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  La Festa de Reis presenta la seva 
candidatura a ser declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat de la UNESCO
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Els Reis 
d’Igualada,
universals

   Igualada tindrà un Parc Infantil, únic al 
país, dedicat tot l'any als Reis d'Orient, 
dissenyat per l'artista Pilarin Bayés, 
inspirada en els vestits que va fer Sita Murt
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L’1 de febrer de 2013, fa quasi dos anys, 
en aquest mateix espai editorial publicà-
vem sota el títol “Una gran oportunitat” 
l’inici del procés perquè la Festa dels 
Reis d’Igualada pugui ser considerada 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat per 
la Unesco. Ahir, un acte a l’Ateneu servia 
com a punt culminant del treball que s’ha 
fet des de la ciutat per poder ser escoltats 
amb possibilitats d’èxit tant a nivell de la 
Generalitat, com del govern espanyol, qui 
és qui, en darrer teme, ha de presentar la 
candidatura.

Dèiem, i seguim defensant, que es tracta  
d’una iniciativa lloable, que pretén enaltir 
un dels elements més genuïnament igua-
ladins i que hauria de ser, de passada, 
una eina que motivés l’orgull i reforcés 
l’autoestima del nostre territori. El camí 
no serà fàcil, perquè quan la Patum de 
Berga o el Món Casteller van obtenir el 
reconeixement, els requisits eren uns 
altres i les possibilitats eren més ober-
tes. Però cal intentar-ho, encara que tot 
el procés només serveixi per aconseguir 
que la Festa dels Reis ens uneixi més que 
mai a la recerca de beneficis comuns i el 
reconeixement que mereix Igualada. Una 
demostració de consens unànime, que 
tant es troba a faltar en d’altres camps 
socials i econòmics, i, sobretot, polítics, 
també ara, en un moment crucial de la 
nostra història. Les paraules són impor-
tants, però més ho són els detalls, els 
compromisos, i els fets. 
La voluntat era aconseguir que la presen-
tació de la candidatura fos un clam clar, 
inequívoc, de la voluntat dels igualadins, 
més enllà de les seves particularitats i la 
seva diversitat. Això ja s’ha aconseguit, 
que és molt. A partir d’ara, queda un camí 
encara llarg i feixuc, no exempt a vega-
des d’injustícies que res tenen a veure 
amb la noblesa de la candidatura, però 
s’ha d’intentar, tot posant-nos al costat 
de la Comissió de la Festa de Reis i de 
l’Ajuntament d’Igualada, que encapçalen, 
amb l’aval necessari, la iŀlusió de tota una 
ciutat. El temps, si és just, acabarà premi-
ant l’esforç.
Aquest, sense cap mena de dubte, seria 
el millor regal que mai haurà tingut Igua-
lada. L’esperarem amb la iŀlusió de cada 
Nit de Reis.

Una festa 
especial

Toni Bou
El campió del món de Trial, millor esportista de l’Anoia de tots els 
temps, va deixar ahir la seva “petjada” particular en l’espai dedi-
cat al Campus del Motor de Castellolí, al costat de Parcmotor, i 
amb la presència del conseller Felip Puig. El pierenc, conegut pel 
seu bon caràcter a més de la seva destresa amb la moto, està ja 
preparant la nova temporada per seguir donant-nos bones sor-
preses. Molta sort!

Josep Antoni Duran i Lleida, líder d’UDC, està propici-
ant una plataforma anomenada ‘Construïm’ per enfron-
tar-se als populismes de ‘Podem’.  De moment l’acom-
panyen Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat,  
Josep Maria Pelegrí, el conseller d’Agricultura, diputats 
del Parlament com Antoni Font, Roger Montañola i Be-
net Maimí, diputat al Congrés Josep Sánchez Llibre, 
Joan Rosell, president de la CEOE, Salvador Alemany, 
president d’Abertis i del Consell Assessor per a la re-
activació Econòmica i el Creixement (CAREC), Josep 
González, president de Pimec i Miquel Valls, president 
de la Cambra de Comerç de Barcelona. Només hi fal-
ten els del lobby del Pont Aeri. Diu que encara és aviat 
per parlar de plataforma electoral. No sembla que hagi 
de recollir massa suport.

Artur Mas, President de la Generalitat, ha presentat 
el seu programa per les eleccions plebiscitàries. Oriol 
Junqueras, líder d’ERC i de l’oposició, de les eleccions 
constituents. Els ciutadans voldrien que es posessin 
d’acord en terminologia i objectius.

Artur Mas, va fer un discurs consistent prioritzant el 
país i la ciutadania. Alguns partits ja han declarat no 
sentir-se aŀludits. Altres ja han dit que de DUI res de 
res. Però ha arribat l’hora de mullar-se. La primera 
elecció ja l’han de fer els polítics. Després el poble ja 
votarà el que li sembli millor.

Oriol Junqueras, va fer el seu discurs, plantejant el 
seu projecte. Tampoc està malament. Però en aquest 
moment només se’n pot encarar un. I tothom remant 
en la mateixa direcció. 

Mariano Rajoy i tot el seu govern, no han parat de dir 
que l’estat seguirà pagant als catalans. Si fos conse-
qüent, hauria de dir que l’estat està compromès en re-
distribuir els diners entre tots els espanyols, que en la 
seva visió inclou els catalans. Però quan enraonen els 
traeix els subconscient. Parlen del fet diferencial català 
i alhora el neguen. I només repeteixen “Artur Mas ha fet 
un pas més cap enlloc”. 

José Manuel Lara, president del Grup Planeta, s’ha fet 
amb el 23% del ‘Periodico’. Però en realitat sembla que 
serà qui manarà. Ja hi ha qui hi veu una inversió com 
‘la Razón’ per poder treballar en contra de ‘Podem’. 
Com diu en Pablo Iglesias, líder d’aquest moviment, 
com més facin, millor li anirà a aquests joves que volen 
canviar a aquesta colla de gent a qui ja se’ls ha passat 

l’arròs i la gent està tipa dels seus excessos.

Jaume Collboni, candidat del PSC a l’alcaldia de Bar-
celona, va llançar les idees per la reforma constitucio-
nal: Que Barcelona aculli el Senat -que els socialistes 
defensen que es converteixi en una verdadera cam-
bra de representació territorial- i que sigui cocapital de 
l’estat. Ja havien demanat el mateix Pasqual Maragall i 
Pere Navarro i la resposta havia estat qualificada igual 
que ara. Ridícula. 

Per Pedro Sánchez, secretari general del PSOE la 
“pluralitat de les Espanyes” no és això. Ell diu “nosotros 
os queremos”, però en català no sabem si vol dir que 
ens volen o que es estimen. I fins ara han tractat Cata-
lunya com una propietat.

Joan Herrera, el líder ecosocialista, vol obrir un “front” 
que suposi una alternativa a ERC i CiU. Així mira de 
presentar-se conjuntament a les eleccions del Parla-
ment juntament amb Podemos i també Guanyem a 
Barcelona. “Molts estem en política per canviar la rea-
litat, i no per fer oposició. Ens deixarem el que faci fal-
ta per aconseguir un acord amb aquests partits”. Està 
clar. De sobiranista res i aposta per ‘la Internacional’ de 
sempre.

Ana Mato, exministra de Sanitat, va enfadar-se molt 
quan el jutge Ruz, va posar per escrit el que tothom 
sabia, però va haver de dimitir quan Mariano Rajoy, li 
va dir que no podia sostenir-la per més temps. 

La reina Letícia ha suprimit la cerimònia militar d’aixe-
car i baixar la bandera al Palau de la Zarzuela. Diuen 
que perquè no li agraden els tocs de corneta que fan 
cada dia a les 8 del matí. I perquè un dia la guàrdia, 
ocupada com estava amb aquesta cerimònia, no va 
deixar entrar a la seva perruquera. Els militars no els 
ha agradat gens que el rei ja no visqui en un “establi-
ment militar”.

Juan José Begué, de 44 anys, fiscal en cap de Lugo, 
que quan era a Girona havia portat el cas Pokémon 
i el naufragi de Banyoles, s’ha suïcidat. La seva mort 
ha sorprès perquè havia estat treballant fins el darrer 
moment. Darrerament havia participat en la posada en 
marxa d’algunes macrooperacions a la zona. Alguns 
dels casos que portava com a fiscal en cap de Lugo han 
tingut força difusió als mitjans de comunicació, com ara 
les operacions Carioca, Campió o Pokémon .

Cal intentar-ho, encara que tot el 
procés només serveixi per a acon-
seguir que la Festa dels Reis ens 
uneixi més que mai a la recerca de 
beneficis comuns i el reconeixe-
ment que mereix Igualada
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El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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La igualadina més coneguda arreu és, sense 
cap mena de dubte, Sita Murt. La majoria d’igua-
ladins l’hem coneguda en alguna de les seves 
facetes personals i, si m’he de quedar amb algu-
na cosa, amb algun ensenyament, és que en el 
seu moment va saber posar-se al capdavant de 
l’empresa i fer-la tirar endavant i amunt.
Quan es va quedar vídua i amb quatre fills molt 
joves, Sita Murt va decidir agafar el brau per les 
banyes i posar-se al davant de l’empresa -Este-
ve Aguilera- per continuar amb el negoci familiar. 
Probablement si hagués optat -com han fet al-
tres famílies- de vendre’s el patrimoni, no hauria 
hagut de treballar. En canvi la Sita va arriscar-se 
a seguir apostant pel treball i va saber conduir la 
fàbrica, portant-la a l’exceŀlència del producte, 
creant una marca molt coneguda, mercès a la 
qualitat dels seus productes i al millor disseny 
en peces de punt.
Li va tocar la conducció d’una fàbrica de gè-
nere de punt en el pitjor moment de la història 
d’aquesta especialitat de confecció de peces de 
vestir. I no solament la va mantenir, sinó que va 
situar la marca Sita Murt entre les millors d’Eu-
ropa. Ho va fer en pocs anys, al mateix temps 
que feia arribar les peces a uns dos mil punts de 
venda a tot el món.
Qualsevol persona que arriba als nivells d’èxit 
personal i coneixement popular als que va arri-
bar Sita Murt, segurament que canviarà els seus 
hàbits i es mostrarà amb un punt d’altivesa. Més 
encara en el competitiu món de la moda. La Sita, 
en canvi, no va variar gens ni els costums ni el 
caràcter. Amb el seu somriure permanent a la 
cara, no defugia aturar-se i parlar una estona 
-poca- ni deixava de preguntar-te pels membres 
de la família que poguessin tenir en aquell mo-
ment qualsevol problema, especialment de sa-
lut. 
El millor de tot però és que també en l’àmbit pro-
fessional, vist des del punt de vista d’un infor-
mador que ha assistit de diverses desfilades de 
moda, la Sita Murt procurava passar el màxim 
de desapercebuda i penso que és l’única dis-
senyadora del món que ha sortit a la passareŀ-
la, al final de la desfilada, portant de la mà a la 
seva néta. I tot això sense deixar de buscar mai 
l’exceŀlència del seu producte, el prestigi de la 
marca i el màxim valor afegit a les peces. És a 
dir, es pot ser competitiu, famós, líder... sense 
deixar de ser un mateix. 
Malauradament ens ha deixat molt prematura-
ment però estic segur que la lliçó que, des de la 
distància li he vist, la tenen molt ben interioritza-
da els seus fills que continuen la tasca de la Sita. 
No sé per on aniran els dissenys que porten el 
seu nom, però estic segur que cadascuna de les 
peces, seguirà portant el segell de la Sita Murt

La lliçó de Sita Murt

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Pep. Pep, era un xicot del poble del Timbaler. 
Havia estat jugador de futbol. En el seu lloc, un dels 
millors. Internacional i campió olímpic. Quan es va 
retirar de l’equip de tota vida, va allargar la seva 
carrera pensant en els diners i no en els colors. I 
algú el va acusar de millorar el seu rendiment amb 
substàncies prohibides. Però en Pep no va parar 
fins demostrar la seva innocència. Després va dedi-
car-se a entrenar. I ho va fer en el ‘seu equip’. Molts 
ho criticaren perquè per aquesta responsabilitat 
creien que calia gent consagrada. Però amb ell el 
Barça va guanyar-ho tot, malgrat utilitzar jugadors 
del planter, mentre els altres gastaven fortunes per 
comprar-ne. Tot i així no li van reconèixer cap mèrit 
i no paraven de desacreditar-lo. I això que ell no es 
posava mai amb ningú i sempre era mesurat en els 
seus comentaris. I seguien criticant-lo quan amb el 
seu sistema i amb molts dels seus jugadors, ‘la roja’ 
va guanyar dues copes d’Europa i un mundial. Igual 
que la ‘mannschaft’, que també va beure dels seus 
plantejaments, guanyant la següent copa del món.
Hi ha qui tampoc tolera que hi hagi un vailet, baixet 
i esquifit a qui diuen el ‘millor del món’. Són els que 
defensen  el seu campió, alt, musculat, guapo i ric. 
I no paren de remoure cel i terra perquè tothom ho 
vegi com ells. Però per molt bo que el vulguin fer 
-que ho és- no deixa de ser un cregut envejós que 
només vol ser el millor per presumir. No pel plaer 
de ser-ho. Una estrella obsessionada en superar el 
seu ‘petit rival’, que molt més jove, ja és a l’Olimp 
dels més grans.
Són també els que no entenen que hi pugi haver res 
millor que el seu. Els que no troben mai res bé del 
que fan els altres. Els que per ser ells, sempre han 
d’ensorrar a la resta. Són els que ara qualifiquen 
de “rotund fracàs” que més dos milions tres-cents 
mil ciutadans s’hagin acostat a dipositar un paper 
en una urna. Els que havien intentat desacreditar la 
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votació dient que era una botifarrada. Els que havi-
en aconseguit als jutjats que no fos un referèndum. 
Els que no van deixar que fos una consulta. I ara 
no saben que fer davant la voluntat dels ciutadans. 
Davant la il·lusió de tanta gent va voler expressar 
la seva voluntat de ser. Estan fora de sí pel que 
entenen una revolta. I així menystenen els qui han 
fet un pas endavant. S’emparen en els que callen. 
I els fan seus. Per a ells cap iniciativa ciutadana té 
cap sentit ni futur.  
En el passat criticaven que els ciutadans anessin a 
les fàbriques a treballar. I si es feien rics, eren no-
més burgesos de poble i no aristòcrates com ells. I 
quan comerciaven, els escarnien dient que només 
pensaven en els diners i es mofaven de que per 
guanyar-ne haguessin de treballar. I ara que hi ha 
escassetat, diuen que són insolidaris, per queixar-
se que els seus diners serveixin per ajudar els al-
tres, a costa de perdre molts dels serveis als que 
tenen dret. Són els que ni paren, ni pararan. Es 
creuen superiors per tenir el poder i controlen la 
distribució dels diners.
Se’n riuen d’aquest poble de gent normal, treballa-
dora, callada i pacient. Que sap que es va més lluny 
amb el treball i l’esforç, que amb les imposicions i 
les conquestes. Que vol viure en pau. Gent que, 
malgrat les errades -que també en fa- volen ser qui 
són. I no es consideren superiors a ningú. Saben 
de l’esforç i el treball. Coneixen la cultura de fer 
cada dia una mica més. O intentar-ho. També que 
per fer-ho els altres constantment els escarneixen i 
desacrediten. I que cercaran les seves febleses per 
corrompre i així comprar voluntats. Per això saben 
que facin el que facin, mai ho trobaran bé. Perquè 
els altres no volen diferencies. Volen que tots siguin 
iguals o inferiors. No poden suportar  tenir algú di-
ferent al costat i no poder pregonar que ells són els 
millors. Encara que no sigui veritat.

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

SÍLVIA PIQUÉ BORRÀS

Procediments
judicials

C. Castellfollit núm. 1-3
IGUALADA

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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva banyera per un pràctic plat de dutxa

Instal.lació 
i manteniment 

de calderes

AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CALEFACCIÓ • A.CONDICIONAT • MANT.INDUSTRIAL • E.SOLAR 

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 
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LOTTO 6/49
· Dissabte 29/11/2014

9-12-31-37-39-47
Complementari: 35
Reintegrament: 8

· Dimecres 3/12/2014
7-11-25-26-31-42

Complementari: 29
Reintegrament: 3

TRIO
· Dijous 27                  564  
· Divendres 28          457
· Dissabte 29     425
· Diumenge 30          758
· Dilluns 1               775
· Dimarts 2       283
· Dimecres 3      992

ONCE
· Dijous 27              63920
· Divendres 28       21061
· Dissabte 29    42806
· Diumenge 30       91981
· Dilluns 1             87008
· Dimarts 2    30744
· Dimecres 3    20983

· Dijous 27   2-8-22-33-37-42   C: 13  R: 5
· Dissabte 29   2-8-25-29-32-37  C: 21   R: 2

· Diumenge 30   11-37-38-49-51  Núm. clau: 7 

· Dimarts 2   3-15-25-44-49  Estrellas: 1/9

DESEMBRE
5: Dalmau; Sabas; Guerau de Braga. 
6: Nicolau; Pere Pasqual; Fortià,; Asel.la..
7: Ambròs; Eutiquià; Fara.
8: La Puríssima; Eucari; Ester.  
9: Restitut; Pere Fourier; Leocàdia.
10: Eulàlia; Júlia; Melquíades. 
11: Damas I, papa; Sabí; Daniel Estilita; Ida.

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

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

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

Premi per a APINAS
•• JOSEP ELIAS FARRÉ

En l’acte del lliurament dels Premis 
Ciutat d’Igualada, el de Mn. Josep 
còdol al compromís Social i Cívic, va 
correspondre a APINAS (Associació 
de Pares Igualadins de Nens i Adoles-
cents Subdotats). Una distinció més 
que merescuda, per la seva llarga 
trajectòria. Una història, recordem-ho, 
que iniciaren tres pares amb fills dis-
capacitats.
El tinent d’alcalde de Cultura Josep Mi-
serachs, en el seu encertat i eloqüent 
discurs final que rebé forts aplaudi-
ments, nomenà el Llorenç, el Domè-
nec i el Jordi que, agobiats, cercaren 
solidaritat i que van trobar  resposta 
en Mn. Genís Padrós, que mobilitzà 
les assistents socials de Càritas, per 
tal que ajudessin a aquelles famílies, i 
així es posà fil a l’agulla de crear l’Es-
cola Àuria, avui ben coneguda i apre-
ciada pels anoiencs.
Voldria afegir que aquells tres noms 
tenen cognoms: Domènech, Farrés i 
Garcia. Aquest darrer és l’únic super-
vivent d’aquells fundadors i, com a 
tal, juntament amb l’actual President 
de l’entitat, Sr. Fillat, recollí el guar-
dó, rebent ambdós un fort i perllongat 
aplaudiment, com a mostra de reco-
neixement
Crec que val la pena recordar aquells 
difícils començaments històrics de 
l’Associació, que ara està ben  a punt 
de celebrar el seu cinquantenari. Una 
unió de pares, amb fills diferents, però 
igualment persones, dignes d’atenció i 
estima, reclamà ajut  a la ciutadania i 
aquesta va saber correspondre.
Igualada, doncs, va saber acollir ge-
nerosa aquella crida i el problema 
d’aquelles famílies. Ara, ha volgut ho-
norar-les amb aquest Premi, que porta 
el nom de Mn. Còdol, aquell abnegat 
sacerdot que tant treballà per un món 
més just i una societat millor.
Els que sabem com foren de dificul-
tosos els inicis d’APINAS, ara estem 

satisfets de la positiva evolució que ha 
tingut i del prestigi que s’ha guanyat, 
amb esforç i dedicació de molta gent, 
que ha volgut implicar-se en aquesta 
problemàtica, de manera molt altruista 
i desinteressada.

Jaume Feixas Tarrida, 
lluitador de per vida
•• JOAN PUJOL BARTROLÍ 

Fill i veí del Hostalets de Pierola, tre-
ballador incansable i dalt del tractor 
era de primera divisió. No tenia hora, 
la feina era la feina, sempre anant a 
quatre fe fondo, expressió d’aquells 
temps per aquells més ràpids. Es clar, 
tenia unes vinyes molt ben cuidades 
però la seva inquietud no li permetia 
aturar-se incloses les festes, doncs al 
nostre Casal Català, llavors s’utilitza-
va un tocadiscs i ell era el disjokey, ja 
que la placeta del Dr. Conde, que era 
enfront de dit Casal, la gent gaudís de 
música variada. Tenia una cançó pre-
ferida que la dedicava a la seva espo-
sa Rosalia, de títol: “Repite guitarrra,” 
ja tenies l’home feliç.  En el temps 
entrà a la junta del Casal Català que 
juntament amb la sala d’espectacles, 
de molt prestigi als Hostalets, llavors 
presidida pel benvolgut Joan Diumen-
jó, al cel sigui, feien un gran tàndem 
organitzant festes. Un gran director 
de sarsuela, en Josep Maria Damunt, 
elegantíssim, varen venir ell i la seva 
filla, una excel·lent cantant lírica, molts 
bons amics del Jaume i la Rosalia, a 
interpretar la sarsuela Cançó d’amor i 
de guerra, fent una gran interpretació. 
Si la sala d’espectacles es feia petita 
venia el Jaume, com un llamp, carregat 
de cadires per poder encabir a la gent, 
era digne de veure. Va ser regidor de 
cultura i esports de l’Ajuntament dels 
Hostalets a partir de l’any 1983, a les 
ordres de l’alcalde Josep Isart Isart. 
Organitzava revetlles, estant sempre 
alerta dels esdeveniments, Recordo 
el final d’una d’elles, es posà a ploure, 
doncs ell ja tenia preparant un tendal 

per protegir els instruments musicals, 
tot un cas. En el transcurs del seu ma-
trimoni varen ser premiats amb una 
filla, la Nuri, plena de bondat de cor. 
Un jove de la vila de Piera, hereu de 
Cal Biel, una botiga de molt renom de 
Piera, logrà el seu amor, donant en-
cara més prestigi a dita botiga i fruit 
d’aquest matrimoni va néixer un fill, el 
qual ha donat al seu avi, al Jaume, la 
millor alegria possible que és conèixer 
la seva besnéta. Gent activa com en 
Jaume fan que aquestes persones en-
grandeixin un poble. Gràcies Jaume.

Òmnium demana unitat 
estratègica als partits 
favorables a la indepen-
dència
•• ÒMNIUM CULTURAL 

Des d’Òmnium Cultural volem expres-
sar el nostre punt de vista en relació al 
moment que viu el procés sobiranista 
al nostre país. El nostre posicionament 
s’ha consensuat en la reunió de Junta 
Directiva Nacional i les seus territorials 
de l’entitat.
-Creiem del tot necessari que les for-
ces polítiques a favor de la indepen-
dència arribin a un acord. Així doncs, 
ens refermem en un full de ruta que 
passi per la unitat estratègica de par-
tits i de la societat civil i que tingui per 
objectiu les urnes i la independència. 
Per la il•lusió que hem posat en el pro-
cés que ens ha dut fins aquí estem 
convençuts que assolir aquest acord 
és possible.
- L’acord pot prendre diverses fórmu-
les. Creiem que cal celebrar eleccions 
de caràcter plebiscitari per així, en cas 
que guanyi l’opció independentista, 
transmetre un missatge a Espanya i a 
Europa clar i inequívoc.
-Des d’Òmnium mantenim la voluntat 
de continuar fent de pont entre les di-
verses sensibilitats polítiques i socials 
del sobiranisme. És per això que ens 
posem a disposició dels representants 

de partits polítics i de la societat civil 
per aconseguir aquest acord indispen-
sable.
-Des d’Òmnium, intensificarem el tre-
ball per tal d’eixamplar la base social 
a favor de la independència, sobretot 
entre aquells sectors menys mobilit-
zats o indecisos.
-Finalment, l’entitat agraeix la tasca 
duta a terme pels milers de voluntaris 
que han treballat en aquesta campa-
nya “Ara és l’hora”.

Gran recapte: un èxit de 
participació a Santa Mar-
garida de Montbui
•• SOM POBLE

Aquest cap de setmana, la pluja no 
ha impedit que prop de 150 persones 
hagin participat de manera voluntària 
al Gran Recapte de la Fundació Banc 
d’Aliments organitzat per l’entitat mont-
buienca “Som Poble” a Santa Margari-
da de Montbui, on s’han recollit 10.000 
kg d’aliments.
Al llarg de divendres i dissabte grups 
de voluntaris han animat a la gent a 
col·laborar  en la recollida.  L’ambient 
va estar molt animat i la participació 
de la gent va fer que un altre cop, el 
municipi fes una gran demostració de 
solidaritat.
Des de “Som Poble”, s’agraeix la par-
ticipació de tots els voluntaris i volun-
tàries i també a totes les persones 
que generosament van aportar els ali-
ments.

Aclariment

A la passada edició, en el reportatge 
sobre la portada d’aigües de la Llosa 
del Cavall, es publicava que l’empresa 
Agbar-Aigua de Rigat era la respon-
sable del subministrament a la Conca 
d’Òdena, tot i que calia afegir-hi que 
l’empresa Aigües Artés també realitza 
aquest servei.

Dia 5: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 6: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 7: BAUSILI/JUVE/ Born, 23/Av. Montserrat, 27
Dia 8: TORELLÓ./ P. Verdaguer, 82
Dia 9: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 10: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 11: MISERACHS/ Rambla Nova, 1

cartes al director
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Miro l’anunci a la televisió de la Loteria de Nadal i 
m’agrada. Torno a veure’l. M’agrada que m’enga-
nyin, m’ho crec tot. Vull submergir-me en aquest 
món que emana bondat a tort i a dret. Vull viure 
en aquest món de gent bondadosa. Sí, ho sé, vi-
vim una crisi terrible, els polítics ens enganyen, 
els bancs fan fora la gent de casa seva, i vivim en 
un món de merda. I aquests anuncis ens pretenen 
embadalir amb sensibleria barata perquè comprem 
loteria que mai ens tocarà. Sí, és cert, aquesta 
reflexió és de calaix. Tant me fa, jo vull veure les 
llàgrimes de l’Antonio com vaig voler veure les del 
George Bailey (James Stewart), el banquer de la 
pel·lícula Que bonic és viure. I quan acaba l’anunci 
tinc la mateixa sensació de plenitud com al final de 
la pel·lícula de Capra.
És possible que aquestes obres d’art només siguin 
el resultat d’unes ments malèfiques que ens volen 
confondre i fer creure que el món és meravellós i 
que tots som bones persones. Però, no puc evitar 
preguntar-me què hi ha de cert en aquestes histò-
ries? M’agradaria baixar al bar de la cantonada i 
trobar-me a l’Antonio o al George, però sé que això 
no és així. I llavors em pregunto si conec bona gent. 
Algun podria preguntar què vol dir ser bona gent? 
Això és molt relatiu. Doncs, li diria que veiés la pel-
lícula Que bonic és viure o que li pregunti a un nen 
i entendrà què és ser bona persona. No serà difícil, 
no hi hauran matisos.
Penso en totes les persones que m’envolten, en els 
companys de la feina, en la família, en els amics, en 
coneguts i busco al George Bayle. Intento recordar-
me’n de les cares i em pregunto fins on serien ca-
paços d’arribar per ajudar a algú ¿Serien capaços 

Bona gent
RAFAEL MOYA ·    

de perdre milers d’euros per fer feliç a un pobre co-
negut? Serien capaços de sacrificar part de la seva 
vida pels altres com George Bailey a la pel·lícula? I 
parlo del dia a dia, d’estar disposat a perdre-ho tot 
o a renunciar a certes coses i passar-ho malament 
perquè un altre sigui feliç. I no em refereixo pas a 
participar en moviments socials, a l’activisme social 
on les raons últimes individuals queden encobertes 
o dissoltes en altres raons més genèriques i abs-
tractes. Em refereixo a la bondat que es reflecteix 
en la mirada que tots reconeixem en els altres.
Tot això em recorda una altra pel·lícula que vaig 
veure fa unes setmanes, Dos dies, una nit. Mostra 
com una noia disposa només d’un cap de setmana 
per anar a veure els seus col·legues i convèncer-
los que renunciïn a la seva paga extraordinària per-
què ella pugui conservar el seu treball. Ella demana 
solidaritat a persones que com ella lluiten diària-
ment per subsistir i necessiten els euros. Els dema-
na ajuda personalment mirant-los als ulls, i ells han 
de contestar, alguns baixen la mirada i justifiquen 
la seva negativa, altres arrisquen la seva feina per 
ella.
Doncs sí, he conegut i conec bones persones com 
les dels contes de Nadal, com l’Antonio i com el Ge-
orge Bailey, persones que van de cara i t’abracen 
amb la seva mirada, potser poques, però suficients 
per a l’esperança. I tu? Jo? em pregunto, sóc una 
bona persona? Fins on estaria disposat a arribar 
més enllà de la reflexió? Segurament fins ... espe-
reu!  No sentiu? Escolteu, escolteu, sí, són unes 
campanes que sonen, Oh! un àngel ha aconseguit 
les seves ales.

Alguns dels meus amics em diuen que acostu-
men a connectar-se als programes de tertúlia o 
als diaris digitals de la caverna. Els fan riure els 
comentaris grotescos i irreals sobre la situació de 
Catalunya. La veritat, jo no puc. Si alguna vegada 
ho he intentat, he hagut de tancar, indignat da-
vant la manca d’ètica i la presentació esbiaixada 
dels esdeveniments; això quan no es tracta de 
proferir insults contra els catalans. Les acusaci-
ons de nazisme són ja un plat corrent en aquests 
menús i ningú ha mogut un dit per evitar-ho.
Però un cap de setmana plujós com el darrer, que 
obliga a quedar-se a casa, deixa moltes hores 
lliures i aquesta vegada vaig caure en la tempta-
ció. En realitat, no vaig fer altra cosa que veure un 
reportatge sobre unes enquestes a peu de carrer 
-per tant, sense cap valor representatiu- fetes a 
ciutadans de Madrid sobre què pensaven de la 
situació a Catalunya.
No cal dir que la immensa majoria estaven en 
contra de qualsevol mena d’acord ni negociació. 
Els arguments pràcticament només repetien els 
tòpics dels mitjans de comunicació estatals: la ne-
gació de Catalunya com a nació diferenciada, la 
presentació falsificada de la història, la visió uni-
lateral del “dret de conquesta”, l’afirmació que a 
Catalunya hi ha una fractura social que pot portar 
conseqüències nefastes, la persecució de tot allò 
que soni a espanyol... etc. Res de nou, doncs.
Però em van sorprendre dues coses: d’una ban-
da, el convenciment que tot plegat era una dèria 
d’Artur Mas, que a la vegada es trobava atrapat 
per les exigències d’Esquerra Republicana. Per 
tant, la gran majoria d’entrevistats trobava correc-
te que el president de la Generalitat fos incrimi-
nat i jutjat i pagués les conseqüències d’un deliri 
que, segons ells, no portava enlloc. I per una altra 
banda, la idea que Catalunya sense Espanya no 
podria anar enlloc i s’aïllaria de la comunitat inter-
nacional, empobrint el país i deixant-lo en mans 
d’uns irresponsables. Quasi ningú va fer referèn-
cia a les multitudinàries manifestacions i si algú 
va fer-ho, va ser per assegurar que el poble de 
Catalunya estava manipulat i s’havia obcecat en 
un projecte impossible. No es va parlar en cap 
moment de la importància de la societat civil en 
tot aquest procés. Deuen estar acostumats que 
les coses es facin des de dalt i no contemplen la 
possibilitat que sigui precisament el contrari, és 
a dir, que hagin estat els moviments populars els 
que han empès els polítics a prendre posicions 
sobre aquesta qüestió.
Hi havia però un grup d’enquestats -molt mino-
ritari, això sí- partidaris del diàleg per arribar a 
acords puntuals per evitar un trencament que ells 
consideraven perjudicial per a tothom. Curiosa-
ment, ningú va referir-se a la possibilitat d’una 
reforma de la Constitució que permetés conver-
tir l’estat en un estat federal, amb competències 
més àmplies per a les diverses comunitats. Em va 
semblar bastant significatiu de la manca de cons-
ciència de la diversitat en què hauria de basar-se 
el federalisme que propugna el Partit Socialista.
Només un jove va reconèixer el dret dels catalans 
a governar-nos per nosaltres mateixos. “Si el pu-
eblo lo decide así, habrá que respetarlo”. Em va 
sorprendre l’afegitó: “Pero si ellos se van, ¿cómo 
quedamos nosotros? España se hunde”. Crec 
que aquesta és la clau de tot plegat. Si no fos per-
què aportem a l’estat el 20 per cent del PIB, no 
ens haurien deixat marxar, ja ens haurien fet fora. 
Però no els convé. No som nosaltres els perjudi-
cats sinó ells i això no ho poden permetre... 

Un cap de 
setmana plujós

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu
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O sigui que no tingueu en compte l’afegit que hi ha 
darrere el meu nom a l’encapçalament: membre de 
l’ANC; continuo sent-ho, naturalment, però el que 
escriuré no hi té res a veure.
Avui (és dimarts) estic trist, molt trist, i plorós per-
què acabo d’arribar del funeral de la Sita Murt. Es-
tic trist i tinc fred tot i haver apujat la calefacció de 
casa molt, com mai, però no hi ha res a fer perquè 
no és un fred de temperatura, és un fredor interi-
or gens fàcil d’escalfar. Fa trenta anys (trenta!) em 
va passar el mateix, quan va morir el Toni, el seu 
home, i ara tornem-hi... i tot i saber que dir que és 
injust no serveix per a res, permeteu-me que ho di-
gui i que em queixi.
Al llarg d’una vida es fan molta mena d’amistats, 
començant per les de l’escola o l’institut, persones 
amb les que possiblement més endavant et rela-
cionaràs poc per motius diversos: feina, canvis de 
residència, aficions divergents o casament. Una ve-
gada casat és força normal establir nous cercles i 
en aquest canvi hi tenen molt a veure els fills. És el 
cas de la nostra colla; fills de les mateixes edats, 
sortides, vacances junts, moltes alegries, alguns 
problemes... Aquests tipus de lligams són molt 
forts; vam començar pels fills i ara ja tenim néts. 
Aquesta és la part bona, però vam començar deu 
persones i ara només en som set, i aquesta és la 
dolenta.
Sí, sí, ja ho sé que és llei de vida, però quan et toca 
de prop et fot i et rebrega. Jo vaig enterrar el meu 
pare amb noranta-tres anys i no ho vaig considerar 

Avui no penso parlar de política
JOSEP M. RIBAUDÍ ·    Membre de l’ANC

cap desgràcia. En canvi, el que ha passat avui sí, 
o sigui que permeteu-me que estigui trist. Ja no ho 
diré mes, no em vull repetir, però sí que vull acabar 
dient una altra cosa.
Un dia vaig escriure en aquesta mateixa pàgina so-
bre “fer país”. Doncs ara torno a recollir la frase per 
fer-li un homenatge a la Sita. Es va quedar vídua 
als 38 anys, no diré que amb quatre fills a la falda, 
però sí molt petits, amb una economia familiar sen-
se tensions, acomodada i en comptes de quedar-se 
a casa i dedicar-se a sus labores, va agafar el timó 
de la indústria que li va deixar el seu home i va tirar 
endavant una empresa tèxtil, i a l’any 84 ja comen-
çaven a pintar bastos, i no solament la va mantenir, 
sinó que va crear una marca que avui és referent 
en moda de punt. Si això no és fer país que algú 
més llest em truqui i m’ho expliqui. Adéu Sita.
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El teatre municipal de l’Ate-
neu va registrar ahir una gran 
afluència de públic per donar 
suport a la candidatura de la 
Festa dels Reis d’Igualada al 
Patrimoni Immaterial de la Hu-
manitat de la Unesco. Aquest 
era un requisit indispensable 
per complir el protocol neces-
sari demanat per aquesta or-
ganització internacional. Ara 
la Generalitat, que té el man-
dat unànime del Parlament, 
haurà d’enviar al Ministeri de 
Cultura espanyol aquesta can-
didatura, una vegada des de 
la capital de l’Anoia s’acabi de 
reunir tota la documentació.
L’Ateneu va acollir un acte pú-
blic per a presentar a la ciutat 
d’Igualada la candidatura, en 
la que, ja tancada la nostra 
edició, era previst que hi par-
ticipessin l’alcalde de la ciutat, 
Marc Castells; Lluís Puig, di-
rector general de Cultura Po-
pular Tradicional de la Gene-
ralitat, i el representant de la 
Comissió Cavalcada de Reis 
d’Igualada, Eduard Creus. 
 
Crida a entitats 
i ciutadans
En aquest acte es va detallar 
el procés que està seguint la 
candidatura i es va fer una cri-
da perquè ciutadania i entitats 
facin seva aquesta aspiració i 
facin pinya des d’ara i durant 
els propers anys per a assolir 
un objectiu que demanarà es-
forç i implicació. 
En l’actualitat s’està enllestint 
el material necessari per pre-
sentar candidatura -formulari 
oficial, vídeo i documents de 
prova- que es lliurarà al De-
partament de Cultura entre 
gener i febrer de 2015 i, a par-
tir d’aquest moment, serà ja 
la Generalitat qui ho haurà de 
presentar al Consejo Nacional 
del Patrimonio Històrico, l’òr-
gan del Ministerio de Cultura 
encarregat de decidir quina de 
les candidatures proposades 
per les comunitats autònomes 
es presenta anualment a la 
UNESCO. Actualment cada 
Estat només pot optar a pre-
sentar una candidatura per 
any. 

Procés llarg
Els impulsors de la candidatu-
ra, que compten també amb el 
suport d’UNESCO Igualada, 
avancen que aquest serà un 

La societat igualadina dóna ampli suport a la 
candidatura de la Festa de Reis a la Unesco

La festa dels Reis d’Igualada vol tenir reconeixement universal.

Igualada

Un parc 
infantil dedicat als 
Reis d’Igualada, creat 
per l’artista Pilarin 
Bayés, s’ubicarà a 
partir del 4 de gener 
a l’Enxub
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Un dels dibuixos de Pilarin Bayés, inspirat en 
els vestits que va fer Sita Murt.

procés llarg, que ha de durar 
uns anys, però que la fes-
ta, per la seva singularitat, té 
unes opcions de ser recone-
guda que cal explotar. 
 
Un parc infantil 
molt especial 
En aquest mateix acte, Marc 
Castells va avançar que l’Ajun-
tament i la ciutat d’Igualada 
“faran un regal molt especial a 
la seva Festa dels Reis”, i és 
que el Parc de l’Enxub, ubicat 
al carrer Sant Magí, comptarà 
ben aviat amb un parc infantil 
únic i especialment dedicat a 
aquesta celebració. 
L’encarregada de dibuixar les 
figures que decoraran aquest 
parc, com ara el Patge Faruk, 
l’Estrella o els Tres Reis d’Ori-
ent, ha estat la dibuixant Pila-
rin Bayés. Castells ha explicat 
que la il·lustradora osonenca 
“s’ha pres aquest encàrrec 
amb moltíssima il·lusió i de-

La candidatura 
necessitarà de 
superar molts 
obstacles, i, de fer-se 
realitat, no arribaria 
abans de quatre o 
cinc anys

dicació, pel profund significat 
que té aquesta festa per Igua-
lada i per als infants”. 
La inauguració d’aquest nou 
espai està prevista per al pro-
per 4 de gener a les12 del 
migdia i s’espera poder comp-
tar amb la presència del Patge 
Faruk. 

Actualment ja existeix a la ciu-
tat un altre parc dissenyat per 
la mateixa Bayés, dedicat al 
conte d’En Patufet i ubicat a 
la zona residencial de Les Co-
mes. El parc dels Reis d’Igua-
lada, però, serà únic i només 
s’instal·larà a Igualada.

Marc Castells: “La festa ja és 
patrimoni immaterial d’Igualada”
L’alcalde Marc Castells, que 
ha volgut liderar la candida-
tura al costat de la Comissió 
Organitzadora de la Festa de 
Reis, explicava a La Veu que  
“aquesta és una festa que la 
ciutat s’estima molt, de fet és 
patrimoni immaterial d’Igua-
lada. Des de 1895 s’ha anat 
fent de forma ininterrompu-
da, destacant la seva singu-
laritat. És una festa especial, 
sense cap dubte”. 
Castells ha haver ahir de re-
cordar dalt de l’escenari el 
que ja sabem tots els igua-
ladins, però era necessari 
fer-ho, destacar aquells trets 
que fan de la nostra Festa 
dels Reis quelcom molt es-
pecial. “Que 800 patges por-
tin els regals casa per casa, 
la mateixa cavalcada, plena 
de color, l’arribada del pat-
ge Faruk, els missatges per 
la ràdio... Crec que això és 
suficient com per a que la 
Unesco ho tingui realment en 

compte. Tenim una molt bona 
valoració per part del govern 
de la Generalitat, i també del 
govern espanyol. Avanço però 
que això no serà dit i fet, és un 
procés molt llarg. Però per fer 
una marató has de començar 
i donar el primer pas. Calia el 
suport de tota la ciutat”. 

La propera passa, 
el 13 de gener
De fet, l’Ajuntament ja va 
prendre en el seu dia un acord 
unànime de suport, que es va 
portar al Parlament de Catalu-
nya, que també va ser unàni-
me. La propera passa serà el 
13 de gener, quan la Comissió 
de Patrimoni de la Generalitat 
aprovi i validi aquesta candi-
datura per traslladar-la al Mi-
nisteri de Cultura de Madrid.
L’alcalde explica que “ja hem 
fet contactes amb igualadins 
que són a Madrid, i, quan si-
gui el moment, caldrà fer una 
aposta ben clara davant la 

Unesco”.

Un regal especial per 
a una festa especial
Sobre el “regal” del parc in-
fantil dissenyat per Pilarin 
Bayés, que Castells va des-
vetllar ahir a l’Ateneu Iguala-
dí, afirma que “serà un parc 
únic, exclusiu, que no existeix 
en cap lloc del país, amb es-
pais on la canalla podrà jugar 
tot l’any recordant la festa 
dels Reis. És el regal que la 
ciutat li fa a la festa, però so-
bretot a tota aquella gent que 
hi ha participat i l’ha fet possi-
ble. Podrem recordar tots els 
dies de l’any que el que pas-
sa el 5 de gener a Igualada 
és màgic i especial”. A més, 
la coneguda artista ha basat 
els seus dibuixos en els que 
va fer Sita Murt per als Reis 
d’Orient. Precisament l’alcal-
de va voler recordar ahir la 
seva contribució i estima amb 
la festa.
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Una de les persones que està 
treballant la candidatura de la 
Festa de Reis és l’igualadí Mi-
quel Segura, vinculat des de 
fa molts anys a la Unesco des 
de diverses vessants. 
Coneixedor d’aquesta institu-
ció, ha treballat amb represen-
tants municipals i de la comis-
sió organitzadora de la Festa 
de Reis per a complir escru-
polosament tot el protocol es-
tablert per la Unesco a l’hora 
de demanar la consideració 
de “Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat”. L’hem entrevistat 
per conèixer tots els detalls 
d’un procés que pot sembla 
fàcil, però que és extremada-
ment complicat i ple de diplo-
màcia.

Hi ha molta gent que li agafa 
per sorpresa, tot això, però 
sembla que ja porta anys 
cuinant-se.
La primera vegada que va sor-
gir va ser en una arribada del 
Patge Faruk. De fer, va sor-
tir publicat i tot a la premsa, 
quan, en un moment del seu 
discurs, va anunciar aquesta 
possibilitat d’un reconeixe-
ment internacional. Vaig cap-
tar aquell missatge, i es va 
començar a valorar. Moltes 
vegades un, a nivell local, no 
se n’adona de la importància 
d’allò que té, i vaig pensar 
que això també podia passar 
amb la nostra Festa de Reis. 
Es van començar a identificar 
valors i veure si encaixaven en 
els que determina la Conven-
ció del Patrimoni Immaterial 
de la Unesco.

El procés és molt complicat. 
Per què?
Les candidatures les poden 
presentar els Estats que han 
subscrit la Convenció de la 
Unesco per la salvaguarda del 
patrimoni cultural i immateri-
al, que és del 2003 i va entrar 
en vigor el 2006, quan va co-
mençar a tenir representativi-
tat. És la declaració que han 
subscrit més Estats en menys 
poc temps, la qual cosa sig-

“Esdevenir Patrimoni Immaterial de la Humanitat 
per la Unesco és una contribució més de posar Igualada al món”

Miquel Segura, d’Unesco Igualada, una de les persones que ha treballat la candidatura.

nifica que hi ha molt interès 
per aquest tema. En aquest 
moment hi ha 161 països a 
tot el món, dels quasi 200 que 
tenen les Nacions Unides, que 
han subscrit la Convenció. El 
primer país que va apuntar-se 
va ser Algèria, i el darrer, les 
Bahames. Espanya va ser el 
país 66 en subscriure’s. 
El responsable és el Ministeri 
de Cultura, a través del Con-
sejo Nacional de Patrimonio 
Histórico. 

Que és el que haurà de deci-
dir, suposo.
Exacte. A més, cada comu-
nitat autònoma pot presentar 
una candidatura, cada any, 
si vol. I l’Estat només en pot 
presentar una d’aquestes, 
cada any. Aquí es comença 
a veure la complexitat de tot 
això. Nosaltres, de moment, 
estem en la fase de la comuni-
tat autònoma. S’ha presentat 
a la Generalitat la voluntat de 
ser candidats, i en el mes de 
gener se’ls presentarà tota la 
candidatura treballada de ma-
nera que, si es vol, es pugui 

portar a Madrid. Això inclou un 
formulari, un vídeo, i tota una 
sèrie de documents que avalin 
el fet singular que és la nostra 
festa.

I, quan sigui a Madrid, qui-
nes probabilitats hi ha?
Tan de bo la Generalitat pre-
senti, en la primera reunió del 
Consejo la propera primave-
ra, aquesta candidatura. Hem 
de tenir en compte, però, que 
Madrid potser ja té una llista 
compromesa, almenys de tres 
anys. S’assembla una mica 
allò de designar ciutats olím-
piques...

I quan arriba a la Unesco, ja 
es pot donar per fet que hi 
haurà declaració?
No, no. Llavors hi ha un grup 
d’experts que ho valora. Per 
això és molt important fer les 
coses tècnicament ben fetes. 

De fet, la Unesco ja s’asse-
gura sempre que allò que va 
a la seva central és correcte 
i compleix tots els requisits. 
Ja se suposa, però, que tant 
la Generalitat com el govern 
central cuida que això passi. 
Finalment arriba un dia que 
una comissió valora les 60 o 
70 propostes, per dir un nú-
mero, que han arribat de tot el 
món. La idea és que Igualada 
hi sigui, i surti escollida.

A Igualada ja va venir un ex-
pert. Va quedar satisfet?
Necessitàvem que vingués 
una persona que sabés molt 
bé tot el procés, i si Igualada 
tindria possibilitats. Complim 
tots els requeriments. Tenim la 
seguretat que la declaració de 
Patrimoni Immaterial és possi-
ble.

Vostè creu que hi ha possi-
bilitats de debò, i que la polí-
tica no hi tindrà a veure?
Aquesta és una opinió mera-
ment personal, però jo penso 
que hi ha tres possibilitats: 

que no s’accepti, que seria la 
pitjor. Que s’accepti, que seria 
la millor. I una d’intermèdia, 
però en qualsevol cas nosal-
tres tenim l’avantatge que és 
que ens ho hem treballat. Nin-
gú no sap hores d’ara què pot 
passar, cal tenir confiança en 
que fent les coses ben fetes 
hi ha possibilitats altes d’èxit, 
però s’haurà d’anar veient a 
mesura que avançi el procés, 
ara tot seria parlar per parlar, i 
prou. Ja es veurà, però insis-
teixo en què és possible acon-
seguir-ho. Caldrà estar tam-
bé molt amatents, perque en 
aquesta cursa hi haurà també 
d’altres propostes.

En qualsevol cas, és el ma-
teix camí que van seguir en 
el seu dia la Patum de Berga 
i el Món Casteller, que són 
patrimoni immaterial?
Sí, amb un avantatge per a 
ells. Quan es van presentar 
l’Estat podia enviar més d’una 
candidatura. Després la Unes-
co ho va restringir a només 
una.

Quins avantatges suposa, 
tenir la declaració de Patri-
moni Immaterial?
No hi ha un premi econòmic, 
sinó diversos beneficis. Re-
força l’autoestima dels qui ho 
han demanat, d’entrada, però 
també un reconeixement in-
ternacional del patrimoni, amb 
una gran difusió a tot el món. 
És una contribució més de po-
sar Igualada al món.

“Complim tots els 
requeriments. Tenim 
la seguretat que la 
declaració de Patri-
moni Immaterial és 
possible. Va venir un 
expert per comprovar 
si tot era correcte”

08
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
5 de desembre de 2014 Igualada

La primera vegada 
que va sorgir aquest 
tema va ser en una 
arribada del Patge 
Faruk.  En un moment 
del seu discurs, va 
anunciar la possibi-
litat d’un reconeixe-
ment internacional”

Pia Prat amb Carles Capdevila, director de l’Ara.

Acord de La Veu de l’Anoia amb el 
Diari “Ara” per la difusió dels Reis
La directora general de Pu-
blicacions Anoia SL, Pia 
Prat, i el director del diari 
“Ara”, Carles Capdevila, han 
signat aquesta setmana un 
acord que permetrà la di-
fusió de la Festa dels Reis 
d’Igualada amb l’edició d’un 
suplement especial que re-
alitzaran conjuntament les 
dues capçaleres. 
L’Especial Reis d’Igualada, 
que serà desencartable, 
tindrà vuit pàgines i es pu-
blicarà a l’Ara el dissabte 3 
de gener, dos dies abans de 
la Cavalcada de Ses Majes-
tats, dins del suplement “Cri-
atures” que publica setma-
nalment el rotatiu català.

Club del Subscriptor 
compartit
Alhora, La Veu de l’Anoia i 

l’Ara compartiran, des d’ara, 
els seus Clubs del Subscrip-
tor, amb interessants des-
comptes en diversos serveis a 
tot el país. Els subscriptors de 
La Veu tindran també un preu 
especial si es fan subscriptors 

de l’Ara, i viceversa.  Aquest 
és el primer acord d’aques-
tes característiques que Pu-
blicacions Anoia tanca amb 
una publicació d’abast naci-
onal.

La cavalcada dels Reis d’Igualada captiva cada any a milers de persones.



09
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
5 de desembre de 2014Igualada

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Un maleït càncer es va em-
portar, la matinada de dilluns, 
la vida de Sita Murt i Francès, 
a l’edat de 68 anys. La disse-
nyadora i empresària iguala-
dins feia temps que convivia 
amb la malaltia, però el cert és 
que ningú no es pensava que 
el desenllaç fos tan ràpid. No 
massa dies enrere se l’havia 
vist per Igualada, sempre amb 
aquell somriure que la carac-
teritzava i aquell caràcter que 
encomanava iŀlusió i confian-
ça. 
La notícia de la seva mort, 
quan la llum del dilluns co-
mençava a veure’s, a primera 
hora, va caure com un gerro 
d’aigua freda, per a tothom. 
L’empresa enviava als mitjans 
de comunicació una nota de 
premsa curta, senzilla, amb 
unes paraules colpidores, ple-
nes de dolor i de veritat.
“Adéu Sita
Sita Murt ens ha deixat. Ha 
mort avui, acompanyada dels 
seus, amb serenitat i valentia, 
la que sempre ha tingut. 
La nostra estimadíssima Sita 
deixa un buit difícil d’omplir: 
la seva energia, la seva sim-
patia, la seva actitud vital de 
viure tots els moments amb 
intensitat, els bons i els do-
lents, tot això ens acompanya-
rà sempre. 
A Esteve Aguilera SA tenim la 
sort d’haver compartit tot tipus 
de vivències amb ella, sempre 
enriquidores, sempre especi-
als. Una dona lluitadora, cre-
ativa i tenaç que ens ha ense-
nyat a treballar amb passió.
El seu llegat serà l’alè per ca-
minar cap el futur amb il·lusió. 
Continuarem el viatge que ella
va començar: ho farem per no-
saltres i ho farem per ella. 
Sempre Sita!!!” 
L’Ajuntament d’Igualada, pocs 
minuts després, publicava la 
primera d’una llarguíssima 

Sita Murt.

