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Aigua del Prepirineu 
per a l’Anoia

S’ultimen les obres de la faraònica obra de portada d’aigües de la Llosa del Cavall

Avui i demà, torna la Gran Recapte d'Aliments

Vista aèria del pantà de la Llosa del Cavall, prop de Sant Llorenç de Morunys. S’ha construït una canonada de més de setanta quilòmetres fins a Igualada. P08

 Recta final de les 
obres que Acciona 
està fent en el gran 
dipòsit d'aigua sobre 
les Comes, à Òdena
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Ningú hores d’ara no dubta, ni tan sols 
els que se situen en els extrems del dis-
curs, que Catalunya viu un dels moments 
més decisius de la seva història contem-
porània. Més enllà de fàcils esquemes, 
o de retrospectives històriques que ens 
traslladen a d’altres segles i d’altres cir-
cumstàncies, molt diferents a les d’avui, 
el cert és que tenim damunt l’escenari 
real un camí que ens porta a resoldre de-
finitivament un dilema que sempre s’ha 
palpat en la nostra societat, però que mai 
s’havia entomat amb tanta força i volun-
tat de decisió. Caldria que, des de tots 
els punts de vista -els que estan pel sí, i 
també els que estan pel no- les postures 
quedessin ben clares, que no hi hagués 
ni un sol marge per cap dubte.
Entenem el discurs del president Mas com 
una mostra de voluntat clara i transparent 
per resoldre el tema que ens ocupa en 
aquest país des de ja fa massa temps, 
fent-ho de forma el més ràpida possible, i 
junts. D’altra banda, com s’ha fet sempre 
en aquest “procés” des dels seus inicis, 
amb la transversalitat i la suma com a 
protagonistes indiscutibles. 

Més enllà de tecnicismes, fórmules i in-
teressos lícits, la proposta de “llista úni-
ca” ens sembla encertada, perquè la 
transversalitat s’ha demostrat una aposta 
d’èxit en el que portem de procés sobira-
nista, com es va veure en la manifesta-
ció del 2012, la Via Catalana del 2013 i 
la V del 2014, amb una repercussió po-
lítica tremenda, i perquè és precisament 
ara -més que abans, si cal- quan aquesta 
“unitat” s’ha de veure a ulls de tothom, 
refermant que així els comicis siguin en-
tesos com unes plebiscitàries sobre la 
independència. Les eleccions haurien de 
fer-se tan aviat com el calendari ho per-
meti, evidentment, abans de les munici-
pals, evitant així allargar debats que es 
convertirien en estèrils i esgotadors.
A grans reptes, grans solucions. Un repte 
com el d’una possible independència ha 
de tenir necessàriament una llista de país 
que deixi clara una excepcionalitat histò-
rica com la que tenim avui. És hora de 
sumar, sí, i l’addició ha de ser tan original 
com sigui possible.

Doncs sí, és 
hora de sumar

Diana Gómez
L’actriu igualadina Diana Gómez rebrà aquest cap de setmana, 
dins el Festival Zoom, el Premi Auguri Sita Murt, un premi que es 
dóna a joves promeses de la interpretació.
Diana Gómez és coneguda per haver participat en nombroses 
sèries de televisió com poden ser Águila Roja, El secreto de Pu-
ente Viejo i amb els telefilms Barcelona, Ciutat Neutral i Concep-
ción Arenal, la visitadora de cárceles, entre d’altres. Actualment 
la podem gaudir a “El crac” de TV3.

Josep Lluís Núñez, empresari de la construcció i 
expresident del Barça va entrar a la presó amb el seu 
fill per complir condemna per haver subornat inspec-
tors d’Hisenda i obtenir rebaixes en les actes fiscals 
que li feien a les seves empreses.

Jaume Matas, expresident balear, va escoltar com 
el jutge Florencio de Margos Madruga, titular del Jut-
jat de Vigilància Penitenciària de Valladolid  li treia el 
tercer grau, i per tant havia de tornar a la presó de 
Segòvia. Així intenten evitar “que el ciutadà deixi de 
confiar en la justícia”

Eduardo Torres-Dulce, fiscal general de l’Estat, ha 
decidit tirar endavant la querella contra Artur Mas, 
President de la Generalitat, Joana Ortega, Vicepresi-
dent i Irene Rigau, consellera d’Educació. Els acusa 
de quatre delictes desobediència, usurpació de fun-
cions, prevaricació i malversació de cabals públics, 
malgrat el ple de fiscals de Catalunya s’hi havia opo-
sat per no trobar-hi suficient base jurídica. 

José María Romero de Tejada, fiscal superior de 
Catalunya, finalment ha presentat la querella davant 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Entre 
les moltes coses que explica el més significant és: 
“El govern de la Generalitat (...), amb l’única i ex-
clusiva finalitat d’evitar el control jurisdiccional que 
fins aleshores els havia obstaculitzat, va adoptar una 
nova estratègia: la d’impulsar el mateix procés mit-
jançant actes jurídics no formalitzats i actes materi-
als d’impuls, establint una via de comunicació amb 
la ciutadania mitjançant la web institucional www.
participa2014.cat”. Això de la via de comunicació és 
un terme que defineix la democràcia que entenen els 
promotors de la acció jurídica.

Pablo Iglesias, en acabar de ser investit com a se-
cretari general de Podemos, va qualificar “de brindis 
al sol les aspiracions sobiranistes de CDC i ERC”. El 
que defensava el dret a l’autodeterminació de tots 
els pobles el nega als catalans. Es veu que això de 
Podem, només és per segons què, ja que els cata-
lans “no podem”.

Santiago Fisas, eurodiputat del PP, que havia pro-
posar Societat Civil Catalana (SCC) com candidat 
als  ‘Ciutadà Europeu 2014’ per “promoure la con-
còrdia, la convivència, el respecte, la tolerància, la 
llibertat d’expressió i el diàleg”, ha vist com el Par-

lament Europeu ha concedit a l’entitat antiindepen-
dentista un dels premis pel “compromís excepcional 
amb els valors europeus de comprensió mútua i més 
integració”.  També han estat guardonades altres 
dues organitzacions espanyoles. L’orde hospitalari 
Sant Joan de Déu i el menjador social de La Cocina 
Económica de Logronyo. En canvi l’Assemblea Na-
cional Catalana, que també optava al guardó, no va 
ser premiada. 

José Manuel García-Margallo, ministre d’Afers Ex-
teriors espanyol, ja ha advertit que “la comunitat in-
ternacional no reconeixerà mai una Catalunya fruit 
d’una Declaració Unilateral d’Independència” i ha 
reiterat que un hipotètic Estat català també quedaria 
fora de la Unió Europea.

Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat, ja 
ha respost” Mai he estat una persona radical, però 
en aquesta Espanya cada cop hi cap menys gent”.

La mort de Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa 
d’Alba i de Berwick, i l’aristòcrata amb més títols no-
biliaris del món, ha posat de relleu d’un món on el 
poder, les riqueses i les intrigues s’amaguen sota 
la imatge de la premsa rosa. El tractament mediàtic 
ha estat a l’alçada de la figura. Per cert James Fiz-
James Stuart va ser el primer duc de Berwick i el 
comandant en cap de les forces franceses que van 
entrar a Barcelona l’onze de setembre del 1714. Ha-
via nascut a Moulins a França i era fill il·legítim del 
duc de York, després rei Jacobo II d’Anglaterra.

Francisco Nicolás, conegut com el petit Nicolàs, 
s’ha decidit a fer declaracions. Esborrona veure què 
passa en aquest país. Espies com Amedo i Domín-
guez. I posant el CNI al mateix nivell que la TIA de 
Mortadelo i Filemon.

Pedro Sánchez, secretari general del PSOE ha se-
leccionat la seu de la patronal Foment del Treball per 
la trobada amb la ‘part catalana’ del grup conegut 
com el ‘lobby del Pont Aeri, on entre d’altres hi ha-
via Joaquim Gay de Montellà (president de Foment), 
Antoni Brufau (Repsol), Ángel Simon (Agbar), Marc 
Puig (Puig), Luis Conde (Seeliger & Conde), Javier 
Godó (La Vanguardia) Enric Lacalle (Meerting Point) 
i Josep Sánchez Llibre (UDC). Un ventall represen-
tatiu del pensament català.  

Un repte com el d’una possible 
independència ha de tenir neces-
sàriament una llista de país que 
deixi clara una excepcionalitat 

històrica com la que tenim avui. És 
hora de sumar, sí, i l’addició ha de 
ser tan original com sigui possible
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El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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El pla que Artur Mas, parlant en nom propi, propo-
sava dimarts passat em va sorprendre. A mesura 
però que hi reflexiono, no el trobo tan sorprenent. El 
que em sorprèn en canvi, és la resposta que n’han 
donat, gairebé sense temps a pair-lo, els líders del 
PSC i d’Iniciativa. No puc parlar encara de la res-
posta d’ERC perquè el seu líder -Oriol Junqueras- 
no parlarà fins dimarts vinent. Una opinió que cal 
tenir en compte.
Artur Mas proposa que durant divuit mesos els 
partits polítics catalans deixin els escons del Par-
lament de Catalunya a ciutadans il·lustres perquè 
tirin endavant el procés d’independència i preparin 
el terreny per a una Constitució de Catalunya. Su-
perada la sorpresa inicial a mi la proposta m’agrada 
-insisteixo que tinc ganes d’escoltar Oriol Junque-
ras- perquè és posar el debat sobiranista en mans 
del poble que és, en definitiva, qui l’ha dut a les co-
tes d’èxit on es troba.
Els partits, d’altra banda, no hauran pas de renun-
ciar a incidir en la política catalana. Tenen ajunta-
ments, diputacions, consells comarcals, diputats a 
Cortes, Senadors... i milers de càrrecs a l’adminis-
tració. Per tant, si durant divuit mesos no tenen el 
seu escó al Parlament de Catalunya, no significarà 
la desaparició de cap opció política.
La setmana passada en aquesta mateix pàgina els 
deia que ara es l’hora que els partits es posin al ser-
vei dels ciutadans. La proposta d’Artur Mas està en 
aquesta línia però no ho veuen així ni el PSC ni ICV. 
Per a un igualadí que tingui un mínim de memòria, 
això és incomprensible.
Els igualadins podem recordar l’acord polític ano-
menat Entesa per Igualada on el PSC i Iniciativa 
varen presentar-se tres vegades junts i això va per-
metre a Jordi Aymamí ser alcalde de la ciutat durant 
dotze anys seguits, tot i que l’Entesa per Igualada 
només existia durant els períodes electorals. Pos-
teriorment i en altres poblacions, aquesta fórmula 
d’agrupació de partits, que per l’aplicació de la Llei 
d’Hont, prima la obtenció d’escons, també es va re-
petir amb idèntic nom “Entesa” i amb els mateixos 
protagonistes: PSC i ICV. En la valoració dels re-
sultats electorals, en tots els casos d’Entesa PSC-
ICV, els seus protagonistes es felicitaven per l’acord 
signat. 
Per això em xoca que, primer Dolors Camats i des-
prés Miquel Iceta, diguin que no volen debatre la 
proposta d’Artur Mas. Si a Igualada varen compro-
var que era bo per als seus interessos electorals per 
què no ho volen aplicar al conjunt de Catalunya?
El desencís dels ciutadans i el desprestigi dels par-
tits els hauria de portar a repensar una gestió basa-
da en mantenir-se al poder costi el que costi i caigui 
el que caigui. Els recomano que mirin la llista de 
dirigents de partit, tant catalans com especialment 
espanyols, que han caigut els darrers mesos.
Com deia aquell, “que n’aprenguin”.

Que n’aprenguin!

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Rheza. Rheza era un noi persa ple de virtuts. 
Els més necessitats li anaven al darrere, ja que es 
deia que la seva caritat no tenia límits. Un dia pas-
sejava pel camp i va trobar-se un miserable que 
plorava amargament. “Què tens?”. I el pobre li va 
explicar que s’havia quedat vidu i tenia una nena 
petita. No la podia portar a l’escola i sabia que, pels 
deutes contrets, li prendrien el poc que tenia. En 
Rheza, compadit va tocar amb el seu dit una pedra 
que hi havia al terra que immediatament es va con-
vertir en or. “Com t’ho has fet?” li preguntà l’home. I 
en Rheza li explicà que era un do amb el que havia 
nascut i que tot el que tocava amb el seu dit s’hi 
convertia. El pobre li va suplicar que n’hi donés més 
“perquè la vida és molt llarga”. En Rheza va cercar 
una roca la convertí en el preciós metall. I aquell 
home, amb els ulls encesos de cobdícia se li va tirar 
al damunt i el va matar. No en tenia prou amb l’or. 
Volia aquell dit. 
L’avarícia és un pou sense fons. És un vici no té 
mai aturador. En aquest conte -que ve des l’antigui-
tat- ens adonem que pot arribar fins a voler matar 
el seu benefactor. No en tenia prou en haver acon-
seguit  una riquesa mai somniada. En volia més i 
més. I es lamentava que aquell dit hagués perdut 
el seu poder. No de la mort d’un home bo. Moltes 
persones i societats són avaricioses. Depredadors. 
Una volta caigut l’Imperi Romà algú va descobrir 
les qualitat de la calç per poder construir. I es des-
truïren palaus i cases senyorials, per convertir el 
marbre en calç. A la foguera hi anaren obres mera-
velloses treballades per grans artistes. Però aque-
lla caterva d’ignorants vivia ‘la riquesa del moment’. 
Com ara que hem convertit el petroli en un bé il-
limitat que es crema frívolament.
Però també hi ha nacions que han confós la soli-
daritat amb l’esclavatge. Es creuen superiors per 
tenir qui treballi per a ells mentre fan de senyors. I 

D E  L ’ A N O I A
03DIVENDRES

28 de novembre de 2014

Opinió

Ll
uí

s 
Ca

pd
ev

ila
 

A
 C

UA
 D

’U
LL

utilitzen la força quan els oprimits s’exclamen. Així 
aquells que es creuen propietaris d’extensions de 
terreny, que mantenen des fa segles, perquè algun 
avantpassat va fer grans serveis al rei de torn. I es-
grimeixen la llei que ells van escriure, per continuar 
gaudint dels seus privilegis. Imperis que es volen 
mantenir exigint un vassallatge que s’obtingué en 
el passat per uns serveis, guerres o conquestes, 
que avui no tenen ja validesa. Les lleis injustes no 
poden ser bastides des l’avarícia. 
Voler ésser més ric, posseir més coses i tenir més 
poder, és gairebé una malaltia. Així hi ha qui acu-
mula fortunes sense traspassar la llei que li convé. I 
des d’aquesta situació avantatjosa,  nodreix la seva 
autoestima i augmenta la seva ambició. Ja no n’hi 
ha prou amb el que té, sinó que vol augmentar en-
cara més i més el seu poder. És una set insaciable. 
I l’èxit  alimenta aquell ego que no es dóna mai per 
satisfet. I quan veuen alguna cosa dels altres tam-
bé la volen. No poden tenir menys que els altres. I 
no els interessa gens saber com ho han aconse-
guir. Ni tenen massa escrúpols per fer el que calgui 
per obtenir-ho.
Els plaers de l’avar són assolir tot el que sigui possi-
ble. Insaciables, cobdiciosos. Per no arribar enlloc. 
Però per poder fer el que vulguin. Per ser gairebé 
déus. I no són més que mesquins miserables, que 
han canviat la pobresa material per la pobresa de 
l’esperit. I els que estan a la vora, canvien l’avarícia 
per l’enveja. I cerquen la forma de posar-se en el 
seu lloc. No saben que el dit d’en Rheza perd poder 
amb la mort. Això passa quan es mata a qui ens 
feia rics sense adonar-nos que els mèrits estaven 
en els altres. I lluiten per tenir el que no els canviarà 
el seu destí. Perquè en l’avarícia no hi ha la felici-
tat. Només la solitud i l’amargor del buit. I totes les 
cadenes cauen quan són molts els que tiben i pocs 
qui les aguanten.

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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com
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NOVEMBRE/DESEMBRE
28 Ruf; Mansuet; Jaume de Màrchia 
29: Sadurní; Demetri; Il.luminada.
30: Andreu; Justina.
1: Eloi; Edmon Campion i Robert Southwell, 
2: Silvà; Bibiana; Elisa
3: Francesc Xavier; Cassià; Sofonies. 
4: Joan Damascè; Bàrbaral; Bernat;  Ada
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 (entl. 2a)  
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· 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.

REC, el recinte firal més 
innovador d’Europa
•• JAUME RODRÍGUEZ ENRICH 

Ho va dir ell director del mercat inter-
nacional de Fira de Barcelona Miquel 
Fuertes (entre altres, coordinador de la 
presència del  fòrum Mobile a BCN) en 
la seva visita particular el REC10 i ho 
ratifico  perquè és una de les meves 
especialitats  professionals
Mentres a Estrasburg, Lisboa,  Eivis-
sa Barcelona, Nova York, etc la solu-
ció per als seus espais industrials en 
desús ha  sigut convertir-los en allò 
tan fàcil de  bars, restaurants, disco-
teques, etc, l’equip de Recstores, amb 
creativitat, passió pel barri i Igualada, 
treball -molt de treball-, entusiasme, 
aguantant incomprensions caduques i 
amb molta, molta capacitat empresa-
rial, han convertit el REC en un espai 
únic com ho demostra l’èxit creixent de 
les convocatòries pop-up store. I es-
pecialment en la  fidelitat d’expositors 
i visitants.
 Un  espai firal únic on l’interior i l’exte-
rior s’uneixen amb l’oferta i les emoci-
ons. I la comercialitat, l’art i la cultura.
Ia sorpresa i  últimament en la gastro-
nomia dels truk foods.
En la tertúlia última del DdD que co-
ordina Jordi Cuadras la pregunta era: 
què hem de fer al Rec? I mentres els  
urbanistes i els promotors immobiliaris 
donen 30 anys d’espera per renovar-
lo, la resposta ens la donava el direc-
tor del mercat internacional de Fira de 
Barcelona Miquel Fuertes, en la seva 
visita particular al REC. Va ser potent: 
és el recinte firal més innovador d’Eu-
ropa. Doncs continuem l’activitat.
Dit això em permeto encoratjar l’equip 
del pop-up store en la recerca d’altres 
sectors (per exemple, l’automòbil, la 
gastronomia, la música, les tecnologi-
es de la informació etc) que amb una 
estratègia de complicitats i partners, 
podria donar molts bons resultats per 

a ells mateixos, com empresaris i per a 
Igualada que tant estimen. Com sem-
pre estic la seva disposició sense més 
voluntat que facilitar propostes i con-
tactes  i sense cap voluntat executiva  
ni econòmica. Senzillament m’estimo 
Igualada.
Una reflexió: s’imaginen el Zoom fes-
tival al Rec? Li donaria, entre altres el 
glamur i la repercussió que la convo-
catòria necessita.

Reutilització al Rec
•• JOSEP MOIX I VILANOVA

Un cop més, Igualada ha ensenyat 
com es poden reutilitzar les adoberies 
i fàbriques, on els nostres pares, avis, 
besavis i rebesavis, amb l’esforç del 
seu treball varen aixecar unes fàbri-
ques un barri i una ciutat.
Quina bona pensada els que han fet 
possible l’Experimental Rec Stores. 
REC.0.
Com han omplert aquets passats dies 
de vida Igualada, com s’ha encomanat 
les ganes a la ciutat, quina Rambla 
aquest dissabte, quanta activitat.
Hem vist, com el que semblava un bell 
barri ha reprès de vida, com es pot 
refer i no enderrocar, el que han estat 
adoberies fetes amb esforç i orgull.
Reutilitzar és donar de nou vida, és no 
convertir en residu, deixalla, el que es 
pot tornar a fer servir, encara que sigui 
de  manera diferent, o per un altre ús.
El Viver del Rec ens agrada formar 
part d’aquest barri i ser-ne un nou veí.
Dels que encara hi són, dels que han 
vingut abans que nosaltres i de segur 
els molts que es sumaran ara i en en-
davant a fer d’aquest espai un lloc on 
treballar-hi.
El Viver del Rec, també ha tornat a 
donar vida a un espai que els Vivers 
Palau varen fer-ne la primera Jardi-
neria de la ciutat.  Des del primer mo-
ment vàrem voler reutilitzar el màxim 
de materials dels que s’han fet servir 

en la seva construcció superant el 70 
% de reutilitzat. N’estem orgullosos i 
hem vist com la comarca ho ha valo-
rat, acompanyant-nos i participant de 
les propostes i omplint el Jardí.
Gràcies a tots els que han, fem i faran 
REC a IGUALADA.

Josep Faus Beltran, un 
sacerdot diferent
•• JOAN PUJOL BARTROLÍ

A l’any 1966 el poble dels Hostalets de 
Pierola varen tenir una nova bona, la 
de rebre en Josep Faus Beltran com a 
sacerdot regent i el comprovar ràpida-
ment, i per al nostre bé, unes actituds 
diferents i no habituals que ens satis-
feien d’allò més. El primer dia, a l’en-
trada a la rectoria, s’hi va trobar dos 
pintors que li pintaven els seu despatx, 
ràpidament es va treure el jersei oferint 
la seva ajuda en apartar mobles i aju-
dar a pintar. Pels seus fruits els conei-
xereu, dèia Jesucrist i aquests fruits es 
multiplicaren convertint-se en accions 
de bon cor ja que el que més l’impor-
tava era quines necessitats caritatives 
podia pal·liar, començant per servir 
amb un senzill cotxe comprat amb els 
seus estalvis per utilitzar-lo amb el fet 
d’acostar els dos quilòmetres que se-
paren Els Hostalets de l’estació de tren 
de la vila de Piera, portant a gent gran 
necessitada per no patir fred o resguar-
dar-los de la pluja amb tot l’amor pos-
sible. Quan en una família s’havia de 
traslladar urgentment a un malalt, i es 
podia fer sense ambulància, ell s’en-
carregava del trasllat a l’hospital. Es 
preocupà de tancar i assegurar l’antiga 
església de Pierola origen i quedés as-
segurada perquè ningú prengués mal.  
Amb la intenció d’unir el poble, mera-
ment agrícola, convocà una reunió de 
pagesos invitant-los a formar una coo-
perativa agrícola per la qual necessi-
taven com a mínim vint-i-dos socis, la 
idea va ser aprovada i es comprà una 

gran part territorial anomenada Salas 
on hi havia plantació d’arbres fruiters, 
es va fer la compra d’estris i un tractor 
de segona ma i es posà fil a l’agulla. 
Les primeres fruites tenien com a client 
els supermercats Caprabo i seguida-
ment s’instal·là una botiga a Barcelona 
però, al llarg del temps alguns socis 
es donaren de baixa, calia llavors molt 
d’esforç per tirar la cosa endavant i a 
més en observar que certa gent del 
poble no els agradava que un sacerdot 
no estés dedicat exclusivament a l’es-
glésia i es formà un nucli de protesta 
demanant el seu trasllat. Això va tenir 
efecte i a l’any 1976 va ser traslladat a 
la parròquia de Sant Andreu de la Bar-
ca però no deixant la cooperativa, al 
poc temps retornà per encarregar-se 
també de la parròquia de la mare de 
Déu de la Mercè en la barriada de Ca 
n’Aguilera, terme de Piera i al veure 
que dita cooperativa ja era molt dificul-
tosa de portar van acordar de vendre 
el terreny i els estris donant per finalit-
zada dita cooperativa.
Veient que el cementiri dels Hostalets 
es feia petit, amb la seva gran bondat, 
aconseguí del seu propietari que li ce-
dís una part de terreny a la parròquia 
per poder engrandir el cementiri, es 
una llàstima que quan surt una per-
sona capaç de fer tot el bé pels més 
necessitats jugant-se els seu patrimoni 
això no agradi segons aquí.
El maig de l’any 1988 va ser destinat a 
Montmeló i posteriorment a Sabadell. 
El 3 d’octubre del 2013, el Sr. Bisbe de 
Terrassa acceptà la seva jubilació ca-
nònica i passà a residir a la residència 
sacerdotal de Sant Josep Oriol, on el 
27 d’octubre del 2014 a lliurat la seva 
ànima al Senyor.
Josep Faus Beltran, els que realment 
valorem el teu amor als altres no t’obli-
darem.

Dia 28: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 29: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 30: BAUSILI/ Born, 23
Dia 1: CASAS V./ Soledat, 119
Dia 2: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 3: FÀTIMA/ Av. Pietat 25
Dia 4: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58

cartes al director
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La Diputació de Barcelona aporta prop d’un milió 
d’euros a la Xarxa d’habitatges d’inserció social 
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se llar, dones víctimes 
de la violència, drogo-
dependents, persones 
amb trastorns mentals, 
receptors de prestaci-
ons econòmiques molt 
baixes, joves extutelats 
i altres situacions anà-
loques que requereixen 
una especial atenció.

Són les entitats del ter-
cer sector les que es 
fan càrrec del paga-
ment del lloguer i de 
les despeses corrents 
dels pisos (llum, aigua, 
gas, etc.), així com del 
seu manteniment. A 
banda, cada entitat fixa 
els paràmetres d’esta-
da i les condicions dels 
inquilins. Els fons pro-
cedents de la Diputació 
de Barcelona ajudaran, 
per tant, a cobrir aques-
tes despeses.

Durant aquest 2014, 
l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya ha signat 
convenis amb entitats 
socials de la demarca-
ció de Barcelona per 
cedir-los 153 pisos del 
seu parc públic per 
destinar-los a aquesta 
Xarxa d’inserció social. 
El 2013 es van signar 
convenis per cedir 122 
pisos i el 2012, per un 
total de 98.

Un total de 30.000 fa-
mílies ateses

Catalunya és, de fet, el 
territori de l’Estat que 
més recursos destina en 
matèria d’habitatge per 
evitar l’exclusió social, 
amb uns 60 MEUR, que 
beneficien 30.000 famí-
lies. Aquestes llars per-
ceben una mitjana anual 
de 2.000 euros en ajuts.

Enguany, el Govern ca-
talà ha posat en marxa 
una línia d’ajuts espe-
cífica per a aturats de 
llarga durada, dotada 
amb 7 MEUR, que ha 
permès concedir a unes 
4.000 famílies uns ajuts 
que oscil·len entre 170 
i 200 euros mensuals 
per ajudar-los a pagar 
les quotes de lloguer o 
hipotecàries. La volun-
tat és tornar a convocar 
aquestes subvencions 
l’any 2015 i ampliar-ne 
la dotació pressupostà-
ria.

La Diputació de Barce-
lona aportarà 920.000 
euros a l’Agència de 
l’Habitatge de Catalu-
nya per finançar la Xar-
xa d’habitatges d’in-
serció social. Aquest 
import, que s’abonarà 
entre aquest any i el 
proper a  l’Agència, 
que coordina aquesta 
Xarxa, servirà per man-
tenir el suport econò-
mic a les entitats que 
gestionen pisos tute-
lats per a col·lectius 
en risc d’exclusió.

El president de la Di-
putació de Barcelona, 
Salvador Esteve, con-
sidera que «la situació 
d’emergència provo-
cada per la crisi finan-
cera i econòmica ha 
situat les polítiques 
públiques d’habitatge 
en un primer pla, que 
no els era habitual». I 
reconeix «el paper de 
les entitats que formen 
la Xarxa, així com el de 
la Taula del Tercer Sec-
tor Social en el desen-
volupament d’aquesta 
acció en favor d’un dret 
essencial en una socie-
tat lliure i democràtica».

El fort impacte de la cri-
si econòmica ha tingut 
com a conseqüència un 
empobriment d’amplis 
sectors de la població. 
L’habitatge és una de 
les necessitats bàsi-
ques més afectades. 
Com a conseqüència, 
les entitats que gestio-
nen els pisos inclosos 
dins la Xarxa d’habi-
tatges d’inserció social 
han vist desbordades 
les seves previsions i 
necessiten reforçar els 
ajuts per mantenir-los 
en funcionament.

Pisos tutelats per a la 
reinserció social

Actualment, un total 
de 100 entitats formen 
part de la Xarxa a la de-
marcació de Barcelona 
i gestionen 916 habitat-
ges. Es tracta de pisos 
on les persones que s’hi 
allotgen poden gaudir, 
a més d’una llar digna, 
de suport psicosocial 
per ajudar-les a rein-
tegrar-se a la societat. 
S’adrecen, entre d’al-
tres, a persones sen-

EL president de la Diputació, Salvador Esteve, i el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, Santi Vila, signant el conveni que formalitza l’acord, en presència de la presidenta de la Taula del 
Tercer Sector, Àngels Guiteras; el diputat de Benestar Social, Salut Pública i Consum, Josep Oliva; el secre-
tari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
Carles Sala; i el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt.

Cessió de pisos i intermediació
Aquesta acció s’emmarca en el conjunt d’actuacions de la Diputa-
ció de Barcelona per l’impuls de la inclusió social i la lluita contra 
la pobresa. S’afegeix, per exemple, a la col·laboració d’enguany 
amb Caritas, que ha permès la cessió a aquesta  entitat de 43 pi-
sos propietat de la corporació, per destinar-los a famílies en risc 
d’exclusió social. 

També en col·laboració amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, a 
més dels ens locals i els col·legis d’advocats de la demarcació de 
Barcelona, la Diputació està desplegant el Servei d’Intermediació 
en Deutes de l’Habitatge (SIDH) per tota la demarcació, destinat a 
persones en risc de desnonament per impagament de les quotes 
hipotecàries. Actualment estan en funcionament 15 punts d’aten-
ció al territori, amb una previsió d’obertura d’11 punts més abans 
de final d’any.
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Les expectatives creades a l’entorn del dis-
curs d’Artur Mas sobre el full de ruta vers la 
independència es varen veure gratament su-
perades per les propostes que va formular. 
Per primera vegada en molts anys vaig escol-
tar unes concrecions que anaven més enllà 
de les simples intencions o dels plantejaments 
dels partits. Sempre he pensat que la part més 
dèbil del procés d’independència són precisa-
ment els partits polítics, perquè massa sovint 
posen els seus interessos per davant dels del 
país.
Però el dimarts va ser diferent. Mas va dema-
nar que per una vegada –una sola- s’apar-
quessin les diferències, ja que allò que es 
planteja no és simplement un canvi de govern 
sinó assolir un estat nou dintre d’Europa, és a 
dir, fer realitat uns ideals pels quals tants ca-
talans han lluitat al llarg de molts anys. És un 
moment únic i irrepetible i no podem perdre el 
tren per les diferències entre els grups polítics.
Estic segur que només aconseguirem la inde-
pendència si hi ha un front comú –que no és el 
mateix que una llista única-; un front que li doni 
credibilitat, independentment de les ideologi-
es i plantejaments dels partits. Per trobar-se 
en aquest front, cadascú hauria de renunciar 
temporalment a fer prevaler els seus progra-
mes i unir-se en la defensa un sol punt: la in-
dependència. En aquest aspecte, la proposta 
de Mas és de pura lògica. Assolim primer l’es-
tat que volem i després ja posarem sobre la 
taula els diferents plantejaments polítics. 
I com que en tot aquest procés hi ha tingut una 
part preponderant la societat civil, també és 
lògic que entrin a formar part d’aquesta con-
centració aquelles persones i entitats que han 
estat les que han empès el carro dels polítics 
per avançar cap a la independència. Sense 
l’esforç de la societat civil no seríem on som i 
bé mereixen ocupar un lloc en aquesta etapa 
del procés. Per això, seria llastimós que tantes 
mobilitzacions, tantes hores de treball, tants 
esforços de tantes persones durant tant de 
temps se n’anessin en orris per la mesquinesa 
de fer prevaler les ànsies partidistes de poder 
per damunt de les aspiracions d’una bona part 
de la societat catalana.
Si fins ara s’ha demanat al govern de Madrid 
que escolti la veu de Catalunya, és lògic que 
es demani també als partits que no posin els 
seus interessos particulars al davant dels del 
país. En realitat, mai com ara havíem tingut 
tants vents a favor: immersos en una crisi eco-
nòmica sense precedents i amb l’aixeta dels 
recursos tancada; una crisi política d’institu-
cions ancorades en un passat d’arrels fran-
quistes que ignora els canvis socials; una crisi 
social que ha acabat amb la paciència de tot-
hom pels nombrosos escàndols de corrupció 
mentre tanta gent no té l’imprescindible per 
viure. Hi ha un sentiment generalitzat que el 
model actual ja no serveix i per a molts l’úni-
ca solució és allunyar-nos d’un estat corrupte, 
colonitzador i dictatorial. Però li hem perdut la 
por i ja no ens espanten les seves amenaces. 
Hem de continuar fent el nostre camí i ningú 
entendria que ens aturéssim nosaltres matei-
xos perquè ens barallem per veure qui porta 
les regnes. 

Ombres i clarors 
d’una proposta

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

En situacions de crisi no sols econòmica, sinó tam-
bé política i institucional tan greu com les que estem 
immersos, temps d’incertesa, inseguretat, de pati-
ment de tanta gent i fins i tot de por, és molt impor-
tant l’actitud personal i col·lectiva amb la que hi fem 
front, perquè estem obligats a plantar-hi cara amb 
determinació. Altra cosa seria que ens rendim i ens 
abandonem al vaivé fatídic de les circumstàncies. 
Aquesta última seria una actitud que porta directa-
ment a la inacció i a la ruïna  de qualsevol comunitat. 
La realitat tossuda del dia a dia ens mostra exemples 
individuals i col·lectius paradigmàtics d’una voluntat 
lluita que nia en el si la  societat anoienca i catalana 
per trobar una sortida als temps convulsos que ens 
ha toca t viure.
Per tant donem per segur que a l’adversitat és neces-
sari fer-hi front amb la major de les determinacions 
possible. Ho diuen tots als manuals del “coaching” 
i tots els gurus que amb visió profètica-messiànica 
cerquen fórmules per ajudar-nos assolir un major es-
tadi de felicitat.
És del tot lògic que en 
territoris com el nostre 
en què la crisi colpeja 
amb major intensitat i 
que costi més veure un 
camí fiable de sortida, 
sigui més difícil construir 
un discurs i una visió 
“positiva”  en un mar de 
maregassa que nave-
guem. La tendència, per 
raons òbvies, és a una 
certa desmoralització 
personal i el que és pit-
jor, col·lectiva. Aquesta 
actitud no ajuda gens ni 
mica, no ja a sortir de la crisi, sinó al  necessari com-
bat per tal de mobilitzar totes les capacitats, que, no 
hi ha cap mena de dubte, hi són per fer-hi front, i 
que sentin unes bases mínimament sòlides, condi-
ció  indispensable aquesta  per començar a trobar la 
porta de sortida a una situació tan indesitjable com 
insostenible.
Per tot això és tan important l’actitud, el talant, la de-
terminació enfront les dificultats. Generar el clima de 
confiança i fermesa en les nostres pròpies capacitats 
és una tasca del conjunt de la societat i molt especi-
alment d’aquells líders socials polítics o econòmics 
que generen opinió. Els mitjans de comunicació en-
tre d’altres però òbviament no en exclusiva.
Aquesta reflexió la faig pocs dies després de la in-
auguració oficial del Centre d’Innovació Anoia a Vila-
nova del Camí. Al costat d’opinions molt favorables, 
s’han deixat sentir veus -legítimes totes elles- que a 
tothora posen més el focus en els interrogants, in-
certeses, oportunitats, i/o ombres que un  projecte 
nou com aquest sens dubte genera, posant fins i tot 
en dubte si pot aportar alguna cosa a l’activitat eco-
nòmica del territori; veus que s’han sentit  fins i tot 
abans de la seva posada en funcionament. És una 
certa constant fatídica de la malfiança. Enterrar un 
projecte inclús abans del seu naixement. Aquesta 
constatació no significa en absolut no estar oberts 
a un debat quant més ampli millor i a tota aportació 
crítica. Però  el lector intel·ligent sap a què em refe-
reixo.
Doncs sí, en el cas del Centre d’Innovació Anoia 
s’han sentit aquestes veus. Obvio per raons d’higi-
ene mental aquelles posicions polítiques partidistes, 
apocalíptiques, que el que tracten és única i sistemà-
ticament desacreditar d’antuvi qualsevol fita assolida 
pel govern de torn. En aquest cas que ens ocupa 
el de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, encapçalat 
per Vanesa González.

Vull reivindicar, perquè la meva posició ha estat i 
segueix estant òbviament compromesa amb el pro-
jecte al qual vaig contribuir a impulsar al costat de 
molta altra gent: la viabilitat, necessitat i oportunitat 
del Centre d’Innovació Anoia de Vilanova del Camí. 
Aquesta important infraestructura al servei de l’em-
prenedoria, la formació i la innovació ha mobilitzat 
complicitats, capacitats, concurrències i una impor-
tant inversió pública que, de no fer-se, no hauria 
aterrat a l’Anoia. Una comarca per cert mancada 
d’inversions de tota mena també des del Govern de 
Catalunya.
Vull manifestar pels qui tinguin algun tipus de dubte 
o recel, malgrat que els vents econòmics no bufin a 
favor, que aquest Centre genera i generarà oportu-
nitats per al  territori. De fet ja les ha començat a fer 
realitat abans inclús de la seva inauguració oficial. 
El Centre acull ja el laboratori de recerca i innovació 
de LEITAT, un centre de referència a Catalunya i Es-
panya en què hi treballen unes deu persones. Tam-

bé el projecte educatiu 
l’ATELIER, un projecte 
innovador, gastronò-
mic-educatiu liderat per 
l’Escola Pia d’Igualada 
i adreçat a la formació 
de joves de la comarca.
A l’ombra i aixopluc del 
Centre ha crescut una 
positiva i innovadora 
col·laboració entre els 
municipis d’Òdena, la 
Pobla de Claramunt i 
Vilanova del Camí, en 
l’àmbit dels polígons 
industrials i com a re-
sultat d’això s’ha creat 

l’Associació d’Empreses del Polígons dels Plans 
que agrupa a totes les unitats productives dels di-
ferents municipis per sobre dels límits dels diferents 
termes. Amb la UEA es treballa per impulsar un 
“Cluster” de la indústria Paperera, Gràfica i del Pac-
kaging, tan important com poc visible i reconeguda 
a l’Anoia.
El Centre d’Innovació Anoia acull l’àrea de promoció 
econòmica de l’Ajuntament, que realitza seminaris i 
cursos de formació ocupacional amb caràcter per-
manent. Compta amb una aula TIC que funciona a 
ple rendiment, és plataforma de formació en comerç 
exterior de la Cambra de Comerç de l’Anoia, acull la 
recent creada Oficina d’Inversions Industrials de la 
Conca d’Òdena. S’hi han portat a terme actes cor-
poratius, reunions de treball i formació d’empreses 
de la comarca.
Seria iŀlusori pensar que tot està fet. Però els seus 
responsables són perfectament conscients que 
queda molt per fer, encara que l’existència mateixa 
del Centre planteja molts reptes i desafiaments als 
que estic convençut que els secors als quals està 
adreçat i els ajuntaments que hi col·laboren, sabran 
fer-hi front amb èxit. Que ningú en tingui cap dubte: 
el Centre d’Innovació Anoia és un equipament ne-
cessari, modern,  avançat, amatent a les necessi-
tats actuals i futures les indústries i els sectors eco-
nòmics del territori, que aporta noves oportunitats 
per als treballadors i emprenedors al facilitar-los un 
espai de trobada per a l’intercanvi de talent i conei-
xement, base indispensable per la innovació. Un 
Centre que ha de contribuir modestament per des-
comptat a remoure i impulsar l’economia d’un terri-
tori que ha d’acollir -perquè ho necessita com aigua 
de maig- totes aquelles iniciatives que despertin i 
albirin  noves oportunitats. 
El Centre està cridat a ser un referent no sols per a 
l’Anoia sinó també a Catalunya.
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El got mig buit o mig ple
JOAN VICH I ADZET ·    



Sota aquest títol el president de la Generalitat de Ca-
talunya, Artur Mas, va donar una conferència davant 
d’uns tres mil invitats que omplien de gom a gom l’au-
ditori del Fòrum. No recordo haver-me quedat engan-
xat davant d’un discurs polític com aquest del dimarts 
passat; és clar que tampoc he viscut al llarg de la meva 
vida -i ja fa anys que passo dels setanta- un moment 
polític tan cabdal i excitant com l’actual.
On som? On anem? Va començar el president adver-
tint que procuraria donar missatges clars i sintètics 
sense pretendre simplificar una realitat complexa, però 
sí proposar possible sortides a aquesta realitat. Va 
esmentar tres premisses: la primera que compareixia 
com a President de la Generalitat, sense comprometre 
per tant, ni al govern ni a cap formació política. La se-
gona, que calia completar el procés polític iniciat fa dos 
anys i tercera, que aquest procés era per disposar de 
les eines per fer una Catalunya millor en benefici dels 
seus ciutadans.
Va fer un repàs molt ben ordenat de com havia anat 
creixent el moviment popular, aquest tsunami que la 
societat civil empeny de baix cap a dalt, transversal, 
que aplega tota mena de catalans, des dels que ja hi 
eren fa molts anys fins als que han anat arribant última-
ment i, quan ja portàvem un bon tram de parlament va 
dir una de les frases més potents del discurs, per curta, 
valenta i contundent: la ideologia no ha d’amagar els 
ideals. Primer avís als navegants.
A partir d’aquí breu repàs al que no s’ha pogut fer per-
què el govern central ens ho anat impedint per tots 
els mitjans, especialment judicialitzant el que s’hau-
ria d’haver resolt políticament. Desencantat doncs de 
poder establir un diàleg constructiu, va dir que s’havia 
d’optar per una altra solució, unes eleccions al Parla-
ment de Catalunya ajustades a la legislació vigent. No 
era el millor dels instruments, va dir, però no n’hi ha 
d’altre; unes eleccions només depenen de nosaltres i 
són legals per definició, no es poden suspendre o in-
validar. Una vegada fetes serien els polítics i la societat 
civil qui les convertirien en la consulta que no ens havi-
en deixat fer. I per acabar va dir que només convocaria 
eleccions avançades si eren per fer la consulta.
A partir d’aquí va deixar anar la bomba: la necessitat 
de que hi hagués una llista que aplegués una majo-
ria suficient de les forces partidàries del Sí-Sí. Parlant 
clar, aparcar les sigles dels partits i anar per totes, junts 
quants més millor, per un sol cop en un acte de servei 
al país. Aquesta llista la configurarien persones repre-
sentatives de la societat civil i persones proposades 
pels partits implicats, una llista mixta de gent que no es 
tornaria a presentar. El mandat parlamentari seria curt, 
d’uns divuit mesos, i per acabar va parlar d’ell mateix: 
es proposava tan per encapçalar la llista com per tan-
car-la, i acabada la legislatura curta es comprometia a 
deixar la política. Segon avís per a navegants.
Va dir moltes més coses al llarg de l’hora i quart que 
va parlar, però penso que les més importants van ser 
aquestes i van ser transcendents perquè va aclarir 
molts dubtes i va deixar el llistó amunt, tan amunt que 
em penso que molts líders d’algunes formacions -pos-
siblement alguns de la seva- van quedat descol·locats. 
No tinc clar que la generositat formi part de l’ADN dels 
polítics. El poder és molt llaminer i segons diuen addic-
tiu. Un dia a Giulio Andreotti -que es va passar pràc-
ticament tota la vida manant a Itàlia- li van comentar 
referint-se al desgast de manar “el poder crema”; “sí, 
sí, però el que realment crema és no tenir-lo” va con-
testar sorneguer. Així de sincer era Il Divo.
Acabo dient que Artur Mas em va deixar convençut; 
penso que aquest és el millor camí que tenim els cata-
lans per aconseguir tirar endavant “el procés”. De l’únic 
que el culpo és que últimament m’està fent parar una 
mica boig. Ja he perdut el compte de les vegades que 
m’ha fet canviar d’opinió envers a la seva persona en 
els últims anys.

JOSEP M. RIBAUDÍ · Membre de l’ANC

Després del 9n: temps de 
decidir, temps de sumar
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Per poder entendre el creixent suport popular a la 
independència de Catalunya primer de tot s’ha de 
reconèixer que sociològicament el país ha canvi-
at com un mitjó, i ho ha fet en relativament molt 
poc temps, menys de deu anys. El problema és, 
però, que no tothom està disposat a acceptar la 
nova realitat, i és a partir d’aquesta incomprensió 
que sorgeixen els problemes que se’ns presenten 
quan s’intenta trobar una sortida política raonable 
al contenciós polític, que no legal, que hi ha entre 
Catalunya i Espanya. A aquestes altures ningú amb 
uns mínims coneixements de la Catalunya actual 
entendria que no es preveiés l’exigència que els 
catalans puguin triar democràticament entre la in-
dependència i la continuïtat.
I tot i que pugui tenir les meves intuïcions no es-
tic pas insinuant que la majoria dels catalans sigui 
necessàriament independentista. Ni ho sé jo ni ho 
sap ningú, i ni tan sols ho saben aquells que han 
optat per fer el ridícul més estrepitós atribuint-se 
les intencions polítiques dels abstencionistes. En 
democràcia qui no vota, no vota, i per resoldre el 
problema d’una manera definitiva s’ha de partir 
d’una premissa prèvia i ineludible, i és que els in-
dependentistes s’han de poder comptar, de forma 

El país ha canviat
MIQUEL SAUMELL ·    @MiquelSaumell

democràtica i amb totes les garanties, i els que estan 
en contra d’una Catalunya independent, també. Fins 
que no se sàpiga quants són uns i quants els altres 
seguirem encallats, i això no és bo per a ningú.
Conec més d’un votant de tota la vida del PP que el 
9-N no només va anar a votar sinó que, molt conven-
çut, va optar pel “Sí-Sí”, contravenint per duplicat la 
doctrina dels populars. No tinc el costum de pregun-
tar què vota la gent, i ignoro quina llista escolliran 
a les properes eleccions els que podríem perfecta-
ment anomenar com els nous independentistes, els 
quals, ens agradi o no, són la gran majoria. Però en-
cara que hi ha qui diu que, en política, els extrems es 
toquen, per mi resulta molt simptomàtic que el 9-N 
alguns votants populars optessin pel “Sí-Sí”.
Casos com aquests són la constatació més evident 
del canvi sociològic que en els últims temps ha ex-
perimentat la societat catalana. Fer veure que aquí 
no ha passat res és amagar el cap sota l’ala, com si 
així els problemes deixessin d’existir de forma mi-
raculosa. Per acabar, cal no perdre de vista que el 
fenomen independentista no ha sorgit per generació 
espontània sinó que s’ha anat consolidant a partir 
d’unes actituds i comportaments clarament anticata-
lans per part de les autoritats espanyoles.

El passat 20 de novembre, el 
Congrés dels Diputats de Madrid 
va aprovar l’anomenada “Refor-
ma Fiscal”. En realitat és un pa-
quet de 3 Lleis que modifiquen 
fonamentalment els Impostos 
de l’I.R.P.F., de Societats i l’IVA, 
juntament amb altres de menys 
transcendència com l’Impost so-
bre la Renda de no Residents i 
alguns Impostos Especials.
Aquest dies tots els contribu-
ents reben les ofertes pròpies 
de l’època de l’any per part de 
les entitats financeres, que reco-
manen fer aportacions al Pla de 
Pensions, oferint regals de tot tipus, ofertes àmplia-
ment difoses pels mitjans de comunicació.
Ens convé fer aportació al pla de pensions? 
Que fa la Reforma Fiscal en aquest tema?
Sintetitzem a continuació les modificacions efectu-
ades amb una classificació ben senzilla: Aspectes 
positius i aspectes negatius de cara al contribuent. 
Dins dels aspectes positius, destaquem:
• Nou supòsit de liquiditat.- Als dos supòsits actu-
als (desocupació de llarga durada i malaltia greu), 
s’afegeix la possibilitat de disposar dels drets conso-
lidats abans de les contingències pròpies del pla (ju-
bilació, invalidesa, etc). Es tracta del transcurs d’un 
període de 10 anys des de l’aportació. Es fixaran les 
condicions reglamentàriament.
• Aportació a favor del cònjuge.- S’augmenta de 
2.000 a 2.500€ l’aportació màxima anual per al còn-
juge que no obté rendiments de treball o d’activitats 
econòmiques, o bé els obté en quantia inferior a 
8.000 €.
Les altres mesures tenen caràcter negatiu per al 
contribuent. N’esmentem les següents:
• Restricció a l’aportació màxima.- A partir de 2015 
hi haurà una límit màxim de 8.000 €, de manera que 
es redueix l’actual límit general de 10.000 € i l’espe-
cial de 12.500 € per als contribuents majors de 50 

anys. Es manté el límit del 30% sobre els rendiments 
de treball i d’activitats econòmiques i es suprimeix 
l’anterior límit del 50% per als majors de 50 anys.
• Rescats en forma de capital.- La Llei actual permet 
aplicar la reducció del 40% a la part dels drets con-
solidats que correspon a les aportacions fetes fins el 
31 de desembre de 2006. La nova Llei estableix un 
nou règim transitori per eliminar del tot aquesta re-
ducció. Així, pel que fa a les contingències (jubilació, 
per exemple) esdevingudes fins el 31-12-2008 només 
s’aplicarà als rescats o prestacions que es cobrin fins 
al 31-12-2016. Les que s’hagin produït en els anys 
2009 a 2014, només es podrà aplicar fins la finalitza-
ció del vuitè exercici següent a aquell en què es va 
donar la contingència.
Es recomana assessorar-se professionalment sobre 
les decisions més convenients a adoptar, donat que 
les situacions que es poden produir són d’una consi-
derable varietat i no hi ha receptes vàlides per a tot-
hom.

(Aquesta informació de la Reforma Fiscal es va expo-
sar el passat dimecres 25 en la jornada organitzada 
pel Grup Carles en col·laboració amb la UEA, en el 
compromís d’ambdues entitats per la millora del teixit 
empresarial de la comarca).

La reforma fiscal i els plans de pensions 

JAUME CARLES ·    expert en matèria tributària del Grup Carles
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La faraònica obra de portada 
d’aigües des del pantà de la 
Llosa del Cavall, a tocar de 
Sant Llorenç de Morunys (Sol-
sonès), fins a Igualada, és ja 
en la recta final. Aquests dies, 
treballadors d’Acciona ultimen 
les obres de construcció del 
gegantesc dipòsit que s’està 
fent entre Òdena i Igualada 
-sobre mateix de les Comes- 
i que servirà per connectar la 
xarxa que arriba des del Pre-
pirineu, amb les canonades 
d’Aigües Ter-Llobregat, que 
vénen des d’Abrera. Alho-
ra, aquestes dues “aixetes” 
s’uneixen amb els brolladors 
propis que gestiona Agbar-
Aigua de Rigat, i que són, fins 
avui, els que alimenten amb 
aigua de boca -i industrial- tota 
la Conca d’Òdena.
Si bé el ritme de les obres està 
molt avançat, com han confir-
mat a La Veu diverses fonts 
d’Aigües Ter-Llobregat, i de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, 
el cert és que els ajuntaments 
afectats -sobre tot el d’Òdena, 
que és on s’ubica el dipòsit- en 
saben ben bé poca cosa. Fins 
i tot podria ser que Aquamed, 
l’empresa filial del Ministerio 
de Medio Ambiente que té 
cura del projecte ni tan sols ha 
abonat la preceptiva Llicència 
Municipal d’Obres a l’Ajunta-
ment d’Òdena, pas adminis-
tratiu i impositiu pel qual ha de 
passar tothom...  

