prat B - Marianao P.
Sant Cugat - San Mauro

Jornada 12
Cubelles - Anoia
Calaf - La Múnia
Base Espirall - Odena
St. Cugat S. - St. Pere M.
La Granada - Carme
Les Roquetes - Riudebitlles
Piera - Sitges
M. Igualada - FE Vilafranca
Ribes - Pª Jove Roq.

L’Igualada rebia aquest dis-
sabte a la tarda un dels equips 
potents de la categoria, l’Es-
tartit, que malgrat endur-se 
els tres punts, no va fer massa 
mèrits per endur-se la victòria.
Les igualadines van sortir se-
rioses, controlant el joc i si bé 
en els primers compassos les 
visitants van intentar pressio-
nar molt, de seguida l’Igualada 
es fa refermar sobre el terreny 
de joc i va dur el pes del partit.
Amb un joc viu i intens, va ar-
ribar la primera ocasió clara 
per les igualadines abans del 
quart d’hora de partit, però van 
ser les blanc-i-vermelles qui, 
en una jugada desafortunada 
per l’Igualada, van aconseguir 
avançar-se al marcador.
Quedava molt temps i calia re-

nadors Santi Ramos i Paco 
Pablos.
U.E. ESTARTIT:Roberta Archi-
bald, Rebeca Gómez, Claudia 
Santaló (Carla Martínez 87’), 
Clara Arco, Gloria Domínguez, 
Gemma Duran (Andrea Agudo 
33’), Sofia A. Hernández, Car-

Al descans, les ordres del cos 
tècnic blau van fer efecte, i 
l’Igualada va sortir a la segona 
part amb un domini total del 
partit. Al minut 53 l’Igualada ja 
havia aconseguit dos córners i 
una falta lateral, ofegant amb 
força la defensa de la Rapi-
tenca. Precisament d’una falta 
lateral va venir el gol del CFI: 
Ton Casas, amb l’esquerre, 
penjava la pilota al punt de pe-
nal i un defensa de la Rapiten-
ca l’enviava per error al fons 
de la xarxa donant al CFI un 
gol molt merescut.
A partir d’aquest moment el 
control i domini de l’Igualada 
va baixar, buscant més tancar 
la defensa i protegir la porteria 
blava. La Rapitenca va treure 
el cap i va tenir alguna ocasió, 
però mentrestant la davante-
ra igualadina responia amb 
bones actuacions que no van 
convertir-se en gol per ben 
poc.
Amb el temps acabat i un 
Igualada defensant el resultat, 
un xut per l’escaire de la Rapi-
tenca hagués pogut fer perdre 
dos punts a l’Igualada, però 
Eduard Morera va respondre 

amb una aturada quasi impos-
sible que va fer embogir l’afi-
ció igualadina.
Amb aquest resultat i dos juve-
nils debutants al camp (Martí 
Lliró i Fermín Robledillo) l’àr-
bitre xiulava el final del partit 
donant a l’Igualada 3 punts 
que el deixen a tan sols 1 de 
la sortida del descens.
CF IGUALADA: Eduard Mo-
rera, Bernat Sansanó, Ton 
Casas, Martí Just, Enric Palet, 
Eloi Jimenez, Àlex Zamora, 
Pau Vidal, Jordi Castellano, 
Bachana Lominadze, Oriol 
Dalmau. Suplents: Lucas Ca-
jes, Adrià Soria, Martí Lliró, 
Roger Àlvarez, Fermín Roble-
dillo. Entrenador: Martí Alave-
dra.
RAPITENCA UE: Miquel Gas-
parin, Marc Tena, Jonatan 
Tomas, Alejandro Borrull, Sa-
muel Garcia, Ivan Gasparin, 
David Silva, Antonio Alberto 
Jimenez, Adria Alonso, Alexis 
Jimenez, Xavier Anell. Su-
plents: Josue Andreu, Albert 
Villarroya, Andres Felipe Gua-
pacha, Gerard Verge, Agustin 
Armando Ojeda, Ivan Paez. 
Entrenador: Delfin Ferreres. 

Amb 12 gols:
Xavier Valls  Òdena  12
Amb 11 gols:
Samuel Pérez  Pobla Clar.  11
Amb 10 gols:
Bogdan Pelepco  Fàtima  10
José M. Sillero  Capellades  10
Amb 9 gols:
Edgar Rodríguez  Piera  9
Amb 8 gols: 
Josep Solà  Jorba  8
Alejandro Garzo  La Llacuna  8
Amb 7 gols:
Xavi Mas  Piera  7
David Garrido  Masquefa  7
Gerard Jorba  Òdena  7
Julià López  Calaf  7
Josep López  La Llacuna  7
Amb 6 gols:
Jordi Lliró  Ateneu PBI  6
Jonathan López  PM Tossa  6
Badre el Barnaoui  Hostalets  6
Gerard Márquez  Rebrot  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
Joan Mabras  Pobla Clar.  5 
Jonathan Luque  Fàtima  5

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Fàtima 24 9 8 0 1 25 5
2 La Pobla Clar. 21 9 7 0 2 29 10  
3 Hostalets P. 19 9 5 4 0 17 5  
4 PM Tossa 18 9 5 3 1 24 6  
5 Masquefa 17 9 5 2 2 25 7  
6 San Mauro B 15 9 5 0 4 24 11  
7 Capellades 14 9 3 5 1 17 14  
8 La Llacuna 13 9 3 4 2 26 15  
9 Jorba  11 9 3 2 4 24 20  
10 Tous 11 9 3 2 4 15 17  
11 Ateneu PBI 10 7 3 1 3 16 10  
12 Rebrot  7 8 2 1 5 18 27  
13 Vilanova C. 6 9 2 0 7 13 23  
14 La Paz  6 9 2 0 7 11 32  
15 Cabrera  5 9 1 2 6 10 39 
16 La Torre Clar. 0 8 0 0 8 3 56

Jornada 9
La Llacuna  - La Paz     3-0
Jorba  - Hostalets P.    1-2
PM Tossa - Pobla Clar.    0-3
Capellades - Ateneu PBI   1-1
Cabrera - Fàtima    1-6
Vilanova C. - San Mauro B   1-3
Masquefa  - Tous    1-1
Torre Clar. - Rebrot    0-7

Jornada 10
La Paz  - Torre Clar.
Hostalets P. - La Llacuna 
Pobla Clar.  - Jorba 
Ateneu PBI - PM Tossa
Fàtima - Capellades
San Mauro B  - Cabrera
Tous - Vilanova C.
Rebrot - Masquefa

Derrota no merescuda del CFI femení
muntar, però malgrat tenir les 
millors ocasions, l’Igualada no 
aconseguia marcar i l’Estartit 
es mostrava perillós al con-
tracop. Al final, la pilota no va 
entrar i les gironines es van 
endur els tres punts.
Aquesta setmana l’Igualada 
rep a casa un dels equips més 
potents de la lliga, el Levante 
Las Planas, diumenge a les 
18:30.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cía (portera), Janet Mendoza 
(Elena Alert 70’), Araceli Bar-
roso, “Cuà”, Ari Rius (Carla 
Navarro 70’) (defenses), Jès-
sica Pablos, Núria Miquel, Mí-
riam Solias (Marina Salanova 
‘) (migcampistes), Stefany 
Ferrer, Mariona Marsal, Judit 
Pablos (davanteres). Entre-

La Jessica lluitant una pilota. Foto: Anna Mª Zenón.

la Puntonet Marina Peya 83’), 
Rocío Gordo, Saray Mesa, 
Virginia Parella (Laura Rey 
65’). Entrenador: Albert Pujol 
Gómez.
GOLS: 0-1 Carla Puntonet 
(32’).
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FUTBOL VETERÀ / JOSEP M. TALLÓ

Tots els equips gaudeixen 
d’un alt nivell futbolístic i com-
petitiu. Els barcelonins no es 
varen   doblegar fins el final i 
des de bon començament de-
mostraren que venien a gua-
nyar. El primer atac seu fou 
al minut 11, un defensor lo-
cal s’adormí amb la pilota als 
peus, el davanter l’hi pispà, i 
a porta buida estavellà el xut 
al travesser. Qui avisa no és 
traidor. Respongué l’Igualada 
amb una passada llarga de 
M. Cantarell cap a Ricart que 
combinà amb Ivan que bom-
bejà vers Sevilla, el qual per 
poc no pogué rematar. Al 30, 
anotàrem un bon desviament 
del meta Domènech a córner. 
La rèplica fou a través de Ca-
nals que llançà una falta, amb 
efecte, al punt més perillós 
de l’àrea petita  que Calsina 
no pogué rematar. Acabant 
aquest primer temps, el ma-
teix Canals, desvià de cap un 
córner que portava molt perill.
Al minut 3, el Sants, en el llan-
çament d’una falta rematada 
de cap a l’escaire, s’avançà 
al marcador (0-1). El partit 
canvià i els de Les Comes es 
veieren impel·lits a remuntar. 
Poc després X. Moyes rematà 
alt, al final d’una bona jugada. 
Seguiren els atacs dels blaus, 
per mediació del lateral Farré 
que habilità a Ureña, el qual 
tingué una posició clara de re-
mat que sortí llepant el pal. Els 
religiosos, al seu torn,  obliga-
ren a Domènech a un u contra 
u, que resolgué positivament. 
Cap el quart d’hora es produí 
una bona centrada de Padró 
que rematà Lele i el porter 
parà amb dificultat. Al minut 

Repòquer de l’AVI 
contra el Sants (2-1)

25, Ricart es plantà davant 
el meta, desestimà l’opció de 
xut, i al regatejar-lo el contrari 
li desbaratà una clara oportu-
nitat.  
A la mitja hora es senyalà una 
falta contra els visitants i en-
trà en joc la destresa del pun-
ta Lele que col·locà la pilota, 
de forma magistral, a l’escai-
re, empatant l’encontre (1-1). 
Esperonat pel magnífic gol, 
l’equip igualadí es llançà de 
valent vers la victòria. Farré 
jugà amb Ureña que xutà i el 
baló acabà a córner. Ivan, amb 
el seu toc privilegiat, servi una 
falta al cap Costa, que retor-
nava a l’equip després d’una 
llarga lesió, el qual, per molt 
poc, no aconseguí marcar. 
Dos minuts després, al 43, el 
central M. Cantarell feu una 
esplèndida passada al lateral 
Canals, que profunditzà per 
la part esquerra fins arribà a 
la línia de fons i centrà enveri-
nadament prop la frontal de la 
porteria, on Costa llençant-se 
al terra amb els peus per de-
vant, s’anticipà a varis defen-
sors  rematant ran d’herba un 
gol digna del seu retorn i que 
significà la victòria local (2-1).  
Cal ressaltar al mig volant Ro-
bert, que jugà per tot el camp, 
recolzant totes les línies i que 
ens oferí la seva tècnica i col-
locació.
Paradell, feu jugar: Domè-
nech, Farré, Padtró, M. Can-
tarell, Canals, Ivan, Robert, 
Calsina, Ricart, Biscarri, Sevi-
lla, Ureña, Corbella,  Lele, X. 
Moyes, Costa i Tort. El proper 
diumenge es jugarà al camp 
del Barceloneta, líder del cam-
pionat, a les 9.30 h del matí. 
Primer contra tercer.

Inici de temporada per a l’Igualada CG Aula
GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat cap de setmana es 
va celebrar a la ciutat de Sa-
gunt (Comunitat Valenciana), 
la primera fase de la Copa 
d’Espanya 2014/2015 de gim-
nàstica estètica de grup.
Dos equips del club hi van 
participar, un en categoria in-
fantil 10-12 format per Dana 
Pijoan, Mariel·Mariona Robert, 
Lia Vidal i Laia Parera, que 
van aconseguir una meritòria 
plaça, comptant que aquest 
equip acaba de pujar de cate-
goria i quatre de les integrants 
són noves en aquest grup. 
En la categoria infantil 12-14, 
hi participar l’equip integrat 
per, Cèlia i Anna Ais, Ruth 
Reymundi, Marta Alonso, Ju-
dit Cervera, Abril Cots, Mireia 
Jiménez i Nadine García, les 
quals van aconseguir pujar al 

tercer esgraó del podi.
Els dos equips igualadins, han 
aconseguit classificar-se per 
a la primera fase de la Copa 

del Mon i torneig internacional, 
que es celebrarà els propers 
28, 29 i 30 de novembre a la 
localitat madrilenya de Pinto.

TENNIS TAULA / LA VEU

1a Estatal: Cpp Igualada Ctai 
4 - Ctt Olesa Montserrat  2
2a Estatal : Ctt Borges Blan-
ques 4 – Cpp Igualada Ctai  2
3a Estatal : Cpp Igualada Ctai 
4 – Ctt Olesa Montserrat 2
Important victòria a primera 
estatal contra un rival directe 

per aconseguir una de les pla-
ces d’ascens. Jugaren : Jordi 
Satorras (2), Joan Masip (1) i  
Albert Kenji Matsuoka (1)
Derrota previsible a sego-
na estatal contra el  Borges 
Blanques,  equip de superior 
nivell. Jugaren : Daniel Luco 
(1), Francesc Masip (1) i Lluis 

Graells.
A tercera estatal victòria molt 
treballada, que es va resoldre 
en el partit de dobles. Jugaren 
: Joan Bertran (2,5), Joan Mo-
riana (1,5) i Ricard Alert.
Propera Jornada :
1a Estatal : C.N. Tarraco – 
Cpp Igualada Ctai
2a Estatal : Cpp Igualada – Ctt 
Vilanova I Geltrú (A Les Co-
mes A Les 17 Hores)
3a Estatal : Ctt Castellnou De 
Seana – Cpp Igualada Ctai.

Resultats del Club Ping Pong Igualada

VOLEIBOL / GUILLEM GONZÁLEZ

El sènior masculí va guanyar 
dissabte a Les Comes con-
tra el CV Barberà en un partit 
amb alta dosi d’emoció i dis-
puta (25-21/25-18/19-25/27-
25). Els vallesans arribaven 
com a favorits al Fortí després 
del partit d’anada, que havien 
tancat per la via ràpida. Així 
doncs, l’Igualada estrena el 
seu compte particular de vic-
tòries i segueix amb opcions 
de lluitar per les places que 
donen accés a la fase de pro-
moció.
El partit va començar amb 
avantatge pel Barberà al pri-
mer set, que ràpidament va 
ser rebatut pels igualadins, 
que van mostrar un joc molt 
seriós en tot moment. El blo-
queig i la defensa de segona 
línia van ser les seves millors 
armes. L’equip va demostrar 
que continua millorant els seus 
punts dèbils i això desemboca 
en bones col·locacions que 
propicien un atac més con-
tundent. L’Igualada va acabar 
imposant-se en aquest primer 
set i en el segon, que va ser 

Valuosa victòria de l’Igualada Vòlei Club (3-1)

calcat.
En el tercer set, la relaxació 
igualadina i l’augment d’inten-
sitat dels visitants van fer que 
el partit es tornés a equilibrar 
i el Barberà s’acostés al tan-
teig general. Ja en el quart set, 
l’IVC va sortir a la pista decidit 
a tancar el partit i de bon prin-
cipi va obtenir una renda signi-
ficativa de punts. Cap al tram 
final es va produir la reacció 
dels visitants, que van arribar 
a empatar el partit. Els dar-
rers punts van ser de màxima 
intensitat i emoció i finalment 
l’Igualada va emportar-se un 
premi sobradament merescut.

Posteriorment es va dispu-
tar el mateix partit, però en 
aquest cas entre els filials 
de tots dos equips. El sènior 
masculí B no va poder repetir 
l’èxit i va caure per 0 sets a 3 
(16-25/13-25/11-25). El sènior 
femení C va perdre per 3 a 2 
al ‘tie-break’ definitiu al pave-
lló del Sant Martí Sarroca. Les 
cadets van perdre contra l’Op-
ticalia Vilanova per 3 sets a 0 
(25-16/26-24/26-24). L’aleví 
femení va aconseguir la seva 
segona victòria contra l’EEM 
Sant Martí ‘Vermell’ per 0 a 3 
(18-25/23-25/12-25). 

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS
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El pierenc Toni Bou, en una prova.
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Com ja és tradicional en els 
darrers anys, el tancament 
del campionat estatal de trial 
a l’aire lliure es disputa pels 
voltants de la zona bergadana 
del Cal Rosal. Enguany el pilot 
pierenc Toni Bou ja hi arribava 
amb el campionat a la butxa-
ca, però tot i això Bou es va 
voler acomiadar del campio-
nat amb una victòria i així va 
ser.
Amb la Montesa, el pilot ano-
ienc es va imposar per davant 
de Jeroni Fajardo amb Beta i 
Albert Cabestany amb Sher-
co, en aquest trial que consta-
va de 12 zones molt tècniques 
i humides les primeres i ja amb 
menys dificultat la part final.
Al finalizar el trial Toni Bou co-
mentava: “Estic molt content 
d’acabar l’any així, amb una 
victòria. No hi havia pressió i 
és diferent córrer amb el tre-
ball fet ja, amb el títol gua-
nyat ja per endavant. És un 

El Mitsubishi Evo IX de Fores-Usón.

Toni Bou tanca la temporada a l’aire 
lliure amb triomf al trial de Cal Rosal

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

L’extremenya població de Rio-
lobos va ser la seu de l’últim 
ral·li puntuable pel campio-
nat estatal de ral·lis de terra. 
Aquesta era la cinquena edició 
d’aquesta prova organitzada 
per l’Escuderia Plasencia i en 
la que hi va participar l’equip 
format pel pilot de Sabadell 
Eduard Forés del Motor Club 
Sabadell copilotat per l’igua-
ladí David Usón de Moto Club 
Igualada amb un Mitsubishi 
Evo IX.
Forés i Usón arribaven a Ri-
olobos primers del campionat 
del grup N, tercers del cam-
pionat absolut i tercers de la 
copa Evo Cup. Si guanyar el 
títol absolut era molt compli-
cat, si però que tenien grans 
possibilitats de quedar campi-
ons del grup N, així com de la 
Evo Cup.
El ral·li extremeny constava de 
quatre trams que es feien vari-
es vegades, totalitzant un total 
de nou trams cronometrats. El 
ral·li no va començar gens bé 

Forés i l’igualadí Usón, 
campions estatals de ral.lis 
del grup N i de la Evo Cup

luxe poder córrer una carrera 
d’aquesta forma, vas més re-
laxat, encara que de vegades 
no va tan bé, perquè no estàs 
tan atent. Crec que he pogut 
gaudir pilotant, i a més acabar 
amb una victòria.
És un any fantàstic. Estic molt 
content de l’equip, de com ha 
treballat i tan sols desitjo que 
els quatre propers anys siguin 

igual de bons que aquest”.
Amb l’arribada de l’hivern co-
mençaran els trials indoor, el 
primer serà el del dissabte 3 
de gener del 2015 a la Gran 
Bretanya, concretament a 
Sheffield, puntuable pel cam-
pionat del món i en el que l’ex-
traordinari pilot pierenc Toni 
Bou serà un any més el màxim 
favorit.

per Forés i Usón doncs van 
patir el trencament d’un palier 
del Mitsubishi. Però una vega-
da solventat el problema van 
fer un ral·li molt regular sense 
córrer riscs que els hauria po-
gut fer abandonar. 
Al final es van classificar en la 
quarta posició del grup N, la 
segona de la Evo Cup i vuite-
na de la general absoluta en 
aquest ral·li guanyat pel cata-
lans Solans i Ibañez amb Mit-
subishi Evo X.
Classificació amb la que els 
situava com exceŀlents cam-
pions d’Espanya de grup N, 
campions de la copa Evo Cup 
i tercers de la general absolu-
ta que fou guanyada pel gallec 
Amador Vidal amb VW Polo 
N1.
Formidable doncs la tempora-
da portada a terme per l’equip 
vallesà i anoienc de Forés i 
Usón en els ral·lis puntuables 
de: Lorca, Concello de Curtis, 
Benahavís, El Bierzo, Cervera 
i Riolobos.