La notícia de la seva 
mort ha suposat un 
cop molt dur per a 
molts igualadins, que 
recordaran sempre 
Sita Murt con una 
ambaixadora de la 
ciutat i de l’esperit 
treballador

Dolor per la pèrdua de Sita Murt, referent i exemple per a tots

llista de mostres de condol 
vingudes de tot arreu. La nota 
deia que “el consistori lamenta 
profundament la desaparició 
de la dissenyadora igualadina, 
figura de gran rellevància en 
el món de la moda, professi-
onal de llarga trajectòria, em-
prenedora decidida, creadora 
incansable, referent en el seu 
àmbit, sempre orgullosa de la 
seva ciutat i en tot moment im-
plicada en esdeveniments im-
portants per Igualada.
Per tot plegat, l’Ajuntament 
trasllada el condol, en aquests 
moments difícils, a la seva 
família, amics, companys i al 
sector del tèxtil i la moda en el 
seu conjunt”.

Ampli ressò en mitjans 
i important presència 
institucional
La mort de Sita Murt va tenir 
de seguida un ampli ressò 
en mitjans de comunicació 
d’abast nacional, ocupant es-
pais molt destacats, fins i tot 
en mitjans internacionals, la 
qual cosa demostra l’estima 
i la importància que la disse-
nyadora tenia en molts llocs.
Alhora, la tràgica notícia va 
rebre un relleu molt important 
a nivell institucional. La pre-
sència a Igualada, el mateix 
dilluns al vespre, de la vice-
presidenta de Catalunya, Jo-
ana Ortega, que va visitar la 
família en el Tanatori és una 
demostració de l’alt valor que 
tenia Sita Murt per al nostre La vicepresidenta de Catalunya, Joana Ortega, va ser al Tanatori per estar al costat de la família.

país. 
Dimarts, en una basílica de 
Santa Maria plena de gom a 
gom, els igualadins van donar 
el darrer adéu a Sita Murt, en 

una cerimònia de comiat en la 
que hi van ser presents el con-
seller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, l’esposa del presi-
dent de la Generalitat, Helena 

Rakosnik, dissenyadors de 
moda reconeguts com Totón 
Comella o Pilar Pasamontes, 
treballadors d’Esteve Aguilera 
i d’altres empreses, amics i 
molta gent anònima que veia 
en Sita Murt un reflex honora-
ble de dedicació completa al 
treball i a la gent que estima-
va.  

Iŀlusió, passió i alegria
El conseller Felip Puig deia 
que Sita Murt havia aportat 
al món tèxtil “la creativitat des 
d’una perspectiva de la il·lusió, 
de la passió i de l’alegria. Era 
un referent en el món de la 
moda i de la recuperació de la 
indústria tèxtil a Catalunya. És 
una pèrdua trista, sensible pel 
món de la moda i de la indús-
tria, hem perdut una persona 
singular i sensible”.
La vicepresidenta Joana Or-
tega deia el dia abans que 
“Sita Murt no era només una 
dona empresària i emprene-
dora, sinó també una dona 
treballadora i lluitadora, contra 
les adversitats econòmiques i 
personals. Era una dona forta, 
molt estimada, abocada amb 
Igualada i especialment sensi-
ble amb els qui ho passaven 
malament. És una gran pèr-
dua per a Catalunya. Va ser 
capaç d’internacionalitzar una 
moda molt particular de veure 
la moda del nostre país”. 
L’alcalde Marc Castells ha dit 
aquesta setmana que “Sita 
Murt havia posat Igualada al 
mapa. Superant tota classe 
d’obstacles en uns moments 
molt difícils, va ser capaç de 
tirar endavant un negoci i fer-
se un espai en el món de la 
moda amb tots els mèrits. Li 
desitjo un bon cel, i també que 
entre tots ajudem els seus fills, 
que són unes persones exem-
plars, unides i decidides a tirar 
endavant l’empresa”.

continua a la pàgina següent

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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Recordant la Sita Murt
Tot i conèixer-la des de molt 
jove, doncs era company d’es-
cola amb el seu germà, no 
vaig tenir-hi contacte fins ara, 
ja com a persones adultes i va 
sorprendre’m molt gratament.
Vaig tenir l’atreviment de de-
manar-li si volia fer l’acte aca-
dèmic de la festa dels Tres 
Tombs, al saló de plens de 
l’ajuntament en la presentació 
dels actes de la celebració pa-
tronal, dels banderers, pubilla 
i dames, i aquí és on va sor-
prendre’m, agradablement.
Va accedir de bon grat des del 
primer moment, posant totes 
les facilitats per dur-ho a ter-
me i va demostrar un alt grau 
d’implicació, que tot i ser la 
gran dissenyadora i empresà-
ria coneguda, en cap moment 

Sita Murt, durant l’inauguració d’una de les botigues de la marca. 

Esteve Aguilera SA 
ha superat les 
adversitats per fer-se 
un racó de prestigi. 
Fa poc va superar el 
concurs de creditors

Sita Murt, marca d’Igualada a tot el món
Sita Murt (Sita era el diminutiu 
de Carmen Sita, com li deien 
de petita), va néixer a Igua-
lada el 1946, en una família 
que, per tres generacions, ja 
estava íntimament lligada a la 
indústria de la pell, i del gène-
re de punt. Sempre vinculada 
a la ciutat, la Sita, continuant 
la tradició familiar, va decidir 
dedicar-se professionalment 
al món del tèxtil, i per això va 
estudiar a l’Escola de Disseny 
Tèxtil de Sarrià, dirigida per 
Ramón Folch.
Es va casar amb Toni Esteve 
Enrich, gestor de l’empresa fa-
miliar Esteve Aguilera fundada 
el 1924 i establerta com a So-
cietat Anònima el 1965. Al cap 
d’uns anys, amb els quatre fills 
ja grans, Sita es va involucrar 
en l’àrea de disseny de l’em-
presa, que es dedicava princi-
palment a fer jerseis, produc-
te clàssic del gènere de punt 
igualadí. Ja en aquells temps 
Sita Murt va començar a fer 
els seus propis models, però 
la mort prematura del seu ma-
rit, l’any 1984, va canviar tots 
els plans. El sogre li va donar 
la seva confiança per gesti-
onar l’empresa, malgrat els 
recels de molta gent, pel fet 
de ser dona i jove, segons va 
indicar anys més tard en una 
entrevista a “El Periódico”. 
Amb els temps, els fills Iago, 
Isabel, Albert i Toni han passat 
a tenir diverses responsabili-
tats a la companyia.
El caràcter de Sita Murt va ser 
crucial per tirar endavant l’em-
presa. De fet, aquest és un 
dels trets principals que han 
fet d’Esteve Aguilera SA un re-
ferent en molts camps.
Cinc anys més tard de la mort 
d’en Toni Esteve, l’empresa ja 
començava a ser present en 

Cartes arribades a la Redacció en record de Sita Murt
va mostrar cap mena de supe-
rioritat, doncs al contrari, deixà 
palesa la seva disponibilitat i 
entrega a les festes i tradici-
ons de la seva ciutat.
Recordo que a l’acabar la 
seva xerrada, un xic emocio-
nada, va comentar que estava 
molt contenta d’haver partici-
pat. Ara és, per mi, el moment 
de dir-li que ha sigut tot un 
exemple de superació sense 
oblidar mai d’on venia.
Moltes gràcies, Sita

Magí Molas Pineda

Els mitjans informatius del 
país s’han fet ressò del tras-
pàs de la Sita Murt, la disse-
nyadora igualadina que va 
saber donar prestigi internaci-
onal a la moda catalana.
L’any passat vaig compar-

tir amb ella, un curs de re-
forç  d’ortografia catalana, al 
Consell Comarcal. Allí, com 
una alumna més, demostrà 
la seva senzillesa i amabilitat. 
Recordo com en el dia de la 
Verge del Carme, va obsequi-
ar-nos amb unes paperines de 
caramels, en ocasió del seu 
jorn onomàstic. El dia del seu 
sant:  Carmen-sita.
Recordo, però, també molt bé 
que no va poder assistir a les 
dues darrers classes. El pro-
fessor va fer-nos saber que 
l’havia trucat dient-li que no 
podia venir ja que no es tro-
bava bé. La vàrem trobar a 
faltar principalment, el dia de 
la clausura en que férem una 
petita celebració de fi de curs.
Igualada i Catalunya acaben 
de perdre una dona d’empen-

ta, emprenedora i lluitadora, 
sense que això la fes ser pre-
sumida o creguda, Tot el con-
trari. El seu testimoni ha de 
ser un model a seguir.

Josep Elias Farré

Des de l’Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada transmetem 
el nostre més sentit condol a 
la família Murt pel traspàs de 
la Sra. Sita Murt, la qual l’any 
2011 col·laborà amb la nostra 
entitat fent l’acte acadèmic el 
dia de la Presentació de les 
Festes Gremials la qual va 
transmetre el seu sentiment i 
estimació cap a la nostra fes-
ta: els Tres Tombs.  
La recordarem sempre com 
una dona emprenedora, lluita-
dora i amb un esperit de supe-

ració constant.
Descansi en pau.

Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada

Ford, Industrias Valls, 
Loewe, Sita Murt
Solament els grans empresa-
ris amb capacitat personal i 
professional, iŀlusió, ambició 
empresarial, de servei a la 
societat i voluntat de sacrifici, 
són capaços de comprometre  
el seu nom a la seva marca. 
Henri Ford, Manel Valls, Enri-
que Loewe i Sita Murt. Capa-
citat, il·lusió sacrifici i compro-
mís social i personal.

Jaume Rodríguez Enrich

passareŀles i salons de moda, 
com els Gaudí, Bread & But-
ter i The Brandery, Premium 
(Berlín), Gallery (Copenha-
guen), Cibeles (Madrid), Cote-
rie (Nova York) i Modefabriek, 
Who’s Next i Paris sur Mode 
(París).

Neix la marca “Sita Murt”
Faltava fer un pas, arriscat, 
però molt valent, que va resul-
tar tot un èxit. La marca “Es-
teve” va canviar-se per “Sita 
Murt”. L’habitual distribució en 
botigues i centres comercials 
aliens, va canviar-se per obrir 
botigues pròpies. Allò era el 
“mai vist” a Igualada. Sita Murt 
va començar a ser un nom 
habitual en els mitjans de co-
municació quan es parlava de 
moda. Moda 100% d’Igualada, 
i amb un enorme valor afegit. 
Motiu d’orgull per a tots els 
igualadins.
Sita Murt va rebre diferents 

premis, com el Premio al Mé-
rito Exportador l’any 2002, el 
premi “Barcelona és moda” 
l’any 2008, o, més recent-
ment, l’any 2010, la Medalla al 
treball President Macià de la 
Generalitat.
El 2005, ja en plena marxa 
endavant de la marca, Esteve 
Aguilera SA va fer un pas en-
davant amb l’entrada de Julia 
Cher, procedent de  Dikton’s i 
amb un nou director general, 
l’igualadí Jordi Balsells, de la 
cadena Desigual. La compa-
nyia va incidir en l’expansió 
internacional, obrint nous mer-
cats i fins i tot botigues en al-
tres països, com a Paris. L’any 
2011, Balsells va reincorporar-
se a Desigual, i el nou director 
general va ser Miquel Ramis.
 
Expansió mundial
Abans de l’arribada de la cri-
si a l’empresa, el cert és que 
semblava que els models de 

Sita Murt havien aconseguit 
superar el que era un malson 
per gairebé totes les empre-
ses del sector. 
Esteve Aguilera havia aconse-
guit fabricar més de 200.000 
peces l’any en 1.900 punts de 
venda, 400 a Espanya i 1.500 
a la resta del món, fent el 20% 
de les vendes en botigues prò-
pies. L’any 2009 va facturar 
24 milions d’euros, amb 35% 
de vendes a l’estranger. Les 
peces de Sita Murt es podien 
veure a Galeries Lafayette de 
Paris o al Tzum de Moscou.  
Un dels seus vestits va apa-
rèixer al film Vicky Cristina 
Barcelona, dirigida per Woody 
Allen i guanyadora d’un Oscar 
de Hollywood.
La crisi, però, va afectar de ple 
l’empresa on la Sita Murt ha-
via dedicat tota la seva vida. El 
mals resultats en vendes a Es-
panya van fer que el juny del 
2013 l’empresa entrés en con-

curs de creditors (antiga sus-
pensió de pagaments), amb 
un passiu un passiu de 5,89 
milions d’euros. Esteve Agui-
lera SA havia tancat el 2012 
amb una facturació de 10,9 
milions d’euros i unes pèrdues 
d’1,86 milions.
Amb la tenacitat dels fills i 
l’entrada d’un nou director ge-
neral, l’igualadí Toni Palmés, 
Sita Murt va tornar a superar 
l’adversitat de l’empresa, just 
en el moment en què la ma-
laltia oferia la seva cara més 
cruel. A principis de novem-
bre, fa doncs poques setma-
nes, l’empresa podia anunciar 
amb goig que havia superat el 
concurs, amb una quitació del 
20% del deute i el pagament 
de l’import restant a 10 anys.
Aquest darrer episodi no ha 
estat gens fàcil, però la Sita 
Murt l’ha sabut portar amb en-
teresa, convicció i confiança 
en els seus fills i en els seus 
treballadors. Ha calgut una re-
organització comercial, passar 
de 20 a 8 botigues, un expedi-
ent el màxim d’assequible per 
a la plantilla, la potenciació 
d’internet i les exportacions...
La companyia afirmava fa 
pocs dies que afrontava el 
2014 “amb il·lusió i energia 
per consolidar el seu nou pro-
jecte”. Serà, malauradament, 
sense la Sita, però la seva for-
ça de voluntat és una lliçó per 
a tots.
Una dona així no s’oblida mai.
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Garantia Juvenil
APUNTA'T A LA

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

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per 

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

de quatre mesos, la Generalitat t’orientarà professionalment i 

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

No estàs 
estudiant?

Estàs 
buscant 

feina?

Tens
entre 16 i
24 anys?

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

garantiajuvenil.gencat.cat
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“Ara sabem del cert que el 
Rec.0 és bo per a Igualada”, 
deia dimecres l’alcalde Marc 
Castells. Amb aquestes parau-
les es podria resumir perfecta-
ment l’estudi que la Diputació 
de Barcelona -per encàrrec 
de l’Ajuntament- ha fet per 
saber l’impacte econòmic que 
el Rec.0 té a Igualada, i que 
dimecres es va presentar pú-
blicament. El treball ha estat 
realitzat per l’empresa Retail 
Talent i es va fer tot enques-
tant 1.223 visitants del Rec.0 
en les seves edicions d’hivern 
del 2013, i estiu del 2014.
A grans trets, l’estudi ve a dir 
que cada any deixa 6 milions 
d’euros a Igualada -s’entén a 
empreses de la ciutat, treba-
lladors del propi Rec.0, hosta-
leria...- i només això, sinó que 
la imatge de la ciutat millora 
en un 25% entre els qui la visi-
ten aprofitant aquest certamen 
tèxtil. Passem d’un “bé” a un 
“notable”.
L’estudi es va encarregar en 
el seu moment davant el con-
flicte que es va generar entre 
els organitzadors del Rec.0 i 
Igualada Comerç, una “guerra 
oberta” que avui ja és història. 
“Cal agrair la sensibilitat de 
la nova direcció de l’entitat”, 
deia l’alcalde, en referència a 

La presentació de l’estudi es va fer davant els periodistes dimecres al migdia, a l’Ajuntament.

El PSC diu que el 
pressupost de la 
Generalitat “oblida 
l’Anoia de manera 
aberrant”

“Ara sabem del cert 
que el Rec.0 és bo per 
a Igualada”, diu Marc 
Castells en rebre 
l’estudi que ha fet la 
Diputació de BCN

L’esperat estudi sobre el Rec.0 diu que deixa 
a Igualada més de 6 milions d’euros anuals

El PSC Anoia ha explicat en 
un comunicat que el projecte 
de pressupost de la Genera-
litat pel 2015 “torna a oblidar 
l’Anoia de manera aberrant”. 
La quantitat d’inversió assig-
nada a la comarca és de 7,1 
milions d’euros. La xifra era de 
8,4 el 2012, i el 2014 de 7,8. 
Els socialistes recorden que, 
amb Maragall i Montilla de 
presidents, “la mitjana era su-
perior als 40 milions d’euros”.
Segons el PSC, entre els in-
versions figuren obres de reur-
banització de nuclis a Calonge 
de Segarra i temes de sane-
jament a l’Alta Anoia, i l’in-
versió més alta torna a ser el 
CAP de Piera, actualment en 
construcció “del qual no han 
concretat el model de gestió”. 
També “inflen el pressupost 
de la comarca amb inversions 
de FGC que tenen incidència 
difusa a l’Anoia”. El PSC afa-
geix que el pressupost “no 
inclou cap suport als projec-
tes estratègics de la comarca: 
ni Eix Transversal, ni Ronda 
Sud (ni la rotonda de Vilanova 
ni la 2a fase), ni pel projecte 
constructiu de la millora de la 
B-224 entre Vallbona i Piera, 
ni la nova escola Pompeu Fa-
bra de Vilanova ni cap altre, ni 
llei de barris que té pendents 
de pagament a moltes comu-
nitats de veïns que ja han fet 
inversions, ni el consultori lo-
cal de Cabrera d’Anoia”.

El Gran Recapte va 
recollir a l’Anoia 62 
tones d’aliments

El Gran Recapte del Banc 
dels Aliments Anoia va reco-
llitr el passat cap de setmana 
62.000 quilos en la campanya 
d’aquest any. Amb aquesta 
quantitat es pot garantir l’en-
trega de aliments durant qua-
tre mesos.
L’any 2013 es varen recollir 
46.000 quilos i aquesta vega-
da s’havia marcat un objectiu 
de 50.000 quilos que ha estat 
superat malgrat les incidènci-
es climàtiques. L’ampliació de 
llocs de recollida ha ajudat en 
aquesta gran resposta.
Els organitzadors agraeixen 
la col·laboració dels anoiencs 
i l’esforç dels voluntaris que 
han fet possible l’increment 
del nombre d’aliments recap-
tats. Els municipis que han 
participat son: Calaf, Cape-
llades, Igualada, La Torre de 
Claramunt, Masquefa, Òdena, 
Piera, Tous, Santa Margari-
da de Montbui, i Vilanova del 
Camí. 

l’equip que lidera el també re-
gidor Xavier Figueres. Castells 
afegia que “volíem demostrar  
que l’impacte del Rec.0 és 
molt important per a la ciutat, 
i, ara que ho sabem, el com-
promís és continuar treballant 
en aquesta línia. Els números 

L’estudi de la Diputació expli-
ca que en les dues edicions 
objecte del treball, el REC 
va reunir a Igualada 117.791 
visitants, 68.255 en l’edició 
d’hivern i 49.536 en la d’es-
tiu. Alguns, a més, repetei-
xen visita en una mateixa 
edició, fet fa pujar el nombre 
total de visites en les dues 
edicions de l’esdeveniment 
fins a 185.651. D’aquests, 
pràcticament un 34% eren 
residents a la ciutat o a la 
comarca de l’Anoia i un 66% 
eren arribats de fora. Desta-
ca especialment el més del 
14% de visitants arribats de 
la ciutat de Barcelona i el 
més del 38% de la resta de la 
província. Més del 6% proce-
dien de Lleida, per sobre del 
5% de Tarragona, més d’un 
1% de Girona i un 2% van 
arribar de la resta de l’Estat. 

Un 60% dels visitants 
foren venen a Igualada 
captivats pel Rec.0
Dels gairebé 80.000 visitants 
de fora d’Igualada, pràc-
ticament un 60%, més de 
47.000, asseguren que no-
més visiten la ciutat cridats 

són els que són, i això s’ha 
d’aprofitar”. Amb l’alcalde, 
era present en l’explicació de 
l’estudi el diputat delegat de 
Comerç de la Diputació, Jordi 
Subirana.
Dades significatives de l’estu-
di són que el 13% de la gent 
de fora que ve al Rec.0 es 
queda a bars i restaurants de 
la ciutat, i el 66% acostuma a 
fer alguna despesa fora del re-
cinte del Rec.0.

Promeses complertes
L’alcalde va aprofitar la pre-
sentació de l’estudi per “fer 

campanya” i dir sense embuts 
que “a sis mesos de les elec-
cions municipals puc dir que 
s’han complert amb escreix 
les promeses que es feien en 
el nostre programa electoral 
respecte el comerç”. Aques-
tes eren fer un estudi sobre 
el Rec.0, crear 800 places 
d’aparcament gratuït, crear 
una Taula de Comerç i millo-
rar la senyalització de la ciutat. 
Aquest últim punt, però, depén 
del Pla de Mobilitat de la Con-
ca d’Òdena. També va indicar 
la “completa peatonalització 
del nucli antic”.  

per aquesta cita. 
El 83,86% dels visitants del 
REC van realitzar compres a 
les botigues efímeres del barri, 
amb una despesa mitjana per 
persona i dia de 46,83 euros. 
Durant les edicions .08 i .09, 
les pop up stores van efectuar 
més de 150.000 vendes, amb 
una facturació en conjunt su-
perior als 7,5 milions d’euros. 
Pel que fa a les marques igua-
ladines presents a l’esdeveni-
ment, aquestes van aglutinar 
un 42% de la venda total, amb 
més de 64.000 tiquets emesos 
i uns ingressos que van supe-
rar els 3,1 milions d’euros. 
 
624.000€ gastats en bars 
i restaurants del Rec.0
Un altre aspecte contemplat 
en l’impacte econòmic directe 
és la despesa en bars i res-
taurants presents en l’entorn 
REC. Les persones assistents 
a l’esdeveniment van gastar-hi 
més de 624.000 euros.
Pel que fa als proveïdors, es 
van encarregar serveis a 68 
empreses, 63 de les quals 
eren locals, i van facturar més 
de 265.000 euros per serveis 
relacionats amb aquesta cita. 

L’Ajuntament va tenir uns in-
gressos extraordinaris superi-
ors als 30.000€ en zones bla-
ves i llicències. 
 
777 llocs de treball
Finalment, pel que fa al capí-
tol de l’ocupació, el REC Ex-
perimental Stores va donar 
feina temporal, entre les dues 
edicions, a 777 persones. 
D’aquestes, com a mínim 331 
eren residents a Igualada i van 
rebre, entre totes elles, més 
de 212.000 euros en salaris 
bruts. Això suposa una mitja-
na global de 430€ bruts per 
persona.  En conjunt, l’impac-
te econòmic directe anual per 
a Igualada és de 4,3 milions. 

570.000€ gastats en res-
taurants i 1,3 milions en 
comerços de la ciutat
Pel que fa a l’impacte econò-
mic indirecte, l’estudi realitzat 
posa en relleu que la meitat 

de les places hoteleres de 
la ciutat queden ocupades 
durant els dies que dura i es 
registra una despesa total 
superior als 51.000 euros per 
aquest concepte. El sector 
de l’hostaleria rep també un 
impacte molt important, amb 
uns ingressos a Igualada que 
superen els 570.000€, amb 
un 70% de la despesa rea-
litzada pels visitants de fora. 
Pel que fa al sector comerci-
al de la ciutat, els comerços 
participants a la inciativa Off 
REC, que en l’edició .010 
ha passat a anomenar-se 
Slow Shopping, aquests van 
facturar 836.000€, mentre 
que aquells que no hi van 
prendre part van superar els 
490.000€. Entre uns i altres, 
doncs, l’impacte indirecte 
de l’esdeveniment va ser de 
més de 1,3 milions d’euros, 
un 62% als participants a 
l’Off REC i un 38% a la resta 
de botigues. 
Globalment, doncs, l’impacte 
econòmic indirecte anual per 
la ciutat supera els 2 milions 
d’euros. En conclusió, l’esti-
mació de l’impacte econòmic 
total és 6,3 milions d’euros.

185.000 visitants cada any, un 66% de fora
L’estudi diu que els 
visitants van deixar 
1,7 milions d’euros en 
restaurants i botigues 
de la ciutat
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54,5 MEUR, un 80% del 
qual està destinat a pro-
grames locals d’atenció a 
les persones i de desen-
volupament econòmic i 
foment de l’ocupació. Se-
ran 214 recursos que es 
posen a disposició dels 
ajuntaments i ens locals 
de la demarcació perquè 
puguin oferir uns serveis 
de qualitat als ciutadans.
El Catàleg del 2015 ha 
augmentat el seu pres-
supost en 600.000 euros 
respecte l’any passat. 
Unes xifres que demos-
tren el compromís de la 
Diputació per suplir la 
manca de finançament 
dels governs locals i fer 
front a les necessitats de 
les persones més vulne-
rables davant de l’actual 
crisi econòmica.
Concretament, el Catàleg 
conté enguany 214 recur-
sos distribuïts en els se-
güents àmbits: atenció a 
les persones (amb una 
oferta de 62 recursos; 

El Catàleg de serveis és 
un instrument més que 
aquesta Corporació posa 
a la disposició dels go-
verns locals, juntament 
amb les Meses de con-
certació, els Programes 
complementaris i la resta 
d’instruments aprovats 
en el marc del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-
2015”.

La Diputació de Barce-
lona ha aprovat el nou 
Catàleg de serveis 2015 
amb un pressupost de 

29% de l’oferta); desen-
volupament econòmic 
local (51 recursos; 24%); 
hisenda, recursos in-
terns i noves tecnologi-
es (6 recursos; 3%); pre-
sidència (34 recursos; 
16%) i territori i sosteni-
bilitat (61 recursos; 28%)
Els recursos de tipus 
tècnic -111 en total- re-
presenten el percentatge 
més alt de l’oferta, amb 
un 52%. Aquesta tipolo-
gia de recursos inclou la 
redacció de plans, projec-
tes i informes en diferents 
matèries i el desenvolu-
pament i manteniment 
d’eines informàtiques de 
suport al treball dels ens 
locals. La resta són 60 
recursos econòmics (el 
28% del total) i 43 mate-
rials (el 20% restant del 
total de l’oferta).
Entre les principals nove-
tats, cal destacar la posa-
da en marxa de la “Línia 
específica de suport al 
petit municipi” que té per 

objecte oferir una assis-
tència reforçada a aquells 
municipis de dimensions 
menors que requereixen 
d’un suport ajustat a les 
seves capacitats, caracte-
rístiques i necessitats. El 
Catàleg de serveis 2015 
recull aquesta voluntat 
i inclou una selecció de 
recursos adreçats als mu-
nicipis de fins a 1.000 ha-
bitants que persegueixen 
afavorir l’extensió de to-
tes les polítiques i serveis 
supralocals al conjunt de 
la demarcació.

Pressupost 
i terminis

Per garantir la prestació 
d’aquests serveis, el Ca-
tàleg 2015 compta amb 
un pressupost total de 
54,5 milions d’euros, dels 
quals 45,8 milions corres-
ponen a recursos econò-
mics i 8,7 milions a recur-
sos tècnics i materials. 

Cal tenir en compte que 
el seu pressupost  s’ha 
incrementat un 23% en el 
període 2012-2015.
Enguany, aquesta aporta-
ció econòmica es concen-
tra en l’oferta de l’Àrea 
d’Atenció a les persones, 
amb més del 50% del 
pressupost (29,3 milions 
d’euros), i en l’Àrea de 
Desenvolupament Eco-
nòmic Local, amb el 27% 
(14,7 milions d’euros). És 
a dir, aquest dos àmbits 
acumulen més del 80% 
del pressupost total.
A partir de l’oferta pre-
vista al Catàleg, els ens 
locals presenten les cor-
responents sol·licituds, 
les quals són valorades 
tècnicament i, amb poste-
rioritat, es procedeix a la 
concessió dels ajuts, amb 
caràcter general, en fun-
ció de la qualitat tècnica 
dels projectes locals i de 
la disponibilitat de recur-
sos amb què compta la 
Diputació de Barcelona.

Sant Jaume de Frontanyà.

La Diputació de Barcelona incrementa els 
recursos a disposició dels municipis
El nou Catàleg de Serveis 
de la Diputació de Bar-
celona per al 2015 té una 
dotació de 54,5 MEUR.

Al llarg del mandat 2011-
2015, l’assistència i co-
operació amb les admi-
nistracions locals de les 
comarques barcelonines 
ha constituït l’eix central 
de l’actuació de la insti-
tució.
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L’actual alcalde de Jorba, Jo-
sep Maria Palau, serà el can-
didat a l’alcaldia d’Igualada 
per Esquerra Republicana. Di-
lluns, l’executiva local del par-
tit va decidir donar suport a la 
seva candidatura, que haurà 
de ser ratificada pels militants 
en assemblea el proper 22 de 
desembre. Es confirma així la 
notícia que ja va avançar La 
Veu fa quasi tres mesos.
Palau, tècnic dels departa-
ments de Promoció Econò-
mica i d’Hisenda -en dife-
rents etapes- de l’Ajuntament 
d’Igualada, és avui membre 
de l’executiva nacional d’Es-
querra Republicana. Ha estat 
també president comarcal del 
partit. Considerat un “teòric” 
de la formació republicana, és 

La presentació del “jersei solidari” van tenir lloc dilluns a Igualada. Foto: Jordi Puiggròs.

L’alcalde de Jorba, Josep Maria Palau, 
serà l’alcaldable d’ERC a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Fagepi i l’Hospital Sant Joan 
de Déu han signat un acord 
per destinar els beneficis de 
la venda a un estudi de nous 
teixits saludables per al trac-
tament de patologia de la pell 
atòpica en la infància 
Ja s’han posat a la venda els 
diferents models de jersei soli-
dari creat per l’agrupació tèxtil 
Fagepi. Es tracta de jerseis 
de talles infantils i de temàtica 
nadalenca que es poden ad-
quirir per internet a la pàgina 
web www.jerseisolidari.opens-
hopen.com i els beneficis de 
la venda es destinaran a un 
projecte d’investigació sobre 
nous teixits saludables per a 
patologies de la pell atòpica, 
coordinat per l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona. 
Els jerseis solidaris mostren 

Fafepi vendrà un jersei solidari 
en benefici de l’Hospital 
Sant Joan de Déu

diferents temàtiques com ara 
els Reis d’Orient, flocs de neu 
o estrelles de Nadal, i tant els 
dissenys com la confecció de 
les peces s’ha fet íntegrament 
a Igualada. Ja que es tracta 
d’un projecte creat pensant 
en els infants que pateixen 
dermatitis atòpica, el jerseis 
són 100% cotó per evitar qual-
sevol tipus d’al·lèrgia. Està 
disponible en diverses talles 
per a edats que van des dels 
4 fins els 10 anys i d’entrada 
se’n posaran 400 exemplars a 
la venda a un preu de 15 €. 
L’acord el van signar dilluns 
a Igualada el doctor Jaume 
Pérez Pallerols, president 
del Comitè d’investigació de 
l’Hospital Sant Joan de Déu, el 
president de l’Agrupació tèxtil 
FAGEPI Antonio Egea i el ge-
rent David García.  

Josep M. Palau.

conegut el seu caràcter medi-
ador i els seus coneixements 
sobre economia local i comar-
cal són un dels seus principals 

actius polítics. 
Esquerra, han indicat fonts del 
partit, ja fa temps que ve or-
ganitzant trobades amb diver-
ses estructures de la societat 
civil igualadina per conèixer la 
seva situació i elaborar el pro-
grama electoral per a les prò-
ximes eleccions municipals, 
previstes pel maig del 2015. 
Palau substituirà al capdavant 
de la llista Joan Torras, que 
deixarà l’ajuntament i el primer 
pla de la política local. Falta 
per saber si continuarà com 
a número 2 l’actual regidor de 
Joventut, Joan Requesens.
La candidatura a l’alcaldia 
d’ERC és la segona que es 
coneix, després que, fa algu-
nes setmanes, CiU ratifiqués 
l’actual alcalde Marc Castells 
com a candidat a la reelecció.  

La secretària general d’Es-
querra Republicana, Marta 
Rovira, va ser present diven-
dres passat, a Igualada, dins 
de la campanya “Crida a un 
nou país”. En una sala de l’Es-
pai Cívic Centre plena de gom 
a gom, Rovira va explicar els 
principals arguments a favor 
del país i va plantejar el full de 
ruta marcat des d’ERC. 
Així, la secretària general va 
afirmar que “el full de ruta que 
plantegem no és tancat, però 
no és el mateix que el que va 
presentar el president Mas”; 
per a Rovira, la millor fórmu-
la per a guanyar les eleccions 
“és aquella que no deixa esca-
par cap vot independentista i 
cap vot indecís”. Tot i això, la 
diputada i número dos d’Es-
querra va assegurar que es-
tan disposats a escoltar totes 
les fórmules, però només ac-
ceptaran aquella que no deixi 
escapar cap vot i en què la 

Marta Rovira va presentar el full de ruta d’ERC

majoria de la societat s’hi sen-
ti representada, i per a ERC, 
una fórmula unitària però ho-
ritzontal, amb llistes separa-
des i un únic punt compartit, 
és la que pot sumar més. Així, 
Rovira va dir que Catalunya 
està preparada per a la inde-
pendència, i que a Esquerra, 
“no volem fer unes eleccions 
per declarar la independèn-
cia, sinó per exercir-la”, asse-
gurava la secretaria general. 
Després del discurs de Rovi-

ra, tots els presents van tenir 
la oportunitat d’aportar el seu 
punt de vista a la situació, tant 
plantejant qüestions a la dipu-
tada, com expressant la seva 
opinió sobre el procés, en un 
debat molt enriquidor i parti-
cipat per part de tots els mili-
tants i simpatitzants presents. 
Aquesta assemblea informati-
va va ser celebrada simultàni-
ament amb moltes altres arreu 
del país.

Ajuntament d'Igualada

ANUNCI

Sessions formatives sobre la facturació electrònica 
a les Administracions Públiques (*)

(*) obligatòria a partir del 15 de gener del 2015 
per a societats anònimes, de responsabilitat 
limitada i unions temporals d’empreses. 

Adreçades a: proveïdors de l’ajuntament 
d’Igualada i organismes vinculats.

Lloc: sala d’actes de l’edifici Ig-Nova Empresa, 
Avinguda de  Mestre Muntaner, 86:

Data Hora

Dijous, 11 de desembre

Divendres, 12 de desembre

9 a 10 hores
11 a 12 hores

13 a 14 hores
9 a 10 hores

11 a 12 hores

Més informació i inscripcions a 
www.igualada.cat o bé 93.803.19.50.

· MENJADORS PRIVATS

· MENÚS INFANTILS

· MENÚS PERSONALITZATS PER A    
  GRUPS

· BANQUETS I CELEBRACIONS

· PLATS PREPARATS PER EMPORTAR

· SERVEI DE CÀTERINGAUTOVIA A2 KM 567 08294 EL BRUC 
(Barcelona)

TEL.93 7710472 - 93 7710327
www.eselbruc.es         reserves@eselbruc.es

Per festes DINARS i SOPARS per grups
MENÚS PERSONALITZATS

EL BRUC

CAFETERIA
QUERALT

24 HORES



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

5 de desembre de 2014



16
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
5 de desembre de 2014 Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres, 5 de desem·
bre, Igualada encendrà la il·
luminació nadalenca als seus 
carrers i places. L’acte d’ence·
sa i d’arrencada de la campa·
nya de Nadal, quelcom inèdit 
a la capital de l’Anoia, es durà 
a terme a les 19h a la plaça de 
Cal Font on, des de la mateixa 
tarda, estarà oberta la pista de 
gel que s’hi instal·la enguany 
per primer cop. Amb aquest 
acte es vol oficialitzar l’arriba·
da de les festes de Nadal a la 
ciutat, que aquest any tenen 
una agenda molt completa 
d’actes.
Hi seran l’alcalde, Marc Cas·
tells, regidors del consistori, i 
representants de les associ·
acions comercials, com són 
Igualada Comerç, l’Associació 
de Botiguers del Mercat de 
la Masuca, l’Associació Nou 
Centre Igualada i l’Associació 
de Botiguers del Nucli Antic.  
 
Descompte per a patinar
A les botigues de la ciutat i al 
mercat municipal es podran 

Aquesta setmana s’ha estat acabant de construir la pista de gel, al bell mig de la plaça de Cal Font.

Arcadi Oliveras 
oferirà avui divendres 
una conferència en el 
Dia del Voluntariat de 
l’Anoia

Avui a la tarda s’encendran els llums de 
Nadal i s’obrirà la pista de gel a Cal Font

REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres dia 5 de de·
sembre l’Anoia celebrarà el 
seu primer Dia del Voluntariat. 
El Consell Comarcal impulsa 
aquesta iniciativa pionera, de 
la mà de les entitats que par·
ticipen en el projecte ‘Volun·
tariat Sènior a l’Anoia’ (Fun·
dació Privada Àuria, Consorci 
Sociosanitari de l’Anoia, Creu 
Roja Anoia, Càritas Arxipres·
tal Anoia-Segarra, Fundació 
Sanitària Sant Josep, AMPA 
Mare de Déu del Portal, Xarxa 
d’entitats de gent gran de Ca·
pellades i Atlas Fundació Soci·
ocultural), i també del Consell 
de la Gent Gran de l’Anoia. 
Així, a partir de les 16h, a 
l’Equipament Cívic -Casal del 
Passeig, acollirà un acte de 
reconeixement a tots els vo·
luntaris d’aquestes entitats 
-independentment de la seva 
edat-. Tots podran participar 
en l’espai de debat “Cafè amb 
experiència”, en què es refle·
xionarà al voltant del paper del 
voluntariat. 
Seguidament a les 17h tindrà 
lloc la conferència a càrrec del 
reconegut economista i acti·
vista per la justícia social i la 
pau Arcadi Oliveres. 
Posteriorment es posarà en 
comú tot allò debatut en l’es·
pai de petites taules del “Cafè 
amb experiència”. 
Finalment, tancarà aquesta 
primera celebració del Dia del 
Voluntariat a l’Anoia un acte 
de lliurament d’un reconeixe·
ment, per part de cada entitat, 
a tots els voluntaris i voluntàri·
es presents.

aconseguir tiquets de des·
compte per accedir a aquesta 
pista de gel, oberta del 5 de 
desembre a l’11 de gener, els 
laborables de 17 a 21h; els 
dissabtes, diumenges i festius 
d’11 a 14h i de 16 a 21h; i els 
dies 24 i 31 de desembre i 5 
de gener d’11 a 14 i de 16 a 
20h. El preu, amb patins inclo·
sos, és de 6 euros per cada 30 
minuts. En cas de no disposar 
de guants, que són obligatoris, 
se’n poden adquirir al preu de 
1,5 euros. 
Igualada Comerç repartirà a 
tots els seus associats vals 
de descompte de 2€, amb els 
quals l’entrada per patinar mit·
ja hora serà de només 4€. Els 
comerços associats amb l’en·
titat disposaran d’aquests vals 
de descompte per repartir-los 
entre els seus clients.
Aquesta pista permetrà, a 
banda de veure l’estampa 
atípica de petits i grans pa·
tinant sobre gel a Igualada, 
presenciar enfrontaments i 
pràctiques d’hoquei gel, ja que 
l’Igualada Hoquei Línia té pre·

vist fer-hi un entrenament el 
dia 10 de desembre a les 21h 
i, com a mínim, un partit el 19 
de desembre també a les 21h. 
La campanya de Nadal 
d’aquest any a la capital de 
l’Anoia, impulsada conjunta·
ment pels departaments d’En·
torn i Dinamització Econòmi·
ca i per l’Institut Municipal de 
Cultura (IMC), té l’objectiu de 
convertir la ciutat en un reclam 
cultural i comercial tant per als 
igualadins i els anoiencs, com 
per les comarques veïnes i la 
resta de la província. 

Agenda de Nadal
Amb aquest objectiu s’ha 
augmentat notablement la il-
luminació als carrers i places 
així com el nombre d’arbres 
de Nadal a la via pública. A 
més, s’han programat més 
d’un centenar d’activitats cul·
turals, festives i tradicionals, 
tot plegat sota el lema Per Na-
dal, a Igualada som els Reis. 
L’agenda s’ha distribuït a totes 
les llars. 

La Ludoteca Sant 
Miquel celebrarà 
dimarts vinent el seu 
30è aniversari

REDACCIÓ / LA VEU

El proper dimarts 9 de de·
sembre a dos quarts de sis 
de la tarda es celebrarà el 
30è aniversari de la ludoteca 
Sant Miquel d’Igualada de la 
Generalitat de Catalunya amb 
un espectacle de màgia amb 
el Mag Struc.  L’espectacle es 
farà a la Ludoteca, al carrer 
Trinitat 12 d’Igualada. La ludo·
teca forma part de la xarxa de 
ludoteques de la Generalitat. 
Les ludoteques són espais de 
lleure on s’educa a través del 
joc i la joguina.
La ludoteca Sant Miquel del 
Departament de Benestar So·
cial i Família de la Generalitat 
de Catalunya es va inaugurar 
el desembre de 1984 en un 
edifici de la plaça Sant Miquel 
d’Igualada. El 2006 es va tras·
lladar a la planta baixa de l’Es·
pai Cívic Centre. 
Durant el curs escolar els 
nens i nenes entre 5 i 12 anys 
poden venir un dia a la setma·
na a passar una estona de joc 
entre les 5 i les 8 de la tarda; 
els infants poden jugar amb 
construccions, a la caseta de 
nines, a les botigues, a jocs 
de taula... L’activitat principal 
és el joc però les educadores 
programen tallers i activitats 
per reforçar els objectius edu·
catius marcats en el projecte 
pedagògic. Durant el mes de 
juliol als matins es fa ludo·
teca d’estiu, amb activitats 
diferents i alguna sortida. Al 
llarg de l’any assisteixen a la 
ludoteca més de 200 infants. 
En 30 anys han estat 4000 els 
infants que han jugat i han fet 
amics a la ludoteca.  

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

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

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

amb la 
col·laboració de

SORTEGEN
2 entrades 

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



17
D E  L ’ A N O I A Publicitat DIVENDRES

5 de desembre de 2014



18
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
5 de desembre de 2014 Igualada

Joan Domènech, president de Fira d’Igualada, presentant BSTIM.

Obertes les 
inscripcions al 
torneig Caga Tió

REDACCIÓ / LA VEU

El Congrés de Fires de Catalu-
nya, que es va celebrar la set-
mana passada a Mollerussa, 
va escollir la fira BSTIM, Best 
Solutions in Textile Manufac-
turing Fair, com a exemple de 
projecte innovador i d’interès 
pel sector. Per aquest motiu, 
Fira d’Igualada va ser con-
vidada, perquè davant dels 
organitzadors firals de Catalu-
nya expliqués el nou model de 
fira, una trobada molt sectorial 
i amb una estratègia molt de-
finida que té l’objectiu clar de 
reindustrialitzar un sector de 
gran trajectòria en el territori.
Així, el president de Fira 
d’Igualada, Joan Domènech, 
va presentar davant d’un pú-
blic expectant la que serà 
la primera edició de BSTIM. 
Concretament, Domènech va 
explicar el full de ruta de la 
fira, la seva organització tant 

Fira d’Igualada presenta la fira 
BSTIM al Congrés de Fires

El Torneig de Nadal Caga Tió 
d’Igualada, una iniciativa im-
pulsada pel Patronat Munici-
pal d’Esports i l’Ajuntament 
d’Igualada, celebrarà enguany 
la seva 23a edició i ja ha obert 
les inscripcions, que es po-
dran efectuar fins el proper 13 
de desembre al web www.tor-
neigcagatio.cat. 
El torneig es farà entre els dies 
27 i 31 de desembre, per a les 
categories aleví, infantil i ca-
det, podent escollir entre bàs-
quet, futbol, handbol i voleibol. 
Els dies 30 i 31 de desembre, 
en canvi, serà el torn de pre-
benjamins i benjamins, també 
amb quatre esports, bàsquet, 
futbol, handbol i mazaball.  

Ja es poden demanar 
ajuts per a l’IBI per a 
famílies nombroses
L’Ajuntament d’Igualada obre, 
durant el present mes de de-
sembre, el termini per presen-
tar les sol·licituds per a poder 
gaudir de les bonificacions 
sobre l’Impost de Béns Immo-
bles (IBI) de l’exercici 2015, 
adreçades a les famílies nom-
broses de la ciutat. El període 
s’ha iniciat el dia 1 de desem-
bre i finalitzarà el proper 31 de 
desembre. 
Per obtenir-ne més informa-
ció es pot trucar al telèfon de 
l’Ajuntament, el 93 803 19 50, 
extensió 363, o bé consultar 
la pàgina web municipal www.
igualada.cat. 

El poder dels 
ciutadans, a debat 
en el proper DdD

L’estat de la mobilització so-
cial a Igualada serà posat a 
debat al proper DdD (Dimarts 
de Diàlegs) amb el títol: “Els 
ciutadans tenim poder?”. Es 
farà el proper dimarts 9 de de-
sembre, a les 8 del vespre, a 
la Sala de Socis de l’Ateneu 
Igualadí. 
L’acte comptarà amb un dels 
referents de la mobilització 
social i l’estudi de la innovació 
democràtica i la societat civil 
a Catalunya com és el cate-
dràtic de Ciències Polítiques, 
Joan Subirats. 
Els igualadins convidats a la 
“Fila 0” són Vicente Bitrián 
(antidesnonaments-PAH), Síl-
via Romeu (integració de nou-
vinguts-Atlas), Joan Domingo 
(independentista-Òmnium i 
Igualada per la Independèn-
cia), Carles Duran (juvenil-
Espai pels Somnis), Mari-
bel Nogué (feminista-Dones 
d’Igualada) i Joan Torrents 
(ateneístic-Ateneu Igualadí). 

e l’àmbit comercial, com de 
relacions amb les institucions, 
com amb el sector o els mit-
jans de comunicació.
BSTIM és sobretot una opor-
tunitat perquè productors pu-
guin 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.
BSTIM celebrarà la seva pri-
mera edició els propers 25 i 
26 de febrer a L’Escorxador 
d’Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU

Com ja és tradició en els úl-
tims anys, el passat divendres 
es va celebrar la 9a edició del 
sopar del grup de Rockers 
d’Igualada. Va ser a l’Hotel 
Amèrica on es van donar cita 
60 amants de la música.
Durant la trobada es van fer 
dues actuacions musicals. En 
la primera d’elles, Peter Coa-
tes (amb accent de Liverpool) 
va delectar amb algunes velles 
cançons que van traslladar els 
assistents als anys 60. Sen-
se baixar el llistó, van pujar a 
l’escenari el duo Akustic TIME 

(Pol i David) els quals van por-
tar un repertori ple de variades 
cançons. No va faltar a la cita 
Antonio Zamora, membre del 
grup igualadí “Stress” el qual 
va compondre i cantar una 
versió d’”Els vells rockers mai 
moren”, diferent a l’anterior 
versió però molt apropiada per 
a l’ocasió.
Com no podia ser d’altra ma-
nera, els membres que orga-
nitzem aquestes vetllades, 
hem començat a treballar per 
a la desena edició la qual serà 
especial i aportaran grans i su-
coses novetats.

Novena trobada dels 
Rockers d’Igualada

Elements obre el seu outlet 
d’hivern del 9 al 12 de desembre
REDACCIÓ / LA VEU

La marca de roba esportiva 
Elements tornarà a obrir les 
portes de la seva fàbrica els 
propers dies 9, 10, 11 i 12 de 
desembre en motiu de l’outlet 
d’hivern de la firma de roba 
esportiva. L’horari serà de di-
marts a dijous de 16 a 20 ho-
res i divendres, en horari de 
matí (de 10 a 14 hores) i de 
tarda (de 16 a 20 hores). L’em-
presa Elements està ubica-
da al carrer Alemanya, 46, al 
polígon industrial Les Comes 
d’Igualada, al costat del taller 
Honda. 
Entre d’altres peces de roba, 
a l’outlet d’hivern d’Elements 
s’hi podran trobar dessuado-

res des de 4 euros, anoracs a 
partir de 8 euros i xandalls a 
partir d’11 euros, entre molts 
altres descomptes aplicats a 
la roba esportiva d’Elements. 
Elements és una de les mar-
ques del grup empresarial 
Scor Equip, factura al voltant 
de 4 milions d’euros anuals i 
dóna feina a més d’un cente-
nar de persones entre llocs de 
treball directes i indirectes. La 
companyia, amb seu a Iguala-
da, comparteix la filosofia de 
Roba Neta que defensa els 
drets laborals en el sector tèx-
til mundial, i ha desenvolupat 
un teixit que asseca la suor 
en temps rècord, conegut com 
M8. 

Igualada, “Ciutat amiga de la 
donació de la sang”

REDACCIÓ / LA VEU

Dilluns, el Banc de Sang i Tei-
xits va entregar a Igualada 
l’homenatge “Ciutat amiga de 
la donació de sang”. L’acte va 
tenir lloc a l’Ajuntament, amb 
la presència de l’Alcalde Marc 
Castells, membres del consis-
tori, el Banc de Sang i Teixits, 
l’Associació de Donants de 
l’Anoia, el Centre MIPS Fun-
dació, així com també amb 
la dels col·laboradors que fan 
possible la Marató de donació 
de sang. 
Segons el Dr. Ramon Salinas, 
director territorial del Banc de 
Sang i Teixits a la Catalunya 
Central, aquesta distinció ha 
sigut atorgada a la ciutat pel 

compromís d’Igualada amb la 
donació de sang, posant en 
rellevància que a Catalunya 
només cinc municipis la tenen. 
El Doctor també va assenyalar 
els grans resultats en donació 
de sang a Igualada, pel que fa 
al percentatge de donants de 
Catalunya, tant en campanyes 
itinerants com a la Marató. 
També va recordar que Iguala-
da va ser la primera ciutat ca-
talana en acollir la Marató de 
donació de sang, l’any 2001. 
A més a més, degut al creixe-
ment en positiu de la Marató al 
llarg d’aquests anys, i els nous 
reptes ambiciosos al municipi, 
el Doctor va avançar canvis 
d’ubicació el proper 2015.  

Obertes les inscripcions 
al Concurs de Pessebres
REDACCIÓ / LA VEU

Ja us podeu inscriure en la 
24a edició del Concurs de 
Pessebres d’Igualada, que 
convoca l’Associació de Veïns 
dels carrers de Sta. Caterina, 
Carme i Travessies.
El concurs està obert als re-
sidents a la ciutat, i hi ha 4 
categories: pessebres infan-
tils (fins a 12 anys), populars 

(més de 12 anys), de grup in-
fantil, i de grup d’adults. El ju-
rat es posarà en contacte amb 
els participants per quedar en 
el dia de la visita, el 19 o 20 de 
desembre. El veredicte se sa-
brà el 22 de desembre, a 2/4 
de 8 a la Biblioteca Central. 
Inscripcions a stacaterinacar-
meitravessies@igualada.cat, 
fins el 17 de desembre.
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Reunió a la UEA amb representants d’Endesa.