Cinc anys d’obres
Les actuacions per al tram de 
l’obra comprès entre la Llosa 
del Cavall fins al Solsonès, 

Les obres de portada d’aigües de la Llosa del 
Cavall, al Prepirineu, fins Igualada, en la recta final

Obres de construcció del dipòsit d’arribada de l’aigua de la Llosa del Cavall, al llindar d’Òdena amb Igualada, sobre les Comes. Foto: J.Puiggròs

Igualada

El tram entre Calaf i 
Igualada ha tingut un 
pressupost de 12,1 
milions d’euros, als 
que cal afegir 30,3 mi-
lions més per arribar 
al pantà de la Llosa 
del Cavall
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La Comissió Europea denuncia que Capellades 
incompleix la normativa de tractament d’aigües residuals
La Comissió Europea ha de-
nunciat aquest dimecres al 
Tribunal de la UE que cinc 
municipis catalans, entre ells 
Capellades, incompleixen la 
directiva comunitària de trac-
tament d’aigües residuals. 
Al costat de Berga, Abrera, 
Figueres i Banyoles, Europa 
diu que Capellades no dis-
posa encara de “sistemes 
adequats de col·lecció i trac-
tament d’aigües residuals 
urbanes, que representen un 
risc per a la salut humana, 

els aqüífers i el medi marí”. 
Tot i que “s’han resolt alguns 
problemes” des de la seva pri-
mera queixa el 2003, “el ritme 
lent de millores ha portat ara” 
el nou eurocomissari de Medi 
Ambient, Afers Marítims i Pes-
ca, Karmenu Vella, a denun-
ciar-ho als jutges de Luxem-
burg, que podrien imposar una 
sanció a l’Estat.
Pel que fa a Capellades, l’exe-
cutiu de Juncker lamenta que 
les seves al·legacions i “dades 
enviades són incompletes o 

mostren que s’estan incom-
plint els estàndards adequats”. 
“Espanya sempre s’ha quedat 
enrere en la implementació 
d’aquesta legislació” de trac-
tament d’aigües residuals que 
és del 1991, lamenta Brussel-
les. Des del 1993, els estats 
membres estan obligats a 
identificar “àrees sensibles 
on és necessari un tracta-
ment més rigorós (incloent-hi 
aquelles zones on s’extreu ai-
gua fresca per al consum de 
boca)” i des del 31 de desem-

bre del 1998 “han d’haver po-
sat en funcionament sistemes 
per recollir i tractar” les aigües 
residuals, recorda l’executiu 
comunitari. Berga, Figueres, 
Banyoles, Abrera i Capellades 
fa setze anys que vulneren la 
legislació comunitària. 
Es dóna el cas que Capella-
des és un municipi clau, his-
tòricament, en la gestió de 
l’aqüífer Carme-Capellades, 
que és, avui per avui, el que 
alimenta d’aigua de boca a 
tota la Conca d’Òdena.

Anoia i Bages es van iniciar 
l’estiu del 2009, amb un ter-
mini previst d’execució de 22 
mesos, que, òbviament, s’ha 
retardat, i molt.
Amb una canonada d’una lon-
gitud de 76 quilòmetres, l’obra 
ha de servir per dur aigua al 
Solsonès, al Bages Sec i a 
l’Anoia. Les obres van con-
cloure ja en molts llocs amb 
col·locació del tub, de 60 cen-
tímetres cúbics.  
Des que es va projectar 
aquesta faraònica obra, finan-
çada amb fons europeus, el 
seu traçat i la futura gestió de 
l’aigua no han estat exempts 
de polèmica, ja que alguns al-
caldes afectats pel pas de la 

canonada, n’han qüestionat 
l’impacte ambiental i han re-
clamat compensacions. 
El total del projecte s’ha exe-
cutat a través de dues acci-
ons complementàries. El cost 
del projecte de construcció 
en el tram comprès entre 
Calaf i Igualada ascendeix 
a 12.192.776,72€. D’altra 
banda, el tram que va de la 
capçalera a Calaf, per abas-
tar Solsonès, Anoia i Bages, 
disposa d’un pressupost de 
30.315.393€, segons fonts 
d’Acuamed. 
L’espectacular infraestructu-
ra captarà un volum màxim 
d’aigua de 10,28 hectòmetres 
cúbics l’any per distribuir a tra-

vés de la canonada. L’embas-
sament té una capacitat total 
de 80 hectòmetres.

Objectiu, primavera 
del 2015
Segons que han explicat les 
fonts consultades a La Veu, 
les obres de la xarxa podrien 
estar enllestides la primavera 
de l’any que ve si es complei-
xen les previsions amb les 
quals treballa l’Agència Cata-
lana de l’Aigua. 
Amb la canonada ja cons-
truïda, actualment s’estan 
finalitzant els treballs de la 
planta potabilitzadora que 
s’ubica a Navès, molt a prop 
de la presa de l’embassa-

ment. Paral·lelament, i per tal 
que el sistema pugui entrar en 
funcionament per proveir les 
comarques de l’Anoia, el Ba-
ges i part del Solsonès, ATLL 
Concessionària de la Genera-
litat ha d’acabar de construir el 
dipòsit d’Òdena. 
L’obra, iniciada al 2009, ha tin-
gut nombrosos contratemps i 
lluny queda la previsió inicial 
d’enllestir-la al 2012.  
En qualsevol cas, una vega-
da estigui finalitzada aquesta 
obra, la Conca d’Òdena es 
convertirà en el “nus d’aigua” 
més important del país, amb 
l’abastiment garantit de per 
vida, doncs no només podrà 
continuar disposant del que 
ofereixi l’aqüífer Carme-Ca-
pellades, sinò de l’aigua pro-
cedent del Ter-Llobregat, amb 
un tub que arriba fa anys des 
d’Abrera fins a les Comes, i 
afegint-hi ara aquest amb ai-
gua procedent de la Serra del 
Cadí, amb un alt valor mine-
ral, de molta més qualitat de la 
que estem acostumats. Que-
darà solucionat de forma defi-
nitiva el problema endèmic de 
la manca d’aigua en el nostre 
territori.
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El canvi de l’equip gestor de 
“la Mostra” d’Igualada ha com-
portat polèmica. No havien 
passat ni dos dies després de 
que es donés a conèixer que 
l’actor igualadí Pep Farrés se-
ria el nou director artístic del 
certamen, que alguns mem-
bres de l’equip gestor anteri-
or, que encapçalaven Òscar 
Balcells i Òscar Rodríguez, 
van filtrar el seu “profund ma-
lestar” per la forma amb què el 
regidor de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament, Josep Mise-
rachs, havia decidir prescindir 
dels seus serveis. Hi ha per-
sones a qui ni tan sols s’hau-
ria comunicat el final de la 
seva relació  amb “la Mostra”, 
segons que ha sabut La Veu 
d’una d’elles.
L’equip organitzador del cer-
tamen estava format per vuit 

Els anteriors gestors de la Mostra, amb el conseller de Cultura i l’alcalde d’Igualada.

Polèmica pel canvi de direcció a “la Mostra” de Teatre 

persones. Rodríguez, però, va 
deixar el càrrec el passat mes 
de juliol de forma voluntària, 
segons fonts oficials, per mo-
tius de salut. N’era el director 
artístic des de l’any 2008. A 
Farrés -que segueix en actiu 
i amb companyia pròpia, habi-

tual en les últimes edicions de 
la Mostra- l’acompanyarà com 
a gerent Arnau Vinós. Segons 
que ha sabut La Veu, a més 
de Farrés hi havia també al-
tres persones -igualadines- 
candidates a fer-se càrrec de 
la direcció.

Miserachs: “volem 
fer una aposta per 
internacionalitzar la Mostra”
Josep Miserachs explicava di-
mecres a La Veu que agraïa 
a “tothom i en tots els anys” 
la seva dedicació a la Mos-
tra “que és on és gràcies a la 
seva participació i treball”. El 
titular de Promoció Cultural 
afegia que “l’anterior director 
artístic va decidir plegar per 
motius personals, i d’acord 
amb la Generalitat, es va de-
cidir iniciar un nou procés de 
selecció, que ha finalitzat amb 
l’elecció de l’igualadí Pep Far-
rès”. Miserachs justifica també 
el canvi perquè “volem fer una 
aposta per l’internacionalitza-
ció, pel mercat, per la conso-
lidació, i això comporta també 
canvis en la forma d’organit-
zar. Alguns dels que hi havia 
fins ara a l’equip no van voler 

continuar, malgrat que se’ls hi 
va oferir. Bé, doncs s’haurà de 
buscar un equip nou”.
El regidor recorda que “la Ge-
neralitat té establertes sis fires 
estratègiques a tot el país, i 
la Mostra d’Igualada n’és una 
d’elles, i el que hem de fer és 
consolidar-la. Si ha hagut al-
gun malentés, a mi em sap 
molt greu, però la Mostra està 
per sobre de tot això, i sempre 
estarà oberta a totes aquelles 
persones que hi vulguin coŀla-
borar”.
La Veu es va posar en contac-
te dilluns amb l’anterior gerent 
Òscar Balcells, qui va asse-
gurar que tot l’equip sortint 
volia fer un comunicat conjunt 
enlloc de fer declaracions de 
forma personal. Ahir, en el mo-
ment de tancar aquesta edi-
ció, encara no l’havíem rebut.

L’Hospital rep un “Notable” dels seus usuaris
REDACCIÓ / LA VEU

L’Hospital d’Igualada ha re-
but una nota de “Notable” de 
part dels seus usuaris, segons 
l’informe de la Central de Re-
sultats 2013 de l’Agència de 
Qualitat i Avaluació del Sis-
tema Sanitari de Catalunya 
(AQuAS) del Departament de 
Salut. Aquesta qualificació es 
troba dins de la mitjana cata-
lana. Els resultats de l’estudi 
van ser presentats recentment 
pel conseller de Sanitat de la 
Generalitat, Boi Ruiz.
Segons les xifres de l’estudi, 
a l’Hospital d’Igualada es van 
produir durant el 2013 10.771 
hospitalitzacions, 5.158 de les 
quals associades a interven-
cions quirúrgiques. Segons 
les dades del Departament de 
Salut, el 17,8% de les hospita-
litzacions serien evitables, un 
percentatge que creix fins el 

28,1% en els pacients majors 
de 84 anys.
La mitjana de dies d’ingrés 
és de 5,8 i el cost mitjà de ca-
dascun d’ells ronda els 2.500 
euros. Pel que fa parts, dels 
1.052 que van tenir lloc a 
l’Hospital d’Igualada, el 14,7% 
van ser per cesària, deu punts 

per sota de la mitjana dels 
hospitals catalans.
Els ingressos urgents són el 
74,3% del total -8 punts per 
sobre de la mitjana catalana- 
i un 10% provenen de les ur-
gències del mateix hospital.
Per mesurar l’eficiència de 
cada hospital, l’AQuAS ha es-

tablert un “indicador sintètic 
d’adequació”, que ha mesurat 
a partir d’unes ponderacions 
en 4 àrees: estades superiors 
a 20 dies, nombre de cesàries 
(a més cesàries innecessàries 
menys eficiència), hospitalit-
zacions potencialment evita-
bles i gestió de les urgències.
El servei d’urgències rep una 
nota de 7,5, tot i que la sala 
d’espera de les urgències 
igualadines és còmoda “no-
més” pel 64,8% dels usuaris, 
i temps d’espera rep una pre-
ocupant acceptació del 23,1% 
dels usuaris, un percentatge 
molt inferior -deu punts- a la 
mitjana del país.
El director de l’Agència de 
Qualitat i Avaluació del Sis-
tema Sanitari de Catalunya 
(AQuAS), Josep Maria Argi-
mon, ha afirmat que “no hi 
ha hospitals bons o dolents, 

cadascun destaca en alguna 
cosa i ha de millorar en un al-
tre aspecte”.
Argimon ha recordat que 
aquest és el tercer any que es 
realitza l’estudi centre a centre 
i “el resultat és francament bo, 
tenim un sistema sanitari que 
funciona” i ha subratllat que 
aquest estudi “és una manera 
d’incentivar els centres sani-
taris amb l’objectiu que siguin 
millors i es comparin amb els 
del costat”.
També ha remarcat l’”esforç 
del personal sanitari perquè el 
sistema es mantingui, perquè 
les retallades han afectat els 
sous dels professionals, la in-
versió i el retard, però segueix 
sent una sanitat de qualitat 
gràcies al treball del personal 
sanitari”.
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Patinar sobre gel al bell mig 
de Cal Font, veure àudio-
visuals impactants sobre la 
façana de l’Ajuntament, com-
provar atònits com “neva” en 
un punt concret de la ciutat, o 
com les estàtues situades en 
places i carrers es vesteixen 
amb peces de gènere de punt 
per combatre el fred, i assis-
tir a un espectacular nombre 
d’activitats per a tots els gus-
tos són els ingredients d’una 
potent Agenda de Nadal que 
dimecres es va presentar des 
l’Ajuntament, sota el sugge-
ridor lema “Per Nadal a Igua-
lada som els Reis”. I encara 
queda alguna sorpresa per 
descobrir.
Els titulars d’Entorn i Promo-
ció Cultural, i de Dinamització 
Econòmica, Josep Miserachs 
i Àngels Chacón, respectiva-
ment, van presentar la cam-
panya nadalenca, que pretén 
oferir prou interès als iguala-
dins com per tenir-los distrets 
en els dies festius, però també 
evitar que marxin a fer “shop-
ping” fora d’Igualada en unes 
dates clau per a la subsistèn-
cia del comerç local.
En total, un centenar de pro-
postes per als mesos de de-
sembre i gener, que van des 
de les activitats nadalenques 
més tradicionals fins a noves 
accions sorprenents i trenca-
dores que busquen dinamitzar 
el centre de la ciutat i reforçar 
la “marca Igualada” de la ma-
nera més completa possible, 
des de l’economia fins a la 
cultura.

Miserachs: “Competim 
amb Barcelona”
Miserachs deia davant els pe-
riodistes que “nosaltres, enca-
ra que soni pedant, competim 
amb Barcelona. No és cap 
pretensió, és la pura realitat. 

Dimecres els regidors Josep Miserachs i Àngels Chacón van presentar la campanya “Per Nadal a Igualada Som els Reis.

Des de l’Ajuntament 
asseguren que a 
Igualada “nevarà” en 
punts de la ciutat en 
uns dies concrets 

Una pista de gel descoberta a Cal Font, atractiu més destacat 
d’una àmplia, potent i original Agenda de Nadal a Igualada

Igualada ja va tenir el 2011, sense massa èxit, una pista de gel coberta a l’espai firal de Cal Carner.

Els organitzadors 
mantenen en secret 
una proposta que es 
donarà a conèixer la 
setmana vinent, i que 
pot tenir a veure amb 
la Festa dels Reis

Hem de fer el que sigui per 
evitar que la gent ens marxi a 
la capital. Hem d’intentar que 
els igualadins no tinguin cap 
excusa per marxar”. Àngels 
Chacón donava a conèixer 
també una sorpresa: nevarà. 
Efectivament, els qui passe-
gin es trobaran diferents car-
rers i racons emblemàtics on 
caurà neu del cel i, com si fos 
un photo-call, podran fer-se un 
“selfie” i penjar-lo a les xarxes 
socials. 
També es vol promocionar el 
gènere de punt com a peça 
de roba per combatre el fred, 
i per això es farà una activitat 
d’street marketing que abri-
garà amb bufandes i gorres 
les estàtues dels carrers més 
cèntrics de la ciutat, en una 
original proposta.

Pista de gel, a l’estil 
de Rockefeller Center
Entre les novetats destacades 
hi ha una pista de patinatge 
sobre gel de 350 metres qua-
drats a la Plaça de Cal Font, 
que s’inaugurarà el diven-
dres 5 de desembre i estarà 
instal•lada fins el diumenge 11 
de gener. La pista serà desco-
berta i estarà acompanyada 
d’un gran arbre de Nadal, a 
l’estil del conegut Rockefeller 
Center de Nova York....Sal-
vant les distàncies, és clar.
En la iniciativa, adreçada al 
públic familiar, hi participen les 
diferents associacions comer-
cials de la ciutat, i desenes de 
comerços regalaran descomp-
tes per a patinar. L’objectiu 
d’aquesta pista de gel és que 
atregui visitants a la ciutat i 
es calcula que la inversió que 
suposa tindrà un retorn que 
la farà sostenible econòmica-
ment. Igualada ja va tenir el 
2011 una pista de gel per les 
festes  nadalenques, a l’espai 
firal Carner, sense massa èxit 
de públic.

D’altra banda, queda pendent 
encara una sorpresa que es 
donarà a conèixer la setmana 
que ve, que el govern munici-
pal vol mantenir en secret fins 
a darrera hora. És molt proba-
ble que tingui a veure amb la 
Festa de Reis, quelcom que, 
segur, farà les delícies de tots 
els igualadins.

Posi’s la Corona
Una corona de rei, com les 
que es posen pels aniversaris 
dels més petits de la casa o 
al que li toca la figureta en el 
Tortell del dia de Reis, serà el 
símbol d’aquesta campanya, 
que es podrà veure en dife-
rents aparadors de comerços 
de la ciutat, i que serveix per 
reafirmar l’acte estrella de la 
temporada de Nadal: la Fes-
ta de Reis, que el proper 4 de 
desembre -dijous de la setma-
na vinent- presentarà públi-
cament la candidatura per tal 
que la Festa dels Reis d’Igua-
lada pugui ser inscrita a la 
Llista Representativa del Pa-
trimoni Cultural Immaterial de 
la Humanitat de la UNESCO.
Com cada any també arriba el 
Saló de la Infància, que tindrà 
lloc a l’edifici de Cal Carner del 
27 de desembre al 4 de gener 
i que porta per títol “Un Saló 
sonat!”.
Entre el centenar d’activitats 
culturals hi ha diverses expo-
sicions, tallers, obres de teatre 
i concerts, dels quals desta-
quen el concert de jazz amb 
Joan Chamorro i Andrea Motis 
entre d’altres, la interpretació 
que el Ballet Nacional Ucra-
ïnès d’Odessa farà d’El Llac 
dels cignes al Teatre Munici-
pal l’Ateneu o el concert d’ho-
menatge a la pianista Josefina 
Rigolfas a càrrec de la seva 
neboda Clara Peya.
Totes les activitats de Nadal 
es podran consultar on line a 

través de l’aplicació per a te-
lèfons mòbils “Nadal a Iguala-
da”, disponible per a sistema 
Android.
 
30 arbres de Nadal i una 
il.luminació diferent
Una altra de les novetats 
d’aquest any serà la iŀlumina-
ció dels carrers,  més moderna 
i alegre, i també s’iŀluminaran 
per primera vegada els corra-
lons i alguns edificis històrics 
com La Cotonera, la Biblioteca 
Central d’Igualada, Cal Maco 
(Arxiu Comarcal de l’Anoia) i 
l’Ajuntament d’Igualada.
A més es multipliquen el nom-
bre d’arbres de Nadal, ja que 
a l’arbre de la Plaça de l’Ajun-
tament se n’hi sumaran dos 
més: a la Plaça de Cal Font i a 
la Plaça Sant Miquel. En total, 
però, hi haurà fins a una tren-
tena d’arbres més petits re-
partits per diferents punts del 
nucli urbà.
Les activitats a l’aire lliure tam-
bé tindran en compte el públic 
familiar amb activitats com ara 
un xutòmetre, un sumo futbol, 
bàsquet, bitlles catalanes o 
un taller de maquillatge que 
estaran instal•lats en horaris 
comercials a les places cèntri-
ques de la ciutat.
Amb el títol “Project@ Igua-
lada”, l’empresa igualadina 
Burzón&Comenge ha elaborat 
un Mapping d’Igualada, és a 
dir, una projecció audiovisual 
de 15 minuts de durada que 
es podrà veure damunt la fa-
çana de la Plaça de l’Ajunta-
ment els dies 27 i 28 de de-
sembre i que tractarà diferents 
temàtiques relacionades amb 
la ciutat d’Igualada.
L’empresa creadora d’aques-
ta projecció és l’autora també 
del mapping de Sant Climent 
de Taüll, que aquest 2014 ha 
obtingut diversos reconeixe-
ments i guardons internacio-
nals.
Des del mateix departament 
també s’aprofitarà la tempo-
rada nadalenca per promocio-
nar el gènere de punt amb una 
activitat d’street marketing que 
abrigarà amb bufandes i gor-
res les estàtues dels carrers 
més cèntrics. 
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Tal i com ja va informar la 
setmana passada La Veu, la 
formació política Podem ha 
iniciat ja la creació de “cer-
cles” (organitzacions locals 
en el seu argot) a diverses 
poblacions, com Piera, Cabre-
ra d’Anoia, Montbui, Vilanova 
del Camí i també a Igualada. 
D’aquesta manera, una nova 
formació política s’uneix a la 
capital de l’Anoia.
El nou partit polític ha iniciat 
recentment el seu procedi-
ment intern per a escollir el 
Consell Ciutadà i la Secretaria 
General, dos organismes que 
tindrna cura del funcionament 
de la formació.

Carta a tothom per 
a formar part de Podem
A la redacció de La Veu hem 
rebut una carta en la que 
s’explica que “mitjançant el 
reglament per a l’elecció d’òr-
gans interns i seguint els co-
dis ètics de transparència que 
caracteritzen a Podemos, el 
Cercle Podem Igualada, cons-
tituït formalment el passat di-
vendres 21 de novembre, vol 
informar a tota la ciutadania 
per tots els mitjans possibles 
del procediment de primàries 
a l’elecció dels òrgans interns 
de Podemos en els municipis”.

Ahir, assemblea a 
l’Espai pels Somnis
Segons els impulsors de Po-
dem a la ciutat, el primer pro-
cediment d’elecció va comen-
çar el dia 25 de novembre i 
finalitza el 5 de desembre (del 
25 al 30 consell ciutadà i de l’1 
al 5 de desembre secretaria 
general). Com tota proposta 
de candidatura requereix ob-
tenir l’aval d’un Cercle Podem 
en assemblea, és necessari 
enviar les propostes de candi-
datures al correu electrònic del 

Pablo Iglesias, líder de Podemos.

Podem Igualada presentarà el seu 
“cercle” el proper 5 de desembre

REDACCIÓ / LA VEU

Nois i noies igualadins tor-
nen a protagonitzar diferents 
testimonis i experiències per-
sonals en la tercera tempora-
da dels vídeos #ActitudVital, 
impulsada pel departament 
municipal de Joventut i l’equi-
pament juvenil La Kaserna. 
La campanya té com a objec-
tiu promocionar el potencial 
jove d’Igualada i transmetre 
a altres joves les motivacions 
per continuar endavant dins el 
context actual de crisi. 
L’actriu Diana Gómez; el di-
rector del grup Protons, Pau 
Codina; el professional en 
mitjans de comunicació, Jordi 

La Kaserna recull experiències 
de joves a #ActitudVital

Còdol; la joiera i esmaltado-
ra Mireia Calçada;  Georgina 
Balcells com a membre d’un 
equip antidopatge als Jocs 
Olímpics de Londres; Pau Ay-
merich i Míriam Soler com a 
integrants de les corals Gat-
zara i Els Verdums; Ruth Mar-
tínez del món de la dansa i, 
finalment, les germanes Riba 
Rossy, autores de diferents 
projectes artístics. Aquests 
són els diferents vídeos que 
es podran veure en la nova 
etapa de #ActitudVital.  
Al web www.igualadajove.cat 
ja es poden veure també dos 
anuncis protagonitzats per jo-
ves igualadins.

Cercle Podem Igualada (po-
demosigualada@gmail.com). 
Ahir dijous es va convocar una 
Assemblea al Casal Autoges-
tionat d’Igualada Espai pels 
somnis oberta a tothom, per 
a que aquell que ho desitgés 
presentés la seva candidatura 
presencialment davant el Cer-
cle i recaptés l’aval de la seva 
proposta. 
El procediment de primàries 
s’allargarà fins al dia 2 de ge-
ner quan el Consell Ciutadà 
a nivell estatal farà publiques 
les llistes definitives, donant 
a conèixer el primer secretari 
general d’Igualada.

Presentació el proper 
divendres 5 de desembre
El proper dia 5 de desembre 
es realitzarà la Presentació 

Ciutadana del Cercle Podem 
Igualada a la Sala de Socis 
de l’Ateneu Igualadí a 2/4 de 8 
del vespre. Com tota assem-
blea de Podem, restarà oberta 
a tothom.  

També a Montbui 
i Vilanova del Camí
A Vilanova del Camí també 
s’ha iniciat el procés de primà-
ries. L’únic requisit per presen-
tar-se és estar inscrit en Po-
dem a Vilanova del Camí i en 
el cas de voler presentar-se a 
Secretari General adjuntar a 
la candidatura un document 
polític-organitzatiu. I finalment 
l’esmentat aval. Avui s’ha con-
vocat una Assemblea ciuta-
dana a dos quarts de 7 de la 
tarda al Restaurant Nou, amb 
la finalitat que els candidats 
presentin la candidatura final.
A Santa Margarida de Mont-
bui, demà dissabte es farà 
la primera assemblea, al Bar 
Avenida Chummi, a les 6 de 
la tarda.
L’aparició de Podem a l’uni-
vers polític de l’Anoia pot fer 
trontollar -i molt- els esque-
mes habituals de la política 
municipal, en especial en les 
poblacions de forta implanta-
ció de les formacions políti-
ques clàssiques.
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Aquest cap de setmana tin-
dran lloc diverses activitats 
organitzades per l’AMPA del 
col.legi Mare del Diví Pastor 
en benefici de la Marató de 
TV3. Demà dissabte dia 29 de 
novembre, a les 12 del migdia, 
es farà una una masterclass 
de zumba, davant del Gimnàs 
de Cal Font, empresa que col-
labora en l’organització. Tam-

Actes del Col.legi Diví Pastor en 
benefici de la Marató de TV3

bé hi haurà punts de recollida 
de donatius, i uns petits aju-
dants, que es distingiran per 
unes samarretes blaves, cedi-
des per ByPuns.
Diumenge, a partir de les 11, 
davant l’escola, hi haurà un in-
flable, gentilesa d’Anima’ns, i 
a l’interior es faran tallers. Al fi-
nal d’aquests actes, tindrà lloc 
una cantata nadalenca a càr-
rec dels alumnes de l’escola.  

El bàsquet és més que no pas cistelles i partits.  
Són les persones que comparteixen l’esforç, que s’emocionen amb  
una nova jugada i que troben en aquest esport l’energia per continuar. 

I ÉS QUE EL MÓN ÉS PLE DE BASKET LOVERS.

#BasketLover

La_Veu_de_l'Noia_245x87_S&S_Endesa_BLN_El_Greco_F_A_CAT.indd   1 01/10/14   16:10
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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
 

en productes de
dietètica

de descompte en
brodats

 en sabates
de seguretat

no acumulable a
altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

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
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Dimecres, la xerrada organit-
zada per Procés Constituent-
Anoia, va omplir la sala de 
socis de l’Ateneu Igualadí. 
S’hi presentava el llibre ‘El de-
lito de ser pobre. Una gestión 
neoliberal de la marginalidad’ 
del politòleg i professor de la 
UPF Albert Sales. Un llibre pe-
tit en pàgines però gran en la 
qüestió que planteja: la pobre-
sa, i abastant-ho com un dels 
grans reptes que tenim com a 
societat local i global. 
El ponent aportà reflexions de-
dicades a l’evolució de la po-
bresa al llarg del temps, l’ob-
jectiu de les polítiques socials 
i la criminalització i culpabilit-
zació de les persones pobres. 
Unes reflexions que ens han 
d’ajudar a pensar sobre reali-
tats tan cabdals com la pobre-
sa existent a la nostra societat 

Joves i acompanyants, esperant entrar a la Sala de Vistes, dimecres al matí. 

Davant el majúscul 
ridícul, la fiscal opta 
per retirar l’acusació 
als sis joves, que 
seran absolts amb 
tota seguretat

Esperpèntic judici a Igualada a sis joves anoiencs per haver 
posat urnes en el Multireferèndum del 25 de maig

i al nostre món.
Des d’un punt de vista provo-
cador, reflexionà i qüestionà 
tot allò que s’acostuma a fer i 
dir des de les institucions pú-
bliques i des d’altres sectors 
de poder. I parlà de la pobresa 
com a violació de drets i com 
a delicte. Què és ser pobre? 
Qui és pobre? Quantes perso-
nes ho són o estan en risc de 
ser-ho?  Sales discutí sobre el 
mal ús que sovint es fa del ter-
me pobresa relativa i de com, 
en moltes ocasions les políti-
ques socials es converteixen 
en polítiques de gestió que 
fan aparèixer les víctimes com 
a culpables de la seva situa-
ció. Una gestió que comporta 
greus conseqüències.
L’acte va cloure amb un inte-
ressant debat amb els assis-
tents.

Albert Sales parla a Igualada de 
la pobresa en el nostre país

Expectació per escoltar Albert Sales, dimecres a l’Ateneu.
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Dimecres sis anoiencs van 
participar als Jutjats d’Iguala-
da en una esperpèntica vista 
judicial denunciats per parti-
cipar i organitzar el Multirefe-
rèndum el passat mes de maig 
coincidint amb les eleccions 
europees. El Multireferèndum 
era una convocatòria per de-
cidir sobre diferents qüesti-
ons d’interès públic al nostre 
país que es va efectuar del 
23 d’abril i va culminar el 25 
de maig, dia de les passades 
eleccions al Parlament Euro-
peu.
Els joves van rebre el suport 
de força gent i de diverses en-
titats i col.lectius, també d’Ini-
ciativa per Catalunya, però no 
cap suport institucional, per bé 
que s’havia demanat, davant 
els clars paral.lelismes amb 
el 9N. De tota manera, ja des 
de bon inici es va veure que 
tot plegat era una pèrdua de 
temps per a tothom, inclòs el 
jutge. Per començar, els ad-
vocats defensors dels joves, 
Andrés Garcia Berrio i Josep 

Cots, ja van poder copsar 
minuts abans de la vista per 
faltes que ni jutge ni fiscal 
s’havien mirat l’expedient. No 
tenien ni idea de què anava 
l’assumpte... Això va retardar 
un xic l’inici de la vista, en la 
que els sis joves es van as-
sabentar llavors que estaven 
“denunciats”, ja que, formal-
ment, estaven citats al judici 
per una estranya paraula (“al-
tres”) impresa en el paper.
La vista, en una sala on enca-
ra penja el retrat del Rei Joan 
Carles I, va durar poc més de 
mitja hora, i en ella van partici-
par els 8 Mossos d’Esquadra  
que van identificar els joves 
-dos dels quals ni tan sols eren 
responsables de la mesa, sinó 
únicament votants- a les me-

ses de Cal Font i l’Espai pels 
Somnis, a Piera i Castellfollit 
de Riubregós. També van de-
clarar els denunciats, que van 
retirar les meses quan se’ls hi 
va indicar per part dels Mos-
sos. Durant el matí i el mig-
dia, la policia únicament es 
va dedicar a informar els res-
ponsables de les meses que 
hi havia una denúncia sobre 
aquesta iniciativa, però sense 
cap ordre. Tot plegat, un cú-
mul d’obvietats que va acabar 
reunint per aquells imperatius 

de la justícia a una bona colla 
de gent a la sala de vistes del 
jutjat número 3 d’Igualada. Al 
final, la fiscal va optar per no 
incoar acusació sobre els sis 
joves, i la defensa va interes-
sar l’absolució. No hi ha res de 
què acusar si el pretés denun-
ciat fa el que li diu la Policia. 
Com que no hi ha acusats, 
el jutge dictarà sentència ab-
solutòria. Fi de la història, del 
ridícul i de la notòria pèrdua de 
temps.
L’advocat Andrés Garcia deia 

abans de la vista que “és trist 
que ciutadans, per poder exer-
cir la democràcia real, tinguin 
que ser citats a un judici per 
desobediència a l’autoritat. No 
estem adaptant les nostres 
institucions a un desig real de 
la societat”. Berrio també es 
queixava -com molta gent a la 
sala- de “l’escàs suport que ha 
tingut aquest cas, quan a Ca-
talunya estem immersos en un  
moment clau del procés del 
dret a decidir. És francament 
preocupant”. Els advocats de-
fensors estaven convençuts 
abans d’entrar a la sala de vis-
tes que el jutge absoldria els 
denunciats, com així serà. “Els 
jutges han de veure aquestes 
iniciatives ciutadanes com un 
perfeccionament i una radica-
lització de la democràcia, i en 
cap cas hi ha una desobedién-
cia a ningú”.
L’advocat Andrés Garcia Ber-
rio va mostrar al jutge una no-
tícia on figurava el suport de 
l’Ajuntament al Multireferèn-
dum que havien dut a terme 
els joves. A la sala, però, no hi 
havia cap regidor.



14
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
28 de novembre de 2014 Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

El Saló de la Infància d’Iguala-
da obrirà les portes, en la seva 
31a edició, entre el 27 de de-
sembre de 2014 i el 4 de ge-
ner de 2015, consolidant així 
els vuit dies d’obertura que 
es van recuperar l’any passat 
després de dues edicions més 
reduïdes. L’escenari, nova-
ment tornarà a ser el recinte 
firal de Cal Carner.  
El departament de Joventut de 
l’Ajuntament continua tenint 
com a prioritat dotar aquesta 
cita d’eixos temàtics per tal 
d’aportar valor afegit i contin-
gut didàctic als habituals jocs 
i activitats d’esbarjo. Darre-
rament s’ha celebrat el Saló 
del Rec (2011), el Saló de les 
Idees (2012), el Saló Bestial 
(2013) i, aquest 2014, l’esde-
veniment pren la música com 
a referent i adopta el títol Un 
Saló Sonat!. Com ha explicat 
aquest dimecres el regidor de 
Joventut i Cooperació, el repu-
blicà Joan Requesens, Iguala-
da “és una ciutat que històri-
cament ha estat molt lligada 
a la música, on petits i grans 
la viuen molt intensament i, 
per això, el Saló la tindrà ben 
present”. El responsable mu-
nicipal de Joventut també ha 
recordat que “allò que ens 
diferencia respecte altres cer-
tàmens similars és que aquí 
els infants no troben només 
un lloc on jugar i un aparador 
comercial; al nostre Saló vi-
uen experiències i incorporen 
valors, aquesta és la clau, un 
bon equilibri entre diversió i 
aprenentatge”. Ha destacat i 
agraït, a més, el fet que fins 
a 21 empreses i 31 entitats 
d’Igualada col·laboraran amb 
aquesta iniciativa. 
El cartell d’aquesta edició és 
obra del dissenyador igualadí 
Xavier Mula, que ha elaborat 
una il·lustració simpàtica i co-
lorista, que juga amb instru-
ments musicals, infants i ele-

El regidor Joan Requesens, amb l’autor del cartell, el dissenyador Xavi Mula. 

El món de la música serà l’eix 
temàtic del Saló de la Infància

REDACCIÓ / LA VEU

El 25 de novembre va ser de-
clarat dia internacional contra 
la violència de gènere el juli-
ol de 1981, en el context del 
primer Encuentro Feminista 
de Latinoamérica y del Caribe 
celebrat a Bogotà (Colòmbia). 
En aquesta trobada les dones 
van denunciar la violència de 
gènere en l’àmbit domèstic i la 
violació i l’assetjament sexual 
en l’àmbit dels governs, inclo-
ent-hi la tortura i els abusos 
que patien moltes presoneres 
polítiques. 
Malgrat la lluita tots aquests 
anys de col·lectius feminis-
tes, el 2014 han de continuar 
lluitant i reivindicant que “es 
segueixen vulnerant drets 
fonamentals de les dones. 
Aquestes manifestacions 
greus de violència masclista 
són la punta de l’iceberg d’una 
societat que, tot i disposar de 
lleis que defensen drets fona-
mentals com el dret a la igual-
tat d’homes i dones, segueix 
sent discriminatòria i desigua-
litària, i continua basada en 
aquesta cultura androcèntrica 
i patriarcal”. 
Aquesta setmana s’ha com-
memorat la diada amb di-
versos actes organitzats per 
entitats del territori i la Manco-
munitat de la Conca. El mateix 
25 va tenir lloc la conferència 
de Noelia Igareda González, 
doctora en dret i professora 
titular de filosofia del dret a la 
UAB, sobre Mites i realitats 
de l’assetjament sexual i l’as-
setjament per raó de sexe en 
l’àmbit laboral. Una conferèn-
cia que posa de manifest la 
poca consciència d’aquesta 
forma de violència masclista. 
Les últimes dades de l’estat 
espanyol (2006) revelen que 
el 14.9% de les dones han pa-
tit  assetjament sexual “tècnic” 
a la seva feina durant l’últim 
any i el 9.9 % de les dones 
han patit assetjament sexual 
“declarat”. Tot i això una en-
questa europea sobre la ma-
tèria publicada aquest 2014 
mostren com un 23% de les 
noies enquestades (de l’estat 
espanyol) responen afirmati-
vament a la pregunta de si han 
patit alguna forma de violència 
masclista l’últim any (a Suècia 
46% , Finlàndia 47%) mentre 

La Conca d’Òdena es mobilitza i 
no oblida la violència de gènere

ments que recorden l’Esmolet 
i l’Esmoleta, els habituals pro-
tagonistes del Saló. L’autor ha 
estat l’encarregat de presentar 
la imatge aquest 26 de no-
vembre davant dels mitjans de 
comunicació, juntament amb 
Joan Requesens. 
 
Actuacions de corals 
i grups de dansa
L’organització del certamen 
destaca enguany el fet que 
aquest any hi haurà moltes 
activitats especials programa-
des, a banda de les habituals 
propostes de lleure i esport 
obertes durant tota la jornada. 
Criden l’atenció, entre altres, 
l’actuació conjunta de les co-
rals infantils Verdums i Gat-
zara, un iglú de vent a l’exte-
rior, les campanades el dia 31 
amb els Esmolets, nombrosos 
tallers participatius vinculats 
amb els ritmes i la música, de-
mostracions de ball, cantades, 
batucades, passejades amb 
ponis i, molt especialment, la 
cloenda amb el grup Els Cinc 
Dits d’una Mà, un grup creat 
per Xesco Boix als anys ’80, 
que torna als escenaris. 
Cal esmentar que, novament, 
les línies de bus urbà LC1 i 
LC2 tindran parada a tocar de 

Cal Carner i serà gratuït per 
a tots els infants que portin 
l’abonament del Saló. Al recin-
te firal hi haurà també guarda-
roba i un espai especialment 
pensat per als nadons 
on enguany, per primer cop, 
s’hi farà el taller Caixa de Mú-
sica amb activitats per pares 
i fills com ara musicoteràpia, 
artteràpia, contes musicals o 
música per nadons. 
El recinte romandrà obert de 
10:30 a 19:30h els dies 27, 
28, 29 i 30 de desembre i el 
2, 3 i 4 de gener. El 31 de ge-
ner obrirà de 10:30 a 14h i l’1 
de gener tancarà tot el dia. Es 
pot consultar més informació 
al web www.igualadajove.cat. 
Els dos anys en què va tenir 
una durada de quatre dies, el 
Saló de la Infància va comptar 
amb una assistència de públic 
notable, que s’ha incrementat 
encara més des que ha tornat 
a constar de vuit jornades. El 
2011 va congregar 8.000 visi-
tants, el 2012 va superar els 
10.000 participants, el 2013, a 
Cal Carner i doblant llargada, 
va superar les 17.000 perso-
nes i, en aquesta ocasió, les 
perspectives són mantenir-se, 
com a mínim, en una xifra si-
milar.  

que a la pregunta de si han 
patit alguna forma d’assetja-
ment sexual o per raó de sexe 
a l’àmbit laboral el percentat-
ge es duplica fins al 50% (a 
Suècia 81%, Finlàndia 71%). 
I alerta, no estem parlant d’al-
gun moment en la seva vida 
sinó de l’últim any. No és que 
hi hagi més abusos als països 
nòrdics sinó hi ha més consci-
ència i per tant s’identifica més 
aquesta problemàtica. 
Noelia Igareda González va 
recalcar la poca percepció i 
identificació d’aquesta xacra 
i pocs recursos per a fer-ne 
front. Els protocols d’assetja-
ment sexual i per raó de sexe 
són instruments que ens hau-
rien de permetre fer front a 
aquesta problemàtica però o 
bé no es coneixen, o bé no 
s’activen. Cal visibilitzar-los i 
cal donar a conèixer aques-
tes situacions. La realitat és 
que la majoria de les dones no 
denuncien, i l’estratègia indi-
vidual més comuna és aban-
donar la feina. Les dones que 
denuncien pateixen freqüent-
ment una doble victimització: 
per part de l’entorn laboral, so-
cial, familiar i també durant el 
procés judicial. Les dones no 
sempre busquen una repara-
ció judicial: tan sols volen que 
finalitzi aquella situació. A més 
moltes vegades no busquen 
que la persona sigui proces-
sada, tan sols necessiten ser 
escoltades i/o rebre suport. 
A vegades s’atreveixen a de-
nunciar quan saben que no 
han estat les úniques assetja-
des. 

Marxa de torxes
Finalitzada la conferència 
s’engegava una marxa de tor-
xes reivindicativa organitzada 
per les entitats del territori com 
PAH, Espai pels Somnis, Ar-
ran, Grup Dones, CUP, SEPC, 
Vila de Capellades i Endavant 
i on també s’hi van sumar les 
associacions de dones de la 
conca d’Òdena i també ciuta-
dania que s’involucrava a la 
lluita contra la violència mas-
clista. La marxa, que reunia 
vora el centenar de persones, 
va acabar a la plaça de l’ajun-
tament on les entitats van lle-
gir el manifests de la Xarxa 
Feminista i els moviments so-
cials i entitats organitzadores. 

 
 
 



15
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
28 de novembre de 2014Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

L’Associació de Botiguers de 
la Masuca va celebrar, dilluns 
a la tarda, una assemblea ex-
traordinària en la que es va 
renovar la Junta Directiva de 
l’entitat, que agrupa a la pràc-
tica totalitat de les parades i 
botigues del Mercat de la Ma-
suca. La nova junta està en-
capçalada per Jordi Vila, que 
pren el relleu de la junta pre-
sidida fins ara per Mª Àngels 
Solé.
La nova Junta Directiva està 
formada per una dotzena de 
paradistes, joves i comprome-
sos amb un Mercat que en els 
darrers anys s’ha renovat i ha 

La nova junta de l’associació de comerciants del mercat municipal.

Busquen gent 
que adopti els gats 
de Cal Badia

Jordi Vila substitueix M. Àngels Solé al capdavant 
de l’Associació de Botiguers de la Masuca

L’organització protectora de 
gats d’Igualada ha engegat 
una campanya per salvar la 
colònia de gats que hi ha a 
la finca de Cal Badia, al final 
del passeig Verdaguer, que es 
pensa destinar l’any que ve a 
un nou equipament juvenil.
És per això, que en la seva 
pàgina web, han començat 
la campanya per adoptar els 
gats que hi ha a Cal Badia. 
Més informació a adoptagat@
hotmail.com

Xerrada de l’Ampa de 
l’Escola Pia sobre la 
crisi de creixement
L’Ampa de l’Escola Pia ha or-
ganitzat pel proper 4 de de-
sembre a 2/4 de 9 del vespre, 
una xerrada sota el títol Crisi 
de creixement. Preparació per 
a un nou nivell de percepció 
i processament de la realitat. 
Anirà a càrrec del Dr. José 
Mombiela Sanz, Llicenciat en 
Medicina i cirurgia per la Uni-
versitat de Barcelona, i mem-
bre fundador de l’equip del 
Instituto Médico del Desarrollo 
Infantil.

El ple municipal 
aprova les 
subvencions pel 
reciclatge de llibres
El ple municipal va aprovar en 
la seva darrera sessió ordinà-
ria, per unanimitat, atorgar als 
centres escolars següents les 
subvencions per destinar-les a 
la compra de llibres com a col-
laboració al seu projecte de re-
utilització i reciclatge de llibres 
en el curs escolar 2014/2015. 
Les escoles subvencionades i 
els imports són els que es de-
tallen a continuació:
Monalco  6.700,00 € 
Mowgli  2.000,00 € 
Escolàpies  3.600,00 € 
Mare Diví Pastor  1.900,00 € 
Escola Pia  1.700,00 € 
Escoles Ateneu  2.000,00 € 
G. Castellà  2.000,00 € 
R. Castelltort  3.700,00 € 
Total  20.600,00 € 

El 6 de desembre, 
Igualada Indoor 
Beer Festival

El 6 de desembre, tindrà lloc 
a les Nits de Taverna (Soledat 
6), coincidint amb el primer 
aniversari del local, la Iguala-
da Indoor Beer Festival, dedi-
cat a la cervesa artesana de 
l’Anoia, des de les 12 del mig-
dia a les 8 de la tarda. A les 6 
actuarà el Primo Zon, i a les 
12 de la nit, Dj Quico 13.

incorporat noves parades. De 
fet, alguns d’aquests nous pa-
radistes forma ara de la nova 
junta directiva de l’associació.
La junta està formada per:
Jordi Vila, president. Mont-
se Esquius, vicepresidenta. 
Lourdes Borrega, secretaria. 
Magda Rives, tresorera. Ely 
Vives, comunicació. Anna 
Roca i Mónica Sánchez, for-
mació. I Joan Montiel, David 
Ulloa, José Luis Lozano, Olga 
Rovira i Mari Luz Barrera com 
a vocals.
D’aquesta manera, Mª Àngels 
Solé deixa passar a una nova 
generació de paradistes des-
prés de molts anys al capda-

vant de l’associació. Dilluns, la 
nova junta directiva va premiar 

la seva dedicació i esforç amb 
un obsequi.
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El passat dijous dia 20 de no-
vembre, Rotary Club Igualada 
va celebrar el seu habitual so-
par, amb la presència de Glò-
ria Garcia, directora de l’Obra 
Social de Sant Joan de Déu i, 
molt particularment, de l’aspec-
te que fa referència a la inves-
tigació sobre el càncer infantil.

El concert, el 25 de gener
Rotary Club Igualada ha de-
signat, per aquest any rotari 
2014-15, a aquesta entitat com 
a beneficiària del concert soli-
dari que anualment organitza. 

L’obra social de St. Joan de Déu, beneficiària 
del concert solidari de Rotary Igualada

El concert tindrà lloc el dia 25 
de gener al Teatre de l’Ateneu. 
Serà a càrrec del grup Mes-
sengers.
En la seva intervenció, Garcia  
va fer una completa exposició 
de la tasca que efectua l’obra 
social que ella gestiona, les 
mancances econòmiques que 
pateix i la importància de les in-
vestigacions i millores hospita-
làries que proposa per comba-
tre aquesta greu malaltia que 
afecta a infants i que esdevé 
d’una gran crueltat.
Va destacar els importants 
avenços que s’han fet des de 

l’Obra Social, i no només en 
investigació, sinó també en fer 
més suportable als infants els 
ingressos i intervencions hos-
pitalàries. Avui ningú qüestio-
na la presència de pallassos a 
l’hospital –fins i tot a les sales 
d’operacions- o la d’animals 
de companyia, que van amb 
els nens/es, i que han fet que  
Sant Joan de Déu sigui refe-
rent mundial en aquestes pràc-
tiques.
La intervenció de Garcia va ser 
d’un gran realisme i l’exposició 
d’una claredat meridiana que, 
en finalitzar, tots els presents 

estaven corpresos de la ingent 
tasca que efectua l’Obra Soci-
al de Sant Joan de Déu, i va 
quedar palès l’encert de l’elec-
ció d’aquesta entitat com a be-
neficiària del concert solidari 
d’aquest any.
El President Josep M. Susan-
na, va remarcar que era la 
primera vegada que, una en-
titat no igualadina ni anoienca, 
seria beneficiària del concert, 
tot i que, molts igualadins i 
anoiencs pateixen el flagell 
d’aquesta malaltia i utilitzen els 
recursos de Sant Joan de Déu. 
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El proper dilluns 1 de desem-
bre, Igualada rebrà l’homenat-
ge “ciutat amiga de la donació 
de sang”, a les 20h, a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament. 
Es tracta d’una distinció que 
atorga el Banc de Sang i Tei-
xits pel compromís de la nos-
tra ciutat amb la donació de 
sang, i per ser un dels munici-
pis amb més donants de Cata-
lunya. A més a més, recordem 
que va ser a Igualada on l’any 
2001 es va celebrar la primera 
Marató de donació de sang, 
el projecte itinerant a arreu de 
Catalunya, del Banc de Sang 
i Teixits. 
Ja són cinc els municipis que 
al llarg d’aquests últims anys 
han rebut aquesta distinció: 
Tarragona, Salou, Vila-seca, 

Toni Nova, amb el premi aconseguit a Sabadell.

Fagepi i l’hospital 
Sant Joan de Déu 
posaran a la venda un 
jersei solidari

El Banc de Sang i Teixits reconeix 
l’aportació d’Igualada a les donacions

L’Hospital Sant Joan de Déu i 
l’Agrupació Tèxtil FAGEPI po-
sen a la venda un jersei solida-
ri fet a Igualada. Els beneficis 
de la venda es destinaran a 
projectes d’investigació de pa-
tologies de la pell en infants.
El proper dilluns dia 1 de 
desembre les dues institu-
cions signaran l’acord de 
col·laboració a Igualada, ex-
plicaran en què consisteix la 
campanya i presentaran els 
models de jersei que es posen 
a la venda.