ATLETISME / REDACCIÓ

Les germanes Èlia i Níria Pas-
cual ja tenen club per aquesta 
nova temporada 2014-2015. 
L’Èlia acaba de fitxar pel 
Playas de Castellón; i la Níria, 
defensarà els colors del Futbol 
Club Barcelona. 
Després d’haver competit el 
passat any com a indepen-
dents, ara, les germanes Pas-
cual lluitaran per millorar les 
seves marques i guanyar les 
competicions individuals i de 
clubs, amb dues grans entitats 
de l’atletisme nacional. 
La Níria continua entrenant 
a Igualada, però l’Èlia ho fa 
a Galícia. Allà, la gran de les 

Èlia Pascual se’n va al Playas de Castellón, 
i la seva germana Níria, al FC Barcelona

Pascual, entrena intensament 
de cara a l’inici de temporada.
El Campionat de Catalunya i 
d’Espanya d’hiver seran les 

primeres competicions on les 
llançadores igualadines en-
traran en contacte amb l’alta 
competició. 

Elia i Níria Pascual.

BICICLETES

Ja pots passar a recollir
el nostre catàleg 2014!

Ja pots passar a recollir
el nostre catàleg 2014!
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Sènior masculí A 
CBI-Badalona (69-80)
El partit va començar amb els 
jugadors del Physic CB Iguala-
da A molt posats en atac. Van 
anotar 5 triples durant els pri-
mers deu minuts de joc, cosa 
que els va donar una gran 
avantatge. Tot i així, els locals 
amb uns contraatacs ràpids 
van fer mal als visitants, que 
intentaven córrer el màxim de 
vegades per tal de trobar situ-
acions de bàsquets fàcils. 
El parcial del primer quart va 
ser 18-27, favorable a l’Igua-
lada. En el segon quart, mos-
trant la mateixa intensitat, els 
jugadors de Raül Caballero 
van seguir anotant i agafant 
avantatge sobre els jugadors 
de Badalona que es van veu-
re molt pressionats i perdent 
algunes pilotes. Finalment el 
resultat era de 27-45 a la mitja 
part. 
Després de la mitja part, amb 
un parcial de 14-0 durant els 
primers sis minuts de joc, va 
col·locar a l’equip local a tan 
sols set punts de l’Igualada.
Un intercanvi de cistelles en-
tre els dos equips durant els 
últims minuts de quart, van 
portar a un marcador de 49-
58 favorable als visitants per 
encarar el últims deu minuts 
de joc.
En l’últim quart, tot i el gran en-
cert de l’equip local, arribant a 
posar-se a sis punts de l’Igua-
lada no va aconseguir treure’ls 

Sènior masculí A del CB Igualada.

Cara i creu dels equips sènior 
del Bàsquet Igualada

BÀSQUET / LA VEU

El passat diumenge 16 de 
novembre, el Club Bàsquet 
Igualada va portar al Palau 
Blaugrana més de 100 nens i 
nenes de les categories Pre-
mini, Mini, Preinfantil i Infantil 
masculí i femení per a presen-
ciar el partit de la lliga ACB 
entre el FC Barcelona i el Va-
lència Bàsket, dos dels millors 
equips de la lliga ACB.
El joves jugadors del club 
van poder veure a peu de 
pista l’escalfament dels dos 
equips, previ al partit, i es van 
fotografiar amb el primer equip 
del FC Barcelona. Després 
van gaudir del partit que va 

El CBI porta més de 100 nens i 
nenes al Palau Blaugrana

del partit, fent un últim parcial 
de 20-22. Finalment el matx 
va acabar amb un resultat de 
A.E. Minguella A Citroën Auto-
moció Badalona 69 – Physic 
CB Igualada A 80.

Minguella A Citroën Automo-
ció Badalona: O. Tomeu (7), 
R. Castaño (10), E. Prat (8), 
M. López (3), E. Esteve (1), B. 
Martínez (4), R. Guerra (0), A. 
Valle (20), A. Navarro (5), O. 
Méndez (11), E. Domènech 
(0).
Physic CB Igualada A: Q. Pa-
drós (6), R. Riu (10), E. Burgès 
(9), M. Moliner (3), J. Torres 
(21), E. Tejero (15), C. Fons 
(6), S. Laguarta (0), A. Gual 
(8), A. Roca (2)Parcials: 17-
27, 10-18 (27-45), 22-13 (49-
58), 20-22 (69-80)Àrbitres: J. 
Reniu, M. Cervelló

Sènior femení A: 
CBI-Prat (50-47)
Gran victòria del sènior A Fe-
mení del Depimés CB Igua-
lada davant d’un dels potents 
equips de la categoria el CB 
Prat per un resultat final de 50 
a 47. Les igualadines amb un 
bon joc d’equip va remuntar 
en un sensacional darrer quart 
emportant-se una important 
victòria. El matx va comen-
çar molt bé pels interessos 
igualadins dominant el ritme 
del partir i marcador, però el 
poder físic i el talent ofensiu 
visitant van capgirar el marca-
dor al seu favor, 13 a 17. En 
el segon quart el partit va ser 
molt igualat i sense un domi-
nador clar , alternances i molta 
igualtat, 25 a 25 al descans. El 
tercer quart les locals no van 
sortir encertades i van estar 6 
minuts sense anotar amb un 
parcial de 0 a 8 en els primers 
minuts. La defensa zonal que 
va fer durant tot el partit les vi-
sitants va dificultar l’atac local. 
Al final del 3r quart domini total 
de les visitants, 33 a 38. En el 
darrer les igualadines amb un 
gran joc coŀlectiu i molta for-
ça va començar a capgirar el 
resultat. La gran defensa va 
permetre córrer el contraatac 
i l’encert en el tir de 3 més els 
rebots van ser claus per em-
portar-se una treballada i llui-
tada victòria davant d’un dels 
gran equip de la lliga. Proper 
partit dissabte a la pista del 
CB Cornellà.

finalitzar amb victòria blaugra-
na per 76 a 57. El jugador més 
destacat va ser Lampe (20 
punts i 11 rebots). El Barça se-
gueix com a segon classificat, 
per darrera del Real Madrid.
El CBI és un dels clubs de 
bàsquet de Catalunya que ha 
portat més nens i nenes al Pa-
lau Blaugrana aquesta tempo-
rada.
El club igualadí va organitzar 
aquesta sortida dins el progra-
ma “Alimentem el somni”,  que 
inclou diferents activitats amb 
la finalitat que els jugadors de 
les diferents categories vis-
quin el bàsquet més enllà dels 
entrenaments i dels partits 
que tenen cada setmana.

FUTBOL SALA / LA VEU

L’equip sènior del FS Can Titó 
Vilanova visitava la pista del 
CE Vacarisses qui no havia en-
caixat cap derrota a casa seva. 
El partit no va poder començar 
millor per als anoiencs. Al minut 
3, Jordi Dalmases avançava a 
l’equip de Fidel Muñoz. L’equip 
gaudia de diverses ocasions 
per ampliar el marcador i així 
va ser, ja que al minut 6, Mic-
hael Ródenas feia el 0 a 2. 
Els de Vacarisses van saber re-
fer-se de la situació i en menys 
de 4 minuts van posar el 2 a 2 
a l’electrònic. A cinc minuts per 
la finalització de la primera part 
el partit es va tornar boig i hi va 
haver fins a 3 gols. Primer va 
ser Jordi Dalmases, de nou, 
qui va fer el 2 a 3; un minut 

Empat treballat del 
FS Vilanova Can Titó

més tard va empatar el Vaca-
risses i a falta de 2 minuts, Mic-
hael va fer el 3 a 4 amb el qual 
s’arribaria al descans. 
La segona part va ser gairebé 
del mateix estil que la primera. 
Tot i això, al minut 1 de la se-
gona part, Jordi Dalmases va 
signar el seu hat-trick personal 
per fer el 3 a 5. El Vacarisses 
va saber remuntar el partit i po-
sar-se 6 a 5. Els vilanovins no 
es van venir a baix i van seguir 
lluitant. I van tenir premi, ja que 
a falta de 3:25 Ródenas va po-
sar el 6 a 6 final. 
El marcador es va poder mou-
re, però la gran actuació de 
Pau Ferrer a falta de 44 se-
gons va fer sumar un punt en 
una pista molt complicada.  

El CE Escolapis recupera la moral
BÀSQUET / LA VEU

CE Escolapis: : Laura B. (4), 
Clara P. (14), Elena L. (2). 
, Berta G. (6) i Neus T. (15). 
Marina P., Júlia B., Aura F. (1) 
i Tamara C. (4).
Les júniors del CE Escolapis 
es van recuperar de les dues 
derrotes consecutives amb 
una treballada victòria contra 
el Bàsquet Sitges per 27-46.
Sumen la 5a victòria de la 

temporada en un partit molt 
treballat que les deixa en ter-
cera posició del grup 3.
Aquesta setmana el CE Es-
colapis descansa abans de 
jugar una doble jornada l’últim 
cap de setmana de novembre: 
Dissabte 29 a Sant Sadurní 
contra l’Esquitx i Diumenge 30 
contra el Begues al pavelló de 
l’Escola Pia.

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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GIMNÀSTICA / LA VEU

Aquest diumenge passat s’ha 
celebrat a Lloret la tercera fase 
catalana en modalitat de con-
junts en gimnàstica rítmica, 
última competició per aconse-
guir la classificació per la final 
d’aquest campionat en aques-
ta modalitat. 
La Unió Deportiva San Roque 
va presentar tres dels seus 
conjunts i tots van aconseguir 
una posició en uns podis molt 
complicats, gràcies al gran 
nivell que van oferir totes les 
gimnastes d’arreu de Catalu-
nya. 
El conjunt infantil nivell base, 
format per Sandra Domínguez, 
Anna Costales, Aina Sorolla, 
Aida Morales i Paula Mensa, 
ens van encandilar amb el seu 
ball de mòmies i van assolir 
la segona posició en el podi. 
Aquest conjunt viatja dijous 
cap a Castelló a participar en 
el campionat d’Espanya, esde-
veniment que per a les nostres 
gimnastes representa la com-
petició amb més nivell i on es 
trobaran els millors conjunts 
en la seva categoria d’arreu de 
l’estat espanyol. Des del club 
els volem desitjar molta sort i el 
més important: que gaudeixin 
del campionat.
El conjunt infantil nivell V-VII, 
format per Tania Navas, Rut 
Vives, Berta Pons, Itziar Men-
sa i Aina Pacheco, van com-
petir amb el seu ball de gates 
de mans lliures i amb el ball de 
ninetes amb 10 maces. Van 
aconseguir un gran tercer lloc 
al podi amb mans lliures.
I per últim, el conjunt aleví nivell 
V-VII, format per Irina García, 
Nerea Camacho, Júlia Ferrer, 
Alba Blanco, Irune Munuera i 
Laia Alsina, van sortir a pista 
amb el seu ball de mari popins 

Atletes infantils del CAI en el cròs gironí.

La UD San Roque, cap a la final 
catalana de gimnàstica rítmica

ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat diumenge al matí, 
es disputava al circuit natural 
de Ribes del Ter, a Girona, la 
17a. edició del Cros Ciutat de 
Girona, amb l’organització de 
l’Ajuntament gironí, amb la coŀ-
laboració dels Consells Esp. 
del Gironès i la Selva i dels 
clubs de Girona. Les proves 
comptaren amb una important 
participació en les diferents 
curses, i eren puntuables pel 
Gran Premi Català de Cros de 
les categories Cadet, Juvenil i 
Junior. 
Hi participaren un grup de 16 
atletes del C.A. Igualada Petro-
miralles, amb una brillant ac-
tuació global, sobresortint les 
victòries individuals de Sheila 
Avilés en categ. Promesa fem., 
de Paula Blasco en Cadets 
fem., i de Júlia Solé en Infantils 
fem., amb un total de 8 podis 
per als i les joves atletes del 
CAI.
Cal ressaltar la gran actuació 
global de les Infantils, que co-
paren les quatre primeres posi-
cions de la cursa, entrant gua-
nyadora Júlia Solé amb 4’37”, 
2a. Berta López amb 4’40”,  3a. 
Marcel.la Solé amb 4’42”, i 4a. 
Judit Ibarra amb 4’43” sobre 
els 1.250 m. de cursa.
Sheila Avilés assolia la victòria 

Vuit podis del CAI 
en el cros de Girona

CE Montbui.

amb 5 cercles i el de mans lliu-
res de carrousel. Van assolir la 
segona posició amb el seu ball 
d’aparell.
La Final de Catalunya es cele-
brarà el dia 30 de novembre a 
Lleida.
Pel que fa al CE Montbui, el 
conjunt de nivell VII, va fer la 
millor actuació de la tempora-
da i van aconseguir pujar al 
tercer graó del podi. L’equip 

està format per les gimnastes 
següents: Nadine Garcia, Ivet 
Farriol, Martina Ting Gras, Jú-
lia Rúbio i Marta Canales. Les 
entrenadores Laura Martínez i 
Marta Rodríguez estan orgu-
lloses de l’actuació realitzada. 
Aquest equip representarà a 
Catalunya al pròxim Campi-
onat d’Espanya Base que es 
celebrarà el pròxim cap de set-
mana a Castelló.  

en Promesa, entrant 2a. ge-
neral amb 15’21” en la prova 
gran conjunta de les junior - 
Promesa - Sènior i Veteranes, 
dominada per la Sènior Esther 
Guerrero (F.C. Barcelona) amb 
15’03”.
Paula Blasco assolia una nova 
victòria en Cadets amb 6’00” 
sobre els 1.950 m. de cursa, 
seguida d’Èlia Ibarra, 3a. amb 
6’08”, entrant 18a. Mar Belen-
guer amb 6’38”, 19a. Carlota 
Cerón amb 6’40”, i 21a. Jana 
Roca amb 6’42”.
Guillem Carner assolia una 
gran 2a. posició en Juvenil, 
amb 10’35” sobre 3.700 m. de 
cursa, seguit de Marcel Abad 
26è. amb  11’45”.   
Va sobresortir també la  2a. 
posició en Alevins assolida per 
Ton Badía amb 4’41” per cobrir 
els 1.250 m. de cursa.
Rafael Hompanera assolia una 
molt destacada 6a. posició en 
Junior amb 14’45”, sobre els 
4.750 m. de cursa, seguit de 
Jaume Marín, 19è amb 16’15”.
Jordi Badia era 18è en Ve-
terans B amb 18’09”, sobre 
4.050 m. de cursa.
El guanyador absolut  del Cros 
va ser el Promesa Abdenasser 
Oukhelfen (Esp. Penedès),  
amb 21’23” sobre 8.950 m. 

Iván Zarco, segon sènior 
al cros dels Arenys

El passat dissabte al matí, es 
disputava a la població ma-
resmenca d’Arenys de Munt, 
la 35a. edició del Cros dels 
Arenys, amb l’organització 
conjunta dels Ajuntaments 
d’Arenys de Munt i Arenys de 
Mar, i de la Penya Apa Anem-
hi. Les proves comptaren amb 
una important participació en 
les diferents curses, i eren 

puntuables pel Circuit Mares-
menc de Cros. 
Hi va participar el Sènior del 
CAI Petromiralles Ivàn Zarco, 
que assolia una molt desta-
cada 2a. posició en la cursa 
Open, amb 19’22” per cobrir 
els 5.800 m. de cursa, en la 
prova guanyada per Rodrigo 
Torres (Atl. Montornés) amb 
18’57”.  