34 futurs metges anoiencs, 
becats per MIPS Fundació Privada

REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres 28 de no-
vembre MIPS Fundació Pri-
vada va celebrar, per cinquè 
anys consecutiu, l’acte de lliu-
rament de la cinquena edició 
del programa de beques per 
a futurs metges. Les beques 
han passat de 28 en l’edició 
del 2013, a les 34 d’enguany. 
Aquesta ampliació del progra-
ma ha estat possible gràcies a 
la coŀlaboració de Mútua Igua-
ladina de Previsió Social MPS 
a Prima Fixa amb una dotació 
d’11.000 euros i a la coŀla-
boració de Mútua Igualadina 
Fundació Privada amb una 
dotació de 3.000 euros. Això 
ha permès que s’hagi ampliat 
la dotació de les beques fins 

La UEA troba un interlocutor 
directe amb Endesa

a 34.000 euros, la beca és de 
1.000 euros per estudiant. 
L’acte de lliurament de les 
beques va comptar amb la 
presència de Fermí Capdevi-
la, Regidor de Salut i Sanitat 
de l’Ajuntament, Joan Prats 
President de MIPS, Salvador 
Balcells, sotspresident de Mú-
tua Igualadina de Previsió So-
cial, i d’altres col.laboradors 
d’aquestes entitats.
Els estudiants becats d’aques-
ta convocatòria són: Maria 
Aguado i Sorolla, Sara Biosca 
i Caro, Mariona Borràs i Mora, 
Eduard Casajuana i Urgell, 
Anna Compte i Guix, Laura 
Cristóbal i Saiz, Elisabet Do-
mènech i Marcè, Aram Ehsan 
i Pernía, Júlia Farrera i Nuñez, 

Cristina Farrés i Pla, Assump-
ció Ferran i Pablo,  Carla Gon-
zalez i Grado, Marta Gonzalez 
i Lopera, Anna Huerta i Vélez, 
Gemma Jorba i Palomas, 
Clara Jové i  Vivó, Carlota 
Llorach i Andrés, Mar Luque 
i Luna, Ester Marín i Esteve, 
David Martínez i Jiménez, Ma-
nel Mateu i Salat, Marc Notó 
i Fàbregas, Arnau Peñalver i 
Piñol, Aleix Pons i Bartolí, Ire-
ne Riba i Pons, Cristina Rica i 
Grau, Mireia Senserrich i Ro-
set, Marta Susanna i Calero, 
Marian Tormo i Ratera, Marta 
Tormo i Ratera, Verònica Tor-
ras i Vives, Ivette Tort i Es-
truch, Laura Valls i Bartrolí, i 
Jordi Vives i Moreno. 

REDACCIÓ / LA VEU

Fruit de la reunió, la setmana 
passada, entre els represen-
tants de la Unió Empresarial 
de l’Anoia, direcció, empresa 
i tècnics de la CUMA, amb la 
directora General d’Endesa a 
Catalunya, Isabel Buesa i re-
presentants d’Endesa  Distri-
bució i Comercialització, s’han 
apropat posicions i les empre-
ses de l’Anoia podran comptar 
amb un interlocutor directe i al 
servei del territori dins de la 
companyia subministradora.
La reunió va posar sobre la 
taula les principals problemàti-
ques de les empreses del nos-
tre territori com els microtalls i 
les incidències que frenen els 

processos productius, les pu-
jades de tensió o la dificultat 
de seguiment dels treballs que 
realitzen els tècnics d’Endesa 
per la impossibilitat de contac-
tar-hi d’una manera directa. 
La bona entesa entre els re-
presentants de la UEA i d’En-
desa ha propiciat que des de 
la distribuidora i la comercia-
litzadora posin a disposició de 
l’entitat empresarial una per-
sona de contacte directe.
Un dels problemes és el des-
coneixement a l’hora de con-
tractar el subministrament 
energètic. Davant aquesta 
mancança, a principis de l’any 
vinent la UEA organitzarà una 
sessió informativa.
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Una quarantena d’empresaris, 
autònoms i membres de diver-
ses empreses de la comarca 
van participar divendres pas-
sat en una jornada de Networ-
king organitzada per la Unió 
Empresarial de l’Anoia.
Després d’una motivadora i 
intensa xerrada de Rosaura 
Alastruey, pionera en la in-
troducció del networking pro-
fessional al nostre país i amb 
més de 10 anys d’experièn-
cia en el tema essent també 
formadora en les tècniques i 
valors d’aquesta estratègica 
disciplina, els participants van 
poder fer les primeres encai-
xades de mans i intercanvi de 
targetes en el coffee break.
Van seguir tres intenses ron-
des de contactes en què tots 
els participants van poder par-
lar entre ells, presentar-se, 
exposar el tipus de negoci i 
producte i plantejar les bases 
per futures negociacions, col-
laboracions o cooperacions 
empresarials.
Partint que l’objectiu del ne-

La jornada es va fer divendres a les instal.lacions d’Scorpia a Òdena.

Una quarantena de participants a la 
jornada de Networking de la UEA

El darrer cap de setmana 
van visitar Catalunya, teòri-
cament amb intencions di-
verses, diferents membres 
del PP que ocupen, o han 
ocupat, importants càrrecs 
en el govern de l’Estat. Al-
guns amb ganes de convèn-
cer, altres només a recordar 
que enfrontar-se amb l’estat 
porta conseqüències. Es va 
tornar a repetir la llarga tra-
jectòria de la “diplomàcia” 
feta des la imposició i del 
bescanvi. “Només et dono 
alguna cosa si a canvi me’n 
dones una altra”. I com que 
a Catalunya ni uns ni altres 
poden donar res més i el risc 
de perdre és molt important, 
l’estratègia de tots continua 
sent la de “sostenella i no en-
mendalla”. 
Així veiem com l’ex presi-
dent Aznar, continua donant 
lliçons geopolítiques. Tant 
li fa que els interlocutors si-
guin brasilers o catalans. Si 
volen anar bé han de fer el 
que ell diu. I si no ho fan, es 
que tenen una visió a curt 
termini, practiquen vols galli-
nacis, denoten falta de con-
sistència, i no s’adonen que 
només amb la persistència 
s’aconsegueixen resultats... 
Una forma d’entendre la polí-
tica que lliga bé amb la seva 
aparença física, malgrat ha-
ver abandonat aquell bigotet 
que recordava la imatge del 
personatge immortalitzat per 
Xarlot.
I l’actual president, que al-
guns veuen molt allunyat 
dels postulats aznaristes, 
però que no deixa de ser 
més del mateix, ningú podrà 
negar-li falta de persistència. 
Sempre amb el no pel davant 
i amb l’escut legal, fet d’inter-
pretacions interessades. O 
Gonzàlez Pons amenaçant 
els catalans amb segles de 
misèria, si marxen d’Espa-
nya. Però no són evidènci-
es econòmiques sinó con-
seqüència d’una política de 
“terra cremada”. Del cavall 
d’Atila.
Però és encara més trist el 
missatge que dóna Luis de 
Guindos, el ministre de l’àrea 
econòmica. Ja no es confor-
ma en donar lliçons als cata-
lans. També li diu a Brussel-
les que no sap fer números. 
I ho fa en nom del govern 
perquè, com parla anglès, es 
qui va a les reunions de l’Eu-
rogrup, en lloc de Cristobal 
Montoro, ministre d’Hisenda, 
que així es beneficia del seu 
monolingüisme per ‘exhibir’ 
el seu talent només pel ‘con-
sum domèstic’.

PERE PRAT

Però aquest tipus d’arrogàn-
cies es paguen. Mariano Ra-
joy presumia d’haver pactat 
amb Angela Merkel que Arias 
Cañete seria el vicepresident 
de la CE, i Guindos el pre-
sident de l’Eurogrup. I res. 
El primer és un comissari 
menor que ha patit molt per 
aconseguir el nomenament 
i encara no ha a perdut l’au-
ra de lobista dels interessos 
energètics. I és l’holandès 
Dijsselbloem qui continua 
al capdavant de l’Eurogrup, 
amb altes possibilitats de ser 
reelegit.
Espanya segueix presentant 
uns comptes públics que no 
han canviat la tendència, per 
molt que es presentin com 
exemple mundial i que Maria-
no Rajoy prediqui a Austràlia 
el que no ha fet. Es segueix 
gastant molt més del que 
deu. I el deute i l’atur són  ex-
cessius. I per això Espanya 
es va quedant al marge de 
les grans decisions europe-
es. Ni és creïble, ni s’esfor-
ça per semblar-ho. I així ser 
fatxenda (altres hi veuen un 
cert continuisme d’un passat 
identificat amb paraules molt 
properes) és una temeritat. 
I més quan les perspectives 
poden empitjorar molt. Espa-
nya ja ha perdut el 30% del 
seu PIB per la crisi. I ara té 
amenaçat una altre 20% si 
Catalunya se’n va. Algú dub-
ta que continuarà la present 
estratègia de bel·ligerància? 
Es creuen obligats a con-
tinuar aquells moments de 
gloria, encara que ja no en 
quedin només que parracs. 
Segueixen actuant com si 
encara tinguessin un gran 
paper en el concert mundial. 
Ja no poden dir que en el seu 
territori no es posa el sol, ni 
poden continuar aquelles po-
lítiques extractives que tants 
beneficis donava a uns pocs. 
Però segueixen comportant-
se igual. 
No canvien. Així l’emprenya-
ment nacional es cristal·litza 
en idees com la de ‘Podem’. 
Sense tenir ni un sol diputat 
ja “manen”. Saben que si 
guanyen els pujaran els inte-
ressos. I ja van amenaçant. 
Poden no pagar el deute. 
Però no ho diuen a qui de-
uen, sinó a la gent que cada 
dia s’ha de llevar per anar a 
treballar. Aquesta és la seva 
dinàmica per il·lusionar al 
ciutadà. I és que els fatxen-
des, gairebé sempre, sem-
pre acaben fent servir els 
mateixos arguments. Tothom 
a creure, perquè mana qui 
mana. 

Fatxendes

tworking és treure’n el màxim 
profit optimitzant costos, en un 
sol dia i a partir de les diferents 
entrevistes dutes a terme, les 
empreses i professionals par-
ticipants van poder promocio-
nar les seves activitats, esta-
blir nous contactes i qui sap si 
desenvolupar idees i projectes 
per al futur de la seva activitat.  
Les converses i el networking 
es van allargar durant tot el di-
nar, a peu dret, que va facilitar 
la represa dels contactes més 

interessants i l’intercanvi, de 
manera més distesa, d’opini-
ons i informacions.
La valoració positiva dels par-
ticipants i de l’organització au-
guren una nova jornada de ne-
tworking empresarial de cara 
al proper 2015.
L’activitat va ser possible 
gràcies a la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Òdena, Mútua 
General de Catalunya, Banc 
de Sabadell i Gràfiques Vila-
nova.

REDACCIÓ / LA VEU

Un total de 21 directors d’ofi-
cina i gestors de banca perso-
nal de CaixaBank pertanyents 
a la comarca de l’ Anoia, s’han 
examinat a Barcelona del 
Postgrau en Assessorament 
Financer que compta amb la 
certificació de la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) i del 
Chartered Institute for Secu-
rities & Investment (CISI), un 
dels certificats internacionals 
de més prestigi en el sector 
financer. Catalunya ha tingut 
quatre seus en les quals els 
empleats han realitzat la pro-
va de forma simultània: 1.119 
a Barcelona, 147 a Tarragona 
i 114 a Lleida.  
Aquest examen s’ha realitzat 
avui de forma simultània en 
32 ciutats de tota la geografia 
espanyola. En total, 5.200 di-
rectors d’oficines i gestors de 
banca personal de CaixaBank 
han realitzat la prova i han 
posat així fi a un curs de dos 
anys de durada.  
L’objectiu d’aquesta iniciativa 
és impulsar la professionali-
tat dels empleats de Caixa-
Bank per oferir el millor servei 
als clients i contribuir així a 
consolidar la seva confiança. 
D’aquesta manera, Caixa-
Bank s’anticipa a les exigènci-
es regulatòries europees que 
es produiran amb l’entrada 

21 empleats de CaixaBank a l’Anoia, en 
un postgrau d’assessorament financer

en funcionament de la Unió 
Bancària i es converteix en la 
primera entitat financera espa-
nyola que certifica la formació 
dels seus empleats tant amb 
el diploma de postgrau en As-
sessorament Financer de la 
UPF com amb el Certificate in 
Wealth Management de CISI, 
un dels certificats internaci-
onals de major prestigi en el 
sector financer. 

Doble certificació 
CaixaBank va aconseguir un 
acord amb la UPF i el CISI 
perquè ambdues institucions 
certifiquessin la formació dels 
empleats de l’entitat finance-
ra després d’un únic i exigent 
examen, d’acord amb les nor-

mes europees en formació es-
pecialitzada per als empleats 
de banca. 
El diploma en Assessorament 
Financer de la UPF és un pro-
grama de 30 crèdits ECTS 
(European Credit Transder 
System), que la UPF ofereix 
a mesura per CaixaBank a 
través de la seva escola de 
negocis, la UPF Barcelona 
School of Management.  Per 
la seva banda, el Certificate 
in Wealth Management és un 
segell d’excel·lència del CISI, 
organització acreditada pel 
màxim organisme regulador a 
Europa, la Financial Conduct 
Authority, i principal referent 
del sector financer a nivell 
mundial.     

Les aules on es feia l’examen del postgrau, plenes de gom a gom.
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ÒDENA / LA VEU

La setmana passada van co-
mençar les excavacions ar-
queològiques en les ruïnes 
d’una construcció que fou un 
punt d’observació antiaèria du-
rant la guerra civil espanyola. 
Les restes es troben a Òdena, 
al cim del Puig Aguilera, a 623 
metres sobre el nivell del mar. 
Es tracta d’una instal·lació mi-
litar que va estar en funciona-
ment entre els anys 1937 i  el 
gener de 1939.
Aquest edifici en ruïnes i vícti-
ma de contínues agressions, ja 
des del seu abandó, en forma 
d’espoli de materials, ensorra-
ment de murs i pintades mo-
dernes és el testimoni i el prota-
gonista d’un important moment 
de la història més recent. Amb 
l’esclat de la guerra, el juliol de 
1936, la República, va haver 
de vestir una densa xarxa de 
punts d’observació antiaèria. 
D’aquesta tasta de protecció 
del territori i de les persones, 
se’n va encarregat la Defen-
sa Especial Contra Aeronaves 
(DECA). Un punt cabdal d’ob-
servació i de comunicació dels 
possibles perills que en forma 
d’atacs aeris podien abatre’s 
sobre la rereguarda republi-
cana era el centre que es va 
construir al cap d’amunt del 
Puig Aguilera.
L’objectiu d’aquesta campanya 
arqueològica és recuperar tota 

la informació a nivell arqueo-
lògic, històric i patrimonial. Els 
treballs se centren en l’excava-
ció dels nivells d’enderroc de 
les restes, documentant les fa-
ses d’ocupació, tant durant l’ús 
de les instal·lacions com de la 
immediata postguerra i deter-
minar la funció de cada espai. 
A nivell constructiu i estructu-
ral també es vol determinar 
com era l’edifici i com estava 
construït documentant les tèc-
niques i els materials que s’hi 
van utilitzar.
De moment s’ha intervingut en 
un espai central, just a l’entra-
da, que faria les funcions de 
distribuïdor i probable espai 
comú de tots els soldats del 
destacament que permanent-
ment estaven destinats en 
aquesta posició d’observació 
antiaèria.
En aquest espai s’ha localitzat 
la llar de foc que serviria per a 
escalfar l’edifici i probablement 
per preparar alguns dels àpats. 
Quant a les restes materials cal 
remarcar la localització moltes 
beines de munició republicana 
de fusell fabricades a Txecos-
lovàquia l’any 1937.
La iniciativa està promogu-
da per l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament d’Òdena, compta 
amb el suport del Servei de 
Patrimoni Arquitectònic Local 
(SPAL) de la Diputació de Bar-
celona i l’autorització del pro-

A Òdena s’inicia l’excavació arqueològica en el que fou 
un punt d’observació antiaèria durant la guerra civil

pietari de la finca, Jordi Casa-
novas. L’equip d’arqueòlegs de 
l’empresa Cat Patrimoni està 
dirigit per l’arqueòloga Núria 
Cabañas.

Ramona Vila, regidora de Cul-
tura d’Òdena, manifesta la 
seva satisfacció per la iniciati-
va i explica que “treballs com 
aquests enriqueixen el patri-

moni arquitectònic del nostre 
municipi i posen de manifest el 
compromís del consistori per 
posar en valor la nostra història 
i construcció de futur”.

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena i Creu 
Roja han firmat un conveni de 
col·laboració per a la gestió 
conjunta del Banc d’Aliments 
del municipi.
D’aquesta manera l’Ajunta-
ment d’Òdena serà el respon-
sable de l’espai, al poliespor-
tiu,  en el que es troba ubicat 
el Banc d’Aliments i tindrà cura 
del seu manteniment.  A més, 
els Serveis Socials del mateix 
Ajuntament seran els que fi-
xaran els criteris per derivar al 
Banc les persones amb resi-
dència al municipi i en situació 
de vulnerabilitat social. 
Per la seva banda, Creu Roja, 
donarà resposta a la prepara-
ció i lliurament dels packs de 
manera organitzada i àgil i farà 
el control dels estocs. El fons 

del Banc provindrà dels pro-
grames de la UE, de la Funda-
ció del Banc d’Aliments de Bar-
celona, de recollides solidàries 
organitzades per empreses o 
entitats, d’aportacions individu-
als, de les compres que pugui 
fer l’Ajuntament directament, al 
projectes de Kits de suport so-
cial de Creu Roja o bé per mitjà 
d’altres projectes i/o entitats.
Al llarg de l’any, les dues parts 
es comprometen a reunir-se 
de manera periòdica per fer el 
seguiment del servei i fer no-
ves propostes de millora. 
El conveni, que va ser  signat  
per l’alcalde d’Òdena, Pep 
Solé, i el president de Creu 
Roja Anoia, Francesc Xavi-
er Botet, té una durada inicial 
d’un any però està previst que 
es vagi renovant anualment.

L’Ajuntament i Creu Roja signen 
un conveni per la gestió del 
Banc d’Aliments del municipi 
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Conca d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

Del 6 de desembre de 2014 al 
25 de gener de 2015, tindran 
lloc al municipi diferents actes 
solidaris per tal de recaptar 
fons en benefici de la Marató 
de TV3 que enguany és desti-
narà a la investigació sobre les 
malalties del cor.
Seran més d’una vintena d’ac-
tivitats les que configuren la 
programació “Òdena amb la 
Marató de TV3”, organitzades 
i programades per les entitats i 
associacions del municipi amb 
la col•laboració de l’Ajunta-
ment.
Teatre, conferències, música, 
ball, activitats infantils, xerra-
des, concerts,... un gran ventall 
d’activitats populars, festives, 
culturals i esportives amb l’ob-
jectiu de recaptar diners en un 
ambient participatiu i solidari.
Entre les activitats que podreu 
trobar a la web de l’Ajuntament 
d’Òdena destaquem el 
Concert - ABRIL MONTMANY 
I LA SEVA BANDA, aquest diu-
menge a les 19h al Teatre Cen-
tre Unió Agrícola
L’Abril Montmany (Piera/Els 
Hostalets de Pierola), d’11 
anys, és la cantant del grup 
Muntmy que, a finals del 2013, 
publica el seu primer CD titulat 
‘Tot és possible...’ amb 9 temes 
propis. La promoció d’aquest 

disc l’ha portat a actuar als 
Matins de TV3, RAC1, Ràdio 
4 i altres emissores de ràdio. 
El passat 1 de maig, l’Abril va 
actuar acompanyada del seu 
pare, Màrius Montmany, en la 
trobada de pubillatge que va 
celebrar la nostra població. 
També han ofert actuacions a 
diferents poblacions de Catalu-
nya com Barcelona, Terrassa, 
La Pobla de Lillet, Castellde-
fels, Rellinars, Sant Sadurní o 
Igualada entre altres. 
Però el reconeixement popular 
de l’Abril arriba a partir de l’11 
de setembre del 2014 quan es 
presenta com a concursant del 
programa d’Antena 3 ‘Tu cara 
me suena mini’ on, acompa-
nyada pel cantant Xuso Jo-
nes, han d’interpretar cançons 

Mobilització d’Òdena per La Marató de TV3

ÒDENA / LA VEU

El passat divendres dia 28 a 
les 21h del vespre a l’ermita 
de Sant Miquel d’Òdena, va 
tenir lloc el tercer concert, dins 
del cicle de tardor que Harmo-
nics In Caelum i l’Ajuntament 
d’Òdena organitzen per prime-
ra vegada. 
El Concert duia com a títol 
“Duo l’iric” i va acollir un tast 
d’òpera francesa de Bizet i de 
Gounod i un tast d’òpera itali-

ana de Donizetti i finalment La 
Traviata de Verdi a càrrec de 
la soprano Maria Jesús Martí-
nez de Arenzana i Carles Prat, 
tenor; els acompanyava al 
piano Laura Muñoz, pianista. 
Novament l’excel·lència dels 
intèrprets i les singulars condi-
cions de so de l’ermita es van 
combinar, esdevenint un con-
cert dels que hom sempre en 
podrà guardar un molt agrada-
ble record.

Celebrat amb èxit  el tercer dels 
concerts del cicle de Concerts a 
l’ermita de Sant Miquel d’òdena

ÒDENA / LA VEU

Amb un gest de proximitat i 
transparència l’Ajuntament 
d’Òdena va organitzar la set-
mana passada tres trobades 
amb els veïns del municipi: 
dimecres al nucli antic, dijous 
al barri de Sant Pere i diven-
dres a l’Espelt. Les tres reuni-
ons tenien per objectiu infor-
mar de la feina feta, de la que 
s’està fent i dels projectes que 
estan en curs. Les trobades, 
organitzades en un ambient 
distès i de proximitat, tenen 
l’objectiu de conèixer en pri-
mera persona les necessitats 
dels veïns, compartir impres-
sions entre govern i ciutadans 
i ajustar així l’acció de govern 
a la realitat del municipi.
Cada regidor va explicar els 
temes de la seva àrea i va 
compartir amb els assistents 
les preocupacions entorn 
aquests. Així la regidora d’En-
senyament Maria Sayavera 
va explicar el funcionament 
del de l’Espai Lúdic a  l’Avió 
de Paper i la llar d’infants Els 
Vailets. Carles Casanova, re-
gidor d’Hisenda, va explicar 
la congelació d’impostos, les 

bonificacions en alguns ser-
veis i la baixada de la taxa 
d’escombraries. També, com 
a regidor de Noves Tecnolo-
gies va explicar l’estat de la 
instal·lació de la xarxa de fibra 
òptica que aviat serà una rea-
litat. Per la seva part, Ramo-
na Vila,  regidora de Cultura 
i Festes, Sanitat, Gent Gran 
i Serveis Socials i Igualtat va 
explicar l’estat de projectes 
com les rutes de salut urba-
nes que s’estan construint per 
a la gent gran, el pressupost 
destinat a serveis socials del 
qual se’n beneficien un total 
de 85 famílies del municipi, 
l’organització de les accions 
d’enguany per la Marató de 
Tv3. Sergi Lozano, regidor 
de Governació i Seguretat 
Ciutadana, Esports, i Serveis 
i Manteniment va explicar les 
millores que s’han fet en vo-
reres, passos de vianants i 
equipaments municipals com 
el Centre Cívic del barri Sant 
Pere. 
Joan Gabarró, regidor de Medi 
Ambient, Món Rural i Comuni-
cació va donar comptes dels 
treballs de neteja en boscos, 

campanyes de reciclatge o el 
camí que unirà el nucli antic 
amb el barri Sant Pere i el Pal 
de la Masia. Finalment, l’alcal-
de i regidor d’Urbanisme, Pro-
moció econòmica, Ocupació, 
Comerç i Turisme, Pep Solé, 
va explicar projectes urbanís-
tics tan importants com el del 
passeig de Sant Miquel que 
a partir de mitjans de febrer 
començarà a deixar de ser 
carretera per convertir-se en 
carrer o la construcció de la 
biblioteca que finalment afec-
tarà terrenys de l’antic consul-
tori (ara Casal de Joves) i una 
part  del pati de l’escola. 
Per la seva banda, en el torn 
de preguntes, els ciutadans  
van poder consultar els seus 
dubtes i fer arribar els seus 
suggeriments a l’equip de 
govern. Així, quan es com-
pleix el darrer any de mandat, 
amb aquestes actuacions, 
el govern municipal d’ERC-
CiU veu complerta una de les 
seves promeses electorals; 
compartir l’acció de govern 
amb el poble mitjançant tro-
bades amb els veïns cada sis 
mesos.

L’Ajuntament d’Òdena es reuneix amb els 
veïns per compartir l’acció de govern

d’artistes d’àmbit internacional. 
Fruit d’aquesta experiència, el 
passat 25 d’octubre, l’Abril va 
compartir escenari en un tema 
amb el cantant murcià al Pala-
cio de los Deportes de Madrid  
ple de gom a gom. Finalment, 
el passat 20 de novembre i 
després d’11 gales, el concurs 
televisiu va disputar la gran 
final i l’Abril es va proclamar 
guanyadora.
El diumenge 7 de desembre a 
les 19.00 hores, els Muntmy ac-
tuaran a Òdena al Taetre Cen-
tre Unió Agrícola amb tota la 
seva banda que inclou, també, 
la presència del violoncel•lista 
odenenc, Edmon Bosch, en el 
transcurs d’una actuació pro-
gramada en el marc de la Ma-
rató de TV3. 

JORBA / LA VEU

En la darrera sessió plenària 
del 23 d’octubre, l’Ajuntament 
de Jorba ha decidit, per acord 
unànime de tots els regidors, 
mantenir sense augment tots 
els impostos i les taxes per a 
la prestació de serveis de for-
ma general, tal com ja va sent 
norma durant tots els exercicis 
econòmics de l’actual període 
de crisi econòmica. Així, per a 
l’exercici del 2015, només s’ha 
produït una adequació de la for-
ma de càlcul de la taxa de reco-
llida de deixalles, per tal d’apli-
car un valor més adaptat al cost 
real en relació amb la quantitat 
de brossa i de contenidors utilit-
zen alguns establiments de res-
tauració combinats amb ben-
zinera i que acullen una gran 
afluència d’usuaris.
La resta dels principals d’im-
postos locals, ja sigui el de 
Béns Immobles, l’Impost d’Acti-
vitats Econòmiques, l’Impost de 
Vehicles, l’Impost d’obres, etc., 
continuaran amb les mateixes 
tarifes que en els anys anteri-
ors. El mateix succeirà amb les 
taxes que s’apliquen de forma 
generalitzada als serveis mu-

nicipals (recollida de deixalles 
domèstiques, cementiri, cla-
vegueram, preus de la piscina 
municipal, etc.), que mantenen 
tots els seus imports congelats.
En aquest sentit, Josep Maria 
Palau, alcalde i regidor d’Hi-
senda de Jorba, destaca que 
“a l’Ajuntament de Jorba estem 
fent un esforç millora de l’efici-
ència que és constant i continu-
at. Això és el que ens ha permès 
durant els darrers quatre anys 
mantenir congelats els tributs 
de forma general.” Per a Palau, 
“en tot moment hem tingut clar 
que en aquest període haurí-
em d’absorbir els augments de 
costos que ens hagin pogut re-
percutir alguns proveïdors, com 
ara el subministrament elèctric, 
el cànon de l’aigua o els carbu-
rants, amb estalvis i guanys en 
eficiència en altres conceptes. 
Aquest objectiu no és fàcil, però 
és possible aconseguir-ho amb 
molta austeritat i una acurada 
gestió de totes i cadascuna de 
les despeses municipals, per 
molt petites que siguin, i amb la 
implicació de tots els regidors i 
els treballadors de l’ajuntament 
en aquests objectius, cosa que 
existeix i que agraeixo molt.”

Aprovats impostos i les taxes 
de Jorba sense increments 
per al 2015



Toni Bou, el millor esportista de l’Anoia de tots els temps, ahir al Campus del Motor.
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La majoria absoluta del PSC, 
amb la companyia del regidor 
de PxC, va evitar divendres 
que prosperés una moció pre-
sentada per Veïns amb Veu 
i ICV-EuiA al ple ordinari de 
l’Ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui, que pretenia 
que les persones imputades 
judicialment no poguessin pre-
sentar-se com a candidats a 
les eleccions municipals. L’es-
mentada moció tenia sentit en 
tant en quant l’alcalde Teo Ro-
mero (PSC) es troba imputat 
en un cas de presumpte cor-
rupció relacionat amb l’època 
en que era president del Fons 
Català de Cooperació al De-
senvolupament. Ambtot, Ro-
mero encara no ha estat incul-
pat en aquest assumpte.
La moció demanava “instar als 
diferents partits polítics amb 
representació a l’Ajuntament, 
que ratifiquen en darrera ins-
tancia les llistes electorals al 
municipi, per a que no incor-
porin, en cap cas, com a can-

PSC i PxC tomben una proposta per evitar 
que els imputats siguin alcaldables

REDACCIÓ / LA VEU

El campió mundial de trial, el 
pierenc Toni Bou, va deixar 
ahir al matí la seva “petjada” 
en el Campus del Motor, a 
Castellolí, al costat de les ro-
dades que han deixat impres-
ses en el terra altres recone-
guts esportistes com l’igualadí 
Jordi Viladoms, o Isidre Este-
ve. 
A l’acte hi van assistir repre-
sentants del Consell Comarcal 

Toni Bou deixa la seva petjada al 
Campus del Motor, amb Felip Puig

didats o candidates a perso-
nes que es trobin imputades 
formalment per causes de 
corrupció o per odi, racisme, 
feixisme, violència de gènere 
i delictes contra l’assetjament 
sexual, i la llibertat sexual”.
Segons ha sabut La Veu, el 
cas Romero podria tenir abans 
de final d’any una resolució 
respecte la declaració que va 
fer l’alcalde als jutjats de Bar-
celona el juliol d’aquest any en 
la fase de diligències prèvies. 
Ara, doncs, se sabrà si el jutge 
inculpa o no a Teo Romero, i si 
això pot afectar a una possible 
inhabilitació. D’altra banda, 
Romero ha canviat d’advocat. 
La seva defensa, fins ara en 
mans d’un conegut despatx 
d’advocats d’Igualada, hauria 
passat a Fermí Morales, advo-
cat habitual en alguns casos 
recents que tenen en polítics 
del PSC de protagonistes.
La moció tombada pels regi-
dors del PSC i el de PxC tam-
bé ha rebut el suport aquesta 
setmana de CDC, que, tot i no 

tenir presència en el consis-
tori, també ha volgut donar-hi 
suport.
La moció que van presentar 
VV i ICV-EuiA afirmava en el 
seu punt introductori que “els 
comportaments de les perso-
nes que ocupen càrrecs en 
institucions públiques s’han 
de regir pel principi d’exem-
plaritat (...). La política és una 
dedicació lloable i imprescin-
dible, però ha de ser també 
exemplar en el seu exercici. 
Cal recuperar la confiança del 
conjunt de la ciutadania amb 
la política. Que tothom pugui 
confiar en la coherència i l’exi-
gència dels comportaments 
dels càrrecs públics”.
Els impulsors de la moció afir-
men que “per donar una imat-
ge del nostre municipi implicat 
totalment en la lluita contra la 
corrupció, cal instar als partits 
polítics que tenen presència 
en el consistori a que no in-
cloguin persones imputades 
formalment”.

amb el seu president Xavier 
Boquete, gestors del Campus, 
l’alcalde d’Igualada i diputat 
Marc Castells, diversos alcal-
des de la comarca i el conse-
ller d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat, Felip Puig, que 
va inaugurar a més un recin-
te dins de les instal.lacions 
on les empreses d’automoció 
podran investigar els vehicles 
impulsats amb gas natural.

Cava rosat de benvinguda
Llaminadura de parmesà cruixent amb bacó

Piruleta de sobrassada amb sèsam 

Aperitiu per anar fent boca
Tartar de tomàquet amb verat

Anxova de l’escala amb pa i tomàquet 
CCremós de foie amb pinyons

Tapa d’autor
Caneló de confit d’ànec amb núvol de parmesà 

Tac de pop amb patata i oli vermell

Primer plat
Llagostins sobre coca de tomàquets confitats amb 

mango i vinagreta de corall de marisc

Segon plSegon plat
Cilindre de xai ecològic farcit de formatge i poma 

àcida al forn

Postres de cap d’any
Coulant de xocolata calenta amb gelat de torró

Raïm i cotilló de la sort i coca amb xocotala
 

CCeller
Vi blanc Solà Fred (D.O.Montsant)

Vi negre Raimat (D.O.Costers del Segre)
Cava Bohigas Brut

Aigua, cafè i petit fours
Copa de licor de sobretaula

Preu: 

95,00€ 

(iva inclòs)

MUSICA I BALL FINS A LA MATINADA 
AMB EL CUARTET

 

Amb la col·laboració 
especial de... MONE TERUEL!!

“PETIT COMITE”

Reserves: T. 660 39 91 51
gastronomia@hotel-america.es

CAP D’ANY 2014
amb Hotel Amèrica
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El passat dijous el PSC de Vi-
lanova del Camí va celebrar un 
sopar – col·loqui amb el nom 
de “Fem municipalisme”, on es 
va comptar amb la participació 
de Núria Parlón, alcaldessa de 
Santa Coloma de Gramenet i 
diputada al Parlament de Cata-
lunya, i de Noemí Trucharte, la 
candidata del PSC a l’alcaldia 
de Vilanova del Camí.
Així, prop d’una setantena 
de persones, majoritàriament 
de Vilanova i amb nodrit grup 
de joves, van poder escoltar i 
proposar idees per construir el 
projecte de progrés de Vilano-
va del Camí. 
El 1r secretari del PSC de Vi-
lanova del Camí, va donar la 
benvinguda agraint l’assistèn-
cia de tothom i animant-los a 
participar activament en aquest 
renovat projecte.
Seguidament va prendre la 
paraula la Noemí Trucharte, 
la qual va parlar amb emoció, 
mostrant el seu orgull de ser 
candidata pel PSC i les ganes 
de liderar un projecte regene-
rat de progrés per Vilanova, un 
projecte, per una Vilanova de 
les persones, dels joves i dels 
grans, una Vilanova de tots. 
Així, va fer seu el compromís 
de construir un projecte que 
sumi a totes aquelles perso-
nes que desitgin una Vilano-
va millor, on la proximitat i la 
transparència siguin les eines 
per fer-ho possible, va enco-
ratjar a tots els assistents que 
hi vulguin col·laborar, a fer-ho 
posant-se en contacte amb ella 
mateixa o amb l’agrupació. Fi-
nalment, des del cor, va mos-

trar el seu ferm convenciment 
que la força i l’empenta de tots 
i totes, el treball conjunt, i l’il·-
lusió amb un projecte renovat 
i regenerador, seran capaços 
de situar el PSC de nou en la 
situació de lideratge que havia 
obtingut en el passat.
Núria Parlón, va prendre la pa-
raula per explicar com ara més 
que mai és necessària la polí-
tica real, de proximitat, propera 
als problemes de la gent, com 
bé representa Noemí Truchar-
te. Així, els socialistes ens hem 
de destacar per la lluita contra 
les desigualtats, per ser sen-
sibles a les necessitats reals, 
sabem el que els hi passa als 
nostres veïns i veïnes per què 
estem en contacte amb ells, 
els escoltem. Amb tot això, no 
podem anar acomplexats com 
alguns ens voldrien, sinó amb 
el cap ben alt i orgullosos de 
tots els avenços aconseguits. 
Finalment, Parlón va assegu-
rar que amb una actitud oberta 
i plural i amb la candidata que 
el PSC té per Vilanova, Noemí 
Trucharte, guanyarem a Vila-
nova i la guanyarem per què 
els veïns i veïnes tinguin millor 
qualitat de vida.
Finalitzades les intervencions, 
hi va haver un seguit d’inter-
vencions del públic amb múlti-
ples manifestacions de suport 
a la candidata del PSC vilano-
vina, realitzant propostes per 
recollir-les al programa electo-
ral (en temes de dependència, 
llei de barris,...), així com algu-
nes intervencions que reclama-
ven que tinguem ple orgull dels 
nostres orígens i de les nostres 
arrels com a socialistes.

Núria Parlón va acompanyar 
Noemí Trucharte en un acte a 
Vilanova del Camí

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Una vintena d’empresaris de 
la Conca d’Òdena van par-
ticipar dilluns, a la primera 
jornada de suport al comerç 
local que va organitzar l’àrea 
de Promoció Econòmica de 
Vilanova del Camí, al Centre 
d’Innovació Anoia. El primer 
tinent d’Alcalde, i titular de 
Promoció Econòmica, Jor-
di Barón, s’ha mostrat sa-
tisfet pel desenvolupament 
d’aquesta primera jornada i 
espera millorar la convocatò-
ria en properes edicions. 
Barón va ser l’encarregat 
d’obrir la jornada donant la 
benvinguda als assistents 
i presentant a Marc Mañé, 
l’assessor en xarxes socials 

que va dirigir la primera part 
de la matinal centrada en la 
comunicació 2.0. D’una ma-
nera didàctica, entretinguda 
i divertida, Mañé va anar ex-
posant les potencialitats de 
les diferents xarxes socials, 
l’objectiu de les quals va dir, 
no és vendre sinó donar-nos 
a conèixer i fidelitzar els nos-
tres clients. 
Mañé va parlar de cinc xarxes 
socials diferents i va indicar-
les en casos molt concrets. 
Per exemple; facebook va dir 
són interaccions; Twitter, con-
versa; Instagram, creativitat; 
Pinterest, és ho vull o m’inte-
ressa; mentre que Foursqua-
re és recomanació i Google+, 
es tradueix en posicionament.

El comerç vilanoví participa en una 
classe sobre eines 2.0

La matinal va continuar amb 
la intervenció del diputat de 
comerç, Jordi Subirana, que 
va abordar les estratègies de 
futur del comerç local. Unes 
estratègies va dir, que depe-
nen del tipus de comerç, de 
les dimensions del municipi, 
però sobretot de l’actitud dels 
comerciants.
Subirana va dir que les admi-
nistracions, tant l’ajuntament 
com la pròpia Diputació po-
den ajudar a dibuixar o planifi-
car aquestes estratègies però 
va deixar clar que era una 
tasca que competia directa-
ment als comerciants. Els va 
convidar a obrir-se mires i a 
pensar més en el conjunt que 
en el propi negoci com la úni-
ca manera d’avançar, de ser 
més competitius i de captar 
més clients. El creixement co-
mercial, va dir Subirana, l’ha 
de marcar el propi municipi i 
cal apostar per la professio-
nalització dels comerciants.
L’Alcaldessa Vanesa Gon-
zález va cloure aquesta I Jor-
nada del comerç posant-se a 
disposició dels comerciants 
per a planificar aquelles es-
tratègies que els pugui fer 
més competitius, però també 
els va convidar a ser valents, 
atrevits, innovadors i crea-
tius... 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Fins el dia 12 de gener, la Re-
sidència AMMA Vilanova i el 
Banc de la Teca de Vilanova del 
Camí continuen fent campa-
nya de recollida d’aliments. Es 
necessiten productes de llarga 
durada com ara llet, oli, conser-
ves de peix o tomàquet i llegum 
amb pot de vidre. Les aporta-
cions es poden de fer arribar 
a la residència i es destinaran 
a les famílies beneficiàries del 
Banc de la Teca de Vilanova del 
Camí.
La Fundació Banc d’Aliments 
recull 62.000 quilos a l’Anoia 

El Gran Recapte del Banc 

dels Aliments Anoia ha reco-
llit 62.000 quilos en la campa-
nya d’aquest any. L’any passat 
es van recollir 46.000 quilos i 
des de la delegació anoienca 
s’havien marcat com objectiu 
arribar als 50.000 en aquesta 
edició del Gran Recapte, però 
finalment han superat la recolli-
da, fins i tot malgrat les incidèn-
cies climàtiques. Segons afirma 
el delegat de la Fundació Banc 
d’Aliments a l’Anoia, Enric Es-
quer, amb aquesta quantitat es 
pot garantir l’entrega d’aliments 
durant quatre mesos. 
L’ampliació de llocs de recollida 
i la participació, enguany, de 10 
municipis anoiencs, ha estat la 

clau per a aquest augment de 
la resposta ciutadana. Des de 
la Fundació han agraït “la col-
laboració de la bona gent de 
l’Anoia i l’esforç dels voluntaris 
que han fet possible l’increment 
del nombre d’aliments recap-
tats”.
Els municipis que han participat 
són: Calaf, Capellades, Igua-
lada, La Torre de Claramunt, 
Masquefa, Òdena, Piera, Tous, 
Santa Margarida de Montbui, i 
Vilanova del Camí.
Els productes que s’han recollit 
ja s’estan classificant, i des de 
les xarxes socials existents es 
repartiran entre les famílies de 
la comarca.

Recollida d’aliments a la Residència 
AMMA Vilanova 

Ajuntament d'Igualada

ANUNCI

Es fa saber que el calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada per aquest desembre de 
2014 i gener de 2015 a la ciutat d’Igualada són els següents: 
Dissabte  6, dilluns 8 i diumenges 14, 21 i 28 de desembre
Diumenges  4 i 11 de gener. 
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El proper dissabte 13 de de-
sembre a partir de les 12 del 
migdia tindrà lloc a l’espla-
nada propera a MontMercat 
l’acte de posada de la primera 
pedra del futur Passeig Cata-
lunya de Montbui, el qual serà 
una realitat durant els primers 
mesos de l’any que ve.
El nou Passeig, que engloba 
una superficie de 15.000 me-
tres quadrats, suposarà de 
fet la culminació de la segona 
fase de les obres de concidi-
cionament i urbanització de 
l’esplanada que cobreix el tor-
rent des de fa més de 10 anys. 
La creació del nou espai urbà 
inclourà quatre noves zones 
d’aparcament (127 places en 
total). El Passeig comptarà 
amb fins 130 plantes i vegeta-
ció autòctona i també es farà 
un espai d’amfiteatre a l’aire 
lliure amb gespa artificial, i 
amb capacitat per a 300 per-
sones. El Passeig, que tindrà 
una longitud de 200 metres, 
disposarà d’una zona de pas 
harmonitzada per a persones 

i vehicles.
Cal recordar que les obres, 
que uniran equipaments bà-
sics del municipi, no costaran 
ni un euro als ciutadans de 
Montbui, ja que està subven-
cionada al cent per cent. Com 
explica l’alcalde montbuienc 
Teo Romero “continuem la 
tasca de vertebrar zones del 
municipi històricament sepa-
rades pel pas dels torrents en-
tre Mont-Àgora i MontMercat. 
Tindrem un passeig agradable 
per a les persones, i amb 127 
places d’aparcament molt ne-

El proper 13 de desembre es posarà la 
primera pedra del nou passeig Catalunya 

cessàries tant per als veïns 
dels carrers colidants com 
també per als usuaris de Mon-
tÀgora i venedors i clients de 
MontMercat”.
Les obres del Passeig Catalu-
nya de Montbui es van adjudi-
car per un import de 900.000 
euros, aconseguint-se que 
l’empresa adjudicatària fes 
més volum d’obra, valorat en 
prop de 400.000 euros. Les 
obres que s’hi faran finalment 
seran per valor de 1.300.000 
euros.

MONTBUI / LA VEU

Aquest dimecres ha tingut lloc 
a l’Ajuntament de Montbui la 
primera reunió del jurat encar-
regat de decidir els finalistes i 
guanyadors dels Premis Bou 
2014. Aquests premis, que 
han passat de ser anuals a 
biennals, buscaran reconèixer 
aquelles persones i entitats 
que han destacat durant els 
anys 2013 i 2014 en els àm-
bits cívic i cultural. 
La Regidora de Cultura va pre-
sentar els Premis Bou 2014, 
que es lliuraran properament. 
Com és costum, els represen-
tants de les entitats que exer-
ciran com a jurats hauran de 
presentar les diferents candi-
datures a les quatre categori-
es dels premis.
D’una banda hi haurà el Pre-
mi Bou de l’Any, que premi-
arà una trajectòria personal. 
També es podrà optar al Pre-
mi Bou a l’Entitat de l’Any, on 
el jurat valorarà la tasca de 
les entitats i associacions del 

municipi durant els anys 2013 
i 2014. Tammateix també hi 
haurà la categoria de Premi 
Bou a l’Activitat de l’Any, on 
es podran presentar candida-
tures relatives a activitats ce-
lebrades en el municipi durant 
els darrers dos anys. I tamma-
teix es lliurarà el Premi Bou 
Comarcal, on hi podran pren-
dre part aquelles entitats de la 
comarca de l’Anoia amb des-
tacat protagonisme en l’àmbit 
cultural i associatiu.
Després d’aquesta propera 
reunió, el proper 18 de de-
sembre finalitzarà el termini 
per lliurar les propostes-candi-
datures que optaran a aquest 
certamen. El dia 23 es farà el 
lliurament del dossier amb els 
candidats a Premis Bou 2014, 
i amb posteriorment es realit-
zaran les dues votacions –la 
primera per escollir els finalis-
tes i la segona tal i com marca 
la reglamentació per triar els 
guanyadors definitius-.

Realitzada la primera reunió 
del jurat que decidirà els 
Premis Bou 2014

TRUCA I FES RESERVA: 669 485 500

Si ets subscriptor de La Veu i VOLS VEURE 
ELS PASTORETS DE CALAF

els dies 29 de desembre i 19 de gener 
et portem amb autobús a veure’ls per només: 

  26€ (Adults)     17€ (nens)

 
          

Preus especials per a grups de 20 o més persones

et portem amb autobús a veure’ls per només: 

Preus especials per a grups de 20 o més persones

DIES DE REPRESENTACIONS:
25 de desembre a les 19:00h 
4, 11, 18 i 25 de gener a les 17:30h

DIES DE REPRESENTACIONS:
25 de desembre a les 19:00h 
4, 11, 18 i 25 de gener a les 17:30h

DIES DE REPRESENTACIONS:
25 de desembre a les 19:00h 
4, 11, 18 i 25 de gener a les 17:30h

I si hi vols anar amb el teu cotxe, 
descomptes ensenyant el carnet de subscriptor

hora sortida: 16:35 
PUNT DE TROBADA: 

        -Parada autobusos Passeig Verdaguer 
(alçada antics Correus)

        -Estació autobusos (andanes)

I si hi vols anar amb el teu cotxe, 
descomptes ensenyant el carnet de subscriptor

hora sortida: 16:35 
PUNT DE TROBADA: 

        -Parada autobusos Passeig Verdaguer 
(alçada antics Correus)

        -Estació autobusos (andanes)
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CAPELLADES / LA VEU

L’Agencia Catalana de l’Aigua 
(ACA) ha assegurat que dos 
dels cinc municipis denunci-
ats per la Comissió Europea 
davant del Tribunal de Justí-
cia de la Unió Europea ja han 
resolt els problemes detectats 
amb les aigües residuals, i 
els altres tres estan en vies 
de fer-ho, tot i que no acaba-
ran de solucionar-ho fins el 
2018. El nou eurocomissari de 

Medi Ambient, Afers Marítims 
i Pesca, Karmenu Vella, ha 
denunciat Berga, Banyoles, 
Figueres, Abrera i Capellades 
per incomplir la normativa eu-
ropea sobre tractament d’ai-
gües residuals. L’ACA assegu-
ra que Abrera i Capellades ja 
no incompleixen la legislació, 
mentre que les altres tres lo-
calitats ho deixaran de fer en 
pocs anys.

Capellades no incompleix la 
normativa d’aigües residuals

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dimarts comença la 
primera de les activitats pre-
vistes en aquest mes de de-
sembre a la Biblioteca El Sa-
fareig. A un quart de set de 
la tarda és previst que es faci 
lectura de contes de Nadal, 
amb Alba Amat.
Les propostes per aquest mes 
són variades, per a totes les 
edats. Així també es farà un 
taller d’aperitius de Nadal per 
a adults, el dimarts 9 a les 3 
de la tarda. Seguidament el 
divendres 12 es farà el segon 
taller d’iniciació a l’scrapboo-
king, per fer un àlbum de Na-
dal. Per a les dues activitats 
cal inscripció prèvia i abonar 
3,50 euros.
El dimecres 17 de desembre 
es farà la darrera sessió de 
l’any del Club de Lectura.

Finalment el divendres 19 de 
desembre, a un quart de set 
de la tarda, es presentarà 
el conte de Montse Albare-
da, ilustrat per Montse Martí, 
“Agàlia i un cel de contes”. 

L’Agàlia és l’estrella de la Bi-
blioteca i des d’ara serà també 
un conte que es podrà llegir a 
casa. En acabar la presenta-
ció es farà un taller familiar per 
fer un clauer-Agàlia.

Agenda d’activitats del desembre a la Biblioteca 
El Safareig de Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Aquest diumenge es va inau-
gurar a Casa Bas una mostra 
amb els treballs de l’artista 
Toni J.Sallent. A la inauguració 
hi van assistir l’alcalde de Ca-
pellades, Marcel·lí Martorell, i 

la regidora de Cultura, Anna 
Gabarró.
Ara la mostra es podrà visitar 
fins al diumenge 14 de desem-
bre, els dissabtes i diumenges 
al matí de 12 a 14 hores i de 
18 a 20 hores.

Casa Bas acull una mostra de 
Toni J. Sallent

CAPELLADES / LA VEU

Capellades es va sumar al 
gran recapte d’aquest cap de 
setmana a Catalunya. Un any 
més hi ha col·laborat moltes 
persones, amb 43 voluntaris 

directes que han participat di-
verses estones tant des de les 
botigues com distribuint i em-
magatzemant els aliments.
Finalment al supermercat Dia 
de Camaró es va recollir 1802 

kilos, al Caprabo 1.281 i al 
Condis 1634. Així doncs, en 
total es va arribar als 4.717 
kilos, la xifra més alta aconse-
guida fins ara.

El gran recapte aconsegueix 4717 kilos 
d’aliments

Laia Vergés, guanyadora del conte dels Territoris Fantàstics

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Associació per a l’Oci de 
la Gent Gran de la Pobla de 
Claramunt organitza , el dis-
sabte 13 de desembre, una 
excursió a la Fira de l’Avet 
d’Espinelves. La data límit per 
apuntar-se és el dimarts 9 de 
desembre i el preu és de 35 
euros per als socis de l’entitat 
i de 38,50 euros per als qui no 
socis.
El pagament de la sortida s’ha 
de fer a CatalunyaCaixa i por-
tar el rebut al Local Social de 
l’Ateneu, de dilluns a dijous, 
de les 9 del matí a les 12 del 
migdia, i, de dilluns a diven-
dres, de les 4 de la tarda a les 
8 del vespre. Per a més infor-
mació es pot trucar al telèfon 
93 808 78 00.
L’autobús sortirà a 2/4 de 8 
del matí des de l’Hotel Robert. 
Després d’esmorzar, cap a les 
10 del matí, es farà la visita a 
la Fira de l’Avet d’Espinelves i 
a 2/4 de 2 del migdia hi haurà 
el dinar. Cap a mitja tarda es 
tornarà a la Pobla.
El preu de l’excursió inclou 
l’esmorzar i el dinar. L’es-
morzar consistirà en pa amb 

tomàquet, embotits de Vic i 
llardons, aigua, vi i cafè. I per 
dinar hi haurà amanida o fide-
uada, xai i botifarra o peix a 
la romana, crema catalana o 
gelat, aigua, vi, copa de cava, 
cafè i gotes. Aquesta activitat 
compta amb el suport de la re-
gidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament.

La gent gran de la Pobla organitza una excursió 
a la Fira de l’Avet d’Espinelves

Felicitats Laia
pels 10 anys!

De la teva família
que t’e�ima.

Edicte de l’Ajuntament de Capellades, sobre ressenya al Diari de 
la Veu de l’Anoia de l’anunci de licitació per a la contractació 
d’obres de sectorització de la Caixa escènica del Teatre de la 
Lliga.

Per donar compliment a l’article 66 del Decret 179/1992, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, es fa públic per a general coneixement 
que, en el Butlletí O�cial de la Província de Barcelona del dijous 
27/11/2014 (núm. de registre 022014031161); i al web municipal 
www.capellades.cat en el per�l del contractant; s’ha publicat 
íntegrament l’anunci de licitació per a la contractació d’obres de 
sectorització de la caixa escènica del Teatre de La Lliga, el qual va 
ser aprovat inicialment pel Resolució d’Alcaldia de data 
14/11/2014.