Divendres vinent, 
torna el “Costiolet” al 
nucli antic

El “Costiolet” tornarà al nucli 
antic de la ciutat el proper 5 de 
desembre, participant en un 
taller de fanalets a les 18 a la 
Plaça Pius XIIè. 
També es podrà participar en 
el concurs de “Pinta el Costi-
olet” que podeu trobar i reco-
llir a les botigues del centre 
d’Igualada: Perfumeria Gas-
par, Sweets, Hidramar Natu-
ra, Sara Castells, joiera, Les 
Confeccions, Òptica Anoia, La 
botigueta, bc80 marc elvira, 
Born by Cala, Igualada Vinta-
ge, Non stop travel, Cistelleria 
Farrés, Calçats Viffer, la Bona 
Espardenya. 
Els nens només han de donar 
color al Costiolet i entregar-lo 
el dia 5 de desembre a les 18h 
quan el trobin en el Taller de 
Fanalets. Després d’encendre 
els llums de la ciutat es farà el 
sorteig d’un obsequi.  

Dimecres vinent, 
conferència sobre 
Vicenç Ferrer

El proper dimecres, a les 6 de 
la tarda i al Centre Innovació 
Anoia de Vilanova del Camí, 
tinrà lloc la conferència-col·-
loqui La dimensió social i l’es-
perit emprenedor de Vicenç 
Ferrer, a càrrec Jordi Folgado 
Ferrer, director de la Fundaci-
ón Vicente Ferrer. Inscripció 
gratuïta prèvia confirmació al 
902 448 448 (ext. 1035)o al 
correu electrònic igualada@
cambrabcn.org

Avui, presentació 
a Igualada de 
l’associació catalana 
Parkinson Som Tots
Igualada acollirà avui diven-
dres 28 de novembre la pre-
sentació de l’associació cata-
lana Parkinson Som Tots (amb 
el seu projecte TE), que comp-
tarà amb l’assistència del regi-
dor de Sanitat i Salut Pública 
d’Igualada, Fermí Capdevila; 
el president d’aquesta asso-
ciació, Antonio Martínez, i la 
responsable de la coordinació 
i direcció, Enedina Martín. 
L’acte es farà a l’auditori del 
Museu de la Pell, a les 8 del 
vespre.
Parkinson Som Tots és una 
associació sense ànim de lu-
cre que té interessos tant en 
l’àmbit de la salut, la recerca, 
la divulgació i el benestar físic 
i mental dels afectats i com en 
el de la comunitat (ja siguin 
afectats o no), amb l’objectiu 
que el diàleg i la creació de 
nous programes d’actuació 
puguin arribar a donar dife-
rents respostes a la salut dels 
afectats per malalties neuro-
degeneratives. 
Amenitzaran l’acte la coral de 
Santa Maria d’Igualada, dirigi-
da per Coni Torrents i acom-
panyada per la pianista Maite 
Torrents, així com la Coral Mig 
to,  dirigida per Laia Quadres. 

Reus i Olot. Enguany és el 
moment de la nostra ciutat, 
tant pel que fa als resultats de 
les campanyes itinerants que 
el Banc de Sang porta al muni-
cipi, com pels grans resultats 

de les Maratons. 
La Marató d’Igualada comp-
ta ja amb 11 edicions, en les 
quals ha rebut gran quanti-
tat de col·laboracions de la 
mà d’entitats, empreses i vo-
luntaris. És a ells i a tots els 
donants igualadins a qui va 
dirigida aquesta placa com-
memorativa. 
L’acte comptarà amb la pre-
sencia de l’Alcalde d’Iguala-
da, Marc Castells, el Director 
Territorial del Banc de Sang i 
Teixits a la zona de la Catalu-
nya Central i Vallès Occiden-
tal, el Dr. Ramon Salinas, la 
Presidenta de l’Associació de 
Donants de l’Anoia, Pepita 
Còdol i el President del Centre 
MIPS Fundació, Joan Prats, 
així com també amb la dels 
col·laboradors. 
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Els passats 14,15 i 16 de no-
vembre es va celebrar a Sa-
badell la primera convenció  
internacional de tatuatges, 
amb la participació de més de 
160 tatuadors de 13 països de 
tot el món. Cada participant 
va presentar el seu tatuatge 
fet durant la convenció i un 
jurat format per reconeguts 
tatuadors van atorgar el pre-
mis en les quatre categories 
segons modalitat. L’igualadí 
Toni Nova va obtenir el segon 
premi de la categoria de color.
Un premi molt important per 
l’alt nivell dels participants. 
Amb aquest reconeixement 
Nova ja suma quatre premis 
internacionals en diferents 
convencions.
Nova regenta un estudi al car-
rer Comarca 94 d’Igualada 
amb el nom Nova Tinta, des-

L’igualadí Toni Nova, premiat a la 
Convenció Internacional de Tatuatges

prés d’haver treballat en altres 
estudis de la demarcació de 
Barcelona. Explica a La Veu 
que “jo volia tornar a casa, i 
per aixo vaig obrir aquest 
estudi a Igualada, format en 
múltiples estils, encara que la 

meva especialitat es l’estil re-
alista. Vaig estudiar batxillerat 
artístic i després m’he seguit 
formant en aquest art. Tenia 
molt clar que volia tatuar ja 
que des de ben petit sempre 
m’ha apassionat el dibuix”.

GUANYADOR
  DE LES

2 ENTRADES Roger Boixadè d’Igualada

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

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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Avui divendres 28 tindrà lloc 
al restaurant Scorpia la jorna-
da de Networking empresarial 
UEA que posarà en contacte 
diverses empreses d’arreu 
del territori català. La idea 
d’aquest networking és posar 
en contacte empreses i perso-
nes de sectors diferents que 
poden ser complementaris, 
que poden coordinar-se, tre-
ballar plegats o proveir-se de 
materials i serveis.
Una jornada de networking 
d’aquestes característiques 
pot ser molt positiva per a les 
empreses de la comarca, no 
només per propiciar contac-
tes i possibles col·laboracions, 

La trobada es va fer al Centre Civic Centre, amb molta gent.

Avui, jornada de networking 
empresarial de la UEA

REDACCIÓ / LA VEU

Junts per la Cronicitat és el 
nom genèric de la jornada que 
s’ha celebrat al Centre Cívic 
Centre d’Igualada, que ha per-
mès constatar l’alt nivell de 
coordinació entre els diferents 
proveïdors del sistema públic 
de salut a l’hora de donar una 
resposta adequada als proble-
mes derivats de la cronicitat. 
A les diverses ponències que 
els professionals del Servei 
d’Atenció Primària Anoia de 
l’ICS i del Consorci Sanitari de 
l’Anoia han presentat aquest 
matí s’ha pogut comprovar la 
vocació que tenen els equips 
de situar els pacients en el 
centre de l’assistència. 
En el context de la jornada, en 
què ha participat un gran nom-
bre de professionals de les 
diferents organitzacions que 
treballen en l’àmbit de la salut 
a la comarca, s’han presentat 
i debatut iniciatives destinades 
a aconseguir que els pacients 
crònics geriàtrics siguin ate-
sos d’una forma propera i per-
manent.  

Alta participació en una trobada  
dels professionals que treballen 
amb malalts crònics

Un dels objectius que es vol 
assolir en l’àmbit de la cro-
nicitat és que la coordinació 
entre els diferents nivells as-
sistencials sigui molt fluida i 
permeti que tant els malalts 
com el seu entorn més im-
mediat se sentin ben atesos i 
que esdevingui fàcil mantenir 
la continuïtat en l’assistència 
a les persones grans. Sovint 
hi ha pacients que han de ser 
ingressats temporalment a 
l’hospital i que, posteriorment, 
retornen als seus domicilis fa-
miliars o a les residències; per 
tant, el seu seguiment passa a 
fer-se novament des del cen-
tre d’atenció primària corres-
ponent. 
La cronicitat s’ha convertit en 
un dels eixos de la política 
sanitària i social del país. Per 
això, cada cop més, s’articu-
len iniciatives (com la que es 
porta a terme a l’Anoia) que 
busquen la màxima sincronia 
entre tots els professionals 
que treballen amb els pacients 
crònics complexos. 

Una trobada de networking.

sinó per despertar inquietuds 
i necessitats que poden ser 
compartides i solucionades al 
mateix territori.
A primera hora, tindrà lloc una 
conferència de Rosaura Alas-
truey, Llicenciada en Ciències 

de la Comunicació i amb un 
programa d’Habilitats Directi-
ves per ESADE. Impulsa pro-
jectes de networking professi-
onal des de 1999. La jornada 
finalitzarà a les 5 de la tarda. 

REDACCIÓ / LA VEU

La 2a edició del projecte ITA-
KA Joves Anoia, educació 
emocional gratuïta per a jo-
ves, comença avui 28 de no-
vembre.
La presentació del nou curs va 
tenir lloc al Museu Comarcal 
d’Igualada, amb la presència 
de la seva directora, la igua-
ladina Judith Regidor, especi-
alitzada en Desenvolupament 
Personal i Lideratge, i de la 
conferenciant barcelonina Cris 
Bolívar, psicòloga, filòsofa, es-
criptora, consultora i coach in-
ternacional.
El projecte Itaka Joves Anoia 
forma part de la iniciativa La 
Akademia (www.laakademia.
org), vinculada a la Universi-
tat de Barcelona, i és un pro-
grama educatiu que promou 
el desenvolupament i creixe-
ment personal dels joves entre 
16 i 22 anys, que compta amb 
més de 350 professionals vo-

Un grup de joves crea un projecte per 
promoure l’educació emocional

luntaris i es desenvolupa a 16 
ciutats a tot l’estat.
El curs està organitzat en ta-
llers de tres hores, que s’im-
partiran tots els divendres de 
17-20 h en l’Espai Cívic Cen-
tre, del 28 de novembre fins al 
maig, i, està estructurat en tres 
mòduls: autoconeixement, 
desenvolupament personal, i 
desenvolupament social i pro-
fessional.
Entre els professionals que 
acompanyaran de forma altru-

ista als joves durant el procés 
hi ha experts del món de la 
salut, el coaching, el mindful-
ness, la psicologia, la peda-
gogia, el desenvolupament 
personal i professional, la fisi-
oteràpia, el ioga, les iniciatives 
socials i l’emprenedoria. 
Inscripcions:  
El curs comença avui. Podeu 
obtenir nés informació enviant 
un email a itakajovesanoia@
gmail.com.

ROSICH MOTORS, S.L. 

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

· Multimarca i multiservei

· Qualitat Bosch

· Mantenim la garantia 
  d’origen

· Servei de planxa i pintura
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Aquest curs escolar 
2014/2015, Igualada acull 
novament el programa Cul-
tura Emprenedora a l’Esco-
la, impulsat i coordinat per la 
Diputació de Barcelona i que 
compta amb la col·laboració, a 
nivell local, dels departaments 
de Dinamització Econòmica i 
d’Ensenyament i Universitats 
de l’Ajuntament d’Igualada.  
Serà ja la quarta edició 
d’aquest programa, que té per 
objecte fomentar l’esperit em-
prenedor i les competències 
bàsiques dels estudiants del 
cicle superior d’Educació Pri-
mària. El projecte es desenvo-
lupa al llarg dels cursos aca-
dèmics 2011-2015 i, el curs 
passat, hi van participar 2.119 
alumnes de 32 municipis, cre-
ant 95 cooperatives escolars 
en 53 centres educatius. 
La metodologia consisteix a si-
mular la creació, gestió i orga-
nització de cooperatives dins 
l’aula. En el procés, els alum-
nes desenvolupen capacitats 
emprenedores mitjançant un 
aprenentatge transversal que 

El programa ha tingut molt èxit en els darrers anys en alguns centres escolars de la ciutat.

Dos-cents alumnes participen en el 
programa de Cultura Emprenedora

REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres i demà dissab-
te tornarà a fer-se a tot Cata-
lunya la Gran Recapte d’Ali-
ments. Es pot contribuir amb 
entregues d’aliments, o fent 
donacions econòmiques pun-
tuals utilitzant diferents proce-
diments indicats en la pàgina 
web del Fundació “www.banc-
delsaliments.org”
Al 2012 es van recollir 25.000 
quilos, al 2013 un total de 
46.000 i enguany esperen 
arribar als 50.000 que seran 
repartits íntegrament per la 
nostra comarca. Demanen 
productes de llarga durada 
com llet, oli, conserves de peix 
o tomàquet i llegum. 
Els organitzadors agraeixen 
la col·laboració de les orga-

Avui i demà, Gran recapte 
d’aliments a tota la comarca

reforça l’adquisició de conei-
xements i aptituds, al mateix 
temps que es treballa la con-
nexió entre l’escola i el món 
del treball. Finalment, s’or-
ganitza un mercat en què les 
cooperatives posen a la venda 
els productes elaborats durant 
l’any. Per a fer realitat el pro-
jecte, es compta amb l’asses-
sorament de Valnalón, entitat 
que es dedica a la promoció 
de l’emprenedoria a l’escola i 
que té una notable trajectòria 

a nivell de l’Estat espanyol. 
Enguany el programa es de-
senvolupa a Igualada a les 
escoles dels Maristes, les Es-
colàpies, l’Acadèmia Igualada 
i l’Emili Vallès, amb la partici-
pació de prop de 200 alumnes 
de 5è de Primària. Un total de 
3.850 alumnes de 91 centres 
educatius de 45 municipis de 
la província prenen part en 
aquesta nova edició del pro-
jecte. És previst que es creïn 
un total de 154 cooperatives. 
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Dissabte es va presentar la 
nova Aula de Cuina del Mer-
cat Municipal de La Masuca. 
Aquesta és una iniciativa con-
junta de l’Ajuntament d’Iguala-
da i l’Associació de Botiguers 
del mercat, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, que 
ha permès transformar l’antic 
espai polivalent de l’interior de 
la instal·lació en una nova aula 
gastronòmica on impartir-hi ta-
llers de cuina. 
Durant quatre setmanes, en 
aquest espai d’uns 25 m2 de 
superfície, s’han dut a terme 
les obres necessàries. S’hi 
han instal·lat els elements 
electrodomèstics bàsics per 
a celebrar-hi els tallers forma-
tius i divulgadors i també s’hi 
ha ubicat el mobiliari per als 
alumnes d’aquests tallers, una 
dotzena de taules i cadires. 
En l’acte de presentació 
d’aquest dissabte, amb la 
presència del tinent d’alcalde 
d’Entorn, Josep Miserachs, el 
cap de l’Oficina de Mercats i 
Fires Locals de la Diputació, 
Xavier Torrent, i el vicepresi-
dent de l’Associació de Bo-
tiguers de la Masuca, Jordi 
Vila, s’han explicat les raons 
d’aquesta iniciativa. Miserac-
hs destaca que la voluntat és 
“estimular el consum dels pro-

Dissabte al migdia es va presentar l’aula de cuina de la Masuca.

El Mercat de la Masuca estrena 
la seva pròpia “escola de cuina”

ductes frescos i de proximitat 
que es venen al mateix mercat 
i mantenir vives o recuperar 
moltes receptes del ric patri-
moni gastronòmic català”. 
Es vol incentivar també l’adop-
ció d’hàbits d’alimentació sa-
ludables, el coneixement dels 
productes de temporada i, fins 
i tot, impulsar noves figures de 
la cuina local. No es faran no-
més tallers de receptes tradici-
onals, sinó que es preveu de-
senvolupar-hi cicles temàtics 
concrets, com per exemple 
cuina sana per a esportistes.  
 
Cuina de Nadal
Els primers tallers en aquesta 
aula, que ja tenen les inscrip-
cions tancades, es duran a 
terme en les properes setma-

nes: quatre sessions consecu-
tives en un cicle de receptes 
nadalenques. Les classes es 
faran els dijous a la tarda, de 
17:30 a 19:30h, quan el mer-
cat està obert, afavorint també 
d’aquesta manera l’adquisició 
de productes a les parades i 
botigues. 
Ahir es va poder aprendre a 
cuinar Escudella, carn d’olla i 
tronc de Nadal; el 4 de desem-
bre Canelons de Sant Esteve 
i neules; l’11 de desembre 
Capó farcit a la catalana amb 
carxofes i mantecado i, final-
ment, el 18 de desembre, Sar-
suela de peix i marisc i torró 
cremat. Aquests quatre tallers 
els impartirà el cuiner Isidre 
Soteras, del restaurant iguala-
dí El Jardí.  

nitzacions locals de Càrites, 
Ajuntaments, Creu Roja i les 
cadenes de distribució de Ca-
prabo, Carrefour, Condis, Dia, 
Bonpreu, Supermas, Consum 
i Mercadona que han facilitat 
les seves instal·lacions als 
supermercats de Calaf, Cape-
llades, Igualada, La Torre de 
Claramunt, Masquefa, Òde-
na, Piera, Santa Margarida de 
Montbui, Sant Martí de Tous i 
Vilanova del Camí que s’han 
involucrat en el Gran Recapte 
2014.
Un gran nombre de volunta-
ris estaran presents en els 29 
Centres de recollida, i partici-
paran en la distribució i clas-
sificació d’aquets aliments en 
els dies posteriors. 

Voluntaris de la Gran Recapte, en plena feina, l’any passat.

REDACCIÓ / LA VEU

Durant l’últim trimestre 
d’aquest any Creu Roja a 
l’Anoia ha posat en marxa i té 
previstes iniciar diverses acti-
vitats destinades al col·lectiu 
d’infants i joves, en les que 
necessitarà de la col·laboració 
de persones voluntàries. Són 
les següents:
- L’esplai de Creu Roja Ano-
ia a Vilanova del Camí busca 
voluntaris/es per formar part 
del seu equip de monitors. 
Les activitats es porten a ter-
me els dissabtes, de 16:00h a 
18:00h, al Centre Obert-Ludo-
teca “El Cireret”, de Vilanova 
del Camí. 
- També necessiten persones 
voluntàries per a participar 
als dos projectes d’èxit Es-
colar que es desenvolupen a 
Igualada i Vilanova del Camí 

Creu Roja busca voluntaris per 
a les seves activitats

(espai de suport a deures), 
de dilluns a dijous de 17:00 a 
19:00h.
- Tot just a l’IES de Montbui ini-
cien un projecte amb alumnes 
del centre per subministrar un 
àpat diari, durant l’etapa lecti-
va, i per tant, necessitaran de 
persones voluntàries que esti-
guin a càrrec del menjador, de 
dilluns a divendres de 14:00 a 
15:30h.
- També necessiten volunta-
ris i voluntàries per donar su-
port a la Ludoteca que volen 
posar en marxa a l’Espai dels 
Somnis, per donar suport a 
les famílies de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, els 
divendres de 18:00 a 21:00h.
Per participar, posa’t en con-
tacte al telèfon 93.803.07.89 
o passa per l’oficina de Creu 
Roja Anoia al carrer Les Co-
mes 34, d’Igualada. 
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Amb la voluntat de presen-
tar en primera persona la fira 
BSTIM, Best Solutions in Tex-
tile Manufacturing Fair, Fira 
d’Igualada i l’agrupació Fage-
pi van organitzar la setmana 
passada una trobada amb els 
productors i tallers del sector 
tèxtil d’Igualada i la comar-
ca. Ambues parts van poder 
compartir impressions i resol-
dre dubtes en relació a la fira, 
d’aquesta manera s’aconse-
gueix ajustar el certamen a les 
necessitats del sector. 
El president de Fira d’Iguala-
da, Joan Domènech, va expli-
car als productors locals els 
beneficis d’aquesta fira per al 
territori i pel sector en general 
i els va animar a participar del 
certamen “posem a la vos-
tra disposició una nova eina 
de promoció del sector, els 
expositors tindran l’oportuni-
tat d’oferir els seus serveis a 
marques i dissenyadors que 
estiguin cercant proveïdors”. 
I és que BSTIM és un saló 
professional que pretén do-
nar resposta a les necessitats 
d’aprovisionament en proximi-
tat de peça acabada de mar-
ques i distribuïdors del sector 
de la moda. La missió és faci-
litar l’establiment de relacions 
comercials entre empreses 
industrials tèxtils i gestors de 
produccions de productes de 
moda amb marques i distribuï-
dors europeus.
Per la seva banda, David Gar-
cia, gerent de Fagepi,  va ex-

El sector tèxtil prepara amb Fira 
d’Igualada el certamen BSTIM

Durant la Dictadura tenia 
problemes qui no seguia les 
directrius del govern. Alguns 
s’havien d’aixoplugar a les 
esglésies per fer els actes 
públics i la majoria feia la 
viu-viu en àmbits reduïts de 
resistència. I els sindicalis-
tes, fora de les estructures 
verticals, estaven perseguits 
per la Brigada Social. I no 
sols patien persecució polici-
al, sinó que la repressió els 
portava sovint la presó. Per 
això, quan el 20 de novem-
bre del 1964, els 300 dele-
gats i enllaços sindicals van 
voler constituir la Comissió 
Obrera Central, van haver de 
reunir-se a l’església de Sant 
Medir, al barri de Sants de 
Barcelona. Després d’inten-
ses trobades preparatòries, 
Mossèn Vidal els va obrir les 
portes del seu temple. Mn. 
Josep Bigordà, un altre cape-
llà de la parròquia, explicava 
que l’Església solia facilitar 
espais per activitats socials i 
polítics en moments en què 
no hi havia llibertat d’expres-
sió. I així es convertiren en 
espais de llibertat, mercès 
al Concordat entre el Vaticà 
i l’Estat. Malgrat això molts 
d’aquells religiosos van patir 
persecucions i amenaces. I 
alguns, com l’Abat Escarré, 
van haver de marxar lluny de 
la seva terra.
Però aleshores eren molts 
els que tenien consciència 
de que s’havia de lluitar per 
les llibertats. Gent com Án-
gel Alcázar -que treballava 
al Banco Español de Cré-
dito- que va ser un dels re-
dactors del document que es 
va aprovar per aclamació en 
aquella primera assemblea. 
Més endavant va néixer la 
Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya, un moviment 
on tothom podia participar, 
independentment de la ideo-
logia. Hi havia cristians jocis-
tes, socialistes, anarquistes i 
comunistes. Ciutadans preo-
cupats pels desfavorits i per 
les condicions de treball, que 
volien construir estructures 
participatives i van haver de 
començar fent plataformes 
reivindicatives. Bàsicament 
demanaven millores salarials 
per garantir el poder adquisi-
tiu, llibertats sindicals i el dret 
de vaga. Eren gent compro-
mesa que estava disposada 
a fer un pas endavant. Un 
acte valent, necessari i intel-
ligent.
Una vegada creada la con-
federació estatal, els comu-
nistes, per la seva millor or-
ganització, van anar assolint 
els llocs de comandaments. 

PERE PRAT

Líders carismàtics com Mar-
celino Camacho, van haver 
de passar molt temps a les 
presons i patir molts interro-
gatoris violents. Però eren 
sindicalistes que s’organit-
zaven i es coordinaven amb 
altres moviments sindicals 
internacionals. Persones de-
cidides a reclamar els seus 
drets individuals i col·lectius. 
Que sabien retrobar el fil his-
tòric de les diverses arrels del 
moviment obrer català, per 
seguir lluitant contra la injusta 
submissió laboral i per recla-
mar la llibertat que es neces-
sita per viure amb dignitat.
Avui molts es qüestionen el 
paper dels sindicats. Alguns 
diuen que han deixat de ser 
importants ara que s’han re-
cuperat moltes de les lliber-
tats que aleshores s’havien 
negat. I més perquè les re-
lacions socials i laborals han 
canviat molt. Però encara 
queda molt per fer. I no no-
més en el món del treball. Els 
sindicats, per la seva abstrac-
ció social, sempre ha estat en 
primera línia en la demanda 
de més autogovern, defen-
sant l’educació, la sanitat i, 
en general, les relacions jus-
tes. Sempre han lluitat contra 
aquells que volen perpetuar 
el seu poder damunt la socie-
tat. Sempre han intentat, amb 
més o menys encert, defen-
sar els més dèbils, sabent 
que la unió fa la força. I han 
sabut definir un marc de ne-
gociació on han sabut trobar 
un espai d’influència.
Avui la globalització, la des-
regulació i la fragmentació, 
han fet desaparèixer molt del 
teixit industrial. Però tots els 
ciutadans hem de continuar 
cercant altres vies per no ser 
atropellats per un poder, so-
vint revestit d’autoritat legal. 
CCOO va néixer enfrontant-
se a lleis injustes i van ense-
nyar als porucs com s’acon-
segueixen moltes de les 
conquestes socials que ara 
tenim. Per això val la pena 
recordar aquells moments 
fundacionals. Com diu Joan 
Carles Galllego, secretari 
general del sindicat, “no com 
enyor del passat sinó com 
projecció de futur”. Retrobar 
la transversalitat i tornar a fer 
un pas endavant. Amb el ma-
teix esperit de lluita, perquè 
els reptes són les de sempre. 
I la feina no ha canviat. S’ha 
de continuar organitzant, ac-
tuant, decidint, influint i mo-
bilitzant persones. Fent pro-
postes per conquistar espais 
de negociació i diàleg i així 
seguir construint respostes a 
les utopies.

CC.OO., un referent

plicar que “després de quinze 
anys en què les marques es 
van fixar només en el conti-
nent asiàtic, ara tornen a va-
lorar els productors europeus 
i catalans i, per això, el que 
volem és posar al seu abast 
un escenari on puguin trobar 
tota la nostra oferta de ma-
nera senzilla i unificada”. I és 
que BSTIM és una fira inter-
nacional però amb expositors 
majoritàriament locals, la seva 
raó de ser a Igualada es deu 
a que ens trobem en un ter-
ritori amb llarga trajectòria en 
el sector tèxtil i amb un Know 
How insubstituïble. Els pro-
ductors locals ofereixen grans 
avantatges respecte a la pro-
ducció en mercats estrangers 
i cal aprofitar aquest potenci-
al. Igualada és una ciutat amb 
llarga tradició tèxtil en la que 
desenvolupen la seva activi-
tat 145 empreses, amb una 
superfície total de 5000 m2, i 

2.500 professionals del sector 
tèxtil i moda que generen una 
facturació agregada de 350 
milions d’euros. El clúster Tèx-
til i Moda de la ciutat d’Iguala-
da és uns dels principals ter-
ritoris europeus de fabricació 
d’articles de gènere de punt 
exterior (tricotoses rectilínies) 
a nivell Europeu. A Igualada 
es fabriquen anualment 6 mi-
lions de peces de punt per a 
marques i distribuïdors de tota 
Europa.
BSTIM, una iniciativa de 
l’agrupació tèxtil local FAGEPI 
i Fira d’Igualada amb el su-
port de l’Ajuntament d’Iguala-
da, celebrarà la seva primera 
edició els propers 25 i 26 de 
febrer a L’Escorxador d’Igua-
lada, un conjunt arquitectònic 
emblemàtic de la ciutat, d’estil 
modernista que espera acollir 
a expositors i visitants de Ca-
talunya, Espanya i Europa. 

Treballadors de cinc empreses de 
l’Anoia cremen adrenalina fent kàrting
REDACCIÓ / LA VEU

Divendres van participar a la 
jornada de Team Building Kar-
ting empresarial una quaran-
tena de treballadors i empre-
saris de diverses empreses 
de la comarca. Una jornada 
lúdica i que amb humor i for-
ça adrenalina va permetre fer 
pinya, competir, animar-se i 
passar una bona estona fent 
equip i fent empresa.
El Team Building, la motivació 
d’equips, és un dels recursos 
que utilitzen els departaments 
de RRHH de les empreses per 
motivar, animar i solidificar els 
equips de treball. Una manera 
de guanyar companyerisme, 
confiança i bon rotllo entre els 
integrants d’un grup de perso-
nes.
En aquesta ocasió gent de 
Munich, de MB Papeles Espe-
ciales, de la Mútua General de 

Catalunya, de Quimic-Step, 
del Banc Santander i alguns 
convidats van participar en 
aquesta jornada de karting 
empresarial amb ronda de 
prova, classificatòria i podi 
amb brindis de cava.
La Unió Empresarial de l’Ano-

ia com a entitat organitzadora 
valora positivament la parti-
cipació de les empreses en 
aquesta activitat ja que sovint 
costa que els equips laborals 
surtin de les oficines per fer 
activitats plegats.  
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Arriba aquest diumenge el 
Mercat mensual d’antiguitats, 
col·leccionisme, art i artesa-
nia que se celebra cada últim 
diumenge de mes, a excepció 
dels mesos de juliol i agost. 
Com a novetat d’aquest curs, 
des del passat mes de se-
tembre la fira se celebra al 
Passeig Verdaguer en lloc del 
nucli antic com s’havia fet fins 
ara, un canvi que respon a una 
voluntat de millora de l’acces-
sibilitat, tant per part dels firai-
res com dels visitants i que té 
una gran rebuda tant per part 
de visitants com expositors. 
La Fira d’antiguitats i col·
leccionisme es va iniciar l’any 
1980 i des del 1993 es va 

La trobada es va fer divendres de la setmana passada.

Especialistes en drogues i salut 
mental, en una trobada a l’Hospital
REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres dia 21 de 
novembre es va celebrar el VII 
Workshop d’actualització en 
Salut Mental i Drogodepen-
dències a la Sala d’actes de 
l’Hospital d’Igualada. A l’acte 
hi van participar una seixante-
na d’especialistes i professio-
nals de l’àrea de Salut Mental 
i Addiccions vinguts d’arreu de 
Catalunya. Igualment es va 
lliurar el IV Premi “Dr. Tomàs 
de Flores” que premia als tre-
balls d’Investigació en Salut 
Mental. 
Organitzat pel Servei de Sa-
lut Mental del Consorci Sani-
tari de l’Anoia, van participar 
professionals de la salut de 
la Universitat Internacional de 
Catalunya, de l’Hospital Clínic, 
de la Universitat de Barcelona, 
de l’Institut Universitari De-
xeus i del Parc Taulí.
L’acte va ser inaugurat pel ge-
rent de l’Hospital, Dr. Ferran 
Garcia, el regidor de Sanitat i 
Salut Pública, Dr. Fermí Cap-
devila, la Sra. Remei Junca-
della, directora del Sector Sa-
nitari Anoia i responsable de 

Diumenge torna el mercat 
d’antiguitats al P. Verdaguer

completar amb la Mostra d’art 
i artesania. El mercat és un 
punt de trobada per a tots els 
amants de les antiguitats i el 
col·leccionisme (monedes, 
postals, xapes de cava, discs 
…) realitzant vendes, com-
pres i fins i tot d’intercanvi de 
materials entre els mateixos 
expositors. Es tracta d’un sec-
tor molt fidel amb més de 100 
expositors que es donen cita 
cada últim diumenge de mes 
a Igualada. 
El Mercat d’Antiguitats està 
organitzat per Fira d’Igualada, 
l’entitat local responsable de 
fomentar fires, mercats, fes-
tes i potenciar el comerç i la 
indústria d’Igualada i la seva 
comarca.  

Planificació de la Regió Sani-
tària Catalunya Central del 
CatSalut i el director de Salut 
Mental, Joan Ribas. 
És el 7è any consecutiu que 
es celebra aquesta Jornada i 
que enguany girava al voltant 
dels reptes de futur i els dar-
rers avenços en Salut Mental. 
Així, es van presentar treballs 
com la Magnetoencefalografia 
i el paràmetres clau per a un 

diagnòstic objectiu en esqui-
zofrènia, les noves tendències 
en el tractament farmacològic 
d’aquesta mateixa malaltia o 
les aplicacions de la realitat 
virtual per a l’avaluació i el 
tractament en Salut Mental. 
El IV Premi “Dr. Tomàs de Fo-
res” va recaure en un treball 
sobre la detecció d’errors en 
pacients amb esquizofrènia,  
presentat per Ane Gurtubay. 
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Un centenar de persones van 
participar en la inauguració 
del Centre d’Innovació Anoia. 
Malgrat que fa prop d’un any 
que va obrir les seves portes, 
no ha estat fins ara que la 
instal·lació ha estat completa 
des del punt de vista de l’oferta 
d’activitats i serveis adreçades 
bàsicament al teixit empresari-
al però també a la ciutadania. 
Autoritats de tota la comarca, 
agents econòmics i socials, 
emprenedors, empresaris in-
dustrials, entitats de caire so-
cial i solidari, representants de 
les ciutats  ... van compartir 
una jornada que va servir no 
només per inaugurar oficial-
ment el Centre d’Innovació 
Anoia sinó per estrenar dos 
dels espais més importants 
del Centre, la zona de recer-
ca i investigació que ocupa el 
Centre Tecnològic Leitat i, el 
servei de restaurant pedagò-
gic que gestiona, com us hem 
vingut explicant darrerament, 
la Fundació Taleia- Escola Pia.
L’Alcaldessa Vanesa Gon-
zález, va mostrar orgullosa un 
centre que “comença a om-
plir-se de contingut” i que va 
començar a gestar-se fa prop 
de sis anys amb la complicitat 
del Ministeri d’Indústria i Co-

merç que va finançar la pri-
mera fase, amb una inversió 
de prop de 2 milions d’euros.  
González també va agrair les 
contribucions que han fet al-
tres administracions com el 
FEDER o la Diputació de Bar-
celona que han estat bàsiques 
per acabar el Centre. 
L’Alcaldessa va explicar que 
“ha estat un llarg recorregut 
que ha anat definint l’evolució 
del Centre fins a convertir-
lo en l’espai actual. Un espai 
obert, en un entorn agradable 
i amb unes finalitats concre-
tes encarades a promocionar 
el territori en l’àmbit de la di-
namització econòmica” En 
aquest punt,  González va fer 
un incís per agrair de manera 
especial la tasca que va realit-
zar Joan Vich “que va creure 
en aquest projecte al cent per 
cent i el va fer viable lluitant 
molt per aconseguir aportar 
aquest recurs al municipi” va 
dir.
Vanesa González també va 
recordar la figura de Casimir 
Torrents, l’arquitecte que va 
dissenyar el centre i que va 
traspassar el passat mes d’oc-
tubre. “Una persona entranya-
ble que va compartir infinitat 
de projectes amb l’Ajuntament 
i en els quals sempre hi deixa-

va palesa la seva empremta”.
El Centre d’Innovació és un 
centre que acull activitat pú-
blica, hi estan instal·lats els 
serveis de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament, aules 
de formació, aula TIC i el viver 
d’empreses; però també inici-
atives privades com Leitat i el 
restaurant l’Atelier. 
El Centre d’Innovació Anoia 
pretén ser una eina per donar 
resposta a les necessitats de 
les empreses i dels treballa-
dors de la zona i del territori. 

Un espai de trobada, va dir 
González, on les empreses i 
els emprenedors puguin com-
partir experiències, recursos 
i serveis per tal de crear una 
xarxa útil al servei de les se-
ves pròpies empreses i dels 
sectors implicats. En aquest 
sentit ja s’han donat les prime-
res sinèrgies i el Centre ja és 
seu de l’Associació dels Polí-
gons dels Plans que treballa 
de manera coordinada amb 
els ajuntaments de Vilanova, 
Òdena i La Pobla. 

Però Vanesa González, va 
aprofitar l’acte inaugural per 
oferir novament el Centre a 
la comarca, i poder desenvo-
lupar plegats estratègies con-
juntes per ser agents actius de 
la dinamització econòmica. 
Aquest treball conjunt entre 
administracions ha fet pos-
sible, per exemple, la instal-
lació de l’oficina de captació 
d’inversions un projecte de 
la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena.

Vilanova ofereix el Centre d’Innovació Anoia a la comarca

IGUALADA / LA VEU

La dinamització del comerç lo-
cal ha estat sempre una de les 
apostes del servei municipal de 
Promoció Econòmica.  A Vila-
nova del Camí existeixen prop 
de 400 empreses i comerços 
que ofereixen bàsicament acti-
vitats del sector terciari, és a dir,  
que estan lligades directament 
al servei de les persones.  
Amb l’objectiu d’acompanyar 
els emprenedors vilanovins 
en el camí, sovint feixuc, de la 
dinamització i la promoció del 
comerç local, des de Promoció 
Econòmica estan preparant la 
primera jornada de suport al co-
merç vilanoví que tindrà lloc el 
proper 1 de desembre, al Cen-
tre d’Innovació Anoia.
Les xarxes socials i la comuni-
cació 2.0 està present a totes 
les llars i  també s’estan utilit-
zant per part dels comerços per 
promocionar-se o per vendre 
de manera online. El 1r Tinent 
d’Alcalde i titular de Promoció 
Econòmica, Jordi Barón, ex-

plica que el gran interès que 
desperta la utilització de les 
xarxes els va motivar a organit-
zar aquesta matinal que tindrà 
caràcter eminentment pràctic. 
La idea, explica Barón, és que 
els comerciants puguin treure 
el màxim rendiment a les eines 
2.0 i  els faciliti la possibilitat de 
crear xarxa. 
Precisament, aprendre a fer 
xarxa, és el principal objectiu 
que s’ha marcat Marc Manyé, 
assessor en xarxes socials, 
que oferirà eines i explicarà 
casos concrets per saber com 
connectar amb el públic i com 
fer que els missatges no quedin 
enterrats entre tota la informa-

ció que circula. 
Tan important és saber utilitzar 
les xarxes socials com triar la 
informació que es publica. En 
aquest sentit, Manyé insisteix 
que tot allò que publiquem aca-
ba dibuixant una imatge i un 
perfil. De la mateixa manera 
que els comerciants tenen cura 
del seu aparador físic, explica, 
hauran de tenir cura del seu 
aparador virtual. 
La ponència de Marc Manyé 
tindrà tres parts diferenciades: 
la primera servirà per presentar 
les xarxes socials més cone-
gudes, la segona mostrarà els 
trucs per treure’n el màxim profit 
a cada una d’elles; i la darrera, 

mostrarà algunes experiències 
locals d’èxit.
Aquesta primera jornada de su-
port al comerç local tindrà lloc, 
com dèiem el proper 1 de de-
sembre de 9,15 a 12 h al Centre 
d’Innovació Anoia. El diputat de 
comerç, Jordi Subirana, serà 
l’encarregat d’encetar la mati-
nal amb una ponència sobre el 
futur del comerç local. Un futur, 
segons explicava el regidor, 
Jordi Barón a La Carmanyola 
de Ràdio Nova, depèn de tres 
variables: l’actitud del comerç, 
el paper de l’administració local 
i la situació econòmica del país. 
Una situació complicada que, 
al seu parer,  ha provocat una 

L’ajuntament vilanoví facilitarà eines als comerciants per 
promocionar-se a les xarxes socials

desactivació del consum i que 
alhora dificulta l’actuació mu-
nicipal pel que fa a la creació 
d’entorns accessibles i agrada-
bles per fomentar el consum. 
El curs està adreçat principal-
ment als comerciants, tant de 
Vilanova com de la comarca, 
però també s’hi poden inscriu-
re emprenedors o persones 
a nivell particular que estiguin 
interessades en conèixer les 
potencialitats que ofereixen les 
eines 2.0. Només cal inscriure’s 
al servei de Promoció Econòmi-
ca de l’Ajuntament vilanoví: a 
peconomica@vilanovadelcami.
cat o al 938054411 (ext.5)
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La Fundació Banc d’Aliments 
ha tornat a fer una crida a la 
ciutadania de la comarca de 
l’Anoia per tal de participar en 
el Gran Recapte que es porta-
rà a terme divendres i dissabte 
d’aquesta setmana. Es podrà 
contribuir amb entregues d’ali-
ments o fent donacions eco-
nòmiques. 

L’any 2012 es van recollir 
25.000 quilos arreu de la co-
marca; el 2013 es van rebre 
46.000 quilos  i enguany es-
peren arribar als 50.000 que 
seran repartits íntegrament 
per la nostra comarca. Dema-
nen productes de llarga dura-
da com llet, oli, conserves de 
peix o tomàquet i llegum. 
Des de la Fundació Banc 

d’Aliments han agraït la col·
laboració de les organitza-
cions locals de Càrites, els 
Ajuntaments, la Creu Roja 
i las cadenes de distribució 
de Caprabo, Carrefour, Con-
dis, Dia, Bonpreu, Supermas, 
Consum i Mercadona que han 
facilitat les seves instal·lacions 
als supermercats de Calaf, 
Capellades, Igualada, La Tor-
re de Claramunt, Masquefa, 
Òdena, Piera, Santa Margari-
da de Montbui, Sant Martí de 
Tous i Vilanova del Camí. 
Un gran nombre de volunta-
ris estaran presents en els 29 
centres de recollida els dies 
28 i 29 de novembre i partici-
paran en la distribució i clas-
sificació d’aquests aliments en 
els dies posteriors. 
Aquestes jornades solidàries 
faran possible que l’ajut ali-
mentari arribi a les famílies 
mes necessitades abans de 
les festes de Nadal.

La Fundació Banc d’Aliments crida a la 
participació del Gran Recapte

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Durant l’últim trimestre 
d’aquest any Creu Roja a 
l’Anoia ha posat en marxa i té 
previstes iniciar diverses acti-
vitats destinades al col·lectiu 
d’infants i joves, per a les quals 
necessitarà la col·laboració de 
persones voluntàries. 
D’una banda, per a l’esplai 
de Creu Roja Anoia a Vilano-
va del Camí, busca persones 
per formar part del seu equip 
de monitors. Les activitats es 
porten a terme els dissabtes, 
de 16:00h a 18:00h, al Centre 
Obert·Ludoteca “El Cireret”, 
de Vilanova del Camí. També 
necessiten persones volun-
tàries per a participar als dos 
projectes d’èxit Escolar que 
es desenvolupen a Igualada i 
Vilanova del Camí (espai de 
suport a deures), de dilluns a 

dijous de 17:00 a 19:00h.
D’altra banda, a l’IES de 
Montbui inicien un projecte 
amb alumnes del centre per 
subministrar un àpat diari, du-
rant l’etapa lectiva, i per tant, 
necessitarem de persones 
voluntàries que estiguin a càr-
rec del menjador, de dilluns a 
divendres de 14:00 a 15:30h.
Finalment també necessiten 
voluntaris i voluntàries per do-
nar suport a la Ludoteca que 
volen posar en marxa a l’espai 
dels Somnis, per donar suport 
a les famílies de la PAH·, els 
divendres de 18:00 a 21:00h.
Des de l’entitat animen a par-
ticipar en alguna de les ac-
tivitats proposades. Només 
cal posar·se en contacte amb 
nosaltres amb la Creu Roja 
Anoia al telèfon 93.803.07.89 
o passar per l’oficina del carrer 
Les Comes 34, d’Igualada.

La Creu Roja busca voluntaris 
per fer de monitors a l’esplai

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Des de La Casa dels Xuklis 
i en nom de l’Associació de 
Nens amb Càncer (AFANOC), 
han donat les gràcies a l’Esco-
la Artístic per destinar els be-
neficis del I Festival flamenc 
solidari, homenatge a Juani 
Cruz, a l’associació. Segons 
afirma la directora d’AFANOC, 
Rosa Casals, en uns moments 
on les entitats pateixen espe-
cialment les retallades, és 
amb accions com aquesta que 
els ajuda el compromís ciuta-
dà; “aquest canvi de mentalitat 
és la clau per fer una societat 
més justa i un món millor”. 
Els diners recaptats, 2.007,5€ 
es destinaran a mantenir la 
qualitat i els serveis que des 
de l’entitat ofereixen a les fa-

mílies dels infants i adoles-
cents afectats amb la malaltia 
del càncer, tan aquells que 
estan als hospitals com els 
que s’allotgen a la Casa dels 
Xuklis. 
“El vostre gest ens anima 
a continuar la nostra tasca 
comptant amb el suport de 
persones com vosaltres, que 
ens ajuden tant econòmica 
com moralment a continuar 
treballant per aconseguir la 
sensibilització de la societat 
envers el càncer infantil i tot 
el que l’envolta”, afirma Rosa 
Casals en una carta que han 
enviat a Artístic. També do-
nen les gràcies a tots els que 
han col·laborat en fer possible 
aquest acte.

La casa dels Xuklis d’AFANOC 
agraeix el suport d’Artístic

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Estem en plena tardor i, com 
ja és tradició a la colla, sortim 
a fer una caminada per anar a 
collir bolets. Som 51 caminai-
res i ben tapadets per guarir·
nos del fred, a les 8 del matí 
comencem el nostre recor-
regut per la muntanya de Vi-
lanova on trobem els nostres 
primers bolets, animats per 
aquest any tant bó pels amics 
boletaires arribem fins al Racó 
de Carme, allà farem un es-
morzar calentó, el dia es fred i 
s’agraeix. Passem una estona 
molt agradable amb els amics, 
i entre rialles i rialles passem 
el matí. Un cop la panxa ple-
na fem la foto de grup i tornem 
capa Vilanova. Hem d’agrair la 
sortida amb la que ens ho em 
passat  d’allò mes bé. Doncs 
moltes gràcies a l’amic Cayo 
Alonso per fer·nos gaudir 
d’aquest dia tant agradable.

Continuant amb la tradició, el 
proper dia 7 de Desembre fem 
la Festa de Colla, farem una 
caminada per la muntanya 
de Castellolí, pujarem fins el 
Castell, i anirem fins la Font 
de Ferro, i la balma de Can 
Soteres, os recomanem portar 
lots per gaudir del tram final de 
l’excursió, i al tornar dinarem 
tots junts. 

Les inscripcions fins al dijous 
a les oficines del Banc Popular 
i també dilluns i dijous de 7 a 
8:45 del vespre al local soci-
al. També podem comprar el 
tiquet del dinar al Restaurant 
Nou la setmana de La Festa. 
Reserves, servei per a socis, 
cevcami@hotmail.com i 93 
803 43 88 fins al dijous a les 
8:45 del vespre.

Anem de boletada amb la Colla Excursionista

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquest cap de setmana tenim 
programació de del +QCine-
club. El dissabte es projec-
tarà El Hobbit, la desolación 
de Smaug del director Peter 
Jackson. Serà dissabte dia 29 
de novembre a les 10 del ves-
pre. I el diumenge dia 30 cine-
ma familiar amb la pel·lícula 
Las aventures de Peabody 
y Sherman. El film ens parla 

d’un gos, que té molt d’èxit. 
Juntament amb el seu fill van 
utilitzar la seva màquina del 
temps per tenir l’aventura més 
escandalosa que s’hagi vist 
mai. Les coses es compliquen 
quan l’amiga del Sherman i ell 
mateix acaben creant un forat 
negre a l’univers provocant el 
caos. És una pel·lícula de di-
buixos animats. Començarà a 
les 12 del migdia. 

D’altra banda, aquest dissab-
te Vilanova del Camí torna a 
acollir el mercat d’antiguitats i 
coses de segona mà. L’esce-
nari serà la plaça del Mercat, 
de les 9 del matí fins les 2 del 
migdia. Aquesta és una inici-
ativa organitzada pels Amics 
de les Antiguitats de l’Anoia i 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí.

Cinema i antiguitats propostes pel cap de 
setmana
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Durant els propers mesos es 
configurarà el nou “Eix del 
Coneixement” de Montbui, a 
través de la posada en funci-
onament de la nova biblioteca 
municipal a Mont-Àgora, a la 
qual es podrà accedir a tra-
vés del nou parc-passeig que, 
ubicat de forma paral·lela al 
carrer de La Mercè, vertebrarà 
aquest nou espai del municipi.
La nova Biblioteca, més aprop
Des de fa unes setmanes es 
realitzen els treballs d’ade-
quació de les instal·lacions 
que faran possible l’obertura 
propera de la nova Bibliote-
ca municipal, ubicada al cen-
tre cultural Mont-Àgora. Les 
obres inclouen la realització 
de les escomeses dels dife-
rents serveis (aigua, electri-
citat, telefonia i telecomuni-
cacions) , la instal·lació de la 
màquina climatitzadora i dels 
climatitzadors diversos que 
donen servei a la biblioteca, 
vestíbul, sala d’exposicions i 
banys de la planta baixa, així 
com també la posada en mar-
xa de la ventilació d’aquesta 
zona. També es realitza la 
instal·lació dels comptadors 
elèctrics, el quadre general de 
distribució elèctrica i el qua-
dre general de protecció, la 
instal·lació de la il·luminació 
dels diferents espais, les cen-
traletes de seguretat (detecció 
incendis, sistema de megafo-
nia interna i circuit tancat de 
televisió). Així mateix, s’estan 

fent tots els treballs de fonta-
neria i fusteria necessaris per 
posar a punt aquestes zones 
de l’edifici (biblioteca, vestíbul-
cafeteria i sala de petit format) 
així com les instal·lacions bà-
siques i necessàries per ade-
quar aquests espais per al seu 
ús. 
Paral·lelament l’Ajuntament 
ha encarregat, a través d’una 
empresa especialitzada, la re-
alització de tot el mobiliari ne-
cessari per al funcionament de 
la Biblioteca. Tenir a punt les 
instal·lacions condicionades 
i el mobiliari, a més de fer el 
corresponent trasllat del fons 
documental de l’actual edifici 
(ubicat al carrer Sant Miquel, 
6) són les tasques pendents 
perquè el municipi pugui es-
trenar el nou equipament.  
Com explica l’alcalde montbui-
enc Teo Romero “estem a la 

Les obres d’adequació de Mont-Àgora, a bon ritme

fase d’execució de les instal-
lacions necessàries perquè 
pugui ser una realitat la nova 
Biblioteca. Les obres estan 
avançades i durant aquest 
proper hivern, ben aviat, 
Montbui tindrà un equipament 
adequat a les necessitats del 
nostre municipi, i que ens farà 
molt més forts a nivell cultural. 
Tenim clar que apostem per 
Mont-Àgora com a gran eix del 
coneixement i com a gran in-
versió de futur per als nostres 
fills”. El batlle de Montbui va 
recordar que “a més de la Bi-
blioteca, també tindrem a punt 
la cafeteria-restaurant i la sala 
de petit format, aconseguides 
gràcies a les millores que va 
aportar l’empresa que va gua-
nyar la licitació de les obres”. 
Romero va destacar la impor-
tància de Mont-Àgora perquè 
“invertir en educació i cultura 

sempre ha estat la nostra pri-
oritat”.
A la nova Biblioteca s’hi ac-
cedirà per un gran vestíbul, 
a la planta baixa de l’edifici 
de Mont-Àgora. Aquesta gran 
entrada a l’edifici és l’espai 
que distribuirà els diferents 
serveis de Mont-Àgora. El pri-
mer d’ells, la Biblioteca, ubi-
cada a l’esquerra de la porta 
principal. La Biblioteca ocupa-
rà dues plantes. A la de baix 
es dividiran diferents zones 
temàtiques (revistes i diaris, 
zona infantil), mentre que a la 
planta de dalt s’ubicarà el fons 
general i també una gran sala 
d’informació i diferents espais 
polivalents, entre els quals so-
bresurten un espai de música i 
imatge, un espai de suport, un 
espai de direcció, un espai de 
dipòsit documental i un magat-
zem logístic, entre d’altres. 