Malson per al CFS Òdena
FUTBOL SALA / REDACCIÓ

Mal somni del sènior del CFS 
Òdena a la pista de St Joan 
de Vilatorrada, on va perdre 
per 22-0.
Resultat més que merescut, 
gracies al magnífic joc col·
lectiu dels líders de la lliga. 
El CFS Òdena no va poder 
fer res per intentar reduir el 
joc ofensiu dels locals. Els de 
Vilatorrada no van parar de 
pressionar durant tot el partit 
per ampliar més i més el re-
sultat al marcador.
Partit per oblidar per part del 
CFS Òdena i per recuperar les 
baixes dels jugadors lesionats 
que malauradament va provo-
car que solament 6 jugadors 
poguessin donar la cara a Vi-

latorrada.
Pròxim partit a casa, al Pave-
lló Mestre Vila Vell d’Òdena, 
diumenge 23 a les 15:00h de 
la tarda contra el Riudebitlles 
C.F.S.
Resultats del base
AEFS Pares i Mares de Marto-
rell·Òdena Cadet (0·8)
Roc Solé, Guillem Sánchez, 

David Pérez, per partida do-
ble van marcar, i Alexis Ubals 
i Joel Montes van col·laborar 
en els gols restants amb un 
gol cadascun.
FS L’Esquitx · CFS Òdena In-
fantil (2·1)
CFS Òdena Femení·St Esteve 
Sesrovires F.S.C. (1·7) 



Infantils.
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NATACIÓ / LA VEU

El dissabte 8 de novembre es 
va celebrar el Trofeu XXXI Ani-
versari de la fundació del Club 
Natació Cornellà a les pisci-
nes de Can Millars. Van ser 
dues  sessions, matí i tarda, i 
el club amfitrió va convidar en 
aquesta competició a part del 
C.N.Igualada,  al CN Castalia 
de Castelló,  CN Martorell, CN 
SwimFaster, CN Sant Feliu i 
CN Sant Boi.
Al matí (a partir de les 10.30 
hores) van participar les cate-
gories benjamí i aleví. Els ne-
dadors participants varen ser: 
Andreu Bermejo,  Oscar Díez, 
Iker Fernández,  Carlos Gon-
zález, Jon Naranjo, Erik Pé-
rez i Jan Rubio;  Janna Blaya, 
Mireia Carrero, Judit Fei, Inés 
Fernández, Aina Méndez, 
Júlia Monclús, Maria Pérez, 
Carla Perianes,  Jessica Ro-
dríguez, Chiara Rosso,  Aida 
Sánchez, Ariadna i Iona Zhen 
Maturana. 
En totes les categories van 
obtenir resultats molt positius, 
tan de les marques com de 
la tècnica a l’hora de nedar. 
Després va ser el torn dels in-
fantils, i juniors en el cas del 
CNI els participants varen ser:  
Nil Enríquez, Bernat Esteban, 
Jaume López, Guillem Mar-
tín, Marçal Rodriguez, Amaru 
Rubio, Xavi Tort i Alex Varea; 
Carla Alemany, Ona Brunet, 
Elia Ibarra, Judit Ibarra ,Esther 
Morillo,  Alicia Pérez,  Andrea 
Pérez i Raquel Montserrat.
Van aconseguir moltes meda-
lles, apart de millorar temps en 
la majoria de proves, fet que 
va fer que el CNI quedés en 
una merescuda 2a posició.
Aquest passat  dissabte va 
tenir lloc la 2a. jornada de la 
lliga catalana de natació de la 
categoria Infantil i Aleví.
La categoria  Infantil es va 
disputar al Club Natació Bar-

Els més petits del CNI, en 
el 31è aniversari del Natació Cornellà

MUNTANYA / LA VEU

El passat diumenge 16 de 
novembre es va disputar a la 
localitat de St. Esteve d’Enbàs 
en plena vall d’Enbàs, a 7km 
d’Olot l’exigent prova de BTT 
VOLCANOLIMITS.
Organitzada per l’empresa 
DIVERSPORT, la cursa pre-
sentava 50km de btt amb un 
perfil i recorregut molt tècnic 
i exigent. 2000m de desnivell 
positiu i 4000m de desnivell 
acumulat. Amb molts trams de 
fang, bassals, pedres rellisco-
ses i vent.
Gairebé 400 corredors van 
prendre part la sortida en 
aquesta prova, desitjant tots 
assolir ser finisher i rebre la 
medalla pertinent.
De sortida amb 7km de puja-
da continuada es va formar 
un grup de 10 corredors entre 
els que hi havia el corredor 
del CNI/BEST/FASOL Albert 
Torres. A continunacio una 
trialera complicada va fer la 
selecció reduint al grup a cinc 
corredors. Al final d’aquest 
primer tram un corredor es va 
escapar, deixant Albert Torres 
en un segon grup perseguidor 
de quatre corredors.
Amb el pas dels quilòmetres 
es va anar fent la selecció de-
gut a la dures del  circuit tant 
pel corredor com per la bici, la 
conducció de la qual ha de ser 
amb cura.
Arribant al quilòmetre 38 Al-
bert Torres estava situat en 
tercera posició absoluta que 
va poder mantenir en els úl-
tims 12km de trialera llarguís-

Albert Torres, tercer a la dura 
cursa de BTT Volcanolimits

Alevins i benjamins.

celona la tarda del dissabte., 
en piscina de 50 m. Per part 
del C. N. Igualada van partici-
par en  400 m. lliures mascu-
lins en Carles Llorens, Amaru 
Rubio,  Marçal Rodríguez,  Nil 
Enríquez, Jaume López, Alex 
Varea, Bernat  Esteban  i Xavi 
Tort. En 400 m. lliures feme-
nins:  Raquel  Montserrat, Car-
la Alemany, Laura Rodríguez, 
Esther Morillo, Andrea Pérez, 
Judit Ibarra i Alicia Pérez. 
En 200 m. Braça masculí: Car-
les, Amaru,  Bernat i Jaume i 
en 200 braça femení  Laura. 
En 100 papallona masculí: Nil,  
Bernat, Marçal, Xavi i Alex i 
en 100 m. papallona femení  
varen participar: Alicia, Car-
la, Andrea, Judit i Esther. Per 

acabar la jornada varen com-
petir en relleus  4x100 lliures. 
La categoria alevina  va te-
nir lloc a les instal·lacions del 
Club Esportiu Horta. També es 
va celebrar la tarda del dissab-
te i els nedadors per part del 
nostre club varen ser  Oscar 
Díez, Andreu Bermejo, Jon 
Naranjo, Jan Rubio,  Judit Fei 
Gonzàlez,  Inés Fernàndez ,  
Aida Sánchez, Janna Blaya,  
Mireia Carrero,  Iona Shen 
Maturana i Aina Méndez.
Les proves que van realitzar 
van ser tant per categoria 
masculina com femenina : 200 
m. esquena i 100 m. papallo-
na i per finalitzar la jornada de 
competició series de relleus 
4x100 m. lliures. 

Albert Torres, en el podi.

sima i molt tècnica amb molts 
trams relliscosos que s’havien 
de fer a peu. Marcant un pun-
tet d’exigència extra a la cur-
sa, fent que la cursa es guanyi 
el sufix de Límit.
Dos corredors més del equip 
van prendre part en la cursa, 
Benet Martínez que va de-
mostrar estar en un gran es-
tat de forma i Albert Sanz que 
degut a una avaria mecànica 
va patir de valent per acabar la 
cursa. Enhorabona a tots ells.
Classificació:
1r. Albert Datsira 3h03’58”
2n. Pere Sànchez 3h06’01”
3r. Albert Torres 3h12’02”
36è. Benet Martínez 4h00’03”
250è. Albert Sanz 6h 03’ 06”
Cal agrair la col·laboració a 
l’equip principalment del Club 
Natació Igualada/ BEST equi-
pacions personalitzades/ Bicis 
FASOL i dels següents spon-
sors: Fisioteràpia Regordosa, 
Caprabo Sport, Bàsic Ona Na-
tació, Fitnes Camats i Fruits 
Secs Torra. 

Nou patrocinador dels equips 
femenins de l’Igualada Vòlei 
VOLEIBOL / GUILLEM GONZÁLEZ

L’òptica igualadina Alain Affle-
lou s’ha convertit d’ara enda-
vant en el primer col·laborador 
del sènior femení A, sènior fe-
mení C i les alevins del club. 
El contracte de patrocini inclou 
la incorporació del logotip a la 
samarreta i el canvi de desig-
nació per Alain Afflelou Iguala-
da Vòlei Club. La marca fran-
cesa, situada a la Rambla de 
Sant Isidre, ja era patrocina-
dor habitual dels Vòlei Sorra i 
amplia així el seu compromís 
amb el vòlei igualadí. A banda, 
l’òptica oferirà també avantat-
ges exclusius pels socis del 
club.
Raúl Bruñén, president de 
l’IVC, destaca la importància 
de l’acord i ha volgut recalcar 
que “un cop més, la casa Alain 
Afflelou mostra el seu compro-
mís amb el club. Per nosaltres 
és un orgull tenir el seu suport 

i estem desitjant que les nos-
tres jugadores surtin a donar-
ho tot a les pistes d’arreu de 
Catalunya amb aquesta gran 
marca”. Carles Cuñado, ge-
rent d’Afflelou a Igualada, es 
mostra “molt il·lusionat amb 
el patrocini. A Alain Afflelou fa 
temps que estem activament 
vinculats amb el món de l’es-
port recolzant esdeveniments 
esportius de referència mun-
dial. A nivell local, creiem que 
l’IVC representa perfectament 
els valors de la nostra empre-
sa: esperit d’equip, lideratge, 
compromís, dinamisme i lluita 
constant per millorar. Estem 
convençuts de que comparti-
rem grans alegries junts”.

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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FUTBOL FLAG / LA VEU

El passat diumenge dia 16 
de novembre es van disputar 
els primers partits de la copa 
catalana de la temporada 
2014-2015. Aquesta trobada 
es va fer a Mollet del Vallès i 
els Aviadors d’Igualada es van 
enfrontar a Fènix de Grano-
llers i a Búfals de Barcelona. 
En el primer partit disputat 
vam poder apreciar una clara 
superioritat dins el camp dels 
jugadors igualadins, que van 
acabar amb un marcador de 
36-0.
En el segon partit els nostres 
jugadors van jugar amb la 
mateixa intensitat que en el 
primer però finalment el mar-
cador va acabar amb un resul-

Els Aviadors d’Igualada debuten 
a la Copa Catalana de futbol flag

PÀDEL / LA VEU

Els equips Subaru, van tenir 
una jornada amb diferents re-
sultats. D’entrada l’equip de 
veterans va tenir d’aplaçar el 
seu partit al CUBE de Manre-
sa degut a pluja.
Amb això, el partit pendent 
per desempatar la eliminatòria 
amb el CNI es va decantar a 
favor d’aquest últim gràcies a 
la victòria del Cesc Figuerola/
Nacho Pérez davant el Mito 
Campins/Josep Llorach en un 
agònic tercer set amb tie-bre-
ak final de 7-6.
En la lliga del Baix Llobregat, 
derrota també molt ajustada 
davant el Andrés Gimeno per 
2-1.
Mito Campis/Josep Ferrer van 
donar el punt anoienc gua-
nyant Hugo Francisco/Robert 
Calvo per 4-6, 6-2, 6-4. Marc 
Bausili/Josep Buron van caure 
6-0, 6-1 amb Jordi Ferrerons/
Marc Rocas i finalment Ra-
mon Reyes/Marc Rabell no 
van poder desfer l’empat a fa-
vor, caient amb Aleix Iglesias/
Luis Duarte per 6-4, 7-5.
Les noies Subaru per altra 
banda, van sumar una impor-
tant victòria en la lliga federa-
da i en canvi van caure en la 
lliga de Baix Llobregat.
En la lliga federada, bona 
actuació global de les de les 
nostres davant el CP Manre-
sa. Mireia Homs/Carlota Llo-
rach van vendre cara la pell 
perdent en 3 sets amb Laura 
Jardí/Montse Jodar. Franci-
na Olaria/Khaoula Arab van 
derrotar per un doble 6-4 a 
Gemma Ferrer/Rosa Espinal 
i finalment Elia Soriano/Mar-
got Gumà van desfer l’empat 
guanyant Emma Soler/Montse 
Oller per un treballar 6-4, 6-4.
En canvi les noies que juguen 
la lliga del Baix Llobregat van 
ensopegar a casa amb Sant 
Joan d’Espí.
Marta Hidalgo/Dolors Mallofré 
van caure en dos sets davant 
Mar Miñana/Maribel Pucha-
das, Cristina Ferrer/Carme 
Expósito també van cedir en 
dues manegues amb Inés Mu-
ller/Consuelo Roman i final-
ment en el duel més igualat, 
bon partit de Encarna Delga-
do/Montse Teixidó caient 4-6, 
6-7 amb Rosa Baixas/Montse 
Lombardo.

CN Igualada
Aquests són els resultats dels 

Resultats dels equips 
de pàdel d’Igualada

equips del CNI.
MASCULÍ A. 1a. Divisió de la 
Lliga Catalana
CNI 0-Navàs 3
Carles Cuñado i Josep Ulloa 
0/6 4/6; Cesc Figuerola i Nac-
ho Perez 3/6 4/6; Jaume Ma-
llart i Xavi Morera 6/3 6/7 4/6.
MASCULÍ B. 2a Divisió de la 
Lliga Catalana.
CNI 1-Padel Bages 2
Raül Criado i Xavi Linares 
2/6 3/6; Dani Vizcarra i Jose 
Vivancos 6/1 1/6 4/6; Eduard 
Palmés i Adrià Vázquez 5/7 
6/4 7/6.
MASCULÍ C. 2a. Divisió de la 
Lliga Padelcat.
CNI 2-Can Busqué A 1
Josep Costa i Toni Garcia 6/1 
6/7 7/6;  Dani Perez i Guillem 
Tort 4/6 6/1 7/6; Pere Calbó i 
Pepe Yebra 1/6 0/6.
MASCULÍ + 45. 1a. Divisió de 
la Lliga Pàdel +45.
CNI 2-Can Bonastre 1
Quim Aguilar/Lluis Gou 7-5  
6-1; Angel Triviño/Iván Biosca 
0-6 / 4-6; Jordi Vázquez/Jordi 
Carbonell  6-4 / 6-4.
FEMENÍ A. 1a. Divisió de la 
Lliga Padelcat.
Can Miret 0-CNI 3
Khaoula Arab - Carmen Grau 
2-6/2-6; Floren Stosslein - Na-
talia Sorolla 4-6/6-1/4-6; Maria 
Grau-Paula Garcia 7-6/4-6/4-
6.
FEMENÍ B. 3a. Divisió de la 
Lliga Padelcat.
CNI 2-Les Moreres B 1
Pilar Iglesias - Lourdes Cabot 
3-6 3-6; Judith Giroud - Gre-
go Carrasco 6-3 4-6 6-4; Mari 
Sanchez - Laia Casas 6-3 6-3.
MIXTA. 1a. Divisió de la Lliga 
Padelcat.
Gavà Mar 2-CNI 1
Clara Escudé - Nacho Perez 
3/6 6/2 7/6; Montse Marsal - 
Xavi Linares 2/6 0/6; Raquel 
Torres - Dani Vizcarra 2/6 2/6.
ESCOLA PADEL. 
Aquest cap de setmana al-
guns dels nostres menuts van 
anar a +kPadel a fer el circuit 
de menors.
En la categoria Aleví van ar-
ribar a la final Jaume Fillat i 
Felix Linares. En la categoria 
Infantil també van arribar a la 
final Pol Zenon i Jordi Fainé.
I en la categoria dels més 
grans els nostres Eduard 
Palmes i Adrià Vázquez van 
guanyar-la després d’una molt 
bona final. També van parti-
cipar i jugant a un gran nivell 
Quim Fillat i Pol Vázquez.

tat de 13-25 a favor de l’equip 
rival. Després de disputar 
aquests primers partits hem 
de felicitar al jugadors per l’alt 

rendiment que van oferir. El 
proper dissabte 29 de novem-
bre jugarem els pròxims dos 
partits de la Copa Catalana.

Espectacular campionat de Catalunya 
d’esquaix sub11 i sub15 a Igualada
ESQUAIX / LA VEU

El passat cap de setmana 
l’Esquaix Igualada va organit-
zar el campionat de Catalunya 
per a menors d’11 i 15 anys. 
La primera reflexió que cal fer 
és que l’esquaix base català, 
està començant de remuntar 
el vol. Potser caldrà reconsi-
derar el calendari i els models 
de campionats. Feia molts 
anys que un campionat com 
aquest no aplegava 60 parti-
cipants. El campionat va tenir 
dues vessants, l’oficial que co-
ronava els millors júniors sub 
11 i sub 15 i un d’alternatiu per 
iniciats de caire local.
En el quadres oficials, diferent 
sort pels nostres represen-
tants amb el Nacho Fajardo 
en un molt destacable quart 
lloc en S15 i més mèrit enca-
ra tenint en compte la joven-
tut del anoienc. En la mateixa 
categoria, el Javi Fajardo va 
acabar en 5è lloc.
També en S15 categoria Quim 
Riba i Pau Cuatrecasas és 
van defensar prou be, tenint 
en compte el poc temps que 
hi dediquen i quedant en 10a i 
11a posició i el Capelladí Jordi 
Colom amb només 11 anys, fi-
nalitzant en 17è lloc final.
El campió final d’aquesta cate-
goria va ser el Cristian Rome-
ro del CN St. Andreu.
En la categoria de sub 11 
masculina, victòria del búlgar 
afincat a Sant Just Phillip Ge-
rogiev. En aquesta categoria 
els igualadins Nil Aguilera i 
Gerard Sabariegos van tenir 
un gran actuació arribant al 
¼ de final i després per llocs, 
van jugar la final del seu qua-
dre amb victòria final pel Nil 
Aguilera quedant així en 5è i 

6è lloc final.
En la categoria femenina de 
sub 11, la Montbuienca Mont-
se Fajardo va quedar en ter-
cer lloc tot i no estar en plenes 
condicions, categoria aquesta, 
que caldrà cuidar molt ja que 
la participació va ser molt pe-
tita. La guanyadora va ser la 
Noa Romero del St. Andreu.
En categoria femenina S15, 
triomf de la búlgara Selena 
Georgiev i bon resultat de la 
nostra igualadina Laia Sanuy 
qui va passar la primera ron-
da davant la joveníssima Ona 
Blasco i va perdre en un partit 
molt guanyable davant la giro-
nina Delfina Maillo per 3-1.
En la categoria iniciació d’11 
anys, amb 12 participants 
igualadins, el grans triomfa-
dors van ser el Jofre Barrufet 
en el grup A i l’Ariadna Lladó 
en el B.
 
Bernat Jaume a la ciutat 
polonesa de Gdansk
El Bernat és va desplaçar a 
terres poloneses, concreta-
ment a Gdansk per jugar un 
nou torneig de la PSA i inten-
tar esgarrapar algun punt al 
rànquing mundial.

A 1a ronda de prèvies va gua-
nyar de forma còmode a un 
polonès de nom impronun-
ciable Jan Wawykiewicz per 
3-0. A 2a ronda el rival era 
d’entitat, és finlandès i es diu 
Jakko Vahamma, 198 del món 
i membre de la selecció abso-
luta finlandesa. El nostre jove 
representant va caure per 11-
8, 11-5, 12-10. 
Malgrat la derrota les sensa-
cions van ser bastant bones, 
desprès de no poder haver en-
trenat al 100% últimament, de-
gut a una lesió d’isquiotibials.
 
Lliga catalana. L’equip Ra-
dio Sala de 3a perd
Derrota del tercer equip del 
club, a la lliga catalana, ca-
ient davant els de Sant Frui-
tós per 0-4. El junior Nacho 
Fajardo va perdre 3-11, 5-11, 
12-14 davant Jordi Nova, Jor-
di Doncel també va caure con-
tra Toni Reillo per 5-11, 6-11, 
7-11, Tampoc Jordi Gual va 
poder sumar punt tot i forçar 
un quart set a Pep Porta per-
dent per 7-11, 11-7, 4-11, 7-11 
i finalment Javi Fajardo va per-
dre amb Xavi Pich per 10-12, 
6-11, 4-11.  
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Dimecres comença la 12a edició del Festival 
Zoom - Ficció Internacional
Més internacional encara • El Festival Zoom amplia el seu camp d’acció i presenta films d’arreu del món

CINEMA / CRISTINA ROMA

Dimecres vinent comença la 
12a. edició del Festival Zoom- 
Ficció Internacional, que 
s’allargarà fins el diumenge 30 
de novembre amb la projecció 
de 34  produccions i amb la 
presència de nombroses per-
sonalitats relacionades amb el 
món del cinema televisiu i les 
webseries.
Enguany l’esdeveniment am-
plia el seu radi d’acció i rebrà 
llargmetratges d’arreu del món 
amb treballs que vénen des de 
Taiwan i Malaisia, a més de di-
versos països d’europa, Cata-
lunya i Espanya.
Durant la presentació de l’es-
deveniment Jordi Comellas, 
director del Festival Zoom, va 
fer un especial incís en aques-
ta internacionalització del Fes-
tival, “molt important per al seu 
futur així com l’aposta pels 
nous formats audiovisuals que 
hem fet aquest any. Sempre 
hem sigut pioners en portar 
totes les novetats i això fa que 
el festival sigui capdavanter”.
En aquest sentit també s’ex-
pressava Imma Soteras, regi-
dora de Promoció Econòmica 

S’hi podran veure 
cintes de Taiwan, 
Malàisia, alemanya, 
així com films d’arreu 
d’europa, Catalunya i 
Espanya

Manel Fuentes, Emma 
Vilarasau, Diana Gó-
mez i Gestmusic, 
alguns dels premiats 
de l’edició d’enguany

de la ciutat. “El Festival és una 
aposta més de posar igualada 
en el mapa. Des de l’Ajun-
tament sempre hem donat i 
donarem suport a activitats i 
propostes que serveixin per 
projectar exteriorment la ciutat 
d’Igualada i el Zoom n’és un 
exemple, essent una finestra 
oberta de la ciutat cap enfora”.
La inauguració del Zoom - 
Ficció Internacional serà el 
dimecres dia 26 amb la pro-
jecció del telefilm El cafè de la 
Marina i es comptarà amb la 
presència de la seva directora 
Sílvia Munt.