Es fa pública per a informació general

Capellades, 27 de novembre de 2014 

Marcel·lí Martorell i Font 
Alcalde-president

 C/Ramon Godó, núm. 9 - 08786  Capellades 
 Tel. 93 801 10 01  - capellades@capellades.cat

                  AJUNTAMENT  DE  CAPELLADES            
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EL BRUC / CONXITA COSTA

Ja han finalitzat els arranja-
ments que s’han dut a terme 
durant unes setmanes a la car-
retera NIIa, coneguda pel Coll 
d’El Bruc, que va de l’hotel del 
Bruc fins a l’autovia en direcció 
a Castellolí, passant per la ur-
banització Montserrat Parc.
El consistori del Bruc, consci-
ent del mal estat en què es tro-
bava el paviment de tota la via, 
ja que feina molts anys que no 
s’arranjava, varen fer gestions 
amb la Diputació de Barcelona 
perquè s’encarregués de l’exe-
cució i millora de l’asfaltat de 
tot el tram.
El govern municipal considera 
que era urgent portar a terme 

aquesta obra, ja que és una 
via molt transitada pels veïns 
de Montserrat Parc i durant l’hi-

vern, quan venen les gelades, 
encara s’ha de tenir més cura 
del bon manteniment.

Millores a la Carretera N-IIa al seu pas per 
Montserrat Parc

EL BRUC / CONXITA COSTA

El passat diumenge, l’entitat 
Centre Esportiu d’El Bruc va 
organitzar per segon any con-
secutiu la recollida solidària 
d’aliments adreçat, exclusiva-
ment, a famílies que ho neces-
sitin del poble. 
Aquest any han estat quasi 
400 kg recollits que es dona-
ran al departament de serveis 
socials del consistori, que és 
l’encarregat de gestionar-ho.
Des de l’entitat esportiva 
han volgut destacar la col-
laboració dels bruquetants en 
apropar-se al punt de recollida 

que, durant el matí del pas-
sat diumenge, van establir a 
la plaça de l’ajuntament. És 
la segona recollida que orga-
nitzen, però no l’última i volen 
seguir fent costat a les famíli-
es que, malauradament, pu-
guin necessitar-ho.
Des del consistori, celebren 
la inquietud i solidaritat dels 
membres de l’entitat esporti-
va que desinteressadament 
organitzen la trobada i que se 
sumen als esforços que fa el 
govern local en ajudar a qui 
més ho necessita. 

El Centre Esportiu del Bruc 
recull quasi 400 kg d’aliments  

LA TORRE DE C. / LA VEU

El passat diumenge dia 30 de 
novembre, es va constituir for-
malment el Cercle Podemos 
Podem la Torre de Claramunt. 
Es va celebrar l’ assemblea 
ciutadana constituent on van 
assistir-hi a prop de trenta per-
sones, tot i que el temps no 
acompanyava. Va ser un mo-
ment històric pel municipi, ja 
que aquest, no és un municipi 
on es fomenti la participació 
veïnal i tot i així, la gent es va 
involucrar i va participar-hi. Es 
va presentar el grup promotor 
on van explicar el seu naixe-
ment. Podemos La Torre, neix 
d’un grup de joves i veïns del 
municipi cansats ja de veu-
re les mancances i les males 
pràctiques del seu ajuntament. 

Veïns preocupats per la situa-
ció actual i que veuen que el 
seu govern municipal no res-
pon a les necessitats reals de 
la seva gent. Volen entre d’al-
tres coses, un canvi a l’hora de 
fer política. Volen donar la im-
portància i el poder a qui real-
ment ho hauria de tenir, als ve-
ïns. Diuen, que han de ser ells, 
el veïnat, els qui decideixin que 
fer amb la recaptació dels seus 
impostos. Després de la seva 
assemblea constituent ja tenen 
data per la propera. Tenen ga-
nes de treballar i de construir 
un municipi millor per a tots. 
Han anunciat que es presen-
ten a les municipals del 2015. 
“La Torre de Claramunt ha de 
ser un municipi de tots els ve-
ïns, no només d’uns quants”.

Es constitueix el cercle 
Podemos a la Torre

Ajuntament d'Igualada

EDICTE

En compliment de la normativa urbanística vigent, es fa públic que 
sotmès a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant 
edicte publicat a L’Enllaç dels Anoiencs de 23 d’octubre de 2014 i 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 27 d’octubre de 
2014, el projecte d’urbanització de l’àmbit de l’illa definida pel 
passeig de Verdaguer, els carrers de Nicolau Tous i del Bisbe Pere-
lló i el front est de l’Estació d’autobusos d’Igualada, no s'ha pre-
sentat cap al·legació ni reclamació.

Alhora, el projecte d’urbanització es va publicar a la seu electròni-
ca de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada) del 24 
d’octubre al 28 de novembre de 2014; i, es va notificar individual-
ment als interessats en el projecte d’urbanització, sense que 
s'hagi presentat cap al·legació ni reclamació. 

En conseqüència, d’acord amb l’apartat segon del decret de 
l’alcalde de data 9 d’octubre de 2014, el projecte d’urbanització ha 
restat aprovat definitivament el dia 29 de novembre de 2014.

Contra l’anterior resolució que és definitiva en via administrativa 
podeu interposar, alternativament, recurs de reposició davant de 
l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, o recurs con-
tenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis 
començaran a comptar des de l’endemà de la data de la publicació 
d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, 
contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós admi-
nistratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recep-
ció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en 
el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s’ha 
d’entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es pro-
dueix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
d’interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució.

No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho consi-
dereu convenient.

Igualada, 1 de desembre de 2014
L'ALCALDE

Marc Castells i Berzosa
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PIERA / LA VEU

Agents de la Policia de la 
Generalitat – cos de Mossos 
d’Esquadra de la comissaria 
d’Igualada van detenir entre 
el 25 i 26 de novembre, cinc 
persones, entre 23 i 40 anys 
d’edat, de nacionalitat espa-
nyola i veïns d’Hostalets de 
Pierola i Piera (Anoia), com 
a presumptes autors d’un de-
licte contra la salut pública.
Els fets es van iniciar ell pas-
sat 19 de novembre quan es 
va tenir coneixement que en 
una casa d’Hostalets de Pie-
rola se sentia una forta olor 
de marihuana. Arran d’aques-
ta informació els mossos van 
iniciar una investigació per 
esbrinar si s’estava produint 
un delicte contra la salut pú-
blica en aquest domicili.
Durant la fase d’investiga-
ció els agents van observar 
que a l’exterior de l’habitat-
ge hi havia un sistema de 
ventilació i climatització que 

feia suposar que s’utilitzava 
per realitzar aquest tipus de 
plantacions.
El passat 25 de novembre, 
els mossos van detectar 
tres persones que buidaven 
el contingut d’unes torretes 
al jardí de la casa. Segui-
dament, aquestes persones 
van començar a carregar 
objectes a l’interior d’un ve-
hicle.
En veure aquests fets, els 
agents van detenir les tres 
persones i van intervenir di-
ferents estris utilitzats pel 
cultiu de marihuana. En 
aquell moment, van obser-
var una quarta persona que 
s’amagava a la part posterior 
de la casa, la qual també va 
ser interceptada i detinguda.
L’endemà, 26 de novembre, 
va concloure la investigació 
amb la detenció d’una cin-
quena persona que també 
estava relacionada amb la 
plantació.

Els Mossos d’Esquadra detenen cinc 
persones per cultivar marihuana a 
Piera i als Hostalets

A l’interior de la casa es van 
intervenir 686 torretes de 
plàstic buides que s’havien 
utilitzat pel cultiu de marihu-
ana, 20 cabdells de marihua-
na, tres recipients amb mari-
huana a l’interior, un sac amb 
fulles de les plantes, aparells 
de ventilació i climatització 
així com diversos estris pel 
cultiu i elaboració de la subs-
tància.
Els detinguts van quedar en 
llibertat després de declarar 
a comissaria amb l’obligato-
rietat de presentar-se al jutjat 
quan siguin requerits.

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

La pròxima visita de Ses Ma-
jestats els Reis Mags d’Orient 
serà ben especial, ja que es 
compleixen 50 anys de caval-
cades pròpies als Hostalets de 
Pierola. Amb anterioritat venien 
des de Piera. El 5 de gener de 
1966 van passejar els tres reis i 
els seus corresponents patges 
sobre d’una carrossa que s’ha-
via fet expressament per a la 
primera arribada dels reis ‘hos-
taletencs’.
Aquesta primera arribada va 
ser fruit de la perseverança d’un 
grup d’hostaletencs: Ferran Fa-
brés, Joan Sanpere, Ramon 
Cucurella i Elena Parcerisas, 
que van aconseguir un crèdit de 
7.000 pessetes de set famílies 
hostaletenques per comprar te-
les, confeccionar guarniments i 

vestits.
La mateixa il·lusió del primer 
any s’ha anat repetint totes les 
edicions fins a l’actualitat. Una 
iniciativa popular que, sense 
la participació voluntària dels 
membres de la comissió de les 
Festes de Nadal i Reis i dels fi-
gurants del dia 5 de gener, no 
seria possible.
La celebració del 50è aniver-
sari farà especial aquesta ca-
valcada. Per aquest motiu, la 
comissió convida a tots els hos-
taletencs a formar part d’aquest 
equip de persones que, any 
rere any, posa tota la il·lusió per 
fer realitat l’arribada dels Reis 
Mags d’Orient als Hostalets de 
Pierola.
Si esteu interessats a participar-
hi, podeu emplenar la inscripció 
a la recepció de l’Ajuntament i 
aviat rebreu informació

50 anys de Reis Mags d’Orient 
als Hostalets de Pierola!

CARME / LA VEU

El passat diumenge 30 de no-
vembre Carme va celebrar 
Santa Cecília, patrona de la 
música. El recinte de l’esglé-
sia Sant de Martí de Carme va 
acollir el Cor Jove Harmònics 
de Capellades.
Aquesta coral prové de la Coral 
Xeremell de Capellades que va 
començar fa 32 anys com un 
cor infantil, però el temps i les 
ganes d’aquestes cantaires van 
fer ampliar el grup i ara són una 
coral infantil i juvenil amb ganes 
de créixer encara més. 
El Cor Jove Harmònics, és un 
grup de noies d’ entre 13 i 20 
anys que han fet anar més lluny 
la Coral Xeremell, buscant nous 
repertoris amb ritmes actuals. 
Fa només 4 anys de la creació 
d’aquest grup jove, però l’amis-

tat entre elles, el bon “rotllo” 
que transmeten i el compromís 
i esforç per tirar aquest projecte 
endavant és el què les ha dut 
fins aquí.
Les hores dedicades preparant 
aquestes cançons van donar el 
seu fruit en el concert de diu-
menge a Carme. 
El seu repertori va ser molt va-
riat, movent-se des de cançons 
de Sister Act a Llach, passant 
pels Amics de les Arts, Les 
Choristes, etc  i acabant amb 
Chicago.
El públic va gaudir de les seves 
interpretacions, les quals van 
anar acompanyades per la mú-
sica del Jaume Sabaté i van ser 
dirigides per la Marta Blasco. 
Una molt bona celebració de 
Santa Cecília. Felicitats.  

Concert de Santa Cecília a Carme

EDICTO

Juan Antonio Rodriguez Hidalgo, Secretario en substitución del Jutjat Primera 
Instància 3 Igualada, HACE SABER:

Que en los actos de Jurisdicició voluntària ( altres assumptes) 434/2014 seguidos en 
este juzgado a instancia de Martí Miñano Vives contra Domingo Clarasó Biosca, 
Prudencí Sardà Roig, AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA i Martin Vives Sari, de la 
siguente �nca:

RÚSTICA: Porción de terreno parte bosque y yermo, situado en el término municipal 
de Santa Margarida de Montbui, partida denominada “Els Ermots” con una super�cie 
de UNA HECTÁREA, SETENTA Y SEIS AREAS Y OCHENTA Y CINCO CENTIÁREAS, 
equivalentes a 17.685 metros cuadrados.
Lindante: Norte con camino de acceso a la propia �nca; sur con Domingo Clarasó 
Biosca, Este con D. Domingo Clarasó Biosca y D. Prudenci Sardà Roig; y Oeste con 
torrente.

A la �nca descrita le corresponde la referencia catastral 08250A010000120000WW, 
parcela 12 del polígono de Santa Margarida de Montbui.

Por diligencia de Ordenación de fecha 23 de abril de 2012 se ha admitido a trámite el 
expediente, al haberse cumplido los requisitos legales, habiéndose acordado citar a 
los titulares de la �nca colindante Domingo Clarasó Biosca, Prudenci Sardà Roig, 
Agencia Catalana de l’Aigua, y Martín Vives Sari, así como a las personas ignoradas a 
quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada, con el �n de que dentro de los 
DIEZ DIAS siguientes, puedan comparecer en este juzgado, para alegar lo que a su 
derecho convenga.

Jutjat Primera Instància 3 Igualada
Mn. Cinto Verdaguer, 113-117/cant. c.Lleida
Igualada  Barcelona

Procedimiento Jurisdicció voluntària (altres assumptes) 434/2014 Sección J

Part actora Martí Miñano Vives
Procurador MERCÈ MOLAS SOLER
Part demandada Domingo Clarasó Biosca, Prudenci Saldà Roig, AGÈNCIACATALANA DE
L’AIGUA i Martin Vive Sari

Es va intervenir un 
sac amb fulles de la 
substància, recipients 
amb cabdells així 
com diversos estris i 
aparells pel seu cultiu
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PIERA / JAUME DALMASES

El dia 19 van avançar en la 
organització dels cercles PO·
DEM per PIERA, el dilluns 24 
van fer una trobada de treball 
per constituir la candidatura 
ciutadana i avui divendres tin·
dra lloc a les 5 de la tarda una 
Assemblea Ciutadana al Gall 
Mullat
Els altres partits i forces polí·
tiques a la nostre Vila, també 
van fent camí i dos possibles 

caps de cartell ja han con·
firmat la seva disposició per 
explicar els seus programes 
a través de les planes de La 
Veu, conforme és vagin cu·
allant les diferents llistes us 
anirem portant informació per 
tal que a les urnes els nostres 
conciutadans puguin esco·
llir lliurement els seus repre·
sentants pels propers quatre 
anys.

Podem a Piera va prenent cos

PIERA / LA VEU

Al sorteig de la Bonoloto ce·
lebrat dimarts 2 de desembre 
va resultar premiada amb un 
premi de Segona Categoria 
(5+C) una butlleta validada al 

punt de venda 12.055 de Pie·
ra, ubicat al carrer Pau Claris, 
10.
Cada encertant de Sego·
na categoria té un premi de 
157.395,05€.

Segon premi de la 
Bonoloto a Piera

PIERA / LA VEU

Diumenge dia 30 de novem·
bre es va celebrar a l’Espai 
d’Entitats de Piera la cinquena 
Assemblea del moviment “Ara 
és demà”.
Tot i que el temps no acom·
panyava, la trentena de per·
sones presents, va fer segui·
ment d’Assemblees anteriors i 
es van polir i avançar propos·
tes per millorar Piera de cara 
el 2015.
L’Assemblea es va iniciar, ex·
posant el pressupost que ha 
presentat l’equip de govern 
pel 2015.
De seguit, amb l’horitzó de les 
eleccions municipals de 2015, 
es van reunir els diferents 

grups de treball per discutir 
propostes obtingudes en les 
anteriors Assemblees i elabo·
rant de noves.
La valoració que fan els assis·
tents a aquest espai de con·
fluència segueix sent molt po·
sitiva, pel fet que es facilita el 
debat i la proposta per un mo·
del de fer política, alternatiu al 
que actualment hi ha a Piera.
De cara a la propera Assem·
blea que es celebrarà durant 
el mes de gener de 2015, es 
debatran els perfils de les per·
sones que han de formar part 
de la candidatura que serà es·
collida en eleccions primàries 
obertes a la ciutadania.

Assemblea d’Ara és demà 
a Piera

PIERA / LA VEU

El diumenge 30 de novembre 
es va celebrar la 7a edició 
de la Festa de la Rosta, a la 
nau de Cal Sanahuja, amb la 
participació d’un gran nombre 
d’empresaris locals. 
La regidoria d’Empresa i Ocu·
pació, promotora d’aquesta 
iniciativa i d’altres encamina·
des a promocionar els produc·
tes i productors de la nostra 
Vila, organitza cada any dues 
activitats per donar a conèixer 
l’oli de Piera. Primer va ser la 
del 16 de novembre, amb la vi·
sita dels dos molins que hi ha 
a la nostra població, i l’altra és 
l’anomenada Festa de la Ros·
ta, amb propostes culinàries 
vinculades a aquest producte 
reconegut per experts en ali·
mentació i nutrició.
Aquest any, els assistents van 
gaudir d’una rostada popular, 
amb degustació de pa torrat 
regat amb oli d’oliva novell, 
mostra de productes agrí·
coles, rebosteria artesanal 
i productes artesanals com 
melmelades, codonyat i altres 
derivats de l’oli com sabons, 
degustació d’olivada i allioli de 
codony, presentats per l’Asso·

ciació de Dones de Piera, ela·
boració d’olives en conserva 
i tast de plats cuinats amb oli 
d’oliva de restaurants de Pie·
ra.
En aquesta ocasió, els tres 
premis del concurs d’apara·
dors van recaure en les cre·
acions de Jardinera i Floris·
teria l’Encís, Moda Íntima i 
Llenceria i Pastisseria Mora. 
Els set participants del con·
curs d’allioli no van esmerçar 
esforços en la seva salsa i els 
premis del Jurat van ser per a 
Josep Escayol, Jordi Amata 
i Núria Albiol. Al final, amb la 

VII Festa de la Rosta a Piera

col·laboració del pubillatge pi·
erenc, es va fer el sorteig de 
15 garrafes d’oli d’oliva nou 
entre els assistents. A més, 
l’organització també pensa en 
els més petits, que van poder 
jugar sense parar pujant als 
inflables muntats per a l’oca·
sió, fent manualitats o dema·
nant un maquillatge ben vistós 
per lluir a la cara.
Els pares i alumnes de 4t 
d’ESO de l’Apiària van po·
sar una parada per recaptar 
diners pel viatge de final de 
curs.

PIERA / LA VEU

Els dies 29 i 30 de novembre 
va tenir lloc el Gran Recapte 
d’Aliments, una campanya de 
recollida d’aliments bàsics per 
aconseguir que les persones 
més necessitades del nostre 
entorn rebin ajuda alimentària 
i a la qual Piera es va sumar. 
La Vila de Piera es va sumar a 
aquesta iniciativa solidària i hi 
va participar al costat de Ca·
laf, Capellades, Igualada, La 
Torre de Claramunt, Masque·
fa, Sant Martí de Tous, Sant 
Sadurní d’Anoia i Santa Mar·
garida de Montbui. 
Es calcula que, actualment, un 
20% de la població viu en situ·
ació de pobresa a Catalunya. 
Aquestes persones requerei·
xen la solidaritat i capacitat 
organitzativa per no esdeve·
nir persones marginades. I és 
per aquest motiu que des dels 
Bancs d’Aliments s’ha posat 
en marxa aquest projecte que 
enguany arriba a la sisena edi·
ció. 
La pluja no va evitar que els 
pierencs i la resta d’anoiencs 
es desplacessin als diferents 
punts on es feia el recapte 
d’aliments per contribuir de 
manera significativa a la cau·
sa. En total, més d’un cente·

nar de voluntaris van comp·
tabilitzar fins a 17.003 quilos 
d’aliments recollits al munici·
pi pierenc, que es comencen 
a distribuir entre les famílies 
més necessitades aquest di·
lluns 1 de desembre. Han col·
laborat en el Gran Recapte 
Càritas Parroquial, l’Ajunta·
ment i els grans supermercats 
Caprabo, Dia i Esclat.
Des de l’organització assegu·
ren que s’ha superat l’objectiu 

establert d’arribar a les 4.000 
tones d’aliments, que es re·
partiran íntegrament per la 
comarca de l’Anoia. El Gran 
Recapte d’Aliments al 2013 
va recollir 3.634.000 quilos en 
més de 1.900 punts de recolli·
da i va comptar amb l’ajuda de 
20.000 voluntaris. La fita per 
a l’edició del 2014 és tornar a 
superar els 3.000.000 de qui·
los gràcies a la col·laboració 
de 20.000 voluntaris.

Els pierencs van aportar 17.000 kg 
d’aliments al Gran Recapte

PIERA / LA VEU

L’Ajuntament de Piera, amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona, s’encarrega de 
dur a terme la restauració de 
les façanes frontal i lateral de 
l’edifici del Foment de Piera. 
Aquesta última fase contem·
pla la recuperació dels esgra·
fiats, la restauració del balcó i 
l’arranjament de la porta d’ac·
cés al teatre.
Paral·lelament, s’estan aca·
bant d’adequar les sales de 
l’edifici annex al teatre: l’audi·
tori, la sala d’exposicions i la 
resta de sales, que estaran a 
disposició de les entitats del 
nostre municipi. Cal afegir que 
el rebedor s’habilitarà per po·

Remodelació de 
la façana del Foment

der acollir exposicions tempo·
rals i itinerants.
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A la població de Calaf (Alta 
Anoia) s’ha trobat un gat mort 
i brutalment mutilat. El seu ca-
dàver va ser trobat a un camp 
de cultiu el dia 25 d’octubre. 
Va desaparèixer el dia 22 
d’una colònia del poble ges-
tionada per Associació Felina 
Alina. Data en la que aques-
ta associació va demanar la 
intervenció d’Agents Rurals, 
que van recollir el cadàver i 
aixecar acta dels fets.
El cadàver va ser trobat mort 
per un dels alimentadors de la 
colònia. El gat probablement 
va morir a una zona propera 
al lloc on es va trobar el ca-
dàver i va ser llençat al camp 
de cultiu. El cadàver presen-
tava l’amputació de la cua 
amb un tall nítid de la pell. La 
qual cosa planteja la hipòtesi 
de l’obtenció de la cua com 
a trofeu. Es desconeixen les 
motivacions reals i l’autor dels 
fets, però donada l’alta morta-
litat de gats petits i adults per 
causes violentes en aquesta 

colònia, ens trobem davant 
d’un cas molt greu de maltrac-
tament sistemàtic. El cas està 
en mans d’Agents Rurals. 
El gat era sociable i havia es-
tat abandonat a la colònia de 
petit, junt amb sis germans 
més. Durant l’any en curs han 
anat desapareixent de for-
ma escalonada tots els altres 
germans de la colònia. S’han 
trobat dos dels seus cadàvers 
d’una forma que podria simu-
lar una mort accidental.
Associació Felina Alina, fun-
dada ara fa un any, té cons-
tatació del maltractament que 
existeix en aquesta població, 
donat l’estudi que s’està por-

tant a terme sobre colònies de 
gats assilvestrats. Aquesta as-
sociació té cura de les colòni-
es del poble i aplica el mètode 
CER, (captura, esterilització i 
retorn) per la gestió de les co-
lònies i el control de la pobla-
ció felina. A més, disposa d’un 
programa d’adopcions.
Tots els recursos són aportats 
per les tres sòcies fundadores 
i sense el suport de l’Ajunta-
ment del municipi, contrari a la 
gestió de colònies controlades 
de gats, malgrat haver estat 
informat de les seves obligaci-
ons, per Plataforma Gatera de 
Barcelona en una reunió del 
23 de setembre de 2013 i pos-

Associació felina ALINA denuncia el 
maltractament de gats a Calaf

teriorment per Agents Rurals. 
Tampoc ha donat resposta a 
cap de les instàncies presen-
tades en les que es comunica 
els casos de maltractament i 
intervenció d’Agents Rurals, 
per substàncies “suposada-
ment verinoses” (les subs-
tàncies estan en investigació) 
trobades al menjar i aigua de 
les colònies de gats. A més 
d’atacs de gossos, que els 
propietaris porten desfermats, 
per les zones de les colònies, 
amb causa de ferides i mort 
per a molts gats. 
El maltractament existent en 
aquesta població constata que 
l’ordenança municipal sobre 
animals i la llei de protecció 
dels animals no s’acompleix 
per voluntat de l’Ajuntament, 
que no intervé en l’acompli-
ment de la normativa munici-
pal. El maltractament sistemà-
tic que pateixen els gats és la 
forma habitual de control de 
la població felina en aquesta 
zona da la Catalunya profun-
da. 

ALTA ANOIA / LA VEU

Ja estan obertes les inscrip-
cions pel curs gratuït “L’ús de 
les xarxes social per interna-
cionalitzar l’empresa o una 
idea” que tindrà lloc el proper 
dia 17 de desembre de 9.30h 
a 13.30h al Consorci per a 
la Promoció de l’Alta Anoia i 
que rep el suport de la Dipu-
tació de Barcelona.
El curs donarà les eines per 
aconseguir tenir una visió 
més estratègica de les xar-
xes socials, ensenyant-les 
a utilitzar per millorar els 
contactes a nivell nacional o 
internacional. Un dels objec-
tius principals és que el parti-
cipant tregui el màxim partit i 
conegui tot els avantatges de 
les xarxes socials
Les inscripcions es poden fer 
al 93.868.03.66 o bé a Info@
altaanoia.info

Curs d’ús de 
xarxes socials per 
internacionalitzar 
l’empresa al Consorci 
per a la Promoció de 
l’Alta Anoia

1. El sorteig es realitzarà el dissabte 10 de gener de 2015   a les 
10:00h del matí a la botiga d'Igualada, al c. Lecco, 7.

2. En el sorteig hi participaran totes les butlletes de les 
botigues de Peixos Dueñas d'Igualada, Vilanova del Camí i 
santa Margarida de Montbui.

3. Per cada compra, un val. Aquest es donarà a la caixa 
amb el pagament de la vostra compra.

4. Ompliu la butlleta amb les vostres dades i 
dipositeu-la a l'urna.

5. La data màxima per rebre les butlletes serà el dijous 
8 de gener de 2015.

6. Els 500€ són per gastar en productes dels nostres 
establiments.

7. No és necessari ser present en el moment del sorteig. 
Al guanyador se li comunicarà al telèfon que heu deixat a la 
butlleta.

8. En el cas de no poder contactar amb el client la butlleta 
s'exposarà a la botiga d'expedició.

9. Si en una setmana no apareix el client, el premi passarà a la 
segona butlleta triada en el sorteig, i sinó a la tercera.

10. Es publicarà una foto del guanyador a la premsa comarcal.

11. Peixos Dueñas es compromet a destruir totes les butlletes 
que han participat en el sorteig una vegada entregat el premi.

12. L'organització es reserva el dret d'alterar, modi�car o 
suspendre les condicions dels sorteig si causes imprevistes 
l'obliguessin a fer-ho.

La Direcció
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Radical, dogmàtic, valent, 
liberal, progressista, maçó, 
malaltís, un personatge con-
tracorrent i oblidat... Amb 
aquests i altres adjectius va 
definir el catedràtic de políti-
ca econòmica i president del 
Cercle d’Economia, Anton 
Costas, un dels personat-
ges calafins més il·lustres, 
Laureà Figuerola, polític i 
economista, nascut a Calaf, 
conegut especialment per 
la introducció de la pesseta 
com a moneda única a tot 
l’estat.
Costas va explicar que Fi-
guerola va ser un personat-
ge de transcendència en 
una època de transició de 
l’antic règim cap a un país 
amb estructures liberals. De 
la seva labor en va destacar 
sis punts principals: la intro-
ducció de la pesseta com a 
moneda única a tot l’estat en 
un moment on hi circulaven 
90 monedes diferents; la in-
troducció d’una reforma tri-
butària, i en especial l’impost 
que més endavant s’anome-
naria de la renda; l’impuls de 
la llei de societats anònimes; 
la introducció de la llei hipo-
tecària; la llei de mines i final-
ment la introducció de la llei 
aranzelària.
Costas va afirmar que Fi-
guerola havia estat un dels 
polítics i economistes més 
destacats del país, però que 
tot i així havia estat un per-
sonatge perseguit per l’oblit.  
Els motius que explicarien 
aquest fet, segons Costas, 
podrien ser el fet que hagués 
estat un personatge contra-
corrent i trencador i que va 

ser molt radical en la defen-
sa del lliurecanvisme, el fet 
que fos maçó, i també que 
era una persona que no tenia 
pràcticament vida social. 
Figuerola va començar la 
seva carrera com a econo-
mista, com a defensor de les 
idees prohibicionistes, però 
la seva visita a la primera ex-
posició universal, i la irrupció 
amb força de la màquina de 
vapor en el ferrocarril i en la 
indústria, van fer que es que-
dés meravellat pel progrés, i 
es convertís en un ferm de-
fensor de la introducció al 
país d’aquestes noves tecno-
logies. Això el va fer defensar 
una nova política aranzelària 
que permetés la importació 
de maquinària de l’estranger, 
entre d’altres mesures libe-
rals. 
Laureà Figuerola es va con-
vertir en cap de l’escola eco-
nòmica liberal, i el 1968 va 
ser nomenat Ministre d’eco-
nomia, una tasca que va de-
senvolupar fins el 1870, dei-

Laureà Figuerola, un personatge cabdal 
però perseguit per l’oblit

xant una obra espectacular. 
Costas va explicar que les 
arrels calafines de Laureà 
Figuerola van tenir un paper 
clau en el seu pensament i 
en les polítiques que va im-
pulsar. Fill de comerciants, 
i d’un poble amb una llarga 
tradició en aquest sentit, va 
viure de primera mà les difi-
cultats de circular per un ter-
ritori amb duanes interiors, i 
on hi havia més de 90 mone-
des diferents. Potser també 
per això, segons Costas, va 
veure clar, un cop va tenir 
poder de decisió que calia 
impulsar polítiques liberals 
per a que tot això no fos un 
entrebanc.
La xerrada va omplir la Sala 
de Fusta del Casal de Calaf, 
que després va comptar amb 
l’actuació  musical de Conxi-
ta Solà i Eloi Estany, que van 
interpretar composicions mu-
sicals de música de cambra. 
En acabar es va servir un pe-
tit refrigeri pels assistents.

CALAF / LA VEU

L’Ajuntament de Calaf ha de-
cidit prorrogar la data límit per 
inscriure’s al quart Concurs 
d’Il·luminació Nadalenca, per 
la qual cosa els veïns, associ-
acions i comerços interessats 
tenen fins el proper dimecres 
10 de desembre per apuntar-
s’hi. 
Es tracta d’una convocatòria 
oberta a particulars, comu-
nitats de veïns i entitats. Les 
cinc categories a concurs són: 
millor balcó o finestra (que 
optarà a un premi de 150 eu-
ros), millor façana (premi de 
200 euros), millor comerç (150 
euros), millor bloc o comunitat 
de veïns (400 euros), i millor 
carrer o plaça. En aquesta 
categoria enguany s’inclouen 
fins a cinc premis: el primer 
classificat s’endurà 500 euros; 
el segon, 200 euros; el tercer 
classificat s’emportarà 150 
euros i, qui quedi en quart lloc 
serà premiat amb 100 euros. 

Enguany, com que el concurs 
coincideix amb la celebració 
del Mil·lenari de Calaf, es lliu-
rarà també un premi especial 
del Mil·lenari que es concedirà 
a la millor plaça o carrer deco-
rat amb elements relacionats 
amb aquesta efemèride. El 
premi serà de 500 euros, i el 
fet d’optar-hi exclou la possibi-
litat d’obtenir els quatre premis 
restants de la categoria.
Es constituirà un Jurat format 
per representants de l’Ajunta-
ment i d’entitats calafines, que 
a partir del 15 de desembre 
(dia recomanat d’encesa de 
la il·luminació) avaluaran les 
diverses propostes a concurs.
Des de l’Ajuntament de Calaf 
s’anima a tothom a participar 
en aquesta convocatòria, que 
tindrà en compte la bellesa, 
la dificultat d’elaboració, el fet 
que es tracti d’il·luminació de 
baix consum energètic i l’origi-
nalitat de les propostes.

S’allarga el termini per 
apuntar-se al IV Concurs 
d’Il·luminació Nadalenca

ARGENÇOLA / LA VEU

El diumenge 14 de desembre 
es farà a Argençola (Anoia) 
la I Pedalada Infantil “Treu la 
pols de la bici!!” per a la mai-
nada de 3 a 8 anys. Essent 
com és una pedalada per a 
nens tan petits, serà una ruta 
molt fàcil i guiada per dos mo-
nitors, que aniran efectuant 
aturades (6 en concret) al llarg 
del recorregut per tal de dur a 
terme diverses activitats: des 
de reviure la vida d’un pastor 
amb un ramat d’ovelles fins a 
la representació d’un conte, 
passant per gimcanes, jocs 
i alguna sorpresa que faran 
gaudir als nens d’allò més!!

Al final, de nou al poble, hi 
haurà una botifarrada per a 
tothom (petits i grans!!) i a més 
es farà una rifa d’un pernil, 
cava i torró per a tothom que 
s’hi hagi apuntat!.
Les inscripcions són a les 
09:30, a la plaça de sota 
l’Ajuntament d’Argençola, ini-
ciant-se l’activitat a les 10 del 
matí.
Val a dir que el preu de la 
inscripció és a partir d’1 Euro 
per infant; tot el que superi 
aquesta xifra, es donarà en 
col·laboració amb la Marató 
de TV3.
Per a més informació, poden 
contactar amb GuiesBtt.cat al 

correu info@guiesbtt.cat o al 
telèfon 610.355.736. També 
amb  l’Ajuntament d’Argençola 
(93.809.20.00).
Aquesta activitat està or-
ganitzada per GuiesBtt.cat. 
GuiesBtt.cat es dedica a tota 
mena d’activitats en bicicleta: 
des d’organitzar rutes guiades 
fins a travesses de diversos 
dies; des de matinals famili-
ars de descoberta d’un territori 
fins a sortides d’alta munta-
nya, treballant per a Ajunta-
ments, Associacions, Institu-
cions, Consorcis, AMPES... i 
també per a particulars.

Pedalada infantil “Treu la pols 
a la bici” a Argençola

ARGEÇOLA / LA VEU

El Trill, Associació cultural 
del terme d’Argençola amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Argençola, organitza la 4a 
Festa i Mercat del Tió.
El proper diumenge 7 de de-
sembre, Clariana s’omplirà de 
tions. Les places per participar 
a la Festa eren limitades i ja 
s’han esgotat. Famílies d’ar-
reu de Catalunya s’han inscrit 
per viure aquesta experiència 
que vol recuperar la tradició 
d’anar al bosc a buscar el Tió 
i portar-lo cap a casa per Na-
dal.
Això si, durant el matí tothom 
qui ho vulgui, pot visitar el Mer-
cat del Tió on hi podreu trobar 
productes locals, de proximitat 
i ecològics, així com artesania 
feta a prop de casa. Una bona 
opció de cara a les festes de 
Nadal.
A partir de les 10 del matí: Es-
morzar popular – botifarrada 
(entrepà i beguda 4 euros)
A 2/4 de 1 del migdia: Xerra-
da a càrrec d’Antoni Dalmau i 
Ribalta amb el títol “La Festa 
del Tió”. 
Antoni Dalmau és un perso-
natge molt conegut tant per la 
seva trajectòria política, com 
per la seva vinculació al món 
cultural. Actualment és vocal 
de la Fundació Teatre Lliure i 
director de la Revista d’Iguala-

da. També és un col·laborador 
habitual en premsa, ràdio i te-
levisió.
Com a escriptor i dins de la 
seva extensa obra, que inclou 
novel·les, contes, assaigs, 
estudis històrics i articles en 
premsa i revistes especialit-
zades, també hi té un lloc la 
defensa i la difusió de les tra-
dicions i costums catalans. 
Durant tot el matí també és 
podrà visitar l’exposició “De 
quan anàvem a peu”, presen-
tació del projecte “Memòria 
d’Argençola” amb l’objectiu de 
recuperar i preservar la histò-
ria del terme municipal.
El Mercat és tancarà als vol-
tants de les 2 del migdia.
El Trill i l’Ajuntament d’Argen-
çola volen convidar tothom a 
assistir-hi.

Els tions tornen a Clariana, 
diumenge
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Diumenge passat es va dur a 
terme un any més la Cursa de 
l’Esquiador Memorial Joan Vi-
ves, que enguany arribava a la 
26a edició. Des de l’any 1989 
acudeixen a la cita anoiencs 
i participants d’arreu del país 
per gaudir d’aquesta cursa en 
una de les seves tres moda-
litats: BTT, Trail o Caminada 
popular (recordem que aques-
tes dues últimes són novetat 
d’aquest any, substituint les 
antigues modalitats de Marxa 
i Cros). 
Aquest any, i en motiu del 50è 
aniversari del Club Excursi-
onista UECANOIA, entitat 
igualadina organitzadora de la 
prova, va tenir lloc a Igualada 
amb sortida i arribada sota la 
seu del mateix club, a la Plaça 
de Cal Font. Aquest fet va ani-
mar a molts ciutadans d’Igua-
lada a participar a la prova 
tot i les condicions meteoro-
lògiques del cap de setmana 
i les dificultats que van tenir 
els organitzadors per adaptar 
els circuits a les noves con-
dicions (entre d’altres canvis, 
van haver de suspendre tots 
els passos pel riu Anoia degut 
al creixement del seu cabal). 
Tot i així, dels 1.470 inscrits, 
van prendre la sortida la ma-
joria dels participants i van 
aconseguir finalitzar i creuar la 
línia d’arribada més d’un mi-
ler d’ells, fet que l’Organitza-
ció considera un èxit tot i els 
imprevistos que van haver de 
superar.
Referent als recorreguts, 
aquests transcorrien entre la 
zona de Vilanova del Camí i 
de Santa Margarida de Mont-
bui, passant per indrets com 
els Esgavellats o la Serra de 
Collbàs i on els participants 
van poder gaudir d’un entorn 
fantàstic de la comarca i des-
cobrir nous camins i corriols. 
La llargada d’aquests recor-
reguts van ser de 34km per la 
prova de BTT, 19km per la de 
Trail i 15km per la Caminada 
(s’ha escurçat respecte edi-
cions anteriors per fer-la més 
amena a més gent de totes les 
edats, amb ànim de fomentar 
l’activitat a la muntanya en fa-
milia o amb els amics).

Així van acabar les bicis participants a la Cursa de l’Esquiador, aquest any a l’entorn d’Igualada.

Quasi 1.500 inscrits van desafiar la pluja i el mal temps 
a la 26a Cursa de l’Esquiador de la UECAnoia

Pel que fa als resultats, a la 
modalitat de BTT van guanyar 
Israel Núñez amb un temps 
d’1 hora i 29 minuts en ca-
tegoria masculina i Meritxell 
Obradors amb 1 hora i 46 mi-
nuts en categoria femenina.  I 
a la modalitat de Trail es van 
endur la victòria en Sergi Solé 
amb 1 hora i 31 minuts en ca-
tegoria masculina i l’Anna No-
guera amb 1 hora i 48 minuts 
en categoria femenina. De la 
caminada popular (antigament 
Marxa), recordem que aquest 
any no era competitiva, nove-
tat d’aquesta edició.
Com ja és costum, un cop fina-
litzada la prova es va obsequi-
ar als participants amb un bon 
entrepà de botifarra recent fet 

amb importants regals com 
una BTT o un parell d’esquís 
de pista, entre d’altres.
I per últim, esmentar que tot 
això es va dur a terme gràcies 
a l’Ajuntament d’Igualada, que 
es va incorporar en l’edició 
d’enguany com a coorganit-
zador juntament amb el Club 
Excursionista UECANOIA, als 
patrocinadors Base Pedrafor-
ca, Gimnàs Calfont Wellness, 
Tuga Active Wear i Instint Tec-
nologies, i als col·laboradors 
Magatzems Faro, Diferent 
Bike, Pallarès Factory, Bttrus, 
Club Ciclista Eddy Mur, Chim-
panzee i Supermas.
Per obtenir més informació 
sobre les classificacions, es 
poden consultar la pàgina web 
de la cursa www.cursadeles-
quiador.cat/resultats14. Tam-
bé es pot seguir l’activitat a 
través de la pàgina de facebo-
ok https://www.facebook.com/
Cursadelesquiador, de Twitter 
a https://twitter.com/cursaes-
quiador o fent el seguiment a 
les xarxes socials del hashtag 
#Esquiador14.
Finalment, el Club Excursio-
nista UECANOIA vol agraïr i 
donar l’enhorabona a tothom 
que va participar esperant-los 
a tots l’any vinent per celebrar 
la 27a edició de la Cursa de 
l’Esquiador que, com sempre, 
tindrà lloc en una altre pobla-
ció diferent de la comarca!

que va permetre recuperar 
les energies als participants, i 
quan ja van haver arribat tots 
a meta, es va procedir al lliu-
rament de trofeus i a l’esperat 
sorteig de material esportiu, 

Sortida de la cursa de Trail.

Tot i que hi havia 
1.470 inscrits, van 
prendre la sortida de 
la majoria dels 
participants, 
en una cursa que 
coincidia enguany 
amb el 50 aniversari 
de la UECAnoia

Israel Núñez i 
Meritxell Obradors 
en BTT, i Sergi Solé 
i Anna Noguera en 
Trail, van ser els 
guanyadors de les 
proves, ja que aquest 
any la Caminada, com 
a novetat, no tenia 
vessant competitiva

El Memorial Joan 
Vives va tenir com a 
protagonistes el fang, 
producte del mal 
estat dels camins 
com a conseqüència 
de la llevantada

Cursa de l’esquiador

33
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
5 de desembre de 2014

Dr. Joan Vidal
Neurodesenvolupament infantil
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Psicologia clínica

 
Helga Gabarró

Psicologia Familiar i de Parella
 

Mariona Berini
Psicologia infantil
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RESULTATS DE LA 26a CURSA DE L’ESQUIADOR

  POS.CAT. CAT. TEMPS
1 NÚÑEZ BATICON, ISRAEL 1 sènior M 01:29:33
2 JURADO SÁNCHEZ, JAVIER 1 veterà M 01:29:37
3 ARGELAGUER MARTÍNEZ, ROGER 2 veterà M 01:29:45
4 MONTRAVETA MOYA, JORDI 1 juvenil M 01:34:57
5 TORRES CARLES, ALBERT 3 veterà M 01:34:57
6 CAÑELLAS GARRIGASAIT, BERNAT 2 sènior M 01:35:00
7 ALBET TORRES, ALEIX 3 sènior M 01:35:03
8 SÁNCHEZ LARA, JORGE 4 veterà M 01:35:07
9 PALLARÈS GARCIA, DAVID 5 veterà M 01:36:05
10 FORN JORBA, ENRIC 4 sènior M 01:38:01
11 TRUJILLO LUCHA, ALBERTO 5 sènior M 01:38:52
12 FERRANDO MARIMON, OSCAR 6 sènior M 01:40:00
13 LÓPEZ, LUIS 6 veterà M 01:40:21
14 TORN POCH, ORIOL 7 veterà M 01:40:27
15 DELGADO MARIN, JOSE LUIS 7 sènior M 01:41:06
16 BAZ MONTES, DANIEL 8 sènior M 01:41:28
17 CRUZ FERNANDEZ, JAVI 8 veterà M 01:42:21
18 RODA NAVARRO, JUAN JOSE 9 veterà M 01:42:38
19 GONZÁLEZ PÉREZ, CRISTIAN 9 sènior M 01:42:41
20 FARRIOL CLARAMUNT, JOSEP ENRIC 10 sènior M 01:43:25
21 ESCURA MIQUEL, FERRAN 11 sènior M 01:43:55
22 AGUILÀ PERRAMON, LLUÍS 10 veterà M 01:44:02
23 IBÁÑEZ HILA, JAIME 11 veterà M 01:44:39
24 AMEZAGA SARRIES, BERNAT 12 sènior M 01:45:13
25 JIMÉNEZ CANOSA, DAVID 13 sènior M 01:45:15
26 PUIG BERENGUER, JOAN 14 sènior M 01:45:16
27 ONORATO DAZA, TONI 12 veterà M 01:46:57
28 CASALS SEGURA, MIQUEL 1 màster M 01:47:01
29 TORRENT RAMAL, ALEIX 15 sènior M 01:47:03
30 DUOCASTELLA FALIP, JORDI 16 sènior M 01:47:44
31 MALLEN ROMERO, JOSE ANTONIO 13 veterà M 01:49:19
32 MAS SORS, LLUIS 14 veterà M 01:49:40
33 CAMPOS GARCÍA, ANDRÉS 17 sènior M 01:50:34
34 UROZ MARGINET, SEBASTIÁN 18 sènior M 01:50:58
35 FREIXES BATALLA, RAMON 2 màster M 01:53:16
36 FONT FARRIOL, POL 19 sènior M 01:53:20
37 MORENO MOLINS, ALBERT 20 sènior M 01:57:39
38 CASTELLTORT SEGURA, JOSEP 15 veterà M 01:57:42
39 TORT BORREGA, JAUME 21 sènior M 01:57:45
40 TORT FABREGAS, TONI 3 màster M 01:57:45
41 GARCÍA MÉNDEZ, TONI 16 veterà M 01:57:48
42 MARSAL BELTRAN, ANTONI 22 sènior M 01:57:50
43 FUENTES SÁNCHEZ, DANIEL 23 sènior M 01:58:14
44 CASTELLS MILLET, ORIOL 17 veterà M 01:58:15
45 GARCIA MÉNDEZ, RAFA 24 sènior M 01:58:19
46 BLASCO TOMAS, DAVID 25 sènior M 02:00:09
47 CARLES COLÁS, JOSEP 4 màster M 02:00:40
48 FLORES GONZALEZ, TONI 18 veterà M 02:02:24
49 ALBERO FONS, ORIOL 26 sènior M 02:03:04
50 MATEU MARTÍNEZ, SERGI 27 sènior M 02:04:27
51 AMBRÒS ALEMANY, JORDI 19 veterà M 02:04:28
52 CASES BERTRAN, JOSEP 20 veterà M 02:04:32
53 MUÑIZ GONZALEZ, ANTONIO 5 màster M 02:05:39
54 SEGURA, DAVID 21 veterà M 02:06:28
55 MARTINEZ, JORDI 28 sènior M 02:06:50
56 OBRADORS BARONS, MERITXELL 1 sènior F 02:06:57
57 FRANCO PEÑUELA, MAR 2 sènior F 02:07:01
58 MORENO CASTAÑEDA, NOEMI 1 veterà F 02:07:05
59 GALEOTE VELASCO, ÁLVARO 29 sènior M 02:08:04
60 BATLLORI SEIJO, CARLES 22 veterà M 02:08:06
61 DIAZ LOPEZ, TONI 30 sènior M 02:08:25
62 LLORETA, GENIS 1 infantil M 02:09:02
63 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, DANIEL 31 sènior M 02:09:07
64 LLACUNA PUIG, XAVI 23 veterà M 02:09:24

Cursa de BTT
65 SIVILL FARIGOLA, XAVIER 24 veterà M 02:09:35
66 VALLS CURSELLAS, JAUME 32 sènior M 02:10:15
67 PEREA ORDIALES, MARC 2 juvenil M 02:10:59
68 SÀNCHEZ MORENO, IVAN 3 juvenil M 02:11:02
69 SANCHEZ EXPOSITO, ISAAC 4 juvenil M 02:11:02
70 RIBAS SANZ, CARLOS 25 veterà M 02:11:11
71 PLAYÀ FIGULS, DOMENÈC 26 veterà M 02:11:40
72 SOLÉ VILANOVA, MIQUEL 6 màster M 02:11:54
73 BALDRYAN, GOR 33 sènior M 02:12:45
74 AGUILERA GASSÓ, JORDI 34 sènior M 02:12:59
75 PONS CASANELLAS, RICARD 7 màster M 02:13:49
76 VALLS RUIZ, SALVADOR 27 veterà M 02:14:05
77 MARTÍ CASES, JOSEP MA. 28 veterà M 02:15:43
78 CASTELLON FERNANDEZ, ALBERT 5 juvenil M 02:15:50
79 SEGURA BERENGUER, RICARD 35 sènior M 02:17:16
80 BRAVO NAVIA, ALONSO 29 veterà M 02:17:17
81 PINEDA MERINO, MIQUEL 6 juvenil M 02:17:17
82 RAMIREZ MOLINA, CARLOS 36 sènior M 02:17:21
83 ASTIGARRAGA HARO, AITOR 30 veterà M 02:17:32
84 POL ENRICH, LLUIS 31 veterà M 02:18:17
85 RUIZ OFERILL, DAVID 37 sènior M 02:19:20
86 VILADOMS ARGÜELLES, MARTA 2 veterà F 02:19:25
87 INFANTE HERNÁNDEZ, DAVID 38 sènior M 02:20:07
88 BALASCH CASAS, JAIME 8 màster M 02:21:19
89 LÓPEZ JUÁREZ, JORGE 39 sènior M 02:21:29
90 JIMENEZ ARCHILLA, JESUS MIGUEL 9 màster M 02:21:29
91 COMPTE DALMASES, ISAAC 32 veterà M 02:22:08
92 MANEL S VILADROSA, MANEL 33 veterà M 02:22:18
93 ALTIMIR OLID, ALEX 40 sènior M 02:23:17
94 CUSÓ LÓPEZ, GUILLEM 41 sènior M 02:23:24
95 CARDÚS MARCOS, JOAN 42 sènior M 02:24:21
96 ARJONA SÁNCHEZ, JOAN 10 màster M 02:26:15
97 GASCO FUENTES, JOSÉ LUÍS 34 veterà M 02:26:36
98 MARCHAL ARANDA, JAVI 35 veterà M 02:26:37
99 VILA, JORDI 36 veterà M 02:26:37
100 GALINDO GARCÍA, JOSE LUIS 37 veterà M 02:26:38
101 PEDREIRA AGUILAR, DANIEL 43 sènior M 02:27:00
102 JARDI MASSANA, JOAN 38 veterà M 02:27:05
103 SANZ PINEDA, BERNAT 44 sènior M 02:27:27
104 IBÁÑEZ PARETA, JORDI 45 sènior M 02:27:48
105 GARRIDO SANCHEZ, JOAN 11 màster M 02:28:10
106 BEJAR, JUAN 39 veterà M 02:28:13
107 GRAU GIL, LLUIS 40 veterà M 02:28:16
108 MESAS RUBIO, SERGI 46 sènior M 02:28:22
109 FÀBREGAS BUJONS, ANTONI 41 veterà M 02:28:50
110 CAELLAS SIMÓ, JORDI 47 sènior M 02:31:05
111 GODOY, PEDRO 42 veterà M 02:31:06
112 PUIG PADULLÉS, TONI 48 sènior M 02:31:27
113 PUJOLA CAÑELLAS, DANI 43 veterà M 02:31:54
114 MARTIN JIMENEZ, ROBERTO 44 veterà M 02:32:44
115 SOLER CASTELLTORT, EMILI 12 màster M 02:33:18
116 LÓPEZ HERNÁNDEZ, PEDRO 49 sènior M 02:33:40
117 MONTRAVETA FRANQUESA, JAUME 13 màster M 02:34:18
118 PONS ROVIRA, JORDI 45 veterà M 02:34:40
119 PÉREZ DANÈS, MARC 2 infantil M 02:34:57
120 PÉREZ VALIENTE, JOAN 46 veterà M 02:34:57
121 RODRÍGUEZ MORENO, FEDERICO 47 veterà M 02:35:31
122 OLIVA ALIBAU, RUBÉN 48 veterà M 02:36:22
123 GALAN SANTANO, OSCAR 49 veterà M 02:36:59
124 CASALS SERRA, MARTÍ 50 sènior M 02:37:37
125 CARALT DÍAZ, XAVIER 50 veterà M 02:38:12
126 ANGUITA JIMÉNEZ, JOFRE 51 sènior M 02:39:37
127 NUÑEZ ACEDO, JULIAN 51 veterà M 02:39:41
128 CASALS PUIGGROS, JOSEP 14 màster M 02:40:26
129 LARA MARTÍNEZ, MARC 7 juvenil M 02:40:27
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130 RODRÍGUEZ CONCEPCIÓN, PEDRO JESÚS 52 sènior M 02:40:32
131 LUQUE ORTEGA, ENRIQUE 52 veterà M 02:40:38
132 AVILA CAVERO, JAIME 53 sènior M 02:41:51
133 PAREJA GONZALEZ, FRANCESC 53 veterà M 02:41:55
134 SOTERAS GOMIS, ALEIX 54 sènior M 02:42:01
135 JIMENEZ, DAVID 54 veterà M 02:42:53
136 MATA BERNABÉ, HÉCTOR 55 veterà M 02:43:46
137 SEUBA BRU, XAVIER 56 veterà M 02:43:58
138 JORNET IGLESIAS, MARC 55 sènior M 02:43:59
139 SÁEZ CATLLÀ, SUSANNA 3 veterà F 02:44:11
140 GUILLAUME, ACHARD 56 sènior M 02:44:15
141 ZAMORA VELO, GENÍS 57 veterà M 02:44:21
142 MORERA MAS, JORDI 58 veterà M 02:44:24
143 VICTORIANO NIETO, MANUEL 15 màster M 02:46:28
144 BALART SAMPERE, MIREIA 3 sènior F 02:46:29
145 SUJAR BAUTISTA, ANTONIO 59 veterà M 02:47:21
146 REIXACHS ROVIRA, JORDI 16 màster M 02:49:03
147 DÍAZ CUERVA, JOEL 57 sènior M 02:49:20
148 ABANADES GARCÍA, RUBEN 58 sènior M 02:49:21
149 NOGUEIRA FERNÁNDEZ, RUBÉN 59 sènior M 02:49:45
150 PANADÉS GARRIGA, DANIEL 60 veterà M 02:49:58
151 MARTIN CARREÑO, JUAN 17 màster M 02:50:00
152 RICA GENOVÈS, XAVIER 61 veterà M 02:50:41
153 OLMO, MIGUEL 62 veterà M 02:51:16
154 ROIGÉ LLAVERÍA, XAVIER 63 veterà M 02:52:32
155 CAMARERO VILARDELL, SECUNDI 64 veterà M 02:52:35
156 BAS COLLADO, JOSEP MARIA 65 veterà M 02:52:46
157 VILLA SALVADOR, VICENTE 66 veterà M 02:52:49
158 CRUZ HERNANDEZ, JULIO 60 sènior M 02:53:19
159 GANDIA COSTA, LALO 67 veterà M 02:53:30
160 BUSCART ESCODA, ALBERT 61 sènior M 02:54:28
161 ALDEA HARO, ALVARO 68 veterà M 02:55:37
162 LECHUGA GARCÍA, PEDRO 18 màster M 02:56:36
163 CENTELLAS ARMANTE, JOAN 69 veterà M 02:57:12
164 PUCHOL ALBESA, JESÚS 19 màster M 02:57:28
165 MONTANER SOLA, JOSEP RAMON 62 sènior M 02:57:32
166 ALCALA ALVAREZ, VICTOR 63 sènior M 02:57:58
167 TAUSTE ÁLVAREZ, DAVID 64 sènior M 02:57:59
168 CUESTA RUIZ, JOSE IGNACIO 20 màster M 02:58:32
169 TRENADO LUMBRERAS, RAUL 70 veterà M 02:58:53
170 VILLAJOS PUNZANO, PABLO 71 veterà M 02:59:04
171 RUIZ VILADRICH, XAVIER 65 sènior M 02:59:06
172 ABULÍ GARCIA, JOSEP MARIA 72 veterà M 02:59:06
173 MENDEZ ESTEBAN, JAVIER 73 veterà M 02:59:56
174 SABARIEGOS CANO, DANIEL 74 veterà M 03:00:26
175 GARCIA HERNANDEZ, RUBEN 3 infantil M 03:01:18
176 PEREA BASCON, IÑAKI 75 veterà M 03:01:48
177 SOCÍAS RÍOS, ABDÓN 76 veterà M 03:02:18
178 BRITOS AREVALO, DAVID 77 veterà M 03:02:18
179 MORA MARTÍNEZ, JOSE 78 veterà M 03:02:19
180 SANTOS MONTOYA, JOSÉ MANUEL 66 sènior M 03:02:21
181 HOYO SÁNCHEZ, JORDI 79 veterà M 03:03:58
182 GARRIGA RIU, NÈSTOR 80 veterà M 03:03:59
183 BONELL GONZALEZ, JOAN 67 sènior M 03:04:01
184 CARBO TENA, JOAQUIN 81 veterà M 03:04:18
185 GUZOWSKI, OSKAR 8 juvenil M 03:04:41
186 MUNTADAS JAUMANDREU, MARC 68 sènior M 03:05:12
187 PUJADAS CASAS, MARC 82 veterà M 03:05:41
188 EGEA CORTÉS, RAQUEL 4 sènior F 03:06:15
189 CLARAMUNT TORRUELLA, VALENTI 21 màster M 03:06:18