MONTBUI / LA VEU

La Parròquia de Santa Mar-
garida de Montbui (nucli an-
tic) acull aquest diumenge, 30 
de novembre, a les 18:00 un 
concert de tardor a càrrec de 
les corals Si fa Sol de Santa 
Margarida de Montbui, Cape-
lla de la Tossa i Coral Merlet 
d’Igualada
L’entrada serà una aportació 
voluntària per recollir fons per 
a l’acció de Càritas

Concert a la 
parròquia del nucli 
antic en favor de 
Càritas

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-
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 d’última hora. Per 
més informació contactar amb 
ateneumontbui@gmail.com . 

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

MONTBUI / LA VEU

Durant aquest proper cap de 
setmana es durà a terme una 
nova edició del Gran Recapte 
dels Aliments, activitat organit-
zada des de la Fundació Banc 
dels Aliments. Aquesta inici-
ativa solidària serà possible 
a Montbui gràcies a la tasca 
voluntària de més de 150 per-
sones, incloent-hi la tasca de 
diferents associacions i enti-
tats del municipi sempre sota 
la coordinació d’aquesta Fun-
dació Banc dels Aliments.

Enguany aquest recapte es 
farà tant divendres com dis-
sabte en els següents punts 
de recollida : Dia, Mercadona, 
Caprabo, Àrea de Guissona i 
també hi haurà una paradeta 
solidària en el mercat habitual 
dels dissabtes (MontMercat). 
Montbui és un dels municipis 
de la comarca de l’Anoia on 
aquesta iniciativa ha tingut 
més importància a les darre-
res edicions, gràcies a la gran 
implicació dels voluntaris i a la 
col·laboració de la ciutadania. 

El gran recapte dels aliments, també a Montbui

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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Conca d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

La Diputació de Barcelona, 
a través de l’Àrea de Territo-
ri i Sostenibilitat, ha lliurat a 
l’Ajuntament d’Òdena  l’infor-
me per a l’arxiu fotogràfic mu-
nicipal, dins l’oferta proposada 
enguany pel Catàleg de Ser-
veis, sobre la planificació de 
la intervenció en els fons i les 
col·leccions d’imatges locals.
L’objecte d’aquest informe és 
oferir assessorament, orienta-
ció i propostes per tal que es 
puguin acomodar normativa-
ment els fons i, alhora, estruc-
turar un entorn digital que per-
meti gestionar les fotografies 
que es custodien a l’arxiu foto-
gràfic de l’Ajuntament  d’Òde-
na per als usos de registre i 
difusió.
L’informe pretén servir de guia 

sobre com emprendre aquesta 
tasca amb informació raonada 
dels processos implicats, amb 
la idea que aquesta propos-
ta es pugui adaptar a les ne-
cessitats actuals. Però també 
busca donar el suport adequat 
a futures activitats entorn l’ar-
xiu fotogràfic.
Igualment es fan unes pro-
postes per tal de dinamitzar i 
donar difusió als fons garan-
tint-ne la consulta, dins l’àmbit 
legal que comporta, amb la 
finalitat d’assegurar el conei-
xement de la història local i 
esdevenir una eina útil i de co-
hesió per a la comunitat.
Aquest informe ha estat elabo-
rat per la Unitat d’Arxiu Docu-
mental del Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local de la Dipu-
tació de Barcelona.

Òdena ja disposa de l’informe 
per a l’arxiu fotogràfic

ÒDENA / LA VEU

El proper 4 de desembre l’Es-
cola de Pares i Mares d’Òdena 
organitza un curs de gestió i 
dinamització de juntes d’AMPA 
amb l’objectiu de facilitar a les 
mares i pares membres d’AM-
PA diverses claus a l’hora de 
gestionar aquestes organitza-
cions i poder dinamitzar-les per 
implicar el màxim nombre de 
famílies possibles. La xerrada 
també es dedicarà una part 
a punts claus per a ampes de 
nova creació i entrada de nous 
membres.
La sessió va adreçada a pares 
i mares que ja participen activa-
ment a la Comunitat Educativa 
des de la Junta d’alguna AMPA 

i a tots els que hi estiguin inte-
ressats
Segons la FaPaC la definicó 
de l’AMPA és “Contribuir a as-
solir l’èxit escolar i personal 
dels i les alumnes del centre a 
partir de la millora de la qua-
litat educativa, tot afavorint 
un clima educatiu entre tots els 
agents de la comunitat escolar”. 
Anna Isabel del Rio formadora 
o pedagoga serà qui dirigirà la 
sessió que donarà les eines ne-
cessàries pel bon funcionament 
d’aquesta organització. 
El curs de gestió i dinamització 
de juntes d’AMPA tindrà lloc el 4 
de desembre a les 19h a l’aula 
de psicomotricitat de l’Escola 
Castell d’Òdena

Curs de gestió i dinamització 
de juntes d’AMPA

ÒDENA / LA VEU

Demà dissabte a les 8 del ves-
pre el grup de teatre Quadrat 
Màgic d’Igualada estrenarà 
el seu nou espectacle Amb 
pilotes al Teatre Centre Unió 
Agrícola. Diferents històries, 
en clau d’humor, per mostrar 
aspectes de la vida en parella, 
com les il·lusions, discussions, 
decepcions i infidelitats.

Demà, teatre a Òdena

MAIANS / LA VEU

Dissabte 29 de novembre
- A 2/4 d’11 del matí
Taller al Centre “GUARNIM EL 
NADAL”. Vine a fer la decora-
ció perquè el poble llueixi per 
Nadal. 
- A les 5 de la tarda
JOCS AL CENTRE. Porta el 
teu joc de taula preferit per 
compartir i passar la tarda. 
MASTERCLASS d’escacs a 
càrrec de Joan Mellado.
- A les 7
BERENAR per a tothom
- A les 9 de la nit
SOPAR
Patates emmascarades, bo-
tifarra i cansalada a la brasa 
i pa amb tomàquet. Amanida 
de tomàquet i olives. Postres 
de Festa Major. Vi i aigua
Preu: 10€ Nens Rns a 5 anys: 
5€
- A les 11
BINGO-BALL PER LA MARA-

Cap de setmana de Festa Major a Maians

TÓ DE TV3.
La presentació anirà a càrrec 
de LA PAPARRA

Diumenge 30 de novembre
- A les 12 del migdia
MISSA, cantada per la Coral 
FLOR DEL BOIX. Es recolliran 
aliments per lliurar a Càrites
- De 12 a 2
Matí de PORTES OBERTES 
a l’Escola. Tothom hi és con-

vidat!
- A 2/4 de 7 de la tarda
TEATRE. El grup TEATRES-
PONTANI, representarà l’obra 
d’una hora de durada, “Casats 
per amor... A la pasta”, una 
comèdia ben esbojarrada de 
Lluís Coquard
- A les 9 del vespre
FUTBOL. València - Barça, en 
pantalla gran.

MONTBUI / LA VEU

Els grups municipals Veïns 
amb Veu Montbui i ICV-EUiA 
del consistori de Santa Mar-
garida de Montbui presenta-
ran en el ple ordinari previst 
per avui dia 28 de novembre 
de 2014,  una proposta de re-
solució per al compromís que 
els grups municipals de San-
ta Margarida de Montbui que 

es presentin en les properes 
eleccions municipals no incor-
porin en les seves candida-
tures a persones imputades 
formalment per causes de cor-
rupció, així com per altres de-
lictes contraris als principis fo-
namentals com l’odi, racisme, 
feixisme, violència de gènere 
i delictes contra l’assetjament 
sexual i la llibertat sexual.

Aquesta proposta el que pre-
tén, tal i com expliquen des de 
la formació política, és que el 
municipi de Santa Margarida 
de Montbui ofereixi una veri-
table imatge de lluita contra 
la corrupció política i que els 
partits polítics que ja hi són i 
els que es presentin properes 
candidatures estiguin nets.

Veïns amb Veu i ICV-EUiA volen posar contra 
les cordes a Teo Romero durant el ple

MONTBUI / LA VEU

L’entitat montbuienca MontS-
plai va celebrar dissabte pas-
sat una matinal lúdico-festiva, 
amb la celebració de diferents 
tallers per als més menuts a la 
plaça de l’Ajuntament. L’acti-
vitat s’emmarcava en la cele-
bració del Dia Universal dels 
Drets dels Infants. Durant tota 
la matinal els infants van po-
der realitzar nombrosos tallers 
lúdics i formatius. Cal recordar 
que MontSplai és una entitat 
de recent creació que treballa 
amb els infants d’entre els 4 i 
els 13 anys.

Celebrat el dia dels Drets dels infants, amb 
MontSplai

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

Interessats trucar al
 93 803 01 69

O�cina de lloguer a 
Calaf

100m² aprox.
Completament

equipada
Tel 608 46 38 29

(C/ Retir 40)
o via e-mail

Felicita als qui 
més estimes!

    Fes-nos arribar la 
fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com
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CAPELLADES / LA VEU

Divendres va tenir lloc el pri-
mer recital d’aquest cor format 
pels avis i àvies de la Resi-
dència Fundació Consorts 
Guasch. El teatre La Lliga de 
Capellades ha acollit aquesta 
primera actuació, que ha ar-
ribat després de molts mesos 
de pràctiques. Va ser després 
d’una enquesta on els avis 
van expressar la seva il·lusió 
per formar una coral.

Aquest sentiment va que-
dar clarament reflectit durant 
l’hora que va durar l’actuació. 
L’emoció es va fer palesa tant 
en els cantaires com entre el 
públic, la majoria familiars del 
cor.
El concert també va comptar 
amb la intervenció de l’Alcal-
de, Marcel·lí Martorell, que 
els va desitjar molta sort i va 
alabar l’esforç i les hores de 
dedicació esmerçades.

Primer concert de la Coral Veus 
Amigues de Capellades

CAPELLADES / LA VEU

L’Antoni Sallent és l’artista que 
presentarà els seus treballs a 
partir d’aquest cap de setma-
na a Casa Bas, la Sala Muni-
cipal d’Exposicions.

La mostra s’inaugura aquest 
diumenge a les 12:30 i  es po-
drà visitar fins al 14 de desem-
bre els dissabtes i diumenges 
al matí de 12 a 14 hores i les 
tardes de 18 a 20 hores.

Pintura i escultura a Casa Bas

CAPELLADES / LA VEU

Els tècnics de l’Àrea de Medi 
Ambient de la Diputació de 
Barcelona s’han reunit amb 
representants de l’ADF i de 
l’Ajuntament de Capellades, 
per valorar quin dels quatre 

camins cal repassar aquest 
any. Finalment es va consen-
suar que els 2.550 euros, més 
el 10% que hi afegeix l’Ajunta-
ment es destinin a tapar forats 
i tallar branques als dos ca-
mins que menen al repetidor.

Visita dels tècnics de l’Àrea de 
Medi Ambient

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt oferirà, a partir de 
l’1 de gener de 2015, 25 hores 
de pàrquing gratuït a l’aparca-
ment Igualada Nord als veïns 
que ingressin a l’hospital de la 
capital de l’Anoia. Així es va 
formalitzar en un conveni que 
van signar, el dimecres 19 de 
novembre, l’alcalde poblatà, 
Santi Broch, i l’alcalde igualadí 
i president de la Societat Igua-
ladina Municipal d’Aparca-
ments (SIMA), Marc Castells.
Segons aquest conveni, el 
poblatà que arribi a l’Hospi-
tal d’Igualada per ingressar 
o que acompanyi un pacient 
que quedi ingressat, podrà 
sol·licitar un document que, 
posteriorment, bescanviarà a 
l’oficina d’aparcament per una 
targeta prepagament de 25 
hores. Aquesta targeta serà 
gratuïta per a l’usuari i perme-
trà les entrades i sortides que 

desitgi fins a esgotar aquest 
temps en el termini màxim 
d’un mes. 
SIMA emetrà a l’Ajuntament, 
cada mes, un informe i la 
factura corresponent als abo-
naments que s’hagin lliurat 
als usuaris. El conveni es va 
aprovar, per unanimitat, en el 
Ple ordinari del 13 de novem-

L’Ajuntament oferirà 25 hores de pàrquing 
gratuït als poblatans ingressats a l’Hospital

bre. L’alcalde poblatà, Santi 
Broch, va explicar en aquesta 
sessió plenària que diversos 
municipis de la comarca ja s’hi 
han adherit i que els poblatans 
també es podran beneficiar 
d’aquesta bonificació. Fins 
ara, a més de la Pobla, han 
signat el conveni Igualada, 
Òdena i la Torre de Claramunt.

LA POBLA DE C. / LA VEU

El local del Teatre Jardí de 
la Pobla de Claramunt es va 
omplir, el dissabte 22 de no-
vembre al vespre, per escol-
tar el concert que van oferir 
la poblatana Marta Carceller, 
al violí, i Esther Pinyol, a l’ar-
pa. Aquesta activitat va tancar 
la programació de les Festes 
Culturals d’enguany, que es 
van iniciar a principi de setem-
bre.
Una norantena de poblatans i 
poblatanes van poder gaudir 
de les peces que van inter-
pretar Marta Carceller i Esther 
Pinyol, un repertori que va ser 
un viatge per la música del 
Romanticisme i del segle XX 
europeu. Els assistents van 
poder escoltar peces de Gae-
tano Donizzeti, Manuel de Fa-
lla o Maurice Ravel. Les dues 
joves van demostrar dalt de 
l’escenari els anys d’estudis i 
les seves habilitats musicals al 
violí i a l’arpa, i van aconseguir 
captivar el públic.  
Marta Carceller va iniciar els 
estudis musicals a l’Escola 
Superior de Música d’Iguala-
da amb Joan Morera i va se-
guir estudiant al conservatori 
de la mateixa ciutat sota les 
directius del professor Miquel 
Córdoba fins que va obtenir el 
títol de grau professional. Va 
cursar els estudis superiors a 
l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC) amb 
el violinista rus Yuri Volguin. 

Actualment, rep classes de la 
violinista Vera Martínez, mem-
bre del Quartet Casals.
Esther Pinyol va començar a 
estudiar música a l’Escola de 
Música Freqüències de Vi-
lanova i la Geltrú. Va cursar 
els estudis de grau professi-
onal al Conservatori del Liceu 
amb Micaela Serracarabas-
sa i al Conservatori del Bruc 
amb Maria Lluïsa Ibáñez. Va 
realitzar els estudis superi-
ors d’arpa amb l’arpista titu-
lar de l’Orquestra Simfònica 
de Barcelona i Nacional de 

Catalunya (OBC) Magdalena 
Barrera a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya i va ser 
la primera arpista que es va 
graduar en aquesta modalitat 
d’instrument en aquest centre. 
Ha rebut classes de diferents 
arpistes d’arreu d’Europa i, 
actualment, ho està fent amb 
Micaela Serracarabassa. 
Aquest concert, així com totes 
les activitats incloses dins de 
la programació de les Festes 
Culturals, s’han organitzat des 
de la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament.

El concert de violí i arpa de Marta Carceller 
i Esther Pinyol omple el Teatre Jardí
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CARME / LA VEU

El passat diumenge dia 23 és 
va produir una jornada históri-
ca a Carme. Per primera ve-
gada varen venir tres periodis-
tas esportius de primera fila, 
la Xantal Llavina, el Joan Valls 
i el Jordi Gràcia, per debatre 
sobre l’actualitat del Barça. El 
presentador i conductor del 
debat entre la taula i el públic 
assistent va ser el Lluçià Fer-
rer, persona molt coneguda 
també en els mitjans de comu-
nicació.  Va ser un dinar-col.lo-
qui molt divertit.
Una vegada més la Penya 
encapçalada per el  Sr. Joan 
Carles Còdol la varen fer gros-
sa a Carme.
La jornada va començar amb 
un dinar al Teatre de Carme, 
espai que estava totalment 

vestit de blaugrana. Desprès 
del dinar es varen fer parla-
ments i el brindis pels 5 anys 
de la Penya Blaugrana de Car-
me que va fer l’alcalde Jordi 
Sellarès. Una estona llarga de 

sortejos i quan van arribar els 
periodistes, a les 5 de la tarda, 
va començar el col·loqui fins 
a 2/4 de 7. El local estava ple 
de gent i es va comptar amb 
la presència del directiu del 
F.C.Barcelona Sr. Xavier Llin-
xeta, el Sr. Joan Torrent de la 
Agrupació Veterans del Barça, 
l’alcalde de Carme, el presi-
dent de la penya Sr. Joan Car-
les Còdol, el regidor Sr. Joan 
Hernan. També es va poder 
comptar amb representacions 
de les penyes de Sant Sadur-
ni d’Anoia, Vilafranca del Pe-
nedès, Gelida, Sant Margarida 
de Montbui i Les Roquetes del 
Garraf. 
Cal només felicitar a la Penya 
Blaugrana de Carme per la 
seva tasca i per portar el nom 
de Carme arreu del país.

Èxit al col·loqui de la penya Blaugrana de Carme

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

La subdirectora general de Pa-
trimoni arquitectònic, arque-
ològic i paleontològic, acom-
panyada de Maria Senserrich, 
diputada de l’Anoia al Parla-
ment de Catalunya van visitar 
les instal·lacions del Centre de 
Restauració i Interpretació de 
Paleontologia (CRIP).
El passat dilluns 24 de no-
vembre, responsables del 
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Cultura van vi-
sitar el CRIP amb l’objectiu de 
conèixer el desenvolupament 
del projecte.
La subdirectora general, Elsa 
Ibars, i la diputada al parla-
ment de Catalunya, Maria 
Senserrich, van ser acompa-
nyades per l’alcalde dels Hos-
talets de Pierola, Daniel Ven-

El CRIP dels Hostalets de 
Pierola rep el suport del 
Departament de Cultura

LA LLACUNA / LA VEU

El passat dissabte, dins la 
campanya iniciada per Es-
querra Republicana de Cata-
lunya “Crida a un nou país: la 
República Catalana”, va tenir 
lloc un esmorzar de treball a 
la Llacuna organitzat per ERC 
Anoia amb la presència del di-
putat republicà a Madrid, Joan 
Tardà.
Davant una cinquantena de 
militants i simpatitzants d’Es-
querra, Tardà va parlar del full 
de ruta marcat per ERC cap a 
la independència, demanant 
“eleccions ja per a iniciar l’últi-
ma fase del procés per parir la 
República”.
ERC està iniciant a nivell na-
cional, la campanya “Crida 
a un nou país”, el full de ruta 
cap a la independència, amb 
un manifest en què es definei-
xen quatre compromisos pro-

gramàtics basats en eleccions 
constituents; en un govern de 
concentració per a la transició 
nacional; en un referèndum 
sobra la nova Constitució i la 
culminació del procés d’inde-
pendència, i la república cata-
lana. En aquest sentit, Tardà 
va poder donar el seu punt 
de vista sobre aquests com-

promisos, assegurant que és 
l’única manera d’assolir una 
república catalana amb ple-
nes garanties. Els assistents a 
l’esmorzar també varen poder 
intercanviar opinions amb el 
diputat, i resoldre els dubtes 
polítics i socials que varen 
plantejar.

El diputat Tardà demana a la Llacuna eleccions 
imminents per a “iniciar l’última fase del procés”

drell, i la coordinadora tècnica 
del centre, Judit Llopart. Van 
visitar les instal·lacions del 
CRIP i van tenir l’oportunitat 
de conèixer, de primera mà, 
els avenços que s’hi estan de-
senvolupant.
Així mateix van poder obser-
var els treballs de formació 
en restauració paleontològica 
que es desenvolupen al centre 
a través del conveni amb l’Es-
cola de Restauració de Béns 
Mobles de Catalunya (ESCR-
BCC).
La visita va servir per conti-
nuar avançant en el projecte 
i establir els eixos futurs de 
col·laboració entre adminis-
tracions que han de permetre 
continuar amb els programes 
en funcionament, així com ga-
rantir el futur del centre.

PIERA / LA VEU

Avui divendres al Casal de Jo-
ves i Gran de Piera tindrà lloc 
la presentació del llibre Nosal-
tres, els federalistes de Ferran 
Pedret.
L’acte, que començarà a 2/4 

de 8 del vespre, comptarà 
amb la presència de Iolanda 
Acosta, llicenciada en Dret i 
Master en litigis civils i l’autor 
del llibre i diputat de PSC al 
Parlament de Catalunya Fer-
ran Pedret.

Presentació a Piera del llibre 
“Nosaltres, els federalistes”
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Les joventuts republicanes 
de Piera, recentment consti-
tuïdes, es presenten aquest 
proper divendres a l’Espai 
d’Entitats de la vila, a les 8 
del vespre. Hi intervindrà en 
Gerard Gómez, portaveu Na-
cional de les JERC, la Raquel 
Calsina, portaveu de les jo-
ventuts a Piera i l’Àngel Saba-
té, membre d’ERC Piera.
Després de la xerrada es farà 
un pica-pica amb els assis-
tents i finalment, a les 22h, hi 
haurà una actuació musical a 

càrrec de “El pubill del Raval” 
que farà la cloenda de la pre-
sentació.
Les JERC Piera animen als 
veïns del poble a assistir a 
l’acte “per conèixer de primera 
mà quins són els nostres ob-
jectius, per què hem nascut i 
què volem fer a Piera” i sobre-
tot volen engrescar els joves 
a “activar-se i treballar junts 
per construir un futur millor. 
Ara més que mai, els joves 
hem de baixar al carrer i par-
ticipar!”.

Les JERC Piera es presenten 
aquest divendres

PIERA / LA VEU

Aquest diumenge, la Festa de 
la Rosta ens porta un munt 
d’activitats relacionades amb 
el món de l’oli, de 10 a 15 h, a 
la Nau de Cal Sanahuja. 
Un any més, la Nau de Cal 
Sanahuja acull una nova edi-
ció de la Festa de la Rosta, 
un matí d’activitats organitza-
des per la regidoria d’Empre-
sa i Ocupació vinculades al 
mes de l’oli 2014. Enguany, 
es podrà gaudir de la rostada 
popular, amb degustació de 
pa torrat regat amb oli d’oliva 
novell, mostra de productes 
agrícoles, rebosteria artesanal 
i altres productes artesanals 
relacionats amb l’oli d’oliva, 
degustació d’olivada i allioli de 
codony, a càrrec de l’Associ-
ació de Dones de Piera, ela-

boració d’olives en conserva, 
tast de plats de restaurants 
de Piera, entrega de premis 
del concurs d’aparadors, sor-
teig d’oli d’oliva nou entre els 
assistents. A més, també s’ha 
pensat en els més petits i hi 
haurà tallers i inflabes per a 

ells.
A les 12 h hi haurà un concurs 
d’allioli obert a tot el públic en 
general. El període d’inscripci-
ons és obert de 10 a 12 hores, 
a la Festa de la Rosta. Premis 
per als 3 millors alliolis! Més 
informació al 93 776 00 76.

Diumenge, Festa de la Rosta

PIERA / LA VEU

El Teatre Foment de Piera acull, 
aquest diumenge a la tarda, la 
gala prèvia a la XVI Marató de 
Piera TV, amb actuacions, sor-
preses i un objectiu solidari. 
Aquest diumenge, a les 17.30 
h, es fa la gala prèvia a la XVI 
Marató de Piera TV, presentada 
per Joan Vallès, amb actuaci-
ons musicals, poemes, sarda-
nes, sevillanes, balls de saló... I 
amb un objectiu solidari: recollir 
aliments per a Càritas. El pro-

grama d’actuacions és el se-
güent:
- Aleix Colom i Meritxell Vallès 
(cançó de la Marató)
- Poema de la Marató amb 
“Pere Bosch”
- Agrupació Sardanista de Piera
- Muntmy 
- Falcons de Piera
- Aïda López i Uri Mata
- Esbart Dansot de Capellades
Sevillanes “El Amanecer de Pi-
era”
- Sevillanes amb “Susana Gon-

zález i Paula Expósito”
- Conjunt “Gospel Meeting”
- Manolo i Juani (Tango)
- Julio i Núria (ball de saló “whe-
elchair”)
- Manolo i Juani (Pasdoble)
- Escola de Claqué de Barcelo-
na
- Iván Salgado i Adriana Torre-
badella (ball de saló)
- Rueda Cubana amb l’Escola 
de Ball Ainhoa
- Amics per a sempre (final)

La Gala de la Marató de Piera Televisió

PIERA / LA VEU

Després d’11 programes, la 
cantant pierenca, Abril Mont-
many, va guanyar la primera 
edició del concurs d’Antena 3, 
que va acabar el passat 20 de 
novembre. 
L’Abril ha estat una de les 
vuit participants infantils del 
programa ‘Tu cara me suena 
mini’, que Antena 3 ha emès 
els dijous durant 3 mesos en 
horari prime time. Des de l’11 
de setembre, ha concursat al 
costat del cantant Xuso Jo-
nes imitant artistes i duets de 
l’escena musical mundial com 
Dani Martín i Amaia Montero, 
Cher i Sonny, Rihanna i Emi-
nem, Nicky Minaj, Lady Gaga 
y Beyoncé (amb Llum Barre-
ra), Juanes i Nelly Furtado, 
U2 i Mary J. Blige, Alicia Keys 
i Alejandro Sanz, Amy Wine-
house, Meghan Trainor i Pink 
a la final. La parella de can-
tants, que durant gairebé tot el 
concurs havien encapçalat la 
classificació del concurs, van 
fer-se amb la victòria i l’Abril 
es va endur una beca d’es-

tudis musicals per poder pro-
gressar en la seva formació.
A banda, i fruit de la gran amis-
tat amb Xuso, impressionat 
del potencial de l’Abril, el dis-
sabte 25 d’octubre, la cantant 
de Piera el va acompañar en 
l’actuació que va oferir en el 
Coca-Cola Music Experience, 
que va tenir lloc al Palacio de 
los Deportes de Madrid. El pú-
blic del recinte, ple de gom a 

La pierenca Abril Montmany guanya a ‘Tu cara 
me suena mini’

gom, va seguir amb intensitat 
l’actuació que aquesta pare-
lla, acompanyats pel pianista 
Miguel de Páramo, van oferir 
amb la versió del tema All of 
me, de John Legend.
Així doncs, el seu pas pel 
programa no només ha estat 
enriquidor en l’àmbit televisiu 
sinó que, en aquesta ocasió, 
també la va portar a viure una 
experiència extraordinària.

PIERA / LA VEU

El Rei Felip va rebre, el passat 
dijous, els flamants campions 
del món de motociclisme, en-
tre els quals s’hi comptava el 
pilot pierenc de trial Toni Bou. 
A tots, ja que aquesta tem-
porada quatre pilots catalans 
han acaparat el primer lloc a 
les quatre grans categories 
mundials.
Felip VI, que va rebre un casc 

firmat per tots ells de mans 
de Marc Márquez (Honda): 
“alguna vegada me’l posaré, 
procurant que no s’esborrin 
les firmes”, va dir -, va com-
partir amb el tetracampió de 
125cc, Moto2 i MotoGP una 
llarga conversa en companyia 
del seu germà Àlex (Honda), 
campió de Moto3; Tito Rabat 
(Kalex), de Moto2, i també 
Toni Bou (Montesa), de trial.

El Rei Felip VI rep Toni Bou i els 
campions de motociclisme

Els germans Márquez, Rabat i Bou (a la dreta del monarca) comparteixen conversa a la 
Zarzuela per celebrar els quatre títols mundials                                  © Agustín Catalán

©José Irún
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Aquest dissabte, 29 de novem-
bre, a partir de les 23.30h, el 
Casal de Joves de Masquefa 
tornarà a ser l’escenari del con-
cert ‘Música contra la Sida’, un 
festival que vol commemorar 
el Dia Internacional de la Lluita 
contra la Sida, que se celebra 
l’1 de desembre. 
Amb aquesta iniciativa, els im-
pulsors volen lluitar contra una 
de les malalties més perilloses i 
al mateix temps desconegudes 
del S. XXI. Res millor, doncs, 
que la música per donar a co-
nèixer la malaltia, difondre al-
guns consells per a la seva pre-
venció, i solidaritzar-nos amb 
els portadors i portadores del 
virus.
A la vegada, el concert també 
vol ajudar les persones i famí-
lies que més ho necessiten. 
Però això, els assistents no 
hauran de pagar una entrada 
amb diners, però sí que hauran 
d’abonar una entrada simbòli-
ca, aportant aliments, com ara 
llaunes de tonyina, llegums, 
pasta, arròs, o menjar enllau-
nat; en definitiva, menjar que 
tingui una data de caducitat llar-
ga. (No serveixen fruites, verdu-
res, ni menjar que es faci malbé 
ràpidament). També podeu por-
tar productes d’higiene perso-
nal, com ara sabó, xampú, pas-
ta de dents... Tots els aliments 
que es recaptin es faran arribar 
a l’Associació de Voluntaris de 

Masquefa, perquè els reparteix 
entre les famílies amb menys 
recursos que els són derivades 
pels Serveis Socials de l’Ajun-
tament.
Els grups que ens acompa-
nyaran en aquesta 7a edició 
del concert ‘Música contra la 
SIDA’ són Apalankaos, Timón i 
rumba, i DJ White Ray. El pri-
mer és un grup de punk rock 
de la vella escola, de guitarres 
esmolades i esperit old school 
amb referents musicals com 
La Polla Records, Eskorbuto o 
NOFX entre d’altres. Després 
d’aconseguir la tercera posició 
al concurs de bandes O’Kalia 
2014, els Apalankaos aterren a 
Masquefa amb ganes de donar 
canya. 
Per la seva banda, Timón i rum-
ba fusionen estils com la rum-
ba, el reggae, l’ska o el punk i 

ofereixen un directe contundent 
on el públic gaudeix de la posa-
da en escena i de temes molt 
potents sense deixar mai de 
banda la delicadesa i la qualitat 
musical que defensen. A punt 
de gravar el seu primer disc, ar-
riben a Masquefa amb el repte 
de fer-nos ballar sense parar. 
Finalment, White Ray és Dj i 
productor de música electròni-
ca. Es tracta d’un gran entès 
en tots els gèneres, però està 
especialitzat en EDM i House, 
així com amb les seves vari-
ants, com ara el Tech House i el 
Deep House. 
A més del concert, durant la pri-
mera quinzena de desembre es 
portaran a terme altres accions, 
en el marc de les jornades de 
lluita contra la SIDA i prevenció 
de les malalties de transmissió 
sexual. 

Dissabte, a Masquefa, ‘Música contra la SIDA’, 
un concert solidari per partida doble

MASQUEFA / LA VEU

La nova Aula de Música que 
l’Ajuntament ha posat en mar-
xa a l’emblemàtica Torre dels 
Tenas, de la mà de l’Alzinar, ja 
és una realitat. Aquest equipa-
ment, que suposa un impor-
tant salt qualitatiu en els en-
senyaments musicals a casa 
nostra, va entrar en funciona-
ment dilluns, dos dies després 
que, coincidint amb la diada 
de Santa Cecília, patrona de 
la música, obrís les seves por-
tes a tothom qui la va voler 
visitar.
L’estrena de l’Aula de Música 
–amenitzada amb diferents 
activitats musicals- va reunir 
nombrosos veïns de totes les 
edats, els quals van recórrer, 
dividits en grups, les diferents 
estances d’un edifici històric 
que fins fa poc acollia el Ca-
sal d’Avis i que el Consistori 
ha remodelat íntegrament per 
adaptar-lo a aquesta nova ac-
tivitat. L’equipament disposa 
de 6 aules de música, 1 aula 
de majors dimensions per a 

audicions i concerts –totes in-
sonoritzades- i 1 despatx.
Precisament, un dels atractius 
de la visita va ser el majestu-
ós piano que presideix una de 
les aules, cedit per la família 
de l’estimada Leònie Mirapeix, 
qui fou la primera mestra de 
català que va tenir Masquefa 
des de La República i també 
professora de música i impul-
sora de la coral infantil Petits 
Cantaires. L’aula -on s’impar-
teixen estudis de llenguat-
ge musical- ha estat bateja-
da amb el seu nom a mode 
d’homenatge. També la resta 
d’espais reben el nom d’altres 
destacades figures del món 
musical: Sam Butera (saxo), 
Tete Montoliu (piano), Mont-
gomeri/Brown (baix/guitarra), 
Tico Torres (bateria), Pau Ca-
sals (flauta/clarinet), Eduard 
Toldrà (llenguatge musical) 
i Irineu Segarra (llenguatge 
musical).
L’estrena de la nova Aula de 
Música va ser tota una festa 
plena d’activitats musicals. 

Masquefa estrena Aula de 
Música

MASQUEFA / LA VEU

Masquefa també se sumarà 
aquest divendres i dissabte, 
dies 28 i 29 de novembre, al 
gran recapte que organitza el 
Banc d’Aliments de Catalu-
nya per donar resposta a les 
urgències alimentàries de les 
persones més necessitades. 
A Masquefa s’habilitaran tres 
punts de recollida d’aliments: 
als dos supermercats Condis 
i al supermercat Mercado-
na. Tothom qui ho vulgui po-
drà comprar els aliments en 
aquests establiments i diposi-
tar-los en els punts de recolli-
da.
Durant els dos dies de recapte 

hi haurà voluntaris masquefins 
a les portes d’aquests tres es-
tabliments per tal d’informar 
els vilatans i lliurar-los la bos-
sa amb què podran comprar 
els seus aliments per al gran 
recapte. Tots els aliments que 
es recaptin es donaran a l’As-
sociació del Grup de Volunta-
ris perquè els distribueixi entre 
les famílies amb majors ne-
cessitats que els són deriva-
des pels Serveis Socials. So-
bretot, es necessiten aliments 
de primera necessitat, com oli, 
llet, llegums o conserves de 
carn i peix, així com productes 
d’higiene personal i de la llar. 

Masquefa també se suma al 
Gran Recapte d’Aliments amb 
tres punts de recollida

MASQUEFA / LA VEU

El diumenge 23 de novembre, 
en un acte a L’Alzinar de Mas-
quefa, es van donar a conèixer 
els guanyadors del I Concurs 
Internacional d’(Auto)biografi-
es Lingüístiques. Després de 
la projecció dels treballs gua-
nyadors, Xavier Pérez, presi-
dent de L’Alzinar, va lliurar els 
diplomes a l’aula d’acollida de 
l’IES Pompeu Fabra de Marto-
rell, que va obtenir una menció 
especial per “posar en relleu la 
riquesa i la diversitat lingüística 
dels nostres centres educatius i 
constituir un exemple excel·lent 
de reconeixement i valoració 
d’aquesta diversitat”. Una altra 
menció especial la va rebre An-
nette Maurer per la seva biogra-
fia en format de còmic. El premi 
en la modalitat audiovisual el 
van rebre ex aequo els treballs 
Suuk I Kajsal de Flor Canche i 
Remitur e Mismas de Guisela 
Zannerini, el primer per “posar 
en evidència la viva diversitat 
lingüística de Mèxic i exemplifi-
car la resistència dels parlants 

de llengües ameríndies a l’as-
similació i alhora la complexitat 
de la situació sociolingüística 
del maia iucatec, i fer-ho a tra-
vés d’un format narratiu con-
temporani i d’alè tradicional 
alhora”; mentre que del segon 
es va valorar que “constitueix 
un extraordinari testimoni de la 
riquesa lingüística europea, so-
vint oculta darrere de les grans 
llengües estàndards, així com 
de la voluntat explícita de l’au-
tora de donar suport com a par-
lant a varietats poc prestigiades 
de les quals no és parlant na-
tiva”. Finalment, el premi de la 
modalitat text va ser pel treball 
El despertar, d’Antoni Lozano, 
del qual es va apreciar el “valor 
del testimoni, la complexitat de 
la trajectòria, la densitat i pro-
funditat de la reflexió i la qualitat 
literària del relat. I també la ca-
pacitat explicativa d’un període 
històric concret en relació amb 
les llengües”. 
Els organitzadors han volgut 
destacar la diversitat de llen-
gües emprades en els treballs 

presentats que han agermanat 
el català amb l’akan, l’alemany, 
l’amazic, l’àrab, el maia iucatec, 
el portuguès, el triestí i l’urdú en 
el cas dels treballs guanyadors, 
a més de l’anglès, el castellà, el 
croat i el wichi en altres treballs 
presentats.
Amb el lliurament dels premis 
va quedar oberta la II Convo-
catòria del “Premi Internacio-
nal d’(Auto)biografies Lingüís-
tiques” que tindrà una novetat 
important, atès que la Fundació 
Aurèlia Figueras ha signat un 
conveni amb la Xarxa Vives 
d’Universitats. Aquest acord im-
plica l’establiment d’una modali-
tat específica de premi adreça-
da als membres de la comunitat 
que formen les vint-i-una uni-
versitats membres de l’Institut 
Joan Lluís Vives, de manera 
que les institucions universitàri-
es de Catalunya, el País Valen-
cià, les Illes Balears, Catalunya 
Nord, Andorra i Sàsser difon-
dran i promouran la participació 
en el concurs.

Lliurament de premis del i concurs d’(auto)
biografies lingüístiques de l’Alzinar
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Les alumnes de 4t de Primària del Montclar han estat les autores del 
dibuix de la portada. 
Com que el tema era “Santa Cecília”, a més de pensar en la música, 
les alumnes van dir que era temps de tardor i que aviat es fa fosc. 
Per a la portada del Pa amb oli i xocolata les alumnes van fer com si 
totes toquessin un instrument musical al carrer, en temps de tardor i 
havent-se fet de nit i es van dibuixar.
Van fer un collage amb els seus dibuixos i un fons per representar la 
tardor i la nit, i aquest és el resultat.



       

ADQUIRIR UN CADELL

Quan volem compartir part del 
nostre temps amb un nou com-
panys es quan sorgeixen les pre-
guntes típiques de raça o petaner, 
mascle o femella. Intentarem ori-
entar sobre la resposta a aques-
tes preguntes:
RAÇA O PETANER: com tot depèn 
dels gustos de cadascú, amb els 
gossos de raça tenim l’avantatge 
de tenir més informació al nostre 
abast, tamany, pes aproximat 
d’adult així com una aproximació 
del caràcter general de la raça, 
en contra cada raça en concret 
porta inherent més freqüència 
d’aparició d’algunes patologies 
mèdiques.
Els gossos petaners sempre s’ha 
dit que són més forts alhora de 
posar-se malalts i és cert però en 
contra quan són cadells desconei-
xem moltes vegades com seran: 
pes, alçada, caràcter , etc….
També ens fem la pregunta 
següent: mascle o femella. Els 
mascles solen ser més territorials, 
més dominants i quelcom més 
independents. Les femelles solen 
ser menys dominants i menys 
territorials que els mascles i acos-
tumen a mostrar una unió més 
estreta amb el propietari.
Tenen també una capacitat 
d’aprenentatge més ràpida que 
els mascles degut a que no solen 
tenir tantes distraccions.
És molt important conèixer que  
el desenvolupament del gos (tant 
mascles com femelles) i  el del seu 
caràcter depèn de la genètica i de 
l’ambient tant si parlem de gossos 
de raça com petaners. L’edat ideal 
per adquirir un cadell és sobre els 
2 mesos.

El  Korat (també anomenat si-
sawaat o gat de la sort)  és una 
raça de gat domèstic originari 
de la regió AMPUR Pimai de la 
província de Korat,  a Tailàndia. 
Es descriu per primera 
vegada en el  SMUD Khoi,  un 
l l ibre imprès al  segle XIV, 
la traducció l iteral és “El 
Llibre de Poemes de Gats”. 
El  Korat ha estat criat a Tailàn-
dia durant segles,  però fins fa 
40 anys,  quan es va portar el 
primer exemplar a Amèrica,  la 
seva criança es va intensificar.
De grandària mitjana, mig 
rabassut,  no és ni  compacte 
ni esvelt,  de pit ample i  mus-
culós,  les potes anteriors són 
més l largues que les inferi-
ors,  la cua mitjana, gruixuda  
i  estreta al  f inal.  Ulls grans i 
prominents,  si  estan oberts del 
tot són rodons,  quan està més 
o menys tancats té un declivi 
oriental,  el  color és un verd 

Un raça desconeguda 

GAT 
KORATA

Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629

bril lant.  El  pelatge és curt, 
f i ,  simple,  l lustrós i  enganxat 
al  cos,  tendeix a separar-se 
en l ’espina dorsal quan es 
mou. Tots els matisos de blau, 
aquest gat NO és gris si  no que 
blau i  és molt afectuós amb 
l ’amo, però una mica esquerps 
amb estranys i  nens.  Són molt 
intel·ligents i  els agrada estar 
envoltats de persones si  crei-
xen en un ambient domèstic 
tranquil .  Són extremadament 
sensibles als sorolls  forts i 
moviments bruscos.  Són molt 
curiosos i  juganers,  normal-
ment són actius perquè disse-
nyats per córrer,  saltar i  caçar. 
El  seu sentit  de l ’olfacte és 
molt desenvolupat i  el  seu miol 
és molt melodiós i  particular.

2
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Amb motiu de la celebració de la 
festa de Santa Cecília, patrona 
dels músics, la nostra escola s’ha 
omplert de música. Entre totes 
les activitats programades, cal re-
marcar el concert que es va oferir 
el dia 21 de novembre, a la tarda, 
a la sala d’actes.
El concert va anar a càrrec del 
grup de música tradicional 
AKUALATA ENSEMBLE, i els nos-

tres alumnes van poder conèixer, 
observar i sentir instruments mu-
sicals tradicionals de la cultura 
catalana molt poc habituals com 
és el sac de gemecs i la viola de 
roda, i altres més coneguts com la 
gralla, el flabiol, el tabal...
Va ser una tarda fantàstica i tots 
plegats vam gaudir d’aquesta 
nova experiència.

Com ja és habitual en aquesta 
època de l’any el nostre institut 
ha realitzat  un intercanvi amb  
la Geschwister Scholl Gymnasium  
de Sondershausen ,prop de Erfurt, 
la capital de la Turíngia (Alema-
nya).  
Aquest és el sisè intercanvi que 
fem amb aquest institut, sorgit 
d’un projecte Comenius l’any 
2004. Un any viatgen els alum-
nes de la Geschwister Scholl cap 
a Catalunya, l’any següent són 
el alumnes catalans els que van 
a Alemanya. Durant una setma-
na van estar acoIlits en famílies 
alemanyes que tenen fills d’edats 
similars i que són els que vindran 
el curs vinent( o alguns que van 
venir ja el curs passat ) .
La primera cosa que van fer els 
alumnes alemanys és ensenyar-
los el poble. I de la millor manera 
possible : amb una gimcana foto-
gràfica. 
Durant la resta de setmana els 
nostres alumnes van tenir temps 
per anar a algunes classes i poder 
comparar els dos sistemes educa-
tius. També van tenir l’oportuni-

tat de descobrir la comarca Kyff-
häuser i la regió que l’envolta, la 
Turíngia.
Vam fer  excursions tots plegats: 
vam conèixer la bonica ciutat 
d’Erfurt, també vam poder prac-
ticar esports a l’aire lliure al Klet-
terwald, però sens dubte l’excur-
sió “estrella” va ser la visita  a la 
Erlebnisbergwerk, una mina de 
potasi a 700 metres sota terra.
Durant el cap de setmana les fa-
mílies també els van portar a veu-
re pobles  típics de la zona, com 
Stollberg, Bad Frankenhausen , 

L’INS Joan Mercader torna a viatjarFesta de Santa Cecília a l’escola  
MDP Igualada

Müllhausen o Bad Langensalz.
I per acomiadar-nos  ens van pre-
parar un petit sopar de tast on 
vàrem poder degustar les delícies 
gastronòmiques de la regió.
Sens dubte una experiència ino-
blidable per a tots nosaltres: per 
a conèixer una altra cultura, per 
a practicar llengües estrangeres 
i per a establir lligams d’amistat 
que molt sovint  acaben conver-
tint-se en veritables amistats.  
Ara caldrà esperar el curs vinent 
per a rebre els alemanys al nostre 
institut. Ja en tenim ganes!Festa de la música a l’escola 

Pompeu Fabra

El passat divendres 21 de Novem-
bre vam celebrar la Festa de la 
música (Santa Cecília) a l’Escola 
Pompeu Fabra de Vilanova del 
Camí. Amb l’ajuda de la mestra 
especialista de música es va or-
ganitzar un petit concert per gau-
dir de la música i per a treballar 
tots els hàbits responsables que 
cal tenir presents en el moment 
d’escoltar un concert. Enguany, 
cinc alumnes del centre van po-

der mostrar les seves habilitats 
musicals tocant una cançó amb 
diferents instruments: el piano, la 
trompeta, la flauta i la guitarra. 
Va estar un petit espectacle va-
lorat molt positivament tant per 
l’esforç i treball dels alumnes mú-
sics com per la resta de companys 
que van gaudir del concert: “Els 
nostres músics 2014”. Enhorabo-
na a tots ells, ho vau fet molt bé!

Recentment acabem de tornar 
amb uns quants alumnes d’un 
intercanvi dut a terme en el marc 
dels programes Comenius de la 
UE, per tal d’afavorir el coneixe-
ment i la integració de la ciuta-
dania europea. Hi participem en 
aquest projecte Comenius multi-
lateral amb centres de 5 Estats: 
Luxemburg, Polònia, Alemanya, 
Finlàndia i Turquia. De l’11 al 15 
de novembre, 2 professors i 4 
alumnes del nostre centre van ser 
a Zdzary (Polònia), on vam mos-
trar diversos treballs i experièn-
cies educatives relatius als nostre 
país, tot gaudint de les aporta-
cions acadèmiques dels nostres 
conciutadans dels altres centres 
escolars participants. D’altra 
banda, la visita al camp de con-

centració d’Auschwitz, realitzada 
en el marc de l’estímul del conei-
xement històric, va resultar par-
ticularment colpidora. Tot amb 

tot, valorem molt positivament 
la iniciativa, ja que ha contribuït 
al coneixement d’altres cultures i 
llengües.

Participació en Comenius multilateral de l’INS 
Molí de la Vila de Capellades

Montclar ha organitzat unes ses-
sions formatives, “Escola de Fa-
míles”, per a pares amb fills des 
de La Llar fins a P5. Aquestes 
sessions van començar el passat 
dimarts 18 de novembre on els 
pares van poder assistir a una 
classe d’Atrium amb els alumnes 
de P3. Durant tot el curs escolar 
es te previst tractar temes com: 
“Els hàbits bàsics en el nens”, “El 
poder del “no””, “El massatge in-
fantil”, “El projecte trilingüe de 
la nostra escola”, “Autonomia i 
sobreprotecci”, “ A dinar!” i “La 
lectoescriptura”. Totes les sessions 

son gratuïtes, obertes a tothom, 
tenen lloc a l’escola i estan impar-
tides per les professores de La Llar 
i Preescolar. Amb aquesta iniciati-
va, tant la direcció de l’escola com 

Montclar organitza sessions formatives per a pares

el professorat, volem ajudar en el 
dia a dia de l’educació dels vostres 
fills. Per a més informació consul-
teu: www.montclar.org o truqueu 
a 93.803.38.66.

El passat diumenge 26 d’octubre 
va tenir lloc el 16è Cros de l’Aca-
dèmia Apiària, a Piera.
En un matí assolellat i bona tem-
peratura, diversos alumnes de 
l’Escola de l’Ateneu Igualadí hi 
van participar.

L’Escola de l’Ateneu Igualadí 
participa al Cros Apiària

Destacar la segones posicions al 
podi, el Jou Parramona en la ca-
tegoria Prebenjamí masculí i la 
Iona Lubian en Prebenjamí feme-
ní.
Us felicitem pels resultats i a tots 
per la vostra participació.
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Els Castanyers i Magranes de 
l’Escola Monalco hem anat a 
Can Canadell. A més de veure 
animals i d’interaccionar amb la 
natura, hem fet de petits cuiners. 

Els de 2n de l’Escola Monalco 
hem anat a Can Canadell

Hem estudiat la poma i n’hem fet 
una compota, que ens hem endut 
a casa. MMMMMMMM!!! Estava 
boníssima!

Tots els alumnes de Cicle Superior 
de Primària, en dies diferents, vam 
anar a l’observatori de Pujalt per 
tal de fer uns tallers sobre les ener-
gies alternatives. Aquesta sortida 
va ser un complement al tema que 
havíem treballat a principi del pri-
mer trimestre  a l’aula.
En un dels tallers vam anar a veu-
re  els molins de vent. Mentre els 
observàvem, ens explicaven  algu-
nes de les seves característiques 
més bàsiques sobre les mides dels 
seus components, i del seu funcio-
nament.
També ens van explicar on i com 
es recull tota aquesta energia 
elèctrica i la manera de transpor-
tar-la cap a les nostres cases per 
mitjà d’una planta subelèctrica.
Més tard, ens vam parar a veure 
l’abocador de residus industrials i 
ens van explicar com ho feien per-

què aquells materials no degra-
dables es poguessin tractar i no 
contaminessin el medi.
Finalment, i dins l’edifici de l’obser-
vatori, vam fer un taller  en el qual 
vam diferenciar les fonts d’energia 
renovables i no renovables i vam 
veure tot un seguit  d’experiènci-

Sortida a Pujalt dels alumnes de Cicle Superior 
de l’Escola Pare R Castelltort

es per comprovar que, amb dife-
rents tipus d’energies renovables 
podem tenir: llum, calor, movi-
ment….
Pensem que hauríem de tenir més 
en compte  aquestes fonts d’ener-
giaperquè el nostre planeta sigui 
cada vegada més  sostenible i net.

El passat 31 d’octubre per la tar-
da, tots/es els alumnes vam cele-
brar la Castanyada.
El dia abans, per anar fent boca, 
vam fer panellets. Ens vam reunir 
tots/es al menjador i vàrem fer 
grups, on hi havia nens i nenes de 
totes les edats. Vam posar-nos els 
davantals  i també empastifar-
nos les mans  per amassar i fer les 
boletes dels panellets. En vam fer  
de coco, cacau, cirera, ametlla, 
pinyons i codonyat.            
Un cop a la safata, els vam por-
tar a Cal Forner perquè ens els 
coguessin . Un cop més, em de 
donar les gràcies a la Magalí per 
tota la feinada que li vam donar.
El dia de la Castanyada, els nens i 
nenes d’Educació Infantil van re-
bre, com cada any, la Castanyera.
Pobreta, venia de la muntanya, 
molt lluny, i ens va explicar mol-
tes  aventures divertides. També 
vam poder dansar sense parar!!!          
Per una altra banda, tots els 

nens/es de Primària s’ho van 
passar genial fent la gimcana 
que havien preparat els grans de 
l’escola. 
Tots els grups van haver de supe-
rar unes proves  molt divertides. 
Felicitats per als organitzadors!
També volem fer-vos saber que ja 
tenim l’hort preparat per la nova 
temporada. Ha estat un procés 
força elaborat; els alumnes de la 
classe Terra n’han fet el disseny i 
la distribució.
Per plantar vam fer quatre grups, 
on hi havia  nens/es de totes les 
aules de primària. 
Cada grup va poder plantar una 
àrea:
- Plantes de flor: bròquil i coliflor
- Plantes d’arrel: raves, pastana-
gues, alls i cebes
- Plantes de fruit: faves i pèsols
- Plantes de fulla: enciam, escaro-
la i col
Esperem tenir una bona collita!!!