El festival aterra a Barcelo-
na
Una de les novetats d’en-
guany serà l’arribada del 
Zoom a Barcelona de la mà de 
Serielizados (creadors del Pri- mera festival de sèries de Bar-

celona) amb un projecte molt 
ambiciós: el primer showcase 
de pilots de ficció, una aposta 
per donar visibilitat a aquesta 
novetat de les sèries de ficció. 
Segons va explicar Anna Cer-
vera, directora executiva del 
Festival, “s’han escollit quatre 
pilots que es projectaran a la 
Fàbrica Moritz de Barcelo-
na el dia 28 davant d’un jurat 
compost per professionals de 
diversos canals televisius i de 
públic i dels quals se n’escolli-
rà el guanyador, que recollirà 
el premi a la gala de cloenda, 
diumenge a Igualada”. 
Anna Cervera també va expli-
car el fort accent igualadí que 
té el Zoom d’enguany, sobre-
tot en la secció Zoom Docs 
en què es podran veure tres 
documentals amb temàtiques 
relacionades amb la ciutat. 
Un d’ells és una versió inèdita 
d’un documental fet anys en-
rere per la productora iguala-
dina Mallerich Films, Retorn 
a la terra lliure; un altre és un 
documental sobre Jordi Savall 
i finalment un tercer Ateneu, la 
porta de les idees, en què Jo-
sep Maria Pou fa de guia per 
narrar els grans canvis succe-

ïts a Catalunya en els darrers 
150 anys.

Un jurat ple de professio-
nals
El Jurat Oficial, composat per 
destacats professionals de di-
ferents àmbits dins del sector, 
com ara Quim Casas, Alain 
Hernández, Albert Plans, 
Anna Barrachina, Josep Maria 
Benet i Jornet o Susana Her-
reras, entre d’altres atorga els 
Premis Zoom al Millor Telefilm, 
al Millor Director i Millor Guió. 
Enguany el Zoom proposa el 
Premi Zoom DO Catalunya a 
la millor producció catalana, 
que serà atorgat en el trans-
curs de la gala pel Sr. Xavier 
Pié i Dols, president de la DO 
Catalunya. D’aquesta manera, 
es pretén fer difusió de la cul-
tura del vi, entenent-lo com a 
part de la cultura i tradició ca-
talana.
El Jurat Jove del Zoom, com-
posat per estudiants de di-
ferents instituts d’Igualada i 
presidit per l’actor Carlus Fà-
brega, donarà un premi a la 
Millor Telefilm. El Jurat de la 
Crítica, del qual formen part 
professionals del món de la 
comunicació, com Cipriano 
Torres, Manuel de Luna i Toni 
de la Torre atorgarà el premi a 
la Millor Sèrie espanyola es-
trenada durant la temporada 
2013-2014.
A més, el certamen lliurarà els 
Premis d’Honor a Manel Fuen-
tes, Emma Vilarasau i a l’em-

presa del sector Gestmusic; el 
Premi “Tu ets la tele” que es 
concedeix a un personatge o 
programa que hagi marcat la 
vida dels espectadors. Per la 
seva banda, el Premi Auguri 
Sita Murt serà per a la jove 
promesa de la interpretació fe-
menina Diana Gómez. Altres 
premis del Festival Zoom són 
el Premi al Millor Curtmetrat-
ge, concedit per un jurat for-
mat pel coordinador del Zoom 
Jove i altres experts en cine-
ma de la comarca de l’Anoia, 
i el Premi del Públic a la Millor 
Websèrie.

Un festival pioner
El Festival Zoom és pioner 
en ser el primer certamen en 
apostar per la ficció televisi-
va a la gran pantalla. Creat 
el 2003, es va originar tenint 
les TVmovies com a columna 
vertebral de la programació i, 
durant la seva trajectòria, ha 
anat incorporant seccions que 
inclouen altres formats televi-
sius i altres plataformes audi-
ovisuals.
El Festival Zoom és una inici-
ativa organitzada des de l’Ate-
neu Igualadí i compta el suport 
de l’ICEC de la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament 
d’Igualada i el Consell Comar-
cal de l’Anoia i la col·laboració 
d’empreses privades de la ciu-
tat d’Igualada.

En la propera edició seguirem 
informant del Festival.

Jordi Comellas, Anna Cervera i Imma Soteras durant l’acte de presentació
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La centenària entitat iguala-
dina, l’Ateneu Igualadí, pre-
sentava en roda de premsa la 
seva nova junta refundacional, 
cares noves i cares de sem-
pre es combinen al capdavant 
d’un Ateneu Igualadí il·lusionat 
amb nous projectes i amb les 
activitats històriques. La volun-
tat de continuïtat i evolució són 
les màximes del nou equip di-
rectiu. Així, la nova junta va ex-
plicar que l’objectiu és treballar 
perquè les activitats consolida-
des segueixin creixent, com és 
el cas del Cineclub, el Festival 
Zoom, Dimarts de Diàlegs, 
Músiques de Butxaca... i tam-
bé perquè el centre acolli nous 
projectes que ja s’estan cui-
nant i que molt properament 
sorprendran els igualadins.  
En la seva intervenció, el pre-
sident sortint, Miquel Canet, 
va voler aprofitar l’ocasió per 
honorar el pas de tots els com-
panys de junta amb qui ha 
compartit els seus 20 anys al 
capdavant de l’entitat i va re-
cordar la història de tot aquest 
temps. Canet va explicar que 
quan es va incorporar com 
a president el 2002 “veníem 
d’una etapa desèrtica, sense 
subvencions però l’activitat 
del centre no va parar i amb 
el temps vam aconseguir fins 
i tot adquirir patrimoni i reha-
bilitar-lo”. A més a més, Canet 
va elogiar a la nova presidenta 
Mireia Claret “una dona amb 
caràcter i molt metòdica que 
de ben segur aconseguirà 
veure complerts tots els objec-

tius d’aquesta nova junta”.
Per la seva banda, la nova 
presidenta, Mireia Claret, va 
fer esment de la facilitat amb 
què s’havia produït el relleu 
de la junta. “Durant l’any pas-
sat es va fer un procés intern 
per veure què és actualment 
l’Ateneu i què vol ser a partir 
d’ara”. Mireia Claret va decla-
rar que un dels objectius prin-
cipals de la nova junta és obrir 
l’entitat a tota la ciutat, acon-
seguir que sigui un espai per 
a tothom, que el ciutadà trobi 
a l’Ateneu un lloc on compar-
tir i créixer personalment amb 
la cultura com a instrument 
vinculant. Per això, “s’iniciarà 
una campanya de captació de 
nous socis, es crearan nous 
serveis de proximitat i de rela-
ció directa amb el soci, perquè 
els temps han canviat però la 
gent necessita un espai de re-
lacions, un lloc on compartir, 

un pulmó d’aire” –va explicar 
Mireia Claret. 
La nova junta està formada per 
Mireia Claret com a presiden-
ta, Joan Torrents com a vice-
president, Maria Carme Mateu 
com a vicepresidenta de rela-
cions internacionals, Josep M 
Ramonjoan com a secretari i 
tresorer, i com a vocals: Miquel 
Canet, Jordi Comellas, Eulogi 
Domènech, Neus Domingo, 
Miquel Llasana, Francesc Re-
quesens, Roser Rubí, Jordi 
Llansana, Jordi Sanahuja.
Aquesta nova etapa a l’Ateneu 
vol començar amb un apropa-
ment a les seccions de la casa 
per aprofitar les sinergies que 
es donen. També es vol fer 
una trobada d’exalumnes de 
l’Ateneu d’ara fa 25 anys i pro-
moure que la gent més jove es 
comenci a implicar en la casa 
per, més enllà, es pugui dur a 
terme una regeneració. A més 

L’Ateneu Igualadí renova la seva Junta amb la voluntat de 
continuïtat i evolució com a objectius principals

TEATRE / LA VEU

Dani Cherta dirigeix La rateta 
que escombrava l’escaleta, 
l’espectacle que es podrà veu-
re aquest diumenge, dia 23 de 
novembre, a les 6 de la tarda, 
al Teatre Municipal l’Ateneu. 
Les entrades es poden com-
prar  el dissabte de 7 a 8 del 
vespre al vestíbul de l’Ateneu 
i una hora abans de la funció. 
El preu de les entrades per als 
socis és de 5 € i de 6 € per a 
la resta.
El grup Xarxa Igualada porta 
una versió musical del conte 
de la rateta escrita per Jor-
di Gonzàlez, amb música de 
Ramsés Moraleda i interpre-
tada per Jordi Gonzàlez, Xavi 
Torra i Magda Puig. 

La companyia
La Companyia de Teatre La 

Roda va néixer l’any 2002 
amb uns objectius molt clars: 
crear espectacles de gran 
qualitat (tant estètica com te-
atral) per a un públic famili-
ar, educar els nens i nenes uti-
litzant valors actuals (socials i 
intel·lectuals) sense caure en 
els tòpics i no oblidar mai que 
el teatre per a públic familiar, 
a part d’educar, ha de divertir, 
distreure i interessar. Ha fet 
temporada a diversos teatres 
de Barcelona i Madrid; ha es-
tat escollit per participar a les 
fires i mostres de teatre infantil 
més rellevants de l’estat, i per 
fer campanyes escolars. 
En aquests anys, la Compa-
nyia de Teatre La Roda ha 
realitzat diversos espectacles: 
Neil i els planetes, Robinson 
Crusoe i el mapa del tresor, 
El Geperut de Notre Dame, La 

volta al món en 80 dies, Pasto-
rets, cap a Betlem!!, El Flautis-
ta d’Hamelín, Hansel i Gretel
El seu espectacle, La Venta-
focs, el musical amb ritme dels 
50, va ser un dels espectacles 
per a infants i joves més vistos 
durant les passades festes de 
Nadal, que va obtenir un èxit 
molt important al Teatre Victò-
ria de Barcelona. 

L’espectacle
Un bon dia la bonica Rateta, 
escombrant l’escaleta, es va 
trobar un dineret, amb el qual 
es compraria el llacet més 
maco de tota la vila. Tant bonic 
li quedava aquell llaç a la cua 
que de seguida se li apropa-
ren molts pretendents per de-
manar-li la mà: un gall crida-
ner, un porc molt llaminer, un 
ase elegant, un gos molt po-

ruc i un gat massa espavilat... 
Rateta, rateta, tu que n’ets tan 
boniqueta, no et voldries casar 
amb mi, jo que sóc tant bon fa-
drí?
Tot un càsting per decidir qui 
seria l’escollit! 

La Xarxa ens convida a veure, diumenge a la tarda, 
“La rateta que escombrava l’escaleta” a l’Ateneu

Un espectacle molt musical 
amb un narrador ben peculiar: 
en Tom, un jove granger, que 
ens ensenyarà mil i una curio-
sitats dels animals que té a la 
seva granja.

d’activitats noves com la crea-
ció d’una grup de teatre ama-
teur, les activitats habituals i 
periòdiques com són el Zoom, 
els Dimarts de Diàleg, les Mú-
siques de Butxaca, a més de 
totes les que l’Ateneu cedeix 
les seves instaŀlacions omplen 
aquest espai igualadí. Cal te-
nir en compte que per l’Ateneu 
passen cada any 35.000 per-

sones i els seus espais estan 
utilitzats cada dia de l’any, amb 
més de 300 activitats. També 
s’està treballant amb el Cine-
club en un nou projecte per a 
la ciutat en què es podria dur 
a terme una programació es-
table de cinema. El tema en-
cara està a les beceroles, però 
n’anirem parlant.

Tota la nova junta de l’Ateneu Igualadí

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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TEATRE / LA VEU

Vània, l’adaptació de L’oncle 
Vània, d’Anton Txékhov, és un 
dels grans èxits de la tempo-
rada al nostre país. Després 
del seu sorprenent èxit amb 
Stockmann, l’aplaudida versió 
d’Un enemic del poble d’Ib-
sen, Les Antonietes repetei-
xen èxit amb l’adaptació més 
moderna, original, divertida i 
optimista d’un dels grans clàs-
sics del teatre universal. Un 
treball que consolida el segell 
personal d’aquesta jove com-
panyia que ha irromput amb 
força en l’escena catalana: 
agafar grans clàssics, passar-
los pel sedàs de la moderni-
tat per fer-los més diàfans i 
extreure’n l’energia, la força 
i l’essència més atractiva per 
al públic contemporani. Amb 
aquesta obra Les Antonietes 
han aconseguit el reconeixe-
ment unànime del públic i la 
crítica. Una oportunitat excep-
cional per veure, aquest cap 
de setmana a Igualada, un 
dels grans èxits de la tempo-
rada.
L’oncle Vània és l’obra en què 
Txèkhov millor reflecteix la 
Rússia més decadent i grisa. 
Les obres del dramaturg rus i 
les adaptacions que se n’han 
fet fins ara són obscures i 
pessimistes. Vània se situa a 
mig camí entre el respecte per 
l’original i un lífting actual del 
clàssic, potenciant el costat 
més irònic, divertit, optimista 
i vitalista del text, que habitu-
alment s’ha portat a escena 
amb un to pessimista i gris. 
Sense perdre els valors origi-
nals del text, Les Antonietes el 
porten a l’escenari en texans, 
telèfons mòbils i música en 
alta fidelitat.
Uns excel·lents Pep Ambrós, 
Annabel Castan, Bernat Quin-
tana, Mireia Illamola i Arnau 
Puig, donen vida als sis per-

sonatges que viuen en una 
hisenda, la meitat de renda i 
gràcies a les aparences i l’al-
tra meitat treballant durament 
per tirar endavant aquesta far-
sa. En un clima tediós, sempre 
regat en vodka, ben aviat sor-
giran la indignació i l’odi, que 
s’accentuaran pels entrellats 
d’un triangle amorós no cor-
respost.
Oriol Tarascón, director de 
l’obra, explica que “és una 
obra plena d’humor, una obra 
d’amors creuats i desitjos no 
correspostos, grans esperan-
ces i somnis per canviar la re-
alitat que ens envolta, amb la 
ironia i el sarcasme habituals 
de Txèkhov, que ens fa riure 
de les nostres pròpies frustra-
cions i sembla plantejar-nos 
un dilema: Resignar-se o re-
accionar? Ens planteja uns 
personatges enfangats en una 
lluita amb si mateixos per po-
der trobar algun element d’es-
perança on agafar-se”.
Publicada a finals del segle 
dinou, L’oncle Vània manté 
la seva vigència, encara més 

amb l’adaptació que n’han 
fet Les Antonietes. El seu di-
rector assenyala que “l’avor-
riment i l’absurd de la vida 
d’uns personatges a la Rússia 
de començaments del segle 
passat no ens cau tan lluny, 
en aquest moment on sem-
bla que els ideals de la nos-
tra societat, uns ideals d’un 
món més culte, més noble, 
més just semblen un miratge. 
Txèkhov, però, té l’habilitat de 
posar la seva atenció en els 
detalls més insignificants dels 
nostres personatges. Com 
mengen, com riuen, com plo-
ren. Aleshores la realitat es 
deforma i pren uns tints d’hu-
mor i ironia, que alleugereixen 
la situació dramàtica. Els seus 
personatges no es resignen a 
ser absurds i avorrits com la 
seva vida, sinó que en l’intent 
de sortir d’aquest estat creen 
una acció vertiginosa al seu 
costat que ens arrossega a 
nosaltres mateixos a l’allibe-
rament”.
Amor, odi, gelosia, frustració, 
desesperació... Els actors 

Les Antonietes rejoveneixen el clàssic de Txèkhov 
a “Vània”, un dels grans èxits de la temporada

fan seves les emocions d’uns 
personatges que, gràcies a la 
proximitat entre els actors i els 
espectadors que es viu al Tea-
tre de l’Aurora, es transmeten 
creant complicitats i empaties. 
Josep Maria Ribaudí, especta-
dor del Teatre de l’Aurora que 
forma part de la Comissió de 
Programació del teatre, encar-
regada de fer propostes per 
al disseny de la programació, 
defineix Vània com ”Un txék-
hov divertidíssim i optimista”.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Vània 
tindran lloc divendres 21 i dis-
sabte 22 de novembre a les 21 
h. i diumenge 23 de novembre 
a les 19h. Les entrades (15€ i 
12€ amb els descomptes ha-
bituals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. També es poden 
reservar prèviament trucant al 
938050075 exclusivament els 
dijous de 19 a 20 h. Més infor-
mació a www.teatreaurora.cat.

LLIBRES / LA VEU

Llegim...? Llibreria, presenta 
demà dissabte dia 22 a les 12 
del migdia i a  l’espai de la lli-
breria, el conte UN POT amb 
textos de Pruden Panadès 
amb iŀlustracions i disseny de 
La page. Adreçat a nens i ne-
nes  a partir de 6 anys.
També tindrem l’ocasió de 
conèixer l’editorial LA PAGE 
EDIT_A, que té una política 
mediambiental definida que 
avala el seu compromís de 
millora contínua del impactes 
ambientals i socials en tots els 
seus projectes.
Comptarem amb la presència 
de Pruden Panadès que ens  
en farà la presentació i la lec-
tura. 
UN POT és una imprevisible 
història il·lustrada amb tres 
colors: el negre, el magenta i 
el blanc del paper. Posant en 
qüestió la falsa alegria de la 
quadricromia,  un seguit d’epi-
sodis encadenats transformen 
una taca de tinta en una his-
tòria amb final feliç. Evocant 
la sobrietat dels gravats antics 
o el minimalisme més radical, 
el conte juga visualment amb 
la restricció dels colors i les 
paraules. Un homenatge al 
“menys és més” de L. Mies van 
der Rohe i a l’opció d’imprimir 
amb tintes vegetals per raó 
d’obtenció i eliminació. Un con-
te respectuós amb els recursos 
i amb la capacitat imaginativa 
de lectors de qualsevol edat.