190 VIDAL RIBAS, SALVADOR 83 veterà M 03:07:01
191 VALLEJO MORENO, GUILLERMO 84 veterà M 03:07:09
192 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, GABRIEL 69 sènior M 03:07:38
193 RUBINAT SOTERAS, JOSEP 85 veterà M 03:08:02
194 LUMBRERAS ORTIZ, DAVID 70 sènior M 03:08:05
195 JIMENEZ MONTES, LUIS 71 sènior M 03:08:27
196 MARTINEZ NEVADO, SERGI 86 veterà M 03:08:28
197 MANUEL GARRIGA, ROBERT 72 sènior M 03:10:27
198 RAMOS MARTIN, DAVID 73 sènior M 03:10:28
199 IBORRA GONZALEZ, XAVI 74 sènior M 03:10:33
200 POCH I SABATÉ, ROGER 87 veterà M 03:10:39
201 SUÑÉ TREPAT, OLEGUER 88 veterà M 03:11:35
202 SALA RIBALTA, JOAN 22 màster M 03:12:02
203 GONZALEZ MILLA, IRENE 5 sènior F 03:12:05
204 MARTIN VARGAS, JOSE MANUEL 75 sènior M 03:12:05
205 DELGADO DELGADO, JUAN 89 veterà M 03:13:45
206 IRURETAGOYENA MORENO, RAFAEL 90 veterà M 03:15:30
207 VALL CAMPOS, VALENTI 91 veterà M 03:16:33
208 SEGURA FERRER, JOSEP 76 sènior M 03:16:36
209 ZUECO JAEN, SALVADOR 77 sènior M 03:16:58
210 MARTINEZ LINARES, DAVID 78 sènior M 03:19:21
211 GONZALEZ GRANIZO, MANOLO 79 sènior M 03:19:40
212 GONZALEZ GRANIZO, SERGIO 80 sènior M 03:19:41
213 MORRERES, DAVID 92 veterà M 03:20:09
214 CAMPOS RODRIGUEZ, ELIECER 93 veterà M 03:20:21
215 CAMPOS BOLTÀ, ARNAU 4 infantil M 03:20:21
216 HINOJOSA BERROCAL, JOSE GUILLERMO 81 sènior M 03:22:08
217 ALBÀ ROBLES, MARC 94 veterà M 03:22:41
218 ESCOLANO, DAVID 95 veterà M 03:22:42
219 BELLO GUERRA, FRANCISCO 96 veterà M 03:24:12
220 GARCIA ESTEVE, MARC 97 veterà M 03:25:08
221 ROSALES FERNÁNDEZ, ANTONIO 98 veterà M 03:25:51
222 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, JAVI 82 sènior M 03:25:58
223 RABELL CARULLA, JOAN 23 màster M 03:26:11
224 GARCIA BARBA, ANNA MARIA 4 veterà F 03:26:12
225 ROCA ENRIQUE, GERARD 9 juvenil M 03:26:12
226 ROCA REY, PAU 10 juvenil M 03:26:14
227 PUIGGROS CASAS, JOAN 99 veterà M 03:28:56
228 LIZARAN ROMERO, MANUEL 100 veterà M 03:30:29
229 COLOMAR, JOSEP 101 veterà M 03:30:34
230 VIERA CANTERO, DANIEL 83 sènior M 03:34:26
231 FARRÉ ESTEVE, JORDI 84 sènior M 03:34:39
232 TERRÓN ROMERO, ISMAEL 85 sènior M 03:34:39
233 CORTÉS MASCARÓ, SAM 86 sènior M 03:34:40
234 GRAU ARASIL, OSCAR 102 veterà M 03:36:41
235 CABALLOL ANAYA, DAVID 103 veterà M 03:36:44
236 ARÉVALO PRIETO, JAVI 87 sènior M 03:39:27
237 LÓPEZ GUTIÉRREZ, XAVIER 88 sènior M 03:39:27
238 ORDÓÑEZ BERNAL, DANI 89 sènior M 03:39:31
239 ROBLES MARÍN, JOAN 104 veterà M 03:39:46
240 HERRANZ LÓPEZ, CARLES 105 veterà M 03:39:50
241 GARCIA LOPEZ, MARINA 6 sènior F 03:40:49
242 ÁLAMO MAGAÑA, ALFONSO 106 veterà M 03:42:10
243 CARBONELL MUÑOZ, BERNAT 90 sènior M 03:42:32
244 LAFORET VIVES, ALVARO 107 veterà M 03:42:32
245 ROS AMETLLER, LLUIS 24 màster M 03:45:17
246 NAVARRO PEREZ, LLUIS 91 sènior M 03:47:26
247 COCA DALMAU, JORDI 108 veterà M 03:49:21
248 CAMPIÑA CAMACHO, GENIS 25 màster M 03:49:23
249 GRAELLS SOLE, ANGEL 109 veterà M 03:49:26
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250 MONTRAVETA MOYA, MAR 1 juvenil F 03:50:18
251 SÁBADO MONÉ, CARLES 26 màster M 03:50:51
252 ROJAS ANTOLIN, DAVID 92 sènior M 03:50:55
253 SALAS REYES, DANIEL 5 infantil M 03:51:28
254 MASANA CURTO, JAUME 110 veterà M 03:51:43
255 PEROTES, JOAN CARLES 111 veterà M 03:51:52
256 LLORENS BERNADET, MON 93 sènior M 03:52:31
257 HERRANDO RODRIGUEZ, DAVID 94 sènior M 03:52:41
258 ESCALANTE MONTAÑO, DANIEL 95 sènior M 03:52:52
259 ROMAN GOMEZ, OSCAR 96 sènior M 03:56:10
260 CRUCES GOMEZ, RAMON 97 sènior M 03:56:12
261 COY LÓPEZ, PEDRO 112 veterà M 03:56:14
262 ALCALA BERMUDEZ, ENRIQUE 27 màster M 03:56:28
263 SEVILLA BENITO, RAUL 98 sènior M 03:57:43
264 CUEVAS MASSAGUÉ, ERIK 99 sènior M 03:58:15
265 ASENSIO GARCIA, JUAN JOSÉ 113 veterà M 03:59:03
266 SALAS RODA, MANEL 114 veterà M 03:59:44
267 LOPEZ RIGOL, MARC 100 sènior M 03:59:45
268 ICART SUBIRÀ, JUAN 28 màster M 04:00:48
269 VIVES PUIG, JORDI 115 veterà M 04:01:48
270 ROMAN DEL RIO, PABLO 101 sènior M 04:02:35
271 ETAYO SANCHO, TXUS 116 veterà M 04:02:46
272 DE SAN NICOLÀS MORGADES, DOMÈNEC 29 màster M 04:04:22
273 ALEMANY LLENAS, RAMON 30 màster M 04:04:39
274 HERMAN GARCIA, DANIEL 117 veterà M 04:06:04
275 LOZANO RUBIO, JUAN ANTONIO 118 veterà M 04:06:18
276 SAMCHEZ ZAMBRANA, JORDI 119 veterà M 04:06:37
277 NAVARRO NAVARRO, ANTONIO 31 màster M 04:06:39

278 HERNANDEZ CORBACHO, FERNANDO 32 màster M 04:06:40
279 DÍEZ GONZÁLEZ, ANDRÉS 120 veterà M 04:06:42
280 COMAPOSADA RIUS, JOSEP MARIA 121 veterà M 04:07:07
281 FONT ROCA, OSCAR 122 veterà M 04:10:06
282 CANO CANALES, CARME 5 veterà F 04:15:07
283 MARTÍNEZ MOLINA, JOSEP 123 veterà M 04:15:08
284 SANCHEZ MIRANDA, CARLOS 102 sènior M 04:21:46
285 MALGOSA SANAHUJA, LLUIS 124 veterà M 04:21:46
286 FREIXA SERRA, XAVIER 33 màster M 04:21:47
287 ALBAREDA BACARDIT, JOSEP MARIA 34 màster M 04:23:13
288 SALGADO MORA, MARCELINO 125 veterà M 04:24:44
289 VILA ROSET, TON 6 infantil M 04:25:53
290 CASTELLON FANES, JOSE MARIA 35 màster M 04:26:46
291 JIMÉNEZ LAGUNAS, ISMAEL 126 veterà M 04:30:43
292 RODRIGUEZ CALVO, RAMON 127 veterà M 04:31:44
293 CHAMORRO CONDE, ANGEL 36 màster M 04:33:14
294 JIMÉNEZ CONTRERAS, MANUEL 37 màster M 04:34:25
295 VICENT POLO, JORDI 128 veterà M 04:35:23
296 GUITIAN SANCHEZ, RAUL 129 veterà M 04:35:24
297 GAVILAN ANDRES, JOSE ANTONIO 130 veterà M 04:35:25
298 LAMPREAVE CARRERAS, JOAN ALBERT 131 veterà M 04:35:27
299 RUBIO ESCOBAR, JESUS 132 veterà M 04:35:27
300 GARCIA BARRACHINA, JOSE LUIS 103 sènior M 04:35:28
301 RIBAS NAVAS, ROBERT 133 veterà M 04:35:49
302 REPISO BAREAS, TONI 104 sènior M 04:36:33
303 ROMERO PRUNES, DAVID 134 veterà M 04:38:33
304 ARGELICH PLADEVEYA, FRANCESC 135 veterà M 04:38:44
305 FERNANDEZ PUIGDOLLERS, JOSE MARIA 136 veterà M 04:41:01

Cursa de Trail
  POS.CAT. CAT. TEMPS
1 SOLÉ GRAELLS, SERGI 1 juvenil M 01:31:13
2 UROZ I SEGURA, DAVID 1 veterà M 01:32:56
3 PLANAS VIVES, BERNAT 2 veterà M 01:33:32
4 GIL SENTIS, GERARD 1 sènior M 01:34:44
5 VILADOT BACARDIT, SERGI 2 sènior M 01:35:00
6 VALLÈS BALSELLS, JORDI 3 sènior M 01:36:38
7 MARTINEZ VERA, LUCAS 4 sènior M 01:37:12
8 GABARRÓS CANALS, JORDI 3 veterà M 01:37:26
9 SEVILLA MARTOS, ANGEL 4 veterà M 01:37:44
10 OCAÑA MONTES, TONI 5 veterà M 01:39:10
11 CLEDERA PEREZ, TONI 5 sènior M 01:39:57
12 CALAFELL TORRAS, JOSEP MARIA 6 sènior M 01:41:18
13 FERNÁNDEZ DE DIOS, CARLOS 7 sènior M 01:42:41
14 ALBET TORRES, BERNAT 8 sènior M 01:42:51
15 VIDAL VILASECA, JORDI 9 sènior M 01:42:55
16 UROZ SILVESTRE, CRISTIAN 10 sènior M 01:43:07
17 TUDELA CUADROS, CARLES 11 sènior M 01:43:13
18 DÍAZ HERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER 6 veterà M 01:43:19
19 SANCHEZ ARRIBAS, ANTONIO 1 màster M 01:43:31
20 BRUNET ROIG, ROGER 7 veterà M 01:43:37
21 FONT SANMIGUEL, EMILI 8 veterà M 01:44:29
22 BATET XAUS, GERARD 2 juvenil M 01:44:52
23 OLLÉ BERNADES, MARC 12 sènior M 01:44:53
24 SANZ LOPEZ, TONI 13 sènior M 01:45:21
25 PEREZ CASTILLO, RAUL 14 sènior M 01:45:23
26 MARTINEZ OLALLA, PERE 9 veterà M 01:45:34
27 GUERRA BACÓS, DANI 10 veterà M 01:46:00
28 GUARCH CUADRADO, DAVID 11 veterà M 01:46:00
29 SAN JOSÉ ROMEU, DÍDAC 3 juvenil M 01:46:10
30 PEREA GIL, ADRIÀ 15 sènior M 01:46:10
31 FERNÁNDEZ PELÁEZ, PABLO 16 sènior M 01:46:31
32 LÓPEZ GALERA, ÀNGEL 4 juvenil M 01:46:32
33 VICH DÍAZ-GUERRA, QUIM 5 juvenil M 01:47:02
34 LAGUNA ACOSTA, RAFAEL 12 veterà M 01:47:20
35 ASENSIO ROMERO, SERGIO 13 veterà M 01:47:26
36 GRADOS GALAN, JOAQUIN 2 màster M 01:47:36
37 TARRAGÓ PERELLÓ, ROGER 17 sènior M 01:47:41
38 MÉNDEZ VIVAR, ÒSCAR 14 veterà M 01:47:50

39 CODINA RAMONJOAN, CELS 15 veterà M 01:47:54
40 LLOBET ESQUIUS, FRANCESC 16 veterà M 01:48:22
41 MARCHENA LAGUNAS, ALBERT 18 sènior M 01:48:26
42 NOGUERA RAJA, ANNA 1 sènior F 01:48:31
43 SOLÉ MAJORAL, BERNAT 19 sènior M 01:48:32
44 RECHE LAMOLLA, SERGI 20 sènior M 01:48:34
45 REALES VIDAL, DAVID 17 veterà M 01:49:42
46 ARIAS, HUGO 21 sènior M 01:49:51
47 GRADOS GALAN, CAMILO 18 veterà M 01:50:22
48 BLÁZQUEZ ALCÁNTARA, FRANCISCO 19 veterà M 01:50:23
49 SANCHEZ MARTIN, JOSEP 3 màster M 01:51:18
50 GIL MARTINEZ, JOAN JOSEP 20 veterà M 01:51:52
51 COSTA I PÉREZ, JOAN 22 sènior M 01:52:04
52 BRUSAU ALOS, LOLA 1 veterà F 01:52:15
53 CASALS I NADAL, JORDI 21 veterà M 01:52:47
54 MONTAÑA CUSTODI, DAVID 23 sènior M 01:52:58
55 NUÑEZ PUJOL, DAVID 22 veterà M 01:53:02
56 MARTINEZ GARCIA, ROBOTIN 23 veterà M 01:53:32
57 CABEZAS FERNANDEZ, DAVID 6 juvenil M 01:53:48
58 REYMUNDI PEREYRA, MARCELO 24 veterà M 01:53:48
59 MARTINEZ GIRALDEZ, LLUIS 25 veterà M 01:53:57
60 DE LA ROSA ROJANO, DAVID 24 sènior M 01:54:50
61 MENDEZ MIRANDA, PEP 26 veterà M 01:54:50
62 BITRIÁN VAREA, VICENTE 25 sènior M 01:54:59
63 DIAZ LUQUE, VICTOR 27 veterà M 01:55:50
64 BALAGUER LLORENS, JORDI 26 sènior M 01:56:05
65 TERÉS FERNÁNDEZ, RAMON 27 sènior M 01:56:18
66 RAMOS VERDÚ, EDUARD 28 sènior M 01:56:29
67 IZQUIERDO IZQUIERDO, JAVIER 28 veterà M 01:56:47
68 MAJADA RIBA, MIQUEL 29 veterà M 01:56:48
69 SALAS GALLEGO, DANIEL 29 sènior M 01:56:54
70 COMPTE RABELL, FIDEL 7 juvenil M 01:56:59
71 GALVEZ ESTEBAN, JOSE 30 veterà M 01:57:27
72 LOPEZ DE RECALDE MART0RELL, JOSEP 30 sènior M 01:57:27
73 LLAURADO VALBUENA, LLUIS 31 veterà M 01:57:29
74 BISBAL VIVES, JOAN 32 veterà M 01:57:34
75 POCH BASAS, XAVIER 33 veterà M 01:58:05
76 PIQUE ALECHA, JOSEP 34 veterà M 01:58:06
77 RAMOS PACHECO, FRANCISCO 35 veterà M 01:58:45
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78 CAMPS POLO, JORDI 36 veterà M 01:58:55
79 SEGURA RIUS, MARTA 2 sènior F 01:58:57
80 TORNE SOLA, GIL 8 juvenil M 01:59:17
81 SOLÀ BONET, JORDI 37 veterà M 01:59:23
82 LLACUNA FERRERAS, ELOI 31 sènior M 01:59:30
83 BECERRIL CABRERA, MANUEL 38 veterà M 01:59:43
84 SARDÀ GIMENO, ALBERT 32 sènior M 02:00:04
85 VIVES TORRESCASANA, RICARD 39 veterà M 02:00:11
86 ARIBAU, XAVIER 4 màster M 02:00:21
87 GARCIA FERNANDEZ, ROMÀ 33 sènior M 02:00:34
88 RÀMIA OLIVERAS, JOSEP 5 màster M 02:01:14
89 LIMPO GONZALO, LUIS 40 veterà M 02:01:17
90 PONS BONJORN, MARC 34 sènior M 02:01:19
91 BELMONTE DALMASES, JORDI 35 sènior M 02:01:20
92 MARTINEZ LASO, JORGE 41 veterà M 02:01:29
93 PRATS BACARDIT, ENRIC 9 juvenil M 02:01:37
94 BOLAÑOS PACHECO, NACHO 42 veterà M 02:02:07
95 MENDOZA, SERGI 36 sènior M 02:02:07
96 POLO MARGINET, SANTIAGO 37 sènior M 02:02:33
97 MITJANS NIUBO, PEP 38 sènior M 02:02:58
98 SALVADOR LIMÓN, TONI 43 veterà M 02:03:41
99 RIBA BALCELLS, JORDI 44 veterà M 02:04:20
100 LLACUNA BALADA, ROGER 45 veterà M 02:05:00
101 PONS BONJORN, ORIOL 46 veterà M 02:06:30
102 LLOVET SOLANO, JORDI 39 sènior M 02:06:41
103 JIMENEZ VIZARRO, ANGEL 40 sènior M 02:06:42
104 SAN JOSE ROMEU, SERGI 10 juvenil M 02:07:29
105 TORRES LEGASPI, MÀRIUS 47 veterà M 02:07:58
106 PLAZA SENDRA, RICARD 48 veterà M 02:08:08
107 SAMSO VALLS, SERGI 49 veterà M 02:08:19
108 TOLEDO PEREZ, OSCAR 50 veterà M 02:08:31
109 FRESNO GONZALEZ, IVAN 41 sènior M 02:08:33
110 GARCIA CORBALAN, JOSE 6 màster M 02:08:41
111 BORREGA BORRELLA, DAVID 42 sènior M 02:08:49
112 CARLES TORT, XAVIER 51 veterà M 02:08:51
113 OTERO MUÑIZ, ALEJANDRO 52 veterà M 02:08:54
114 PUJOL SANCHEZ, MIREIA 2 veterà F 02:09:04
115 CARNER JUNYENT, PEPITA 3 veterà F 02:09:05
116 VILA MORROS, ROGER 53 veterà M 02:09:05
117 CHAVES VALVERDE, DANIEL 43 sènior M 02:09:05
118 CÓRDOBA GENOVÈS, DANIEL 44 sènior M 02:09:18
119 EGEA RIOS, JAVIER 45 sènior M 02:09:27
120 ARMENGOL SAYAVERA, JOSEP 46 sènior M 02:09:27
121 COLOM I MASSANA, TON 54 veterà M 02:09:29
122 CLARAMUNT ALCOBERRO, JORDI 55 veterà M 02:09:30
123 VILLORBINA CALAFELL, JOSEP 47 sènior M 02:09:35
124 FERRER BOSCH, POL 48 sènior M 02:09:36
125 RODRÍGUEZ MORENO, JÉSSICA 3 sènior F 02:09:39
126 ALONSO BENITO, JULIAN 56 veterà M 02:09:42
127 ROCA DALMAU, RAFEL 57 veterà M 02:09:46
128 RODRIGUEZ GONZÁLEZ, JORGE 58 veterà M 02:09:50
129 ARIBAU GUMA, GUILLEM 11 juvenil M 02:10:15
130 JIMENEZ GARDE, RICARDO 7 màster M 02:10:17
131 GUAL FIGUERAS, ADRIÀ 49 sènior M 02:10:26
132 NOGALES MÁRQUEZ, DAVID 59 veterà M 02:10:27
133 SCIANDRA, GAETANO 60 veterà M 02:10:32
134 RAMOS MAESTRE, LORENZO 61 veterà M 02:10:33
135 PEREA LUNA, LUIS 62 veterà M 02:10:34
136 OSNED ELIZALDE GUAICHA, GILBERTO 63 veterà M 02:10:38
137 SANCHEZ DÍAZ, ANTONIO 64 veterà M 02:10:54

138 MESTRES SUREDA, JORDI 50 sènior M 02:11:06
139 BORRÀS VALLVERDÚ, BERNAT 51 sènior M 02:11:17
140 GUALDA TENA, GABRIEL 52 sènior M 02:11:25
141 MORERA SEGURA, SERAFÍ 65 veterà M 02:12:05
142 ROSINACH BUIRA, IBAN 66 veterà M 02:12:20
143 CASTELLÀ PIFARRÉ, RAMON 67 veterà M 02:12:28
144 RECHE SIMON, FRANCESC 8 màster M 02:12:36
145 SANCHEZ XAUS, RAMON 68 veterà M 02:12:57
146 LOPEZ FREIJE, JOSE ANGEL 69 veterà M 02:12:59
147 PLANAS, ALBERT 70 veterà M 02:13:08
148 ROBLES RODRIGUEZ, VALENTIN 71 veterà M 02:13:17
149 MONTAÑA SÁNCHEZ, ALBERTO 72 veterà M 02:14:03
150 SALVADOR MIQUEL, GERARD 73 veterà M 02:14:30
151 SALVADOR MIQUEL, CARLES 74 veterà M 02:14:30
152 TORRAS ENRICH, FRANCESC 9 màster M 02:14:35
153 RIBA COLOM, JORDI 75 veterà M 02:14:36
154 OLIVA TORRES, DANI 53 sènior M 02:15:02
155 MUÑOZ TERRADELLAS, ORIOL 54 sènior M 02:15:03
156 AURELL CASES, IVAN 55 sènior M 02:15:03
157 CORONADO CORCHERO, ALBERTO 56 sènior M 02:15:47
158 CORONADO BARRACHINA, ADRIÁN 57 sènior M 02:15:47
159 SÁNCHEZ DÍAZ, JOSE MARIA 76 veterà M 02:15:48
160 TORRECILLAS JIMENEZ, RUBEN 58 sènior M 02:15:50
161 RIBA MISERACHS, DAVID 12 juvenil M 02:15:56
162 LÓPEZ JUÁREZ, DAVID 77 veterà M 02:16:14
163 ASENSIO GARCIA, MONTSERRAT 4 veterà F 02:16:14
164 MUÑARCH COSTA, JORDI 78 veterà M 02:16:19
165 SOLE SALCEDO, ALBERT 13 juvenil M 02:17:06
166 FONT IBAÑEZ, ÀLEX 14 juvenil M 02:17:14
167 BERTRAN CARLES, LLORENÇ 10 màster M 02:17:31
168 VILA BARROSO, ALFONS 59 sènior M 02:17:43
169 NAFRIA MITJANS, EDUARD 79 veterà M 02:17:43
170 NAFRIA ROVIRA, MARC 1 infantil M 02:17:44
171 NARANJO GARCÍA, CRISTIAN 60 sènior M 02:18:26
172 MARCO MORRAL, ORIOL 61 sènior M 02:18:44
173 TAIBO, FRAN 62 sènior M 02:18:50
174 CAPITAN DIAZ, ANTONIO 80 veterà M 02:19:02
175 ICART FITO, JOAN 63 sènior M 02:19:03
176 TORRAS FARIGOLA, JOSEP Mª 81 veterà M 02:19:28
177 VILARRUBIAS NAUDEILLO, JORDI 82 veterà M 02:19:36
178 ENRICH FONT, ALBERT 83 veterà M 02:19:40
179 BLANCO VENTURA, DANIEL 84 veterà M 02:19:40
180 MARTÍN LUQUE, CARLOS 64 sènior M 02:20:32
181 CLAVER ORTEGA, JOSE MANUEL 85 veterà M 02:21:07
182 OTO CAVERO, CHABIER 11 màster M 02:21:20
183 GUARDIET FREIXEDAS, JOSEP Mª 86 veterà M 02:21:29
184 ARMENGOL RECASENS, DAVID 87 veterà M 02:21:37
185 XAUS RAFÍ, JORDI 12 màster M 02:21:43
186 MORATÓ I RIERA, RAIMON 88 veterà M 02:22:31
187 GRADOS GALAN, LUCIANO 13 màster M 02:22:36
188 CABRÉ SALA, FRANCESCA 5 veterà F 02:22:45
189 GRIFÉ SINGLA, CARLES 65 sènior M 02:22:54
190 SEDA TATJE, ALBERT 66 sènior M 02:23:05
191 FABREGAT CASAL, FRANCESC XAVIER 67 sènior M 02:23:15
192 MOLINA LÓPEZ, JORDI 89 veterà M 02:23:29
193 SEUBA HERNÁNDEZ, ELISABET 6 veterà F 02:23:29
194 OSUNA NAVARRO, DAVID 90 veterà M 02:23:30
195 VALLDAURA MATEU, JORDI 91 veterà M 02:23:35
196 TUDELA MUNTANE, JORDI 92 veterà M 02:23:47
197 DIAZ-GUERRA MILLÁN, JOAN 93 veterà M 02:23:48
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198 ANGULLO MARTÍNEZ, JUANJO 94 veterà M 02:24:02
199 GÓMEZ VALVERDE, MONTSERRAT 4 sènior F 02:24:10
200 MARTÍNEZ JOSÉ, CESC 95 veterà M 02:24:14
201 BRUNET ROIG, CLARA 5 sènior F 02:24:15
202 ROCA RIBERA, MARC 96 veterà M 02:24:24
203 GASSO BERTRAN, CARLA 6 sènior F 02:24:25
204 MONTON JUNOY, JORDI 68 sènior M 02:24:34
205 YAGÜE VIVES, IGNASI 69 sènior M 02:24:35
206 LUQUE SANTAMARÍA, ÁLVARO 70 sènior M 02:25:02
207 TORRAS VIVES, MARTA 7 sènior F 02:25:14
208 DUQUE GONZALEZ, ALBA 8 sènior F 02:25:24
209 MAS COS, XAVIER 97 veterà M 02:25:43
210 ENRICH GARCIA, LIDIA 9 sènior F 02:25:43
211 YAÑEZ FERNANDEZ, JOSE CARLOS 14 màster M 02:25:49
212 MORAL ROVIRA, FERRAN 71 sènior M 02:26:00
213 PARERA CODINA, ALBERT 98 veterà M 02:26:17
214 HERRERA GARCÍA, PEDRO 99 veterà M 02:27:17
215 MARTINEZ RUBIO, ALEX 72 sènior M 02:27:34
216 ANGLÉS FOLCH, MARTA 7 veterà F 02:28:19
217 PRADES VALLS, ALBERT 15 màster M 02:29:09
218 HERNÁNDEZ DOMÈNECH, JOSEP 100 veterà M 02:30:07
219 GONZÁLEZ RALUY, PAU 101 veterà M 02:30:16
220 NADAL CAPDEVILA, MARTÍ 2 infantil M 02:30:29
221 ESTEBAN DALMAU, GIL 102 veterà M 02:30:41
222 CAMINS JUST, JORDI 16 màster M 02:32:37
223 CARPI POLA, NATÀLIA 8 veterà F 02:32:49
224 AGUIRRE RIAL, ALBERT 103 veterà M 02:32:49
225 GRANADOS TORREBLANCA, DOLORS 9 veterà F 02:32:50
226 FERRANDO TRULL, FRANCESC 73 sènior M 02:32:55
227 DUCH ALBAREDA, FRANCESC 74 sènior M 02:32:56
228 IBAÑEZ HILA, EVA 10 veterà F 02:33:44
229 MIRET PAREDES, JOAN 75 sènior M 02:34:41
230 CALAFELL PEREZ, JORDI 104 veterà M 02:34:41
231 MENDEZ MIRANDA, DAVID 76 sènior M 02:34:59
232 ARMENTERAS ANDREU, TINA 10 sènior F 02:35:13
233 SUREDA BALCELLS, BERTA 11 sènior F 02:35:13

234 CASTELLS SOLER, ROGER 15 juvenil M 02:35:54
235 SOLER SÁNCHEZ, SERGI 16 juvenil M 02:35:57
236 SOTERAS MOLNER, PAU 17 juvenil M 02:35:57
237 SANZ, SANTI 105 veterà M 02:36:44
238 BARRUETO MAC, MONICA 12 sènior F 02:37:35
239 OLLE ESTRUCH, MARTI 17 màster M 02:38:24
240 VAN DEN BOGAERT, RICHARD 106 veterà M 02:38:33
241 TÉLLEZ SOLANO, DAVID 77 sènior M 02:39:10
242 BERTRAN SALLES, MERCE 1 màster F 02:39:34
243 TUDELA MUNTANÉ, XAVIER 107 veterà M 02:39:50
244 PONCE ZAMUDIO, SALVADOR 18 màster M 02:39:55
245 CARRILLO ALAMILLO, TONI 108 veterà M 02:40:12
246 GRAS NAVAJAS, RAFAEL 109 veterà M 02:40:43
247 CAROL CLARAMUNT, TERESA 2 màster F 02:40:43
248 MULLERAT FIGUERAS, PILI 3 màster F 02:40:58
249 CANSINO, RICARDO 78 sènior M 02:42:20
250 GUERRERO SÁNCHEZ, SÒNIA 11 veterà F 02:43:03
251 REY BENITO, MARTA 12 veterà F 02:43:04
252 REY BENITO, ROBERT 110 veterà M 02:43:04
253 FARRES HERMIDA, EVA 13 veterà F 02:43:20
254 BERTRAN MAS, RAMON 19 màster M 02:43:20
255 CHORDA DIEGO, NOELIA 14 veterà F 02:43:20
256 VIVES ALARI, SALVADOR 20 màster M 02:43:21
257 MEDINA CARRIQUE, DANIEL 79 sènior M 02:45:33
258 GASSÓ TALLÓ, MARC 80 sènior M 02:45:38
259 RAMOS URIBE, AINTZANE 81 sènior M 02:46:33
260 PALLARÈS NAVARRO, LLUIS 82 sènior M 02:46:33
261 MUR ABAD, MARIA JOSEP 111 veterà M 02:46:38
262 GONZÁLEZ GASSOL, SIRA 112 veterà M 02:47:19
263 GRAELLS GABALDON, XAVI 113 veterà M 02:47:19
264 PAREJA CAÑAS, RAQUEL 15 veterà F 02:47:19
265 DURAN ALONSO, ALEX 114 veterà M 02:47:36
266 DEVESA AGUILAR, JORGE 115 veterà M 02:47:37
267 PONS FONT, JORDI 21 màster M 02:48:56
268 VENTURA SEGURA, JOFRE 18 juvenil M 02:49:57
269 ALVAREZ MARIN, DANILO 116 veterà M 02:50:17

Caminada
  CAT. TEMPS
ABAD RUIZ, ISIS sènior F 04:21:09
ABAT SÁNCHEZ, MARTA veterà F 03:41:47
AGÜERA MATURANA, ANDRÉS màster M 02:55:35
AGUILAR GARCI, NOELIA sènior F 03:17:38
AGUILAR LATORRE, ANA BELEN sènior F 02:58:04
ALABAU GRAU, JOAN veterà M 03:21:09
ALBERT GILI, ERIKA ISABEL veterà F 02:58:33
ALEDO CÁNOVAS, TONI veterà M 03:33:48
ALEMANY LLENAS, FRANCESC sènior M 02:08:46
ALMIRANTE FLORES, JOSEFA màster F 03:02:15
ALONSO BRUFAU, DAVID veterà M 02:58:04
ALONSO DEGRACIA, LAIA infantil F 03:25:04
ALONSO DEGRACIA, NIL infantil M 02:58:04
ALONSO MORILLAS, SERGI infantil M 03:56:35
ALSINA FARRES, MANUEL màster M 02:30:41
ALTÉS LLESERA, MANEL veterà M 04:03:51
ANDORRA NUALART, SANTI sènior M 03:53:02
ANDRADE SERRA, ADRIÀ infantil M 02:55:40
ANGUITA MARTÍN, MANUEL màster M 03:28:31
ANTUNEZ SOLA, ALEX veterà M 03:51:54
ARACIL COMPANY, JAUME màster M 03:32:11
ARCHILLA MALDONADO, MIGUEL veterà M 03:04:59
ARGELICH TORRA, ENRIC màster M 03:45:03
ARIAS ANIORTE, SANTI veterà M 02:10:13
ARROYO VAREA, ROCÍO sènior F 03:00:51
BACARDIT PALOMAS, FRANCINA veterà F 04:04:49
BACARDIT RIBA, LIDIA màster F 03:49:23
BADIA DELGADO, PATRÍCIA sènior F 04:06:14
BADIA MAS, PATRICI màster M 04:06:48
BADIA MATEU, MONTSERRAT veterà F 03:43:06
BAENA ROMERO, QUIMA veterà F 02:39:16

BALSELLS FARRÉ, MONTSERRAT veterà F 02:42:27
BANQUE NAVARRO, DAVID veterà M 03:29:51
BAPTISTA QUERALTÓ, ALBA sènior F 02:42:28
BARGUÈS PINTÓ, JAUME veterà M 03:03:29
BARGUÈS PINTÓ, JORDI veterà M 03:03:29
BATLLORI ALEGRE, MONTSERRAT màster F 04:04:34
BELLAUBI MIRO, ANTONI màster M 02:40:42
BELLAUBI PALACIOS, OLIVIA juvenil F 03:06:39
BERDUQUE BIELSA, ROSSI veterà F 03:17:51
BERMUDEZ LOPEZ, PAQUI veterà F 03:51:08
BERNAUS ROMERO, CARME veterà F 02:46:35
BIOSCA CARBONELL, JAIME màster M 03:13:31
BISBAL GONZALEZ, MARTA sènior F 02:43:15
BLACH COMPTA, JOAN màster M 03:55:04
BLASCO MONTERDE, TOMÀS màster M 04:09:03
BLASCO TOMÀS, EVA veterà F 04:09:03
BLÁZQUEZ TERUEL, PATRICIA sènior F 03:06:50
BOIX MORELL, PALOMA sènior F 03:49:26
BOQUERA SANCHEZ, JAUME màster M 02:39:24
BORIA AGUILERA, JAN infantil M 03:39:41
BORJA LAMA, ISMAEL veterà M 03:07:27
BORRÀS CASTRO, ESTHER veterà F 04:04:35
BOSCH COS, ELOY veterà M 03:51:54
CABALLOL MURCIA, ESTER sènior F 02:34:42
CABEZAS PEREZ, MAXI veterà M 03:47:16
CAELLES CASANOVAS, MARIA màster F 02:52:27
CALAF RÀFOLS, XAVIER veterà M 03:50:50
CALDITO GANDÍA, AITOR infantil M 02:38:00
CALDITO SANTANO, PEDRO veterà M 02:37:59
CALVO DELGADO, ALVARO sènior M 04:14:02
CALVO DELGADO, JOSE MARIA sènior M 04:14:03
CALVO OSUNA, ALEXEI infantil M 04:14:02

CALZADA PAGÈS, FRANCESC veterà M 02:30:39
CALZADA PAGÈS, MARTA veterà F 02:42:46
CAMARERO MARCO, NOEL veterà M 03:38:21
CAMARERO TERUEL, MARC infantil M 03:38:12
CANALS TORRES, MARC veterà M 02:59:24
CANO FERNANDEZ, MANOLI veterà M 03:42:46
CANO FERNANDEZ, MARI CARMEN veterà F 03:42:40
CANTOS SALES, JOSEP M. màster M 02:56:19
CARBONELL COLOMÉ, JOAN J. màster M 04:04:39
CÁRCEL LOPEZ, JAVIER sènior M 03:23:23
CARMONA RAMONJOAN, JÚLIA infantil F 03:30:10
CAROL ALONSO, MA. ROSA veterà F 03:49:22
CARRASCO PÉREZ, CRISTÓBAL sènior M 02:08:32
CARRASCO PÉREZ, JOSE MARIA sènior M 02:58:03
CARRERAS MARION, RAIMON màster M 02:46:34
CARRETERO ALONSO, JOSE M. veterà M 03:24:56
CARRILO FERNÁNDEZ, OLAYA sènior F 03:14:37
CARVAJAL BALAGUER, JANA infantil F 02:40:51
CARVAJAL CANTERO, RUPERT veterà M 02:41:08
CASADO FERNÁNDEZ, IVAN sènior M 03:37:59
CASAJUANA COTES, CRISTINA sènior F 02:43:15
CASANOVAS ESCUDERO, JOANA màster F 02:24:26
CASAS GUTIÉRREZ, LAURA sènior F 03:03:50
CASES SANTAEULARIA, RAMON veterà M 03:08:37
CASTAÑO GUERRERO, NURIA veterà F 02:55:35
CASTELLS ESCUDERO, BERTA infantil F 03:25:03
CASTELLS ESCUDERO, MARIONA infantil F 03:25:03
CASTELLS SOLÉ, JOSEP ANDREU veterà M 02:53:13
CAZALLA TORRAS, MÒNICA veterà F 03:15:13
CAZORLA ÁVILA, JUAN CARLOS veterà M 02:08:44
CAZORLA GORDON, VANESA sènior F 04:06:28
CERVERA MEDINA, MERITXELL veterà F 03:06:31

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!
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CLARAMUNT VALLS, JORDI veterà M 03:33:50
CLERIES ARAN, MARIA juvenil F 02:08:31
CLERIES QUINTANA, FRANCESC veterà M 02:08:30
CLOSA I BALLÚS, EULÀLIA veterà F 04:08:40
COBO MATURANA, SERGIO veterà M 02:24:38
COLÁS SÁNCHEZ, MANUEL veterà M 03:38:03
COLLADO GALÁN, LAURA sènior F 03:18:35
COLOMÉ I PADRÓ, JORDI màster M 04:04:46
COMPTE BASTIDA, MARC infantil M 03:09:07
COMPTE BASTIDA, PAU infantil M 02:08:38
COMPTE PELFORT, MIQUEL veterà M 03:09:07
CONSENTINO SANCHEZ, TOMAS veterà M 03:59:07
CONTRERAS DUQUE, ÒSCAR infantil M 03:39:17
CONTRERAS, IVÁN veterà M 03:42:48
CORBERA I PLA, JUDIT juvenil F 03:06:38
CORBERA TRULLOLS, ANTONI veterà M 02:30:40
COSTA COR, JOAN veterà M 02:59:25
COVATTI SCHWINDT, JULIETA sènior F 02:42:33
CRUZ PEDROL, ROSA màster F 03:39:56
CUADRAS LINDEZ, MARTA veterà F 03:38:29
CUADROS HERNANDO, ANTÒNIA màster F 02:40:04
DEGRACIA LLORACH, ROSER veterà F 03:25:03
DELGADO MESA, ANA MARIA veterà F 03:35:34
DÍAZ-GUERRA MILLÁN, CRISTINA veterà F 03:49:01
DÍAZ-GUERRA PRATS, CARLOTA infantil F 02:30:16
DONAIRE GONZALEZ, IGNACIO màster M 03:13:30
DUQUE FARRÉ, YOLANDA veterà F 03:39:16
DURAN SOTERAS, SILVIA veterà F 02:30:45
EDO MARTINEZ, CARLES veterà M 04:33:34
ELIAS ALTARRIBA, MARC infantil M 03:08:35
ELIAS, JANA infantil F 02:53:33
ENRIQUEZ SERRA, ISABEL màster F 02:52:24
ESCUDERO FELIP, MERCÈ veterà F 03:25:04
ESPINACH CANALS, MARC veterà M 02:27:52
FABREGA CLOSA, CANÒLICH sènior F 02:40:04
FABREGAS VICENTE, SANDRA veterà F 03:21:32
FABREGAS VICENTE, SÍLVIA veterà F 03:21:32
FABREGAT MORO, ESTER sènior F 03:53:02
FARRÉS IGLESIAS, MIRTA infantil F 04:23:05
FARRES QUERALT, CRISTINA sènior F 03:40:49
FEIXA TUNICA, DANIEL veterà M 03:25:27
FERNANDEZ BERLANGA, JOSEFA màster F 03:18:37
FERNANDEZ CANO, SUSANA juvenil F 03:42:46
FERNANDEZ HERNANDEZ, MONICA sènior F 04:08:50
FERNÁNDEZ MUÑOZ, JUAN màster M 03:21:08
FERNANDEZ PONT, AARON infantil M 03:41:31
FERNANDEZ PRIETO, LAURA sènior F 03:35:29
FERRER COBO, SÍLVIA veterà F 02:40:44
FERRER HIDALGO, LÍDIA veterà F 03:47:05
FERRER PONS, JOSEP MARIA màster M 04:38:16
FIGUERAS COSTA, MERCÈ veterà F 04:04:52
FLORENSA IBANÑEZ, MONTSE veterà F 03:13:05
FOIXENCH MORA, LLORENÇ veterà M 03:38:28
FONT RENTERO, MARIA veterà F 02:40:45
FONT RODRÍGUEZ, JOSEP veterà M 02:51:51
FONTANELLAS KUCHTA, JORDI ROGER veterà M 
02:53:44
FONTANELLAS MISERACHS, MARTA infantil F 04:04:09
FONTANELLAS MISERACHS, PAU infantil M 02:46:49
FUENTES SEVILLA, BEATRIU màster F 04:16:11
FUENTES SEVILLA, LOURDES veterà F 04:16:10
FUMADÓ LOPEZ, MANEL veterà M 02:46:07
GANDÍA LÓPEZ, DOLORES sènior F 03:35:35
GARCIA BERNAT, ANNA sènior F 03:18:11
GARCIA HIDALGO, DAVID sènior M 03:17:34
GARCIA LLOPART, FRANCESC màster M 02:55:49
GARCIA MARTI, CRISTINA veterà F 02:43:27
GARCIA OLIVE, MONTSERRAT màster F 03:44:57
GARCIA POLO, PEDRO veterà M 03:38:52
GARCIA SERRANO, MARIA JOSE veterà F 02:41:19
GARCIA TRIGO, PATRICIA sènior F 04:06:28

GARCÍA UTRERA, ESTIBALIZ sènior F 03:06:51
GARCIA, REYNALDO màster M 04:04:36
GARRIDO MORENO, M. CARMEN màster F 03:04:10
GIBERT RIBA, MARIA màster F 02:52:27
GIMÉNEZ FERRER, ANNA màster F 02:46:35
GOMEZ MORON, CONSTANCIA màster F 02:57:31
GOMEZ MORON, MANUEL màster M 02:44:21
GOMEZ, LARA sènior F 03:42:45
GONZALEZ BERZOSA, XAVIER veterà M 02:30:45
GONZALEZ GALAN, CARLOS veterà M 02:50:45
GONZALEZ HERRERO, ALBERTO sènior M 02:19:10
GONZALEZ MAYOLAS, LLUIS veterà M 03:07:00
GONZALEZ PASCUAL, JUDIT sènior F 02:43:56
GONZALEZ PEÑA, GUILLEM infantil M 03:07:00
GONZALEZ PEREZ, CARMEN veterà F 03:59:37
GONZALEZ PEREZ, INMA sènior F 03:59:39
GONZÁLEZ SOBRADO, ALEJANDRO veterà M 03:24:55
GORDON MORENO, MARGARITA màster F 04:06:28
GRAELLS GABALDON, MARIA veterà F 04:09:59
GRANIZO SANZ, MARI CRUZ màster F 04:06:31
GRAU BELLA, BLANCA màster F 04:01:11
GUAL BRUNET, JORDI màster M 04:04:52
GUAL VIDAL, MARTI juvenil M 02:30:53
GUARDIA PEREZ, CRISTINA veterà F 02:50:03
GUARRO CASTELLÀ, NIL infantil M 03:02:03
GUARRO LÓPEZ, MARC veterà M 03:01:59
GUASCH TORRENS, JORDI veterà M 03:23:27
GUERRERO APARICIO, FRANCISCO ALEJANDRO 
sènior M 02:44:03
GUILLÉN MONTAÑO, JOSÉ veterà M 02:58:03
GUILLEN MONTAÑO, MARTA veterà F 02:58:03
GURREA LLORENS, MANEL veterà M 02:16:52
GUTIERREZ EGEA, ANTONIA veterà F 03:59:06
HERNÁNDEZ MANSILLA, DAVID veterà M 04:33:34
HERNÁNDEZ MORENO, JESSICA sènior F 04:03:51
HERNÁNDEZ SAN PEDRO, JUAN màster M 03:19:39
HERRERO MATEY, MIQUEL veterà M 03:01:58
HIDALGO LÓPEZ, ANA BELÉN sènior F 03:26:53
HIDALGO PRAT, MARTA sènior F 03:23:05
HOMS ESTEVE, PIA infantil F 02:40:46
HORNOS MARÍN, DAVID sènior M 03:35:22
IGLESIAS VALLS, MARINA veterà F 04:23:05
INDIANO JARA, MARIA màster F 02:56:19
ISANT MÉNDEZ, SARA sènior F 03:35:35
JIMENEZ SANCHEZ, ANA Mª veterà F 02:30:45
JORBA CASANOVAS, XAVIER veterà M 04:01:48
JOU LLOP, JOSEP veterà M 03:50:49
JOVAL TORREDEFLOT, JOSEFINA màster F 03:43:06
JUAN HERNÁNDEZ, MANUEL màster M 03:39:22
JUNQUÉ VAZQUEZ, ANTONI veterà M 04:09:06
LATORRE ALMIRANTE, MANUEL veterà M 02:07:50
LATU, MIHAELA sènior F 02:59:43
LEAL BLANCO, ALEX veterà M 03:17:34
LLADÓ VILANOVA, ANTONI màster M 02:25:03
LLERENJA REYES, KARIN sènior F 03:38:39
LLINARES CARULLA, JAUME màster M 02:52:44
LLOBET RIBA, JACINT sènior M 02:59:43
LLORACH MARSAL, ELISA veterà F 02:53:46
LLORACH, ALBA veterà F 02:53:44
LLUCH PONS, DIONÍS màster M 02:53:25
LLUCH VALLÈS, ESTHER sènior F 02:53:24
LOBO GUERRA, VANESA sènior F 03:00:01
LOPEZ ALMENDROS, ANTONIO veterà M 02:45:39
LÓPEZ DOMÍNGUEZ, SERGIO veterà M 02:55:40
LÓPEZ MORILLAS, DOLORES veterà M 03:00:28
LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO màster M 02:39:17
LÓPEZ SANTAMARÍA, ALBERT sènior M 04:03:52
LOPEZ VIDAL, MARTA veterà F 03:24:52
LÓPEZ, DEL RÍO, MARIA juvenil F 02:58:58
LORES GARCIA, MÒNICA sènior F 03:43:30
LUQUE CASTAÑO, SARA juvenil F 02:55:35