A l’Escola Les Passeres de 
Castellolí ja se sent  l’olor a  
Tardor!

Al llarg de la setmana passada a 
la nostra escola vam celebrar sta. 
Cecília participant d’activitats 
entorn a la música, amb un doble 
objectiu: gaudir de la música i 
viure’ la de molt a prop.
Les classes d’infantil fins a tercer 
de Primària, després d’uns quants 
dies d’haver descobert les can-
çons de les Princeses Barbudes, 
vam convidar-los a venir a la nos-
tra escola per tal d’escoltar-los de 
ben a prop. Pels més petits ens 
van oferir un espectacle musical 
d’estètica minimalista, fent servir 
instruments de joguina que amb 
ritmes pop van revisitar  cançons 
de bressol, danses, romanços i 
cantarelles tradicionals catala-
nes recollides per Joan Amades. 
Pels alumnes de 1r, 2n i 3r els van 
sorprendre amb “música baixe-
ta per a gent baixeta”. Les dues 
princeses barbudes ho anome-

nen així perquè ho fan amb ins-
truments petits, sense piles i que 
no sonen fort. I baixeta perquè és 
senzilla i essencial. 
El grup de 4t. va anar al teatre de 
l’Ateneu per veure i escoltar un 
conte escrit per David Puertas i 
musicat per Albert Gumí, el ma-
teix director.

Setmana de la música a l’escola Dolors Martí

Finalment els alumnes de Cicle 
Superior vam inciar un intercan-
vi d’experiències musicals amb 
el grup instrumental de guitarra 
del Ramon Castelltort. A finals de 
curs serem el Dolors Martí qui els 
oferirà a ells un concert amb el 
quartet de flautes de bec.

Alumnes de l’Escola Joan Maragall visiten les 
Coves de l’Espluga de Francolí
L’Escola Joan Maragall de Vilano-
va del Camí va fer una sortida el 
passat dia 11 de novembre a l’Es-
pluga de Francolí. 50  alumnes 
de Cicle Superior i acompanyats 
pels seus professors, van visitar 
les Coves de L’Espluga, on van 
descobrir l’evolució humana des 
del Paleolític fins l’actualitat a 
través d’audiovisuals que recre-
en escenes de la prehistòria amb 
personatges reals.
Com a complement a la visita, els 
alumnes van participar activa-
ment en un taller de prehistòria, 
on van poder construir una ca-
bana neolítica o fer una pintura 
rupestre, entre d’altres activitats.
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El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i 

les activitats i serveis propis de “Les deus aventura”, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” o LA VEU puguin portar 
a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 

UN FORFAIT CIRCUIT 
PER A TOTHOM PER 

A 2 PERSONES

Pèlag de Fregaire + Plataners + Puenting

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

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

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

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

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

Valorat
 amb 60€

EL GUANYADOR
D’AQUEST MES és:

JOAN

FERRAN CASTRO

Els alumnes de sisè de Primària 
de l’Escola Pare Ramon Caste-
lltort vam  anar al Museu de la 
Pell per  visitar l’exposició sobre 
el 1714 .
L’objectiu principal de la sortida 
era fer-nos adonar que, uns fets 
tan importants per la histÒria del 
nostre país, es podIen treballar 
de maneres molt diferents i, per 
nens i nenes de totes les edats.
Així doncs, vam valorar  molt po-
sitivament  com els més petits de 
les escoles participants, havien 
treballat el tema donant-li un en-
foc més plàstic i lúdic, això ens va 
permetre gaudir  del treball dels 
sentits, esbrinar com jugar en di-

ferents jocs exposats i observar 
els canvis que s’han produït en 
la nostra societat al llarg de tot 
aquest temps.
També ens va agradar la presen-
cia de les noves tecnologies,que 
juntament amb la informació 
escrita ens van transportar al 
setge de Barcelona, però també 
a d’altres poblacions catalanes 
que també van patir la guerra de 
Successió.
Els  diferents tipus de textos,  uns 
més històrics, altres més literaris, 
escrits  pels alumnes de diferents 
escoles, ens van fer adonar de la 
importància  de l’expressió escri-
ta.

Visita a l’exposició del 1714 
dels alumnes del R. Castelltort

La Diputació de Barcelona ha 
seleccionat l’Escola Emili Vallès, 
la primera escola pública d’Igua-
lada per a engegar el projecte 
d’Emprenedoria per aquest curs 
2014/2015, afegint-se així a 
la llista de les tres escoles de la 
ciutat concertades que ja el tre-
ballen. 
Aquest projecte del Departa-
ment d’Educació i del Depar-
tament de Desenvolupament 
Econòmic Local de la Diputació 
de Barcelona, compta amb el re-
colzament de la comunitat edu-
cativa, l’administració pública, i 
altres agents socials de la ciutat. 
Fomenta la cultura emprenedora 
i les competències bàsiques en el 
cicle superior de l’ensenyament a 
primària, concretament als alum-
nes de cinquè, tot treballant la 
iniciativa i l’autonomia personals 
pròpies de l’esperit emprenedor, 
l’aprendre a aprendre, la compe-
tència social i ciutadana, lingüís-
tica, matemàtica, el tractament 
de la informació i la competència 
digital, la cultural i artística, i el 
coneixement i la interacció amb 
el món físic, alhora que desenvo-
lupa valors, hàbits i capacitats 
claus vinculades a l’emprenedo-
ria tals com l’observació l’explo-
ració, la iniciativa i la creativitat, 

la responsabilitat, la presa de 
decisions i assumpció de risc, la 
flexibilitat i la perseverança, la 
recerca i aprofitament de recur-
sos com la informació i tecnolo-
gies, la cooperació i la solidaritat, 
el coneixement i respecte de l’en-
torn, el treball col·laboratiu i en 
equip...

Així doncs, durant un curs escolar, 
els alumnes de cinquè crearan i 
gestionaran una cooperativa real 
amb tots els tràmits necessaris: 
sol·licitar la llicència i tràmits fis-
cals per a poder fundar-la, buscar 
les aportacions de capital, decidir 
l’estratègia empresarial, disse-
nyar les polítiques de producció, 
publicitat, vendes, etc., fins a la 
liquidació final de beneficis, des-
tinats a una ONG.
Cal dir que aquest nou projecte 
ha engrescat alumnes, mestres i 
famílies de l’Escola a participar-hi 
, incorporant-lo a la programació 
amb la mateixa il·lusió amb què 
l’Escola duu a terme els altres 
cinc projectes ja atorgats pel De-
partament d’Ensenyament, com 
el d’Escola Verda (amb l’hort i el 
parlament verd), el Pla Català de 
l’Esport, el de SonaEscola a 5è, 
l’Science a Cicle Superior, i el de 
Lectura (padrins lectors). 

Projecte Emprenedoria a 
l’Escola Emili Vallès

Del  17 al 21 de novembre, i en 
motiu de la festivitat de Sta. Ce-
cília (patrona dels músics) a l’Aca-
dèmia hem celebrat la Setmana 
de la Música. Enguany la seva te-
màtica ha estat les agrupacions 
musicals i ens ha permès conèixer 
els secrets de l’orquestra, la ban-
da, la coral i la cobla.
Des dels més petits fins als més 
grans hem gaudit d’un bon nom-
bre d’interessants activitats musi-
cals. Hem treballat l’hàbit d’escol-
ta tot participant de les audicions 
amb música en viu interpretada 
pels alumnes de la mateixa esco-
la i d’en Xavi Piñol (el nostre espe-
cialista de música). Els més petits 
hem dibuixat els nostres instru-
ments musicals per ensenyar-los 
a en Tobias Gossmann, el director 
d’orquestra que ens ha visitat per 
explicar-nos l’organització dels 
seus instruments i les seves prin-
cipals eines de treball: la partitu-
ra i la batuta. D’altres hem anat 
a l’Ateneu a escoltar el concert de 
la JOSA (Jove Orquestra Simfò-
nica de l’Anoia). També hem po-
gut visitar als nostres companys 
de 6è d’Educació Primària que 

a través del projecte SonaEsco-
la, estan assajant  amb els seus 
trombons, trompetes, clarinets i 
saxòfons tot formant petites ban-
des de vent.
Com és tradició la Setmana de la 
Música ha acabat amb un gran 
concert, aquest cop amb el grup 
“Laia Porta Trio” que ens ha fet 
gaudir de les melodies de les més 
conegudes cançons infantils i tra-
dicionals a ritme de jazz.
El treball musical d’aquesta set-
mana, la participació en el pro-

Setmana de la música a l’Acadèmia Igualada

jecte SonaEscola, l’extraordinari 
Concert de Nadal i la presència 
de l’activitat musical a les aules 
al llarg del curs acadèmic entre 
altres, mostren l’aposta clara 
que l’Acadèmia fa envers la Mú-
sica entesa com a una excepcio-
nal eina d’aprenentatge que al 
mateix temps permet treballar 
importants valors de la societat 
actual com el respecte, l’escolta, 
el treball en grup, la constància i 
l’esforç.

A la classe dels Dofins (P-5) de les 
Escolàpies, des de fa ja cinc anys, 
fem la psicomotricitat en anglès. 
A més a més de treballar un voca-
bulari específic, ens convida a fer 
un feedback entre tots: alumnes 
i mestra. Els alumnes coneixen 
aquesta llengua des de la Llar. En 
els cursos de P-3 i P-4 en fan una 
hora setmanal i a P-5 també, tot i 
que se li suma les dues que fan de 
psicomotricitat.
Es treballen expressions relaci-
onades amb la psicomotricitat: 
jump, jump with feet together, 
crowl, crowl along, roll on the 
floor... , a més d’expressions quo-
tidianes: close the door, put the 

trainers on.... i treballem també 
les parts del cos: eyes, mouth, noi-
se, legs...
Amb totes aquestes expressions 
i vocabulari reforcem el treball 
que es fa a l’aula i potenciem les 

Psicomotricitat en anglès a P5 de les Escolàpies

ganes de continuar endinsant-se 
en aquest idioma.
Al començament, com totes les 
novetats, costa, però al llarg del 
curs van adquirint més compren-
sió i facilitat .
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Com cada curs escolar, a finals 
d’octubre tota l’Escola Anoia va 
celebrar la Castanyada. Els prin-
cipals objectius d’aquesta cele-
bració, a part de commemorar 
una de les festes tradicionals del 
nostre país, són afavorir la convi-
vència i la relació entre tots els 
membres de l’Escola i la realitza-
ció d’exercici físic. Així, i com ja 
és habitual, tots els alumnes de 
l’escola van realitzar una sortida 
caminant: aquest curs es va anar 
a Collbàs.
Ja a Collbàs, tots els nois i noies 
del centre es van distribuir en 
grups que comptaven amb mem-
bres de tots els cursos de l’ESO, i 
van començar a fer els jocs. Cada 
grup havia de realitzar un total 
de nou jocs, com per exemple 

beure amb porró i cantar una 
cançó, passar per sota una corda 
sense tocar-la, passar una pilota 
amb una cullera, etc. tots jocs 
preparats pel Consell de Delegats 
i pel Departament de Ciències. 

L’Escola Anoia celebra la castanyada

Després de dinar, es van repartir 
els premis i es va tornar a l’Escola 
també a peu. Tots van arribar can-
sats, però amb ganes de repetir 
l’activitat.

El dijous dia 6 i el divendres dia 
7 de novembre, els Mowglis i els 
Akeles (5è i 6è de Primària) vam 
fer un intercanvi amb l’Escola 
Casa Nostra de Banyoles.
Aquest intercanvi escolar fa més 
de 30 anys que es realitza i té 
com objectiu que els alumnes 
visitants comparteixin unes ho-
res amb la família i el company 
o companya amb qui fan l’inter-
canvi, tot adaptant-se als cos-
tums i diferents maneres de ser i 
de fer de cadascú. També aprofi-
tem l’estada per conèixer el terri-
tori i els principals punts d’interès 
de la ciutat.
Aquesta vegada els banyolins 
van ser els primers a fer-nos la vi-
sita i, per tant, els Mowglis i Ake-
les vam fer d’amfitrions. El primer 
contacte abans de l’intercanvi 
havia sigut per Skype i tots tení-
em moltes ganes de conèixer-los 
en persona. Les parelles o grups 
es van fer de forma natural i es-
pontània només baixar de l’au-
tocar. 
La primer a visita que vàrem fer 
conjuntament va ser a les Coves 
de Salnitre de Collbató. Aquesta 

activitat es completava amb un 
taller sobre la història de les co-
ves. Després de dinar vam arribar 
a l’Escola Mowgli i els  vam ense-
nyar les nostres classes i instal-
lacions. A les 5 de la tarda va ser 
el moment de conèixer la família.
El divendres a les 9 es van retro-
bar tots a l’escola i fou l’hora de 
visitar tots junts el Museu de la 
Pell i l’adoberia de Cal Granotes. 
També hi va haver una visita gui-
ada per part de Mowglis i Akeles 
pel centre històric de la ciutat: 
Plaça de la Creu, Font de la Caro-
ta,  Portal d’en Vives i de la Font 

Major, Ajuntament, Santa Maria, 
Plaça de Pius XII i Plaça del Rei.
En acabar les visites vam anar 
a dinar a les cases respectives. 
Havent dinat havia arribat l’ho-
ra del comiat i de retornar cap a 
Banyoles uns, i a les tasques habi-
tuals d’un divendres a la tarda els 
altres, tot i que amb una mica de 
recança...
Una vegada més Mowglis i Akeles 
han valorat molt positivament 
l’experiència encara que per 
molts d’ells “s’ha fet curt”. Ens re-
trobarem a Banyoles a finals del 
mes de febrer. 

Intercanvi dels Mowglis i els Akeles de l’Escola 
Mowgli amb l’Escola Casa Nostra de Banyoles

Un any més, i d’això ja en fa sis, 
l’escola Mare del Diví Pastor de 
Capellades compta amb la pre-
sència d’un auxiliar de conversa 
nadiu de parla anglesa que col-
labora i participa activament a 
les classes d’anglès.
Des de l’escola, valorem molt po-
sitivament el fet que els nostres 
alumnes tinguin l’oportunitat de 
comunicar-se en anglès de mane-
ra constant i en situacions reals.
Enguany ens acompanya la Leah 
Allen, que ve des de Canadà per 
passar amb nosaltres tot el curs 
escolar. Esperem gaudir al mà-

L’auxiliar de conversa is here! al MDP Capellades

xim d’aquesta oportunitat un any més!

El passat dijous, 30 d’octubre, els 
nens i les nenes del Centre Obert 
de l’Ajuntament d’Igualada van 
fer una parada de venda de cas-
tanyes davant l’Espai Cívic Centre. 
La iniciativa va sortir dels propis 
infants del grup de grans com una 
de les activitats que fan cada di-
jous dins del Consell Participatiu. 

Ells mateixos es van organitzar 
per decidir què necessitaven, com 
es faria, van preparar el material i 
van decidir els preus. També hi van 
col·laborar les famílies del Centre 
Obert, tant en la preparació, el di-
marts 28 d’octubre dins l’activitat 
de Tarda en Família, com el mateix 
dia de la venda.

Els infants del Centre Obert 
van organitzar una parada de 
venda per la Castanyada

El passat 30 d’octubre a la tarda 
grans i petits esperàvem l’arriba-
da de la Castanyera al Molinet. 
Després que les educadores ex-
pliquéssim el conte amb titelles, 
vam estar cridant a la castanyera, 
que va apareixer al pati de la llar. 

Venia ben carregada de castanyes 
que havia recollit del bosc de Can 
Titó! Entre tots li vam ballar la 
dansa de la Castanyera i en aca-
bat, ens va repartir les castanyes i 
nosaltres els panellets que haviem 
fet amb l’ajuda de les famílies! 

El Molinet celebra la Castanyada

Tot aprofitant la setmana de la 
ciència, els Noguers i Ametllers 
de 3r de Primària, hem anat a 
visitar el Museu Molí Paperer de 
Capellades.
Hem pogut conèixer la matèria 
primera del paper en diferents 
moments històrics, així com el 

seu origen.  Hem esbrinat quines 
energies s’utilitzen per la seva 
elaboració i hem observat  els di-
ferents tipus de paper, tot fent el 
“Taller dels tres colors”. 
Ha estat una excursió molt enri-
quidora i alhora divertida, ja que 
hem viatjat tots junts amb el tren.  

Excursió a Capellades de 3r de 
Primària del Monalco
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El 28 d’octubre, els alumnes de 
4t i 6è vam visitar la masia de 
Can Mercaderet, a l’ urbanització 
de la Mallola. Allà, ens van ense-
nyar moltes coses sobre l’olivera, 
com collir olives amb l’ajuda de la 
borrassa, els rampills i els pals i 
com mesurar els anys que pot te-
nir cada arbre. Després de pesar 
els 36 kg. que havíem  collit en-

tre tots, vam fer conserva d’olives 
amb espècies (farigola, romaní, 
sajolida i fonoll) i també vam fer 
oli amb una premsa casolana i 
manual. 
Per acabar ens van convidar a 
pa amb oli i olivada! Una sortida 
d’allò més gustosa!
Ha estat molt divertit i enriqui-
dor!

Del camp al plat: sortida a Can 
Mercaderet de l’escola Dolors Martí Aquesta setmana els alumnes de 

4t d’ESO han rebut la visita del 
Jordi Torné, un col·laborador de 
l’Institut Guttmann a qui ja haví-
em tingut el plaer de rebre en al-
tres ocasions i qui intenta fer-nos 
reflexionar sobre el canvi que im-
plica per a una persona i pels qui 
l’envolten, tenir una lesió medul-
lar o cerebral. 
 “NO TE LA JUGUIS”: aquest és el 
lema que comparteixen l’Institut 
Guttmann (hospital de neurore-
habilitació) i el Servei Català de 
Trànsit i que pretén evitar i reduir 
el nombre d’accidents de trànsit i 
de lesions irreversibles del siste-
ma nerviós central.
El Jordi ens ha donat dades sobre 
la quantitat de casos de lesions 
medul·lars que es produeixen, 
lesions que poden ser degudes 
a accidents de trànsit, esportius, 
laborals o fortuïts. Ens ha par-
lat de l’important  descens que 
han experimentat en els últims 

anys les  lesions degudes a acci-
dents de tràfic -però que encara 
són moltes- i alguns dels princi-
pals motius que poden provocar 
aquestes lesions  (excés de veloci-
tat, distraccions, no portar el casc 
correctament, la mala sort...).
A més a més, el Jordi ens ha par-
lat obertament en primera per-
sona, explicant-nos els canvis 

L’institut Guttmann a l’Acadèmia Igualada

que va tenir la seva vida després 
de patir un accident de moto, la 
lluita per recuperar la normalitat, 
els handicaps que se li presenten 
pel fet d’anar en cadira de rodes 
(desplaçament, sexualitat, inco-
moditat...).
Ens ha fet pensar: la vida és un bé 
que s’ha de valorar i s’ha d’aprofi-
tar. Tinguem cura!

El passat dia 21 vam tenir el goig 
de rebre la visita del Sr. Bisbe, 
Romà Casanova, dins del marc de 
la visita pastoral que fa cada cinc 
anys als diferents arxiprestats de 
la Diòcesi i, en ells, a les entitats 
religioses que hi pertanyen.
Els alumnes, de les diferents 
classes que va visitar, van poder 
formular-li preguntes i ell, molt 
amablement, va anar contestant 
despertant molt interès i la curi-
ositat dels nens tot parlant de la 
seva vocació, missió i aspectes 

més personals.
Els mestres creiem que és po-
sitiu que l’Església s’apropi al 
poble, especialment als nens 
perquè puguin veure que les per-
sones importants també tenen  
inquietuds, preocupacions, senti-
ments,... igual que nosaltres.
Després va compartir una estona 
amb el Claustre i es va establir un 
diàleg molt interessant sobre pro-
blemes i qüestions molt actuals 
manifestant cadascú obertament 
la seva opinió.

Visita del sr. Bisbe a les 
Escolàpies

L’AMPA i l’Escola de l’Ateneu Igua-
ladí us ofereixen el cicle de tallers 
Créixer en família, adreçats a pa-
res i mares amb fills de 3 a 6 anys. 
“Créixer en família” són cicles de 
tallers on els pares i mares reflexi-
onareu i intercanviareu vivències 
sobre l’educació dels vostres fills 
i filles, guiats per un professional 
expert que us orientarà, reforçarà 
i donarà eines per exercir la vostra 
parentalitat de manera positiva.

Les properes sessions són:
- Dilluns 1 des: Als nens els cotxes 
i a les nenes les nines?
- Dilluns 15 des: Jugar serveix? 
Aprenem jugant?
- Dilluns 22 des: Sessió monogrà-
fica.
Tots els tallers són gratuïts i us po-
deu inscriure enviant un correu a 
ampa@ateneuigualadi.org o bé 
trucant per telèfon a l’Escola de 
l’Ateneu 93-8030406.

Propers tallers “Créixer en 
família” a l’Escola de l’Ateneu 

El passat dijous dia 23 de no-
vembre, els alumnes de 2n, 3r i 
4t d’ESO de l’escola Monalco  van 
gaudir  de l’obra teatral Mar i Cel 
al teatre Victòria de Barcelona. 
Durant 2 hores i 35 minuts, els 
alumnes van vibrar amb la trama 
escrita per l’autor Angel Guimerà 
al 1888. Dagoll Dagom,  ha vol-
gut celebrar els seus 40 anys com 
a companyia teatral, reestrenant 
per tercera vegada aquesta obra 
de pirates.
L’escenografia (un vaixell enor-
me que es mou i apareix en totes 
les escenes) , els efectes especials 

Sortida al Teatre Victòria dels alumnes d’ESO de 
l’escola Monalco

i les cançons interpretades pels 
actors i actrius van agradar mol-

tíssim a tots els alumnes.

Al llarg d’aquesta setmana i en 
el marc de la Setmana Musical 
de l’escola, els alumnes d’infan-
til i primària han pogut gaudir 
en directe i d’una manera lúdica 
i molt propera,  d’audicions  de 
diferents instruments: guitarra 
elèctrica, castanyoles, flauta tra-
vessera, violí, contrabaix, trompa 
i piano, entre altres.
També s’ha realitzat una sortida 
amb els alumnes de 5è de pri-
mària a l’església de Santa Maria 
amb la intenció de conèixer des 
de ben a prop l’orgue que posa 
música a diferents esdeveni-
ments d’Igualada des de fa molts 
anys.
 I per tal de finalitzar la setmana 
hem rebut la Lali Rondalla, una 
jove cantautora que crea con-
tes i cançons per a nens i nenes 
del s. XXI. Ella i els seus músics 

acompanyants ens han ofert 
l’espectacle en un Planeta Blau, 
amb el qual hem pogut descobrir 
la bellesa dels diferents instru-
ments, així com la importància 
de mantenir net i cuidat el nostre 

planeta.
Tots plegats hem pogut gaudir de 
l’art de la música, ja que a l’esco-
la, la música és vida!

Celebrem Santa Cecília a l’Escola Pia
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Aquest carrer que s’havia originat 
a partir de les terceres muralles de 
la Ciutat, i que el nom li ve d’un es-
pai tancat i buit o d’una antiga pla-
ça per a la celebració de tornejos, 
va guanyar importància en els dies 
en què s’hi havia instal.lat el mer-
cat oficial d’Igualada, en tant que 
un carrer localitzat entre la plaça 
de l’Església de Santa Maria, al-
trament plaça del Bruc; la plaça de 
l’Ajuntament, antiga plaça del Blat; 
i la plaça del Pilar. 
Aquesta retallada via igualadina 
aviat va convertir-se en un lloc for-
ça concorregut, atès que en poc 
temps s’hi van anar obrint diver-
ses botigues fins a arribar als es-
tabliments comercials que en els 
nostres dies s’hi alberguen: alguns 
d’un rellevant interès per la seva 
arquitectura o bé per la notorietat 
de les famílies i els edificis que els 
ha acollit. En aquest sentit, alguns 
d’aquests immobles  van ser nota-
bles a mercès de comerços –avui 
desapareguts- tan emblemàtics 
com: la merceria de Cal Fanalé o 
bé la botiga de queviures de Cal 
Sr. Magí, ambdós ubicats en edi-
ficis d’una destacada singularitat; i 
tocant a la plaça de l’Ajuntament, 
també és històrica la botiga de 
Les Confeccions. Tanmateix, és 
la Farmàcia Bausili la que encara 
segueix mantenint un negoci fami-
liar de moltes generacions d’espe-
cialistes en aquesta matèria. A la 
seva façana, la planta baixa llueix 
unes precioses portes de ferro 

El carrer del Born

Finca Cal Sr. Magí          
© Carmel·la Planell

Cal Bausili      
© Carmel·la Planell

Perspectiva actual des del C/ Nou        
© Carmel·la Planell

amb vidrieres de colors d’herèn-
cia modernista; i el seu interior et 
descobreix un taulell, unes estan-
teries  i un obrador que són una 
joia del segle XIX.
Si bé, els aparadors d’aquesta 
històrica apotecaria s’estenen 
cap a la plaça del Pilar, en l’em-
plaçament que avui ocupen, fa 
uns quants anys hi havia hagut 
l’Estanc de Cal Mariones i la se-
lectiva Llibreria Caresmar; però 
al renom d’aquests establiments 
cal afegir-hi que en aquest espai 
–segons fa esment una placa- hi 
havia nascut un cèlebre perso-
natge igualadí del segle XVIII, el 
lletrat i historiador Jaume Cares-
mar i Alemany. La seva figura, 
d’un gran abast intel.lectual, va 
passar de ser abat i arxiver del 
Monestir de les Avellanes a es-
devenir membre de la Reial Aca-
dèmia de Bones Lletres de Bar-
celona fins a ordenar l’Arxiu de 
la Catedral de la mateixa ciutat.        
Finalment, davant dels mateixos 
aparadors de la farmàcia, s’im-
posa l’austeritat del Campanar 
-de secció quadrada- de Santa 
Maria i un lateral de la Basílica, 
de planta poligonal i rematada 
per una cúpula -d’estètica barro-
ca- que allotja la Capella del St. 
Crist. I, al seu entorn, en aquest 
recinte on hi havia hagut el pri-
mer cementiri de la ciutat, ara hi 
ha un discret espai per al des-
cans.  

Cistella
(Basket)

Botes
(Boots)

Bastó
(Stick) 

Bolet
(mushroom) 

Tronc
(LOG)

Arbre
(Tree)
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CALAF / LA VEU

Regidors i el personal de 
l’Ajuntament de Calaf, així 
com també alguns veïns i ve-
ïnes s’han concentrat aquest 
dimarts, 25 de novembre, a 
les 12 del migdia davant de 
la casa consistorial per llegir 
el manifesta del Dia Interna-
cional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones. 
L’encarregat de fer la lectura 
del manifesta ha estat el pri-
mer tinent d’alcalde, Joan Ca-
ballol.
 A través del manifest, l’Ajunta-
ment de Calaf ha volgut deixar 
palès que les les administraci-
ons i la societat civil “tornem 
a aplegar-nos per manifestar, 
una vegada més, el nostre re-

buig a la violència masclista i 
per fer pública la nostra ferma 
voluntat de seguir treballant 
fins eradicar-la”.
 “Un any més -continuava el 
text-, malauradament, tornem 
a ser aquí per haver de recor-
dar i fer palès que els drets de 
les dones són drets humans i 
que el fet de vulnerar-los, més 
enllà de la injustícia i la cruel-
tat, significa una manca de re-
coneixement de l’autoritat i la 
llibertat femenina i representa 
un gran impediment per asso-
lir la pau, el desenvolupament 
i el dret d’exercir la ciutadania. 
Una societat desenvolupada 
no es pot permetre vulnerar 
els drets més bàsics i elemen-
tals de la meitat de la seva po-
blació”.

Concentració davant 
l’Ajuntament de Calaf pel Dia 
Internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones

CALAF / LA VEU

Diumenge 23 de novembre 
es va dur a terme la camina-
da oberta a tothom organit-
zada per l’AMPA de l’Institut 
Alexandre de Riquer, que en 
aquesta ocasió va ser per vi-
sitar la Torre de Vallferosa. 
Aquesta activitat tenia com a 
objectiu donar a conèixer el 
patrimoni d’aquest espai. Així, 
es va comptar amb una  visi-
ta guiada a la Torre, església 
i antiga població deshabitada 
de la vall. El guia, va explicar 
la importància d’aquesta torre 
datada al segle VIII d’origen 
àrab i de singular construcció 
que ha aguantat fermament el 
pas dels segles. 
Unes quaranta persones entre 
famílies, alumnes i professors 
van participar en aquesta ac-
tivitat que busca l’apropament 

de tota la comunitat educativa, 
tot fent una passejada per co-
nèixer més bé el patrimoni que 
ens envolta. Des de la regido-
ria d’educació de l’Ajuntament 
de Calaf, el regidor, Josep Ma-
nel Navarro ha destacat preci-
sament aquest caràcter obert 

Prop d’una quarantena de persones participen 
de la caminada a Vallferosa

de la caminada que reuneix 
pares, professors, alumnes i 
tota aquella gent de Calaf que 
desitgi participar-hi.
Cal dir que durant l’acte es 
van recollir aportacions per 
col·laborar amb la Marató de 
TV3.

ALTA ANOIA / LA VEU

El Consorci per a la Promoció 
de l’Alta Anoia ha acollit una 
interessant xerrada sobre les 
aplicacions de les energies re-
novables al món rural.
La xerrada ha constat de dues 
parts: a la primera s’ha explicat 
les diferents energies renova-
bles existents i com es poden 
aprofitar al món rural i a la se-
gona part s’ha mostrat exem-
ples pràctics d’instal·lacions i 
amortitzacions d’energia so-
lar tèrmica en una granja de 
porcs, en una formatgeria, en 
un habitatge particular, en un 
allotjament rural i en un res-
taurant
Els assistents també han tin-
gut l’oportunitat de demanar 
dubtes sobre el món de les 
energies renovables.

La xerrada ha estat organit-
zada pel Consorci per a la 
Promoció de l’Alta Anoia jun-
tament amb la JARC, Joves 
Agricultors i Ramaders de 
Catalunya i impartida pels ex-

Interessant xerrada al Consorci per a la 
Promoció de l’Alta Anoia sobre les aplicacions 
de les energies renovables al món rural.

perts en energies renovables, 
Txell Bacardit i Josep Mateos.
Un dels punts principals de 
treball del Consorci per a la 
Promoció de l’Alta Anoia és la 
sostenibilitat del territori.

VILANOVA D’ESPOIA / LA VEU

El passat dia 20 els falcons 
van anar a St Climent en motiu 
de la seva festa major. 
Compartiren plaça amb els 
castellers de Viladecants i 
Castelldefels, amb un temps 
climàtic excepcional, els fal-
cons escalfen motors amb di-
versos pilars de 3 nets, i entre 
ronda i ronda castellera els de 

la faixa grana van fer una pira 
de 9, neta i segura, tot seguit 
l’Espoienca, una escala de 7 
conjunta entre les 3 colles, i 
per acabar un pilar “xulo”.
Felicitats a la colla per la pira 
d 9
La colla va gaudint de valent 
amb l’experiència de compar-
tir actuació amb els castellers, 
tots ells molt encuriosits.

Els Falcons d’Espoia a la Festa 
Major de Sant Climent de 
Llobregat

 ENTRADES
 PER A VEURE  

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

Guanyador
I.H.C.

2
VS

LICEo

MA
RC

 GONZÀLEZ TEIXIDÓ     d’Igualada

Dissabte 29 de novembre 2014
a les 20:30h

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

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

Població: ........................

Telèfon: ..........................

Mail: ...............................
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Alta Anoia 

CALAF / LA VEU

Nou alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Música de Calaf van 
ser els encarregats d’amenitzar 
la festivitat de Santa Cecília a 
la Llar d’Infants Municipal “La 
Boireta”, aquest dimecres, 19 
de novembre. Els alumnes de 
l’escola van interpretar, amb di-
ferents instruments, conegudes 
melodies infantils, que els nens 
i nenes de la llar van poder se-
guir tot cantant. Així, el concert 
el va iniciar Arnau Biosca Pérez 
(Piano) amb “Plou i Fa Sol”, va 
continuar Èlia Pons León (vio-
loncel) amb “Els oficis”. Segui-
dament Judit Morera Mezö va 
oferir “Peix, peixet” amb el seu 
clarinet. Mireia Garriga Canta-
corps va interpretar “La lluna, 
la Pruna” amb la seva flauta 
travessera. Laia Creus Guix, 
al Piano, va oferir el “Cucut”. 
Oriac Illa Biosca va interpretar 
“El Lleó” amb el seu violoncel, 
Isaura Jiménez Ripoll va po-

sar notes al “cargol treu banya” 
amb la Guitarra i Marcel Ser-
rano Begué, amb el clarinet, al 
popular “Sol Solet”. Finalment 
Berta Molina Olvera va inter-
pretar “Cada dia al dematí” al 
piano.
Per posar el punt i final, el pro-
fessor de l’escola de música, 
Ignasi Pons, va oferir dues can-

çons més “Tipi tipi tap” i “El tren 
petitó”. 
Els nens i nens de l’escola de 
música, acompanyats de les 
seves educadores, van seguir 
embadalits el concert i les ex-
plicacions dels instruments que 
van oferir els alumnes de l’Es-
cola Municipal de Música.

Alumnes de l’Escola de Música ofereixen un 
concert de Santa Cecília a “La Boireta”

CALAF / LA VEU

De l’11 al 20 de desembre es 
podrà veure a l’Esplai de la 
gent gran de Calaf
al Passeig Sta Calamanda, 6, 
la 3a Mostra de Manualitats: 
“Les aficions dels calafins”, 
amb els treballs que s’han fet 
al llarg de l’any.
La mostra es podrà veure el 

dilluns: de les 16h a 18,30h; 
de dimarts a dissabte: Mati 
de 10,30h a 12,30h i Tarda de 
16h a 18,30h i diumenge: de 
les 16h a les 18,30h.
L’exposició està organitzada 
per l’Esplai de la Gent Gran 
de Calaf, amb la col•laboració 
de l’Ajuntament de Calaf i el 
Mil•lenari.

3a Mostra de Manualitats: “Les 
aficions dels calafins”

CALAF / LA VEU

Xarxa Calaf inicia la seva tem-
porada 2014-2015 de teatre 
infantil dirigida a famílies de 
l’Alta Anoia i rodalies. Aques-
ta vegada aixeca el taló amb 
“El gegant sempre té gana”, 
un espectacle de titelles de la 
companyia Binixiflat. Aquesta 
obra és una versió lliure d’un 
conte popular suec que ens 
explica la història d’una nena, 
l’Aïna i el seu pare. Tots dos 
viuen en una caseta al bosc 
però, no són els únics que vi-
uen allà! En aquest bosc tam-

bé hi ha un castell i l’habitant 
d’aquest castell és ni més ni 
menys que un gegant! un ge-
gant que per cert, sempre té 
gana!! Intriga i emoció en una 
història d’ogres on l’heroïna 
serà una noia molt atrevida. 
Per saber com s’acaba s’hau-
rà d’anar el diumenge 30 de 
novembre a la tarda, a les 18h 
a la Sala de fusta del Casal de 
Calaf.
El grup Xarxa Calaf té progra-
mat dos espectacles de sala 
per als pròxims mesos de fe-
brer i març del 2015.

Xarxa Calaf aixeca el teló per 
iniciar la temporada 2014-2015

CALAF / LA VEU

“Laureà Figuerola i Ballester i 
les seves arrels calafines” és 
el títol de la nova xerrada  del 
cicle “Calaf, mil anys d’histò-
ria”, que s’oferirà aquest di-
vendres, 28 de novembre, a 
la Sala de Fusta del Casal de 
Calaf.
La conferència anirà a càrrec 
d’Anton Costas, catedràtic de 
política econòmica de la Uni-
versitat de Barcelona i Presi-
dent del Cercle d’Economia.
Nascut a Calaf, Laureà Figue-
rola va tenir un  paper clau 
com a ministre de finances a 
Madrid i ha passat a la història 
ja que va ser l’introductor  el 
1868, de la pesseta.
Durant l’acte es comptarà amb 
l’actuació musical de Conxita 
Solà i Eloi Estany, que inter-

pretaran composicions musi-
cals de música de cambra, i 
en acabar es servirà un petit 
refrigeri eps assistents.
La xerrada es durà a terme a 
la sala de Fusta del Casal de 
Calaf i s’iniciarà a les 8 del 
vespre.

Els orígens calafins de 
l’inventor de la Pesseta es 
tractaran aquest divendres en 
una nova xerrada del Mil·lenari

VECIANA / LA VEU

La Diputació de Barcelona ha 
lliurat el Mapa de Patrimoni Cul-
tural de Veciana a l’Ajuntament, 
fruit del conveni signat amb el 
municipi. Amb aquest treball 
s’han inventariat 224 elements 
del patrimoni cultural i natural 
del terme. 
El 76 % d’elements inventariats 
correspon a patrimoni immoble 
(edificis, conjunts arquitectò-
nics, elements arquitectònics, 
jaciments arqueològics i obra 
civil), un 9 % és moble (col-
leccions, objectes i elements 
urbans), un 4 % documental 
(fons documentals i d’imatges), 
un 8 % immaterial (manifesta-
cions festives, tradicions orals, 
música i dansa, costumari i 
tècniques artesanals) i un 2 % 
natural (zones d’interès natural 
i espècimens botànics singu-
lars).
Aquest Mapa ha estat realitzat 
per tècnics de l’Oficina de Patri-
moni Cultural de la Diputació de 
Barcelona amb la col·laboració 
de diferents persones del mu-
nicipi i de l’Ajuntament que han 
aportat els seus coneixements 

fruit de la seva recerca.
El  Mapa del Patrimoni Cultural 
local  té per objecte la recollida 
exhaustiva de dades sobre el 
patrimoni cultural i natural d’un 
municipi i la seva valoració, per-
metent així que l’Ajuntament 
estableixi mesures per garantir 
la seva protecció i conservació, 
així com planificar la seva rendi-
bilització social.
L’accés a la informació públi-
ca dels elements del Mapa del 
Patrimoni és mitjançant un Sis-
tema d’Informació Geogràfica, 

Veciana ja disposa del Mapa de Patrimoni 
Cultural

amb el qual es pot visualitzar 
la informació de cada element 
localitzat al mapa municipal. Es 
pot consultar a través de la pà-
gina web de Diputació de Bar-
celona – Mapes de Patrimoni 
Cultural en línia (http://patrimo-
nicultural.diba.cat).
Actualment hi ha 132 municipis 
on l’Oficina de Patrimoni Cultu-
ral de la Diputació de Barcelona 
ha realitzat el Mapa del Patri-
moni Cultural i n’hi ha 12 més 
en diferents processos de rea-
lització.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

 Advocades • Administradores de finques
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El Monbus IHC espera donar demà la sorpresa 
davant el Liceo després d’un gran partit a Reus
HOQUEI / IHC BLOCAT

El Monbus IHC espera demà 
donar la sorpresa davant el 
Liceo dels exarlequinats Oriol 
Vives i Jordi Bargalló, segon 
classificat, en un partit d’allò 
més interessant a les Comes. 
Els igualadins esperen tenir la 
mateixa forma que dissabte 
passat a Reus, on van fer un 
gran partit tot i perdre per 3-2.
L’IHC va tocar l’empat a la di-
fílissima pista del Reus De-
portiu. A falta de 2 minuts els 
arlequinats van fer el 3 a 2 
quan jugaven amb superioritat 
per expulsió de Marc Coy. De 
fet ho podrien haver aconse-
guit abans si haguessin pogut 
transformar la FD de la targeta 
blava o fins i tot si haguessin 
forçat la desena falta dels roig-
i-negres que van jugar els úl-
tims 3 minuts amb 9. Però tot i 
que l’IHC va dominar totalment 
aquest tram final de partit el 
marcador ja no es va tornar a 
moure i els punts es van que-
dar a Reus. 

d’altres on ho vàrem ser nosal-
tres”. 
Davant la visita, demà a 2/4 de 
9, del Liceo, Francesc Monclus 
iu que “fins ara els dos darrers 
partits del teòric Tourmalet 
l’equip ha sigut competitiu tot 
i no aconseguir puntuar. Ara 
ens ve el Liceo a les Comes i 
si seguim sent competitius i el 
treballem els 50 minuts tindrem 
les nostres opcions”.
REUS DEPORTIU 3 (1/2) Mo-
lina, Platero (1), Jepi, Coy (1), 
Costa, equip inicial. Rubio (1) 
i Ollé.
MONBUS IHC 2 (1/1) Elagi, 
Met Molas, Ton Baliu, Sergi Pla 
(1), Dani Lòpez, equip inicial. 
Jassel, Muntané (1). Querol, 
Edgar, A. Ferrer.
GOLS: 1-0 Platero (m 11.47) 
1-1 Muntané (m 23.35). SE-
GONA PART. 2-1 Coy (m 4.18), 
3-1 Rubio penal (m 10), 3-2 Pla 
(m 23).
Més info a http://ihc.blog.cat

Després del Barça, ara li toca al Liceo passar per les Comes. Arxiu Joan Guasch.

Jornada 10
FC Barcelona - Cerceda   13 - 1
Moritz Vendrell - Voltregà  3 - 5
HC Liceo - Enrile Alcoy   7 - 6
Reus Dep. - M. Igualada  3 - 2
Calafell - Vilafranca    4 - 8
Noia Freixenet - Tordera   3 - 5
C.H. Mataró - C.P. Manlleu  6 - 4
Club Pati Vic - ICG Lleida 

         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 30 29
3 Club Pati Vic 23 9 7 2 0 41 16 25
4 Reus Dep. 19 10 6 1 3 41 33 8
5 Cerceda 17 10 5 2 3 39 42 -3
6 M. Igualada 16 10 5 1 4 34 30 4
7 Noia Freixenet 15 10 4 3 3 27 29 -2
8 Enrile Alcoy 14 10 4 2 4 34 39 -5
9 Voltregà 13 10 4 1 5 30 33 -3
10 Calafell 11 10 3 2 5 31 43 -12
11 ICG Lleida 10 9 3 1 5 34 38 -4
12 Vilafranca 10 10 3 1 6 30 34 -4
13 Moritz Vendrell 8 10 2 2 6 27 48 -21
14 Tordera 6 10 2 0 8 25 59 -34
15 C.P. Manlleu 5 10 1 2 7 24 37 -13
16 C.H. Mataró 3 10 1 0 9 31 50 -19

OK Lliga masculina

Jornada 11
Voltregà - Calafell
M. Igualada - HC Liceo
Enrile Alcoy - Club Pati Vic
FC Barcelona - Reus Dep.
Tordera - C.H. Mataró
C.P. Manlleu - Moritz Vendrell
Cerceda - Vilafranca
ICG Lleida - Noia Freixenet
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De fet el partit es va acabar de-
cidint a pilota aturada. El Reus 
va aprofitar un penal per fer el 
gol que els va donar la victòria 
(el 3 a 1) mentre l’IHC no en 

va poder transformar cap de 
les 2 que va tenir (una de Pla a 
la primera meitat i l’altra de Met 
Molas a la segona).
Molas de fet va ser la notícia 
positiva del partit per Francesc 
Monclús. El Met va poder jugar 
des del primer minut sense no-
tar les molèsties que li van im-
pedir d’entrenar amb normalitat 
durant tota la setmana. Amb ell 
a la pista l’IHC va plantar cara 
al Reus des del primer minut. 
El partit va ser molt equilibrat. 
El Reus va sortir molt explosiu 
físicament i als igualadins els 
va costar superar-ho. Però a 
mesura que van anar passant 
els minuts l’IHC va anar dispo-
sant de possessions cada cop 
més llargues. Els locals es van 
avançar amb un gol de Plate-
ro a la contra, però Muntané 
va aconseguir empatar abans 
d’acabar la primera meitat amb 
un gran gol, sortint de darrera 
la porteria i aixecant la bola 
amb una gran acció de qualitat.
La segona meitat va seguir 
amb la mateixa dinàmica però 
el Reus va ser més efectiu i va 
aconseguir anar-se’n de 2 gols 

(un de Coy en una canonada 
a l’escaire i l’altre de Rubio de 
penal). Després va venir l’ofen-
siva igualadina, intensificada 
en els últims minuts, el gol de 
Pla i les opcions d’empatar que 
al final no es van acabar de fer 
realitat. 
El tècnic Francesc Monclús 
declarava a la web oficial de 
l’IHC, després del partit que 
havia estat “un final ajustat en 
un partit complicat. Ens varem 
trobar un Reus més prudent i 
amb més contenció defensiva. 
Tot i això vàrem estar allà fins 
al final. Llàstima que en els 
darrers minuts, i estan el Reus 
a 9 faltes, no va arribar l’empat, 
que considero que hagués es-
tat més just”.
L’entrenador arlequinat con-
sidera que, del partit a Reus, 
s’emporta “sensacions diver-
ses, ja que en moments và-
rem saber controlar bé al Reus 
amb bona defensa i tenint la 
bola amb qualitat i d’altres que 
no vàrem estar tant bé en les 
diferents fases del joc. És cert 
que hi va haver moments on el 
Reus va ser superior però en 

El CFS Òdena cau a casa amb el Riudebitlles (2-4)
FUTBOL SALA / LA VEU

Partit al pavelló Mestre Vila 
Vell del nostre equip sènior 
contra el tercer classificat de 
la lliga, el CFS Riudebitlles. 
El partit va començar amb un 
alt ritme on l’equip local va 
començar molt fort amb oca-
sions, però el primer gol va ar-

ribar per part de l’equip visitant. 
El nostre sènior va seguir al 
mateix ritme tenint ocasió clara 
amb un penal errat. Va arribar 
el partit al 0-1. La segona part 
va començar el partit insistint 
de cara a porteria però va ser 
cap a la mitja part que l’equip 
local va aconseguir marcar, el 

gol va arribar de les botes de 
l’Alberto. Va continuar la alta 
intensitat en el partit fins que 
una altre vegada l’Alberto es 
va treure un xut esplèndid on la 
pilota va donar en el pal i va en-
trar per tota la esquadra. Però 
l’equip visitant immediatament 
va sortir de 5 i van crear supe-

rioritat, tal que van aconseguir 
fer dos gols. L’equip local va 
intentar igualar el partit però ja 
va ser massa tard.  
Altres resultats
Olesa 4 - 0 Òdena Femení
Casserres 2 - 4 Òdena Cadet
Òdena Infantil 3 – 3 FS Piera
 

Resultats base
PREBE. INICIACIÓ
CAPELLADES - VITALDENT IHC  1-2
PREBENJAMI C 
CP TORRELLES - VITALDENT IHC  3-1
PREBENJAMI B
CH CORBERA - VITALDENT IHC   2-3
PREBENJAMI A
VITALDENT IHC - CP TORRELLES  3-0
BENJAMI B
SFERIC - IGUALADA HC  5-8
BENJAMI A
IGUALADA HC - CASTELLET  9-1
ALEVI B
ST JOSEP SS - IGUALADA HC   4-1
ALEVI A
HP TONA - IGUALADA HC  2-12
INFANTIL C
VILASSAR HC - IGUALADA HC  5-5
INFANTIL B
CE NOIA Freixenet - Tonnellerie IHC  0-6
JUVENIL
HC MONBUI - IGUALADA HC  3-9
JUNIOR
PHC SANT CUGAT - Moli Blanc Hotel IHC  6-6
SUB 23
REUS DEPORTIU - EMB. VALLTER IHC  4-6
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HANDBOL / TON CASELLAS

El passat diumenge dia 23 a 
les 11 del matí es va disputar a 
Ripollet el partit corresponent 
a la vuitena jornada de lliga 
que enfrontava al Ripollet i 
l’Igualada, sisè i segon classi-
ficats respectivament. Al final, 
38-35.
Des de l’inici del partit l’Igua-
lada ha anat a remolc del Ri-
pollet, al minut 15 el resultat 
era favorable als locals per 4 
gols de diferència, 12 a 8. Tot 
i així, gràcies a l’esforç dels 
igualadins s’ha arribat al final 
d’aquesta primera meitat amb 
empat al marcador, 19 a 19. 
A la represa el Ripollet ha tor-
nat a agafar ràpidament una 
diferència de 2 gols, que s’ha 
mantingut fins a pocs minuts 
del final que ha estat quan 
han arribat exclusions no me-
rescudes dels igualadins i ha 
fet que el joc es tornés dur i 
aspre. Tot i així s’han fallat 4 
penals que han penalitzat for-
ça als visitants. El resultat final 
ha estat de 38 a 35.
Tot i el mal arbitratge l’Igua-
lada ha jugat un partit força 
dolent, amb alts i baixos. S’ha 
tornat a posar el punt de mira 
a la defensa, la qual ha tingut 
moments molt fluixos. Així 
doncs l’Igualada ha perdut el 
seu primer partit de la tempo-
rada merescudament. La set-
mana vinent s’enfronta a casa 
contra el líder de la competi-
ció, el Garbí de Palafrugell. 
Entrenats per José Manuel Ji-
ménez han jugat Esteban Le-
zama(2), Ruben Alvarez, Da-
vid Cubí(4), J.A.Ramallo(1), 
Jordi Vilarrubias, J.Luis Alva-
rez, Pol Cantero(3), Adrià Su-
ero(5), Jordi Grado(6) , Sergi 
Garcia(4), Martí Ruiz(4), Os-
car Visa(6). Porters:  Robert 
Canadell( 3 a. 20%)  Jordi 
Bermejo (7a. 21).

SÈNIOR FEMENÍ
Club Handbol Concordia 19 – 
21 Club Handbol Igualada
El passat diumenge 23 de no-
vembre, les noies del primer 
equip del club es van despla-
çar fins Andorra per poder dis-
putar la sisena jornada de la 
primera fase.

Les jugadores del sènior femení van desplaçar-se a Andorra.