Presentació d’”El 
Pot” a Llegim...? 
Llibreria
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Latung La La diu que el pes 
petit és el pes més gran de 
tots. Creació i direcció: Da-
vid Ymbernon. Amb: Miquel 
Àngel Marín, Rina Ota, Dai-
da Ymbernon i David Ymber-
non. Producció: Imaginart – 
Festival Internacional d’Arts 
Escèniques El Més Petit de 
Tots. Teatre de l’Aurora. Dis-
sabte, 15 de novembre. 18 
hores

Amb una posada en escena 
sorprenentment imaginativa, 
l’igualadí David Ymbernon 
endinsa el públic dins el seu 
univers màgic de color ta-
ronja. Tot sembla extret d’un 
conte, un joc d’infants o un 
somni estimulant en què la 
llei de la gravetat i altres fe-
nòmens físics queden subro-
gats a la fal·làcia. 
Latung La La diu que el pes 
petit és el pes més gran de 
tots. Sota aquest suggeri-
dor títol, l’artista plàstic des-
plega un arsenal d’objectes 
que prenen vida amb una 
simple estirada de fil. Pianos 
que s’enlairen, vehicles que 
avancen sols, cabdells que 
ballen, bombones de butà 
flotants a cavall entre un glo-
bus i un animal de compa-
nyia... La comunió entre els 
materials, els intèrprets i l’es-
cenografia que embolcalla 

NÚRIA CAÑAMARES

Quan el món és taronja

la proposta (una banyera, un 
balancí, una escala que aixo-
pluga una immensa cullera...), 
il·luminada amb sensibilitat, 
conformen un tot indissocia-
ble irracionalment coherent. 
Com si ens oferís una porció 
d’aquest curiós món taronja. 
Aquest és un muntatge gens 
convencional, dissenyat amb 
cura per seduir l’espectador 
i més que adient per establir 
el primer contacte dels in-
fants amb les arts escèniques. 
S’adreça a nens i nenes d’1 
a 5 anys (s’ha presentat en 

el marc del Festival Interna-
cional El Més Petit de Tots), 
però en gaudirà tothom. Els 
adults, a més a més, podran 
assaborir les espontaneïtats 
dels petits, que queden bo-
cabadats per tot el que ex-
perimenten i connecten es-
pecialment amb la Daida –la 
filla d’Ymbernon–, que de tan 
natural sembla que ni actuï. 
Hi passen coses, però no cal 
entendre res, senzillament 
deixar-se endur per la bellesa 
dels sons, les imatges i tot el 
que s’evoca.

Notes teatrals

CULTURA / LA VEU

Un total de 166 treballs s’han 
presentat a les diferents mo-
dalitats de la convocatòria 
dels Premis Ciutat d’Iguala-
da, el veredicte dels quals es 
coneixerà diumenge a 2/4 de 
12, al Teatre Municipal l’Ate-
neu. El gruix més important 
de la participació ha estat pel 
Premi de Poesia Joan Llacu-
na, amb una xifra rècord de 73 
participants, fet que represen-
ta un 44% respecte el total de 
la participació i un increment 
important, si ho comparem 
amb els 42 poemaris de la 
convocatòria de l’any anteri-
or. També destaca l’increment 
de la participació en el Premi 
d’Art Digital Jaume Graells, 
que promou l’empresa CEINA, 
juntament amb altres patroci-
nadors com Corel, La Renda 
Urbana, Trilogi i Aladetres, 
amb un total de 46 treballs, fet 
que representa un 28% del to-
tal de la participació. La resta 

de guardons tenen una partici-
pació més moderada, atesa la 
seva singularitat.
Les imatges participants que 
concorren al Premi de Foto-
grafia Procopi Llucià es po-
dran veure a la Sala Municipal 

d’Exposicions del 21 de no-
vembre al 14 de desembre. El 
tema fixat per a l’edició 2014 
és El Mercat Municipal de la 
Masuca, parades i botigues 
tant interiors com exteriors, 
amb imatges documentals 

que reflecteixin la vitalitat del 
comerç. Les fotografies del 
guanyador de l’edició d’en-
guany i el de la propera con-
vocatòria, formaran part del 
llibre Igualada Visual 2 que es 
publicarà el 2016.
El Premi de Disseny Gaspar 
Camps premia el disseny pro-
duït a la ciutat durant el curs 
2013/2014 en els seus dife-
rents vessants i ha comptat 
amb el suport de l’Escola Mu-
nicipal d’Art Gaspar Camps i 
l’entitat disseny=igualada. El 
Premi de Composició Musical 
Paquita Madriguera, que l’any 
2013 va ser declarar desert, 
compta aquest any amb nou 
participants i amb el suport 
organitzatiu de l’Escola Mu-
nicipal de Música d’Igualada 
i l’ACEM. També es lliurarà 
el Premi al Compromís Soci-
al i Cívic Mossèn Còdol, que 
compta amb el patrocini i su-
port de la Fundació Sant Crist 
i l’Institut Municipal de Cultura 

El Teatre Municipal l’Ateneu viurà, diumenge, el 
lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada

(IMC).
L’acte de lliurament dels Pre-
mis Ciutat d’Igualada comp-
tarà amb l’actuació de la 
formació Sons Exquisits i 
l’espectacle Emotion and Mo-
vement, amb Albert Gàmez 
al piano i veu, Edmon Bosch 
al violoncel, Tolo Gavarró a 
la bateria i Maite Ferrer com 
a ballarina. Interpretaran un 
total de sis obres, entre les 
quals destaquen Allegreto 
from Palladio de Karl Jenkins, 
Video klled the radio start de 
The buggles o Dont’ Stop me 
Know dels mítics Queen, entre 
altres. L’accés a l’acte és lliure 
i estarà limitat només per l’afo-
rament.
L’acte d’enguany inclourà el 
lliurament del Premi de Recer-
ca Doctor Joan Mercader, de 
caràcter biennal, i que alterna 
el seu protagonisme amb el 
Premi d’Investigació Jaume 
Caresmar que es lliurarà no-
vament el 2015.

CULTURA / LA VEU

La cultura catalana perd un 
dels seus referents. Antoni M. 
Badia i Margarit va morir diu-
menge als 94 anys a Barcelo-
na. El seu compromís amb la 
nostra llengua va ser el refe-
rent de tota la seva vida, es-
sent considerat un pont entre 
Pompeu Fabra i el present. Fi-
lòleg i lingüista d’història i gra-
màtica catalanes, gran estu-
diós i home compromès amb 
la llengua catalana i la causa 
mateixa de Catalunya, va ser 
rector de la Universitat de 
Barcelona (1978-1986), i va 
rebre altes distincions com la 
Medalla d’Or de la Generalitat 
(2012), la Creu de Sant Jordi 
(1986) i el Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes (2003), 
merescudes després d’una 
vida de treball intens. El nostre 
país li deu, com a tantes per-
sones de la seva generació, 
que en els moments més di-
fícils posessin el seu immens 
talent al servei de la investiga-
ció i el conreu de la nostra cul-
tura, i el seu compromís insu-
bornable amb el manteniment 
de la nostra identitat. 

La Biblioteca recorda Anto-
ni M. Badia i Margarit, que 
va llegar part del seu fons a 
la institució 
La Biblioteca Central d’Iguala-
da compta amb centenars de 

llibres, que el filòleg i lingüista 
Antoni M. Badia i Margarit, re-
centment traspassat, va donar 
a la Biblioteca fa uns quants 
anys. Aquests llibres forma-
ven part de la seva bibliote-
ca personal i Badia i Margarit 
els va voler llegar per tal que 
es conservessin en aquesta 
institució cultural. Inclouen 
sobretot volums de literatura 
catalana i folklore, i alguns 
són molt valuosos, perquè es 
tracta d’exemplars antics, com 
una edició numerada del Qui-
xot de l’any 1964. Badia i Mar-
garit va estar vivint uns anys 
a Igualada amb el seu fill, Xa-
vier Badia, que va ser regidor 
de Cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada. 
A més de tots els llibres 
d’aquest donatiu, la Biblioteca 
compta amb les obres escrites 
per aquest gran home de les 
lletres catalanes. Títols com 
Gramàtica històrica catalana, 
La formació de la llengua ca-
talana: assaig d’interpretació 
històrica i Llengua i cultura als 
Països Catalans formen part 
del seu llegat cultural i humà 
i es troben aquests dies expo-
sats en un Punt d’interès a la 
secció de Filologia i llengua, a 
la tercera planta. També s’hi 
pot llegir una àmplia entrevista 
que la seva filla Montserrat li 
va fer l’any 2005 per a la Re-
vista d’Igualada. 

Mor el filòleg i lingüista Antoni 
M. Badia i Margarit
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MÚSICA / LA VEU

Aquesta setmana del 17 al 
22 de novembre, per celebrar 
Santa Cecília, patrona de la 
música, s’han programat a 
Igualada una setantena d’ac-
tuacions musicals per tota la 
ciutat, a càrrec dels alumnes 
de l’Escola Municipal de Músi-
ca i de l’escola LAM, al costat 
de diferents corals i grups de 
música.
De dilluns a divendres, els 
alumnes de les escoles de 
música ofereixen diferents 
concerts, classes obertes i 
assajos en diferents equipa-
ments de la ciutat, amb l’ob-
jectiu de fer arribar la música a 
tothom. D’aquesta manera, els 
alumnes visitaran els centres 
d’atenció primària, de salut, el 
mercat municipal, la Biblioteca 
Central, la Ludoteca, l’Asil, la 

Residència Pare Vilaseca, el 
residencial Viu B i un llarg et-
cètera. També tindran lloc dife-
rents classes obertes d’història 
del blues o d’història de la gui-
tarra, en espais com l’Ateneu 

o l’església del Roser, entre 
altres.
Dissabte, dia 22, al voltant de 
Mercat, actuaran els tabals 
dels Diables d’Igualada, els 
Moixiganguers i la colla gegan-
tera del Bisbalet, així com els 
tabals dels Petits Diables. A la 
tarda, deu corals diferents ac-
tuaran en diferents espais de la 
ciutat, com la Plaça de l’Ajunta-
ment, la Plaça del Pilar, la Pla-
ça Pius XII, la Plaça de la Creu, 
la Plaça de Cal Font i la Ram-
bla Sant Isidre. Les corals que 
hi participaran seran la Coral 
Merlet, la Coral Migto, la Coral 
Mixta, la Schola Cantorum, el 
Cor de Cambra de l’EMMI, la 
Coral Infantil Verdums, el Cor 
Exaudio, la Coral la Llàntia, 
la Coral Terranostra i la Coral 
Cors Units.
A la tarda, diferents grups 

La música surt aquesta setmana als carrers d’Igualada per 
celebrar la festivitat de Santa Cecília

també s’han volgut sumar a la 
iniciativa i actuaran al carrer; 
entre 19 i 21h se’ls podrà tro-
bar en quatre racons diferents 
de la ciutat: el Carrer Nou amb 
passatge capità Galí, el Carrer 
de Sant Magí amb Carrer del 
Clos, el carrer del Born amb el 
carrer de Santa Maria i laTra-
vessia de Sant Sebastià.
Durant aquests dies també 
s’han programat activitats que 
tenen la música com a prota-
gonista: el concert de l’Oratori 
Mil Anys amb la Jove orquestra 
Simfònica de l’Anoia a la Basí-
lica de Santa Maria, el concert 
De Bach a Llach a la Biblioteca 
a càrrec d’Edmon Bosch al vio-
loncel i Albert Gàmez al piano, 
o el concert de la Banda Sim-
fònica al teatre Municipal de 
l’Ateneu.
Cal tenir en compte també un 

canvi que s’ha produït a darre-
ra hora en la programació de 
Xarxa, i que ha substituït l’es-
pectacle previst per al dia 23 
de novembre al Teatre Munici-
pal l’Ateneu. Així doncs, enlloc 
de Musiquetes de paper, es 
durà a terme un altre musical, 
La Rateta que escombrava 
l’escaleta, a càrrec de La Roda 
Produccions.
Per celebrar Santa Cecília, du-
rant tota la setmana també hi 
haurà un piano al vestíbul de 
l’Ajuntament, a disposició tot-
hom que el vulgui tocar. Totes 
aquestes activitats, coordina-
des per l’Ajuntament d’Iguala-
da i l’Institut Municipal de Cul-
tura (IMC), estan agrupades 
en un programa d’activitats 
que podreu trobar als diferents 
equipaments i punts d’informa-
ció durant els propers dies.

MÚSICA / LA VEU

El passat diumenge, 16 de 
novembre, prop de set-centes 
persones i uns cent cinquanta 
intèrprets van omplir la basíli-
ca de Santa Maria d’Igualada 
per assistir a la reeestrena de 
l’oratori Mil anys, quan fa una 
dècada de la seva primera 
posada en escena. El temple 
va quedar petit per encabir 
músics, cantaires i públic i va 
esclatar d’emoció en diverses 
ocasions. El bis final va posar 
el colofó d’una gran vetllada 
simfònica, coral i ciutadana. 
L’oratori, amb lletra d’Antoni 
Dalmau i música de Mossèn 
Valentí Miserachs és una peça 
en quatre quadres per a veus 
solistes, cor i orquestra que en-
guany ha complert el seu desè 
aniversari. Reflecteix les arrels 
cristianes d’Igualada i fa un re-
corregut històric per l’església 
de Santa Maria i la ciutat. El 
primer quadre narra l’arribada 
del cristianisme a Catalunya i 
el martiri de Fructuós, el bisbe 
de Tarragona. L’època medi-
eval té com a protagonistes 
l’Abat Oliba, la pau i treva, el 

naixement de Catalunya i el 
somni de Gerbert d’Orlhac –el 
Sant Pare de l’any Mil– com 
a referents claus del segon 
quadre. En el tercer, arriba el 
naixement d’Igualada i també 
el fet miraculós de la suor de 
sang del Sant Crist. L’evocació 
dels mil anys i el vincle perma-
nent entre la comunitat cristi-

ana i el seu temple mil·lenari 
tanquen l’oratori. La música, 
d’una gran dificultat, s’inspira 
en temes litúrgics, religiosos i 
literaris populars vinculats a la 
ciutat. La interpretació de l’obra 
va anar a càrrec dels solistes 
Ulrike Haller, soprano; Júlia 
Brescó, mezzosoprano; Carles 
Prat, tenor; Joan Garcia Gomà, 

La basílica de Santa Maria vibra amb la reinterpretació de 
l’oratori Mil Anys

baríton i el baix Josep Pieres. 
Josep Miquel Mindán ha tingut 
cura de dirigir els cantaires de 
les diverses formacions corals 
que hi han participat i els nois 
i noies de les corals els Ver-
dums i Gatzara. David Riba ha 
dirigit els assajos de la Jove 
Orquestra Simfònica de l’Ano-
ia. El concert, dirigit pel seu au-

tor, Mossèn Valentí Miserachs, 
va comptar amb la presència 
de l’autor de la lletra, l’escriptor 
Antoni Dalmau. L’acte, presidit 
pel tinent d’alcalde de Promo-
ció Cultural, Josep Miserachs, 
i pel rector de Santa Maria, 
mossèn Josep Massana, va 
congregar també el Vicari Ge-
neral, David Compte, el qui 
va ser rector de Santa Ma-
ria, mossèn Salvador Mundó, 
mossèn Josep Ruaix, mossèn 
Carles Riera de la Universitat 
Ramon Llull, l’igualadí mossèn 
Pere Oliva, actual arxiprest de 
Vic, i mossèn Jaume Casamit-
jana, rector del seminari de Vic, 
entre altres. Hi van assistir, a 
més, el tinent d’alcalde d’Acció 
Social, Joan Torras, i el tinent 
d’alcalde d’Hisenda i Interior 
de l’Ajuntament, Jordi Segura. 
L’acte, coorganitzat per l’Ins-
titut Municipal de Cultura de 
l’Ajuntament d’Igualada (IMC), 
ha estat possible gràcies als 
seus iniciadors, la Comissió 
de l’Oratori Mil Anys, formada 
per mossèn Josep Massana, 
Antoni Dalmau, Josep Miquel 
Mindán i Margarida Roca.

Impressionant imatge de Santa Maria en la interpretació de l’oratori “Mil anys”  FOTO: Joan Guasch

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
 
EL PONT SOBRE EL RIU KWAI (1957) Un clàssic del cinema bèl·lic.
LA KERMESSE HEROICA (1935) Flandes sota domini espanyol, escenari per a una comèdia.
LA LINTERNA ROJA (1991) Excel.lent pel.lícula xinesa. Amb la bella Gong Li.
HISTÒRIA D´UN DETECTIU ( 1944) Philip Marlowe, detectiu creat per Raymond Chandler
TERMINATOR (1984) Arnold Schawarzeneger per primer cop dirigit per James Cameron



Fins als seus quaranta anys Agatha Christie no va 
descobrir quina havia de ser  una de les seves grans 
passions: l’arqueologia; l’arqueologia, però, focalitza-
da en un únic escenari, l’Orient Pròxim. I va ser en 
aquestes contrades on va passar l’etapa més apassi-
onant i sorprenent de la seva vida. Així doncs, empe-
sa per una imperiosa necessitat de passar pàgina del 
seu primer matrimoni, amb el coronel Archibald Chris-
tie; i també de la sobtada mort de la seva mare, a l’any 
1928 va decidir d’agafar-se un període de vacances i 
viatjar. El viatge, a propòsit dels suggeriments d’unes 
amistats, va tenir una destinació molt concreta: Bag-
dad, i les excavacions arqueològiques que s’estaven 
realitzant a  l’antiga ciutat sumèria d’Ur. 
De primer, va anar amb ferri de Dover a Calais, i tot 
seguit va inaugurar un llarg recorregut de més de tres 
mil quilometres amb el llegendari Orient Expres. Des 
d’Istanbul va continuar rumb a les ciutats d’Alep i Bei-
rut, amb el tren Taurus Express. I, tot just trepitjar els 
elegants vagons d’aquest tren, va quedar fascinada 
per l’aureola de glamour que envaïa cada estança; 
alhora que no li eren difícils d’endevinar tota mena de 
seqüències de tintada romàntica ni les clandestines 
disbauxes d’alguns personatges. Les històries enco-
bertes semblaven adollar a tort i a dret. No va tardar 
gaire, a trobar entre aquell mosaic d’intèrprets l’esce-
nari perfecte per a donar vida a unes fantàstiques intri-
gues policíaques condimentades amb els crims més 
passionals. I, precisament va ser, amb motiu d’una ac-
cidentada experiència en un dels seus llargs viatges 

CARMEL·LA PLANELL

Agatha Christie
amb el ferrocarril que va teixir la trama de la seva gran 
obra, Assassinat a l’Orient Express. 
A Bagdad, precisament, hi va trobar a faltar aquell en-
cís dels meravellosos relats de “Les mil i una nits”; va 
descobrir decebuda una ciutat que amagava el seu vell 
esplendor amb una quotidianitat inundada de rutines 
pròpies dels residents britànics: dissertacions políti-
ques als salons i llargues sobretaules als clubs socials 
jugant al bridge, i quan no competint en carreres de 
cavalls o partits de polo. Les dones, unes distingides 
dames angleses, mataven les hores en els salons de 
te, o bé en unes pesaroses partides de tennis, a la ve-
gada que convocaven reunions i convits per a futures 
celebracions. La decepció, per ella, va ser abismal, ja 
que esperava descobrir de debò tots els mons de la 
ciutat; i de la mà de les seves paisanes no en va obtenir 
ni una sola aproximació a la vida d’aquell poble estrany, 
o si més no exòtic. De retruc, feina tenia a excusar-
se de la insistència d’aquelles senyores a disputar-se 
sinó la seva amistat, sí la seva companyia; ella no ha-
via fet aquell viatge a Orient per a matar absurdament 
les hores per les dependències dels hotels. Finalment 
va resoldre d’anar al seu aire tot deixant la ciutat de 
Bagdad per a lliurar-se a l’aventura de descobrir la mà-
gia del desert i endinsar-se pels camins de les exca-
vacions d’Ur. Aquí, en aquells paratges encisadors va 
aconseguir –en paraules seves- evadir-se de tot, i viure 
l’essència del silenci, de l’aire pur, del sol naixent i dels 
radiants capvespres.
De la mà del matrimoni d’arqueòlegs Woolley va gaudir 

del privilegi d’apropar-se  
a les magnífiques troba-
lles de les tombes reials, 
així com endevinar el 
pes de la  religió de les 
cultures mesopotàmi-
ques. Es va fer amiga 
de l’encís del passat i 
la seva atracció per l’ar-
queologia va esdevenir 
una passió, i el març de 
1930, arran de la conei-
xença de l’arqueòleg bri-
tànic Max Mallowan, va 
iniciar una relació que va 
portar-la a una unió plena de complicitat, optimisme i 
esperit aventurer durant quaranta-cinc anys, compar-
tint llargues temporades entre Síria i l’Iraq, i Londres. 
Ella, no es limitava a acompanyar els arqueòlegs, sinó 
que va passar a ser una efectiva ajudant: netejava, 
restaurava i ordenava el material, tot i elaborant repor-
tatges de les expedicions. En caure la tarda, mai no li 
faltaven hores per a maquinar un misteri rere l’altre. 
I, segons l’ocasió i la seva vel·leïtat -amb l’Orient Ex-
press- viatjava a Londres per a escapar de la fatigosa 
vida d’arqueòloga i buscar el moment d’anar publicant 
les obres que en l’univers de l’arqueologia trobaven 
la gran font d’inspiració, com: Intriga a Bagdad, Mort 
al Nil, Assassinat a Mesopotàmia o Cita amb la Mort.