MACARRO FUENTES, LORENA sènior F 03:40:37
MACIAS BARROSO, YOLANDA veterà F 03:42:48
MADERO DE LUIS, NEMESIO veterà M 02:46:06
MADRID GARCIA, JOSE ANTONIO màster M 03:40:24
MADRID JIMÉNEZ, ANNA sènior F 03:39:23
MADRID MALDONADO, JOSE DANIEL sènior M 02:29:16
MAJADA RIBA, ROSA sènior F 02:57:30
MANDUSIC ZIZANOVIC, MELITA sènior F 03:03:14
MAÑAS MOLINA, ANA màster F 04:33:31
MARAVER GARCIA, ALFONS màster M 02:42:08
MARCOS MAMPEL, DAVID sènior M 02:52:19
MARIMON GIRALT, ASSUMPTA màster F 03:39:23
MARIMON NIEVES, PATRICIA màster F 03:32:13
MARIMON VILA, XAVIER màster M 02:39:18
MARÍN GONZÁLEZ, CARMEN màster F 03:35:23
MARÍN GONZÁLEZ, MARINA màster F 03:35:22
MARIN PARDO, OSCAR veterà M 02:07:55
MARQUEZ GONZALEZ, JORDI veterà M 02:07:46
MARSA GUILLEMAIN, ROGER veterà M 03:03:29
MARSAL CORTADELLAS, DOMENEC màster M 02:55:39
MARSAL PARCERISAS, GEMMA infantil F 03:30:09
MARSOL OMEDES, MIQUEL sènior M 04:08:52
MARTI GUIXA, TERESA veterà F 03:37:01
MARTIL ORTIZ, ÁLVARO juvenil M 03:00:27
MARTÍNEZ DE LA ROCA, LINETTE sènior F 03:35:23
MARTÍNEZ GARCÍA, RAÚL sènior M 03:24:51
MARTÍNEZ GRADOS, Mª ELENA veterà F 02:58:52
MARTINEZ MULA, GEMMA veterà F 02:58:52
MAS PLANELL, JOSEP màster M 02:52:27
MAS SOLÉ, JORDI sènior M 02:07:40
MASMIQUEL PALLARES, ASSUMPTA veterà F 04:04:45
MASMITJÀ SABATÉ, JORDI veterà M 02:58:50
MATEU PIJOAN, ANTONI veterà M 02:58:51
MAURI HONORATO, MIREIA sènior F 03:06:51
MEDINA CAPARRÓS, ÓSCAR veterà M 03:39:25
MENACHO FLORES, ALFONS veterà M 03:38:11
MENACHO PRATS, BERTA infantil F 04:04:04
MENACHO PRATS, NURIA juvenil F 04:04:47
MENACHO PRATS, SITO infantil M 04:04:49
MENDEZ CLAVER, AINA infantil F 02:39:45
MENDEZ CLAVER, ANDREU veterà M 02:39:44
MENDEZ CLAVER, TON infantil M 02:39:45
MENSA GRAELLS, CARME veterà F 03:18:36
MERCADER VERDÉS, MARTA veterà F 03:50:39
MERINO MARTINEZ, CRISTINA màster F 04:15:15
MIÑARRO LÓPEZ, PEDRO màster M 02:57:56
MIQUEL COSTA, JORDI veterà M 02:58:09
MIRANDA GORDON, ANA veterà F 04:06:29
MOLIN LOZANO, NOEMI sènior F 03:17:32
MOLINA SAEZ, NEUS sènior F 03:00:34
MORENO DUARTE, ISIDRE màster M 03:38:53
MORENO FERNANDEZ, FRANCISCO sènior M 03:38:00
MORENO FERREIRA, LUIS màster M 02:17:07
MORENO MEJÍAS, MONTSE màster F 03:55:44
MORENO SHIELS, MARTA juvenil F 03:38:54
MORENTE MORA, TOMÀS infantil M 04:13:51
MORERA BADIA, JAN infantil M 03:41:34
MORERA FLORENSA, CRISTINA infantil F 03:13:05
MORERA VIDAL, ORIOL infantil M 02:46:49
MORILLAS LOPEZ, MONTSERRAT. veterà F 03:56:36
MORIST YAGÜE, MARISA màster F 03:39:17
MORRAL BONASTRE, DAVID veterà M 02:30:26
MORROS CUADRAS, TONI veterà M 03:38:21
MORROS FARRÉ, JAN infantil M 03:36:48
MULET ALEGRE, IGNASI veterà M 03:37:45
MUÑIZ LOPEZ, ELISENDA veterà F 02:55:48
MUÑOZ MAÑAS, ISAAC veterà M 03:59:35
MUÑOZ RÍOS, MARIA JESÚS veterà M 03:23:04
MUR HERAS, EDUARD sènior M 02:34:42
NAUDEILLO BOMBARDO, NURIA màster F 03:38:13
NAVARRO ANIORTES, MANEL màster M 02:42:32

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

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

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
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NIETO MORENO, CARMELO màster M 02:24:26
NIETO QUIRANTES, ALBA sènior F 02:52:22
OJEDA GONZALEZ, DIEGO MATILDO sènior M 02:58:04
OLIVA FONT, XAVIER veterà M 02:25:32
OLIVAN CANUDAS, ESTER sènior F 02:55:39
OLIVAN CANUDAS, MONTSE veterà F 02:55:40
ORTIZ LUQUE, MANOLI veterà F 03:38:51
ORTIZ LUQUE, ROSA MARÍA veterà F 03:00:28
ORTIZ RAMON, GUSTAU màster M 03:53:50
ORTIZ SANTANDREU, MARTA infantil F 03:53:47
ORTIZ SANTANDREU, NURIA infantil F 03:53:47
PALACIOS MILLAN, ANTONIA màster F 02:55:36
PALOMAS JUNYENT, PERE màster M 03:50:08
PANADELL DE LA CRUZ, MONTSE veterà F 03:39:50
PANADELL DE LA CRUZ, SILVIA sènior F 03:39:50
PAQUICO VICENTE, MONTSERRAT sènior F 03:06:50
PARCERISAS MORIST, MARIONA infantil F 03:30:10
PARCERISAS MORIST, MARTA juvenil F 03:30:11
PARCERISAS SALES, ERNEST màster M 03:46:46
PARCERISAS SERRA, ESTER veterà F 03:55:01
PARCERISAS SERRA, JOSEP màster M 03:30:11
PARERA FOLLECO, MARC sènior M 02:39:58
PASCUAL PALOMO, CARLES veterà M 03:18:34
PASTOR FERNANDEZ, YOLANDA veterà F 03:06:30
PATARRO INDIANO, FÈLIX veterà M 02:25:26
PEIRO MARTINEZ, ANTONIO veterà M 02:54:23
PENA DOMENECH, SARA màster F 04:15:16
PÉREZ LLERENA, ERIC infantil M 03:38:38
PEREZ PERELLO, LAURA sènior F 04:06:25
PEREZ VELA, MANEL màster M 02:43:58
PÉREZ VELASCO, MARISOL veterà F 02:40:43
PI ESPONA, SILVIA màster F 03:59:07
PICAZO NUÑEZ, PILAR veterà F 02:30:28
PIQUE BORRAS, SILVIA veterà F 03:21:35
PLA I FALIP, ANGELS veterà F 02:58:34
PLATERO LALLANA, NOELIA sènior F 03:40:34
PONS MUÑOZ, SANTI màster M 03:32:12
PONS RUIZ, DAVID sènior M 02:15:02
PONS SOLANAS, GERARD sènior M 04:06:17
PONS SOLANAS, ROGER sènior M 04:06:47
PONT JOVAL, OLGA veterà F 03:43:06
PORTA ISART, Mª TERESA veterà F 03:47:05
PRAT GONZALEZ, JOAN veterà M 02:30:41
PRAT TOMAS, RAMON veterà M 03:00:00
PRATS BACARDIT, GEMMA juvenil F 04:04:50
PRATS VILA, ANNA veterà F 04:04:47
PREGONAS BARCELO, JAUME veterà M 02:58:40
PREGONAS GRAELLS, ENRIC infantil M 02:58:39
PUGA ESTÉVEZ, ALBERTO veterà M 03:33:48

PUIG PUIG, DOLORS veterà F 03:39:21
QUERALTÓ CLARAMUNT, ÀNGELS màster F 03:18:37
QUERALTÓ, MARIA màster F 02:42:30
QUINTANA CLARAMUNT, RICARD veterà M 02:42:34
QUINTANA LLIRÓ, CARLES veterà M 03:21:36
RAMIS ROIG, JORDI sènior M 03:00:52
RAMOS GINER, EMILIA veterà F 04:33:35
RAMOS VAZQUEZ, SARA veterà F 03:37:59
RAVENTÓS PUJADÓ, JOSEP màster M 04:04:48
REGORDOSA GUIX, MARINA sènior F 02:52:18
REGORDOSA ROMAGOSA, ANNA sènior F 03:17:55
REYES ARIAS, JORDI veterà M 02:30:26
RIBA ARCHILLA, ÀLEX sènior M 03:39:24
RIBA FRANQUESA, Mª TERESA màster F 03:41:21
RIBA I TOMÀS, JOSEP M veterà M 02:09:01
RIBA PASCUAL, CRISTINA veterà F 03:03:28
RIBA RAMOS, JAUME màster M 03:39:22
RIBALTA CASELLAS, PERE màster M 02:58:06
RIBERA VALLÈS, PILAR màster F 04:04:33
RIBÓ GATELL, LAURA sènior F 04:06:29
RICA ROMERO, ANA BELEN sènior F 02:59:46
RICO IÑIGO, MARTA veterà F 03:23:26
RIERA TOMÀS, EVA sènior F 03:49:02
RIUS MISERACHS, PEPITA màster F 04:13:14
ROCH PINTÓ, MERITXELL sènior F 03:59:38
RODRIGUEZ BORRELLA, CONCHI veterà F 03:16:53
RODRIGUEZ GARCIA, MARIONA infantil F 02:41:20
RODRIGUEZ MONTERO, RAUL sènior M 02:43:56
RODRÍGUEZ TAMAY, GRISCELDA màster F 04:01:13
ROL MIGUEL, JUAN ANTONIO màster M 03:33:45
ROMOGOSA CINTAS, CARME veterà F 02:46:35
ROSET ROIG, LAIA sènior F 03:18:10
RUIZ RIO, EDUARDO veterà M 02:58:07
RUSO ZAYAS, JOSE ANTONIO veterà M 03:42:46
SABROSO OLIETE, MARIA sènior F 03:17:49
SAEZ PRAT, EVA sènior F 03:38:29
SALGADO MATEU, SERGI sènior M 02:58:03
SALLES RUIZ, PILAR màster F 03:32:13
SALVADO DE BOBES, MARTA sènior F 04:33:34
SANCHEZ FERNANDEZ, RAMON  sènior M 03:15:18
SANCHEZ GUERRA, DAVID veterà M 03:24:53
SANCHEZ GUERRERO, FRANC. veterà M 02:55:32
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, SERVANDO veterà M 02:31:27
SANTANDREU RAURELL, EMMA veterà F 03:53:47
SAUMELL ALMIRALL, NÚRIA veterà F 03:06:35
SAUMELL OLIVELLA, JOSEP M. veterà M 02:53:24
SAYAVERA I CARBÓ, CARLES veterà M 04:08:44
SAYAVERA I CLOSA, GIL infantil M 04:08:36
SAYAVERA I CLOSA, PAU infantil M 04:08:44

SEGARRA LEONES, DAVID veterà M 03:10:21
SEGARRA ROCH, GEMMA veterà F 04:03:49
SEGARRA ROCH, XAVIER veterà M 02:29:20
SEGURA CALAF, JAUME màster M 04:13:13
SERLAVÓS JORGE, MERCÈ màster F 04:16:11
SERRA GUARRO, SALVADOR màster M 03:05:06
SERRA TORRECILLA, GLÒRIA veterà F 03:55:00
SERRA TORRECILLA, ROSA veterà F 03:54:58
SERRANO AGUILERA, SILVIA veterà F 02:39:44
SERRANO CIRIA, JOEL juvenil M 02:24:59
SILES MARTOS, ARACELI veterà F 03:02:00
SIRVENT PARDELL, DAVID veterà M 03:38:00
SIRVENT PARDELL, RAÜL veterà M 03:39:44
SISCART GRAELLS, EMMA veterà F 02:58:35
SOL FARRENY, ANTONI veterà M 02:34:32
SOLA ENRIQUEZ, ANNA sènior F 02:42:27
SOLIS VIVO, MONICA sènior F 03:40:49
SORRIBAS TORRES, ANTONI veterà M 02:21:27
SOTERAS MORERA, MÒNICA veterà F 03:23:27
SUREDA BOSCH, TERESITA màster F 02:52:24
SUSANNA LÓPEZ, ALINA veterà F 04:23:04
TALLÓ TARRAGÓ, MONTSERRAT veterà F 04:04:47
TARRIDA GALLART, ANNA veterà F 02:51:48
TERUEL GARCIA, EVA veterà F 03:38:21
TIBAU AYNÈS, MÒNICA juvenil F 02:58:04
TOLEDO EITO, CARLOS veterà M 03:37:45
TOMÀS GLEYAL, ANNA veterà F 03:15:13
TOMÀS JUNYENT, LAIA sènior F 04:06:48
TORELLÓ ENRICH, CONXA veterà F 03:41:22
TORRALBA ORTEGA, AMPARO màster M 03:18:37
TORRES MORENO, JOSÉ veterà M 02:44:22
TORRES NAVARRO, TERESA veterà F 03:42:47
TORRES NINOT, MARTA sènior F 03:00:02
TORT FABREGAT, MAGI veterà M 02:45:39
TORT NASARRE, MONTSERRAT sènior F 03:15:17
TORT VIDAL, ISIDRE màster M 02:42:30
TRULLS FALGÀ, MARC veterà M 02:39:51
TURRILLO, ANDREA sènior F 03:43:29
VADILLO MARGARIT, EVA veterà F 03:38:03
VADILLO MARGARIT, XENIA veterà F 03:37:59
VALENTINES MARTI, JOSEP MARIA màster M 02:34:31
VALLADOLID GASCÓN, MARTA veterà F 04:15:18
VALLBONA FARRÉ, FREDERIC màster M 02:30:52
VALVERDE TORRALBA, CARLA sènior F 03:16:57
VAQUERO ISART, MERCÈ veterà F 02:59:23
VERA PARETA, MERCÈ veterà F 03:40:23
VICH ENRICH, XAVIER màster M 02:30:16
VICH MERCADER, PEP infantil M 03:48:57
VICH SUSANNA, BERN infantil M 03:50:39
VICH SUSANNA, VERA infantil F 04:23:02
VICTORI BENEYTO, JOAN veterà M 03:21:33
VIDAL ABAT, ONA infantil F 03:41:45
VIDAL BERMEJO, JOAN ANGEL màster M 02:30:53
VIDAL RIBAS, BERNAT veterà M 03:15:14
VIDAL TOMAS, ANDREU veterà M 02:30:53
VIDAL VALLS, ERNEST veterà M 03:41:45
VIERA PRIETO, FRANCISCO màster M 03:37:43
VILÀ BOIXADER, Mª DOLORS màster F 03:41:21
VILAMAJO BUSQUETS, EDUARDO veterà M 02:35:00
VILAMAJO MARTINEZ, JOSEP M. màster M 02:33:30
VILARRÚBIAS MARTÍ, ORIOL infantil M 03:37:00
VILARRUBIAS MAS, JORDI màster M 03:49:38
VILARRUBIAS TORRES, JOSEP M. veterà M 03:37:00
VILLAVECCHIA RIPOLL, FERRAN màster M 02:24:32
VIÑALS MONTANER, DAVID veterà M 03:08:34
VIRGILI NUÑEZ, ANA màster F 02:53:46
VIVES ALOY, DOLORS veterà F 03:02:07
VIVES ALOY, JOSEP màster M 03:01:57
XAUS VALLÈS, JOAN màster M 03:12:28
ZAMORA GARCÍA, JORDI sènior M 03:14:40
ZARAGOZA OTON, CARMEN sènior F 03:35:29
ZARAGOZA OTON, MARIA sènior F 03:35:29

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT

Servei d’assessorament jurídic i gestió personal. Consultes a hores convingudes 
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Amarga derrota contra el Liceo, que deixa l’IHC en 
situació compromesa per a jugar la Copa del Rei
HOQUEI / DAVID VIA

Aquest dissabte es jugava a 
Les Comes un partit transcen-
dental per el desenvolupament 
de les següents jornades. Junt 
amb el d’aquest cap de set-
mana, només queden 5 partits 
per saber quins seran els vuit 
equips classificats per jugar la 
copa del rei, així que perdre 
punts en els pròxims partits es 
perdre possibilitats per jugar 
en dita competició. 
El Liceo arribà a Les Comes 
amb l’objectiu de no perdre de 
vista al actual líder, el FC Bar-
celona (guanyador del partit 
d’aquest diumenge contra el 
Reus per 5-1). Els gallecs no-
més han perdut una jornada, 
contra el Noia Freixenet, en 
el primer partit d’OK Lliga, així 
que arribaven a Les Comes 
amb nou partits seguits gua-
nyats (exceptuant la derrota 
de fa uns dies contra el Forte 
dei Marmi, en Champions Le-
ague). 
L’IHC arribava al partit amb 
ganes de donar la sorpresa. 
Des d’aquella victòria a domi-
cili contra l’Alcoi en la vuitena 
jornada, els arlequinats no han 
guanyat cap altre partit, i des 
d’aquell dia només han vist 
com han anat perdent llocs en 
la classificació, fins arribar a la 
sisena plaça. 
A part d’això, aquest partit era 
una mica especial ja que era 

partit com a local del Igualada 
serà contra el Noia Freixenet, 
partit que segurament ajudarà 
a donar un pas de gegant al 
guanyador de dit partit en les 
seves aspiracions de jugar la 
Copa del Rei. 
El Liceo, per la seva part, 
amb aquests tres punts acon-
segueixen poder mantenir la 
seva lluita contra el Barcelo-
na, únic equip sense perdre 
cap partit en OK Lliga, ja que 
el Vic, que era juntament amb 
els culés l’únic equip imbatut, 
ha sigut derrotat aquest cap de 
setmana contra l’Alcoi. 
El pròxim partit de l’IHC a l’OK 
Lliga és precisament contra el 
Vic, a domicili. Un partit molt 
difícil, però transcendental si 
els arlequinats volen disputar 
la pròxima edició de la Copa 
del Rei. 
MONBUS IHC (0/0) Equip 
Inicial: Elagi Deitg, Ton Baliu, 
Jaume Molas, Sergi Pla i Da-
niel Lòpez Equip Suplent: Jas-
sel Oller, Joan Muntané, Edgar 
Peralta, Nil Garreta i Àlex Fer-
rer.
LICEO 3 (1/2) Equip Inicial: Ál-
varo Shedha, Eduard Lamas, 
Josep Lamas (2), Jordi Barga-
lló i Antoni Pérez (1) Equip Su-
plent: Oriol Vives, Pau Barga-
lló, César Carballeira i Valentin 
Grimalt.
GOLS: PRIMERA PART: 0-1 
Antoni Pérez (Falta Directa, 
minut 8), 0-2 Josep Lamas (Mi-
nut 24.58) SEGONA PART: 0-3 
Josep Lamas (Minut 1).

Més info a http://ihc.blog.cat

El “tourmalet” de l’IHC davant els grans favorits no ha tingut bons resultats. Fotos: Joan Guasch.
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Jornada 11
Voltregà - Calafell    9 - 2
M. Igualada - HC Liceo   0 - 3
Enrile Alcoy - Club Pati Vic  5 - 3
C.P. Manlleu - Moritz Vendrell  2 - 3
Tordera - C.H. Mataró   3 - 3
ICG Lleida - Noia Freixenet  6 - 1
Cerceda - Vilafranca    5 - 5
FC Barcelona - Reus Dep.  5 - 1

         PT j g e p     gf     gc    d
1 FC Barcelona 33 11 11 0 0 74 16 58
2 HC Liceo 30 11 10 0 1 62 30 32
3 Club Pati Vic 26 11 8 2 1 49 25 24
4 Reus Dep. 19 11 6 1 4 42 38 4
5 Cerceda 18 11 5 3 3 44 47 -3
6 Enrile Alcoy 17 11 5 2 4 39 42 -3
7 Voltregà 16 11 5 1 5 39 35 4
8 M. Igualada 16 11 5 1 5 34 33 1
9 Noia Freixenet 15 11 4 3 4 28 35 -7
10 ICG Lleida 13 11 4 1 6 44 44 0
11 Vilafranca 11 11 3 2 6 35 39 -4
12 Calafell 11 11 3 2 6 33 52 -19
13 M. Vendrell 11 11 3 2 6 30 50 -20
14 Tordera 7 11 2 1 8 28 62 -34
15 C.P. Manlleu 5 11 1 2 8 26 40 -14
16 C.H. Mataró 4 11 1 1 9 34 53 -19

OK Lliga masculina

Jornada 12
Noia Freixenet - Enrile Alcoy
HC Liceo - FC Barcelona
Club Pati Vic - M. Igualada
Vilafranca - Voltregà
C.H. Mataró - ICG Lleida
Moritz Vendrell - Tordera
Calafell - C.P. Manlleu
Reus Dep. - Cerceda

el retorn d’exjugadors arlequi-
nats, un exemple és l’Oriol Vi-
ves, que tornava a Les Comes 
per primera vegada després 
de deixar el Igualada, jugador 
que va ser transcendental per 
tot el que es va aconseguir la 
temporada passada. 
A dos quarts de nou el partit va 
començar. Com en l’anterior 
partit a casa, contra el Barça, 
va haver-hi molta gent a les 
graderies. 
El Liceo estava decidit a mar-
xar d’Igualada amb els tres 

punts a la butxaca, i és cert 
que van començar amb les mi-
llors ocasions del partit, però 
el primer gol va arribar amb un 
penal bastant polèmic provocat 
per Sergi Pla, que va rebre tar-
geta blava. Antonio Pérez va 
ser l’encarregat de transformar 
en gol aquest penal. 
Després d’aquest gol, el Liceo 
gaudia de les millors ocasions, 
però els locals també eren ca-
paços de crear bones oportuni-
tats, tot i que el porter del Liceo 
ho aturava tot. 
Ben aviat el Liceo va provocar 
la que seria la seva desena fal-
ta, la que va causar una falta 
directa que Sergi Pla va encar-
regar-se de tirar, però que de 
nou es va trobar amb el porter 
del conjunt gallec. 
El final de la primera part va 
ser una barreja entre polèmic i 
mala sort. Polèmic, per que els 
àrbitres no varen xiular un clar 
penal a falta de pocs segons 
per el final. Mala sort, també, 
per que a falta d’un sol segon 
pel xiulet que indicava el final 
de la primera part, el Liceo va 
ser capaç de marcar el segon. 
Un gol que va fer molt mal, ja 
que va trencar tots els esque-
mes per a la segona part. 
Els segons vint-i-cinc minuts 
van començar com el final de 
la primera part: amb un gol del 
Liceo, que va marcar el mateix 
anotador que va marcar el se-
gon gol, Josep Lamas. 
L’IHC estava molt tocat des-
prés d’aquests dos gols en-
caixats en moments claus del 
partit. Els locals però es varen 

saber recompondre i varen se-
guir creant ocasions, una de 
les millors va ser la Falta Di-
recta favorable als igualadins 
gràcies a que el Liceo va pro-
vocar la quinzena falta. Jaume 
Molas va ser l’encarregat d’in-
tentar posar dins dels tres pals 
la pilota, però de nou el porter 
del conjunt gallec va saber atu-
rar-la. 
Quedaven pocs minuts de par-
tit, i el Liceo tenia 19 faltes, 
mentre que l’IHC en portava 9. 
Els locals, però, van ser els pri-
mers en cometre una altra fal-
ta, la qual va provocar la Falta 
Directa favorable als visitants, 
però que Elagi va saber com 
aturar. 
A pocs minuts del final, el Li-
ceo va cometre un penal i va 
rebre una targeta blava, que 
els deixava amb tres jugadors 
a pista, doncs Ton Baliu no 
va aconseguir transformar en 
gol el penal. Una diferència 
d’homes que no va canviar el 
resultat final a Les Comes, ja 
que ni un altre penal provocat 
per el Liceo i llançat per Jassel 
Oller, va poder donar un gol als 
locals. 
Final del partit, tres punts més 
perduts i primer partit de la 
temporada sense poder mar-
car ni un sol gol. A més, els 
arlequinats ocupen ara la vui-
tena plaça, la última que dona 
un passi per la Copa del Rei, 
que serà celebrada a finals de 
febrer a Blanes. Actualment 
porten 16 punts i els novens 
en porten 15, el Noia Freixe-
net. Precisament el pròxim 



Cadet del Vilanova del Camí Bàsquet.
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HANDBOL / TON CASELLAS

Diumenge a les 11 del matí a 
Les Comes es va celebrar la 
presentació dels 15 equips per 
a la temporada 2014/15 del 
Club Handbol Igualada.
Actualment el club es troba 
en un moment dolç de la seva 
història esportivament parlant, 
sobretot pel que fa a la base, 
amb 4 equips dels 6 – des 
d’infantil fins a juvenil – dis-
putant partits en la màxima 
categoria de les competicions 
catalanes. A més, segueix en 
marxa el projecte Special amb 
dos equips que continuen crei-
xent en nombre de jugadors i 
en qualitat, fet que ens dis-
tingeix d’altres clubs, a priori, 
més grans. 
Es va fer un homenatge a Hi-
lari Canales per la seva impli-
cació en el club des de fa més 
de 20 anys. Va començar fent 
de porter al club des de ben 
jove i la temporada passada 
va ser la seva última dins de 
les pistes. Tot i que actualment 
– i com des de ja fa anys – se-
gueix implicat amb el club de 
la seva vida des de les ban-

Infantils del CNI.

Presentació dels equips de l’Handbol Igualada

NATACIÓ / PARES CNI

Dissabte van participar en 
la  primera Jornada de la Lli-
ga Catalana els Grups ABS, 
ABS-Jove, Junior i Infantil del 
Natació Igualada. Va tenir lloc 
a la piscina de 50 m. del C.N. 
Molins de Rei. En categoria 
masculins: Carles Llorens  
(50 Ll- 100 P – 200 B) , Ama-
ru Rubio (50 B-100P-200B) ,  
Marçal Rodríguez (50 Ll- 100 
E- 200 Ll),  Nil Enríquez (50 
Ll- 100 E- 200 Ll)  , Jaume Ló-
pez (50 B-100 P-200 B) , Alex 
Varea (50B- 400 Est.-100 P) ,  
Bernat  Esteban (50Ll- 100E- 
400 Est.),  Xavi Tort (50 Ll- 400 
Est.- 200 Ll) i Guillem Martín 
(50 B- 400 Est.- 200 B).
En categoria fémines:  Raquel  
Montserrat (50 E.- 100 Ll- 200 
E)  , Carla Alemany (50 P- 200 
E- 200 Est.) , Laura Rodríguez 
(50 E- 100 Ll- 100 B) , Est-
her Morillo (50 E- 200 E- 200 
P) , Andrea Pérez (50 P- 400 
Ll- 200 Est.) , Judit Ibarra  (50 
P- 100 Ll- 200 E),  Elia Ibar-
ra (50 E- 200 E- 100 B) , Ona 

Activitat de natació del CNI

quetes. 
Va arribar l’hora de donar veu 
a les autoritats esportives, en-
tre elles hi havia l’actual pre-
sident del club, Maure Vidal, 
i el president de la Federació 
Catalana d’Handbol, Tomàs 
Moral, acompanyat del direc-
tiu Josep Puigrodón. Tant el 
nou president del club com 
el de la Federació van agrair 
a l’antiga junta la feina feta. 
Maure Vidal a més va afegir 
que la nova junta ve amb ga-
nes de fer créixer el club i de 
fer les coses bé, i també va 
motivar els jugadors a seguir 
treballant fort seguint sempre 
la filosofia de l’esforç i de no 
defallir. Després va ser el torn 
de les autoritats locals, l’alcal-
de d’Igualada, Marc Castells, 
i la Regidora d’Esports, Rosa 
Maria Plassa. L’alcalde igua-
ladí va manifestar la seva ale-
gria i orgull de veure com ha 
evolucionat el club al llarg de 
pocs anys, com cada cop s’ha 
fet més gran i de més qualitat. 
A més, va prometre a tots els 
jugadors i assistents a l’acte, 
que en un curt termini s’arre-

glarien les instal·lacions de la 
Sala de Barri i es crearia una 
nova pista exterior a les Poli-
valents. 

Derrota evitable del sènior 
masculí a Mataró (27-25)
Partit corresponent a la nove-
na jornada de lliga, disputat a 
Mataró dissabte a un quart de 
9 del vespre que enfrontava el 
Mataró amb l’Igualada, tercer 
i segon classificats respectiva-
ment. 
Era un partit transcendent ja 
que els dos equips es disputa-
ven la segona plaça de la lliga, 
a més, servia per tornar a veu-
re en escena l’equip igualadí 
que la setmana passada va 
perdre la imbatibilitat després 
de vuit jornades disputades.
Els igualadins van demostrar 
que són capaços del millor i 
del pitjor, i que si es vol arri-
bar lluny aquesta temporada 
no es poden tenir minuts de 
desconcert total, i menys amb 
un equip amb talent, que ho 
sap aprofitar i com va passar 
en aquest cas, sentencia el 
partit amb 15 minuts. Després 
d’aquest resultat l’Igualada 
baixa fins a la quarta posició 
just la setmana abans que 
s’enfronti al líder de la compe-
tició, serà una nova prova de 
foc.
Entrenats per José Manuel 
Jiménez, van jugar: Jordi Ber-
mejo (6 a.) i Víctor García (3 
a.), com a porters. Jordi Vi-
larrubias (2), Esteban Leza-
ma (4), Rubén Álvarez, David 
Cubí (2), José Luís Álvarez, 
Raúl Úbia, Pol Cantero (3), 
Òscar Visa (8), Miquel Albare-
da (1), Dani Fons, Jordi Grado 
i Martí Ruíz (5).
Altres resultats
Sènior femení:
CHI 39-14 Handbol Montbui
Juvenil masculí:
CHI 42-26 Handbol Sant Boi
Cadet femení:
CHI 22-31 Sant Esteve P.
Infantil masculí:
FC Barcelona 35-10 CHI
Infantil masculí 1a Catalana:
Berga 20 – 18 CHI “B”
Infantil femení
CHI  23-42 Handbol Ascó
Aleví Mixte 
CHI “A” 12-4 Súria
Special
Vilanova del Camí 16-10 CHI

Brunet ( 50 P- 100 B- 200 Est.) 
i Alicia Pérez (400 Ll- 100 Ll- 
200 Est.). Cal destacar la con-
centració i esforç de tots els 
nedadors. Les diferents com-
peticions en diverses lligues i 
diferents clubs fa que l’equip 
no es relaxi i estigui sempre 
en forma per millorar temps,  
competició a  competició. 
Per altra banda diumenge va 
tenir lloc el Campionat de Ca-
talunya de fons, a les instal-
lacions del C.N. Banyoles. Els 
participants del CNI varen ser 
en Bernat Esteban i Esther 
Morillo. La prova consisteix en 
la disputa de llarga distància 
però enlloc d’aigües obertes, 
en interior i piscina de 25 m.  
Bernat Esteban, en catego-
ria 3.000 m. lliures masculí 
absolut, ha fet un temps de 
37:15:35 (sent el 1r. de la seva 
categoria i 10é en la general); 
i  Esther Morillo en la prova de 
3.000 m. lliures femení absolut 
amb un temps de 38:17:47 ( 3ª 
en la seva categoria i 6ª en la 
general).

Una victòria i dues derrotes del 
VdC Bàsquet Endavant

BÀSQUET / LA VEU

Dissabte, els nois del cadet 
masculí van aconseguir la  
segona victoria consecutiva 
davant l´Odena per un con-
tundent 46 a 5. Parcials: 10-3, 
10-2, 14-0 i 12-0. Van jugar: A. 
Ortega, S. Gálvez(2), P. Iulian 
(6), J. Sánchez (6), L. Rodrí-
guez (4) i A. García (28). En-
trenador Víctor Ajenjo.
Les noies de l´infantil femení 
no van tenir tanta sort i van 
perdre davant el Pere Vives, 
un equip molt superior física i 
tècnicament per 60 a 9. Par-
cials: 22-2, 10-2, 12-5 i 16-0. 

Van jugar: I. Leno (2), L. Mo-
reno(4), A. García, E. Prieto, 
J. Robles, M. Figueredo(1), D. 
Martín(2) i C. Bocache. Entre-
nador Óscar Borrega.
L´equip sots 25 va tancar la 
jornada amb una derrota da-
vant d´un equip de la part bai-
xa de la classificació, el Vila-
decans, per 71-33. Parcials: 
13-4, 25-4, 14-12 i 19-13. Van 
jugar: E. Cabral (3), F. Leno 
(4), V. Ajenjo, O. Borrega(2), 
D. Longarón(1), A. Moreno, 
H. Castillo, A. Lloret (12), O. 
Gómez, S. Rodríguez (11) i P. 
Ropero. Entr.: Pep Ferrer. 

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

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

Cognoms : .........................................................................................
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Telèfon: ...............................................................................................

Mail: .....................................................................................................
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GIMNÀSTICA / LA VEU

Finalitzada la temporada dels 
conjunts de gimnàstica rítmica 
en campionat de Catalunya, 
amb una gran actuació de les 
nostres gimnastes.
Aquest diumenge s’ha cele-
brat la final catalana en moda-
litat de conjunts en gimnàstica 
rítmica, al pavelló del Sicoris 
Club, a Lleida.
Tots els equips de la UD San 
Roque es van classificar per 
aquesta competició, en el qual 
era la seva última oportunitat 
d’aquesta temporada per por-
tar a terme el seu exercici a 
pista i lluitar per una bona po-
sició en la seva categoria.
Les nostres prebenjamines: 
Paula Mula, Carlota Zamora, 
Gisela Ramírez, Tania Gabarri 
i Júlia Ainsua, amb el seu ball 
de pingüins van aconseguir 
amb la simpatia que les carac-
teritza la primera posició en el 
podi.
El conjunt infantil nivell base, 
format per Sandra Domin-
guez, Anna Costales, Aina 
Sorolla, Aida Morales i Paula 
Mensa, tot i tenir un entrebanc 
desafortunat amb l’aparell no-

UD San Roque.

Excel·lent final catalana de gimnàstica rítmica

més començar el seu ball de 
mòmies, van saber completar 
el seu exercici a pista amb una  
energia i professionalitat, en la 
que van demostrar les grans 
gimnastes que són.
El conjunt infantil nivell V-VI, 
format per Tania Navas, Rut 
Vives, Berta Pons, Itziar Men-
sa i Aina Pacheco, van com-
petir amb el seu ball de gates 
de mans lliures i amb el ball 
de ninetes amb 10 maces. 
Van aconseguir realitzar tots 
dos amb una gran expressivi-
tat i força, i d’aquí el resultat 
d’aconseguir la tercera posició 
en la modalitat de maces.

sició en la seva categoria. 
Aquest conjunt viatja a Sa-
ragossa el dia 11 a participar 
al Campionat d’Espanya; per 
elles el repte mes gran de la 
temporada. Desitjar molta sort 
a les nostres gimnastes i en-
trenadores en aquesta fita.
També va participar a Lleida el 
CE Montbui, amb el conjunt 
de nivell VII que va realitzar 
un exercici molt bonic. L’equip 
està format per: Marta Cana-
les, Ivet Farriol, Martina Ting 
Gras , Nadine Garcia i Júlia 
Rúbio. El Club està molt orgu-
llós del treball realitzat per les 
seves gimnàstes i entrenado-
res.
Pel que fa al Club de la Torre 
de Claramunt, el conjunt sé-
nior nivell VIII format per Gem-
ma Castillo, Elsa Montes, An-
drea Roures, Gloria Mitjans, 
Mar Casals i Gisela Múñoz 
competia amb el seu exercici 
de tres pilotes i dues cintes. 
Van realitzar el seu ball amb 
una gran expressió i perfec-
ció, detalls que les va col·locar 
a la segona posició al podi en 
la seva categoria. 

CE Montbui.

Cap de setmana internacional de l’Igualada Gimnàstic Aula
El passat cap de setmana, es 
va celebrar a la població de 
Pinto, el International Tourna-
ment and AGG World Cup I 
2014-2015 de Gimnàstica Es-
tètica de Grup. El dos equips 
infantils nacionals del club, 
varen aconseguir fa 15 dies la 
classificació a la Copa d’Espa-
nya, amb 17 gimnastes.
En la categoria de 10-12 anys 
children, hi van participar 
equips arribats d’arreu de Eu-
ropa, entre ells els millors com 
Rússia, Ukraina i Bulgària, i 
equips del territori espanyol i 
Itàlia, i l’equip català igualadí, 
el qual va aconseguir la seva 
millor puntuació de la tempora-
da proclamant-se vuitenes per 
davant d’Itàlia. Les joves pro-
meses que composen aquest 
equip són: Mariel·la Espinalt 
Sànchez, Dana Pijoan Peña, 
Sheila García Pujol, Carla 
Cervera Giralt, Berta Enrique 
March, Laia Parera Franco, 
Alina Gili Dubovik, Nerea San-
juan Arévalo, Lia Vidal Martín 
i Mariona Robert Vich, totes 
elles sota la direcció de Maite 
Sànchez i Marta Trenado.
En la categoria de 12-14 anys 
children, igual que a les ca-
tegories anteriors també van 
participar equips de Ukraina, 
Espanya i les igualadines, 
com l’altre equip també van 
aconseguir la seva millor nota 
fins el moment, fet que dóna 

ànims i ganes de superar-se 
dia a dia als dos equips i tèc-
niques. Sens dubte van fer un 
molt bon treball i sobre tot a la 
preliminar de dissabte van fer 
un molt bon exercici que els 
hi donava el pase directe a la 
final. Les gimnastes que com-
posen aquest equip són: Abril 
Cots Borrega, Cèlia i Anna Ais 
Pérez, Mireia Jiménez León, 
Judit Cervera Moreno, Marta 
Alonso Martínez, Ruth Rey-
mundi Zenón i Nadine García 
Ballesteros, totes elles sota la 
direcció de Marta Trenado i 
Maite Sànchez.
Les entrenadores arribaven a 
Igualada satisfetes del rendi-
ment dels dos equips i mani-
festaven la gran evolució que 
veuen en aquestes gimnas-
tes avui diamants en brut que 
segur a final de temporada 
podran brillar tal com es me-
reixen.

La propera cita del club igua-
ladí patrocinat per transports 
Redyser i col·laboracions de 

El conjunt aleví nivell V-VI, 
format per Irina García, Nerea 
Camacho, Júlia Ferrer, Alba 

amb el seu gran exercici “dan-
cing in the rain” , i amb el qual 
van aconseguir la segona po-

Gimma Disseny, Copisteria 
Rambles i el Rovell de l’Ou, 
serà a San Javier (Murcia) i la 

final que es celebrarà a Igua-
lada al mes de març.

Blanco, Irune Munuera i Laia 
Alsina, van sortir a pista amb 
el seu ball de mari popins amb 
5 cercles i el de mans lliures 
de carrousel. Van aconseguir 
la participació de tot el públic 
amb el seu ball de cercles i la 
seva gran execució. Es van 
emportar la tercera posició al 
podi.
I per acabar, les nostres junior 
nivell VIII: Sira Montes, Raquel 
Cañizares, Maria Cosano, 
Carlota Miramunt i Ivet Playa, 
ens van fer gaudir i emocionar 

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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CP Alcorcón   3
Marianna Vélez; Dolores Can-
celas, Oara Bautista, Lucía 
Martínez i Marta Ventepan. 
(Entrenador – Erick Naser). 
Suplents: Silvia López, Sara 
Alonso, Ana Asensi i Zoe Gon-
zález
Igualada FHCP 0
Laia Navarrete; Marta Soler, 
Elba Garreta, Meritxell Martí-
nez i Raquel Bernadas. (En-
trenador – Raül Ramírez). 
Suplents: Sílvia Borràs, Clara 
Ferrer i Laura Torres.
Gols: 1-0 Dolores Cancelas 
(3’); 2-0 Lucía Martínez (23’); 
3-0 Dolores Cancelas (24’)
Àrbitre: David Cantos
L’Igualada Femení Hoquei 
Club Patins es va desplaçar 
aquest dissabte passat a Al-
corcón (Madrid), amb les au-
tocaravanes gentilesa de jm-
caravaning i amb la intensió 
d’emportar-se algun punt del 
pavelló Santo Domingo d’Al-
corcón; com ja va passar la 
temporada passada.
En aquesta ocasió però, l’ac-
tual líder de l’OKlliga femenina 
i vigent campió d’Europa de 
clubs va tirar de galons per es-
vair les intensions de les ano-
ienques en els primers minuts 
del partit i de la segona part.
Així, al minut 3, Dolores Can-
celas avançava ja a les madri-
lenyes amb un fort xut creuat 
al pal llarg de la porteria de la 
Laia. Quedava molt partit i les 
igualadines volien sumar quel-
com. La possessió de la bola 

Obsequi de les jugadores de l’Alcorcón a la seva excompanya, la igualadina Raquel Bernadas.

L’Igualada Femení d’hoquei va merèixer més a Alcorcón (3-0)

era molt disputada i ambdós 
equips alternaven diferents 
ocasions amb un ritme alt de 
joc i de qualitat. Les noies de 
Raül Ramírez estaven fent un 
treball molt seriós davant el lí-
der de la competició.
Amb l’1 a 0 s’arribaria al des-
cans i les sensacions de pun-
tuar eren reals atenent al joc 
i la concentració de les visi-
tants. Però a la represa, altre 
cop als 3 minuts, una bola 
morta a l’àrea igualadina aca-
bà suposant el segon gol de 
les locals fruït de l’oportunis-
me de la seva capitana, Lucía 
Martínez.
Un minut més tard, l’estic de la 
portera igualadina, s’enganxa 
al patí de la mateixa capitana i 
la fa caure. L’àrbitre marca pe-

nal i mostra targeta blava per 
a la jove i talentosa portera. La 
veterana Sílvia Borràs no pot 
fer res en un xut perfecte i a 
l’escaire dret de la porteria vi-
sitant. El tercer de l’Alcorcón i 
segon de la Dolores Cancelas.
Quedava encara molt partit, 
quasi tota la segona part per 
aixecar el partit. Però la bona 
actuació de la potera local 
Mariana Vélez va desfer to-
tes les ocasions visitants. A 
tres minuts del final la Dolores 
Cancelas va marrar un penal. 
I en el darrer minut del partit, 
la 10a falta de les locals supo-
sava una altra oportunitat per 
marcar el gol de l’honor per a 
les d’Igualada. Però en aques-
ta ocasió la Laura Torres va 
errar-la i el partit acabaria amb 
el definitiu 3-0 on les visitants 
mereixien, sens dubte, alguna 
cosa més.
Al final del partit les jugadores 
del CP Alcorcón van obsequi-
ar a la seva excompanya Ra-
quel Bernadas amb un ram de 
flors. Un acte molt emotiu amb 
tot el públic del pavelló ovaci-
onant i aplaudint a la igualadi-

na que ha deixat un excel·lent 
record a Alcorcón. La Raquel, 
emocionada i entre llàgrimes 
va agrair un per un aquest 
gest.
Tot i la derrota, la segona dels 
dos partits disputats, hi ha bo-
nes sensacions dins l’equip. 
Un grup humà que s’està co-
hesionant més setmana rere 
setmana i agafant nous auto-
matismes que han d’acabar 
portant a una dinàmica po-
sitiva. A més, els dos partits 
perduts han estat contra el 
CP Voltregà -actual campió 
de l’OK lliga femenina-, i el CP 
Alcorcón -actual campió d’Eu-
ropa de clubs-. L’objectiu de 
les igualadines és classificar-
se per a la Copa de la Reina. 
Per això cal quedar entre els 
8 primers.
El cap de setmana vinent 
l’Igualada ha de sumar ja els 
primers punts de la tempora-
da. No serà empresa fàcil. El 
dissabte dia 6 a les 14:00 h. 
s’enfrontaran a Les Comes 
contra el Hostelcur Gijón HC 
i la igualadina Maria Díez. 
Un equip que s’ha reforçat 

molt bé amb la francesa Va-
nessa Daribó i és clar favorit 
per a emportar-se la Lliga, la 
Copa de la Reina i la Copa 
d’Europa, tot i l’inici irregular 
d’aquestes primeres jornades. 
Aquest partit és el correspo-
nent a la jornada 3 que es va 
haver d’ajornar pel compromís 
europeu de les xixonenques.
El diumenge 7 a les 12:30 h. 
a Les Comes, partit contra 
l’altre equip madrileny i contra 
una altra igualadina, la Maria 
del Moral -també ex de l’Alcor-
cón-. Les igualadines van gua-
nyar a l’equip madrileny 1-4 en 
el darrer partit de la tempora-
da passada i que suposava 
la permanència a la màxima 
categoria per a les de l’Anoia 
i el descens per a les del Pilar. 
Però com que no hi va haver 
alternativa a la Federació Ma-
drilenya, aquest ha continuat 
un any més també a l’OK lliga 
femenina.
En aquesta ocasió l’Igualada 
també anirà molt necessitat 
de punts, però el context ha 
canviat radicalment per a les 
madrilenyes. Dues victòries 
en dos partits les col·loca com 
a revelació en aquest inici de 
temporada i vindran a Igua-
lada amb intenció de sumar i 
mantenir-se invicte.
Sens dubte aquest cap de set-
mana l’Igualada interpretarà 
aquests compromisos com 
uns atractius reptes esportius 
a superar i ho donarà tot per 
començar a guanyar punts, 
canviar la dinàmica negativa 
de la temporada passada i el 
més important, gaudir de l’ho-
quei patins.
Les noies fan una crida per a 
rebre el suport, de tots aquells 
que estimen l’estic, en els dos 
importants partits d’aquest 
cap de setmana a Les Comes.

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

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

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

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

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

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

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

Ingravita. c/ Sebastià Artés, 29.
www.ingravita.cat- info@ingravita.cat- Tel. 937 495 779. Igualada
De dilluns a divendres  de 10h a 22h- Dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.
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El Depimés CB Igualada A va 
trencar la seva bona ratxa i 
va perdre 55 a 61 davant el 3r 
classificat Messer CB Tarrago-
na. Les igualadines no van fer 
un bon partit i van deixar es-
capar una oportunitat d’or per 
pujar a la taula de classificació. 
El primer quart va estar ple 
d’alternatives tant en defensa 
com en atac. Els dos equips 
amb un ritme baix i sense de-
fenses van lluitar acabant el 
quart a favor visitant,12 a 14. 
En el segon quart el baix ritme 
local el va aprofitar les visitants 
que amb un joc molt ordenat 
van dominar fins marxar al 
descans amb el resultat parcial 
de 26 a 31.A la represa el CB 
Tarragona va començar amb 
un parcial de 0 a 6 davant la 
passivitat defensiva local.
El domini altern en el joc però 
domini en el marcador visitant. 
En el darrer quart les iguala-
dines van millorar el seu joc , 
tant en defensa com en atac, 
però massa tard davant un 
bon equip com el de Tarrago-
na. Derrota merescuda de les 
igualadines que deixen esca-
par una gran oportunitat per 
lluitar per les posicions impor-
tants. Proper cap de setmana 
jornada descans.
Parcials: 12-14,26-31,27-
46,55-61
C. Carner(17), M. Quintana(5), 
N. Soler (8), J. Salanova (le-
sionada), E. Compte (5), M. 
Amatlle(2), A. Acevedo(7), B. 

Les noies del CB Igualada perden 
davant el Tarragona (55-61)

HOQUEI / LA VEU

Divendres es va organitzar al 
pavelló de Can Passanals la 
presentació oficial de la nova 
temporada 2014/2015 dels 
equips de l’HC Montbui.
Aquesta temporada, el club 
compta amb més de 100 ju-
gadors i jugadores repartits en 
10 equips que competeixen en 
les categories de prebenjamí 
iniciació, prebenjamí, benjamí, 
aleví, juvenil, júnior, 2ª catala-
na i veterans.

Aquesta temporada s’ha estre-
nat amb vàries novetats com 
l’estrena de la nova equipació 
totalment personalitzada amb 
les colors i l’emblema del club, 
i la posada en marxa de dues 
escoles de patinatge, una per 
a infants i una per a adults 
que ja compta amb 6 inscrits. 
Aquest any, i per primera ve-
gada en la breu història del 
club, els 22 nens i nenes que 
formen part d’aquesta escola 
de patinatge, poden escollir 
entre dos modalitats diferents 
de patinatge: la iniciació a l’ho-
quei i el patinatge artístic.

Gran victòria contra 
el Piera (11-2)
L’HC Montbui Nolor va acon-
seguir trencar la mala ratxa de 
resultats que portava en les 
darreres jornades.

Presentació dels equips de l’HC 
Montbui i derbi contra el Piera

Sellarès (6), C.Bargalló (2)J. 
Fuertes (3).

El partit del sènior 
masculí A, suspès
D’altra banda, unes goteres al 
poliesportiu del Sant Josep de 
Badalona van obligar a sus-
pendre el partit del sènior CBI 
A masculí.
Sí que va jugar, dies abans, el 
sènior masculí B, que va gua-
nyar a la pista del Montpedrós.

CB MONTPEDRÓS 65 - PHY-
SIC CB IGUALADA B 67
Irregular partit el que va dis-
putar el Sènior Masculí B a la 
pista del Montpedrós aquest 
dissabte.
El partit va començar amb al-
gun dubte igualadí, cosa que 
posava per devant als locals, 
però una bona reacció iguala-
dina suposava anar al final del 
1r quart amb 5 punts d’avan-

tatge 10-15. Al segon quart el 
nivell d’encert va ser superior 
per part dels dos equips 21-22 
de parcial, arribant-se així a la 
mitja part amb 31-37 que dei-
xava el partit obert.
Al tercer quart va ser n els 
blaus van poder agafar la mà-
xima diferència gràcies a una 
bona defensa i a un bon encert 
anotador 46-58 al final del ter-
cer quart. El darrer quart va ser 
pel locals que gràcies al bon 
encert anotador descoŀlocava 
a un Igualada que va veure 
com els locals es posaven per 
davant a falta d’un minut 65-64 
però finalment una bona de-
fensa va poder robar la pilota i 
anotar 2 punts i un tir lliure.
Van jugar: P.Benito 3, X.Leon 
15, M.Benito 10, S.Tarrida 
9, M.Maximo 2, M.Padrós 
9, J.Fons 8, G.Vilaginés 8, 
A.Yebra 4.

Paula Blasco guanya el cros cadet de 
Castellar del Vallès
ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta cadet del C.A. Iguala-
da Petromiralles Paula Blas-
co, va assolir una nova vic-
tòria en la seva categoria el 
passat diumenge, en la 37a. 
edició del Cros de Castellar 
del Vallés, 26è Memorial Pere 
Hernàndez.
Les proves comptaren amb 
una important participació de 
més de 800 atletes en les cur-
ses de les diferents categori-
es, que feren front a la pluja 
del cap de setmana, que va 
obligar a suspendre altres 
competicions com el Cros de 
Valls.
Hi participaren 3 atletes del 
C.A.Igualada Petromiralles, 
amb una gran actuació global, 
sobresortint el triomf de Paula 
Blasco en Cadets fem., amb 
11’39”, seguida d’Èlia Ibarra, 
4a. amb 12’03”, sobre 3.290 
m. de cursa conjunta amb les 

Juvenils fem.    
Rafael Hompanera era 10è. 
en Junior masculí, amb 19’54” 
per cobrir els 6.030 m. de cur-
sa, també en una molt desta-
cada actuació de l’anoienc.
Els guanyadors absoluts del 
Cros, foren Daniel Pérez 
-C.A. Málaga- en masculins, 
amb 27’50” sobre 8.840 m., 
i Bàrbara Ramon -A.A. Ca-
talunya- en femenines amb 
24’00” sobre 6.510 m. de cur-
sa.

Des de l’inici del partit es va 
veure un HC Montbui Nolor 
molt ben situat a la pista amb 
un ritme ràpid de pilota que fa-
cilitava ocasions als locals. Ja 
en el minut 5 de partit arriba-
va el primer gol dels montbui-
encs, però sorprenentment els 
de Piera reaccionaven i en un 
contraatac empataven el par-
tit. Tot i aquest contratemps el 
domini de l’HC Montbui Nolor 
va tornar a imposar-se i arri-
baven al descans amb el re-
sultat de 5 a 2. A la represa el 
partit no va canviar gaire i els 
montbuiencs ampliaven clara-
ment la distància en el marca-
dor fent gaudir a tots els nens 
i nenes que es van quedar a 
presenciar el partit de l’equip 
sènior. Finalment, el resultat 
va ser d’una contundent victò-
ria d’11 gols a 2 que torna a 
situar l’equip montbuienc en 
una bona dinàmica.
HC Montbui Nolor: Roger Ma-
drid (porter), Daniel Gual(1), 
Isaac Gual(2), Albert Vidal i 
Bernat Perelló(1) -inicial- Mar-
cel Monclús (2), Carlos Mora-
les (1), Edu Cassadó(2), Pau 
Torras (2)  i Pep Ferrer (por-
ter). Entrenador: Gabri Ramí-
rez.
Pròxim partit: HC Castellar 
- HC Montbui (Dissabte 6 de 
desembre a les 19.00h).