Primera derrota de l’Handbol Igualada

BÀSQUET / LA VEU

SÈNIOR MASCULÍ
CC BADALONA (63-71)
L’equip igualadí es disposava 
a jugar un partit difícil i amb 
molta intensitat contra l’equip 
de Badalona. El partit va co-
mençar amb els locals molt fi-
cats en atac, arribant a anotar 
tres triples, i amb moltes opor-
tunitats de bàsquets fàcils. 
L’equip visitant es mostrava 
un pas enrere dels visitants, 
tot i que el parcial no mostrava 
gaire diferència. Es va arribar 
al final dels primers deu minuts 
amb un marcador favorable a 
l’Igualada per 20-15.En el se-
gon quart, va haver-hi un no-
table canvi en l’atac dels igua-
ladins, que van restar quasi 
cinc minuts sense anotar. Els 
jugadors de F. Castellet, van 
aprofitar la baixa intensitat de 
l’equip local per remuntar, i 
demostrar el seu potencial en 
atac. Això va portar a un parci-
al de 13-20, que va quedar re-
flectit en el marcador, arribant 
a la mitja part 33-35. Després 
de la mitja part, un intercanvi 
de bàsquets i triples per part 
dels dos equips, feia continu-
ar l’avantatge en el marcador 
per part del Circol Catòlic Ba-
dalona A, que es trobava en 
el seu millor moment en atac, 
anotant fins a tres triples. Així, 
es va arribar al final del tercer 
quart amb un marcador de 
49-54 per afrontar els últims 
deu minuts de partit. En l’últim 
quart, l’Igualada va intentar 
igualar als visitants, i va poder 
ficar-se a tan sols tres punts 
de diferència quan restaven 
sis minuts de partit, però el 
gra desencerts des de la línia 
de tir lliure (fallant set dels deu 
tirs lliures en els últims deu mi-
nuts), van ser decisius per la 
victòria del Circol Catòlic Ba-
dalona A. Finalment el matx 
va acabar amb un resultat de 
Physic CB Igualada A 63 – Cir-
col Catòlic Badalona A 71.
Physic CB Igualada A: Q. Pa-
drós (3), R. Riu (13), E. Bur-
gès (3), M. Moliner (3), J. Tor-
res (11), C. Fons (13), A. Gual 
(6), A. Roca (2), M. Padrós (0), 
G. Vilaginés (0), E. Tejero (9), 
S. Laguarta (0).
Circol Catòlic Badalona A: A. 
Rodriguez (2), A. Fortaleza 

Important victòria 
del CB Igualada femení 

A l’inici del partit, les jugado-
res de l’Igualada van sortir 
una mica espesses i fredes. 
El seu atac no era capaç de 
superar la defensa 6:0 de les 
locals, que era molt forta. Les 
andorranes aconseguien cre-
ar molts dubtes en l’atac de 
les igualadines i van aconse-
guir tallar moltes pilotes i que 
els llançaments de les nos-
tres jugadores fossin fluixos. 
Amb això van ser capaces de 
crear molts contraatacs que 
acabaven perforant la porteria 
de les jugadores de l’Iguala-
da. La defensa igualadina no 
era capaç de parar els atacs 
de les andorranes  que aca-
baven llançant en situacions 
molt clares. Al minut 15, l’àrbi-
tre va expulsar amb vermella 
a una jugadora visitant des-
prés de ser exclosa 2 minuts. 
Això, més l’exclusió d’una al-
tra jugadora de l’Igualada a la 
següent jugada, feia que les 
nostres jugadores es quedes-
sin tan sols amb 3 jugadores 
de pista i la portera. Les locals 
van saber aprofitar aquest mo-
ment d’incertesa en l’Igualada 
per augmentar la seva diferèn-
cia al marcador. Un cop les vi-
sitants van tornar a estar totes 
a la pista, van seguir amb la 
dinàmica que portaven a l’inici 
fins arribar a la mitja part amb 
un resultat de 12 a 9.
A l’inici de la segona part, les 
igualadines van tornar a sortir 
amb la mateixa dinàmica que 
a la primera part , cosa que va 
aprofitar el Concòrdia, que va 
aconseguir marxar de 8 gols a 
favor (18-11). Al minut 15 de la 
segona part, quan el marcador 
estava 18 a 12, l’entrenador 
visitant va demanar un temps 
mort per canviar la defensa de 

les seves jugadores a una 3:3, 
cosa que va descol•locar molt 
a les jugadores locals. La de-
fensa de les nostres noies va 
passar a ser una defensa molt 
intensa, cosa que complicava 
les coses a les jugadores del 
Concòrdia, que no aconse-
guien superar-la. Les visitants 
van aconseguir que les locals 
fessin passos, ja que van ta-
par molt bé les línies de pas-
sada i van ser capaces d’apro-
fitar aquesta incertesa local 
per poder tallar pilotes que es 
convertien en contraatacs que 
acabaven en gol fins apropar-
se només a un gol de l’equip 
rival. En aquest moment, les 
igualadines van saber portar 
el ritme del tram final del par-
tit i van saber en tot moment 
quan havien de córrer i quan 
havien de realitzar atacs més 
llargs. Gràcies a això i a les 
parades de la nostra portera, 
les igualadines van aconse-
guir posar-se per davant al 
marcador acabant guanyant el 
partit 19 a 21.
Dos punts molt importants 
per a les noies que segueixen 
mantenint la primera posició 
del grup A sense haver perdut 
cap punt.
Per part de l’Igualada, dirigi-
des per Jordi Riba, van jugar: 
Miriam (portera), Nora, Marta, 
Laura F., Alicia, Jordina, Mar, 
Ainoa, Anna i Laura B.
Altres resultats:
Cardedeu-CHI juv.m (26-25)
Molins de Rei-CHI juv.f (11-28)
CHI cadet m-Bordils (32-32)
Castelld.-CHI cadet f (42-14)
CHI inf.m B-Terrassa (32-15)
CHI inf.m B-Sabadell (12-43)
La Roca-CHI inf.f (39-15)
Molins-CHI aleví m (8-8)
St. Joan D.-CHI aleví (12-4) 

(5), Q. Fortaleza (4), A. Lladó 
(13), E. Nogales (0), A. Me-
dio (15), J. Temprano (9), F. 
Gotzens (14), R. Castillo (4), 
M. Callau (2), A. Rubio (1), R. 
Castillo (2).
Parcials: 20-15, 13-20 (33-35), 
16-19 (49-54), 14-17 (63-71)
Àrbitres: Q. Peguero, J. Oliver

CORNELLÀ
SÈNIOR FEMENÍ A (62-69)
Parcials: 18-14,27-38,48-
48,62-69C. Carner(1), M. 
Quintana(-), N. Soler (9), J. Sa-
lanova (-), E. Compte (11),M. 
Amatlle(5)A. Acevedo(17),B. 
Sellarès (11), C.Bargalló (2)J. 
Fuertes (10)
Important victòria del Depimés 
CB Iguada A davant un gran ri-
val com el CB Cornellà per un 
resultat final de 62 a 69. Les 
igualadines van treballar molt 
dur fins el final per aconseguir 
una nova victòria. El matx va 
començar molt igualat i amb 
molt ritme. El primer quart va 
tenir igualtat i domini altern on 
les locals van començar domi-
nant per 12 a 3 i van acabar 
amb 18 a 14. En el segon quart 
les igualadines van dominar 
clarament. La gran defensa va 
donar confiança ofensiva. I el 
joc ràpid i d’equip igualadí va 
fer possible un domini acla-
parador (9-24 parcial) arribant 
al descans amb un resultat 
parcial de 27 a 38. Però des-
prés del descans, les visitants 
van desaparèixer i van estar 
5 minuts sense anotar . La 
gran defensa local , les pilotes 
perdudes i la poca activitat de-
fensiva igualadina va donar el 
domini local que va igualar el 
matx 48 a 48 a la fi del tercer 
quart. En el darrer les coses 
no van començar gaire be per 
part visitant i el Cornellà es va 
posar pel davant i va assolir 
avantatges de 4 punts al seu 
favor. Però les igualadines 
van tornar al seu gran joc col.
lectiu. La defensa va pujar in-
tensitat i en atac el joc va ser 
vertical i eficaç assolint la vic-
tòria final per 62 a 69. Propera 
jornada partit molt important 
davant d’un dels equip potents 
de la lliga que ocupa la 3era 
posició el CB Tarragona. Diu-
menge a les 19h a les Comes.

Tres punts d’or per al Masats Capellades
FUTBOL SALA / LA VEU

Partit complicadíssim el que va 
disputar l’equip anoienc a la pis-
ta de l’Ullastrell (3-5). Els locals 
van començar el matx amb una 
agressivitat al llindar del què 
permet el reglament i els cape-
lladins, molt mermats per les le-
sions, no sabien imposar el seu 
joc. En una jugada aïllada, s’en-
caixava el primer gol amb el qual 
s’arribava a la mitja part.

A la represa es va veure un can-
vi en l’actitud dels jugadors visi-
tants i així aconseguien tres gols 
que tornaven la tranquil·litat en 
els jugadors. 
A partir d’aquest moment, el par-
tit va entrar en una fase de joc 
brusc i dur per part de l’Ullastrell; 
aquesta actitud derivava amb 
l’expulsió de dos dels seus juga-
dors. El Capellades no va entrar 
en aquestes provocacions i va 

anotar dos gols més que col-
locaven l’1-5 a l’electrònic. En 
uns dos minuts finals de bogeria, 
els locals retallaven fins arribar al 
3-5 definitiu. Cal destacar el de-
but amb nota dels juvenils Fran-
cesc Roca i l’Oriol Perez. Van 
jugar: Ivan Reales, Biel Castells, 
Ivan Quintero, Jordi Prat i Marc 
Bisbal (3). També Mario Barba 
(2), Francesc Roca, Oriol Perez 
i Xavi Bartrolí
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HOQUEI / LA VEU

Nova derrota de l’HC Montbui 
Nolor a la pista del CP Vilano-
va (3-2). Tot i que l’HC Mont-
bui Nolor va fer un bon partit, 
no va estar afortunat de cara a 
porteria, cosa que va fer que 
no aconseguís la victòria.
El partit va estar molt igualat 
en tot moment. Els dos equips 
portaven un ritme de bola for-
ça bo i amb moltes i bones 
ocasions pels dos equips. En 
una d’aquestes ocasions els 
locals va aconseguir avançar-
se en el marcador, però el H.C. 
Montbui Nolor no va rendir-se 
i gràcies a una falta executa-
da ràpidament van empatar el 
partit. Amb l’1 a 1 es va arribar 
a l’equador del partit.
La segona part va seguir molt 
igualada i amb grans ocasi-
ons de gol, però l’HC Montbui 
Nolor no va saber aprofitar les 
seves, en canvi el CP Vilano-
va va aprofitar dues ocasions 
per situar el 3 a 1. Els mont-
buiencs van seguir treballant 
per apropar-se al marcador, 
però no va ser fins quan falta-
ven 2 minuts quan ho va asso-
lir. Llavors va canviar el porter 

L’HC Montbui Nolor 
no aixeca el cap

UECANOIA / LA VEU

En arribar a aquestes dates, 
quan el fred es comença a no-
tar i la neu posa el seu mantell 
a les muntanyes del nostre Pi-
rineu, hi ha un referent a casa 
nostra si es parla d’esquí: El 
Curset d’Esquí Alpí del Club 
Excursionista UECANOIA. 
Al llarg d’aquests 33 anys han 
estat molts els anoiencs que 
han après a esquiar al nostre 
curset i a les pistes del domini 
de Grandvalira a Andorra i que 
en guarden un bon record. El 
tarannà que s’hi respira i el 
bon fer dels nostres monitors 
fan que la majoria d’ells repe-
teixi la experiència any rere 
any.
Cal tenir present que aquest 
curset està pensat per ense-
nyar a esquiar o millorar el ni-
vell d’esquí, als nens i nenes 
a partir de 7 anys que s’hi ins-
criuen. Es fan grups diferents, 
amb dos monitors del club en 
cada un d’ells, repartits se-
gons el nivell d’esquí de cada 
cursetista. La ràtio és de 4/5 
cursetistes com a màxim per 
monitor. Per complementar la 
tasca dels nostres monitors, el 
club també contracta monitors 
professionals de GRANDVA-
LIRA. Les classes es duen a 
terme en sessions de matí i 
tarda a les pistes del domini 
esquiable de GRANDVALIRA 
(Andorra). L’allotjament el te-
nim reservat, com cada any, 
al refugi Aina de Canillo. Es 
un equipament que s’ajusta 
perfectament a les nostres 
necessitats i on ens hi sen-
tim com a casa. Les classes 
d’esquí doncs van a càrrec de 
monitors de l’Escola Andorra-
na d’Esquí i de monitors del 
nostre Club. La sortida es farà 
el dia 26 de desembre a les 5 
de la tarda de l’estació d’auto-
busos d’Igualada i la tornada 
serà el dia 31 a les 19’00 h. en 
el mateix indret.
El preu és força ajustat (per-
què els monitors del nostre 
club hi participen de manera 
totalment altruista) i inclou les 

Un dels grups del curset de l’any passat en un descans al llac dels Pessons.

Torna el curset d’esquí del 
Club Excursionista UECAnoia

classes d’esquí, (de les 10:00 
h. a les 17:00 h. cada dia) el 
transports fins a Andorra i els 
de cada dia per pujar i baixar 
al telecabina de Soldeu, el 
forfet pels cinc dies, el guar-
daesquís a la pròpia estació, 
la pensió completa al refugi, 
la cursa de l’últim dia, les as-
segurances etc. En acabar les 
classes d’esquí, després de la 
sessió de dutxa, els nens i ne-
nes participants poden optar 
per les diferents possibilitats 
que ofereix el refugi AINA on 
estem allotjats: cinema, jocs 
de taula diversos, tennis de 
taula, lectura… També fem al-
guna visita al poble de Canillo 
i al seu Palau de Gel. 
Per tal de facilitar l’organitza-
ció, tots els participants tenen 
reservat el guardaesquís al 
Plà dels Espiolets (Soldeu) de 
tal manera que només han de 
dur els seus esquís el primer 
dia i l’últim. La resta queden 
guardats a l’estació. El dinar 
també el fem a les pistes amb 
Pic-nic i els remuntaments per 
recollir els esquís cada dia els 
fem des del telecabina de Sol-
deu.
També fem un eslàlom crono-
metrat en una pista tancada 
per a l’ocasió on els pares que 
venen poden comprovar les 
millores del seu fill en el cur-
set. El lliurament de les copes 
d’aquest eslàlom així com la 
presentació del DVD amb les 
filmacions del curset (del que 
se’n lliura un a cada una de les 
famílies participants) es fa als 

locals del club en finalitzar la 
temporada d’esquí. 
Els nous participants, abans 
de procedir a la inscripció, 
poden sol·licitar una còpia del 
DVD del curs anterior a la se-
cretaria del club. Aquestes fil-
macions esdevenen una bona 
eina per conèixer la realitat 
del nostre curset d’esquí. El 
muntatge té una durada de 40 
minuts.
Les places són limitades. Els 
participants del curset de l’any 
passat, com és costum, tenen 
la plaça garantida (sempre 
que formalitzin la inscripció 
dins del mes de novembre) El 
termini d’inscripció pels nous 
participants és del dia 1 al 12 
de desembre, ambdós inclo-
sos. Tota la informació referi-
da al curset es pot consultar a 
l’apartat d’esquí alpí del web 
del club: www.uecanoia.cat
Si en voleu més informació, 
truqueu a la UECANOIA: Tel: 
938032047 de 19 a 21h. qual-
sevol dia laborable o bé per-
soneu-vos-hi al carrer Sant 
Magí 28 amb el mateix horari. 
Si preferiu contactar amb no-
saltres per correu electrònic, 
l’adreça on heu de dirigiu-vos 
és: uecanoia@uecanoia.cat. 
Els nous participants teniu la 
possibilitat de concertar una 
entrevista amb els directors 
del curset per ampliar-ne els 
detalls abans de procedir a la 
inscripció. En cas de voler uti-
litzar aquesta opció, indiqueu-
ho en el moment de contactar 
amb la secretaria de l’entitat. 

per un jugador de pista per in-
tentar gaudir d’alguna ocasió 
més, però al final no va acon-
seguir empatar el partit. L’HC 
Montbui Nolor segueix sense 
agafar una bona dinàmica de 
resultats.
HC Montbui Nolor: Roger Ma-
drid (porter), Daniel Gual, Isa-
ac Gual, Albert Vidal i Carlos 
Morales -inicial- Marcel Mon-
clús, Bernat Perelló, Edu Cas-
sadó(2),  Pere Vallès  i Pep 
Ferrer (porter). Proper partit: 
HC Montbui-Piera (Avui diven-
dres 28 a les 21:30h a Can 
Passanals).
Prebenjamí Iniciació Com.
HCM, 3-CP MASQUEFA, 0
Prebenjamí Iniciació
CP TORRELLES, 3-HCM, 0
Prebenjamí
HCM, 0-CP MASQUEFA, 3
Benjamí
HCM, 2-CLUB OLESA PATÍ, 6
Aleví B
ARENYS MUNT, 12-HCM, 2
Aleví A 
CE MOLINS REI, 3-HCM, 7
Juvenil
HCM, 3IGUALADA HC, 9
Júnior
HCM, 4-OLESA PATÍ, 4

Dues victòries del VdC Bàsquet Endavant
BÀSQUET / LA VEU

En una jornada reixida, els 
dos únics equips del club que 
encara no havien guanyat van 
aconseguir la victòria en els 
seus respectius partits.
En la seva visita a Vilafranca, 
l’equip cadet masculí es va 
imposar al Sant Ramon per 
un clar 10 a 48. . El treball dur 
dels entrenaments comença 
a notar-se i els vilanovins van 
dominar el partit de principi a 
fi gràcies a una molt bona de-

fensa i un fluid joc d’atac.
El mateix dissabte, els nois de 
l’infantil masculí van guanyar  
l’Escola la Seda de El Prat de 
Llobregat per 50 a 32. Triomf 
merescut en un bonic i intens 
partit  
Les noies de l’infantil femení 
van fregar la victoria en el seu 
partit davant el S. E. C. C. Els 
Cafeters per 23 a 24. 
La jornada per al Vilanova 
Bàsquet Endavant es va tan-
car diumenge amb el partit del 

Sots 25 ,que va perdre a Can 
Titó davant del líder de la ca-
tegoría, el Bàsquet Llor , per 
49 a 94. Tot i el que indica el 
marcador, el Vilanova va fer 
un dels milors partits de la 
temporada.
Propera jornada (dia 29):
9.00h Infantil femení: Pere 
Vives-VdC Endavant.
9.30h   Cadet Masculí:  VdC 
Endavant- Òdena C.B.
16.15h   Sots 25:  BM Vilade-
cans-VdC Endavant.

La guanyadora d’UN VOL EN GLOBUS és:

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

ASSUMPTA  PLANAS
d’IGUALADA
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Diumenge, el circuit de la 
muntanya olímpica de Mont-
juïc a Barcelona, va acollir un 
any més les 15 curses corres-
ponents a la 91a. Jean Bouin 
- G.P. Allianz, amb 15.557 par-
ticipants, amb més de 13.000 
corredors en  les Curses Open 
i Veterans de 10 i 5 Km.
Hi van participar un grup de 
38 atletes del C.A. Igualada 
Petromiralles i del CAI Triatló, 
amb una victòria individual i 6 
podis per als atletes anoiencs.
Van sobresortir les grans actu-
acions de les Cadets, entrant 
guanyadora Paula Blasco, se-
guida d’Èlia Ibarra en 5è lloc, 
ambdues per davant de la 1a. 
Juvenil en la cursa conjunta, 
de les Infantils amb el 3r. lloc 
de Júlia Solé, i de Guillem 
Carner en Juvenils, el 4t. de 
Pepe García en Benjamins, 
i el gran 5è lloc absolut de la 
Veterana Paquita Pérez en la 
cursa Open de 5 Km., amb ar-
ribada a l’Arc del Triomf.
Blasco assolia la seva quarta 
victòria a la Jean Bouin, la 2a. 
en cadets, amb un gran regis-
tre de 7’48” per cobrir 2.400 m. 
de cursa, seguida d’Èlia Ibar-
ra, 5a. amb 8’13”, de Carlota 
Cerón 7a. amb 8’26”, de Mar 
Belenguer 13a. amb 8’36”, de 
Jana Roca 18a. amb 8’41”, 
i d’Anna Guzmán 74a. amb 
10’07”.
Van destacar també les In-
fantils, amb el 3r. lloc de Júlia 
Solé amb 5’02” sobre 1.450 
m. de cursa, seguida de Car-
la Alemany, 6a. amb 5’08”, de 
Judit Ibarra 7a. amb 5’08”, de 
Carlota Díaz-Guerra 15a. amb 
5’19”, de Marcel.la Solé 20a. 
amb 5’22”, i de Mariona Rodrí-
guez, 108a. amb 6’08”.
Guillem Carner assolia una 
gran 3a. posició en Juvenils, 
amb 9’44” sobre 3.400 m. de 
cursa conjunta amb els Ca-

Paula Blasco, en el podi de la Jean Bouin, una altra vegada.

La calafina Paula Blasco torna a 
guanyar la J. Bouin en categoria cadet

VOLEIBOL / GUILLEM GONZÁLEZ

El sènior masculí no va po-
der seguir la dinàmica positi-
va que havia agafat puntuant 
en els dos darrers partits, i va 
perdre a Gavà per 3 sets a 0 
(25-16/25-20/25-10). El primer 
equip del club ja va començar 
amb mal peu, i a l’escalfament 
va perdre un dels seus juga-
dors de referència en atac a 
causa d’un esquinç al turmell.
Aquest entrebanc va arruïnar 
tota l’estratègia prèvia i l’equip 
va començar el partit desajus-
tat. 
Una errada important en la ro-
tació inicial va fer perdre uns 
quants punts essencials per 
l’equip i de retruc la concen-
tració dels jugadors. El primer 
set va seguir amb l’Igualada 
fluix en recepció i amb falta 
de motivació, aspectes que en 
conjunt els van impedir lluitar 
de tu a tu amb el CV Gavà.
En el segon set l’equip va mi-
llorar, i amb l’error de rotació ja 
rectificat van sorgir les ganes 
de remuntar. Bona defensa en 
bloqueig, que aquesta vegada 
sí que va saber aturar els con-
tundents remats de l’exolímpic 
cubà que juga a les files dels 
locals. Tot i la millora, les mol-
tes errades en recepció i en 
defensa de segona línia van 
impedir que l’equip es pogu-
és distanciar al marcador. Els 
igualadins van tenir el seu mo-
ment i el parcial estava igua-
lat al tram final, però diversos 
errors no forçats van impedir 
que empatessin el partit.
El tercer i últim set va ser un 
calvari per l’IVC,  que no va 
solucionar la gran quantitat 
de desajustos. El Gavà va en-
cadenar ratxes de punts que 
van sentenciar el partit sense 
trobar oposició al davant. Mal 
partit en conjunt dels iguala-
dins, que esperem refer-se 
contra el CV Martorell dissab-

L’Igualada Vòlei no pot seguir la 
dinàmica dels darrers partits

dets, seguit de Victor López, 
31.è amb 11’25”.
Destacar també  la 4a. posició 
de Pepe García en Benjamins, 
amb 3’23” sobre 1.150 m. de 
cursa, seguit d’Oriol Alonso, 
15è amb 3’34”.
Cal ressaltar també la gran 5a. 
posició general, i 64a. absolu-
ta de Paquita Pérez en la  mul-
titudinària cursa Open sobre 5 
Km., amb 19’42”, el que li do-
nava la 1a. posició en Vetera-
nes B, en aquesta prova amb 
2.000 participants. 
Carla Bisbal era 10a. en Alevi-
nes, amb 3’32” sobre 1.150 m. 
de cursa, seguida de Judit Na-
varro, 23a. amb 3’44”, i de Sira 
Díaz-Guerra, 35a. amb 3’48”.
Pel que fa a la multitudinària 
cursa Open i Veterans de 10 
Km., cal ressaltar l’actuació 
dels triatletes del CAI Josep 
Martínez, 17è. amb 34’05”, 
seguit de Daniel Segura, 40è 
amb 35’20”, entrant 118è Car-
les Riba amb 37’06”, 169è Ro-
ger Vila amb 37’57”, 239è Jor-
di Camps amb 38’47”, 241è 
Paco Blázquez amb 38’52”, 
767è Josep Sánchez amb 
42’34”, 849a. Aida Solà amb 
42’56”, 948è Santi Navarro 
amb 44’05”, 1.540è Bernat 

Viñals amb 45’35”, 3061è Jor-
di Riba amb 49’30”, 3.447a. 
Marta Camps amb 50’17”, i 
5933è Miquel Angel Sànchez 
amb 1h. 00’24”. Es van impo-
sar David Martínez (Avinent 
Manresa) amb 30’52”, i Jac-
queline Martín (F.C. Barcelo-
na) 24a.  gral. amb 34’15”.                                                                                           
En la prova Sènior interna-
cional femenina sobre 6.600 
m., era 17a general Wissam 
El Hattoubi amb 29’41”. Es 
va imposar l’atleta d’Ucraïna 
Olga Kotovska amb 22’34”, 
seguida de Lídia Rodríguez 
(Atl. Santutxu) 2a. amb 22’52”, 
i era 3a. Tatiana Vilisova (Rus-
sia)  amb 23’12”.  
En Infantils era 39è Eduard 
Guzmán amb 8’42”, sobre 
2.400 m. de cursa, seguit de 
Jan Bisbal 41è amb 8’43”, i 
d’Alex García 85è amb 9’17”.  
En Cadets masc. era 139è 
Eric Gutiérrez amb 15’24”, so-
bre 3.400 m. de cursa.
En la prova Sènior Interna-
cional Jean Bouin, sobre 
9.900 m., es va imposar l’at-
leta d’Eritrea Tsegay Tuenay, 
amb  29’17”, per davant d’Ilias 
Fifa (F.C. Barcelona) 2n. amb 
29’30”, i era 3r. Moses Kibet 
(Uganda) amb 29’40”.  

te a les 20h al Gimnàs de Les 
Comes.

Altres resultats
El filial masculí tampoc va po-
der puntuar en la visita del CV 
Arenys B al Fortí (0 a 3 amb 
parcials de 27-29/18-25/25-
27). Tot i no poder guanyar 
cap set, els marcadors reflec-
teixen la igualtat de tots dos 
equips dins la pista. 
El sènior femení, per la seva 
banda, va caure a la pista del 
líder invicte de la categoria, el 
CEV L’Hospitalet, per 3 sets 
a 0 (25-23/25-17/25-11). El 
primer equip femení rebrà dis-
sabte a les 18h a Les Comes 
la visita del CV Arenys.
L’equip aleví femení del club 
ha tornat a guanyar, aquest 
cop a casa contra l’Estale-
lla (25-7/25-18/24-26/25-12). 
Són les més joves del vòlei 
igualadí i l’únic equip imbatut 
fins ara. Amb aquest resultat 
manenten el lideratge de la 
classificació juntament amb el 
St. Martí “Negre”. 

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

Email

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

SORTEIG D’UNA BICICLETAGUANYADOR
  DEL MES 

NOVEMBRE

Jan Miquel Solé
d’ARGENÇOLA



CE Montbui.

Resultats del Club 
Ping Pong Igualada
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Si a la categoria de motos, 
l’Anoia està molt ben repre-
sentada al  raid Dakar amb el 
pilot igualadí Jordi Viladoms 
de Moto Club Igualada dins 
el  potent equip oficial KTM, a 
l’edició 2015 d’aquest dur raid, 
a la categoria de les quatre 
rodes l’odenenc Àlex Haro de 
Moto Club Igualada hi partici-
parà copilotant a l’andorrà Al-
bert Llovera. No ha estat fàcil, 
però la tenacitat d’Albert Llo-
vera ha donat els seus fruits 
i estarà a principis del proper 
mes de gener a Buenos Aires 
(Argentina), en el podi de sor-
tida del Dakar 2015.
El pilot andorrà, per a la seva 
segona participació en l’aven-
tura sud-americana (terce-
ra en el Dakar), confiarà en 
l’equip amb el qual a punt va 
estar de complir el seu objec-
tiu en l’edició anterior. L’equip 
MD Rallye Team s’encarrega-
rà de la part tècnica del Buggy 
Optimus MD que pilotaran Llo-
vera i, en aquest 2015, Àlex 
Haro. Haro el navegant habi-
tual d’Albert en el Campionat 
d’Espanya de Ral·lis de terra, 
també estarà a la seva dreta 
en el Dakar.
Llovera comentava: ”Les últi-
mes setmanes han estat molt 
complicades en tots els aspec-
tes. Els dies anaven passant 
i, malgrat centrar-se al 100% 
a completar el pressupost, 
semblava que la possibilitat 

Buggy amb el que participaran al Dakar Llovera i Haro.

Albert Llovera i l’odenenc Àlex Haro 
participaran al Dakar 2015

GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat cap de setmana es 
va celebrar  a Castelló,  el 
campionat d’Espanya de con-
junts base. 
Les participants en aquests 
conjunts son en la categoria 
infantil amb  dues cintes i tres 
pilotes, Sandra Domínguez, 
Aina Sorolla, Aida Morales, 
Paula Mensa, Anna Costa-
les, a la categoria prebenjami 
base, Paula Mula, Tania GA-
barri, Julia Ainsua, Gisela Ra-
mírez i Carlota Zamora amb 
un exercici de mans lliures, i 
de temàtica pingüins 
Totes elles van marxar el di-
jous amb la seva entrenadora 
Sara Jiménez, i assistir al en-
treno oficial, molt importants ja 
que les gimnastes es posen 
en situació i coneixement del 
pavelló, sonoritat, alçada, i en 
definitiva com si fos l’assaig 
general, sobre tot per les mes 
petites que no tenen cap tipus 
d’experiència. 
El divendres comença la cate-
goria infantil base i competei-

Participació de l’Anoia al 
campionat d’Espanya de rítmicad’aconseguir aquest primer 

objectiu s’escapava: Ha estat 
dur, moltes reunions, viatges, 
entrevistes, ... però no hi havia 
forma de completar el pres-
supost. En cap moment vaig 
pensar a tirar la tovallola enca-
ra que, si que és cert, que en 
algun moment el temps se’m 
tirava damunt i apareixia algun 
dubte sobre si seria possible 
completar el suport econòmic 
necessari per poder afrontar 
amb garanties el Dakar 2015”.
Una vegada superat el primer 
escull, Llovera i Haro ja pen-
sen en els següents passos a 
seguir en un timing que serà 
ajustat en aquests dies escas-
sos que resten per iniciar la 
prova: Fer els últims retocs al 
Buggy, les verificacions tècni-
ques i posterior embarcament 
del vehicle, les diferents pre-
sentacions que es fan de la 
prova i sobretot no descuidar 
en cap moment la preparació 
física, quelcom vital abans 
d’afrontar una prova tan dura 
com el Dakar.

El Buggy Optimus MD no 
té grans novetats respecte 
al que Llovera va pilotar en 
l’edició anterior. És un vehicle 
amb un xassís multitubolar 
d’acer de 1380 kgs. (cal afegir 
a aquesta quantitat el pes dels 
comandaments especials i ca-
dira de rodes), de 350 cv de 
potència, és tracció posterior 
(propulsió) i equipa un diposit 
de 320 litres de combustible.
En la 7ª edició del Dakar a 
Amèrica del Sud, el recorregut 
serà en forma de bucle amb 
sortida i arribada a Buenos 
Aires (Argentina). Els partici-
pants arribaran al desert de 
Atacama, Iquique (Xile), pu-
jant per les dunes de Copiapó 
i Antofogasta, és a dir la part 
final del raid 2014. Després 
d’una fugaç entrada a Bolívia, 
els equips baixaran per la part 
central d’Argentina fins a la 
capital d’aquest país. Una de 
les novetats d’aquest any és la 
tornada de les etapes marat-
hon també en la categoria de 
cotxes.

xen tots els conjunts a excep-
ció de una desena de conjunts 
de la mateixa categoria i que 
han de competir dissabte, el 
conjunt de san Roque es un 
d’ells. Les gimnastes van es-
tar maquíssimes fent el seu 
exercici correctament, però 
sense la puntuació que els hi 
pertocava. Fem una critica a la 
Real Federació Espanyola per 
la mala decisió que van pren-
dre al posar aquets conjunts 
un altre dia de competició. 
L’equip prebenjami van partici-
par el diumenge al mati i van 
fer un gran exercici quedant 
les quinzenes de la categoria. 
Totes les gimnastes molt con-
tentes.
Pel que fa al CE Montbui, hi va 
participar també l’equipp del 
nivell VII -van fer un exercici 
preciós- format per: Júlia Rú-
bio, Martina Ting Gras, Nadine 
Garcia, Marta Canales i Ivet 
Farriol. 
Aquest cap de setmana que 
ve a Lleida es disputarà la final 
de copa catalana.

Prebenjamí UD San Roque.

Infantil UD San Roque.

TENNIS TAULA / LA VEU

A 1a estatal desplaçament 
a Tarragona amb la baixa de 
Joan Masip, tot i aquest con-
tratemps el partit va ésser re-
solt amb claredat (1-5). Des-
tacar el debut de Francesc 
Masip. Jugaren Jordi Satorras 
(2), Albert Kenji Matsuoka (2) i 
Francesc Masip (1). 
En l’encontre de 2a estatal a 
Igualada, derrota clara contra 
un rival directe per assolir la 
permanència, el Vilanova i la 
Geltrú (1-5). Jugaren Daniel 
Luco (1), Lluis Graells  i Roger 
Domingo.
A 3a estatal bona victòria a 
Castellnou de Seana que per-
met assolir una posició còmo-
de en la classificació (2-4). Ju-
garen : Joan Bertran (2), Joan 
Moriana (1) i Ricard Alert (1).
El passat cap de setmana es 
va disputar una nova jornada 
del circuit promeses amb molt 
bona actuació dels jugadors 
Biel Jorba, Edgar Marí, Bernat 
Luco i Marc de la Rosa. 

i

IKER NISA 
D’Igualada

EL GUANYADOR
D’UN TASTEIG 
D’ESCALADA

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.



L’Òdena, intractable 
a tercera catalana

45
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
28 de novembre de 2014Esports

ELENA ALERT / CFI

Els homes de Martí Alavedra 
es desplaçaven diumenge a 
Mollerussa conscients de la 
importància del partit, ja que 
una victòria suposava pels de 
blau la sortida de la zona de 
descens.
El partit però ha començat 
malament pels igualadins, que 
veien com al minut 4 el Molle-
russa s’avançava al marcador 
i canviava totalment el guió 
del partit. Tot i així, i amb 85 
minuts restants, l’Igualada va 
mantenir la calma i va aconse-
guir dominar la pilota i contro-
lar el ritme del joc. Aquest do-
mini va permetre ocasions per 
part dels blaus que, malgrat 
tot, no van ser materialitzades: 
la més clara va ser una ocasió 
de Jonny que va sortir fregant 
el travesser.

El CF Igualada torna sense punts 
de Mollerussa (2-0)

   PT. p j e p gf  gc df
1 Morell 25 12 7 4 1 19 14 5
2 El Catllar 23 12 7 2 3 13 10 3
3 Vilanova 21 12 6 3 3 18 10 8
4 Rapitenca 19 12 6 1 5 16 12 4
5 Balaguer 19 12 4 7 1 16 12 4
6 Lleida Esp. B 18 11 5 3 3 9 12 -3
7 Santboià 16 12 4 4 4 20 16 4
8 Tàrrega 16 12 3 7 2 13 11 2
9 Amposta 15 12 3 6 3 15 15 0
10 Almacelles 15 12 4 3 5 13 13 0
11 Torredembarra 15 12 3 6 3 14 15 -1
12 Viladecans 15 12 4 3 5 14 16 -2
13 St. Ildefons 14 11 3 5 3 15 14 1
14 Reddis 14 12 4 2 6 12 14 -2
15 Mollerussa 12 12 3 3 6 13 17 -4
16 Igualada 11 12 3 2 7 12 20 -8
17 Torreforta 10 12 2 4 6 17 23 -6
18 Juv. 25 Sep. 9 12 2 3 7 12 17 -5

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 12
Torreforta - Almacelles   0 - 2
Juv. 25 Sep. - Santboià   2 - 3
El Catllar - Morell    0 - 2
Lleida Esp. B - Torredembarra  0 - 0
St. Ildefons - Tàrrega    1 - 1
Rapitenca - Balaguer    1 - 0
Amposta - Reddis    2 - 0
Mollerussa - Igualada   2 - 0
Vilanova - Viladecans    1 - 2

   PT. p j e p gf  gc df
1 Unif. Bellvitge 26 12 8 2 2 21 8 13
2 Vista Alegre 25 12 8 1 3 29 16 13
3 Can Vidalet 25 12 8 1 3 25 15 10
4 Suburense 23 11 6 5 0 24 14 10
5 Moja 21 11 6 3 2 24 17 7
6 San Mauro 18 12 5 3 4 15 12 3
7 Sant Cugat 18 12 5 3 4 13 10 3
8 Gornal 17 12 4 5 3 21 18 3
9 Marianao P. 16 12 4 4 4 16 15 1
10 Martorell 15 12 4 3 5 15 19 -4
11 Olivella 14 12 4 2 6 20 27 -7
12 Prat B 13 12 4 1 7 14 17 -3
13 Júnior 13 12 4 1 7 14 17 -3
14 Begues 13 12 3 4 5 19 27 -8
15 Espluguenc 11 12 3 2 7 17 21 -4
16 St. J. Despí 11 12 2 5 5 13 18 -5
17 St. Andreu B. 9 12 2 3 7 13 25 -12
18 PUD Málaga 8 12 2 2 8 15 32 -17

Jornada 12
Moja - Vista Alegre    0 - 2
Prat B - Marianao P.    0 - 1
Unif. Bellvitge - St. Andreu B.  3 - 0
PUD Málaga - St. J. Despí  2 - 2
Espluguenc - Júnior    1 - 2
Can Vidalet - Martorell   3 - 2
Gornal - Begues    0 - 2
Sant Cugat - San Mauro  1 - 2
Suburense - Olivella    2 - 0

   PT. p j e p gf  gc df
1 Odena 30 12 9 3 0 49 20 29
2 FE Vilafranca 24 11 7 3 1 25 12 13
3 Piera 24 12 8 0 4 28 17 11
4 Calaf 23 12 7 2 3 34 21 13
5 La Granada 21 12 6 3 3 30 19 11
6 Anoia 20 11 6 2 3 36 18 18
7 Cubelles 18 12 5 3 4 23 20 3
8 Les Roquetes 16 12 4 4 4 26 18 8
9 St. Pere M. 16 12 4 4 4 24 18 6
10 Sitges 16 12 5 1 6 18 25 -7
11 Carme 14 12 4 2 6 22 36 -14
12 Riudebitlles 12 11 3 3 5 22 26 -4
13 St. Cugat S. 12 12 3 3 6 18 32 -14
14 Pª Jove Roq. 12 11 4 0 7 12 26 -14
15 M. Igualada 10 11 2 4 5 15 25 -10
16 Ribes 10 11 3 1 7 10 20 -10
17 Base Espirall 10 11 3 1 7 18 29 -11
18 La Múnia 4 11 1 1 9 11 39 -28

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 12
M. Igualada - FE Vilafranca  1 - 1
St. Cugat S. - St. Pere M.   2 - 2
Cubelles - Anoia    4 - 3
Les Roquetes - Riudebitlles  2 - 2
La Granada - Carme    2 - 0
Ribes - Pª Jove Roq.    0 - 1
Piera - Sitges    2 - 0
Base Espirall - Odena    1 - 3
Calaf - La Múnia    1 - 1

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 13
Juv. 25 Sep. - El Catllar
Morell - Amposta
Reddis - Lleida Esp. B
Torredembarra - Vilanova
Santboià - Igualada
Almacelles - St. Ildefons
Tàrrega - Rapitenca
Balaguer - Mollerussa
Viladecans - Torreforta

Jornada 13
Gornal - Espluguenc
Júnior - Can Vidalet
Martorell - Suburense
Olivella - Sant Cugat
Begues - St. Andreu B.
St. J. Despí - Moja
Vista Alegre - Prat B
Marianao P. - Unif. Bellvitge
San Mauro - PUD Málaga

Jornada 13
Cubelles - Calaf
La Múnia - Base Espirall
Odena - St. Cugat S.
St. Pere M. - Ribes
Anoia - Carme
Riudebitlles - Piera
Sitges - M. Igualada
FE Vilafranca - La Granada
Pª Jove Roq. - Les Roquetes

L’Igualada tenia pendent el 
partit de la tercera jornada de 
lliga que es va ajornar a cau-
sa de la pluja intensa que va 
caure.
El rival, que aquesta tempo-
rada ha baixat de primera i té 
fortes aspiracions per tornar-
hi, era molt dur a priori i ha 
sortit sense fer concessions, 
però s’ha trobat amb un Igua-
lada ordenat, concentrat, i que 
en cap moment s’ha deixat 
prendre el control del partit.
La primera part ha estat molt 
intensa, amb ocasions per 
tots dos equips, inclòs un xut 
al travesser de l’Igualada que 
hagués pogut encarrilar el par-
tit per les blaves.
A la segona part, semblava 
que les coses no canviarien i 
el marcador estava quiet, però 
les del Baix Llobregat no es re-
signaven a aconseguir només 
un empat. Faltava només un 
quart d’hora per al final, quan 

les vermelles han aconseguit 
avançar-se al marcador. Tot 
i així, l’Igualada ha continuat 
lluitant per remuntar, però als 
darrers compassos del partit, 
les visitants han aconseguit 
un segon gol que deixava un 
resultat massa ampli pel que 
s’ha vist al terreny de joc.
Diumenge que ve, l’Igualada 
visita un dels equips de la part 

baixa de la taula, la Unió Es-
portiva Vic amb l’esperança 
d’aconseguir puntuar.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cía (portera), Elena Alert, 
Araceli Barroso, “Cuà”, Carla 
Navarro (defenses), Jèssica 
Pablos (Míriam Solias 75’), 
Núria Miquel, Marta Sáez 
(migcampistes), Stefany Fer-
rer (Judit Pablos 60’), Mariona 
Marsal, Marina Salanova (da-
vanteres). Entrenador Santi 
Ramos.
F.C. LEVANTE LAS PLANAS: 
Maria Ripoll, Elisabet Sivera 
(Berta Velasco 62’), Elba Ver-
gés, Sonia Zarza, Sara Serna, 
Flores Nogueras, Marta Cubí, 
Nina Riera, Alba Maestre, 
Gemma Sala (Laura Carriba 
77’), Ellen-Eva Ximel (Sara 
García 86’). Entrenador: Anto-
nio Polidano.
GOLS: 0-1 Araceli (pp.) (76’), 
0-2 Marta (89’)
Foto: Anna Mª Zenón - La Ju-
dit en una jugada d’atac.

Amb aquesta dinàmica l’Igua-
lada buscava el gol abans del 
descans que els permetés 
tornar a posar el marcador 
en empat, però el Mollerus-
sa li posava molt difícil amb 
un joc molt travat i molt dur. 
Abans del descans, els locals 
aconseguien el segon gol, po-
sant les coses molt difícils per 
l’Igualada a la segona meitat.
L’Igualada sortia al segon 
temps amb l’objectiu d’acon-
seguir almenys 2 gols però el 
joc no va ser gens fluid i amb-
dós equips atacaven sense ar-
ribar a materialitzar ocasions, 
fruit del bon treball de la de-
fensa. Una falta de Ton hagu-
és pogut escurçar distàncies 
però el porter local s’ha estirat 
i ha evitat que els blaus acon-
seguissin el gol.
CF Igualada: Eduard Morera, 

Bernat Sansanó, Roger Peña, 
Robert Palau, Martí Just, En-
ric Palet, Eloi Jimenez, Pau 
Vidal, Jonny Fernandez, Bac-
hana Lominadze, Oriol Dal-
mau. Suplents: Lucas Cajes, 
Ton Casas, Martí Lliró, Àlex 
Zamora, Jordi Castellano, Ro-
ger Alvarez. Entrenador: Martí 
Alavedra
Mollerussa CFJ: Alexandre 
Espinet, Xavier Serret, Salva-
dor Tapies, Pau Castillo, Ma-
nuel Esteban, Ivan Lorenzo, 
Ricard Cervello, Joan Ven-
drell, Armengol Graus, Jordi 
Pedros, Josep Mª Ribes. Su-
plents: Daniel Lazaro, Miquel 
A Ramirez, Adbessamad Aar-
ras, Xavier Valls Mata, Sergi 
Prats Coll, Roger Petit Tosca, 
Roger Ezquer Cardona. Entre-
nador: Juli Berge.

Amb 12 gols:
Xavier Valls  Òdena  12
Samuel Pérez  Pobla Clar.  12

Amb 10 gols:
Bogdan Pelepco  Fàtima  10
José M. Sillero  Capellades  10

Amb 9 gols:
Gerard Jorba  Òdena  9
Edgar Rodríguez  Piera  9

Amb 8 gols: 
Josep Solà  Jorba  8
Alejandro Garzo  La Llacuna  8
David Garrido  Masquefa  8
Edgar Maldonado  San Mauro B  8

Amb 7 gols:
Xavi Mas  Piera  7
Miguel Andreu  Anoia  7
Julià López  Calaf  7
Josep López  La Llacuna  7
Gerard Márquez  Rebrot  7
Joan Mabras  Pobla Clar.  7

Amb 6 gols:
Ismael Barrantes  Òdena  6
Alfred Martínez  Calaf  6
David Martínez  Anoia  6 
Jordi Lliró  Ateneu PBI  6
Jonathan López  PM Tossa  6
Badre el Barnaoui  Hostalets  6
Ricardo Lanuza  Cabrera d’Anoia  6

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Fàtima 27 10 9 0 1 27 5  
2 La Pobla Clar. 24 10 8 0 2 35 11  
3 Masquefa 20 10 6 2 2 29 8  
4 Hostalets P. 20 10 5 5 0 18 6  
5 San Mauro B 18 10 6 0 4 30 12
6 PM Tossa 18 10 5 3 2 24 7 
7 La Llacuna 14 10 3 5 2 27 16
8 Capellades 14 10 3 5 2 17 16 
9 Tous, U.E. “A” 14 10 4 2 4 18 19  
10 Ateneu PBI 13 8 4 1 3 17 10 
11 Jorba  11 10 3 2 5 25 26 
12 La Paz  9 10 3 0 7 16 33
13 Rebrot  7 9 2 1 6 19 31  
14 Vilanova C. 6 10 2 0 8 15 26 
15 Cabrera 5 10 1 2 7 11 45  
16 La Torre Clar. 0 9 0 0 9 4 61 

Jornada 10
La Paz  - Torre Clar.    5-1
Hostalets P. - La Llacuna   1-1
Pobla Clar.  - Jorba     6-1
Ateneu PBI - PM Tossa   1-0
Fàtima - Capellades    2-0
San Mauro B  - Cabrera   6-1
Tous - Vilanova C.    3-2
Rebrot - Masquefa    1-4

Jornada 11
La Paz  - Hostalets P.
La Llacuna  - Pobla Clar. 
Jorba  - Ateneu PBI
PM Tossa - Fàtima
Capellades - San Mauro B 
Cabrera - Tous
Vilanova C. - Rebrot
Torre Clar. - Masquefa 

Molt treball davant el líder del CFI 
femení, però sense sort

L’Òdena segueix intractable 
al grup 12è de tercera cata-
lana, com a líder indiscutible. 
Els blanc-i-verds, després de 
guanyar a l’Espirall (1-3), man-
tenen el primer lloc amb sis 
punts d’avantatge sobre el Vi-
lafranca Atl. i Piera. Per la cua, 
el Montserrat és ja a un pas 
dels llocs de descens. Aques-
ta setmana s’ha contractat un 
nou entrenador, “Paquito”, a 
l’espera de poder millorar els 
resultats. A Segona, el San 
Mauro segueix a la zona mitja-
alta de la taula, i, a Quarta, tot 
sembla indicar que Fàtima i 
Pobla es repartiran les places 
d’honor, amb permís de Mas-
quefa i Hostalets, que també 
tenen opcions.
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MOTOR / REDACCIÓ

Amb el nom de “Go Parcmo-
tor”, la FCM i Parcmotor Cas-
tellolí preparen pel darrer cap 
de setmana de novembre, 
dies 29 i 30, una festa del mo-
tor per celebrar la reobertura 
d’aquesta instal·lació de l’Ano-
ia a la competició motociclis-
ta. Després de mesos en les 
que s’ha treballat a fons per 
adequar i millorar el traçat de 
Parcmotor, ara és l’hora de 
comprovar aquestes millores 
“in situ”, i res millor que venir 
a participar en alguna de les 
moltes activitats que tindran 
lloc el darrer cap de setmana 
de novembre. 
Els responsables federatius 
i del propi circuit de Castello-
lí presentaran un programa 
d’actes idoni pels diferents 
perfils de pilots i aficionats, on 
es compaginaran les activitats 
pròpiament esportives com 
les d’oci o concentracions de 
motos. 
El dissabte estarà dedicat a 
les tandes de diferents es-
pecialitats de la velocitat, on 
podran rodar les motos de 

Aquest cap de setmana, gran festa 
“Go Parcmotor” dedicada a les motos

NATACIÓ / LA VEU

El passat dissabte 22 de no-
vembre  va tenir lloc la 2a. 
jornada de la lliga per equips 
de natació de la categoria 
dels més petits de la casa, 
dels benjamins. En aquesta 
ocasió es  va celebrar a les 
instal·lacions del Club Natació 
Sitges. 
Pel CNI van participar: Gemí  
Bisbal, Aitor Bustos,  Mar Bus-
tos,  Marc Daniel Gheorghioi,  
Carlos González,  Joel  Her-
nández, Júlia Monclús,  Mireia 

Els benjamins del CNI 
participen a la Lliga Catalana

Morales, Erik Pérez, Mikel Pé-
rez,  Carla Perianes,  Jéssica 
Rodriguez,  Gil Romero,  Mar 
Romero i Chiara Russo.
Els petits es van adaptant a 
les competicions i van millo-
rant en cada jornada  els seus 
temps particulars.  El treball 
dels entrenadors i la constàn-
cia dels xiquets es nota ja en 
aquesta nova fornada de pe-
tits nedadors que de ben se-
gur donaran moltes alegries al 
Club. 