Entre nosaltres

CULTURA / LA VEU

Vint anys després de la seva 
mort i quan en fa cent del seu 
naixement, s’aviva el record 
de l’arquitecte i humanista Llu-
ís Maria Albín. 
Un record agraït de la gent 
que el va tractar. També, i 
especialment, dels qui foren 
“clients” seus: persones a qui 
Albín els va projectar i dirigir la 
construcció del seu habitatge, 
fàbrica o d’altres edificis. Cli-
ents que, cinquanta anys des-
prés, estan molt satisfets de la 
visió de futur que va tenir Albín 
i de la qualitat de la construc-
ció. Construccions fetes amb 
recursos no gaire cars i que 
han resistit molt bé el pas del 
temps.
Jaume Farrés, cisteller i ca-
nyisser, va relatar les murrie-
ries tècniques i grans conei-
xements constructius d’Albín, 
amb qui va coŀlaborar en 

molts dels setanta projectes 
que Albín va realitzar a Igua-
lada. Després es passà un do-
cumental on es visualitzaven 
cases i edificis fets per Albín, 
entre ells el Convent dels Ca-
putxins d’Igualada guiats i va-
lorats pel P.Lluís de Reus.
Anna Albín, arquitecte i filla de 
Lluís Albín, va exposar detalls 
més personals i familiars. Car-
les Crespo, Arquitecte Muni-
cipal d’Igualada, va cloure la 
sessió amb un apropament a 
la singularitat tècnica d’Albín 
explicada sobre edificis cons-
truïts a d’altres ciutats. Albín 
va projectar i realitzar unes mil 
set-centes construccions al 
llarg de la vida.
Dilluns vinent, la companyia 
Ytuquepintas ens portarà un 
espectacle multidisciplinar 
amb il·lustració amb sorra, 
circ, música en directe i pintu-
ra ràpida.

Lluís M. Albín, memòria i 
agraïment a l’AUGA

DISSENY / LA VEU

L’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps imparteix aquest 
any un nou mòdul formatiu de 
Packaging i Identitat de pro-
ducte, amb l’objectiu d’apro-
fundir en aquesta disciplina, 
en la seva història i en els 
condicionaments socials actu-
als. Aprendre a desenvolupar 
projectes atenent a les neces-
sitats del client i del producte. 
Analitzar, dissenyar i executar 
un projecte i aprofundir en el 
coneixement específic dels 
materials propis de la indús-
tria, els sistemes de creació 
de l’envàs, la preimpressió i 
els controls de qualitat.
Dins de la programació 
d’aquest mòdul i de les activi-
tats previstes, l’escola compta 
amb la col·laboració d’empre-
ses i professionals del sector, 

i el dijous 13 de novembre En-
ric Sánchez Urdangarin, que 
ha dedicat més de 40 anys al 
món de les arts gràfiques i el 
packaging, ens va transmetre 
la seva passió per aquesta 
professió, en una interessant 
xerrada celebrada davant dels 
estudiants del cicle formatiu 
de grau superior de Gràfica 
Publicitària.
Es va tractar d’una xerrada 
introductòria en el procés del 
disseny estructural d’un en-
vàs de cartó, molt motivadora 
i interessant, una visió pro-
fessional d’aquesta activitat 
econòmica, clau en el sector 
de les arts gràfiques a l’Ano-
ia. La logística, la minimitza-
ció de l’envàs i dels costos, la 
mecanització, el reciclatge, el 
màrqueting i el transport, fo-
ren algunes de les temàtiques 
tractades.

Xerrada d’E. Sánchez Urdangarin 
a l’EMA Gaspar Camps

MÚSICA / LA VEU

El proper dijous el bar musical 
igualadí Hot Blues acollirà un 
concert de The arts of the Trio, 
un trio compost per tres mú-
sics amb una llarga trajectòria 
contrastada en el panorama 
musical del jazz català: Guim 
Garcia Balash al saxo, Guiller-
mo Prats al contrabaix i Publio 
Delgado a la guitarra.
El concert començarà a 2/4 
d’11 de la nit i el preu de l’en-
trada serà de 3 euros.

Dijous, concert amb 
The Arts of the trio al 
Hot Blues

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte, com és ha-
bitual a les 7 de la tarda, tin-
drà lloc un concert de jazz a 
la sala capelladina Paper de 
Música. 
Per aquesta ocasió es comp-
tarà amb Chino & The Big Bet, 
segon premi a l’European Blu-
es Challenge 2013. El grup 
està format per Hernán Senra, 
guitarra resofònica i veu; Rod 
Deville, contrabaix i Giggs 
Nother, bateria i interpretara-
ran obres de Willie Dixon, Lou-
si Prima, BB King, etc

Concert de jazz a la 
sala Paper de Música 
de Capellades
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Dissabte passat els amics de 
Calaf varen interpretar l’obra 
en dues parts i amb una dura-
da aproximada de dues hores, 
El Nom, un sopar amb uns co-
lla d’amics que mica en mica 
va pujant de to la conversa i 
l’espectador va descobrint di-
ferents interioritats personals 
dels diferents convidats al so-
par. Tot comença amb revela-
ció del nom d’una nova criatu-
ra que ha de néixer.
Una escenografia molt ele-
gant, una música molt adient, 
un vestuari adequat al perso-
natge, i el millor de tot, la in-
terpretació de tots els actors, 
fantàstica, sublim, ni un sol 
error de text, una bona dicció 
i bona posada en escena, tot 
això va ser suficient perquè el 
nombrós públic assistent pre-
miés amb una forta ovació al 
final de la representació. Els 
puc assegurar que és una de 
les millors interpretacions que 
s’han vist al llarg del concurs, 
evidentment sense desme-
rèixer les anteriors, però està 
clar que són un dels candidats 
a guanyar el concurs d’aquest 
any.

Demà dissabte li toca al torn 
al grup Casa Corpus Grup de 
teatre de Barcelona .
Fundat fa 26 anys, ha posat 
en escena més de 130 obres 
de gairebé tots els gèneres 
teatrals. Va camí de les 500 

CARLES MUNTANER

Magnífica interpretació de Calaf

representacions al seu estatge 
i en concursos, mostres, bolos, 
etc. arreu de Catalunya amb 
una estimació global d’uns 70-
80.000 espectadors.
Al llarg d’aquests anys, el nivell 
artístic assolit els ha permès re-
presentar obres de molt diver-
sos gèneres. De teatre català 
actual Antaviana, Una vella, co-
neguda olor; de gènere policíac 
Crimen perfecto, estimoni de 
càrrec; d’autors contemporanis 
Un dels últims vespres de Car-
naval, El bon doctor; clàssics 
catalans Maria Rosa, Terra Bai-
xa; còmiques No et vesteixis per 
sopar, Políticament incorrecte; 
dramàtiques El diari d’Anna 
Frank; en llengua castellana La 
dama del alba; infantils Els pas-
torets, Mary Poppins;  musicals 
Grease, Jesucristo Superstar”).

Demà dissabte posen en es-
cena L’habitació de Verònica 
d’Ira Levin (adaptació de Rosa 
Clèries)   
Sinopsi: Tot comença quan 
a la Susan i al Larry, se’ls hi 
acosta una encantadora pa-
rella impressionats per la gran 
semblança de la Susan amb 
una noia anomenada Veròni-
ca, morta fa anys. El matrimoni 
convenç a la Susan perquè els 
acompanyi fins a l’antiga man-
sió on vivia la Verònica i un cop 
allà es faci passar per ella du-
rant una estona per alleugerir 
el patiment de l’últim membre 
viu de la família. Un thriller tea-
tral aparentment innocent però 
increïblement inquietant.
Durada 90 minuts 
Actes: 2

38è Concurs de Teatre de Piera

FOTOESTUDI ROSELL

LLIBRES / LA VEU

El diari d’una noia, d’Anna 
Frank, serà la primera lectura 
que comentaran els membres 
del nou Club de lectura fàcil en 
català, que posen en marxa la 
Biblioteca Central d’Igualada 
amb la col·laboració del Ser-
vei Local de Català. El club va 
adreçat sobretot a totes aque-
lles persones que estiguin es-
tudiant cursos de català i vul-
guin practicar la seva lectura 
i parla en un ambient distès 
i vinculat a la lectura com és 
aquest club. Per aquest motiu, 
les lectures seran de textos 
fàcils, uns llibres que ja estan 
editats seguint els criteris de 
lectura fàcil, com frases curtes 
i vocabulari senzill.
La primera trobada tindrà lloc 
el dimarts 25 de novembre a 
les 7 de la tarda, a la bibliote-
ca, i serà moderada per Sílvia 
Martorell. La resta de sessions 
del club es faran els dies 20 de 
gener, 24 de març i 19 de maig 
de 2015. Per inscriure’s al club 
només cal apuntar-se a la Bi-
blioteca, que proporcionarà 
els llibres a tots els assistents. 
El preu d’inscripció anual és 
de 6 euros.
El Club de lectura fàcil se 
suma als altres que organit-
za la Biblioteca per fomentar 
la lectura entre les persones 
de totes les edats. Actualment 
es fan quatre clubs generals 
d’adults, un específic de ca-

talà, el d’anglès, el de filoso-
fia, el de cinema, l’infantil i el 
Territori fantàstic, adreçat als 
joves. A més d’aquests clubs, 
la Biblioteca compta amb un 
club especial de lectura fàcil 
amb els nois i noies de l’Esco-
la Àuria, que d’aquesta mane-
ra poden conèixer més a fons 
la Biblioteca i tots els serveis 
que tenen al seu abast. Fi-
nalment, la Biblioteca també 
col·labora assessorant i pres-
tant els llibres als clubs de 
lectura d’altres equipaments i 
escoles, com el Centre Cívic 
de Fàtima, l’Espai Cívic, l’Es-
cola Pia, el Col·legi Mestral 
i el Club de lectura de Calaf. 
D’aquesta manera, centenars 
de persones hi participen i 
comparteixen opinions i lectu-
res a la Biblioteca, en el marc 
del programa 3L (Llengua, Li-
teratura i Lectura) de l’Institut 
Municipal de Cultura.

La Biblioteca i el Servei Local de 
Català estrenen el Club de lectura 
fàcil amb “El diari d’una noia”

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
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MÚSICA / J.F.F

El proper dissabte dia 22, 
s’escau la Festa de Santa 
Cecília, patrona dels músics i 
on es duen a terme diverses 
activitats musicals. L’Agrupa-
ció Coral La Llàntia participarà 
amb els seus cants dels actes 
programats per aquest dia, i 
efectuarà un petit concert a la 
Rambla de Sant Isidre, a les 7 
de la tarda.
Aquest any s’escau el cente-
nari del naixement del mestre 
Joan Montaner i Guix, que va 
dirigir l’Agrupació Coral La 
Llàntia durant 35 anys, del 
1937 fins a la seva mort ocor-
reguda la vigília de Santa Ce-
cília, l’any 1967. Per això La 
Llàntia vol oferir tots aquests 
concerts pel record del qui 
en fou director i ànima tots 
aquells anys.
El diumenge 23, l’endemà, a 
les 10 del matí La Llàntia as-
sistirà a l’Asil del Sant Crist 
on participarà amb uns cants 
en la missa que cada diumen-
ge se celebra a aquell lloc, i 
desprès efectuarà un concert 
per a tots els assistents i prin-
cipalment per a totes les per-

sones que estan ingressades 
en aquell centre volent portar 
d’aquesta manera una mica 
d’alegria als ancians.
I com a activitat passada, i se-
guint la nostra tradició, el pas-
sat dia 8 al vespre els compo-
nents de l’Agrupació Coral La 
Llàntia varem celebrar amb la 
companyia de familiars i amics 
la tradicional castanyada, on 
l’amistat, germanor, cants i ri-
alles traspuava per a tot arreu.

L’Agrupació Coral La Llàntia, 
amb els actes de Santa 
Cecília, i a l’Asil

Bon acollida del documental “Bon cop 
de falç” que La Veu va portar a l’Ateneu
CINEMA / LA VEU

Una vuitantena de persones 
van assistir dimecres a la pro-
jecció del documental Bon 
cop de falç, un acte organitzat 
per La Veu de l’Anoia amb la 
coŀlaboració de l’Ajuntament 
d’Igualada, l’Ateneu Igualadí, 
la Diputació de Barcelona, 
Òmnium Cultural i La Teixido-
ra.
Bon cop de falç és un docu-
mental basat en un llibre de 
Jaume Ayats i dirigit per Eloy 
Aymerych que explica la his-
tòria de l’himne de Catalunya, 
“Els Segadors”.
L’acte va consistir en la pre-
sentació a càrrec de Pia Prat, 
directora general de La Veu 
de l’Anoia, en el visionat del 
documental i posteriorment es 
va obrir un debat amb el direc-
tor del film, Eloy Aymerych, el 

EXPOSICIONS / LA VEU

Des de divendres, 21 de no-
vembre, al Museu de la Pell 
d’Igualada es podrà veure K.L. 
Reich: la veu de l’infern nazi, 
una exposició que dóna a co-
nèixer la novel·la de l’escriptor 
Joaquim Amat-Piniella sobre 
la deportació dels republicans 
als camps nazis. El mateix dia, 
els historiadors Josep Alert i 
Joaquim Aloy aprofundiran en 
la figura i l’obra de l’autor man-
resà. L’exposició ret homenat-
ge a l’escriptor recordant el 
centenari del seu naixement, 
celebrat l’any passat, així com 
el cinquantè aniversari de la 
publicació, el 1963 per prime-
ra vegada, de la seva novel·la 
autobiogràfica que duia el ma-
teix títol que porta ara l’expo-
sició. Aquesta mostra ha estat 
produïda de manera conjunta 
per l’Ajuntament de Manresa 
i el Memorial Democràtic de 
la Generalitat de Catalunya 
amb el suport de la Institució 
de les Lletres Catalanes i pre-
tén contribuir a promoure l’in-
terès per la lectura a l’entorn 
de l’obra més representativa 
de l’autor manresà. Escriptor 
i intel·lectual, als anys ‘30 del 
segle passat Amat-Piniella va 
escriure nombrosos articles 
sobre cultura, política i actua-
litat internacional. Home avan-
çat a la seva època, va con-
nectar amb l’avantguardisme i 
amb els corrents culturals més 
innovadors. Compromès amb 
la República i amb el país, va 
ser militant d’Esquerra Repu-

blicana de Catalunya i secre-
tari de l’alcalde de Manresa. 
Va ser empresonat pels Fets 
del 6 d’octubre de 1934 i més 
tard, en la Guerra Civil, va par-
ticipar com a voluntari. El 1939 
es va exiliar. Empresonat per 
l’exèrcit alemany, el gener del 
1941 va ser deportat al camp 
de Mathausen, on va estar 
quatre anys i mig. Un cop 
alliberat, va escriure la seva 
millor obra, en què narra de 
manera novel·lada l’experièn-
cia als camps d’extermini i que 
constitueix un testimoni es-
cruixidor de les atrocitats del 
règim nazi. K.L. Reich ha estat 
considerada un clàssic de la 
literatura concentracionària, al 
mateix nivell que l’obra de Pri-

El Museu de la Pell acull des del proper 21 de 
novembre l’exposició K.L. Reich: la veu de 
l’infern nazi

mo Levi, Imre Kertész o Jorge 
Semprún. Per a conèixer més 
a fons l’autor, el proper diven-
dres, 21 de novembre a les 
19h, coincidint amb l’obertura 
de l’exposició, els historiadors 
Josep Alert (Igualada, 1966) 
i Joaquim Aloy (Manresa, 
1956), coordinador dels actes 
del centenari i autor del web 
memoria.cat/amat respectiva-
ment, aprofundiran en la vida 
i l’obra d’aquesta figura, sím-
bol de la generació sacrificada 
a qui la guerra i el franquisme 
van estroncar de ple la carre-
ra literària i símbol, també, de 
l’exili, de la deportació, de la 
repressió franquista i de la llui-
ta contra l’oblit.

MÚSICA / LA VEU

El proper dimarts tindrà lloc un 
nou Audiciona’t de l’Escola de 
Música de Capellades.
Per aquesta ocasió es po-
drà gaudir de “La música de 
swing dels anys 1950 a París” 
a càrrec de Ricard Morros al 
clarinet, Jordi Gabarró a la ba-
teria i percussió, Toni Romero 

Dimarts, Audiciona’t, a l’Escola 
de Música de Capellades

al baix i Isaac Robles i Cecili 
Ruedas a les guitarres.
Els comentaris de les obres 
i dels autors aniran a càrrec, 
com és habitual, de Xavier 
Cassanyes.
L’acte començarà a les 9 del 
vespre a la sala d’actes de 
l’Escola de Música de Cape-
llades.

EXPOSICIONS / LA VEU

Seguint el programa d’expo-
sicions que l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps ha prepa-
rat per aquest curs 2014-2015, 
hi ha prevista la inauguració, 
la setmana vinent, de la mos-
tra “Independència!” de l’autor 
igualadí Jordi Sanahuja.
Artista de llarga trajectòria, 
Sanahuja ha dibuixat tota la 
seva vida i de manera auto-
didacta. Va començar a pin-
tar el 1993 i després superar 
diferents etapes inicials i de 
trobar finalment un llenguatge 
pictòric propi, ara es troba –

qual va explicar i respondre 
les preguntes del públic.
Meritxell Gené, cantautora i 
protagonista femenina del do-

cumental, va oferir unes pe-
ces musicals acompanyada 
de l’acordió al principi i al final 
de l’acte.

diu ell mateix- en un moment, 
ja madur, d’alliberament. En la 
seva obra interpreta un món, 
el nostre, en el qual resulta 
habitual conviure amb proble-
mes i en el qual els personat-
ges lluiten també per intentar 
alliberar-se. En aquesta mos-
tra, Sanahuja, ens presenta, 
amb la seva potent plàstica, la 
situació del procés de transi-
ció nacional del poble català, 
amb un repertori d’obres que 
parlen de futur i de llibertat.
L’exposició s’inaugurarà el 
proper dijous, dia 27 a les 8 
del vespre.