Important empresa 
de comunicació busca
per al seu departament comercial

- Comercial autònom/a
- Menor de 30 anys

- Formació a càrrec de l'empresa.
Condicions negociables 

Interessats enviar CV a:
comercial628@gmail.com 
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El passat diumenge 30 de 
novembre es va disputar a la 
capital del Segrià, la segona 
edició de La Sansi Lleida, on 
malgrat les inclemències del 
temps, més de 700 atletes 
afrontaren el recorregut de 

Assumpta Castelltort i Marta Marimón 
(CNI-Best-Fasol), a la Sansi de Lleida

TENNIS TAULA / LA VEU

A primera estatal doble en-
frontament contra equips del 
País Basc a Les Comes, re-
solt amb dues victòries, el dis-
sabte contra el CTM Basauri, 
equip de la zona baixa i que va 
ser guanyat amb claredat (5-
1). Jugaren : Joan Masip (2), 
Jordi Satorras (2) i Albert Kenji 
Matsuoka (1). 
Diumenge al mati partit molt 
disputat contra el molt bon 
equip de Vitòria, amb partits 
molt ajustats i disputats que es 
van decantar per part local (4-

Doble enfrontament 
del CPP Igualada a Euskadi

2). Jugaren: Joan Masip (2), 
Jordi Satorras (1) i Albert Kenji 
Matsuoka (1).
A segona estatal partit vital 
contra el C.N. Sabadell, rival 
directe per mantenir la catego-
ria que va ser guanyat desprès 
de un gran partit dels nostres 
palistes (2-4). Jugaren : Daniel 
Luco (2), Francesc Masip (1) i 
Roger Domingo (1).
En partit de tercera estatal, 
derrota a casa contra l’equip 
de l’Impuls T.T. (2-4). Jugaren: 
Joan Moriana (1), Ricard Alert 
(1) i Juan Carlos Ortiz.  

FUTBOL SALA / LA VEU

El Masats Capellades no va 
poder disputar el seu partit de 
lliga com a conseqüència de 
les goteres en el poliesportiu 
capelladí. Un problema endè-
mic que convindria solucionar 
per a evitar que es repetissin 
aquestes situacions.
Altres resultats:
Infantil: 
Bar Biarritz Capellades “A” 3 – 
Fs Montbui “A” 2 
Gols: Adria Garcia, Adria Go-
mez, Xavi Ferrera.
Cadet “b”: 
Joviat De Manresa Aee “A” 3 - 
Bar Yuyu Capellades “B” 6
Van jugar: Raül Carbonell, 

Resultats del Masats 
Capellades

Rubén Espejo (1), Marc Fer-
nández (2), Gerard Mateu (2) 
i Jan Pàmies (1). També: Oriol 
Cañadas, Quim Riba, Cristian 
Bernabeu, David Burrieza i 
Sergi Sánchez
Cadet “a”: 
Bar Yuyu Capellades “A” 3 – 
Cfs Eixample “A” 8
Juvenil “b”:
Corbera Cfs “A” 3 – Bar Nou 
Ca L’àngela Capellades “B” 6 
Van jugar: Izan Blanco, Pau 
Soteras (2), Roger Castells, 
Sergi Soler i Marc Vela (1). 
També, Marcel Colet, Oriol 
Guinart, David Lozano (1), 
Joel Honrrubia i Xavi Val (2).

FUTBOL SALA / LA VEU

El CFS Òdena no pot sumar 3 
punts a la seva visita a la pista 
del Viladecavalls. Resultat de 
5 a 3 favorable als locals, on 
els odenencs van desaprofitar 
l’avantatge al marcador de 0 
a 1 al principi del partit. Dos 
errors de marcatge van signifi-
car la remuntada del Viladeca-
valls i seguidament feien el 3 a 
1 abans del descans.
Els odenencs van sortir a la 
segona part mes intensos i no-
més començar aconseguien el 
3 a 2 i escurçaven el marca-

Derrota del CFS Òdena

dor. 10 minuts més tard, quan 
el CFS Òdena pressionava a 
sobre del rival, va arribar el 4 
a 2 i 5 a 2 per l’equip local en 
dos minuts en errors defen-
sius. 
Dos minuts abans d’acabar el 
partit, els odenencs feien el 5 
a 3. Resultat definitiu en un 
partit on el CFS Òdena me-
reixia més. Van jugar: Andoni, 
Jaume, Javi, Sergi, Cristian, 
Jordi (1 gol), David, Àlex i Al-
berto(2 gols).  

5 km pels carrers lleidatans, 
amb la presència de dues 
corredores del CN Igualada/ 
Best/ Fasol Bicis; Assumpta 
Castelltort i Marta Marimon.
Assumpta Castelltort arribava 
creuava la meta en la 120a. 
posició general mixta amb un 

bon temps de 22 minuts i 18 
segons i guanyant amb autori-
tat la categoria de Veterans B.
Per la seva banda, Marta Ma-
rimon arribava pocs segons 
després, completant el recor-
regut amb un temps de 22 mi-
nuts i 28 segons, en la 127a. 
posició de la general mixta i en 
la 4a. posició de la categoria 
sènior.
Els guanyadors absoluts de 
la prova foren Edgars Sumski 
amb 15 minuts i 11 segons i 
en categoria femenina Hasna 
Bahom amb 17 minuts i 22 se-
gons.
Cal agrair la col·laboració a 
l’equip principalment del Club 
Natació Igualada/ BEST equi-
pacions personalitzades/ Bicis 
FASOL i dels següents spon-
sors: Fisioteràpia Regordosa, 
Caprabo Sport, Bàsic Ona Na-
tació, Fitnes Camats i Fruits 
Secs Torra.

ATLETISME / IGNASI COSTA

El C.A. Igualada Petromira-
lles, en col·laboració amb el 
Patronat Municipal d’Esports 
d’Igualada, tenen previst orga-
nitzar el proper 21 de Desem-
bre, diumenge, la 42a. edició 
de la Pujada Igualada – La 
Tossa de Montbui  (cursa at-
lètica), 4t Memorial Lluís Tor-
rescasana.
La sortida de la cursa es do-
narà a les 10 h. del matí, es-
sent la XLII edició de la Pujada 
Igualada – La Tossa de Mont-
bui,  amb la sortida al punt 
habitual del Km. 0 de la Ctra. 
d’Igualada a Sta. Maria de Mi-
ralles (Cruïlla Col·legi Escola 
Pia), i amb l’arribada al cim de 
la muntanya de La Tossa, amb 
un recorregut total de 6.300 
m., essent oberta a atletes 
federats i no federats majors 
de 14 anys.  Hi haurà Trofeus 
pels  3 classificats capdavan-
ters de la general masc. i fem. 
de la cursa, i també pel primer/

La 42a Pujada a la Tossa de Montbui 
serà el 21 de desembre

primera de cada categoria, 
que van de la 1m.-7f. fins a 
la 6m.-12f., i rebent també els 
atletes classificats una bossa 
amb provisions, i una samar-
reta tècnica al·legòrica. Les 
inscripcions, al preu de 5 €. 
poden efectuar-se anticipada-
ment fins el 19 de Desembre a 

www.clubatleticigualada.com, 
i el mateix diumenge, des 
d’una hora abans de la sorti-
da, al lloc d’inici de la prova, si 
no s’ha arribat al límit de 150 
participants.  El pagament es 
farà el dia de la cursa, al reco-
llir el pitral.
                                                                                

Ja queda poc per una de les proves clàssiques de l’atletisme a l’Anoia.

 ENTRADES
 PER A  

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

SORTEGEM

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

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

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

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

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

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

I.H.C.
2



47
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
5 de desembre de 2014Esports

FUTBOL / CFI

El primer equip del CF Iguala-
da visitava Sant Boi amb les 
ganes de retrobar-se amb la 
victòria, però malgrat que els 
blaus van crear força accions 
de perill, els punts es van tor-
nar a resistir davant del Sant-
boià, 7è a la classificació. 
El partit es va iniciar amb do-
mini altern per a cada equip, 
tot i que a mesura que anaven 
passant els minuts, els Sant-
boià es va anar fent amb el do-
mini de la pilota. Fruit d’aquest 
millor control de la pilota, es 
van anar succeint algunes 
ocasions a favor del Santboià, 
totes elles a pilota parada. 
Cap al minut 30 de la primera 
meitat, en la sortida d’una falta 
lateral, el Santboià va enviar 
una pilota al travesser. I, al mi-
nut 36, el central Javier León 
aprofitaria una sèrie de rebut-
jos dins l’àrea igualadina per 
enviar la pilota al fons de la 
xarxa i fer pujar el primer gol al 
marcador. Prèviament, un pa-
rell d’internades per velocitat 
d’en Martí Just haurien pogut 

Els punts se li continuen resistint al 
CFI, que es manté en zona de descens

   PT. p j e p gf  gc df
1 El Catllar 26 13 8 2 3 16 10 6
2 Morell 25 12 7 4 1 19 14 5
3 Vilanova 24 13 7 3 3 20 11 9
4 Balaguer 22 13 5 7 1 19 12 7
5 Rapitenca 20 13 6 2 5 17 13 4
6 Santboià 19 13 5 4 4 22 16 6
7 Lleida Esp. B 18 12 5 3 4 9 17 -8
8 Reddis 17 13 5 2 6 17 14 3
9 Tàrrega 17 13 3 8 2 14 12 2
10 Almacelles 16 13 4 4 5 14 14 0
11 St. Ildefons 15 12 3 6 3 16 15 1
12 Amposta 15 12 3 6 3 15 15 0
13 Torredembarra 15 13 3 6 4 15 17 -2
14 Viladecans 15 13 4 3 6 15 19 -4
15 Torreforta 13 13 3 4 6 20 24 -4
16 Mollerussa 12 13 3 3 7 13 20 -7
17 Igualada 11 13 3 2 8 12 22 -10
18 Juv. 25 Sep. 9 13 2 3 8 12 20 -8

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 13
Morell - Amposta    sus
Torredembarra - Vilanova  1 - 2
Reddis - Lleida Esp. B    5 - 0
Santboià - Igualada    2 - 0
Juv. 25 Sep. - El Catllar   0 - 3
Viladecans - Torreforta   1 - 3
Tàrrega - Rapitenca    1 - 1
Almacelles - St. Ildefons   1 - 1
Balaguer - Mollerussa   3 - 0

   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 24 12 6 6 0 26 16 10
5 Moja 21 12 6 3 3 26 20 6
6 Sant Cugat 21 13 6 3 4 16 10 6
7 San Mauro 21 13 6 3 4 18 14 4
8 Gornal 20 13 5 5 3 23 18 5
9 Marianao P. 16 12 4 4 4 16 15 1
10 Martorell 16 13 4 4 5 17 21 -4
11 St. J. Despí 14 13 3 5 5 16 20 -4
12 Olivella 14 13 4 2 7 20 30 -10
13 Prat B 13 12 4 1 7 14 17 -3
14 Júnior 13 12 4 1 7 14 17 -3
15 Begues 13 13 3 4 6 19 29 -10
16 St. Andreu B. 12 13 3 3 7 15 25 -10
17 Espluguenc 11 13 3 2 8 17 23 -6
18 PUD Málaga 8 13 2 2 9 17 35 -18

Jornada 13
Marianao P. - Unif. Bellvitge  sus
Júnior - Can Vidalet    sus
Olivella - Sant Cugat    0 - 3
Martorell - Suburense   2 - 2
Begues - St. Andreu B.   0 - 2
St. J. Despí - Moja    3 - 2
Gornal - Espluguenc    2 - 0
San Mauro - PUD Málaga  3 - 2
Vista Alegre - Prat B    sus

   PT. p j e p gf  gc df
1 Òdena 33 13 10 3 0 56 21 35
2 FE Vilafranca 27 12 8 3 1 26 12 14
3 Piera 27 13 9 0 4 30 18 12
4 Anoia 23 12 7 2 3 39 19 20
5 Calaf 23 12 7 2 3 34 21 13
6 La Granada 21 13 6 3 4 30 20 10
7 Cubelles 18 12 5 3 4 23 20 3
8 Les Roquetes 17 13 4 5 4 27 19 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 13 4 2 7 23 39 -16
12 Base Espirall 13 12 4 1 7 25 29 -4
13 Pª Jove Roq. 13 12 4 1 7 13 27 -14
14 Riudebitlles 12 12 3 3 6 23 28 -5
15 St. Cugat S. 12 13 3 3 7 19 39 -20
16 M. Igualada 10 11 2 4 5 15 25 -10
17 Ribes 10 11 3 1 7 10 20 -10
18 La Múnia 4 12 1 1 10 11 46 -35

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 13
Sitges - M. Igualada    sus
St. Cugat S. - Odena    1 - 7
Cubelles - Calaf    sus
FE Vilafranca - La Granada  1 - 0
Riudebitlles - Piera    1 - 2
St. Pere M. - Ribes    sus
La Múnia - Base Espirall   0 - 7
Pª Jove Roq. - Les Roquetes  1 - 1
Anoia - Carme    3 - 1

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 14 (14 desembre)
El Catllar - Santboià
Amposta - Juv. 25 Sep.
Lleida Esp. B - Morell
Vilanova - Reddis
Igualada - Balaguer
St. Ildefons - Viladecans
Rapitenca - Almacelles
Mollerussa - Tàrrega
Torreforta - Torredembarra

Jornada 14 (14 desembre)
Espluguenc - Begues
Can Vidalet - Gornal
Suburense - Júnior
Sant Cugat - Martorell
St. Andreu B. - Marianao P.
Moja - San Mauro
Prat B - St. J. Despí
Unif. Bellvitge - Vista Alegre
PUD Málaga - Olivella

Jornada 14 (14 desembre)
Calaf - Anoia
Base Espirall - Cubelles
St. Cugat S. - La Múnia
Ribes - Odena
Carme - FE Vilafranca
Piera - Pª Jove Roq.
M. Igualada - Riudebitlles
La Granada - Sitges
Les Roquetes - St. Pere M.

Les blaves aconsegueixen un 
merescut 1-3 a Vic i se situen 
ja setenes en la classificació
Sota una pluja insistent i un 
vent i fred considerable, les 
noies de l’Igualada s’enfron-
taven al Vic amb opcions 
de guanyar el partit. Els tres 
punts aconseguits a la Plana 
havien de servir per quedar-se 
a la zona tranquil·la de la clas-
sificació.
A la primera part, el domini va 
ser altern, amb opcions per a 
tots dos equips. I, tot i que les 
noies de l’Igualada van tenir 
ocasions més clares, l’empat 
que hi havia al marcador en 
arribar al descans era més 
que just.
Calia posar una mica més 

fent pujar el 0-2 al marcador.
La tranquil·litat de les blaves, 
però, no va durar gaire perquè 
tan sols un minut després les 
osonenques escurçaven dis-
tàncies.
Quedava gairebé mitja hora 
de joc i tothom volia endur-se 
els punts. Les blanc-i-verme-
lles van pressionar de valent 
per intentar batre la porteria 
igualadina, però Noelia Gar-
cía, molt segura, ho va impe-
dir.
L’Igualada tampoc no deixa-
va d’atacar, malgrat la pres-
sió que rebia, i va disposar de 
dues o tres ocasions més que 
clares. Quan faltava poc per 
acabar, un gol de la davantera 
Sttefany Ferrer, després d’un 

passi d’Elena Alert, va pujar al 
marcador a l’1-3 definitiu.
Diumenge que ve, a la 1 del 
migdia, visitaran Les Comes 
les aragoneses del Transpor-
tes Alcaine, un dels equips 
perseguidors de l’Igualada en 
un partit que es preveu dispu-
tadíssim.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cía (portera), Araceli Barro-
so, “Cuà”, Janet Mendoza, 
Ari Rius (Carla Navarro 81′) 
(defenses), Jèssica Pablos , 
Núria Miquel (Míriam Solias 
46′), Marta Sáez (Stefany Fer-
rer 64′) (migcampistes), Judit 
Pablos, Mariona Marsal, Mari-
na Salanova (Elena Alert 77′) 
(davanteres). Entrenadors 
Santi Ramos i Paco Pablos.

acabar en gol, però l’Igualada 
no les va saber aprofitar.
A la segona meitat, la tònica 
va ser pràcticament la ma-
teixa. El domini era, en línies 
generals, del Santboià i l’Igua-
lada intentava sortir a la con-
tra, amb pilotes llargues per 
aprofitar la velocitat dels pun-
tes igualadins. Al minut 54, el 
local Buba va sentenciar el 
matx amb el segon gol, apro-
fitant un rebuig que va venir 
després d’una gran aturada 
del porter igualadí Morera.
Cap als últims minuts del par-
tit, l’Igualada es va fer amb 
el domini de la pilota i ho va 
intentar de totes les maneres. 
Però la falta d’encert i la bona 
actuació defensiva dels lo-
cals van impossibilitar que els 
igualadins poguessin marcar 
un gol que de ben segur els 
hagués donat ales per poder 
intentar, com a mínim, empa-
tar el partit.
Tot i la pluja que va anar ca-
ient durant el partit, el terreny 
de joc estava en perfecte estat 
per a la pràctica del futbol. El 

pont d’aquest cap de setmana 
servirà per recuperar energies 
i tornar a la competició des-
prés del descans amb l’objec-
tiu únic de sumar punts, que 
ara són imprescindibles per 
sortir de les últimes posicions 
de la classificació.  El proper 
rival, però, no serà fàcil, ja que 
l’Igualada juga a casa contra 
el quart classificat, el CF Ba-
laguer.
CF IGUALADA: Eduard More-
ra, Bernat Sansano (Ton Ca-
sas 75’), Robert Palau, Martí 
Just, Roger Peña (Jordi Cas-
tellano 75’), Enric Palet (Car-
les Güell 57’), Eloi Jiménez, 
Pau Vidal, Jonathan Fernán-
dez, Bachana Lominadze, Ori-
ol Dalmau. Entrenador: Martí 
Alavedra
SANTBOIÀ FC: Jaume Albert 
Sánchez, Jaime Hernández, 
Omar Balde, Daniel Iglesias, 
Javier León, Liborio Ruiz, Dí-
dac Rodríguez, Gerard Mar-
sal, Joel Martínez, José Javier 
Fernández, Buba Jalow. En-
trenador: Juan Camilo Váz-
quez.

Amb 14 gols:
Xavier Valls  Òdena  14

Amb 12 gols:
Samuel Pérez  Pobla Clar.  12
Amb 10 gols:
Bogdan Pelepco  Fàtima  10
José M. Sillero  Capellades  10
Gerard Jorba  Òdena  10
Amb 9 gols:
Xavi Mas  Piera  9
Edgar Rodríguez  Piera  9
Edgar Maldonado  San Mauro B  9
Amb 8 gols: 
Josep Solà  Jorba  8
Alejandro Garzo  La Llacuna  8
David Garrido  Masquefa  8
Miguel Andreu  Anoia  8
Amb 7 gols:
Julià López  Calaf  7
Josep López  La Llacuna  7
Gerard Márquez  Rebrot  7
Joan Mabras  Pobla Clar.  7
José Luis Fajardo  Òdena  7
Ricardo Lanuza  Cabrera d’Anoia  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
Carlos Simon  San Mauro  6
Jordi Boleda  Carme  6

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Fàtima 30 11 10 0 1 29 6  
2 La Pobla Clar. 24 10 8 0 2 35 11  
3 San Mauro B 21 11 7 0 4 32 13  
4 Masquefa 20 10 6 2 2 29 8  
5 Hostalets P. 20 11 5 5 1 18 8  
6 PM Tossa 18 11 5 3 3 25 9  
7 Tous  15 11 4 3 4 20 21  
8 La Llacuna  14 10 3 5 2 27 16  
9 Capellades 14 11 3 5 3 18 18  
10 Ateneu PBI 13 8 4 1 3 17 10  
11 La Paz 12 11 4 0 7 18 33   
12 Jorba 11 10 3 2 5 25 26    
13 Rebrot 10 10 3 1 6 20 31  
14 Vilanova C. 6 11 2 0 9 15 27  
15 Cabrera  6 11 1 3 7 13 47  
16 La Torre Clar. 0 9 0 0 9 4 61 

Jornada 11
La Paz  - Hostalets P.    2-0
La Llacuna  - Pobla Clar.    sus
Jorba  - Ateneu PBI    sus
PM Tossa - Fàtima    1-2
Capellades - San Mauro B   1-2
Cabrera - Tous    2-2
Vilanova C. - Rebrot    0-1
Torre Clar. - Masquefa    sus

Jornada 12 (14 desembre)
Hostalets P. - Torre Clar.
Pobla Clar.  - La Paz 
Ateneu PBI - La Llacuna 
Fàtima - Jorba 
San Mauro B  - PM Tossa
Tous - Capellades
Rebrot - Cabrera
Masquefa  - Vilanova C.

Nova victòria de les noies de l’Igualada
d’intensitat en el joc i això és 
precisament el que van fer les 
igualadines a la represa quan, 
just en sortir Míriam Solías al 
terreny de joc, va recuperar 
una pilota al mig del camp, es 
va recolzar en Sáez, que la 
va passar a Mariona Marsal, i 
aquesta la va encarar a la por-
teria, aconseguint el 0-1.
A partir d’aquest moment, 
l’Igualada va consolidar una 
mica més el domini sobre el 
terreny de joc, tot i que les 
locals no es donaven per ven-
çudes. En una jugada que les 
blanc-i-vermelles reclamaven, 
la defensa igualadina va treu-
re la pilota propiciant un con-
traatac que Marina Salanova 
va culminar amb una vaselina, 



Jaume, a l’esquerra, amb un dels seus rivals.

Acord de l’Igualada 
HC i Servisimó 
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NATACIÓ / LA VEU

La secció de Màsters del Club 
Natació Igualada ha estrenat 
la temporada de competicions 
amb el XXII Gran Premi de Ve-
locitat Màsters Blautec - Me-
morial Lluís Basas, celebrat 
a la piscina de Les Comes a 
Igualada, amb una destacada 
delegació, entre els prop de 
30 equips participants i 132 
nedadors.
Així els resultats van ser: Jau-
me Basas va quedar 1r de 
la seva categoria i 21è de la 
general a la prova de 50 m 
esquena amb un temps de 
38.78, 1r de la classificació 
general a la prova de 100 m 
esquena amb un temps de 
1:38.95; Ernest Parcerisas 1r 
de la seva categoria amb 50 m 
braça amb un temps de 54.33, 
14è i 1r de la seva categoria 
en 100 m estils amb 2:05.38; 
Robert Martin va quedar 1r de 
la categoria i 5è de la general 
a la prova de 50 m esquena 
amb un temps de 41.21, 11è 
als 100 m estils amb un temps 
de 1:31.27; Irina Torelló 1a de 
la seva categoria i 4a de la ge-
neral a la prova de 50 m lliures 
amb un temps de 32.72, i 3a 
de la classificació general a la 
prova de 100 m lliures amb un 
temps de 1:11.22; Dolors Pa-
lau va quedar 1a de la seva 
categoria i 3a de la classifi-
cació general en 50 m lliures 
amb un temps de 32.65, 1a de 
la categoria i 3a de la classifi-

Els màsters del CNI estrenen 
temporada amb el Premi Blautec

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

L’última prova del Campionat 
de Catalunya de Trial Open 
va tenir lloc pels voltants de 
la vila osonenca de Tona amb 
la participació dels joves pilots 
anoiencs.
A la categoria Open 125 victò-
ria de Lluc Miquel-Sherco- del 
Moto Club Montbui, seguit de 
Àlex canales-Beta- del Moto 
Club Igualada i quarta posició 
de Pol Mediñá-Beta- del Moto 
Club Piera Scan Team.
A Open Fèmines la guanyado-
ra fou Mireia Lozano-Beta- del 
Moto Club Piera Scan Team. 
A la categoria Promo, triomf 
d’Adrià Mansergas-Beta- del 
Moto Club Piera Scan Team, 
mateix club que Sergio Ribau 
que va ser el vencedor amb 
Beta a la categoria de Promo 
125.
Precisament en el mes de 
novembre de l’any 2006 i en 
aquest trial de Tona va gua-
nyar el seu primer campionat 
estatal a l’aire lliure el pierenc 
Toni Bou amb Beta. En aquell 
trial el que això escriu hi va ser 
present i encara recordo com 
si fos ahir el genial pilotatge 
del que ja feia gala per les zo-
nes situades per l’entorn de 

Els joves pilots anoiencs 
brillaren al Trial de Tona

Collsuspina. Al següent any 
Bou ja va fitxar per Montesa 
i des de aleshores no ha pa-
rat d’aconseguir, un autèntic 
d’allau de títols estatals i mun-
dials.
Tot i que encara a Toni Bou li 
queden molts anys per aca-
parar campionats, així com la 
campiona montbuienca Mirea 
Conde, el trial anoienc està 
ben posicionat de cara al fu-
tur amb la pedrera dels joves 
i bon pilots que ja estan acon-
seguint brillants classificaci-
ons i campionats a les seves 
respectives categories.

ESQUAIX / REDACCIÓ

Després de uns dies molt irre-
gulars, el Bernat és va retro-
bar amb el bon camí a la capi-
tal de la unió europea.
Primer guanyant els dos com-
promisos de prèvia en jornada 
de matí davant el jugador de 
Zimbaue Ishmael Mubure per 
12-10,11-7, 11-6 i per la tarda 
al australià Courtney West per 
11-5, 11-7, 11-7.
En la 1a ronda del quadre, el 
jove anoienc va superar per 
primer cop la 1a ronda d’un 
PSA i ho va fer de forma bri-
llant però agònica 8-11, 11-9, 
10-12, 11-6, 11-6 davant el 
austríac Jackob Dirnberger, 
194è del rànquing mundial.
En la ronda dels últims 8, gran 
partit del Bernat davant el 87è 

Bernat Jaume, a quarts de final 
de l’Investimax Winners

millor jugador del món, l’holan-
dès Piedro Schweertman.
A quarts doncs, el nostre juga-
dor va demostrar estar lluitant 
amb els millors tot i perdre per 
3-1 amb parcials 8-11, 12-10, 
11-6, 11-8. El igualadí va anar 
al davant en el marcador al 
principi de tots els sets però 
l’holandès Schweertman, ju-
gador sòlit com pocs, va tibar 
d’experiència i maduresa fí-
sica aprofitant que l’anoienc 
venia d’un partit llarg de 3-2 al 
matí.
Tot i així, el partit va ser molt 
igualat i sempre de tu a tu i 
que acosta cada cop més al 
igualadí a poder competir sen-
se complexes amb jugadors 
TOP 100.

cació general en 50 m papa-
llona amb un temps de 34.71; 
Gerard Gual va quedar 2n de 
la seva categoria i 3r de la 
classificació absoluta als 50 m 
lliures amb un temps de 25.58, 
1r de la seva categoria i 2n a 
la general de la prova de 100 
m lliures masculins amb un 
temps de 58.30; Marc Aracil 
va quedar 4t de la seva cate-
goria 8è de la classificació ab-
soluta als 50 m lliures amb un 
temps de 27.50, 2n de la seva 
categoria 5è a la prova de 100 
m lliures masculins amb un 
temps de 1:01.05; Savi Ubals 
va quedar 4t de la seva cate-
goria i 19è de la classificació 
absoluta als 50 m lliures amb 
un temps de 30.76, 3r de la 
seva categoria i 11è a la pro-
va de 100 m lliures masculins 
amb un temps de 1:08.44.
Es van realitzar relleus 4 x 50 
m lliures amb la participació 

de Gerard Gual, Marc Aracil, 
Roberto Martin i Savi Ubals, 
que amb un temps de 1:57.82 
van quedar primers de la seva 
categoria.
Amb aquests resultats els ne-
dadors es situen a la Taula 
Catalana del Trofeu de Màs-
ters, segons la seva categoria: 
nedador Gerard Gual es posi-
ciona en 2n lloc, Irina Torelló 
el 3r, Marc Aracil el 8è, Dolors 
Palau el 1r, Savi Ubals l’11è, 
Robert Martin el 3r, Jaume Ba-
sas el 1r i Ernest Parcerisas el 
3r.
I també, amb aquests resul-
tats Jaume Basas ha aconse-
guit record del campionat, a 
la prova de 100 m esquena i 
Gerard Gual, Marc Aracil, Ro-
berto Martin i Savi Ubals van 
aconseguir el record del cam-
pionat a la prova de relleus 
4x50 m, el que demostra com 
la secció de màsters es va su-
perant amb esforç i dedicació.

El grup de Màsters del CN Igualada.

HOQUEI / REDACCIÓ

L’Igualada Hoquei club i l’em-
presa Servisimó han arribat a 
un acord de col·laboració per 
ser el patrocinador oficial pels 
partits de les jornades 9 i 11 
de l’OK Lliga. 
A banda del patrocinador prin-
cipal Monbus i del patrocina-
dor oficial Buff®, així com la 
resta d’empreses i comerços 
que donen suport durant tota 
la temporada, l’empresa Ser-
visimó ha preferit fer aquesta 
col·laboració específica per a 
aquestes 2 jornades de l’OK 
Lliga. Així, coincidint amb la vi-
sita a Les Comes dels equips 
del FC Barcelona i del HC Li-
ceo, primer i segon classificats 
de la lliga, i dins el marc de 
col·laboració, els socis i segui-
dors que s’han desplaçat fins 
el pavelló han pogut conèixer 
de primera mà tres dels vehi-
cles representats per aquesta 
marca.

Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar 
aquesta butl leta  al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se 
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Adreça: 

Localitat: 
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El director artístic de cinema 
igualadí Llorenç Miquel va 
rebre, en el marc del festival 
Zoom Igualada, el 5è Premi 
Joan Poch de Mallerich a la 
creació artística en reconei-
xement a la seva trajectòria, 
nodrida amb més d’una vinte-
na de films i sèries. El guardó 
fomenta l’actitud creativa, la 
recerca ideològica i la qualitat 
humana dels anoiencs vincu-
lats al sector audiovisual.
Miquel va dedicar el premi 
-una escultura original de Ga-
briel Poch- especialment a tres 
persones: la seva mare Elisa, 
el seu mestre de dibuix Joan 
Graells i el director artístic Gil 
Parrondo. A la seva mare, per 
inculcar-li el gust pel dibuix du-
rant els llargs i freds hiverns; a
Graells per transmetre-li la 
tècnica, modelar-lo, dirigir-lo i 
formar-lo; i, finalment, a Par-
rondo, guanyador de dos Os-

cars (Patton, 1970 i Nicolás 
y Alejandra, 1971) i diversos 
Goya, per ser un referent en 
la seva carrera i continuar ac-
tiu amb 90 anys. També va dir 
que tenen un projecte entre 
mans i espera que el puguin 
tirar endavant plegats.
D’altra banda, va manifestar la 
“tristesa” i la “preocupació” pel 
tancament del cinema Kursal 
i va aplaudir la bona salut de 
la vida cultural igualadina amb 
esdeveniments de tot tipus.
Enguany el jurat del Premi 
Mallerich l’integraven Xavier 
Ribera, Joan Millaret, Marina 
Iglesias, Joan Francesc Fitó i 
el CineClub Ateneu. En repre-
sentació de tots ells, Ribera 
va destacar la “trajectòria ex-
traordinària” de Miquel i, refe-
rint-se al punt de partida d’un 
guió, “la seva capacitat per fer 
realitat el somni que un té i, 
fins i tot, millorar-lo”.

Per la seva banda, el produc-
tor igualadí Paco Poch, pro-
motor del premi amb la Fun-
dació Mallerich, va agrair la 
participació del consell asses-

sor, una “família nombrosa” 
que s’amplia edició rere edició 
ja que s’hi adhereixen els pre-
miats i els membres del jurat 
de cada guardó.

Fins a dia d’avui han rebut 
aquest guardó els productors 
Josep M. Cunillés i Jordi Cas-
telltort, l’actriu Lloll Bertran i el 
CineClub Ateneu. 

El director artístic de cinema Llorenç Miquel rep el 5è Joan 
Poch de Mallerich en reconeixement a la seva trajectòria

Al centre, Llorenç Miquel, entre la seva mare i el productor Paco Poch, i acompanyat dels membres del jurat d’aquesta edició.

Finalitza el Festival Zoom - Ficció Internacional 
consolidant-se com a referent de la ficció televisiva 

CINEMA / LA VEU

El Festival Zoom - Ficció In-
ternacional d’Igualada va 
posar diumenge punt i final 
a una nova edició d’intensa 
programació, amb el millor del 
cinema per a televisió. Una 
edició marcada per la gran 
aposta del certamen en aco-
llir pel·lícules d’àmbit interna-
cional. El Festival Zoom es 
consolida com un referent en 
el panorama de la ficció televi-
siva, convertint-se en un apa-
rador de les entrenes de les 
millors produccions a nivell 
internacional i com a lloc de 
trobada entre professionals. 
Cal destacar també l’alta par-
ticipació de públic a totes les 
seccions i activitats paral·leles 
al festival.
El Jurat Oficial d’aquesta edi-
ció està composat per Josep 
Maria Benet i Jornet, Anna 
Barrachina, Quim Casas, Su-
sana Herreras, Albert Plans i 
Alain Herández.
El Jurat Jove l’han format es-
tudiants de diversos instituts 
d’Igualada i ha estat presidit 
per Carlus Fàbrega. El Jurat 

sen ones) dirigida per Chris-
toph Röhl. Alemanya, 2014

- Millor direció
El Cafè de la Marina. Sílvia 
Munt. Espanya, 2014
- Millor guió
Les nenes no haurien de jugar 

a futbol. Espanya, 2014
- Premis d’Honor
Emma Vilarasau
Manel Fuentes
GestMusic
- Premi auguri Sita Murt
Diana Gómez
- Premi del Jurat Jove

Els films "The Chosen ones", "El cafè de la Marina" i "Les nenes no haurien de jugar a futbol" se'n porten els premis de 
la secció oficial

Die Auserwählten (The Cho-
sen ones). Christoph Röhl. 
Alemanya, 2014
- Premi Zoom Jove Curtme-
tratges
Eskiper. Pedro Collantes. Es-
panya, 2012
- Premi Zoom Jove Websè-
ries
Entre pipas. Jorge Cassinello. 
Espanya, 2014
- Premi Millor Sèrie Espa-
nyola
El tiempo entre costuras. Ig-
nacio Mercero, Iñaki Peñafiel, 
Norberto López Amado. Es-
panya, 2013
- Premi DO Catalunya
L’últim ball de Carmen Amaya. 
Judith Colell. Espanya, 2014
- Premi Joan Poch de Malle-
rich
Llorenç Miquel
- 1r. Showcase de pilots de 
ficció – Serielizados & Zoom 
Festival. Millors pilots
El mort viu. Adrià Espí (Uni-
versitat Pompeu Fabra).
VHS, Escac Films.
- Premi del públic
VHS, Escac Films

de la Crítica l’han conformat 
Cipriano Torres, Toni de la 
Torre i Manel de Luna. 
Aquests són els guanyadors 
de la 12ena edició del Festival 
Zoom - Ficció Internacional: 
- Millor pel·lícula
Die Auserwählten (The Cho-

La dotzena edició del Festival Zoom va abaixar el teló diumenge    FOTO: Joan Guasch
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L’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps ha participat tam-
bé enguany en els actes de 
l’Onzena Edició del Zoom 
Festival: diversos alumnes 
del cicle formatiu de grau su-
perior de Gràfica Publicitària, 
que cursen el mòdul de Llen-
guatge audiovisual, van for-
mar part del Jurat Jove, que 
va atorgar el premi a la pel·
lícula Die Auserwählten (The 
Chosen ones) i, per cinquè 
any, l’alumnat dels diferents 
cicles formatius de l’escola 
ha assistit a les Zoom Class 
preparades i a la projecció de 
pel·lícules i sèries de televisió. 
Els estudiants de l’Escola Mu-
nicipal d’Art Gaspar Camps 
han assistit a les Zoom class: 
“TV3”, del teatre a la petita 
pantalla”, en la qual els res-
ponsables de les produccions 
de TV3 El cafè de la Marina i 
Les nenes no haurien de jugar 
a futbol van exposar el procés 

d’adaptació d’una obra de te-
atre al llenguatge audiovisual, 
seguint els exemples d’aques-
tes dues tvmovies; “Videolab”, 
doblatges” en què Núria Casas, 
directora de doblatge de Vide-
olab, va parlar de la realitza-
ció de doblatges, traduccions, 
adaptacions, versió original i 
càstings de veu per a tot tipus 
de produccions audiovisuals i 

L’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps 
participa al ZOOM FESTIVAL d’Igualada

TEATRE / LA VEU

Xarxa Igualada arriba a les 
portes del desembre amb La 
granja, un indret on comen-
cen a passar coses estranyes. 
Aquesta és una de les darreres 
propostes de L’Estaquirot tea-
tre. L’espectacle es podrà veu-
re al Teatre Municipal l’Ateneu 
diumenge dia 7 de desembre, 
a ¼ d’1 del migdia. Les entra-
des són a 6 € i a 5 € per als 
socis de Xarxa, que es ven-
dran al vestíbul de l’Ateneu 
Igualadí, el dissabte de 7 a 8 
del vespre i el diumenge des 
d’una hora abans de l’inici de 
l’espectacle. El grup Xarxa ja 
està preparant la seva propera  
temporada que s’iniciarà el 18 
de gener a les 6 de la tarda.

La companyia
L’Estaquirot teatre és una 
companyia fundada l’any 
1973, que es dedica prioritàri-
ament als espectacles dirigits 
a públic familiar, en els quals 
es barregen la comicitat i l’ex-
pressivitat que ofereix el llen-
guatge d’actors amb la màgia 

i l’espontaneïtat del llenguatge 
dels titelles, establint sempre 
una relació titella·actor que 
dóna força i ritme a l’acció, 
característiques que fan que 
els espectadors quedin im-
mediatament captivats per les 
històries que proposa la com-
panyia. 
Durant tots aquests anys de 
treball ininterromput, L’Es-

“La granja” de l’Estaquirot enceta les activitats 
nadalenques al Teatre Municipal l’Ateneu

va portar a terme una prova 
real a partir de la presentació 
de diversos voluntaris entre el 
públic; i la projecció del primer 
capítol i posterior “making·of” 
de la sèrie Víctor Ros, per a 
la qual productors de Televisió 
Espanyola i Telefónica Estu-
dios van explicar la gestació 
i desenvolupament d’aquesta 
important coproducció.

La granja
La companyia l’Estaquirot te-
atre, després de fer un seguit 
d’adaptacions de contes tra-
dicionals, ha optat ara per fer 
un petit musical. Aquesta obra 
està ambientada en una gran-
ja, un lloc que els més petits 
poden reconèixer fàcilment. 
En aquesta granja, passen co-
ses estranyes i un petit conflic-
te. El seu desenllaç ens farà 
mantenir l’atenció fins al final. 
Una de les característiques 
més importants de l’obra és la 
música. Les cançons i coreo-
grafies ens faran passar una 
estona divertida. 

taquirot teatre ha estat in-
vestigant constantment les 
tècniques dels titelles, tant 
en la seva vessant plàsti-
ca com expressiva. Tot això 
es tradueix en més de 8.500 
actuacions realitzades amb 
41 muntatges diferents, que 
van des dels espectacles de 
carrer i saltimbanquis en els 
seus inicis, passant pel titella 
de guant fins a consolidar·se 
amb els espectacles d’actors, 
titelles i objectes manipulats a 
la vista, amb els quals treballa 
actualment, i que l’han portat 
a participar en un gran nombre 
de festivals d’Europa i d’Àsia.

Rosa Montal exposa a la Tossa

EXPOSICIONS / LA VEU

La Rosa Montal exposa els 
seus quadres a la l’ermita de 
la Tossa. L’exposició es podrà 
visitar els diumenges al matí
La mostra, que porta per títol 
“Un passeig per la Tossa” està 

composta per quadres de vis-
tes d’aquesta espai tan emble-
màtic de la Conca d’Òdena, 
de l’ermita i del paisatge que 
l’envolta, de qual l’artista n’es-
tà enamorada.
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MÚSICA / LA VEU

Avui divendres al vespre tindrà 
lloc l’últim concert de la terce-
ra temporada de “Músiques de 
butxaca” i serà el quartet Pai-
nomi el grup convidat.
Painomi és una formació nas-
cuda a l’escola La Mercè de 
Martorell i que va guanyar el 
5è concurs O-Kàlia de músi-
ca. El grup de música català 
està format per  quatre noies 
joves: un violí, un piano i dues 
veus a les quals se sumen 
una petita col·lecció d’instru-
ments que apareixen al llarg 
dels concerts. Amb cançons 
pròpies del seu disc ‘Estimat 
convidat’ i peces versionades 
d’altres grups: Beatles, Sopa 
de Cabra o els Amics de les 
Arts, Painomi s’està fent un 
lloc en el món de la música 
emergent. El grup està format 
per: Isabel Archs (piano, gui-
tarra i cors), Claudia Padilla 
(Violí, melòdica, piano i cors), 

Claudia Ibañez (veu i xilòfon) 
i Claudia López (veu i piano).
Es poden adquirir entrades 
anticipades a Secretaria de 
l’Ateneu o mitja hora abans 
del concert a taquilla. El preu 
és de 10€ i amb el descomp-
te (socis Ateneu, socis Jove 
Cambra, socis Cineclub Ate-
neu i socis del Teatre l’Auro-
ra) 8€. L’aforament és limitat. 
Amb l’entrada regalem un gin-
tònic, gentilesa d’un dels pa-
trocinadors de “Músiques de 
butxaca”.
El concert serà a les 11 de la 
nit al Teatre Municipal l’Ate-
neu.
Ho organitza: Ateneu Igualadí.  
Hi col·laboren: Ràdio Iguala-
da, infoanoia.cat, clictv.cat, 
Canal Taronja, Global Produc-
tions i Fruiteria Pilar. Amb el 
patrocini de: el Cafè de l’Ate-
neu, Williams gin, Supermas i 
Van Bruc International.

Painomi, avui a les Músiques 
de Butxaca de l’Ateneu

MÚSICA / LA VEU

El passat 30 de novembre va 
tenir lloc al Teatre Municipal 
l’Ateneu el concert de clausu-
ra del primer Stage de Banda 
Simfònica d’Igualada. Una cin-
quantena de músics d’instru-
ments de vent i de contrabaix 
van interpretar les peces que 
havien treballat plegats, amb 
un programa molt variat d’es-
tils que incloïa peces clàssi-
ques, adaptades a la formació 
de banda, peces originals per 
banda i música de pel·lícules a 
la primera part, i música cata-
lana i espanyola a la segona.
La primera part es va obrir amb 
peces clàssiques populars, 
com el Largo de l’òpera Xerxes 
de Haendel, el Cor de Pele-
grins del Tanhäuser de Wag-
ner i l’amable Vals de la Suite 
de Jazz n. 2, de Xostakóvitx. 
Va ser destacable i molt ova-
cionada la peça Oregon, del 
compositor holandès, encara 
poc conegut a casa nostra, Ja-
cob de Haan, que va causar un 
impactant efecte en el públic, 
aplaudint entusiasmat. També 
va crear un fort efecte de re-

vival la suite de Jesus Christ 
Superstar, tota vegada que es 
tancava la primera part amb la 
cèlebre Marxa Radetzki. La se-
gona part, més austera i clàssi-
ca, va arrencar amb el conegut 
poema simfònic de Joaquim 
Serra, Puigsoliu, amb versió 
adaptada per a banda; un tan-
go de Piazzola feia de pont a 
les peces de gènere que es 
van interpretar amb versió can-
tada, amb la soprano Maria Je-
sús Martínez de Arenzana, que 
va mostrar amb la seva brillant 
dicció com la música de ban-
da també és vàlida per acom-
panyar la veu. Es van sentir 
dues peces sarsuelístiques, 
La romanza de la Ascensión, 
de La del Manojo de Rosas, i 
La Canción de La Paloma, d’El 
Barberillo de Lavapiés, des-
prés d’una havanera del jove 
compositor Armando Berna-
beu. Les sardanes Somni i la 
de l’ópera Cançó d’Amor i de 
Guerra, també molt ovaciona-
des, van cloure la segona part, 
abans del torn de paraules. 
Josep Miserachs, tinent d’al-
calde de Promoció Cultural 

remarcava la importància de 
la música a la nostra societat 
i posava l’accent en la riquesa 
musical de la ciutat. Concepció 
Ramió, directora de l’Stage i 
del concert, explicava com ha-
via sorgit la idea i els objectius 
de l’esdeveniment, desitjant 
que el que s’havia creat tingu-
és continuïtat. A continuació es 
van repartir els diplomes i es 
van fer els agraïments a tota 
una colla de professionals do-
cents i intèrprets que, desinte-
ressadament, havien participat 
i col·laborat perquè l’esdeveni-
ment fos possible.
Per acabar, es va interpretar 
La Santa Espina, a la qual es 
va convidar al públic a cantar 
i picar de mans. El concert va 
sorprendre molta gent del pú-
blic que no s’esperava uns ni-
vells interpretatius tan sòlids 
i qualitatius, d’alçada profes-
sional, per part d’uns músics, 
estudiants de grau la majoria 
d’ells junt amb d’altres ama-
teurs, que conformaven el con-
junt amb poc més d’una dese-
na de professionals.

El Teatre Municipal l’Ateneu vibra amb el 
concert de cloenda del primer Stage de Banda 
Simfònica d’Igualada

EXPOSICIONS / LA VEU

L’Institut Municipal de Cul-
tura (IMC), en col·laboració 
amb l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps i el col·lectiu 
Disseny=Igualada, proposa, 
entre l’11 de desembre i l’11 
de gener, una exposició al 
voltant de l’obra de Marta Vis-
carro a la sala L’Empremta de 
Gràfiques Vilanova, al carrer 
Santa Maria, 12.
La mostra, que s’inaugura el 
dia 11 a les 19:30h i que porta 
per títol Marta Viscarro, Interi-
orisme – Exteriorisme, és una 
invitació a conèixer alguns 

L’obra de Marta Viscarro arriba a la sala 
d’exposicions L’Empremta de Gràfiques Vilanova

dels espais dissenyats al llarg 
de la trajectòria professional 
de la guanyadora del Premi 

Ciutat d’Igualada de Disseny 
Gaspar Camps 2013.

1. Aprovació codi ètic UEA
2. Aprovació, si s’escau, noves  quotes socis
3. Torn obert de paraula

Dia:
Hora:
Lloc:

Dimecres, 17 de desembre de 2014
18,30h. - 1a. convocatòria
19,00h. -  2a. convocatòria
Unió Empresarial de l’Anoia
Ctra. de Manresa, 131
08700 IGUALADA

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
ORDRE DEL DIA
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Dissabte passat s’acabava el 
38è Concurs de teatre amb 
la darrera representació. La 
companyia  va ser  el grup 
de teatre Quatre per Quatre 
de Granollers, amb l’obra La 
visita de la vella dama de Fri-
edrich Dürrenmatt, una obra 
considerada una de les grans 
obres de teatre contemporani 
europeu, amb una posada en 
escena molt acurada i amb un 
muntatge inspirat en l’expres-
sionisme alemany i el teatre 
grotesc.
Aquesta companyia va posar  
en escena una versió força 
especial, van caracteritzar tots 
els seus personatges posant-
los màscares i la veritat val a 
dir que fou molt encertada, tot 
i la durada de l’obra, de més 
de dues hores, es va poder 
aguantar sense problema, 
degut a la molt bona interpre-
tació i el moviment escènic de 
tots els seus personatges molt 
acurat i treballat. Gràcies a 
això l’espectador podia intuir 
sense veure les cares doncs 
les màscares que els tapaven 
els rostres i els gestos de les 
mirades que deien molt. Una 
molt bona feina de direcció 
sens dubte. 
D’aquesta manera tan bona 
acaba el 38è. Concurs de tea-
tre. Aquest any haig de felicitar 

CARLES MUNTANER

El Concurs abaixa el teló

la comissió organitzadora per 
l’encert que ha tingut a l’hora de 
triar les companyies i les obres. 
Totes han estat d’un gran nivell 
-bé, potser alguna no ha estat 
a l’alçada però tot i així es pot 
considerar un molt bon concurs 
de teatre-. Moltes felicitats.
També encoratjar-los perquè no 
defalleixin i comencin a treballar 
per organitzar el 39è. concurs, 
tasca dura i complicada si es 
vol igualar la feina d’aquest any.
També agrair la feina de l’amic 
Antonio Rosell (pare): el com-
promís d’enviar al diari setmana 
rere setmana la foto que acom-
panya la crònica. I sens dubte 
gràcies també a l’Iris Llop, que 
ha estat la persona que ha co-
bert totes les setmanes que un 

servidor m’ha estat impossible 
d’assistir a les representacions 
i de les quals ha fet magistral-
ment les cròniques  correspo-
nents.
Per mi ha estat tot un plaer po-
der col·laborar  amb  aquesta 
tasca i poder explicar el que 
ha  passat setmana a setma-
na a l’escenari de la Societat 
Foment.
Bé amics lectors, ens retroba-
rem el dissabte 17 de gener 
per explicar les deliberacions 
del jurat qualificador dintre 
el sopar i entrega de premis 
d’aquesta edició que, per se-
gon any consecutiu, es cele-
brarà al restaurant pierenc  de 
la Cantina. Fins aviat.   

38è Concurs de Teatre de Piera

FOTOESTUDI ROSELL

MUSEUS / LA VEU

Com cada primer diumenge 
de mes, el proper 7 de desem-
bre, a les 11:30h, el Museu de 
la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia obre portes per vi-
sitar les seves exposicions 
permanents, que permeten 
descobrir el món de la pell i de 
les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, s’hi troben 
tres àmbits: L’home i l’aigua, 
Univers de pell i L’ofici d’ado-
ber. L’home i l’aigua presen-
ta una visió general de les 
qualitats i ús de l’aigua. La 
col·lecció d’estris i enginys 
hidràulics es reforça amb el 
Canal d’Experimentació, que 
ajuda a comprendre els mè-
todes de canalització i d’apro-
fitament energètic i industrial 
d’aquest element. Univers de 
pell és una de les sales cen-
trades en la pell, i està dedi-
cada a explicar l’ús de la pell 
per la humanitat, al llarg del 
temps i per diferents cultures 
a través d’una selecció acura-
da d’objectes, confeccionats 
total o parcialment amb pell, 
que exemplifiquen les múlti-
ples aplicacions i utilitats de la 
pell adobada. L’altre espai so-

bre la pell, L’ofici d’adober, se 
centra en el treball de la pell 
a Igualada des de fa generaci-
ons. Eines i màquines són els 
testimonis dels inicis manufac-
turers i de la millora constant, 
fins a la implantació industrial 
que explica la vigència dels 
processos productius de les 
empreses adoberes actuals i 
la configuració de tot el barri 
del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. És situada a pocs 
metres de Cal Boyer i a tocar 
del Rec, el canal medieval 
que abastia les fàbriques de 
la zona. La posada en escena 
de l’ofici artesanal de l’adob 
de la pell grossa transporta a 
la Igualada preindustrial.
Les visites són gratuïtes. Es 
pot demanar més informació 
al telèfon del Museu, el 93 804 
67 52.