AGILITY / LA VEU

Aquest passat cap de setmana 
es va disputar al Club d’Agility 
Badalona una prova d’agility 
puntuable pel campionat d’Es-
panya de la RSCE (Real Soci-
etat Canina Espanyola). 
En aquesta prova van com-
petir de l’Escola canina Club 
d’Agility Rivalcan el Pedro 
Elvira a Grau I, Eufemia Za-
pater a Grau II, Sensi Moreno 
a Grau II, Israel Fernández a 
Grau II i III i Luis Luque a Grau 
II i III.
Luis Luque i Israel Fernández 
de la montbuienca Escola ca-
nina Club d’Agility Rivalcan 
van fer una molt bona jornada, 
quedant l’ Israel Fernández 
campió amb el seu gos Laia 
en la categoria estàndard de 
grau III i segon amb la seva 

Podi de Luís Luque 
i Israel Fernández en agility

gossa Lucky Luque de grau II. 
El Luis Luque va quedar ter-
cer amb el seu gos Melendi, 
actual sotscampió del món per 
equips, en la categoria de mi-
nis de grau III.
Amb aquesta prova els agi-
lististes sumen punts que els 
portarà a classificar-se per po-
der competir en el campionat 
d’Espanya d’aquesta tempo-
rada que es celebrarà dins el 
primer semestre del  2015.
El proper mes de desembre, 
l’últim cap de setmana de l’any 
al camp de futbol de Montbui, 
l’Escola canina Club d’Agility 
Rivalcan durà a terme una 
competició també puntuable 
pel campionat d’Espanya i 
oberta per tothom gratuïta-
ment que vulgui gaudir de l’es-
pectacle de l’agility.

Promovelocitat, les Rieju RS3, 
Honda 250, Honda 500, Pre-
Moto-3, PreMoto-4 i Challen-
ge 80, les motos d’Open 600 
i Open 1000, i també totes 
aquelles Clàssiques que vul-
guin estar presents a la festa 
Go Parcmotor. Aquestes tan-
des seran gratuïtes pels pi-
lots federats de la FCM o que 
hagin participat en algun dels 
seus campionats. 
Juntament amb les tandes, 
s’organitzaran les activitats 
d’oci, en les que destacaran 
un Rally de Regularitat, la 
Ruta “Go Parcmotor” o una 
volta al circuit de totes les mo-
tos que s’hagin concentrat.
Per participar a qualsevol acti-

vitat del dissabte, cal fer la ins-
cripció a www.parcmotor.com . 
El diumenge se celebraran 
les curses de les diferents 
modalitats de velocitat, també 
d’inscripció gratuïta pels pilots 
de la FCM. Les quatre curses 
programades, amb els seus 
entrenaments, seran Promo-
RACC 1 i 2, les categories del 
mediterrani petites, les 600 i 
1000 i les clàssiques. 
Les inscripcions es poden fer 
a través de la zona privada de 
la web www.fcm.cat.
Amb aquesta festa que tindrà 
lloc els dies 29 i 30 de novem-
bre, es dona un nou impulsa 
a la instal·lació de Parcmotor 
Castellolí.

Val -50% DE DESCOMPTE
en la mà d’obra

Material no inclòs, vàlid fins 10-1-15
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Júniors: Dissabte 25 d’oc-
tubre l’equip Junior de les 
Moreres va disputar la 3a jor-
nada contra el Meskpadel. El 
resultat final va ser favorable 
per 2-1. Ens va representar, 
Pol Pique, Jaume Bascompte, 
Jaume Mallart, Santi Canals, 
Jan Mallart i Toni Esteve. 
+45: Tercera jornada de 
l’equip +45 de les Moreres. 
Van jugar contra el Padel Cen-
ter Penedès guanyant per 2-1. 
Van ser uns partits molt dispu-
tats però al final els punts van 
acabar caient a la banda ano-
ienca. Ens van representar 
Jordi Muntane, Pau Palmés, 
Toni Burgos, Xavi Valls, Jau-
me Bascompte i Lluís Pique! 
Federat B: Dissabte 25 d’Oc-
tubre l’equip Federat B va ju-
gar el seu últim partit de tem-
porada contra el CT Olesa B. 
El resultat d’aquesta jorna-
da no té res a veure amb els 
partits disputats. Durant els 
primers sets l’equip de les Mo-
reres ho tenia tot de cara per 
guanyar però les lesions i la 
condició física va  agafar un 
paper important. Destacar els 
partits de Toni Esteve - Kike 
Cerdan i Carles Perez – Jordi 
Carol, que van forçar el 3r set.

Resultats del CE les Moreres

VELA / LA VEU

El passat cap de setmana 8-9 
de novembre es va celebrar al 
CN Masnou el tradicional Gran 
premi d’Andorra.
Amb vent suau de component 
Nordoest (vent de Terra), varia-
ble i molt complicat, el dissabte 
es van poder disputar nomès 
dues proves i el diumenge 
quatre.  Les sortides amb 144 
vaixells i regates amb un re-
corregut  molt llarg, amb dues 
cenyides i dues empopades, 
això feia que les posicions can-
viessin a cada tram. L’Eduard 
Ferrer es va imposar des de la 
primera regata als 143 rivals, 

Eduard Ferrer guanya 
el GP d’Andorra

navegant d’una manera sòlida, 
però sobretot sabent treballar 
per mantenir-se a cadascu-
na de les set regates líder del 
Campionat.

DUATLÓ / LA VEU

El diumenge 23 de novembre 
es va celebrar el XIII edició del 
duatló de muntanya de l’Amet-
lla del Vallès, segona prova 
puntuable dins el circuit català 
de duatló i una de les proves 
més exigents del circuit català.  
La prova va comptar amb 205 
inscrits i consistia en un pri-
mer tram de 5 km de córrer, 
seguit de 20 km amb BTT i per 
acabar 2,5 km més de córrer. 
La prova va ser molt exigent,  
amb força desnivell i amb un 
constant pujar i baixar.
Els guanyadors absoluts van 
ser Francesc Freixer del Es-
portiu Esteve i Dina Prats (in-
dependent). Per part del del 
CAI triatló Petromiralles molt 

El CAI Triatló, a la duatló de 
l’Ametlla del Vallès

bons resultats dels 3 compo-
nents que van formar equip i 
que va aconseguir una bona 
17ena posició en la classifica-
ció general de clubs.
Resultats:
75º Jordi Vidal
85º Oriol Castells
104º Josep Maria Planell 

TAE-KWONDO / LA VEU

El Club Taekwondo Gui 
d’Igualada va obtenir tres me-
dalles d’or en el campionat de 
Catalunya infantil, disputat el 
passat diumenge al Poliespor-
tiu de la Mar Bella (BCN).
Brillant actuació dels competi-
dors del Centre de Taekwondo 
Gui d’Igualada, amb els se-
güents resultats:
Ainhoa Leiva Posada: Cam-
piona de Catalunya i medalla 
d’Or en categoria 2004.
Judit Fei Gonzalez Ramos: 

Tres medalles d’or per al 
Tarkwondo Gui d’Igualada

Campiona de Catalunya i me-
dalla d’Or en categoria 2003.
Paula Posada Loarte: Cam-
piona de Catalunya i medalla 
d’Or en categoria 2000.
Ainara Cristobalena Palacios: 
Medalla de Bronze en catego-
ria 2002.
Amb la bona participació dels 
competidors Georgina Palla-
res Semente, Cristian Torro-
glosa Rodriguez, i Jordi Posa-
da Loarte, i la gran tasca dels 
Coachs Lydia Litrán i Daniel 
Gonzalez.

Cartes marcades en la derrota 
de l’AVI al camp de la Barceloneta (4-2)
FUTBOL VETERÀ / JOSEP M. TALLÓ

Si tots els arbitratges dels 
partits que han jugat al seu 
camp són com el que vàrem 
patir, no és gens estrany que 
encapçalin la classificació. El 
Barceloneta té un bon equip 
i de cap manera és necessa-
ri que rebin aquestes ajudes 
tan escandaloses. Quasi tot el 
primer temps fou de domini lo-
cal, el meta Domènech hagué 
d’efectuar cinc intervencions 
de mèrit. Però no pogué evitar 
que al minut 40, en un contra-
atac ràpid, l’extrem centrés i 
un company seu rematés a 
plaer per baix (1-0). Els atacs 
visitants, que foren varis, no 
revestiren massa perill.
Els igualadins començaren 
aquest segon temps amb mal 
peu, al minut 7, bona jugada 
dels pescadors que remataren 
ras al pal dret (2-0), i sols qua-
tre minuts després, en jugada 
individual, un davanter seu en-
trà sol a l’àrea i marcà de xut 
ras (3-0). Poc després, al 18, 
el col·legiat, que tot l’encontre 
mortificà els visitants afavorint 
els locals, anul·là una magnífi-
ca triangulació  Planell- Lele-
Planell, en que aquest últim 
quedà sol davant el porter, 
xiulant un fora de joc impossi-
ble, ja que avançà de posició 
endarrerida vers els defensors 

i rebé la pilota davant seu. Dos 
minuts més tard, al 20, amb 
els dos mateixos protagonis-
tes es produí la segona injus-
tícia garrafal del jutge. Lele 
jugà perfecte a l’espai deixant 
Planell, que seguia la jugada, 
sol. En la desesperada sorti-
da, el porter, fora l’àrea, tombà 
Planell, que ja tenia l’esfèrica 
passada. Era vermella i ex-
pulsió, però solament mostrà 
la groga i indicà falta directe, 
que Lele llançà, amb tècnica, 
com acostuma, estavellant la 
pilota al travesser. El rebot fou 
rematat oportunament de cap 
per Corbella, marcant un gol 
que feia justícia (3-1). 
Els de casa, respongueren al 
minut 34. Arribaren fins l’àrea 
petita i marcaren (4-1). Els de 
Les Comes seguiren lluitant. 
Anotàrem una bona passada 
de Lele a Costa, que xutà amb 

intenció, parant el meta. I poc 
després una gran passada 
de Ricart a l’espai fou reco-
llida per Lele que intentà una 
vaselina que li sortí alta per 
poc. Al minut 85, arribà el just 
premi pels igualadins, Canals 
efectuà una falta amb molt de 
perill que fou rebutjada per un 
contrari i Ricart, sense que la 
pilota arribés al terra, rematà 
de volea entrant la pilota ran 
del pal dret (4-2). Un gol de 
bella factura.
Paradell, alineà: Domènech, 
Farré, Padró, Canals, Calsi-
na, Ivan, Ureña, Roger, Ricart, 
Biscarri, Planell, Tort, Costa, 
Toro, Corbella, Lele, i Robert. 
Ara resten dues setmanes de 
descans fins el 14/12, en que 
visitaren el camp del Maurina 
Egara. El proper partit a Les 
Comes no serà fins el 20/12 
en que rebrem el Lloreda.
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Aquest cap de setmana esta-
ven d’aniversari al Club Can 
Busqué Igualada, tot fent un 
torneig de pàdel, amb la par-
ticipació de més 200 persones 
repartides en més de 130 pa-
relles, que des de dijous fins 
diumenge van jugar un total 
de 222 partits a un set a la 
fase de grups, i 76 partits a les 
fase finals, en total 298 par-
tits!!! L’organització vol agrair 
a totes les empreses que han 
col·laborat al torneig i que han 
fet possible el sorteig de re-
gals valorat en més de 5000€, 
que va comptar amb la pre-

Participants en el torneig del 40è aniversari de Can Busqué.

200 participants en el torneig de pàdel 
del 40 aniversari de Can Busqué PÀDEL / LA VEU

Victòria remarcable del 1r 
equip de lliga federada davant 
el CP Navàs. Mito Campins/
Josep Llorach van resoldre 
davant Joel Fasius/Jordi Gui-
lenyà per 6-3, 4-6, 6-1, Bernat 
Solé/Quim Aribau també van 
dominar en 3 set 4-6, 6-2, 6-2 
i finalment Albert Homs/David 
Jaume van guanyar per WO 
Carlos Arizcuren/Jordi Alonso.
El veterans perden a Manresa 
i guanyen al Piera.
Doble jornada de lliga comar-
cal de veterans i primers 3 
punts importants pel Subaru 
masculí. L’equip de veterans 
va debutar amb derrota al 
CUBE de Manresa 2-1. Àn-
gel Solé/Jordi Homs van ju-
gar a un bon nivell però van 
ensopegar 6-4, 7-5 amb Suso 

Important victòria del primer 
equip de pàdel de l’Esquaix IGD

Ansedes/Sebastià Florensa, 
Joan Corcelles/Joan Figuerola 
van igualar a 1 guanyant Xavi 
Santaularia/Francesc Álvarez 
4-6, 6-3, 6-3, però Jaume Gra-
né/Andreu Torà van perdre en 
el decisiu matx desprès d’un 
igualadíssim 6-3, 4-6, 8-6.
En la 2a jornada de dissabte, 
l’equip Subaru va resoldre un 
partit molt complicat amb el 
Piera per 2-1.
David Sanuy/Isidre Mensa van 
dominar en 3 sets un partit 
que es va posar costa amunt 
desprès de perdre el 1er set.
Joan Corcelles/David Jaume 
van perdre per un doble 6-4, 
però Jordi Homs/Àngel Solé 
van desempatar desprès d’un 
llarg i renyit partit de 3 sets 
amb 11-9 en el tie-break del 
tercer set.

ESQUAIX / LA VEU

La lliga nacional catalana en 
la seva màxima categoria va 
completar la 2a jornada, que 
com és norma és juga a doble 
partit. L’escenari va ser al Ciu-
dad Diagonal, just a les faldes 
de Collserola.
L’equip igualadí Radio Sala hi 
va ser present amb una actua-
ció agredolça.
Per un cantó en la jornada de 
matí, el igualadins van caure 
2-1 davant el CN Sant Andreu 
amb destacadíssima actuació 
del Joel Jaume guanyant al 
Jesús Pablos per 3-1. Nasi 
Herms tot i lluitar el que va 
poder va cedir amb Edmon 
Lopez i Bernat Jaume, en molt 
baixa forma, va caure amb 
Dani Pascual per un inapel-
lable 3-0.
En la jornada de tarda davant 
l’Esportiu Rocafort, gran resul-
tat del Nasi Herms guanyant 
en un agònic partit a Jordi Na-
vines per 3-2 i no menys re-
marcable victòria del Joel Jau-
me 3-2 a Joan Juárez. Bernat 
Jaume en un partit lamenta-
ble, va caure 3-2 amb el Irlan-
dès però resident a Barcelona, 

Segona jornada de la Lliga 
Catalana d’Esquaix

Nick Stauton.
L’equip Radio Sala suma 5 
punts i de moment caldrà no 
refiar-se de cara a mantenir 
amb comoditat la categoria.
Lliga catalana de 2a. Taules 
entre l’equip Radio Sala i el 
Royal de Tarragona. En la 3a 
jornada de lliga catalana de 
2a, l’equip del Radio Sala va 
empatar a 2 a casa davant el 
tarragonins del Royal.
En una enfrontament molt 
igualat, els anoiencs van su-
mar dos d’or de cara a no tenir 
problemes per perdre la cate-
goria.
Joan Llorach va perdre per la 
via ràpida davant un molt sò-
lid Sergi Perdigon 2-11, 2-11, 
2-11, Rafa Sánchez va igualar 
a 1 després de guanyar Manel 
Coca 11-7, 12-10, 11-8. Lluís 
Fernàndez va avançar als de 
Radio Sala guanyant Toni Ji-
ménez per 11-8, 11-9, 5-11, 
11-9 i el nostre Toni Jiménez 
va caure amb el anoienc però 
resident a Tarragona Edgar 
Valls per 6-11, 12-10, 5-11, 
7-11.

sència de 136 jugadors/es que 
van marxar amb un regal cap 
a casa, tothom que va venir 
va tenir regal. Aquests són els 
resultats dels guanyador/es i 
finalistes de les 10 categories:
1a. Masculina: Jordi Parent-
Cesc Figuerola/Toni Rodrí-
guez-David Méndez.
1a. Femenina: Carme Grau-
Floren Stösslein/Anna Clara-
munt-Glòria Ferré.
1a. Mixta: Clara Escudé-Car-
les Cuñado/Meritxel García-
David Méndez.
2a. Masculina: Joan Lasso-
Pere Soler/Fèlix Miramunt-
Carlos Perez.

2a Femenina Rosa Areva-
lo-Sónia Ramos/Lidia Carmo-
na-Eli Campos.
2a Mixta. Maria Grau-Àlex 
Morros/Sandra Leal-Lluís Pi-
que.
3a. Masculina: Àngel Elvira-
David Agut/Jordi Fainé-Jaume 
Fainé.
3a. Femenina: Silvia Porteri-
as-Aina Trench/Petri Mateos-
Maria Gassó
3a. Mixta: Lidia Oriol-Josep 
Fernàndez/Isabel Rica-Miquel 
Raja.
4a. Masculina: Jordi Palet-
EduardBatet/Jordi Pascual-
Pau Bota.

TENNIS / LA VEU

Els jugadors de Montbui s’ im-
posen al Club Tennis Vilafran-
ca per un contundent 5 a 0.
El passat dissabte 15 de no-

Important victòria del CT Montbui
nals al Club Tennis Vilafranca.
L’ equip de Montbui va poder 
afrontar aquesta jornada amb 
un equip molt sòlid, ja que re-
cuperava a un jugador molt 
important per aquesta compe-
tició, Ignasi Gómez. Tots els 
partits van ser superats amb 
èxit pels jugadors locals, que 
no li van donar cap opció a l’ 
equip rival i acabaren vencent 
per 5 a 0.
El primer partit disputat pel 
cap de sèrie número 1 José 
María Torres, va ser força 
igualat amb el resultat de 6/4-
4/6-3/2 (rival abandona per le-
sió). Ignasi Gómez com a cap 
de sèrie número 2, no li van 
donar cap opció al contrincant 
derrotant-lo per 6/2-6/0. El ter-
cer partit jugat per Oriol Bosch 
va ser superat amb facilitat 
per 6/0-6/1. Pau Trenado com 
a cap de sèrie número 4, va 
tenir que lluitar de valent per 
poder acabar guanyant per 
6-4/6-7/6-4 en un partit molt 
llarg. El cinquè i últim partit 
que es juga en la modalitat de 
dobles, comptava de nou amb 
la parella formada per Miquel 
Carreño i Albert Rovira sent el 
resultat final a favor dels do-
blistes de Montbui per 7-5/6-2.
Aquesta victòria consolida al 
CT Montbui com a tercers a la 
classificació de La Lliga Cata-
lana i Baix Llobregat.

vembre es va disputar la sete-
na jornada de la Lliga Catala-
na i Baix Llobregat, on el Club 
de Tennis Montbui rebia a les 
seves pistes de Can Passa-

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

La guanyadora
de 100     

per la reparació 
DE XAPA i 

PINTURA ÉS:

Anna
Esquius

Felicitats!



Cultura

49
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
28 de novembre de 2014

IGUALADA / LA VEU

Diumenge passat es va celebrar 
la 19a edició dels Premis Ciutat 
d’Igualada de Creació Artística i 
de Recerca. Uns guardons que, 
des de l’any 1996, aposten per 
fomentar i reconèixer l’esforç i el 
treball de creadors de diferents 
àmbits i disciplines artístiques, 
de recerca o socials. En aquest 
acte es va lliurar el premi Paqui-
ta Madriguera de Composició 
Musical, el Jaume Graells d’Art 
Digital, el Procopi Llucià de 
Fotografia, el Joan Llacuna de 
Poesia, el de Recerca Dr. Joan 
Mercader, el Gaspar Camps de 
Disseny i el Mossèn Còdol de 
Compromís Social i Cívic. En la 
gala es va poder escoltar tam-
bé la formació Sons Exquisits, 
amb Albert Gàmez al piano i la 
veu, Edmon Bosch al violoncel, 
Tolo Gavarró a la bateria i Maite 
Ferrer com a ballarina.

El Premi de Composició Mu-
sical Paquita Madriguera 
Arribava a la seva onzena edi-
ció, dotat amb 1.350 euros i la 
posterior edició de l’obra, que 
servirà de base pedagògica per 
a joves compositors en forma-
ció. Del total de nou obres pre-
sentades es va escollir la sig-
nada per Gerard López Boada, 
de Barcelona, autor de la com-
posició Suite de Sant Jordi. La 
distinció compta amb el suport 
de l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada i la col·laboració de 
l’Associació Catalana d’Escoles 
de Música (ACEM).

El premi Gaspar Camps de 
Disseny 
Es va convocar per primera 
vegada el 2012 per a reco-
nèixer el talent dins d’aquesta 
disciplina en els seus diferents 
àmbits: gràfic, d’interiors, de 
moda i industrial, que es rea-
litza a la ciutat. Està convocat 
per l’Ajuntament d’Igualada, 
amb la col·laboració de l’enti-
tat Disseny=Igualada i l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps. 
Està dotat també amb 1.350 
euros, atorgats per l’Ajunta-
ment. Del total de setze obres 
a concurs, el jurat va decidir, 
per l’alta qualitat dels treballs, 
atorgar dos primers premis ex 
aequo: un a l’estudi Evvo amb 
el treball Supermecat Plusfresc 
de l’equip format per Albert Ma-
teu, Mireia Sala, Carles Mascó, 
Ramon Enrich i Pep Valls, i el 
segon al treball per a la recu-
peració virtual de les pintures 
romàniques de Sant Climent 

de Taüll, VídeoMapping Ta-
üll1123 de l’Estudi igualadí 
Burzon*Comenge + Playmo-
des, i l’autoria d’Albert Burzon i 
Ester Comenge. 

El premi d’Art Digital Jaume 
Graells
Va comptar amb un total de 46 
obres de 26 autors diferents. 
L’accèssit va recaure en l’obra 
Avions de paper, del creador 
igualadí Daniel Cordero, que es 
va endur una llicència original 
atorgada per Corel i un diploma 
acreditatiu que va lliurar Teresa 
Creus, directora de formació de 
CEINA. El premi en aquesta 
categoria va ser per al treball 
d’imatges Retrats en sèrie, dels 
autors igualadins Albert Ven-
drell i Mariona Pujol, un premi 
dotat també amb una llicència 
original de Corel i 1.800 euros 
aportats per La Renda Urbana, 
Trilogi i CEINA.

Premi Joan Llacuna de Poe-
sia
Pel que fa al Joan Llacuna de 

Poesia, organitzat per l’Ajunta-
ment amb el suport de l’Ateneu 
Igualadí i el Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada (CECI), 
cal destacar que en l’edició 
d’enguany s’ha batut un nou 
rècord de participació arribant-
se als 72 treballs. L’obra poèti-
ca guanyadora era Marxarà el 
circ, de l’autor de Sant Sadurní 
d’Anoia Xavier Zambrano, que 
obté 1.350 euros, la publicació 
de l’obra a Viena Edicions i una 
posterior presentació a la Bi-
blioteca Central el 21 de març, 
Dia Mundial de la Poesia. 

Premi Procopi Llucià de Fo-
tografia 
Compta amb el suport de 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada (AFI) i enguany tenia com 
a temàtica central El Mercat 
Municipal de la Masuca. La 
guanyadora és la col·lecció que 
porta per lema PRISCO, de 
l’autor igualadí Manuel Caballé, 
que obté 1.350 euros en con-
cepte de drets d’autor i l’edició 
d’un llibre en què s’inclouran 

les fotografies guanyadores 
d’aquesta edició i la propera. 
Les obres seleccionades es po-
dran contemplar a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions fins el dia 
14 de desembre.

Premi de Recerca Doctor 
Joan Mercader 
El convoquen l’Ajuntament 
d’Igualada i el CECI, amb la 
col·laboració també del Centre 
d’Estudis Antoni de Campmany 
de la Universitat de Barcelona 
(UB). Amb caràcter bianual, 
està dotat amb 5.000 euros i la 
publicació, si el jurat considera 
que el resultat final de la investi-
gació té el nivell científic adient, 
a la Biblioteca Abat Oliva de 
les Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat. Del total de sis pro-
jectes de recerca a concurs, el 
guardó va ser per al treball La 
música a la Basílica de Santa 
Maria d’Igualada (segles XVI al 
XX). Catalogació del seu fons 
musical, dels musicòlegs igua-
ladins Josep Maria Gregori i 
Anna Romeu. 

Els Premis Ciutat d’Igualada 2014 reconeixen un any més el 
talent cultural i el compromís social a la capital de l’Anoia

Premi Mossèn Josep Còdol 
de Compromís Social i Cívic
L’organitzen i patrocinen tant 
l’Ajuntament com la Fundació 
Sant Crist d’Igualada. Enguany, 
el jurat l’ha concedit per unani-
mitat a l’entitat APINAS (Asso-
ciació de Pares Igualadins de 
Nens i Adolescents Subdotats) 
i va recollir-lo el seu president, 
Enric Fillat. El guardó vol pre-
miar la trajectòria d’una enti-
tat que l’any 2017 complirà 50 
anys d’història, una associació 
fundada amb l’objectiu de fo-
mentar la prevenció, l’atenció, 
la rehabilitació i l’educació de 
nens i adolescents amb disca-
pacitat intel·lectual de la comar-
ca de l’Anoia. El premi consta 
de 2.000 euros, aportats a parts 
iguals per l’Ajuntament i la Fun-
dació Sant Crist.

En la cloenda, Josep Miserac-
hs, tinent d’alcalde de Cultu-
ra, posava en valor actes com 
aquest, de reconeixement al 
talent creatiu i el compromís so-
lidari, afirmant que “en èpoques 
com les actuals, d’incerteces 
polítiques i morals, de desafi-
aments personals i col·lectius, 
d’atacs a la cultura i la dignitat 
nacional i de pors i amenaces, 
la nostra resposta és el civisme; 
en èpoques com les actuals, 
d’atacs constants a la llengua 
i a l’ensenyament, a la lliber-
tat i a la democràcia, la nostra 
resposta és la cultura i, en èpo-
ques com les actuals, en què 
les desigualtats s’accentuen, la 
pobresa avança i les penúries 
augmenten, la nostra resposta 
és la solidaritat”. Miserachs fi-
nalitzava amb un agraïment al 
jurat i als mantenidors, al per-
sonal de l’Institut Municipal de 
Cultura (IMC) i a les persones 
“que creuen que la cultura és 
una eina per canviar el món”.

Tots els premiats d’enguany diumenge al Teatre Municipal l’Ateneu   FOTOS: Joan Guasch

Lliurament del Premi de Recerca Joan Marcader a Josep Maria Gregori i Anna Romeu APINAS va rebre el Premi Mossèn Josep Còdol
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A part de felicitar totes les per-
sones guanyadores pel seu 
talent i esforç, des de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps 
volem destacar l’àmplia repre-
sentació de creatius relacio-
nats amb el nostre centre en-
tre els guardonats en aquesta 
convocatòria. 
Així doncs, pel que fa al Premi 
d’Art Digital Jaume Graells tres 
exalumnes del cicle formatiu 
de grau superior de Gràfica 
Publicitària van ser recone-
guts: Daniel Cordero Sillero 
amb un accèssit per “Avions 
de paper”, i Mariona Pujol Ga-
baldon i Albert Vendrell Ortiz, 
també exalumnes de l’escola, 
van guanyar el primer premi 
amb “Retrats en sèrie”.
Finalment, pel que fa al 
premi de Disseny Gaspar 

Camps, han guanyat el pri-
mer premi ex aequo l’estudi 
Burzon*Comenge i l’estudi 
Evvo. Burzon*Comenge van 
presentar el projecte de vídeo 
mapping de Sant Climent de 
Taüll i Evvo el projecte Super-
mercat PlusFresc. Actualment, 
Ester Comenge i Secanell, de 

l’estudi Burzon*Comenge, 
també és professora de l’esco-
la, i en aquest projecte també 
hi va col·laborar Xavier Mula, 
antic alumne del centre. 
No hi ha dubte, doncs, que 
l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps és una bona pe-
drera de creatius!

Llavor i fruits de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps als Premis Ciutat d’Igualada

IGUALADA / LA VEU

Durant la setmana del 17 al 22 
de novembre Igualada ha aco-
llit més de setanta concerts per 
tota la ciutat a càrrec d’alum-
nes de l’Escola Municipal de 
Música (EMMI) i l’Escola LAM, 
a banda de de diverses corals 
i grups musicals que van tocar 
al carrer el mateix dia de San-
ta Cecília, dissabte 22.
Els alumnes de les escoles de 
música van organitzar classes 
obertes, concerts i assajos en 
diferents espais amb l’objectiu 
de fer arribar la música a tot-
hom. Van visitar els centres 
d’atenció primària, el mercat 
municipal, l’Asil, la Residèn-
cia Pare Vilaseca, el Casal del 
Passeig, el Casal Cívic Mont-
serrat, l’Espai Cívic Centre, 
el residencial Viu B i l’escola 
Gaspar Camps entre altres.
Dissabte, els tabals, grallers, 
gegants i capgrossos van 
actuar al mercat de La Ma-
suca i, a la tarda, un total de 
deu corals van fer diferents 
concerts en places de la ciu-

tat. Hi van participar la Co-
ral Merlet, la Migto, la Coral 
Mixta, l’Schola Cantorum, el 
Cor de Cambra de l’EMMI, la 
Coral Infantil Verdums, el Cor 
Exaudio, la Coral Terranostra, 
la Coral Cors Units del Casal 
de la Gent Gran i la Coral la 
Llàntia. També es va comptar 
amb la participació de músics 
que, a títol personal, van voler 
col·laborar en aquesta activitat 
i van omplir els carrers amb la 
seva música. Els participants 
van ser Pere Regordosa, Pa-
lomita de Pastora, The Gavio-
ta Street Band, SonDlaire, Far 
to the North, Ariadna Bonet i 
Cels Burgès, Pep Costa i Adri-
ana Muntané.
Ha estat una setmana inten-
sa de música, coordinada per 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC), possible gràcies a la 
col·laboració desinteressada 
dels grups musicals, corals, 
músics, cantaires, professors, 
alumnes i de tots els centres, 
equipaments i institucions que 
hi han participat.

Escoles de música, intèrprets 
i corals conquereixen Igualada 
per Santa Cecília

CINEMA / LA VEU

El Museu de la Pell d’Igualada 
acull el proper diumenge, 30 de 
novembre, a les 12h i dins del 
programa Cultura en Família, la 
projecció de Astèrix a Amèrica, 
un dels films més populars del 
conjunt de cintes que expliquen 
les peripècies d’Astèrix el gal i 
els seus amics. Aquest perso-
natge de còmic, creat pel dibui-
xant Albert Uderzo i el guionista 
René Goscinny, és el protago-
nista d’un dels còmics més po-
pulars del món. Les aventures 
tenen sempre com a punt de 
partida un llogaret de la Gàl·lia 
romanitzada, els habitants del 
qual, posseïdors d’una poció 
màgica que els fa invencibles, 
són inútilment assetjats pels 
romans. Els autors fan una pa-
ròdia humorística de costums i 
problemàtiques contemporàni-

es a través de la seva transpo-
sició a temps antics.
En aquesta ocasió, els romans 
tenen la intenció d’arribar a la 
fi del món i llençar-hi Panorà-
mix, el druida del poble, a qui 
han segrestat durant una de 
les seves passejades pel bosc 
per collir-hi herbes. Astèrix i 
Obèlix els perseguiran i viuran 
una gran aventura en les terres 

Cultura en Família proposa diumenge la pel·lícula 
d’animació Astèrix a Amèrica al Museu de la Pell

que segles més tard passaran a 
anomenar-se Amèrica.
La projecció Astèrix a Amèrica, 
amb entrada gratuïta, forma 
part del programa Cultura en 
Família, un ventall d’activitats 
impulsades per l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Institut Municipal 
de Cultura que inclou tallers, 
jocs, visites, cinema i passeja-
des. 
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CINEMA / LA VEU

El director artístic de cine-
ma igualadí Llorenç Miquel i 
Carpi rebrà, avui divendres 
28 de novembre, el Premi 
Joan Poch de Mallerich en 
reconeixement a la seva tra-
jectòria. El guardó té per ob-
jectiu fomentar l’actitud crea-
tiva, la recerca ideològica i la 
qualitat humana dels profes-
sionals d’Igualada o l’Anoia 
vinculats amb el sector au-
diovisual i l’atorga la Funda-
ció Mallerich en memòria de 
Joan Poch, pioner del tèxtil 
amb la marca Mallerich que 
durant tota la seva vida va fer 
d’aquests valors un referent. 
El premi, de caràcter biennal, 
arriba enguany a la cinquena 
edició i es lliurarà en el marc 
del 12è Festival Europeu de 
Cinema per a Televisió Zoom 
Igualada. Llorenç Miquel va 
iniciar-se al món artístic a 
Igualada de la mà del mestre 
de dibuix Joan Graells. Més 
tard va cursar la carrera de 
Belles Arts a la Universitat 
de Barcelona, va crear els 
capgrossos d’Igualada i va 
especialitzar-se com a es-
cenògraf. El seu interès pel 
cinema es va despertar amb 
el programa infantil ‘El pla-
neta imaginari’ de TVE a Ca-
talunya, on col·laborava fent 
peces escultòriques. Des 
d’aleshores, ha treballat en 
múltiples produccions, entre 
les quals ‘Laura a la ciutat 
dels Sants’ (1987) de Gon-
zalo Herralde; ‘En el jardín’ 
(1988) d’Antonio Chavarrías; 

‘Las cartas de Alou’ (1990) de 
Montxo Armendáriz, produïda 
per Elías Querejeta; ‘Un día 
volveré’ (1991) de Francesc 
Betriu, amb direcció artística 
de Gil Parrondo; ‘Quan es fa 
fosc’ (1990), coproduïda per 
TVC, Lorimar i Warner Brot-
hers; i ‘Tierra y libertad’ (1995) 
i ‘La canción de Carla’ (1996) 
de Ken Loach.
Han integrat el jurat d’aquest 
any Xavier Ribera, Joan Mi-
llaret, Marina Iglesias, Joan 
Francesc Fitó i, com establei-
xen les bases, el premiat de 
la darrera edició: el CineClub 
Ateneu. A més, en la selec-
ció dels candidats es compta 
amb un consell assessor que 
s’amplia any rere any ja que 
s’hi adhereixen els premiats i 
els membres del jurat de ca-
dascuna de les edicions. Ac-
tualment conformen el consell 
assessor:
Pere Prat, Antoni Zamora, 

Lloll Bertran, Eulogi Domé-
nech, Ernestina
Sabarich, Ramon Enrich, 
Jordi Comellas, Josep Ari-
bau, Albert Rabassa, Anto-
ni Dalmau, Pep Valls, Pere 
Carles, Josep M. Cunillés, 
Roser Rubí, Josep Mª Vives, 
Maria Poch, Jordi Còdol, Jor-
di Castelltort
i Francina Cirera.
El Joan Poch de Mallerich 
es lliurarà avui a les 8 del 
vespre, a la sala Ateneu Lab 
(antiga biblioteca) de l’Ate-
neu Igualadí. L’acte és obert 
a tothom i comptarà amb la 
presència del premiat, el ju-
rat i la Fundació Mallerich. 
Després dels parlaments se 
servirà un refrigeri entre els 
assistents. Enguany, i per 
primera vegada, l’acte comp-
ta amb el patrocini del celler 
Mas d’en Blei, Aigua de Ri-
bes i Moritz.

El premi Joan Poch de Mallerich reconeix 
la trajectòria de Llorenç Miquel

CINEMA / LA VEU

L’igualadí Antoni de Febrer 
presentarà, al Zoom Festival 
d’Igualada, el curtmetratge 
titulat L’Esquelet Hedonista, 
que representa el seu debut 
en l’àmbit cinematogràfic. La 
producció ha estat selecciona-
da per competir dins el Zoom 
Jove i es podrà veure el pro-
per divendres 28 de novem-
bre, a partir de les 21.30h, al 
Teatre de l’Aurora.
El curtmetratge narra, en prop 
de 10 minuts i en blanc i ne-
gre, la història de l’anomenat 
esquelet hedonista, un per-
sonatge que descansa en un 
món on es purguen tots els 
pecats de l’ésser humà fins 
que rep una visita. Una de les 
particularitats d’aquesta pro-

ducció és que ha estat rodada 
a les instal·lacions de l’antic 
Hospital d’Igualada que ara 
ocupa el Centre de Simulació 
4D Health, al passeig Verda-
guer. 
La producció del curtmetratge 
ha anat a càrrec d’Antoni de 
Febrer, la direcció ha sigut de 
Jordi Solà amb la col.labora-
ció de Mapache Studio i han 
comptat amb un equip de 13 
persones que l’han fet pos-
sible, totes elles d’Igualada i 
d’altres municipis de la comar-
ca de l’Anoia. Es va gravar du-
rant el mes de març i fa poc 
se’n va acabar l’edició i està 
preparat per presentar-se, di-
vendres que ve a la nit, dins 
la secció Zoom Jove del Zoom 
Festival 2014.

Un curt gravat a l’antic 
Hospital d’Igualada s’estrenarà 
al Zoom Jove, avui a l’Aurora

CINEMA / LA VEU

Dimecres al vespre comen-
ça la 12a. edició del Festival 
Zoom- Ficció Internacional 
amb la projecció del telefilm 
“El cafè de la Marina” i es va 
comptar amb la presència de 

la seva directora Sílvia Munt, 
l’actriu Marina Comas i la 
guionista Mercè Sarrias. El 
festival que s’allargarà fins 
el diumenge 30 de novembre 
amplia enguany el seu radi 
d’acció i rebrà llargmetratges 

d’arreu del món amb treballs 
que vénen des de Taiwan i 
Malaisia, a més de diversos 
països d’europa, Catalunya i 
Espanya.

“L’últim ball” de Carmen 
Amaya s’endú el Premi 
Zoom DO Catalunya 
L’associació d’empreses vi-
nícoles DO CAT (Denomina-
ció d’orígen Catalunya) farà 
entrega del Premi Zoom DO 
CAT a la millor tvmovie cata-
lana de la temportada 2013-
14 a la producció L’últim ball 
de Carmen Amaya. Premi 
que s’estrena en aquesta edi-
ció, i que serà lliurat el proper 
dissabte 29 de novembre a la 
gala de cloenda del festival, 
al Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada.

Cap de setmana de bon cinema televisiu a 
Igualada amb el Zoom - Ficció internacional

El teatre l’Ateneu va acollir la inauguració del Zoom FOTO: Joan Guasch
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MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte, 29 de novem-
bre, a les 20h, l’antiga adobe-
ria de Cal Granotes acull una 
nova cita del cicle De Pell Sen-
sible, un espectacle al voltant 
de Els últims dies de la Cata-
lunya Republicana, d’Antoni 
Rovira i Virgili. La proposta 
està dirigida per Marc Hervàs 
i anirà a càrrec de l’actor Jordi 
Hervàs i del músic i percussio-
nista Ildefons Alonso.
L’escriptor Antoni Dalmau 
serà l’encarregat de presentar 
aquest relat sobre la caiguda 
de Catalunya sota el règim de 
Franco. Amb aquest fragment 
tràgic de la història, Antoni Ro-
vira i Virgili, periodista, polític i 
historiador, escriu una crònica 
personal de la desfeta d’una 
Catalunya que es construïa 
intentant vèncer obstacles his-

tòrics i que, a partir del juliol 
de 1936, va veure interromput 
aquest camí.
Aquesta escenificació poètica 
i musical forma part del cicle 
de música i paraules De Pell 

El cicle poètic i musical De Pell Sensible 
proposa dissabte un recital al voltant d’una 
obra clau de Rovira i Virgili

Sensible, que va començar el 
passat mes de juny i que ja ha 
acollit cinc recitals dedicats a 
Joan Vinyoli, Antonio Macha-
do, Feliu Formosa, els poetes i 
poetesses d’Igualada i Miquel 
Martí i Pol. 
De cara al Nadal, s’ha progra-
mat un darrer recital especial, 
que tindrà lloc el 20 de desem-
bre amb Joan Massotkleiner, 
que recitarà El Poema de Na-
dal de Josep Maria de Sagar-
ra, acompanyat del músic Pau 
Figueras.
Les entrades es poden com-
prar anticipadament al Punt 
de Difusió Cultural i Turística 
(c/ Garcia Fossas, 2) al preu 
de 6 euros i a la mateixa taqui-
lla de Cal Granotes, una hora 
abans de l’espectacle. L’afora-
ment estarà limitat a noranta 
persones.

MÚSICA / LA VEU

Diumenge vinent, 30 de no-
vembre, a les 12h, el Teatre 
Municipal l’Ateneu acull el 
concert de cloenda del primer 
Stage de Banda Simfònica 
d’Igualada, on s’interpretarà 
un variat programa d’obres. 
La formació musical de ban-
da simfònica es caracteritza, 
a diferència de la banda de 
marxa, per oferir bàsicament 
repertoris de concert, per la 
qual cosa s’acostuma a in-
cloure en el repartiment un 
nodrit desplegament d’instru-
ments de percussió, instru-
ments greus de corda (contra-
baixos especialment, però de 
vegades, fins i tot, violoncels) 
i facultativament altres instru-
ments, com per exemple els 
de cobla, model que va instau-
rar el mestre Joan Lamote de 
Grignon a principis del segle 
XX a la Banda Municipal de 
Barcelona. Seguint parcial-
ment aquest model, en aquest 
concert s’inclourà també la te-
nora.
Fa anys que Igualada no 

compta amb una formació que 
ofereixi un repertori semblant i 
ara, de manera puntual, el pú-
blic tindrà ocasió de poder-ne 
gaudir amb una plantilla d’uns 
cinquanta músics, estudiants 
de nivell mitjà i superior parti-
cipants de l’stage amb alguns 
professionals col·laboradors. 
En aquest concert es podran 
escoltar algunes peces clàs-
siques de Händel, Wagner o 
Xostakóvitx, arranjades per 
aquesta formació; suites de 
música de pel·lícules com ara 
Gladiator i Jesuschrist Su-
perstar; obres originals per a 
banda de Der Haan, Sparke i 
Bernabeu; peces de sarsuela 
de Barbieri o Sorozábal i de 
música catalana de Joaquim 
Serra, Puigferrer o Martínez 
Valls. El concert estarà dirigit 
per Concepció Ramió, que és 
també la directora i promoto-
ra del l’Stage, així com també 
directora de la Banda de Mú-
sica d’Igualada i professora a 
l’Escola Municipal de Música-
Conservatori de la ciutat.
Aquest Stage ha tingut una 

molt bona acollida, amb prop 
d’una quarantena d’inscrits. 
Els impulsors destaquen l’en-
tusiasme i dedicació de la gran 
majoria de participants. S’ha 
desenvolupat durant quatre 
dissabtes d’intens treball entre 
setembre i novembre, i culmi-
na amb aquest concert ofert 
de manera gratuïta a la ciutat. 
Per al seu desenvolupament 
hi han col·laborat desinteres-
sadament nombrosos profes-
sionals, que han dut a terme 
tasques diverses: professors, 
col·laboradors i productors. 
L’Stage, produït per l’entitat 
Contrapunt Promoció d’Acti-
vitats Musicals i organitzat per 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC) de l’Ajuntament d’Igua-
lada, amb l’Escola Municipal 
de Música com a principal col-
laboradora, a més de la Ban-
da de Música d’Igualada i la 
Jove Orquestra Simfònica de 
l’Anoia (JOSA), ha tingut com 
a objectiu l’estímul del treball 
musical en grup d’instruments 
de vent i s’ha iniciat aquest 
any de manera experimental.

El primer Stage de Banda Simfònica 
d’Igualada finalitza diumenge vinent amb un 
concert gratuït a l’Ateneu

EXPOSICIONS / LA VEU

L’artista igualadí Jordi Sana-
huja presenta el seu treball 
“1714-2014 - 300 anys de llui-
ta per la llibertat” a Igualada.
Les obres es dividiran en dos 
espais: a la sala d’exposicions 
de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps i a la Galeria 
d’Art D’Ara.
Ahir dijous es va inaugurar 
l’exposició a l’escola Gaspar 
Camps i avui divendres tin-
drà lloc la inauguració de les 
obres exposades a la galeria 
d’art D’Ara. Les dues exposi-
cons estaran obertes fins el 23 
de gener del 2015.
“En un moment històric com 
l’actual, un artista, que sem-
pre ha estat independentis-
ta, necessita plasmar el seu 
sentiment sincer i profund. A 
l’exposició “1714 - 2014 - 300 

anys de lluita per la llibertat” 
trobem obres treballades en 
negre i blanc en què denuncia 
la seva visió de l’opressió pa-
tida, de la unió de la ciutada-
nia i els símbols de la nostra 
identitat. D’altra banda, també 
hi ha una obra plena de color, 
en què idealitza uns pobles 
festius, esperançats, plens 
d’estelades i d’alegria. La per-
sonalitat exuberant de l’artista 
ens arriba des de les edificaci-
ons atapeïdes, el color explo-
siu, la força del blanc i negre, 
la instal·lació, el vídeo... tot 
entrelligat pel sempre contun-
dent traç del dibuix.”
Tal i com diu Sanahuja, aques-
ta exposició recull “imatges 
plàstiques d’un poble oprimit, 
que fa 300 anys que lluita per 
la seva llibertat”.

Jordi Sanahuja exposa “1714-
2014 - 300 anys de lluita per 
la llibertat” la galeria D’Ara i a 
l’Escola Gaspar Camps

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte al bar musical 
Hot Blues tindrà lloc un con-
cert a càrrec del guitarrista i 
cantant  de blues Miguel Diaz 
Macian, qui ens oferirà la seva 
persona manera de veure el 
blues. El concert serà a les 12 
de la nit.
Per altra banda, dimarts es 
durà a terme una nova jam 
session dels alumnes de 

l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada que començarà a 
2/4 d’11 de la nit.
I el dijous dia 4 s’ha preparat 
un nou concert que en aquest 
ocasió anirà a càrrec de Mireia 
Vilar, Jaume Llombart i Vicent 
Pérez que oferiran uns estàn-
dards de traca i mocador. El 
concert començarà a 2/4 d’11 
de la nit i l’entrada valdrà 3€.

Dos concerts i jam session al 
Hot Blues

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
EL QUINTET DE LA MORT (1955) Formidable comèdia britànica. Amb Alec Guinnes.
DUMBO (1941) Una de les primeres i millors pel.lícules de la factoria Disney.
SUNRISE (1927) Obra mestre del cinema mut, realitzada per l´alemany F.W.Murnau
LO IMPOSIBLE (2012) Supervivència en temps de tsunami. Feta per catalans.
LA NIT DELS GEGANTS (1968) Gregory Peck en un western molt notable.  
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Dissabte passat ens visità 
el grup Casal Corpus Grup 
de teatre de Barcelona amb 
l’obra L’habitació de Verònica, 
segons ells Un thriller teatral 
aparentment innocent però 
increïblement inquietant. La 
veritat però va ser una obra 
amb una interpretació molt 
fluixa, mancada de ritme, amb 
uns personatges molt poc cre-
ïbles, és a dir la més fluixa de 
totes les obres, i no per l’obra 
perquè és molt bona, sinó per 
la mala interpretació de tots 
els seus actors, una llàstima. 
Haig de dir que té el seu mè-
rit que uns actors s’atreveixin 
a fer una obra com aquesta, 
s’ha de ser valent. 
Demà dissabte es presenta la 
darrera companyia d’aquest 
concurs. És una companyia 
que en diverses ocasions ens 
ha visitat i ha guanyat molts 
premis en tots els anys en el 
nostre Concurs. Estic parlant 
del grup de teatre Quatre per 
Quatre de Granollers, una 
companyia que ja té 32 anys 
d’història i aquestes són algu-
nes de les obres que ha repre-
sentat al llarg d’aquets  anys:
Any 1982, formació del Grup 
amb la representació d’Els 
Pastorets de Josep Maria 
Folch i Torres. Any 1986 s’es-

CARLES MUNTANER

Una obra decebedora
38è. Concurs de Teatre de Piera

trena L’hostal de la glòria de Jo-
sep Mª de Segarra.
Any 1991 el grup fa una renova-
ció interna i entra en una nova 
etapa com a Companyia de Te-
atre Estable Independent. Posa 
a escena Les noces de Figaro”. 
Any 1996 nova reorientació de 
la Companyia basada en una 
bona formació teatral. S’estrena 
El casament dels petits burge-
sos de Bertolt Brecht.
Any 1999 estrenen La febre del 
fenc de Nöel Coward.
Any 2007 celebren el vint-i-cin-
què aniversari de la Companyia 
i estrenen al Teatre Auditori La 
tempesta de William Shakespe-
are. Any 2012, trenta anys de 

formació de la Companyia. El 
Teatre Auditori de Granollers 
acull l’estrena de l’obra de Jo-
sep Mª de Sagarra El cafè de 
la Marina per celebrar aquest 
aniversari.
Demà dissabte ens presenten 
La visita de la bella dama de 
Friedrich Dürrenmatt, una obra 
considerada una de les grans 
obres de teatre contemporani 
europeu, amb una postada en 
escena molt acurada i amb un 
muntatge inspirat en el expres-
sionisme alemany i el teatre 
grotesc.
L’obra té una durada de 135 
min. amb dos entreactes inclo-
sos.

FOTOESTUDI ROSELL

DISSENY / LA VEU

La campanya de comunicació 
“Puedes protegerte/Puedes 
protegerla” destinada al su-
port a les dones que pateixen 
violència de gènere, s’ha re-
alitzat amb el disseny gràfic 
creat per l’alumne Pedro Ber-
mudo Hens, de l’Escola Muni-
cipal d’Art d’Igualada Gaspar 
Camps.
L’activitat s’inclou en el desen-
volupament del projecte “Sin-
ViolenciaEcuador”, executat 
a aquest país i impulsada des 
d’Igualada per la ONG Tam-
bali i amb la col·laboració de 
l’empresa catalana Tenigram 
SL. 
El projecte, que compta amb 
el suport econòmic, logístic i 
assessorament legal del Col-
legi d’Advocats de Barcelona, 
realitza des de fa un any diver-
ses accions encaminades a la 
sensibilització social i legal 
dels diversos agents implicats, 
especialment els advocats jo-
ves en la seva darrera fase 

formativa, i d’ajut directe a les 
dones que es troben en situ-
ació de maltractament. L’ob-
jectiu final serà la creació d’un 
protocol legal que serveixi tant 
per a advocats com per a les 
dones en la seva defensa en 
cassos de violència de gène-
re.
El treball gràfic presentat ha 
tingut una excel·lent acollida 
entre els agents executors 
del projecte a Latinoamèrica, 
destacant-ne la plasticitat i 
síntesi del missatge a comu-
nicar, a més de la versatilitat 
d’ús en els diferents suports 
on s’utilitzarà, des de materi-
al imprès fins a la presència 
a través d’internet en dispo-
sitius mòbils o webs conven-
cionals. D’aquesta manera, el 
treball dels alumnes del Gas-
par Camps, tutel·lat pel seu 
professor David Obiols, dóna 
un impuls important a la re-
percussió positiva d’aquesta 
iniciativa igualadina i catalana

El treball creatiu dels alumnes 
de la Gaspar Camps impacta a 
Llatinoamèrica

EXPOSICIONS / LA VEU

El passat dissabte 22 de no-
vembre a l’espai lúdic-gastro-
nòmic Els Molins de la Font 
Trobada (Santa Margarida de 
Montbui) va tenir lloc la inau-
guració d’una nova exposició 
de l’artista igualadina d’origen 
rus Natalia Dubovik. L’exposi-
ció sota el nom “Més Q Flors” 
composta per una vintena de 
quadres del tema floral i al-
guns quadres més del tema 
ètnic inspirat en la seva terra 
natal, Sibèria, adornar les pa-
rets del que era el molí gran 
construït fa més de 300 anys 
. En aquest ambient màgic 
amb tanta història i una músi-
ca suau de fons, fins sembla-
va percebre el suau aroma de 
les flors pintades amb la deli-
cada tècnica Aquarel·la. Les 
antigues parets de pedra feien 
un conjunt excepcional amb 
el colorit de quadres expo-
sats. Múltiples persones van 
acostar fins Els Molins de la 
Font Trobada per acompanyar 
una vegada més a l’artista en 

aquest moment i a més poder 
conèixer aquest lloc emblemà-
tic amb tants segles d’història. 
L’artista d’origen rus, a més 
coneguda a Igualada, per la 
seva tasca com a professora 
de rus, va recuperar de nou la 
seva afició per la pintura grà-
cies a Teresa Riba (Escola de 

Natalia Dubovik exposa els seus quadres 
florals als Molins de la Font Trobada

l’Art Gaspar Camps), la seva 
professora de pintura ben co-
neguda tant a nivell nacional, 
com internacional. L’exposició 
estarà oberta durant el pròxi-
ma mes i podrà ser visitada 
des de divendres fins diumen-
ge.