“Independència!”, de Jordi 
Sanahuja a l’EMA Gaspar Camps



Oficialment el Regne Haiximita de Jordània és un país si-
tuat a l’Orient Mitjà fronterer amb Iraq, Aràbia Saudita, Síria 
i Israel, amb qui hi comparteix el litoral costaner del Mar 
Mort; i amb Aràbia Saudita i Egipte, el golf d’Aqaba. Jordà-
nia ha estat de sempre un dels països de l’Orient Mitjà que 
més s’ha caracteritzat per una computable cordialitat del 
seu veïnatge, un tret que la diferencia amb escreix d’altres 
fronterers amb les quals havia participat del gran avenç de 
les primeres civilitzacions.
Aquesta apreciada regió del Creixent Fèrtil va veure els orí-
gens de la seva història al voltant del segon mil·lenni abans 
de Crist, quan els amorites semítics van establir-se al voltant 
del riu Jordà. Les seves terres estan investides d’unes ex-
traordinàries joies arquitectòniques i uns no menys impres-
sionants paratges naturals, d’entre els quals el Mar Mort i El 
Desert de Wadi Rum n’han esdevingut dos dels més grans 
atractius. Tanmateix, de tot el territori és la seva capital, Am-
man, assentada sobre Set Pujols, l’únic indret del país que 
més ha sabut adaptar-se a la modernitat a pesar del pes 
d’una longeva tradició molt influenciada per dogmatismes 
religiosos. Als nostres dies, emperò, un passeig per la ciutat 
et descobrirà una bullícia urbana en cap cas interrompuda 
pel gran nombre de minarets que puntualment criden a 
l’oració. Paral·lelament, a tort i a dret, se succeeixen monu-
ments d’interès, com és el cas de: l’imperial Teatre Romà, 
l’obra més gran de tot Orient o la vella Ciutadella, un mena 
d’acròpolis romana, ubicada a dalt d’un turó amb unes in-
creïbles perspectives de la ciutat.  
Des d’una altra perspectiva, a uns trenta i tants quilòme-
tres al sud-oest d’Amman, la ciutat de Madaba, també va 
aconseguir tenir el seu punt en el mapa. De primer va ser 
molt coneguda pels seus mosaics de les èpoques bizantina 
i Omeia: una avinentesa que li va concedir la denominació 
de Ciutat dels Mosaics; i, en aquest sentit és de notable sig-
nificació el Mapa de Madaba, un mosaic i mapa de l’època 
bizantina amb una estupenda representació cartogràfica 
–la més antiga- de Jerusalem, Terra Santa i el Delta del Nil. 
En un altre sentit, data del segle VI  l’Església de Sant Jor-
di: tot una certificació de les glorioses històries de tantes 
ànimes fervents en aquesta parada del camí, que tenia per 
destí Jerusalem i el seu Sant Sepulcre. La ciutat et desco-
breix també, a l’entorn del Mont Nebo, unes sensacionals 
estampes del riu Jordà, del Mar Mort, de l’Oasi de Jericó i de 
les Muntanyes de Judea. I, precisament aquí, des de les pro-
minències de les Muntanyes de Judea, una mirada atenta et 

transporta en l’imaginari d’un indret que, segons la Bíblia, va 
ser on Moisès va poder albirar els camins de la Terra Promesa; 
àdhuc va ser el recer on el profeta Jeremies va considerar avi-
nent d’ocultar-hi l’Arca de l’Aliança.
Per últim, en el marc de la regió de Gilead, al nord-oest de 
Jordania, a una relativa distància (uns cinquanta quilòme-

tres) de la capital, i embolcallada per un esplèndida vall, la 
impressionant ciutat romana de Jerash (avui Gerasa) és una 
de les deu antigues ciutats que havien configurat la pròspe-
ra Decàpolis de l’Imperi Romà, tot conformant el vessant i la 
frontera est d’aquest. La seva importància d’ençà el segle I va 
fer que l’emperador Trajà hi projectés una majestuosa artèria 
que travessaria totes les províncies; de la mateixa manera que 
el seu èxit comercial va fer que fos visitada dos segles més 

tard per l’emperador Adrià. Jerash apunta a ser una de les 
visites obligades de l’Orient Mitjà, amb un atresorat i ben 
conservat aparador arqueològic del que va ser una vella 
població fundada pels semites; un conjunt que et proposa 
una mirada atenta a construccions com: la Porta dels Tres 
Arcs, l’Arc de Triomf de Trajà, els temples de Zeus i Artemisa, 
els dos grans teatres, el circ, els balnearis i especialment les 
columnates que encara acullen unes antiquíssimes muralles 
quasi senceres.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Madaba i Jerash: ciutats jordanes investides d’un atresorat patrimoniArquitectures i veïnatges

MÚSICA / LA VEU

Se celebrà dijous passat dia 
13, a l’auditori de la Biblioteca 
Central la cinquena sessió del 
Cicle de Poetes de la Coral de 
Santa Maria, que estigué de-
dicada a l’obra de l’excantaire 
Antonieta Soteras Pons, igua-
ladina que des de fa 55 anys 
està prostrada en una cadira 
de rodes.
La vetllada formava part del 
programa del 75è. aniversari. 
El públic -entre el qual hi ha-
via una notable representació 
de la Frater- sortí molt satisfet 
de la vetllada, i pogué admi-
rar l’exposició “75 anys” que 
aquestes setmanes de novem-
bre es presenta a la sala de la 
Biblioteca.

Concorregut homenatge a 
Isidre Solé, a Jorba
Dissabte passat dia 15, la Co-
ral dedicà un homenatge al seu 
pianista Isidre Solé Solernou, 
amb la col·laboració de l’As-
sociació de la Gent Gran de 
Jorba. Els actes se celebraren 
a la veïna localitat i comptaren 

amb la presència de nombro-
sos amics i companys de l’ho-
menatjat. 
S’iniciaren amb una missa 
cantada a l’església parro-
quial, presidida per Mn. Enric 
Garcia. Després en el teatre 
de la Joventut Jorbenca s’oferí 
un magnífic concert sota la di-
recció de Coni Torrents i amb 
l’acompanyament de Maite 
Torrents. El públic aplaudí 
amb entusiasme les diverses 

interpretacions d’un programa 
atractiu i variat, i acomiadà 
dempeus als cantaires.
Després, un centenar de per-
sones s’aplegaren en un so-
par. A l’hora de les postres pro-
nunciaren parlaments d’elogi a 
la persona de l’homenatjat i li 
lliuraren sengles obsequis: Mn. 
Enric Garcia, rector de Jorba; 
Concepció Soteras, presiden-
ta de l’Associació de la Gent 
Gran; Lleonard del Rio, pre-

sident de la Coral amfitriona; 
i Josep Mª Palau, alcalde de 
Jorba. 
Isidre Solé Solernou, sensible-
ment emocionat, va dir: “Haver 
conegut la Coral de Santa Ma-
ria, és una de les millors coses 
que m’han passat en aquesta 
vida”. I va agrair l’homenatge, 
la nombrosa assistència i les 
continuades mostres d’afecte 
rebudes.

Propera festa de Santa Cecí-
lia
Dissabte vinent dia 22 a les 7 

de la tarda, la Coral de Santa 
Maria solemnitzarà a l’esglé-
sia parroquial de la Soledat, la 
missa vespertina, amb motiu 
de la festa litúrgica de Santa 
Cecília, patrona de la música. 
En acabar els i les cantaires es 
reuniran en un sopar de ger-
manor.
L’endemà diumenge a les 12 
del migdia participarà junt amb 
la Schola Cantorum, en la mis-
sa que organitza el departa-
ment municipal de cultura.

Màgic dinar de cloenda del 
75è aniversari
Per al diumenge dia 30 de no-
vembre la Coral celebrarà el 
“Màgic dinar de cloenda” del 
75è. aniversari. En aquests 
acte no hi mancaran obsequis 
commemoratius i sorteigs de 
regals, a més de l’actuació de 
l’il·lusionista internacional Xevi 
que amenitzarà la sobretaula. 
Els interessats en assis-
tir-hi poden fer la correspo-
nent reserva als telèfons se-
güents: 938030475 (Rosa) i 
636741530 (Concepció).

Emotiva sessió dedicada a Antonieta Soteras, excantaire 
de la coral de Santa Maria

La recitació de la poesia d’Antonieta Soteras. (Foto: Joan Talavera)

L’homenatjat Isidre Solé S. en el tall del 
pastís. (Foto: Joan Talavera)
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DIVENDRES 21

CONCERT. DE BACH A LLACH
- Igualada 
Concert a càrrec d’Edmon 
Bosch i Albert Gamez, piano 
i violoncel, que pretén ser un 
recorregut per la història de la 
música.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre 
a la Biblioteca Central. 

TEATRE. “VANIA”
- Igualada 
Les Antonietes porten a Igua-
lada “Vània” de Txèkov. L’adap-
tació més moderna, divertida i 
original d’un dels clàssics del 
teatre universal.
Divendres a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

DISSABTE 22

TEATRE. “VANIA”
- Igualada 
Les Antonietes porten a Igua-
lada “Vània” de Txèkov. L’adap-
tació més moderna, divertida i 
original d’un dels clàssics del 
teatre universal.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

SANTA CECÍLIA. LA MÚSICA 
SURT AL CARRER
- Igualada 
Els grups musicals i les corals 
actuaran a diferents carrers i 
places de la ciutat.
Dissabte de les 10 del matí a 
les 9 del vespre per diversos 
espais de la ciutat.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del conte “UN 
POT” amb textos de Pruden 
Panadès i amb il.lustracions i 

disseny de La page.
Dissabte a les 12 del migdia a 
Llegim...? Llibreria.

CONCERT DE SANTA CECÍLIA
- Capellades
La Coral Noves Veus de Ca-
pellades organitza novament 
el tradicional concert de Santa 
Cecília Patrona de la Música.
Dissabte a 3/4 de 9 del vespre 
a l’església de Santa Maria.

CONCERT DE JAZZ
- Capellades
Concert de jazz amb Chino & 
The Big Bet. 2n premi al Euro-
pean Blues Challenge 2013.
Dissabte a les 7 de la tarda a la 
sala Paper de Música.

CONCURS DE TEATRE
- Piera
Nova representació del con-
curs pierenc. El Casal Corpus 
grup de teatre de Barcelona 
presenta l’obra “l’habitació de 
Verònica”.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
al Teatre Foment.

DIUMENGE 23

LLIURAMENT DE PREMIS CIU-
TAT D’IGUALADA
- Igualada 
Acte del lliurament dels premis 
de la ciutat: art digital, compo-
sició musical, compromís so-
cial i cívic, disseny,fotografia, 
investigació, poesia i recerca.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

TEATRE. “VANIA”
- Igualada 
Les Antonietes porten a Igua-
lada “Vània” de Txèkov. L’adap-
tació més moderna, divertida i 

original d’un dels clàssics del 
teatre universal.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

TEATRE. “LA RATETA QUE 
ESCOMBRAVA L’ESCALETA”
- Igualada
Un espectacle musical de “La 
roda produccions” amb un nar-
rador ben peculiar: en Tom, un 
jove granger, que ens ense-
nyarà mil i una curiositats dels 
animals que té a la seva granja. 
Organitzat per Xarxa Igualada
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

TEATRE. “SONATS. MÚSICA, 
CANÇONS I ALTRES OBSES-
SIONS”
- Capellades 
Maria Jesús de Arenzana, Da-
vid Murgadas i Joan Valentí 
presenten aquesta proposta 
musical i teatral.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre la Lliga.

CONCERT-VERMUT
- Calaf 
Concert vermut amb Metrinova.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 
al cafè del Casal de Calaf.

DILLUNS 24

REPRESENTACIÓ
- Igualada 
La companyia Ytuquepintas 
porta el seu treball “Somnis 
de sorra”, l’art efímer, art per 
un instant. Organitzada per 
AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CINEMA INFANTIL
- El Bruc 

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

Projecció de la pel.lícula per 
a totes les edats “El meu veí 
Totoro”. Abans i/o després es 
podrà llegir el llibre de la versió 
cinematogràfica.
Dilluns a 2/4 de 7 de la tarda a 
la Biblioteca Verge de Montser-
rat.

DIMARTS 25

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN 
CATALÀ
- Igualada
Tertúlia per a persones adultes 
que volen practicar el català. 
Es llegirà “El diari d’una noia” 
d’Anna Frank.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA
- Capellades
Nou Audiciona’t de l’escola de 
música amb el concert “La mú-
sica del swing dels anys 50 a 
París”.
Dimarts a les 9 del vespre a la 
sala d’actes de l’Escola de Mú-
sica.

L’HORA DEL CONTE
- Masquefa 
“Els contes de la Tortuga Colo-
raines”. Narrador/a: La mama i 
la padrina.
Dimarts a 2/4 de 6 de la tarda a 
la Biblioteca de Masquefa.

XERRADA
- El Bruc 
“El joc en el desenvolupament 
infantil”. A càrrec de Glòria Co-
dina, psicòloga del CDIAP Ano-
ia.
Dimarts a 1/4 i 5 de 6 de la tarda 
a la llar d’infants La Cadireta.

DIMECRES 26

ZOOM, FESTIVAL EUROPEU 
DE CINEMA PER A TELEVISIÓ
- Igualada 
Comença la setzena edició del 
Festival més internacional de 
webseries.
Del 26 al 30 de novembre a 
l’Ateneu Igualadí.

BARRUFACINEMA
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula “Fro-
zen: el regne del gel” que adap-
ta el conte “La reina de les 
neus” d’Andersen.
Dimecres a les 6 de la tarda a al 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIJOUS 27

CLUB DE LECTURA
- Igualada 
Club de lectura per a perso-
nes adultes que han llegit el 
llibre “L’home de la maleta” de 
Ramon Solsona. Es comptarà 
amb la presència de l’autor.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
L’Associació Cultural d’Escrip-
tors, Totlletres,  presenten el 
seu tercer llibre “Unes quantes 
històries de misteri”, recull que 
contes.
Dijous a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu Igua-
ladí.

MÚSICA
- Igualada 
Concert amb The arts of the 
trio.
Dijous a les 2/4 d’11 de la nit al 
bar musical Hot Blues.

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.

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 Mu-
nicipal d’Exposicions de la Pobla de 
Claramunt.

TOTS JUNTS PODEM
Escultura i fotografia d’Isidre Escala i 

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

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

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

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

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

HOMES DE LES CAVERNES
Els homes i les dones del paleolític re-
ben també el nom d’homes de les ca-
vernes pels molts estris i restes que els 
arqueòlegs han trobat a les coves. Ex-
posició bibliogràfica.
Del 3 al 29 de novembre a la Biblioteca 
de Piera.

TEMPS DE RECREACIONS: DE 
DIA, DE NIT
Recopilació de les millors obres realiza-
des pel col.lectiu d’alumnes de fotogra-
fia de Piera.
Del 8 al 23 de novembre a les Voltes de 
Casa Bas de Capellades.

PREMI CIUTAT D’IGUALADA 
DE CREACIÓ ARTÍSTICA PRP-

COPI LLUCIÀ
Selecció dels treballs presentats 
aquest any a la modalitat de fotografia 
dels premis Ciutat d’Igualada.
Del 21 de novembre al 14 de desem-
bre a la Sala Municipal d’Exposicions.

K.L. REICH. LA VEU DE L’IN-
FERN NAZI
L’exposició pretén contribuir a promou-
re l’interès per la lectura a l’entorn de 
l’obra més representativa de l’autor 
manresà.
Del 21 de novembre al 21 de desem-
bre a la sala d’exposicions temporals 
del Museu de la Pell.

INDEPENDÈCIA!
Jordi Sanahuja
Imatges plàstiques d’un poble oprimit 
que fa 300 anys que lluita per al seva 
llibertat.
Del 26 de novembre al 16 de gener a 
la sala d’exposicions de l’Escola Muni-
cipal d’Art Gaspar Camps.
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El racó del Cineclub •  Sólo los amantes sobreviven

R.F.-

Aquest divendres, a 2/4 d’11, 
al Teatre de l’Ateneu, el Cine-
club presenta la producció bri-
tànica de 2013 Sólo los aman-
tes sobreviven (Only Lovers 
Left Alive), dirigida per Jim 
Jarmusch.
Si busquem dos trets carac-
terístics del cinema de Jim 
Jarmusch podem parlar, en 
primer lloc, de la seva apro-
ximació molt personal, i en 
certa manera desmitificadora, 
als gèneres; ja sigui el gène-
re carcerari (Bajo el peso de 
la ley), la comèdia d’episodis 
(Noche en La Tierra), el wes-
tern (Dead Man), el cinema 
de samurais i el thriller (Ghost 
Dog). En segon lloc, assenya-
larem una representació esbi-

aixada de les relacions huma-
nes vistes des dels marges del 
sistema.
Ambdós elements confluei-
xen a Only Lovers Left Alive, 
tot i que les relacions no són 
exactament humanes, atès 
que els protagonistes són 
vampirs. Uns vampirs desen-
cantats que troben escassos 
motius per perllongar la seva 
existència perpètua; tot i que 
encara senten cert interès per 
les manifestacions artístiques, 
i no es pot dir el mateix dels 
mortals, als quals ells anome-
nen zombis (una paradoxa in-
teressant), i que han convertit 
el món en un indret inhòspit. 
I així és com el retrata Jar-
musch, que viatja de Detroit 
fins a Tànger seguint l’estra-
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Vampirs deprimits

nya relació amorosa entre 
un músic underground (Tom 
Hiddleston) i dues vampires 

(excel·lents Tilda Swinton i 
Mia Wasikowska); res a veu-
re, però, amb les pel·lícules de 

Jesús Franco i encara menys 
amb la nissaga Crepúsculo. 

RAMON ROBERT.- 

Escrita i realitzada per Eric 
Lavaine, aquesta comèdia 
francesa (o millor dit, mitja 
comèdia, ja que també inte-
gra alguns accents dramàtics) 
gira al voltant d’un home de 50 
anys, Antoine. De fet, el ma-
teix dia del seu aniversari, An-
toine pateix un atac de cor. A 
partir de llavors, el normal se-
ria que es cuidés més. Però és 
que Antoine s’ha passat tota la 
vida cuidant la seva salut, la 
seva dieta i dedicant-se amb 
cura a tenir cura de la seva fa-
mília i amics. Precisament per 
això, el que decideix després 
de l’infart és canviar la seva 
vida i la dels que l’envolten.
Interpretada per Lambert Wil-

son, Franck Dubosc, Florence 
Foresti, Guillaume De Tonqu-
édec, Barbacoa de amigos ha 
estat un gran èxit de taquilla a 
França, on ha estat vista per 
més de dos milions d’espec-
tadors. A més de la lleugeresa 

Estrena a Tous •  Barbacoa de amigosGent de 50 anys

còmica i d’algunes seqüencies 
molt divertides -el sopar amb 
sangria, posem per cas- , la 
peŀlícula d’Eric Lavaine ex-
posa algunes qüestions rela-
cionades amb les crisis de la 
mitjana edat.