Son Dlaire, bona música feta a 
la comarca de l’Anoia

MÚSICA / LA VEU

Son Dlaire és un grup musical 
igualadí i vilanoví format per 
Joan i Jesús a les guitarres, 
a la percussió el Ruben i les 
veus de l’Albert.
Es tracta d’un grup musical 
que està començant i amb 
la màgia de la rumba i dels 
famenco-fusion realitzen Co-

vers i peces propies amb la 
més pura essència SNDL.
Actualment han tret la seva 
primera maqueta amb 12 te-
mes propis que van des de la 
rumba  i el flamenc fins al reg-
gae i que conformen un estil i 
un so propis. Bones melodies 
i una veu potent fan de molt 
bon escoltar.
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DISSENY / LA VEU

L’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps ofereix diversos 
ensenyaments reglats, els di-
ferents cicles formatius d’art i 
disseny en el camp de l’Artesa-
nia en Cuir i de la Comunicació 
gràfica i audiovisual; tots ells 
són ensenyaments de caràcter 
professionalitzador, i els seus 
currículums contemplen mò-
duls de projectes.
Com que un objectiu molt im-
portant de l’escola és relaci-
onar els estudis que cursa el 
seu alumnat amb diferents àm-
bits o sectors productius de la 
societat (empreses, estudis de 
disseny, associacions, entitats, 
etc.), alguns dels projectes que 
es realitzen és molt interessant 
que siguin “projectes reals”, 
és a dir que tinguin una apli-
cació concreta i efectiva en la 
realitat, cosa que proporciona 
a l’alumnat una visió directa i 
compromesa amb aquests tre-
balls, n’incentiva la creativitat i 

el fet de saber que tindran una 
plasmació real els suposa un 
al·licient afegit.
Dins dels projectes reals que 
actualment es treballen al ci-
cle superior de Gràfica Publi-
citària n’hi ha de senyalització 
d’espais, i amb aquest motiu el 
passat dijous 13 de novembre 
els alumnes de segon curs de 
Gràfica Publicitària van visitar 
les instal·lacions de l’empresa 
NConcept (Next Concept in 
Visual Comunication), especia-
litzada en rètols comercials, re-
tolació de vehicles, senyalèti-
ca, comunicació urbana i rural, 
estands per a fires i events i 
pancartes, entre altres, on van 
poder veure materials, maqui-
nària, el treball en directe dels 
professionals que hi treballen i 
ampliar coneixements amb les 
explicacions de Joan Torrents, 
el seu director. Des de l’escola, 
volem agrair a tots ells la seva 
col·laboració.
 

L’EMA Gaspar Camps visita 
l’empresa igualadina NConcept

LLIBRES / LA VEU

Amb la narració titulada Móres 
de tardor l’escriptor capelladí 
ha participat en una edició es-
pecial de la revista cultural “La 
lluna en un cove” que s’edita a 
Ontinyent i que es presenta en 
format de llibre. A petició dels 
responsables d’aquesta publi-
cació ha escrit una al·legoria 
de l’arribada de la nova esta-
ció meteorològica a partir de 

la història de na Roqueta, una 
nena de deu anys a qui rega-
len una finestra que li permet 
endinsar-se en la nova esta-
ció.
El nou conte de Pinyol apareix 
al costat de textos signats en-
tre altres per escriptors dels 
Països Catalans com Pep 
Rovira, Jaume Pubill,  Maria 
Carboni, Marta Alerm o Jor-
di Serret i per una selecció 

Joan Pinyol participa en l’especial de 
tardor de “La lluna en un cove”

de contes d’autors com Bram 
Stoker, Thomas Gray, Ale-
xandra  Grebennikova, Lev 
N.Tolstoi i Aleksandr S. Push-
kin, tots amb el denominador 
comú d’haver contextualitzat 
les trames a la tardor. El nú-
mero 57 de “La Lluna en un 
cove” es troba ja a la venda a 
les llibreries.

DISSENY / LA VEU

L’il·lustrador i dissenyador 
gràfic igualadí Xavier Mula ha 
resultat guanyador del con-
curs que escollia el logotip de 
la Biblioteca Municipal l’Ate-
neu d’Esparreguera.
El concurs, que premiava el 
guanyador amb una dotació 
econòmica de 600 euros, va 
tenir molta acceptació i èxit: 
s’hi van presentar 73 perso-
nes i un total de 105 projec-
tes, ja que les bases perme-
tien presentar dues obres per 
persona.
Durant el veredicte, es van 
fer tres rondes, per anar des-
triant les obres. De les cent 
cinc obres inicials, trenta-una 
van passar la primera ronda. 
De les trenta-una, tretze van 
passar la segona. I d’aques-

tes tretze, es van triar les cinc 
obres finalistes.
Durant l’acte de lliurament de 
premis, els membres del jurat 
van remarcar el gran nivell de 
les obres presentades i que 
les constants que havien apa-
regut en la majoria de projec-
tes eren el joc amb elements 
de l’edifici, tant el cub exterior 
com la làmpada recuperada 
de l’antic teatre de l’Ateneu, i 
el llibre o la lectura en general 

com a element comú.
El Xavier Mula, sota el pseu-
dònim “La casa dels llibres” va 
presentar un logotip que juga 
amb l’estructura de l’edifici de 
la Biblioteca, en forma de lli-
bre, i amb una porta oberta, 
representant l’obertura a la 
lectura i al coneixement. La 
biblioteca es representa com 
una casa oberta a tothom i re-
sumeix a la perfecció els tres 
elements claus de la bibliote-
ca: l’edifici característic, els 
llibres i el poble.
Un logotip dinàmic, juvenil 
i fresc que serà la marca de 
distinció de la Biblioteca i que 
tindrà molta presència en 
totes les activitats i cartells 
i altres esdeveniments que 
puguin sorgir durant molt de 
temps.

L’ igualadí Xavier Mula guanya el concurs de 
logotip de la Biblioteca Municipal l’Ateneu 
d’Esparreguera

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



Una misteriosa ciutat oculta, Petra, per darrera de les Mun-
tanyes al sud del Mar Mort i a l’entorn del Desert de Jor-
dània, com si d’una aparició es tractés et ve a trobar quasi 
de sobte. Entre centenars de propostes per als visitants, 
ben aviat adverteixes que es tracta d’un dels jaciments 
arqueològics de més rellevància de tot l’Orient Mitjà, una 
circumstància que l’ha convertida en l’explotada destinació 
turística que és. Aquesta espectacular ciutat de l’Antiguitat, 
l’antiga capital nabatea, a mercès de l’aigua va constituir 
un veritable oasi d’uns quinze quilometres quadrats per 
a les caravanes d’Aràbia que portaven les mercaderies 
d’espècies i seda de l’Índia; l’ivori d’Àfrica; perles del Mar 
Roig; i l’encens del sud d’Aràbia, a més d’altres productes 
de luxe; tot conquerint el nivell de prosperitat que va propi-
ciar que sobirans i mercaderes enriquits hi construïssin uns 
fastuosos edificis excavats a les seves rosades pedres. Petra 
ha arribat fins als nostres dies en un estat de magnífica con-
servació, certament gràcies a què durant llargues centúries 
la seva existència havia estat silenciada com a conseqüèn-
cia de les destrosses de terratrèmols; i per les devastadores 
incursions d’altres pobles.  
A l’any 1812, de la mà de l’explorador suís i arabista Johann 
L. Burckardt, va ser exterioritzada novament aquesta me-
ravella del Món Antic; constituïda per centenars d’edificis 
tallats a la mateixa roca que fascinen a tothom per la super-
ba bellesa de les seves vetes de colors rosats  I l’estructura 
més espectacular de tot el complex edificat a la roca és 
l’anomenada joia rosa que justament te la fas teva tan 
bon punt com hagis travessat una angosta obertura, com 
una espècie de congost d’altes parets rocoses. Passar per 
aquests camins és ingressar en els diferents períodes, des 
de l’edomita al romà passant pel nabateu, en què les petja-
des d’antics  pobladors delaten aquella màgia enigmàtica 
de carrers, temples, tombes i coves, que tant ha atret a ar-
tistes, escriptors i cineastes.
Per descomptat, el valor universal de Petra és la seva ex-
cepcional riquesa arquitectònica, especialment En el Tre-
sor, Al-Khazneh, de seguida admiraràs la vasta extensió de 
l’elaborada tomba i la sorprenent disposició de cada secció 
del temple: espais religiosos de notable alçària, passadis-
sos, túnels i canals que, combinats amb una àmplia xarxa 
de cisternes. Tanta intimitat s’obre a una espectacular fusió 
de façanes d’estètica hel·lenística i una singular manifesta-
ció de l’art nabateu esculpit a la pedra. El Tresor és, en de-
finitiva, una creació realment impressionant amb els seus 
quaranta metres d’alçada i vint-i-cinc d’amplada; localitza-

da en una zona resguardada de les inclemències climàtiques. 
I, malgrat que  el seu interior ja no és guardià de vells tresors; 
el valor magnànim d’aquesta obra és la llum quasi hipnotitza-
dora que et regala cada despuntar del dia. 
En una altra orientació, una successió innombrable d’escales 

força transitades t’acompanyen fins al  Monestir, Ad-Deir, 
l’edifici més gran de la ciutat; una tomba del segle I, amb una 
colossal façana decorada amb total sobrietat. Tota l’ascensió  
és una invitació a unes vistes impressionants sobre la vall de 
Petra, les muntanyes que l’envolten i les terres palestines. 
Finalment, al capdamunt, el Monestir se’t presenta en estat 
pur, sense restauracions, per a relatar-te la importància de 
ser un punt de pelegrinatge i congregació dels nabateus. La 

seva àmplia plaça, a l’entrada del temple, amb les restes de 
columnes i altres elements arqueològics mig soterrats, testi-
monia l’agraït repòs per a de nombrosos fidels. 
.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Petra, la ciutat ocultaArquitectures i veïnatges
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MÚSICA / LA VEU

Diumenge vinent dia 30, la 
Coral de Santa Maria d’Iguala-
da i un grup d’acompanyants 
es reuniran en un dinar de 
germanor per cloure les fes-
tes commemoratives de 75è. 
aniversari. Queden encara 
uns quants actes que se cele-
braran l’any vinent i que seran 
una mena de repicó d’aquesta 
efemèrides.
L’acte del proper diumenge 
començarà a les 2 de la tarda 
al restaurant Canaletas. Es 
farà un lliurament de records i 
un sorteig de regals. A la so-
bretaula hi ha anunciada l’ac-
tuació de l’il·lusionista interna-
cional Xevi.

Divendres “Parkinson som 
tots”
El proper divendres dia 28, a 
les 8 del vespre la Coral de 
Santa Maria convidada per la 
Coral Mig To, participarà en la 
vetllada “Parkinson som tots” 
que tindrà lloc en l’auditori del 
Museu Comarcal. 

Festa de santa Cecília
El darrer dissabte dia 22, 
festivitat de santa Cecília, la 
Coral va solemnitzar amb els 
seus cants la missa vesperti-
na de l’església de la Soledat 
que va presidir mossèn Josep 
Massana, rector i arxiprest. A 
l’ofertori s’interpretà La cançó 
de la Moreneta d’Antoni Nico-
lau, i a la comunió Tot per Vós 
de Maria del Rio, amb solo 
de Teresa Calaf i Rafi Pérez. 
La celebració va acabar amb 
l’himne a santa Cecília, de 
Lluís Romeu. Després els i les 
cantaires es reuniren en un 
sopar de germanor.

Diumenge, “Màgic dinar de cloenda” del 
75è aniversari de la Coral de Santa Maria

El diumenge 23, a la basílica 
i conjuntament amb la Schola 
Cantorum, es va cantar l’ofici 
de les 12 del migdia en com-
memoració de la patrona de la 
música.

Cloenda de l’exposició “75 
anys”
Fins el proper dissabte dia 29 
pot visitar-se a la sala de la 
Biblioteca Central, l’exposició 
“75 anys”, commemorativa 
d’aquest aniversari. L’afluèn-
cia de visitants ha estat fins 
aquestes dates, molt concor-
reguda.

CULTURA / LA VEU

L’espectacle multidisci-
plinar “Somnis de sorra” 
ja és va veure a Iguala-
da fa més d’un any en 
una actuació a la Plaça 
Pius XII que va agradar 
molt. Aquesta vegada, 
fet al teatre de l’Ateneu 
amb un públic silenciós 
i expectant, l’espectacle 
va resultar sorprenent i 
deliciós. Així ho van sen-
tir els espectadors que 
van aplaudir diverses 
vegades al mig de la re-
presentació i van dedicar 
als intèrprets una llarga 
ovació final. No ens atre-
vim a relatar l’obra. S’ha 
de veure i la companyia 
Ytuquepintas té corda amb 
aquest format per molt temps.
El proper dilluns tindrem a 
l’AUGA “1036 metres de ve-
getació”  amb Carolina Riba. 
Aquests 1.036 metres són la 
diferència entre la cota més 
baixa de l’Anoia, La Foresta 
de Piera (amb 200 metres), i 

la més alta a Sant Jeroni de 
Montserrat (1.236 metres). A 
través d’aquests 1.036 metres 
de diferència fa un repàs de 
la diversitat de flors silvestres 
que s’hi poden trobar en ha-
ver-hi tanta varietat climàtica.

Somnis de sorra i flor viva a 
l’AUGA



DIVENDRES 28

CLUB DE CINEMA
- Igualada 
Projecció i posterior debat so-
bre la pel.lícula “El vel pintat”, 
de John Curran.
Divendres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca Central. 

FESTIVAL ZOOM 
- Igualada 
Lliurament del Premi Joan Poch 
de Mallerich. En la seva 5a edi-
ció el guardonat serà el director 
artístic de cinema igualadí Llo-
renç Miquel.
Divendres a les 8 del vespre a 
la sala LAB l’Ateneu Igualadí.

MÚSICA 
- Òdena 
Cicle de concerts a l’ermita de 
Sant Miquel. Concert a càrrec 
del Duo Líric.
Divendres a les 9 del vespre a 
l’ermita de Sant Miquel.

CINEFÒRUM 
- Capellades 
Nova sessió del cinefòrum Jo-
sep Romanyà am la projecció 
del film “Bagdad Café” en ver-
sió original subtitulada.
Divendres a les 8 del vespre a 
la sala Paper de Música.

TROBADORS DE LECTURA
- El Bruc 
“Lectures en veu alta”. Els lli-
bres que es llegiran seran es-
collits pels propis participants 
d’una selecció feta per la Bibli-
oteca.
Divendres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca Verge de Montser-
rat.

DISSABTE 29

POESIA
- Igualada 
Dins el Cicle DePellSensible. 
“Els últims dies de la Catalu-
nya republicana”. Presentació 
a càrrec d’Antoni Dalmau.
Dissabte a les 8 del vespre a 
l’Adoberia del Cal Granotes.

DISSABTES INFANTILS
- Igualada 
En el marc dels dissabtes in-
fantils, Abacus cooperativa us 
convida a l’activitat El gran joc 
de la colla Ergosum.        .
Dissabte a les 12 del migdia a 
la botiga Abacus.

FESTIVAL ZOOM
- Igualada 
Gala de cloenda i lliurament de 
premis amb recepció i photocall 
previ de convidats i premiats
Dissabte a les 9 del vespre a 
l’Ateneu Igualadí.

TEATRE
- Piera 
El grup de teatre Quatre per 
Quatre de Granollers presen-
ta l’obra “La visita de la vella 
dama” al concurs de teatre pi-
erenc.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
al Teatre Foment.

TEATRE 
- Òdena 
El grup de teatre d’Igualada 
Quadrat Màgic, estrenarà el 
seu nou espectacle, “Amb Pi-
lotes”.
Dissabte, a les 8 del vespre al-
Teatre Centre Unió Agrícola.

CINEMA
- Vilanova del Camí 
Sessió de cinema per a adults 
amb la projecció de “El Hobbit: 
la desolación de Smaug” (ver-
sió estesa en castellà).
Dissabte a les 10 del vespre al 

centre polivalent de Can Pa-
passeit.

MÚSICA CONTRA LA SIDA
- Masquefa 
MÚSICA CONTRA LA SIDA, és 
un concert solidari, no només 
amb la lluita contra la SIDA, 
sinó que també amb aquella 
gent que ho necessita.
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit al 
Casal de Joves.

DIUMENGE 30

MÚSICA
- Igualada 
Concert final del 1r stage de la 
Banda Simfònica d’Igualada.
Diumenge a 12 del migdia al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

FESTIVAL ZOOM
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula gua-
nyadora del Festival Zoom 
2014
Diumenge a 2/4 de 6 i a 2/4 de 
8 de la tarda a l’Ateneu Iguala-
dí.

TEATRE
- Igualada 
Sandro Dieli, de Teatro d’Ap-
partamento ofereix el monòleg 
“Perbacco”, un viatge pel Me-
diterrani a través de la història 
del vi.
Diumenge a les 7 de la tarda a 
Artèria Igualada.

TROBADA COUNTRY
- Igualada 
L’últim diumenge de cada mes 
té lloc la trobada dels afeccio-
nats a aquest ball.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
l’auditori de l’Ateneu.

GALA DE LA MARATÓ DE PI-

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

ERA TV
- Piera 
Gala prèvia a la XVI Marató de 
Piera TV, presentada per Joan 
Vallès, amb actuacions musi-
cals, poemes, sardanes...
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda 
al Teatre Foment.

MASQUEFA SONA BÉ
- Masquefa 
Concert amb Moby Dixie “Dixi-
eland - Una música del sud”.
Diumenge a les 12 del migdia a 
la sala polivalent de la Rogelio 
Rojo.

CINEMA
- Vilanova del Camí 
Sessió de cinema per a tota 
la família amb la projecció de 
la pel.lícula “Peabody & Sher-
man”.
Diumenge a les 12 del migdia 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

CONCERT SOLIDARI
- Sta. Margarida de Montbui 
Les corals Sifasol i merlet oferi-
ran un concert solidari en favor 
de Caritas parroquial de Mont-
bui. L’entrada serà una aporta-
ció voluntària.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la parròquia de Santa Margari-
da del nucli antic.

DILLUNS 1

CONFERÈNCIA
- Igualada 
Conferència que porta per títol 
“1.036 metres de vegetació” a 
càrrec de Carolina Riba, una 
mirada diferent sobre el paisat-
ge de l’Anoia. Organitzada per 
AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 2

ARA T’HO EXPLICO... C DE 
CREATIVITAT
- Igualada
Taller per a pares i mares, en el 
qual, a partir d’un conte, es par-
larà de la creativitat dels nens a 
càrrec de l’artista Arian Morera.
Dimarts a 2/4 de 4 de la tarda a 
la llar d’infants la Rosella.

DIMECRES 3

XERRADA
- El Bruc 
Xerrada: Parlem de drogues?.
Dimecres a les 8 del vespre al 
Lokal del Bruc.

DIJOUS 4

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “500 ra-
ons per parlar català” de David 
Pagès qui exposa en aquest 
llibre mig miler d’arguments a 
favor del català.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

LA FESTA DELS REIS
- Igualada 
Presentació pública de la can-
didatura de la Festa dels Reis 
d’Igualada per ser inscrita a la 
llista representativa del Patri-
moni Cultural Immaterial de la 
Humanitat de la UNESCO.
Dijous a les 8 del vespre al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

PANTALLA OBERTA
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula “18 co-
midas” de Jorge Coira.
Dijous a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.
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EXPOSICIONS
ESGLÉSIES I ERMITES DE 
L’ANOIA EN MINIATURA 
Francesc Arévalo i Cortès
Vuit maquetes en fusta de les ermites i 
esglésies que tenim a l’Anoia.
Fins el darrer diumenge de novembre a 
l’ermita de la Tossa de Montbui.

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.

PREMI CIUTAT D’IGUALADA 
DE CREACIÓ ARTÍSTICA PRP-
COPI LLUCIÀ
Selecció dels treballs presentats aquest 
any a la modalitat de fotografia dels pre-
mis Ciutat d’Igualada.
Del 21 de novembre al 14 de desembre 
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.

MAS Q FLORES
Natalia Dubovik
Quadres de temàtica floral i d’altres de 
temàtica ètnica inspirats en la Sibèria.
Del 22 de novembre a finals de de-
sembre als Molins de la Font Trobada.
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Ràdio i televisió                            

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Estrena a Tous •  Perdida

RAMON ROBERT.-

Ara per ara,  David Fincher 
(Seven, El club de la lucha, 
Zodiac, La red social ) és un 
dels realitzadors més repu-
tats del darrer cinema nord-
americà. Les seves peŀlícu-
les solen equilibrar qualitats 
cinematogràfiques i comer-
cials, conjunció que es torna 
a donar amb el seu nou títol, 
Perdida, historia dramàtica 
amb elements de thriller. La 
parella situada al centre del 
relat -l’escriptor novaiorquès 
Nick Dunne i la seva dona 
Amy, que ara tracten d’arribar 
a final de mes en un Mig Oest 
que es troba enmig d’una re-
cessió-, presenta tot el sinuós 
contorn extern de la perfecta 
felicitat matrimonial contem-
porània. Però amb ocasió del 
seu cinquè aniversari de no-

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

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

CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors del mes de novembre són:
Angel Parra (Sta. Margarida Montbui) - Susana Pizarro (Piera) - 

Ismael Miquel (Igualada) - Manel Lobato (Igualada)

ces, Amy desapareix i aquest 
contorn s’esquerda formant 
un laberint de fissures. Nick 
es converteix en el principal 
sospitós, embolicat en una 
boira de comportaments equí-
vocs. Amy es transforma en el 
esbombat objecte d’un frenesí 
mediàtic, mentre que el seu  
marit (estigui viva o morta) la 
cerca arreu.
Realitzada pel citat David 
Fincher, la peŀlícula té de pro-
tagonistes a Ben Affleck (el 
marit desconcertat), Rosa-
mund Pike (la esposa desa-
pareguda), Neil Patrick Harris 
i Tyler Perry. El guió és original 
de Gillian Flynn, el qual s’ha 
basat en la seva pròpia novel.
la. Estrenada a Estats Units fa 
gairebé dos mesos, ha rebut 
elogis de la majoria dels crítics 
americans i porta recaptats a 
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Desapareguda

tot el món gairebé 330 milions 
de dòlars, més o menys qua-
tre vegades el que va costar 
produir-la. Tot seguit reprodu-
ïm un fragment de la critica 

signada per Justin Chang a 
les pagines de Variety: “D’una 
precisió quirúrgica, amb un 
ombrívol sentit de l’humor i 
totalment fascinant durant els 

seus rapidíssims 149 minuts, 
aquest tens i efusiu thriller 
psicològic representa un ex-
cepcional binomi de director i 
material.”. 

R.R.- / 

S’estrena als cinemes cata-
lans el nou projecte de Step-
hen Daldry (Billy Elliot, Les ho-
res, El lector), una pel.lícula en 
la què Martin Sheen i Rooney 
Mara, que donen vida a un ca-
pellà i a una treballadora d’una 
ONG, es veuen involucrats en 
el cas de tres nens pobres que 
descobreixen alguna cosa es-
tranya i perillós en l’abocador 
d’un barri marginal i pobríssim 
de Rio de Janeiro.
A mig camí del drama soci-
al i del cinema d’aventures, 
Trash, ladrones de esperan-
za sembla ser la resposta 
brasilera de Stephen Daldry 
a  Slumdog Millonaire. Cal dir 
que la pel.lícula funciona, en 
gran part, gràcies a la conta-
giosa energia i el pur plaer de 
la companyonia que traspuen 
els tres joves adolescents, els 
veritables protagonistes del 
relat, en el que s’imposa la 
cara més aspre de Brasil. 

Misèries de Río
Estrena de la setmana •  Trash, ladrones de esperanza

R.R.- / 

Distribuïda a l’estat espanyol 
pel productor i cineasta igua-
ladí Paco Poch, avui s’estrena 
en algunes comptades sales 
nacionals la producció alema-
nya Amor fou. La peŀlícula si-
tua la seva trama a la ciutat de 
Berlin, en l’època romàntica. 
El jove poeta tràgic Heinrich 
vol superar el caràcter ine-
luctable de la mort gràcies a 
l’amor. Intenta convèncer a la 
seva cosina Marie de suïcidar-
se. Però, malgrat la seva in-
sistència, Marie és escèptica. 
Però la jove Henriette, esposa 
d’un conegut, a qui també ha-
via proposat el suïcidi, sembla 
interessada quan s’assabenta 
que pateix d’una malaltia incu-
rable. 
En clau de comèdia dramàti-
ca i romàntica, la pel.lícula de 
Jessica Hausner ( guió i direc-
ció) està lliurement inspirada 
en el suïcidi del poeta Hein-
rich von Kleist, a l’any 1811. 

Berlín en l’època romàntica
Estrena de la setmana •  Amour Fou

Segons el crític Luis Martínez, 
al diari El Mundo,  “és tracta 
d’una genialitat inclassificable, 
tan coherentment demencial 
que acaba en supèrbia lliçó de 
lògica simbòlica. I, ja que es-
tem, de cinema.”



YELMO CINES ABRERA 3D

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

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. 

TRASH, LADRONES DE ESPERANZA
Regne Unit. Drama i aventures. D´ Stephen Daldry. Amb Rickson Tévez, 
Eduardo Luis, Gabriel Weinstein, Rooney Mara i Martin Sheen. Dos nens de 
les faveles de Rio troben una cartera a l´abocador on busquen diàriament, 
però no s’imaginen que aquest descobriment canviarà les seves vides 
per sempre. Quan la policia local apareix per oferir-los una generosa 
recompensa per la cartera, els dos nois, Rafael i Gardó comprenen que 
han trobat alguna cosa important

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. 

MORTADELO Y FILEMON
Espanya. Animació. De Javier Fesser. Es produeix 
un atac criminal contra l’estabilitat mundial. És un atac de riure. Mentre 
el  caos de  la  broma  i  el riure fluix  s´apodera de  les  institucions, de 
la  banca, dels ministeris,  de  les  fàbriques i dels col·legis,    l´única 
organització capaç de posar una mica de serietat a tot plegat és la TIA.  La 
Humanitat està en perill i els agents Mortadelo i Filemón hauran d´entrar 
en acció.

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/ MORTADELO Y FILEMON (7 
anys)
Dv.: 18:30/20:30/22:30
Ds.: 16:30/18:30/20:30/22:30
Dg.:11:40/16:30/18:30/20:30/22:30
Dll a Dj.: 18:30/20:30

2/MORTADELO Y FILEMON (en 
català) (7 anys) 
Dg.: 12:00
2/LOS PINGÜINOS DE 
MADAGASCAR (en català) (apta) 
Ds. i Dg.: 15:30
2/LOS PINGÜINOS DE 
MADAGASCAR 3D (apta) 
Dv a Dj.: 17:30
2/MORTADELO Y FILEMON 3D (7 
anys) 
Dv a Dj.: 19.30
2/ESCOBAR PARAISO PERDIDO 
(12 anys) 
Dv a Dj.: 21:30

3/TRASH (12 anys) 
Dv.: 17.55/20:20/22:45
Ds.: 15:35/17.55/20:20/22:45
Dg.: 11:40/15:35/17.55/20:20/22:45
Dll a Dj.: 18:30/21:20

4/LOS JUEGOS DEL HAMBRE 
SINSAJO (12 anys)  
Dv. i Ds: 17.30/20:00/22:30
Dg.: 11:30/17.30/20:00/22:30
Dll a Dj.: 17:35/20:05

5/LOS PINGÜINOS DE 
MADAGASCAR (apta) 
Dv.: 18:00/20:00/22:00
Ds.: 16:00/18:00/20:00/22:00
Dg.: 11:45/16:00/18:00/20:00/22:00
Dll a Dj.: 18:00/20:00

6/NINJA TURTLES (7 anys)
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Dg.: 11:50
6/LOS JUEGOS DEL HAMBRE 
SINSAJO (12 anys)
Dv.: 18:45/21:15
Ds. i Dg.: 16:15/18:45/21:15
Dll a Dj: 18:45/21:15

7/ DIXIE Y LA REBELION ZOMBI 
(7 anys)
Dg.: 12:15
7/DOS TONTOS MUY TONTOS(12 
anys)  
Dv.: 17:50
Ds i Dg.: 15.30/17:50
7/RELATOS SALVAJES(16 anys)  
Dv. a Dg: 20:00
Dll a Dj.: 21:30
7/DOS A LA CARTA (apta)  
Dv. a Dg: 22:30
Dll a Dj.: 19:35
7/LA ISLA MINIMA (16 anys)  
Dll a Dj.: 17:35

8/ LOS BOXTROLLS (apta)
Ds.: 16:30
Dg.: 11:50/16:30
8/ INTERSELLAR (12 anys)
Dv a Dg.: 18:30/21:45
Dll a Dj.: 17:30/20:45

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
Aquest divendres no hi ha sessió 
de Cineclub
RELATOS SALVAJES

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 45 SETMANES TANCAT

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
DE DIOSES Y HOMBRES (7 anys) 
Dissabte: 18:00
BARBACOA DE AMIGOS (7 anys)
Diumenge: 18:00
PERDIDA (12 anys)
Diumenge: 19:40
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La reialesa de Crist es fa 
present en el capítol 25 de 
l’evangeli segons sant Ma-
teu amb el seu judici de tota 
la humanitat. Tots els pobles 
han de donar comptes da-
vant el qui és el l’únic sobirà 
del cel i de la terra. El qui 
va dir d’ell mateix: «No he 
vingut a condemnar el món, 
sinó a salvar-lo. Els qui em 
rebutgen a mi i no acullen 
les meves paraules, ja te-
nen qui els condemnarà: és 
la paraula que jo he predi-
cat, la que els condemnarà 
el darrer dia» (Jn 12,48), ara 
es presenta com a jutge de 
tota persona. Però, de fet, 

Crist no condemna ningú. En 
ell, i solament en ell, tota per-
sona troba la salvació. Com 
pot, doncs, condemnar el qui 
és la salvació? La condem-
na es dóna en el qui es troba 
lluny de Jesús. La mort és el 
moment de la gran veritat de 
l’home. Tota màscara cau en 
aquell moment, la veritat de 
cada persona es manifesta 
plenament davant d’aquell 
que és la Veritat en l’amor. 
El qui és la Veritat ha sortit a 
cercar l’home, tot home, per 
salvar-lo. Aquest és l’amor 
misericordiós que jutja l’ho-
me.
El qui ha sortit a cercar l’ho-

me és el qui ara és present 
enmig del món i és també 
el qui ha de venir a la fi dels 
temps a judicar els vius i els 
morts. En els qui anem fent 
camí per aquest món han de 
ressonar de manera clara en 
el nostre cor les paraules de 
Jesús: quan jo tenia fam… 
quan tenia set... quan era 
foraster... L’autèntica realitat 
que ens manifesta que estem 
en la veritat del qui és a prop 
de Jesús és l’amor, la caritat 
concreta envers el germà que 
està en la pobresa de la fam, 
de la soledat, de la malaltia. 
No podem restar indiferents 
als germans que viuen en les 

ROMÀ CASANOVA

El Rei dirà… quan jo tenia fam… quan tenia set...
quan era foraster... (Mt 25,35)

Bisbe de Vic

diferents pobreses, tant la 
material, com la moral, com 
l’espiritual. Ser una Església 
en sortida missionera signi-
fica obrir els ulls a la realitat 
del germà i el cor als qui ne-
cessiten el nostre ajut frater-
nal. El mateix Crist que ens 
envia a la missió és el qui 
ens espera en el germà amb 
les ferides materials, morals 
o espirituals.
No podem restar indiferents 
als germans que viuen en les 
diferents pobreses, tant la 
material com la moral o es-
piritual I parlant de salvació i 
de judici, en el context de la 
urgència de l’evangelització, 

és bo de recordar un pensa-
ment del beat Pau VI, papa, 
en l’encíclica Evangelii nun-
tiandi: «No seria pas inútil 
que cada cristià i cada evan-
gelitzador examinessin amb 
profunditat, per mitjà de la 
pregària, aquest pensament: 
els homes podran salvar-se 
per altres camins, gràcies 
a la misericòrdia de Déu, si 
nosaltres no els anunciem 
l’Evangeli; però, ¿podrem 
nosaltres salvar-nos si per 
negligència, per por, per ver-
gonya o per falses idees dei-
xem d’anunciar-lo? Perquè 
això significa ser infidels a la 
crida de Déu» (núm. 80).

ESGLÉSIA / LA VEU

Un acte cultural i de culte a la 
Sagrada Família ha estat el 
moment públic del Congrés de 
la pastoral a les grans ciutats 
que aquesta setmana es fa a 
Barcelona. El papa Francesc 
ha dirigit un missatge als as-
sistents en el que remarca la 
importància de fer sentir “la 
proximitat i la misericòrdia de 
Déu” en les grans metròpolis. 
Un text que també convida 
als pastors “a trencar els es-
quemes als que estem acos-
tumats quan sigui necessari”.
L’acte ha tingut una part musi-
cal amb la Polifònica de Puig-
reig i l’Escolania de Montser-
rat. També s’han presentat la 
realitat dels cinc continents 
amb el testimoni de quatre 
catalans procedents d’altres 
països.
Dins de l’acte, el cardenal Llu-
ís Martínez Sistach ha presidit 
una litúrgia de la Paraula. En 
l’homilia, basada en la lectu-
ra de l’Apocalipsi, ha explicat 
que “el cristianisme va comen-
çar a la ciutat de Jerusalem 
i d’allí s’expandí a les altres 
ciutats” i ha situat com horitzó 
de les pastoral a les ciutats “el 
Jerusalem celestial” que re-

presenta el temple de Gaudí.
L’acte ha anat precedit d’una 
breu salutació a la sagristia de 
la Sagrada Família amb el pre-
sident Artur Mas, la presidenta 
Núria de Gispert, l’alcalde Xa-
vier Trias, i el president de la 
Diputació, Salvador Esteve. 
Els bisbes catalans i l’abat de 
Montserrat també han estat 
convidats a l’acte de la Sagra-
da Família, que ha començat 
amb una foto de grup a l’altar 
de la Basílica.

Missatge del papa Francesc 
dirigit al cardenal Lluís Mar-
tínez Sistach

“Querido Hermano:
Te saludo con afecto en estos 
momentos en que se dan los 
últimos pasos del Congreso 
Internacional de Pastoral de 
las Grandes Ciudades, cele-
brado en Barcelona. Y saludo 
también a los organizadores y 
participantes en sus distintas 
fases. 
Me alegro por los esfuerzos 
realizados, y aliento a todos a 
seguir reflexionando, de ma-
nera creativa, sobre el modo 
de afrontar la tarea evangeli-
zadora en los grandes núcleos 
urbanos, cada vez en mayor 
expansión, y en los que todos 

necesitan sentir la cercanía y 
la misericordia de Dios, que 
nunca los abandona. Él siem-
pre sabe hacerse encontrar, 
toma la iniciativa para ofrecer 
el sentido de la vida verdade-
ra a quienes están solos, de-
sorientados o doloridos por las 
heridas provocadas a menudo 
por una sociedad frenética e 
insolidaria.
La Iglesia tiene la misión de 
hacer llegar la Buena Noticia 
de Jesucristo y su amor sal-
vador a los diferentes ambi-
entes, sin temer al pluralismo 
y sin caer en discriminación 
alguna. No considera una 

El papa convida a les grans ciutats reunides a Barcelona a 
mostrar “la proximitat i la misericòrdia de Déu”

pérdida salir a las periferi-
as, o cambiar los esquemas 
acostumbrados, sí es preciso. 
Como a una madre, lo que le 
interesa es el bien de sus hi-
jos, sin escatimar esfuerzos y 
sacrificios: que no les falte la 
luz del Evangelio para llevar 
una vida fecunda de esperan-
za, de alegría y de paz; que no 
les falte acogida para sentirse 
integrados en una comunidad, 
sea en circunstancias de dis-
gregación como de frío ano-
nimato; que crezca en ellos el 
espíritu de auténtica solidari-
dad con todos, especialmente 
con los más necesitados.
Pido al Señor que los trabajos 
de ese Congreso iluminen la 
acción pastoral en el momento 
actual, y les bendigo de cora-
zón a los congresistas y a cu-
antos participan en el solemne 
acto que, con esta ocasión, 
tiene lugar en el emblemático 
templo de la Sagrada Familia, 
en Barcelona.
Te ruego que reces y hagas 
rezar por mí y por los frutos de 
mi servicio a la Iglesia.
Que Jesús te bendiga y la Vir-
gen santa te cuide.
Fraternalmente, Francisco”



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.

   

              

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 Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com
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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

TENIM UN CONFLICTE
En Joan vol passar el dinar de 
Nadal  amb la seva família i 
la Teresa, no vol sentir-ne ni 
parlar; ella vol anar amb els 
seus pares i la seva germana. 
En Joan i la Teresa tenen un 
conflicte, un de tants con-
flictes que ens separen i ens 
enfronten els uns als altres. 
Les persones sanes, preferim 
estar en harmonia amb les per-
sones que ens envolten, però 
és evident que això no sempre 
és possible. És inevitable que 
entre diferents “egos” apare-
guin discrepàncies que s’han 
de resoldre, no es poden negar. 
Hi ha bones i males maneres 
d’abordar un conflicte: Una de 
les més habituals és la compe-
tició. En Joan i la Teresa poden 
començar a discutir entrant 
en una lluita de poder en què 
ningú estarà disposat a cedir. 
O bé,  un dels dos pot cedir  i  
passar el  dinar de Nadal sen-
tint-se malament i contagiant el  
malestar a l’altre. També poden 
negar el conflicte, de manera 
que possiblement acabaran 
dinant sols i avorrits a casa.
La sortida a tot plegat no és 
tan complicada però cal diàleg 
i, sobretot, escolta. Si en Joan i 
la Teresa seuen tranquil·lament 
i s’expliquen l’un a l’altre, no 
només quina és la seva pos-
tura, sinó també el per què 
és tan important per a ells. Si 
són capaços de donar-li un 
espai d’escolta a l’altre per 
que s’expressi sense jutjar-lo, 
potser entendran què és el 
que realment els amoïna del 
tema. En Joan no suporta com 
els infla de menjar la mare 
de la Teresa, i la Teresa troba 
que les sobretaules de casa 
d’en Joan són avorridíssimes. 
La solució serà força senzi-
lla: aniran a dinar a casa d’en 
Joan i passaran la sobretaula a 
casa la Teresa. I tots contents!



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:
Posa a remullar les panses en un bol amb aigua freda durant uns 30 
minuts, �ns que quedin ben hidratades.
Posa la molla de pa en un bol, aboca la llet i deixa que es xopi bé. 
Escorre la llet sobrant.
Per al farciment, posa la carn de porc picada en un bol. Afegeix el fetge 
de pollastre, les ametlles picades i la dent d'all picada. Agrega la molla 
de pa i les panses remullades, un polsim de farigola i les orellanes. 
Salpebra i empolsa amb julivert picat. Pasta bé amb les mans.
Assaona el pollastre per dins i introdueix el farcit en el seu interior. 
Lliga-ho amb una corda de cuina i assaona per fora. Col·loca el 
pollastre sobre una plata apta per al forn amb sal. Afegeix les patatetes 
pelades al voltant i aboca aigua per tota la safata (que cobreixi uns dos 
dits). Rega la carn amb la meitat del brandi i forneja (prèviament 
calent) a 180ºC, durant 45 minuts.
Pela les pomes, treu el cor, talla a tossos i salta-ho en una paella amb 
un rajolí d'oli. Incorpora a la plata amb el pollastre.
Escalfa la resta del brandi en un cassó, �ameja i aboca sobre el 
pollastre. Forneja el conjunt a 180ºC, durant 5 minuts.
Decora el pollastre farcit amb unes branques de romaní i amaneix amb 
vinagreta. 

Ingredients (4 persones) :
- 1 pollastre
- 1 fetge de pollastre
- 250 g de carn de porc picada
- 12 patatetes
- 1 dent d'all
- 2 pomes reineta
- 100 g panses
- 50 g d’orellanes
- 100 g d'ametlles
- 100 g de molla de pa
- 200 ml de llet
- 1 copa de brandi
- aigua
- oli d'oliva 
- sal
- Pebre
- Vinagreta

Pollastre farcit amb les seves guarnicions

- julivert
- farigola seca



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.-

L’Eduard Creus és un igualadí 
que, com tots, ha viscut la festa 
de Reis des de menut. Ara és 
l’encarregat d’assolir l’interès de 
la Unesco per declarar la Festa 
de Reis d’Igualada com a Patri-
moni Cultural de la Humanitat. 
Tot i que la Festa s’ho mereix 
amb escreix i que l’Eduard és un 
excel·lent comunicador i especi-
alista en màrqueting, som cons-
cients que a Unesco hi arriben 
peticions de tots els països del 
món i per tant, per guanyar, 
caldrà explicar-se molt i molt 
bé. No hi pateixo gens, l’Edu-
ard s’explica molt bé. Les seves 
col·laboracions amb la premsa 
comarcal ens ho demostren 
cada setmana.
Què fa única la Festa dels 
Reis d’Igualada?
És una festa en què tota la 
població, des dels més menuts 
als més ancians viuen amb 
orgull, la qual cosa contribueix a 
reforçar el sentiment d’identitat i 
de continuïtat de tota la comu-
nitat.
És una expressió cultural?
Sens dubte, aquesta festa 
representa un dels períodes 
amb més significació i més par-
ticipació de la societat iguala-
dina al llarg de l’any.
Perquè la festa acull a totes 

les generacions d’igualdins?
És una festa centenària (120 
anys). D’una manera o d’una 
altra tots els igualadins l’han 
viscuda al llarg de la seva vida. 
La màgia de la festa en sí fa 
que malgrat el pas dels anys la 
puguin anar gaudint, indepen-
dentment de l’edat que es tingui.
La figura del Patge Faruk 
com i quan apareix?
El Patge Faruk va visitar per 
primer cop Igualada, l’any 1943, 
convidat pel senyor Lluís Valls, 
un docent igualadí.
Quins són els valors Unesco 
de la Festa de Reis d’Igua-
lada?
N’hi ha una bona colla. És porta-
dora de solidaritat i generositat, 
fomenta l’esperit col·lectiu i coo-
perador, promou el voluntariat, 
la integració i la hospitalitat, pro-
picia els ponts de diàleg social, 
cultural i de respecte mutu.
Estem preparats per a una 
eventual negativa?
Malgrat posar-hi tots els 
esforços i dedicació, quan 
es presenta una candidatura 
d’aquesta mena és obvi que les 
possibilitats d’aconseguir-ho o 
no hi són presents. Cal estar 
preparat tant per a una cosa 
com per l’altra.
La Festa de Reis d’Igualada 
és un model organitzatiu?
Més que un model organitzatiu 

diria un bon sistema de coordi-
nació. A la Comissió organitza-
dora de la Cavalcada no hi ha 
càrrecs de cap mena. Tots tre-
ballem i tots ens hi involucrem 
al 100%. Són molts els punts a 
tenir en compte a l’hora de pre-
parar la festa. La bona coordi-
nació de tots es tradueix en l’èxit 
de la festa.
La Festa dels Reis ha evoluci-
onat i s’ha adaptat als temps, 
mantenint però sempre el seu 
esperit tradicional. Pensa que 
li cal seguir evolucionant?
L’evolució cal que continuï. No 
es pot aturar. Quan més reco-
neixements tingui la festa, més 
alt puja el llistó. Cal adaptar-se 
als nous temps i a les noves ten-
dències. Això sí, mantenint l’es-
perit de la festa per sobre de tot.

La setmana passada, una delega-
ció de l’Ajuntament d’Igualada va 
ser a Madrid, en un acte organit-
zat sota la tutel.la del Ministerio 
de Administraciones Públicas i 
sota el paraigües de la Comissió 
Europea. La raó de la trobada, 
en la que hi eren presents repre-
sentants d’ajuntaments de tota 
Espanya, era la de posar en comú 
fòrmules per compartir experièn-
cies, especialment en l’àmbit de 
la col.laboració intermunicipal 
internacional. A l’escenari, quatre 
ajuntaments que servien de 
model: Sevilla, Málaga, Sabadell 
i.... Igualada! 
Ja és de per sí una petita mostra 
d’orgull trobar-se amb la capital 
de l’Anoia com a model per expli-
car les seves estratègies de col.
laboració entre municipis -Igua-
lada ja porta anys establint con-
tactes amb ciutats de diversos 
països de la UE, especialment a 
l’entorn del 4D Health- però ho és 
més encara si, de les quatre ciu-
tats presents, dues són catalanes. 
Però hi ha més: originàriament, 
eren totes quatre! Es veu que, a 
darrera hora, algú del Ministerio 
va col.locar Sevilla i Málaga per 
“igualar” les coses, no fos cas que   
quatre ajuntaments catalans  
-cap del PP, òbviament- hagues-
sin d’explicar a tots els d’Espanya 
com es fan les coses. Hasta ahí 
podríamos llegar!, devien dir. 

La crisi econòmica ha fet 
minvar la cavalcada?
Pràcticament no. El número 
de persones que desitja col-
laborar a la festa de reis es 
manté i fins i tot augmenta. 
De fet, hi ha llista d’espera. 
Pel que fa als paquets, la ràtio 
de la quantitat s’ha mantingut 
estable.
Vostè és especialista en 
màrqueting. Quin és el 
secret de l’èxit dels Reis 
d’Igualada?
Sense cap mena de dubte la 
participació ciutadana. Tots els 
igualadins i anoiencs formem 
part d’aquesta festa, que 
any rere any omple d’il·lusió 
els cors de petits i grans. No 
podem tampoc oblidar a totes 
les persones que al llarg dels 
120 anys la història de la festa 
han treballat per a mantenir-la i 
millorar-la any rere any.
Què li aporten les seves col-
laboracions amb la premsa 
comarcal?
Els articles d’opinió són una 
manera de compartir la pròpia 
visió de les coses amb els lec-
tors. A vegades, els articles 
generen l’intercanvi de criteris 
amb les persones que l’han 
llegit. Conèixer les postures 
dels altres i creuar-les amb les 
teves, no deixa de ser enriqui-
dor.

4 paraules amb... Eduard Creus

Menú Sant Esteve 
dia 26 de Desembre de 2014

Timbal d’alvocat i llagostins de Sant Carles,
 dàtils i microvegetals

Caneló rostit amb beixamel i trufa
Sarsuela de rap, gamba vermella,

 calamar i cloïsses
Tronc de Sant Silvestre

Neules i torrons

Vi Blanc: Menade D.O Rueda
Vi Negre: La Sala D.O Penedès

Cava: cinta Púrpura Juvé & Camps
Aigua, Cafè

Preu: 40€ IVA Inclòs

Menú d’Any Nou  
dia 1 de Gener de 2015

Crema de marisc amb gamba i musclo amb cruixent de pa
Suprema de lluç de palangre, espinacs i suc de garotes

Cuixa d’ànec de gla rostida amb peres
Coulant d’avellana amb gelat de préssec

Neules i torrons

Vi Blanc: Menade
Vi Negre: La Sala D.O Penedès

Cava: Cinta Púrpura Juvé & Camps
Aigua, Cafè

Preu: 40€ IVA Inclòs

Menú de Cap d’Any 
dia 31 de Desembre 2014

Aperitiu
Terrina de foie amb figues esfèric

Vieira amb consomé de tòfona
Caneló de txangurro amb el seu suc i caviar

Llobarro salvatge amb risotto tofonat i suc de rostir
Filet de vedella, llanegues i salsa perigord

Mousse de torró de xixona, xocolata i atmetlla

Raïm de la sort i cotilló

Vi Blanc: Menade D.O Rueda
Vi Negre: Hado D.O Rioja

Cava: Blanca Cusiné D.O Penedès
Aigua, Cafè i copa de sobretaula

Preu: 85€ IVA Inclòs

Bones Festes 
i Bon any 2015!!!El Jardí  Restaurant d’Igualada

Rambla St. Isidre 12  Igualada   Tel. 938 03 18 64

Menjar per emportar 
de les Festes de Nadal , 

Cap d’any i Reis 

-Canelons de rostit de Festa Major..............(Ració 3 canelons 6.50€)
-Crema de marisc amb gamba i musclos i arròs..............8€

-Terrina de foie amb torradetes i compota tomàquet..............  10€
-Escudella de galets i pilota..............8€

-Ànec rostit amb peres..............10€
-1/2 espatlla de xai al forn..............11€

-Sarsuela de rap, gamba i cloïsses..............17€
-Pintada del Berguedà a la catalana..............(Ració 15€)

*Comandes superiors a 60€ t’obsequiem amb una ampolla  de Cava D.O Penedès.
*Per donar un millor servei agrairíem fer la seva comanda amb 24 hores d’antelació.

Menú Nadal 
dia 25 de Desembre de 2014

Coca de bacallà del Berguedà, 
carxofes i cebetes

Escudella amb galets i carn d’olla
Pintada rostida a la catalana

Full amb crema catalana i fruits vermells
Neules i torrons

Vi Blanc: Menade D.O Rueda
Vi Negre: La Sala D.O Penedès

Cava: Cinta Púrpura Juvé & Camps
Aigua, Cafè

Preu: 40€ IVA Inclòs