RAMON ROBERT.- 

Gràcies a les molt venudes 
noveŀles de Suzanne Collins, 
el cinema nord-americà ha 
trobat un nou filó comercial, 
mescla d’aventures i de thri-
ller futurista. Explotant el filó, 
ara s’estrena Los juegos del 
hambre, Sinjajo, parte 1. No 
cal dir que ben aviat s’es-
trenarà la ja rodada segona 
part. 
Amb direcció de Francis 
Lawrence i papers rellevants 
per a Jennifer Lawrence (la 
ben trobada protagonista de 
la nissaga), Josh Hutcher-

son, Natalie Dormer, Sam 
Claflin, Liam Hemsworth, 
Julianne Moore i el recent-
ment mort Philip Seymour 
Hoffman, la peŀlícula reprèn 
les aventures de la intrèpida 
Katniss Everdeen. Ara, des-
prés de destrossar el Jocs 
per sempre, Katniss es troba 
en el Districte 13. Sota el lide-
ratge de la comandant Coin 
i el consell dels seus amics 
més lleials, Katniss estén les 
seves ales mentre lluita per 
salvar Peeta Mellark i a una 
nació encoratjada per la seva 
valentia. 

Continua la nissaga
Estrena •  Los juegos del hambre. Sinsajo. Parte 1

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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



YELMO CINES ABRERA 3D

SOLO LOS AMANTES SOBREVIVEN
Estats Units. Drama romàntic i fantàstic. De Jim Jarmusch. Ambientada en 
un Detroit i Tànger romànticament desolades. Adam, un músic marginat 
i deprimit, es retroba amb la seva enigmàtica amant, Eve, qui no té 
problemes a reconèixer la seva condició de vampir. La seva història d´amor 
ha prevalgut al llarg dels segles, però el seu idil·li aviat és interromput per 
l´arribada d’Ava, la salvatge i incontrolable germana menor d´aquella. 

BARBACOA DE AMIGOS
França. Comèdia. D´Eric Lavaine. Amb Lambert Wilson, Franck Dubosc i 
Florence Foresti. El dia en què compleix 50 anys, Antoine pateix un atac 
de cor. A partir de llavors, el normal seria que es cuidés més. Però Antoine 
s´ha passat la vida cuidant la seva salut, la seva dieta i dedicant-se amb 
cura a tenir cura de la seva família i amics. Precisament per això, el que 
decideix després de l’infart és canviar la seva vida i la dels que l’envolten. 

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. 

LOS JUEGOS DEL HAMBRE. SINSAJO. 1A PARTE
Estats Units. Ciència-ficció. De Francis Lawrence. Amb Jennifer Lawrence, 
Josh Hutcherson, Natalie Dormer i Julianne Moore. Katniss es troba en el 
Districte 13 després de destrossar els Jocs per sempre. Sota el lideratge de 
la comandant Coin i el consell dels seus amics, Katniss estén les seves ales 
mentre lluita per salvar Peeta Mellark i a una nació encoratjada per la seva 
valentia ... Tercera i última entrega de la saga literària de Suzanne Collins, 
que es divideix en dues pel.lícules. 

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?

DE DIOSES Y HOMBRES
França. Drama. De Xavier Beauvois. Amb Lambert Wilson, Michael 
Lonsdale i Olivier Rabourdin.
A finals del segle passat, en un monestir situat a les muntanyes del 
Magrib, vuit monjos cistercencs viuen en perfecta harmonia amb els 
seus germans musulmans. Però una onada de violència i terror s’apodera 
lentament de la regió. Malgrat el creixent perill que els envolta i de les 
amenaces dels terroristes, els monjos decideixen quedar-se i resistir

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/ LOS JUEGOS DEL HAMBRE 
SINSAJO. PARTE 1 (12 anys)
Dv. i Ds: 17:30/20:00/22:30
Dg.:11:40/17:30/20:00/22:30
Dll a Dj.: 17:30/20:00

2/DOS TONTOS MUY TONTOS (12 
anys) 
Dv. : 17:55/20:20/22:45
Ds: 15:35/17:55/20:20/22:45
Dg.:11:50/15:35/17:55/20:20/22:45
Dll a Dj.: 17:30/19:35/21:45

3/DIXIE Y LA REBELION ZOMBI (7 
anys) 
Ds.: 15:45
Dg.: 12:15/15:45
3/DRACULA (16 anys) 
Dv a Dg: 17:30
3/RELATOS SALVAJES (16 anys) 
Dv a Dg.: 19:35
Dll a Dj.: 20:30
3/CAMINANDO ENTRE TUMBAS 
(18 anys) 
Dv a Dg.: 22:00
Dll a Dj: 18:00

4/NINJA TURTLES (7 anys)  
Ds: 16:00
Dg.: 11:40/16:00
4/INTERTELLAR (12 anys)  
Dv a Dg: 18:15/21:35
Dll a Dj.: 17:30/20.45

5/LOS JUEGOS DEL HAMBRE 
SINSAJO. PARTE 1 (12 anys) 
Dv.: 18:45/21:15
Ds.: 16:15/18:45/21:15
Dg.: 12:00/16:15/18:45/21:15
Dll a Dj.: 18:45/21:15

6/LOS BOXTROLLS (apta)
Dv.: 17.50
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Ds. 15:40/17:50
Dg.: 12:00/15:40/17:50
6/PERDIDA (16 anys)
Dv a  Dg: 20:00
Dll a Dj: 18:00
6/REC 4 (16 anys)
Dv a Dg: 23:00
6/LA ISLA MINIMA (16 anys)
Dll a Dj: 21:00

7/ OPERACION CACAHUETE 
(apta)
Dv.: 17:40
Ds.: 15:30/17:40
Dg.: 11:50/15.30/17:40
7/ESCOBAR: PARAISO PERDIDO 
(12 anys)  
Dv. a Dg.: 19:45/22:15
Dll a Dj.: 19:00/21:30

8/ DOS A LA CARTA (apta)
Dv.: 18:50/20:50/22:50
Ds.: 16:50/18:50/20:50/22:50
Dg.: 11:30/16:50/18:50/20:50/22:50
Dll a Dj.: 17:45/19:45/21:45

CINEMA A L’ANOIA

www.centreangles.com
C/ Òdena 26-28, 1r – IGUALADA  93 804 45 54

MatrÍcula oberta 
nou curs 2014-15

IGUALADA

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Divendres: 22:30
SOLO LOS AMANTES 
SOBREVIVEN

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 44 SETMANES TANCAT

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
DE DIOSES Y HOMBRES (7 anys) 
Dissabte: 18:00
EL NIÑO (16 anys)
Diumenge: 18:00
BARBACOA DE AMIGOS (7 anys)
Diumenge: 20:00
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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
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Igualada, novembre de 2014

Isabel Romeu i Solé

Que morí el dia 14 de novembre de 2002
Es prega una oració per la seva ànima

12è Aniversari

Igualada, novembre de 2014

Mercè Rabell Cañellas
Vídua de Josep Maria Soteras Farrés

Morí cristianament el dia 9 d’octubre a l’edat de 67 anys.

Celebrarem una missa en el seu record a l’església Soledat, diumenge dia
23 de novembre a les set de la tarda.

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

Jesús Martínez Susanna

Igualada, novembre de 2014

1r aniversari de:

Vidu de Lydia Ribé Samaniego que ens
va deixar el 18 de novembre de 2013

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

SOLIDARITAT / LA VEU

La Creu Roja distribuirà aju-
des alimentàries i de vestuari 
valorades en 319.000 euros 
aquest hivern, procedents ma-
joritàriament de fons propis de 
l’entitat i el Departament de 
Benestar Social i Família de la 
Generalitat. També es compta 
amb una aportació de l’Ajunta-
ment de Figueres 
Aquest hivern, es repartiran 
4.800 targetes de prepaga-
ment per a la compra d’ali-
ments entre famílies en situ-
ació vulnerable, un 85% més 
que les passades vacances 

d’estiu. L’entitat segueix prio-
ritzant aquest tipus d’ajut en el 
marc de l’Aliança Humanitària 
per a l’Alimentació Infantil. 
Un miler d’infants rebran ajuda 
de la Creu Roja per a vestu-
ari d’hivern. Com que alguns 
infants rebran tant ajuda d’ali-
mentació com de vestuari, la 
campanya especial tindrà, en 
conjunt, 5.000 beneficiaris. 
La Creu Roja a Catalunya dis-
tribuirà ajudes d’alimentació 
i vestuari d’hivern per a prop 
de 5.000 infants en risc durant 
aquest hivern. La institució 
humanitària desenvoluparà la 

seva campanya especial d’hi-
vern per a la infància, dotada 
econòmicament amb 319.000 
euros, que presenta aques-
ta setmana en motiu del Dia 
Mundial de la Infància (20 de 
novembre). 
Durant les vacances escolars, 
la Creu Roja repartirà 4.800 
targetes de prepagament, amb 
fons de la Creu Roja, perquè 
famílies amb fills i filles puguin 
comprar aliments en comer-
ços de proximitat, enfront de 
les 2.600 de les passades va-
cances d’estiu (+85%). Molts 
d’aquests infants reben be-

ques d’alimentació durant el 
període lectiu. Durant aquest 
hivern, la Creu Roja destinarà 
170.000 euros a les targetes 
de prepagament, dels quals 
160.000 procedeixen de fons 
propis de l’entitat i 10.000 de 
l’Ajuntament de Figueres. 
Pel que fa al vestuari d’hivern, 
la Creu Roja distribuirà 1.000 
ajudes per a infants en risc. 
Aquests ajuts, finançats amb 
una subvenció de 149.000 
euros del Departament de Be-
nestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, es 
distribuiran des dels 60 Punts 
de Suport a les Famílies amb 
què la Creu Roja compta arreu 
de Catalunya, en coordinació 
amb els serveis socials de 
cada localitat. 
D’entre els infants beneficia-
ris, alguns rebran ambdós ti-
pus d’ajuda, de manera que, 
sense duplicar els nens i ne-
nes que rebran tant targetes 
com vestuari d’hivern, el total 
de beneficiaris de la campa-
nya d’hivern se situa al voltant 
dels 5.000. 
Juntament amb les ajudes 

d’alimentació i vestuari, cal 
destacar que, en aquests mo-
ments, Creu Roja Joventut 
està ultimant els preparatius 
de la propera Campanya de 
Joguines, que, en la seva dar-
rera edició, va arribar a 27.670 
infants en risc, xifra que s’ha 
triplicat des de 2009. 

Més de 60.000 infants reben 
ajuda alimentària de la Creu 
Roja el 2014
Més enllà del període hiver-
nal, cal destacar que, des de 
principis d’any, la Creu Roja 
ha proporcionat ajuda alimen-
tària a 60.376 infants en risc, 
3.176 més que tot l’any 2013. 
L’entitat desenvolupa projec-
tes d’alimentació a l’entorn 
de l’escola (beques d’alimen-
tació per a estudiants de pri-
mària i secundària i targetes 
de prepagament), a més de 
distribuir lots amb productes 
bàsics (Programa d’Aliments 
de la UE i kits de suport soci-
al). Per reforçar tots aquests 
projectes, ja ha rebut 588.581 
euros des del passat mes de 
maig, mitjançant la campanya 
de l’Aliança Humanitària per a 
l’Alimentació Infantil (www.ac-
tuemja.org). 
La Creu Roja va llançar 
aquesta campanya davant de 
l’augment de la vulnerabilitat 
de la infància a Catalunya. 
Actualment, un 27,3% dels in-
fants catalans estan en risc de 
pobresa (Idescat) i, en el cas 
de les famílies ateses per la 
Creu Roja, un 91% han hagut 
de canviar els hàbits alimenta-
ris a causa de la crisi i el 19,2 
% realitza menys de tres àpats 
diaris per motius econòmics 
(Observatori de Vulnerabilitat, 
2014). 

La Creu Roja posa en marxa una campanya especial contra 
la pobresa infantil per atendre més de 5.000 infants catalans 
aquest hivern



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:

Neteja la mongeta tendra, renta-la i talla-la en quadrats. 
Cou-la en aigua bullent amb sal 4-5 minuts, esbandeix i 
posa-la amb aigua amb gel.

Pela les patates, renta-les i talla-les a daus. Cou-les 10 
minuts en aigua bullent amb sal i esbandeix-les.Escalda 
els tomàquets i talla'ls a daus.

Omple motlles quadrats amb tomàquet, mongeta tendra 
i patata. Rega’l amb l'assaonament (pebre, sal i vinagre, 
barrejada amb ceba molt picada i oli).

Ingredients :

-½ kg. de mongeta tendra
-¼ kg. de patates
-2 tomàtes grans

ASSAONAMENT:

-1 got de vi d'oli
-2 cullerades de vinagre de Xerés
- ½ ceba petita vermella
- sal  
- pebre

Motlle de mongeta tendra, patata i tomàquet



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
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

CHICAS
ORIENTALES

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

De 8 de la
 mañana a 12h.

 de la noche

Tel. 602 303 825

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

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
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
En Joan Rueda és un jove 
cuiner nascut a Sant Vicenç de 
Castellet (Bages) -i casat amb 
una igualadina- que ha elegit 
Igualada per tenir el seu restau-
rant. Es tracta del Sant Magí -al 
carrer del mateix nom i al peu 
de les escales mecàniques- on 
en Joan i el seu equip treballen 
amb els productes de proximitat 
i temporada. El secret però, és 
que tot el que serveixen és fet 
del dia. Mentre parlàvem fent 
aquesta entrevista, a les olles 
de la cuina es coïa la col i la 
patata del trinxat de la Cerdanya 
que tenien al menú del dia.
Com arriba un noi de Sant 
Vicenç a Igualada?.
La meva parella és igualadina.
Obrir-hi un restaurant amb 
la situació econòmica de la 
ciutat té molt risc?.
Penso que la gent té paladar i 
sap apreciar una bona elabora-
ció, un bon producte si el poses 
a taula al millor preu possible.
Abans de tenir el seu propi 
restaurant on ha treballat?
Al Raviolo i al Nuba de Man-
resa, a Montserrat, al Carles 
Presseguer de Rajadell....
Com és la seva cuina?
De proximitat, de mercat, de 
temporada... amb diferents 
coccions, diferents tècniques, 
mimant el producte i elaborant 

tots els plats cada dia. 
Quins són els plats que millor 
el defineixen?
Els arrossos, els peixos, els gui-
sats... Busco sempre la tècnica 
de cocció més adient per obte-
nir el millor profit de cada pro-
ducte. Si he de parlar de plats 
concrets diria el bacallà confitat, 
el Cuadrati de cabrit...
Què és més difícil de portar: 
la cuina o la marxa del res-
taurant?
En el meu cas portar el restau-
rant. No ens ho posen gens fàcil 
a les empreses familiars, per 
tirar endavant.
Vostè ,que coneix bé la cuina 
d’interior, em pot dir per què 
entre els plats tradicionals hi 
ha tan bacallà?
Antigament era el que millor es 
podia conservar a base de sal.
És cert que els cuiners mireu 
el menjar que deixen els cli-
ents al plat?
És imprescindible conèixer si 
als comensals els ha agradat 
allò que els servim. 
Quin és el secret d’un bon 
restaurant?
Això no ho sé. El que sé és el 
que vull jo: tractar al client com 
voldria que em tractessin a mi. 
Donar-li el millor plat i sempre 
acabat de fer. 
Ha baixat el consum de vi als 
restaurants?

S’ha notat una baixada de 
vendes pel que fa al vi i això 
ha repercutit en una baixada 
de preus que, de fet, convenia 
perquè hi havia vins anormal-
ment cars. Penso que no cal 
renunciar a un bon maridatge 
entre el menjar el beure. Cal 
dir que pots menjar bevent vi 
moderadament, sense perill de 
marcar en un control d’alcoholè-
mia. El que marca, són els des-
tiŀlats després de l’àpat. 
El restaurant Sant Magí està 
prou ben situat?. 
És molt cèntric i té aparcaments 
propers. Mirem que tingui un 
ambient càlid i acollidor. Ara, a 
la tardor i l’hivern, encenem la 
llar de foc i d’abril a setembre 
obrim la terrassa.
I els sopars d’empresa?

La força inusual a Espanya que ha 
fet possible l’aparició micològica 
de Podemos i la seva conversió 
final en partit polític disposat 
a trinxar l’esquema habitual al 
Congrés de Diputats comença 
també a tenir efectes de proximi-
tat en els municipis. A l’Anoia ja 
fa temps que a Piera i a Cabrera 
d’Anoia s’ha creat un dels “cer-
cles” d’aquesta formació política, 
però semblen disposats també 
a fer forat a Montbui, Vilanova 
del Camí i Igualada. No se sap 
encara si el volum de militants és 
prou important com per pensar 
en candidatures a les municipals, 
però podrien ser possibles sota el 
paraigües de “Guanyem”, gràcies 
a la implicació de col.lectius vin-
culats -alguns d’ells, però no tots- 
a la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH) dels esmentats 
municipis anoiencs. Es tracta, en 
tots els casos, de persones “anòni-
mes”, que no han participat mai 
dels escenaris polítics dels seus 
pobles i ciutats.
Tot plegat vindrà encara a incre-
mentar el nombre de participants 
en les properes eleccions muni-
cipals. A Vilanova del Camí, per 
exemple, es parla d’una dotzena 
de candidatures, i en altres pobla-
cions de la comarca s’apunta 
un creixement important de les 
Agrupacions d’Electors. A veure.

Hem creat tres menús degus-
tació, amb tres opcions de 
preu diferents perquè tothom 
s’hi trobi còmode.
Per què les postres dels 
restaurants, en general, són 
més cares que els plats?
Les postres porten molta més 
elaboració i els productes 
no són barats. Tot i això a la 
nostra carta les postres tenen 
un preu molt moderat.
A les postres és on inventeu 
més els cuiners?
Les postres et permeten jugar 
amb les textures i la presenta-
ció. Per a molts cuiners és el 
gran desconegut i, en el meu 
cas, és molt gratificant elabo-
rar unes postres que agradin i 
sorprenguin.
Un cuiner és un artista o un 
artesà?
En el meu cas em sento cuiner 
artesà autor dels plats. Gau-
deixo molt fent el que faig i pro-
curo que el comensal ho noti.
Fa poc més d’un any que es 
va fer càrrec del restaurant 
Sant Magí. Està satisfet de 
la decisió?
Quan em vaig fer càrrec del 
restaurant volia canviar l’opinió 
del públic millorant la relació 
de qualitat, quantitat i preu. La 
resposta és lenta però seguim 
amb la nostra idea i confiant en 
el boca a orella,dels clients.

4 paraules amb... Joan Rueda