Diumenge, visita guiada i 
gratuïta per conèixer l’ofici 
d’adober i els usos de l’aigua 
al Museu de la Pell

EXPOSICIONS / LA VEU

El passat dijous va tenir lloc 
la inauguració, a la sala d’ex-
posicions de l’Escola Munici-
pal d’Art Gaspar Camps, de 
la mostra “Independència” de 
l’artista igualadí Jordi Sana-
huja.  L’acte va comptar amb 
l’assistència de l’autor i de la 
directora del centre, M. Go-
retti Bartrolí, que obrí l’acte, 
fent referència a la llarga tra-
jectòria artística de Sanahuja 
i a l’actualitat de l’exposició 
en relació al procés sobiranis-
ta català. Per la seva banda, 
l’artista va expressar la seva 
satisfacció d’exposar a l’Es-

cola d’Art i va recordar que 
les obres presentades formen 
part d’un conjunt més ampli, 
una part del qual s’està expo-
sant simultàniament des del 
passat divendres a la galeria 
igualadina D’Ara.
En la selecció d’obres que es 
poden veure a l’Escola d’Art 
s’hi manifesta tot el potent 
llenguatge artístic de Sana-
huja, en obres alhora de molt 
gran i de molt petit format, i en 
les quals s’hi pot interpretar 
la misèria i el drama humans 
i, en especial, les dificultats 
històriques viscudes pel po-
ble català. Són obres fetes, la 

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

majoria, a partir de materials 
reciclats i l’ús d’una gamma 
cromàtica molt sòbria, reduïda 
al negre, vermell i cru. Durant 
l’acte d’inauguració, el mateix 
Sanahuja explicà que sent la 
necessitat de ser auster tam-
bé pel que fa als procediments 
tècnics quan utilitza només 
llapis blanc o negre sobre un 
fons d’un color llis, tècnica que 
considera suficient per expli-
car o expressar una idea.
La mostra es podrà veure en-
cara fins al 16 de gener, en 
l’horari habitual del centre i 
tret de les vacances escolars 
de Nadal.

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
ALGÚ VA VOLAR SOBRE EL NIU DEL CUCUT ( 1974) Amb Jack Nicholson
LA TEMPESTA DE GEL (1997) Estats Units, anys 70. Radiografia d´un temps de canvis.
EL LLADRE DE BICICLETES (1948) Obra emblemàtica del cinema neorealista italià.
SANTA JUANA DE ARCO (1935) La donzella d´Orleans vista pel cinema alemany
EL INTENDENTE SANSHO (1954) Pel.lícula majúscula del nipó Kenji Mizoguchi  



La lluita per al dret al vot constitueix una de les ma-
nifestacions més significatives del moviment sufra-
gista, que va portar a les dones d’Europa i d’altres 
països a organitzar-se per a aconseguir l’emancipa-
ció del seu sexe des mitjan segle XIX. Per a aques-
tes dones no es tractava tan sols d’aconseguir el 
sufragi, sinó de batallar per a la igualtat jurídica i el 
dret a l’educació, al treball i també a l’administració 
dels seus propis béns. Tots aquests propòsits, em-
marcats en l’era del liberalisme burgès, únicament 
podien ser aconseguits mitjançant la plena partici-
pació política en les institucions parlamentàries i, 
en conseqüència, van afavorir la formació de nom-
broses associacions sufragistes, una veritable pun-
ta de llança de la causa  feminista i, sens dubte, la 
seva imatge més combativa.
Si bé, aquest procés no havia estat casual ni sobtat, 
una multitud de factors  (econòmics, socials, polí-
tics i culturals) van haver de concórrer per a què 
les dones comencessin a qüestionar el seu secular 
paper de filles, esposes, mares o germanes -sem-
pre necessitades de la protecció o del vist i plau 
d’un home- i denunciessin l’estat d’inferioritat en 
què es trobaven. Les reivindicacions per a canviar 
la seva situació es basaven en un feminisme, entès 
com a doctrina de la igualtat de drets per a la dona, 
fonamentats en la igualtat dels sexes, que ja tenia 
un certificat precedent ideològic en les reflexions 
d’alguns il.lustrats del segle XVIII a l’hora de pre-
guntar per la naturalesa i el paper de la dona en la 

CARMEL·LA PLANELL

Nova Zelanda, a 121 anys de ser el primer país en l’obtenció del Dret al vot de les dones

societat. I, van ser els successos revolucionaris els 
que van permetre les primeres cristal.litzacions pú-
bliques d’aquestes idees davant d’unes institucions 
polítiques i socials que n’havien dificultat fins alesho-
res la seva aplicació. 
La llarga etapa de reivindicacions moderades va 
aconseguir en els darrers anys de la centúria amb 
uns comptabilitzats èxits del moviment sufragista; 
de manera que un país no europeu, Nova Zelanda, 
però vinculat a l’òrbita política de la Gran Bretanya, 
va ser el més avançat en l’acte de reconèixer el vot 
a les seves ciutadanes. Aquestes, les neozelande-
ses, a pesar de la postura intransigent i les burles 
d’alguns homes, havien començat la lluita sufragista 
amb campanyes de captació de signatures, alhora 
que havien arribat a teixir algunes complicitats amb 
els polítics locals per a fer efectiu el trasllat al Parla-
ment del debat sobre la igualtat. 
En aquest Estat autònom, la lluita per al dret de su-
fragi va passar per diferents episodis: de primer, el 
mes de setembre de 1893 el governador d’una Nova 
Zelanda, encara sota sobirania britànica, Lord Glas-
gow va subscriure una llei electoral en què es conce-
dia el dret de vot a totes les dones majors d’edat del 
país. En segon lloc, les dones de Nova Zelanda van 
poder estrenar-se en la votació -sense restriccions- a 
les urnes, en el marc de les Eleccions Generals, ce-
lebrades el 28 de novembre de 1893, on hi van con-
córrer prop del setanta per cent de les ciutadanes. 
Aquesta va ser una extraordinària conquesta gràcies 

a la determinant lluita 
de la població adulta 
de sexe femení, repre-
sentada per la líder del 
moviment sufragista 
neozelandès, Katheri-
ne Wilson Sheppard i; 
de retruc, va ser la pri-
mera victòria per a la 
consecució de la igual-
tat entre homes i dones 
a escala mundial. Una 
consecució com aques-
ta, malgrat que a les dones solament se’ls permetia 
de votar però no presentar-se a les eleccions, va 
tenir un impacte considerable sobre els moviments 
sufragistes d’altres països. De totes maneres, les 
neozelandeses van tardar pocs anys a participar de 
les campanyes electorals amb dret a ser elegides 
per a un càrrec polític, com a expressió de la volun-
tat del poble.
Com a conseqüència d’aquesta victòria, en cap cas 
podem passar per alt, el progressisme i l’elevat ni-
vell democràtic d’un país, el més avançat del Plane-
ta, que s’ha consolidat com a l’únic Estat del món en 
què de llarg s’ha fet visible la paritat en els governs 
i en tots els càrrecs de l’administració; un exemple 
encara a perseguir per a la assoliment d’uns drets 
igualitaris en tots els continents.

Entre nosaltres

LLIBRES / LA VEU

L’escriptor Ramon Solsona 
ha sigut el convidat especial 
de la nova trobada dels clubs 
de lectura d’adults de la Bi-
blioteca, en un acte que ha 
estat possible gràcies a la col-
laboració de la Institució de les 
Lletres Catalanes. Els lectors 
havien llegit prèviament L’ho-
me de la maleta, amb què 
l’escriptor català va guanyar 
el premi Sant Jordi l’any 2010, 
una obra protagonitzada per 
un antic músic d’orquestres de 
ball que decideix fer la maleta 
i viure un mes a casa de cada 
una de les seves tres filles. La 
trobada va tenir lloc el dijous 
27 de novembre i van parti-
cipar-hi una quarantena de 
persones de dos dels clubs de 
novel·la de la Biblioteca i l’Es-
pai Cívic Centre.
El moderador dels clubs, Jo-
sep Pallarès, va ser l’encarre-
gat de presentar-lo. Solsona 
es va mostrar molt interessat 
en conèixer l’opinió dels as-
sistents sobre la novel·la, els 
seus personatges, la trama i 
el desenllaç, així com l’ús de 
la llengua en la seva obra. De 
fet, el llenguatge de L’home de 
la maleta és un dels seus trets 
definitoris, amb l’ús de caste-

llanismes de l’època en què 
s’ambienta la trama i frases 
fetes en desús. En general, 
els lectors van comentar que 
la història els havia agradat 
molt i van destacar el “final 
inesperat” amb què l’autor els 
va sorprendre.
Ramon Solsona ha publicat 
les novel·les Figures de cali-
doscopi (1989), Les hores de-
tingudes (1993) –guardonada 
amb diversos premis–, No tor-
narem mai més (1999) i Línia 
blava (2004). També ha escrit 
els llibres de relats Llibreta de 
vacances (1991) i Cementi-
ri de butxaca (2006). Amb el 
pseudònim de «Lo gaiter del 

Ramon Solsona comparteix els secrets de 
“L’home de la maleta” amb els clubs de la 
Biblioteca

Besòs» ha publicat els reculls 
de poesia satírica Sach de Ge-
mecs i Botifarra de pagès!. En 
el seu vessant periodístic col-
labora habitualment als diaris 
El Punt Avui i La Vanguardia.
La trobada amb escriptors és 
un dels moments més espe-
rats pels lectors, que d’aques-
ta manera tenen l’oportunitat 
de compartir amb l’autor les 
seves impressions amb els 
llibres. Al llarg dels anys han 
passat pels clubs de la Biblio-
teca noms com Emili Teixidor, 
Lluís Anton Baulenas i Jordi 
de Manuel i autors de la co-
marca com Antoni Dalmau, 
Màrius Mollà i Joan Pinyol.
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TEATRE / LA VEU

La Mostra d’Igualada - Fira 
de teatre infantil i juvenil ha 
tancat el període de sol·licitud 
d’inscripcions de companyies 
per participar a la 26a edició 
amb un total de 322 propostes 
de diferents gèneres i formats. 
Aquesta xifra suposa un im-
portant augment en relació als 
darrers anys dins la tendència 
creixent d’inscripcions per for-
mar part de la programació de 
la fira.
De les 322 propostes rebu-
des, un 25% (concretament 
83) són estrenes, un dada 
que evidencia l’interès de les 
companyies per presentar les 
seves darreres novetats en el 
marc de la fira. Del conjunt de 
muntatges, la majoria són per 
ser representats a sala (251), 
la resta són de carrer (61) i 
itinerants (10). Pel que fa a la 
procedència, 215 són de com-
panyies de Catalunya, 63 d’ar-
reu de l’Estat espanyol, 29 del 
País Valencià, 5 de les Illes 
Balears i 9 són internacionals.
El director artístic de La Mos-
tra d’Igualada, Pep Farrés, ja 
ha iniciat el procés de selecció 
dels espectacles que confor-
maran la cartellera de la pro-

pera Mostra, que tindrà lloc a 
Igualada del 16 al 19 d’abril de 
2015.

La Mostra d’Igualada - Fira 
de teatre infantil i juvenil
La Mostra d’Igualada és el 
mercat de referència de les 
arts escèniques per a tots els 
públics de Catalunya. Un gran 
aparador dels millors especta-
cles catalans per a públic fami-
liar, al servei de companyies i 
programadors, que aplega any 
rere any milers d’espectadors, 
convertint Igualada en la capi-
tal catalana de les arts escèni-
ques per a tots els públics. La 
Mostra ofereix una programa-
ció d’espectacles de qualitat, 
contemporaneïtat, novetat, 
modernitat i risc, que influeix 
posteriorment en les progra-
macions familiars d’arreu del 
país. La Mostra d’Igualada se 
celebrarà del 16 al 19 d’abril 
i arriba a la 26a edició com 
a esdeveniment plenament 
consolidat que mira endavant 
i s’adapta contínuament a la 
realitat d’aquest sector. Està 
organitzada pel Departament 
de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament 
d’Igualada.

Rècord d’inscripcions 
per participar a La Mostra 
d’Igualada
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XERRADES / LA VEU

Mil cent metres és el desnivell 
entre la cota inferior de l’Anoia 
i el seu pic més alt, Sant Jero-
ni. Mil cent metres i un clima 
que balanceja entre el medi-
terrani i el continental, sota 
l’esguard dels Pirineus ja ne-
vats a dia d’avui, possibiliten 
una varietat de plantes i flors 
excepcional.
Però aquesta varietat s’ha de 
saber distingir i conèixer, clas-
sificar i documentar en la seva 
denominació científica i en la 
popular. Cal tenir present les 
seves propietats curatives, cu-
linàries o d’utilitat domèstica 
o industrial, que de tot tenim. 
Com també tenim exemplars 
únics, que no cal ara precisar 
per no temptar als buscadors 

de materials fàcilment comer-
cialitzables. El boix grèvol de 
l’Anoia ja és va salvar pel pèls.
Una hora de presència cons-
tant a la pantalla de moltes 
flors i plantes de la nostra co-
marca, sota les explicacions 
d’una mestre en la matèria, 
va fer les delícies d’un públic 
a qui se li obrí l’interès des del 
primer minut. Carolina Riba 
feu passar a tothom un temps 
agradable, profitós i bell.
El dia 15 de desembre tan-
carà el primer trimestre de 
l’AUGA Jehane El Gorri, que 
ens parlarà sobre el ritual del 
casament marroquí. Serà una 
bona oportunitat per acostar-
nos a una cultura propera que 
masses cops ens sembla molt 
llunyana.

L’Anoia de les mil flors a 
l’AUGA

CULTURA / LA VEU

Més de cent cinquanta activi-
tats culturals formen part de la 
nova Boixeta Cultural, l’agen-
da cultural d’Igualada. Desta-
ca, per exemple, l’exposició de 
K.L. Reich. “La veu de l’infern 
nazi”, que dona a conèixer la 
novel·la més representativa 
de l’escriptor manresà Joa-
quim Amat-Piniella, sobre la 
deportació dels republicans 
als camps nazis, al Museu de 
la Pell. També l’exposició de 
pessebres a la sala del Portal 
del Llevador, una mostra dels 
millors diorames que feia anys 
que no es mostraven de forma 
pública a la ciutat, que roman-
drà oberta fins l’11 de gener. El 
dia 13 de desembre hi ha una 
cita ineludible al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu, amb Joan Cha-
morro i La màgia de la veu, 

que arriba a igualada acom-
panyat d’Andrea Motis, Eva 
Fernández, Magalí Datzira i 
Rita Payés, totes elles acom-
panyades amb la Sant Andreu 
Jazz Band. Però no és l’única 
proposta per aquests mesos, 
ja que també se celebrarà el 
Concert d’Any Nou, que oferirà 
la Strauss Festival Orchestra, 
el dia 22 de desembre.
El 21 de desembre comen-
ça el festival Ànima de Músi-
ca Sacra amb el Concert de 
Nadal de J. S. Bach. El cicle 
De Pell Sensible portarà el 
Poema de Nadal de la mà de 
Joan Massotkleiner a la veu 
i Pau Figueras a la guitarra, 
en el marc incomparable de 
l’antiga adoberia de Cal Gra-
notes. En l’apartat teatral, es 
podrà gaudir del darrer premi 
butaca, l’obra Llibert, el dia 16 

de gener i L’última trobada, el 
7 de febrer, amb l’actriu Rosa 
Novell, premi Butaca d’Honor 
2014. En l’apartat de dansa, 
Igualada rebrà l’extraordina-
ri Ballet Nacional Ucraïnès 
d’Odessa, amb el Llac dels 
cignes, el 17 de gener.
Coincidint amb l’arribada del 
Nadal, l’Institut Municipal de 
Cultura (IMC) ofereix la possi-
bilitat de comprar i regalar una 
targeta per valor de 50 euros, 
que dóna dret a escollir fins 
a cinc espectacles de la pro-
gramació del Teatre Municipal 
l’Ateneu. Es podrà adquirir al 
Punt de Difusió Cultural i Tu-
rística (c/ Garcia Fossas, 2) del 
5 de desembre al 4 de gener.
Ja són a la venda les entrades 
dels espectacles de Joan Cha-
morro, del Concert d’Any Nou i 
del Llac dels cignes.

La nova Boixeta Cultural d’Igualada presenta 
més de 150 activitats

LLIBRES / LA VEU

Dijous de la setmana passada 
es va presentar a Barcelona 
el llibre Les 500 millors pel.lí-
cules de la història del cinema 
(Pagès Editors, 2014). La pre-
sentació va anar a càrrec del 
seu autor, Ramon Robert, que 
és també coŀlaborador de La 
Veu de l’Anoia, i de Toni Cu-
adras, que ha escrit el pròleg 
del llibre. Ambdós igualadins i 
bons coneixedors del setè art. 
L’acte va tenir lloc a la llibre-
ria Taifa, al barri de Gràcia, 

a tocar dels cinemes Verdi. 
Aquesta botiga està especi-

Ramon Robert presenta el llibre a Barcelona

alitzada en llibres de cinema, 
teatre i arts escèniques. 

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 4 de gener del 2015              Viatge - Espectacle                     Hora Sortida:  18:00
Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Gran Teatre del 
Liceu Entrades garantides a la Platea del teatre

Una captivadora història d’amor (un príncep, una bonica jove transformada en cigne pel conjur d’un bruixot, un engany mortal...), el 
virtuós doble paper d’Odette/Odile, la força de la música de Tchaikovski, i un dels més grans pas de deux del repertori del ballet, converteix 
El llac del cignes en una experiència única. 
Un romàntic entorn, una coreogra�a espectacular i una inoblidable història d’amor condemnada es combina per fer de El llac dels cignes 
un autèntic ballet clàssic, aclamat pel públic de tot el món. 
Més de 40 ballarins en escena, aquesta sumptuosa producció del Ballet Nacional de Moscou amb l'Orquestra Simfònica de Sant Petersburg 
capturen tota la bellesa i el drama de l'autèntic ballet romàntic, un clàssic atemporal que apel·la a qualsevol generació.

Diumenge,  18 de gener del 2015     Viatge - Espectacle       Hora Sortida:  16:00

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

Sister Act és una comèdia de 1992 protagonitzada per Whoopi Goldberg i dirigida per Emile Ardolino, la qual va inspirar posteriorment una 
obra musical del mateix nom.
La vida De Doloris Van Cartier , una cantant sense massa èxit, dona un gir inesperat quan, després de ser testimoni d'un assassinat, va a un 
policia que la protegirà dels assassins amagant-la a un convent.
En posar-se la vestimenta de monja, Deloris crida tant que les monges que estaven pregant al convent es sobresalten en sentir-la
Rebel i inconformista, Deloris, revolucionarà la tranquil·la vida de la comunitat religiosa.

EL LAGO DE LOS CISNES Ballet Nacional de Moscou
Gran Teatre del Liceu

SISTER ACT
Teatre Tívoli



El Mar Mort és el lloc més baix de la terra -situat a 
uns quatre-cents metres sota el nivell del mar, amb 
un trenta quilometres de llargària i sis d’amplada- 
és aquella destinació obligatòria no solament per la 
seva pregona existència: que troba unes primeres 
fonts documentades en els manuscrits descoberts a 
les grutes de Qumran, en temps de l’Antic Testament; 
sinó per la seva pròpia essència: una meravella natu-
ral, sorprenentment incomparable. 
Des dels dies de la Bíblia, aquesta mar ha estat nome-
nada de diferents maneres:  Mar Salat (Gènesi 14,3), 
el Mar d’Arabà o de la Plana (Josué 03,16), el Mar Oc-
cidental (Joel 2,20) i el Mar Anterior (Zacaries 14, 8). 
En època de Josep era conegut com a Mar d’Asfalt i, 
finalment, en les diverses compilacions del Talmud 
se’l va popularitzar amb els noms de Mar del Sal i Mar 
de Sodoma. Amb tot, el significat històric dels seus 
paratges, a l’entorn a Qumran i amb  ruïnes de dos mil 
anys, va guanyar una superior rellevància amb el trà-
gic episodi de la caiguda de Massada -el palau i for-
tificació del rei Herodes al cim de la muntanya- que 
va ser el lloc on els jueus van enfrontar-se per última 
vegada als romans.
Aquest immens llac salat, que et descobreix la seva 
inversemblant estampa oliosa, atès l’elevat índex 
de matèries sòlides que conté (magnesi, sodi, calci, 
potassi, clor i bromur de magnesi), revela que el per-
centatge de sals d’aquestes aigües és deu vegades 
més gran que el de qualsevol altre mar. Tu, de lluny 
estant, per la costeruda carretera que t’hi va portant 
camí de baixada, no veuràs difícil d’endevinar que 
aquesta meravella de llac no té cap sortida, enca-
ra que la calor de la vall contribueixi a crear un cert 
grau d’evaporació que sembla retallar-ne els seus 
límits. Fins i tot en ocasió de grans inundacions, la 
seva superfície amb prou feines guanya centímetres; 
però tampoc en perd. Unes validades investigacions 
han demostrat que el Mar Mort ha existit gairebé 
en la mateixa forma i superfície que en els anys en 

què hi va passar Abraham; malgrat observar 
que últimament el nivell de l’aigua ha baixat 
a causa de les sequeres i, malauradament, de 
la intensa explotació tant per part d’Israel com 
de Jordània. 

Un bany a les seves aigües et resultarà una 
experiència singularment estranya: tothom 
sura i, excepcionalment, qui no sap nedar -i 
manté el cap fora de l’aigua- no s’hi ofega. En 
aquest sentit, aviat t’adonaràs que l’aparença 
del llac no confirma en absolut l’efecte tantes 
vegades derivat del seu nom, Mar Mort. Tal 
vegada, emperò, sí que aquell alt contingut 
de matèries sòlides ha contribuir a restar-li 
la vitalitat d’altres mars, bo i concedint-li una 
trista sensació d’abandó i  solitud. De retruc, 
l’ocasional olor de sofre, el desolador pantà sa-
lat d’un del seus extrems, l’absència de peixos i 
de qualsevol tipus de vida orgànica, se sumen 
amb promptitud a justificar el seu nom. 

Tanmateix, la teva mirada atenta segur que et 
permet d’apreciar que es tracta d’un gran 
llac amb un batec autèntic; efectivament 
així ho acrediten les encisadores i serenes 
onades que aletegen en la seva superfície. 
A l’ensems, les certificades reserves natu-
rals amb flora i fauna que gràcies al seu pols 
vital nodreixen tota la zona; i també una 
recent estimació dels avantatges terapèuti-
ques del seu fang negre -que atorga al cos, 
uns considerables nutrients minerals- al 
costat dels beneficis -per al sistema respira-
tori- del bromur del seu aire, l’han convertit 
en un autèntic reclam turístic per a la salut 
i el benestar, és a dir, un inavaluable tresor 
nacional per a una no menys colossal oferta 
turística.  

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

El Mar Mort, una incomparable meravella natural.Arquitectures i veïnatges
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Prop d’un centenar de perso-
nes es van reunir diumenge 
passat dia 30 al Restaurant 
Canaletas en el «Màgic dinar 
de cloenda» del 75è. aniversa-
ri de la Coral de Santa Maria. 
Hi foren presents els cantaires 
amfitrions en ple, familiars, 
excantaires, amics i represen-
tacions de l’Agrupació Coral 
La Llàntia, Schola Cantorum 
i Agrupació Folklòrica Iguala-
dina. La vetllada es desenvo-
lupà amb l’habitual cordialitat i 
bon humor propis de l’esmen-
tada entitat organitzadora. 
Desprès de la salutació ini-
cial de Concepció Cuadras, 
que s’encarregà de conduir 
la festa, el president Lleonard 
del Rio adreçà unes paraules 
de felicitació als cantaires co-
mentant que en aquest ani-
versari s’havien portat a bon 
terme seixanta-sis actuacions 
i altres activitats, el que repre-
senta una mitjana de 5’5 acti-
vitats mensuals, incloent-t’hi 
agost. «Ens queden encara —
va dir Del Rio— alguns actes 
que seran la cirereta d’aquest 

aniversari, i que a.D. celebra-
rem l’any vinent». I va lliurar 
sengles records d’agraïment a 
les persones que han estat els 
puntals d’aquestes noces de 
platí: Coni Torrents, Mª Teresa 
Calaf, Jaume Vila i Concepció 
Cuadras, Rosa Vilanova, Isi-
dre Solé C., Elisabet Puñal, 
Jaume Puig, Isidre Solé S., Al-
fons Ferrer i Mercè Travesset, 
Mª Rosa del Rio, Joan Talave-
ra i Maite Torrents.
També hi hagueren detalls flo-
rals per a Coni Torrents, Isidre 
Solé S., Maite Torrents i Maria 
Martí.
Es repartí a tots els presents 
un llibret commemoratiu de 
l’exposició «75 any».
Després del brindis que ence-
tà el cantaire Isidre Solé C. hi 
hagué una gran tómbola de 
regals gràcies a la generositat 
d’una colla d’empreses i esta-
bliments comercials. 
Tot seguit es presentà un 
pastís sorpresa amb una co-
lla d’imatges d’algunes de 
les activitats més destacades 
d’aquest aniversari. 
La vicepresidenta Mª Teresa 

Calaf va fer ofrena en nom de 
tots els i les cantaires d’una 
insígnia d’or amb brillants a 
Coni Torrents i a Lleonard del 
Rio. Aquest la va agrair emo-
cionat.
Finalment hi hagué l’espera-
da actuació de l’il·lusionista 
Xevi que va entusiasmar els 
comensals amb el seus jocs i 

La Coral de Santa Maria va cloure el seu 75è. aniversari

les seves divertides ocurrènci-
es, aconseguint amb amenitat 
i bona traça, fer participar ac-
tivament a l’auditori. Fou aco-
miadat amb un calorós aplau-
diment.

Festa de la Immaculada
Dilluns vinent dia 8 de de-
sembre a les 12 del migdia, 

la Coral de Santa Maria so-
lemnitzarà a la basílica com 
es habitual, la missa solemne 
de la festa de la Immaculada, 
patrona de la parròquia i de 
l’entitat coral. Els cants seran 
dirigits per Coni Torrents, amb 
l’acompanyament a l’orgue de 
Lluís Victori.

Records d’agraïment als principals col·laboradors de les festes.
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PISTA DE GEL
- Igualada 
350 metres quadrats per poder 
patinar sobre gel.
Del 5 de desembre a l’11 de ge-
ner a la plaça de Cal Font. 

TALLER DE FANALETS
- Igualada 
Taller de construcció de fana-
lets. En Costiolet prepara el 
compte enrere de Nadal.
Divendres a les 6 de la tarda a 
la plaça de Pius XII.

MÚSIQUES DE BUTXACA
- Igualada 
Nova sessió de Músiques de 
butxaca amb el grup Painoni 
que presentaran cançons prò-
pies del seu disc “Estimat con-
vidat” i peces versionades.
Divendres a les 11 de la nit al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

DISSABTE 6

TALLER
- Igualada 
Taller de decoració de vidre i 
espelmes perquè la taula de 
Nadal sigui increïble.
Dissabte a les 10 del matí al ta-
ller La Cel (passatge del Capità 
Galí).

FIRA DE NADAL
- Igualada 
Venda de productes artesanals 
i de Nadal.
Durant tot el dia a diversos es-

pais del centre de la ciutat.

DIUMENGE 7

FIRA DE NADAL
- Igualada 
Venda de productes artesanals 
i de Nadal.
Durant tot el dia a diversos es-
pais del centre de la ciutat.

MÚSICA
- Igualada 
Cantada de nadales. Diverses 
corals de la ciutat oferiran con-
certs de cançons nadalenques.
Diumenge a la tarda a la plaça 
de l’Ajuntament.

VISITES GUIADES AL MUSEU 
DE LA PELL
- Igualada 
Visita guiada i gratuïta a tots 
els espais del Museu i a l’antiga 
adoberia Cal Granotes.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí 
al Museu de la Pell d’Igualada.

TITELLES
- Igualada 
La companyia L’Estaquirot pre-
senta el musical “La Granja”, 
ambientat en una granja en què 
passen coses rares.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

ÒPERA-VERMUT. CABARET
- Piera 
Pot ser o monòleg, pot ser o 
dansa, pot ser o pera, o plàtan, 
o...?.
Diumenge a la 1 del migdia a 
l’Ateneu de Sesoliveres.

TROBADA ANOIA COUNTRY
- Vilanova del Camí 
Trobada d’anoia Country per 
recaptar fons per a la Marató 
de TV3.
Diumenge a les 6 de la tarda 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

DILLUNS 8

CONFERÈNCIA
- Igualada 
Conferència - representació a 
càrrec d’Antonino Mestres. Ja 
fa 90 anys que es van comen-
çar a representar els Pastorets 
a Calaf. Avui en dia són uns 
dels més visitats de Catalunya, 
per la seva espectacularitat. 
Organitzada per AUGA.
Dilluns, a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 9

DIMARTS DE DIÀLEG
- Igualada 
“Els ciutadans tenim poder?” 
amb Joan Subirachs, Cate-
dràtic de Ciències Polítiques i 
investigador de l’Institut de Go-
vern i Polítiques Públiques de 
la UAB.
Dimarts a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

DIMECRES 10

ARA T’HO EXPLICO... E D’ES-
COLA
- Igualada
Taller per a pares i mares, en el 

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

qual, a partir d’un conte, es par-
larà de la creativitat dels nens a 
càrrec de la contista Anna Gar-
cia i la mestra Míriam Mas..
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda 
a la llar d’infants la Rosella.

BARRUFACINEMA
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula “HIs-
tòria d’una gavina (i del gat que 
la va ensenyar a volar)”, adap-
tació d’un conte de Luis Sepul-
veda.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

XERRADA
- Igualada 
Introducció a l’agricultura i ra-
maderia ecològica a càrrec de 
Raimon Ollé, enginyer agrícola.
Dimecres a les 7 de la tarda a 
Qualitat Collbató (travessia de 
Sant Sebastià, 3).

RUSQUICONTES. CONTES A 
MITJA TARDA
- Piera 
Sessió de l’hora del conte en 
petit format a càrrec de la com-
panyia La mama i la padrina.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIJOUS 11

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “Coves 
catalanes llegendàries” de Ge-
ner Aymamí.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.
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EXPOSICIONS

VIII BIENNAL D’ART 
RIUDEBITLLES
Obres creades sobre suport 
de paper o que utilitzen el pa-
per com a matèria primera.
Del 29 de novembre al 25 de 
gener al Mirador del Museu 
Molí Paperer de Capellades. 

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.

PREMI CIUTAT D’IGUA-
LADA DE CREACIÓ AR-
TÍSTICA PRPCOPI LLU-
CIÀ
Selecció dels treballs presen-
tats aquest any a la modalitat 
de fotografia dels premis Ciu-
tat d’Igualada.
Del 21 de novembre al 14 de 
desembre a la Sala Municipal 
d’Exposicions.

K.L. REICH. LA VEU DE 
L’INFERN NAZI
L’exposició pretén contribuir a 

promoure l’interès per la lectura 
a l’entorn de l’obra més repre-
sentativa de l’autor manresà.
Del 21 de novembre al 21 de 
desembre a la sala d’exposici-
ons temporals del Museu de la 
Pell.
INDEPENDÈNCIA!
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 Municipal d’Art Gaspar 
Camps i a la galeria d’art D’Ara.

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

EL CATALÀ, LLENGUA 
D’EUROPA
L’exposició mostra la viltalitat 
de la llengua catalana en el 
marc de les llengües d’Europa.
Del 2 de desembre al 7 de ge-
ner a la sala d’exposicions de la 
Biblioteca Central d’Igualada.

INTERIORISME-EXTERI-
ORISME
Marta Viscarro
Guanyadora del premi de dis-
seny Gaspar Camps 2013. Es-
pais dissenyats al llarg de la 
seva trajectòria professional.
De l’11 de desembre a l’11 de 
gener a L’Empremta.

EL SOMNI
Didier Lourenço
Pintura.
Del 22 de novembre al 28 de 
desembre a la Galeria 22.

RETRATS ENTRE LLUMS
Sílvia Garcia & Anna López
Exposició de dibuixos.
Del 6 de desembre al 17 de 
gener a la galeria Nivell 46 
Vad’Art.

ARTÈRIA COL.LECTIVA
Exposició col.lectiva d’art per 
regalar i art per acompanyar-
vos tota la vida..
Del 30 de novembre al 12 de 
genera  a Artèria Igualada.

NATURALEZA CREATI-
VA

Manuel Perera
Pintura sobre natura salvatge. 
Creix, s’expandeix i es modela 
a si mateixa.
Del 5 de desembre al 6 de 
gener al vestíbul de l’Ateneu 
Igualadí.

MAFALDA. 50 ANYS
Exposició bibliogràfica sobre 
aquesta noieta que compleix 
ara 50 anys.
De l’1 al 24 de desembre a la 
Biblioteca de Piera.

D’ I L . LUSTRADORS : 
FINA RIFÀ
Fina Rifà és especialitzada en 
la il·lustració de llibres infantils 
i juvenils.
De l’1 al 24 de desembre a la 
Biblioteca de Piera.

HOMENATGE A AL-
BERTS RÀFOLS-CASA-
MADA
Tria de 30 anys de les obres 
del pintor Albert Ràfols-Casa-
mada.
Del 6 al 28 de desembre a la 
Biblioteca de Piera.

Nova exposició i 
jam session al bar 
musical Hot Blues

CULTURA / LA VEU

Avui divendres s’inaugura l’ex-
posició de Yona Rochel que 
es podrà veure durant tot el 
mes de desembre a les parets 
del bar musical igualadí Hot 
Blues.
Per altra banda el proper di-
marts tindrà lloc una nova 
jam-session Akord’s. Prime-
rament es podrà escoltar una 
audició dels alumnes i tot se-
guit començarà la jam session 
oberta a tothom qui hi vulgui 
participar.

CINEMA / LA VEU

El proper dijous 11 de desem-
bre tindrà lloc una nova sessió 
del Pantalla Oberta. Es tracta 
d’unes sessions que es fan 
trimestralment i que s’anome-
nen “La Proposta”, obertes a 
qualsevol entitat de la ciutat i 
al comarca perquè hi presen-
tin els seues audiovisuals.
En aquesta ocasió, l’activitat 
de Pantalla Oberta, crea si-
nergies i coŀlaboracions amb 
Paranoia Accions, Llibreria 
Llegim, LA Xarxa – Comuni-
cació Local, Òmnium Cultural 
Anoia, l’editorial Comanegra, 
l’Institut Municipal de Cultu-
ra i la Biblioteca de Cal Font 
i es projectarà el documental 
Somiar un país, construir un 
somni d’Enric Canals.
Somiar un país, construir un 
somni explica com a principis 
del segle XX, amb unes com-
petències limitades i recursos 
escassos, Enric Prat de la 
Riba va gosar fabricar el futur 
en comptes d’esperar-lo asse-
gut, com feien els homes de la 
vella política espanyola.
La projecció començarà a les 
8 del vespre a la sala de socis.

Dijous, sessió de 
Pantalla Oberta amb 
un documental sobre 
la Mancomunitat
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Ràdio i televisió                            

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  •  Exodus: Dioses y Reyes

RAMON ROBERT.-

Als seus 75 anys, el cineasta 
Ridley Scott segueix al peu del 
canó. Ara retorna a la primera 
pàgina de l’actualitat cinema-
togràfica amb la seva nova, 
espectacular i visualment es-
plèndida peŀlícula, Exodus: Di-
oses y Reyes, que aquest cap 
de setmana s’estrena gairebé 
a tot el món. 
Interpretada per Christian 
Bale, Joel Edgerton, Aaron 
Paul, Sigourney Weaver, Ben 
Kingsley, Emun Elliott, John 
Turturro, María Valverde, 
aquesta superproducció de la 
Fox retorna a la clàssica his-

tòria del Nou Testament i de 
Moisès (Christian Bale), un 
home amb el coratge neces-
sari per desafiar al gran impe-
ri egipci. Es rebeŀlarà contra 
el totpoderós faraó Ramsès 
(Joel Edgerton), alliberant a 
600.000 esclaus en una èpica 
fugida a través Egipte, plena 
de perills i mortíferes plagues. 
Ell i la seva gent faran un llarg 
camí a la recerca de la Terra 
Promesa. Caldrà veure si la  
nova peŀlícula de Ridley Scott 
esdevindrà tan impressionant 
i recordada com aquella en la 
que Charlton Heston va sepa-
rar les aigües del Mar Roig. 
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Epopeia bíblica
Es projecta a Tous  •  Cinema Paradiso

Amor al cinema
RAMON ROBERT.-

Escrita i realitzada a l’any 
1988 per Giuseppe Tornatore, 
la peŀlícula Cinema Paradiso 
aconseguiria el favor de les 
grans audiències i guanyaria 
importants guardons, inclosos 
el Premi Especial del Jurat en 
el Festival de Cannes i l’Oscar 
a la Millor pel·lícula de parla 
no anglesa.
Un quart de segle després 
de la seva estrena, Cinema 
Paradiso ha tornat a les pan-
talles dels nostres cinemes. 
Recordem que la peŀlícula és 
una història d’amor pel cine-
ma. Narra, de manera molt 
emotiva, la història d’un nen 
d’un poblet italià, Salvatore, 
el qual se sent fascinat per 

les imatges en moviment de 
les peŀlícules. El nen creu 
cegament que el cinema és 
màgia; però, un dia, Alfredo 
(Philippe Noiret), l’entranyable 
operador, li descobrirà els mis-

Es projecta a Tous  •  Tierra prometida

El poder dels diners
RAMON ROBERT.-

El cinema de Sant Martí de 
Tous recupera Tierra prome-
tida, una de les produccions 
nord-americanes més interes-
sants dels darrers anys. Rea-
litzada pel prestigiós Gus Van 
Sant, la peŀlícula narra les ac-
tuacions professionals d’Steve 
Butler (Matt Damon), executiu 
d’una gran empresa petrolie-
ra. Aquest arriba a un poble 
amb una companya de treball 
(Frances McDormand), per tal 
de comprar els drets de perfo-
ració als propietaris de les ter-
res, gairebé tots ramaders. En 
aquesta població, assolada per 
la crisi econòmica dels últims 
anys, Steve intentarà convèn-
cer la gent dels beneficis de 

perforar les seves terres, però 
també tindrà ocasió de recon-
siderar el que ha estat la seva 
vida fins a aquest moment.
La peŀlícula exposa de mane-
ra dramàtica el tema de l’abús 

teris i secrets que s’amaguen 
darrere d’una pel·lícula. La 
peŀlícula es refereix també el 
tancament definitiu del cinema 
d’aquest poble italià. La banda 
sonora És d’Ennio Morricone. 

de les multinacionals, el poder 
dels diners i les actuacions 
mediambientals fraudulentes, 
situant l’acció en un àmbit rural 
americà en temps de crisi eco-
nòmica. 

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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



YELMO CINES ABRERA 3D

CINEMA PARADISO
Itàlia. Drama. De Giuseppe Tornatore. Amb Philippe Noiret, Jacques Perrin 
i Salvatore Cascio. És una història d´amor pel cinema. Narra la història d´un 
nen d´un poblet italià, en el qual l´únic passatemps és anar al cinema. 
Subjugat per les imatges en moviment, Salvatore creu cegament que el 
cinema és màgia; però, un dia, Alfredo, l´operador, li ensenya els secrets 
que s´ hi amaguen. Salvatore creix i deixa el poble. Trenta anys després, 
rep un missatge, en què li comuniquen que ha de tornar a casa. 

TIERRA PROMETIDA
Estats Units. Drama social. De Gus Van Sant. Amb Matt Damon, Frances 
McDormand i John Krasinski.
Steve Butler, executiu d´una gran empresa, arriba a una petita població 
amb la seva companya de treball, Sue Thomason. Tenen l´intenció de 
comprar els drets de perforació als propietaris de les terres, gairebé 
tots ramaders. En aquesta població, assolada per la crisi econòmica dels 
últims anys, Steve intentarà convèncer la gent dels beneficis de perforar 
les seves terres.

LA GRAN SEDUCCION
Canadà. Comèdia. De Don McKellar. Amb Brendan Gleeson, Taylor Kitsch i 
Gordon Pinsent. Els habitants d´un petit poble han de trobar a un metge 
si volen que una empresa construeixi una fàbrica a la zona. La tasca se 
li encomana a Murray French, que tria a Paul Lewis. A partir de llavors, 
tots els veïns intenten seduir a Paul perquè es quedi amb ells de forma 
permanent.

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.

8 APELLIDOS VASCOS
Espanya. Comèdia. D´Emilio Martínez – Lázaro. Amb Clara Lago, Dani 
Rovira, Carmen Machi i Karra Elejalde. Rafa és un jove senyoret andalús 
que no ha hagut de sortir mai de la seva Sevilla natal per aconseguir l´únic 
que li importa a la vida: la gomina i les dones. Tot canvia quan coneix a la 
primera dona que es resisteix als seus encants. Ella  és diu Amaia, una noia 
basca. Decidit a conquistar-la, es trasllada a un poble del Pais Basc, on es 
fa passar per basc per aconseguir que li faci cas. 

EXODUS: DIOSES Y REYES
Regne Unit/USA. Drama històric. De Ridley Scott. Amb Christian Bale, Joel 
Edgerton, Aaron Paul, Sigourney Weaver, Ben Kingsley.
Exodus, una aventura èpica que narra la història d’un home el coratge 
desafiar a un imperi. És la història del desafiant líder Moisès (Christian 
Bale) i la seva rebel·lió contra el faraó Ramsès (Joel Edgerton), alliberant a 
600.000 esclaus en una èpica fugida d’Egipte després d’un terrorífic cicle 
de mortíferes plagues.

LOS PINGÜINOS DE MADAGASCAR
USA. Animació. De  Eric Darnell, Simon J. Smith. Amb Benedict 
Cumberbatch, Peter Stormare, John Malkovich, Annet Mahendru, Ken 
Jeong. 
Capità, Kowalski, Rico i Soldado han d’unir les seves forces a les de la 
sofisticada organització d’espies Vent Nord per impedir que el malvat Dr 
Octavius Brine domini el món.

DOS TONTOS TODAVIA MAS 
TONTOS (12 anys)
Dv. a Dj.: 17:45

EXODUS: DIOSES Y REYES (12 
anys) 
Dv.: 19:00/22:0
Ds. i Dll.: 16:00/19:00/22:00
Dg.: 11:30/16:00/19:00/22:00
Dm. a Dj.: 18:00/21:00

EXODUS 3D (12 anys) 
Dv. a Dll: 21:30
Dm a Dj.: 20:30

INTERSTELLAR (12 anys)  
Dv. a Dll: 18:30/21:45
Dm a Dj.: 18:15

LA ISLA MÍNIMA (16 anys) 
Ds. a Dll.: 16:20

LOS BOXTROLLS (apta)
Ds. i Dll.: 15:45
Dg: 11:50/15:45

LOS JUEGOS DEL HAMBRE. 
SINSAJO (12 anys)
Dv. Ds. Dll.: 17:30/20:00/22:30
Dg.: 11:30/17:30/20:00/22:30
Dm a Dj.: 18:45/21:15

LOS PINGÜINOS DE 
MADAGASCAR (apta)
Dv: 17:30
Ds. a Dll.: 15.30/17:30
Dm a Dj.: 18:30

LOS PINGÜINOS DE 
MADAGASCAR 3D (apta)
Dv a Dll: 19:30
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LA MAGIA DE LA LUZ DE LA 
LUNA (apta)
Dv.:  18:00/20:15/22:20
Ds. Dll.: 15:50/18:00/20:15/22:20
Dg: 11:45/15.50/18:00/20:15/22:20
Dm a Dj.: 17:35/19:40/21:45

MORTADELO Y FILEMON (7 
anys)
Dv.: 18:30/20:30
Ds i Dll: 16:30/18:30/20:30
Dg.: 12:00/16:30/18:30/20:30
Dm a Dj.: 17:30/19:30

MORTADELO Y FILEMON 3D (7 
anys)
Dv a Dll: 22:30
Dm a Dj.: 21:30

NINJA TURTLES (7 anys)
Dg: 11:50

OUIJA (16 anys)
Dv: 18:40/20:40/22:40
Ds. i Dll: 16:40/18:40/20:40/22:40
Dg.: 11:40/ 16:40/18:40/20:40/22:40
Dm a Dj.: 17:40/19:40/21:40

RELATOS SALVAJES (16 anys)
Dm a Dj.: 21:30

TRASH LADRONES DE 
ESPERANZA (12 anys)
Dv a Dll: 20:20/22.45
Dm a Dj.: 18:30/21:20

CINEMA A L’ANOIA
IGUALADA

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió 
de Cineclub
Properament:  DOS DIAS UNA 
NOCHE

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 46 SETMANES TANCAT

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
OCHO APELLIDOS VASCOS (7 
anys) 
Dissabte i Dilluns: 18:00
CINEMA PARADISO (apta)
Dissabte: 19:45
PERDIDA (12 anys)
Diumenge: 18:00
LA GRAN SEDUCCION (7 anys)
Diumenge: 20:15
TIERRA PROMETIDA (7 anys)
Dilluns: 19.45
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Igualada, desembre  de 2014

Sita Murt Francès
Vídua d’Antoni Esteve Enrich

Presidenta d’honor de la societat
Esteve Aguilera, S.A.

Has estat una dona lluitadora, creativa i tenaç que ens has 
ensenyat a treballar amb passió.

El teu llegat serà l’alè per caminar cap el futur amb il·lusió.

La direcció, empleats i col·laboradors preguen que la tingueu 
present en el vostre record.

Igualada, desembre  de 2014

 Encarnació Gabarró i Saumell
Vídua de Manel Llacuna i Carbonell

Ha mort a casa seva d’Igualada el  dia 30 de novembre  a l´edat de 97 anys. 

Els seus estimats:  �lls, Antoni i Carme, Josep Maria i Angelina, Joan i Gemma; 
néts, Jordi i Carla, Roger i Eva, Guim, Eloi i Judit, Ton, i Núria; besnéts  i  demés 
familiars  ho fan saber a llurs amics i coneguts i agraeixen les mostres d’afecte 

que li van dispensar en vida. 

Igualada, desembre  de 2014

En record de

 Ramona Morera Aguilar
Vídua de Joan Sagarra Tarrats

Ha mort  el passat divendres dia 28 de novembre a l´edat de 84 anys. 
 A.C.S.

Els seus estimats:  �lls, Elissa i Josep, Antoni i Glòria, Dolors i Pere, Magda i Enric; néts, 
Joan, Elisseta i Enric, Marc, Mariona i Josep, Glòria, Clara, Aleix, Pere i Berta;  besnéts, Pol 
i Lili  i  demés familiars  ho fem saber a llurs amics i coneguts. La família volem agrair les 
mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el passat dissabte dia 29 

de novembre a l’arxiprestal basílica de Santa Maria.

Igualada, desembre  de 2014

En record de 

Sita Murt Francès
Vídua d’Antoni Esteve Enrich

Ha mort  cristianament el dia 1 de desembre a l’edat de 69 anys.

A.C.S.

Els seus estimats: �lls, Toni i Núria, Iago i Cristina, Isabel i Carles, Albert i Patri; néts, Rut, 
Toni, Quim, Gil, Bernat, Roc, Pia, Sara, Biel, Oriol; germans, cunyats  i  demés familiars  
ho fem saber a llurs amics i coneguts. La família volem agrair les mostres de condol 
rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el passat dimarts dia 2 de desembre  a 

l’arxipestral basílica de Santa Maria.

Antonio Ortiz Aguilera

La familia te recordará siempre.

Igualada, desembre de 2014

10º Aniversario 

La família Esteve Murt agraïm les mostres d’afecte, cons-
tants i precioses, que hem rebut aquests dies per la mort de 
la nostra mare, Sita Murt. Hem vist com la gent se l’estimava 
de veritat, això és reconfortant i ens emociona profundament. 

Moltes gràcies

Agraïment



   

              

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
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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
- Oftalmologia

- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia

DERMATITIS ATÒPICA I 
NUTRICIÓ

Es calcula que un 20% de la 
població infantil presenta 
dermatitis atòpica. Un quadre 
inflamatori de la pell, inten-
sament pruriginós, de curs 
crònic i recorrent que apareix 
primordialment en pacients 
amb antecedents personals o 
familiars de tipus al·lèrgic. 
Recents estudis, mostren una 
disminució de la immunitat 
cel·lular i un augment dels 
nivells sèrics de IgE entre el 
col·lectiu amb dermatitis atò-
pica.
I sovint, el quadre clínic 
s’agreuja arran de fets emo-
cionals decisius tals com el 
naixement d’un germà, el 
començament escolar, els 
exàmens o problemes fami-
liars. 
Centrant-nos en la matèria, 
investigacions destaquen 
l’eficàcia nutricional en un 
85% dels pacients amb der-
matitis atòpica. 
Al relacionar-se amb al·lèrgies 
alimentaries, les recomanaci-
ons al respecte van dirigides a 
dietes d’exclusió de proteïna 
de vaca, peix, ous, fruits secs i 
inclús de soja. No obstant, un 
cop millorin els símptomes, 
s’intentarà introduir els ali-
ments d’un en un.   
El nostre objectiu serà poten-
ciar la immunitat, la regenera-
ció cel·lular i la hidratació en 
aquest col·lectiu de pacients.
Resumint, haurem de con-
trolar el greix de la dieta, 
excloure la llet, suprimir la 
proteïna de vaca, disminuir el 
consum de carn i per contra, 
incrementar el de peix. Tan-
mateix, serà important realit-
zar una dieta basificant i rica 
en carotens.
I amb el propòsit d’evitar pos-
sibles carències nutricionals, 
els pacients hauran de suple-
mentar-se amb 1 cullerada de 
pol·len i  2 perles d’oli d’ona-
gra al dia. Així com amb gelea 
reial fresca i probiòtics.  

ODONTOLOGIA APARELL DIGESTIU

DERMATOLOGIA

ORTOPÈDIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA
· TERÀPIES NATURALS

OFTALMOLOGIA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

ORTOPÈDIA 
CASES

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

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

C. Bèlgica, 2, local 6 
Tel. 93 805 50 76

618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.cat

Plantilles a mida, ajudes domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

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

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

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

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

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

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

Més info: 654 50 97 81

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

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

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

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

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

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

teràpia de parella, etc...

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

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

93 805 51 74 

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

· Dermatologia 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 

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Consells 
Núria Torres Riba. 

Nutricionista i dietista
www.movimientomediterraneo.com



Restaurant
Obert: Tots els dies de la setmana al vespre i dissabtes, diumenges i festius 
al migdia
Reserves: 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat
Als migdies per grups o empreses amb reserva prèvia

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

· Menú diari i festius
· Servei de carta amb 
secció de tapes
· Esmorzars

Restaurant
Braseria i Cafeteria

Carretera  NII, KM.562 - 08719 
Castellolí (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

Ctra. Nacional II, Km 548 • 08719 Jorba (Barcelona). Tel.: 93 809 40 37

www.xarops.com • e-mail: restaurant@xarops.com

Restaurant

Casaments 
· Reunions de treball 

· Convencions Presentació 
de productes

 · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris 

· Menjar per emportar.

El gourmet
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· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies

C/ Sant Magí, 58 
 08700 Igualada
Tel. 93 804 66 26 

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

 Preparació:

Posem un cassó al foc amb aigua i sal i coem els 
llagostins, quan estiguin els colem i pelem.

Coem els ous �ns que estiguin durs; pelem el meló, ho 
netegem i trossegem la polpa.

Posar el meló en una font, afegim els llagostins nets i 
pelats, cobrim amb la salsa rosa i barregem bé, 
adornem amb els ous durs picadets i servim ben 
fresquets.

Ingredients (4 persones) :

- 1 meló.
- 500 gr de llagostins.
- salsa rosa.
- 2 ous durs.
- sal.

Meló amb llagostins
 

Preparació:
Neteja el be de greixos i desossa. Trosseja la carn i assaona. 
Reserva el conjunt.
Per al brou, posa els ossos del be en una cassola amb aigua 
bullint, sal, uns brins de safrà, unes branques de coriandre i 
unes branques de romaní. Agrega el porro tallat en dos i la 
ceba a quarts. Tapa i cuina durant 10 minuts.
Posa a daurar el greix del be en una cassola. Quan aga� color, 
aboca un rajolí d'oli, les dents d'all senceres i el bitxo 
trossejat. Sofregeix. Retira el greix i introdueix la carn. Deixa 
que es dauri i treu-la. Incorpora les cebetes senceres, el 
pebrot verd i el pebrot vermell picats i assaona. Deixa que es 
daurin. Pela les patates, trosseja i agrega a la cassola. 
Incorpora la carn, rega amb el vi, deixa que s'evapori i mulla 
amb el brou (sense arribar a cobrir). Tapa i cuina el conjunt 
durant 25 minuts.
Talla la pinya en daus i salta-la en una paella amb un rajolí 
d'oli. Empolsa amb julivert picat i agrega al guisat. Serveix i 
decora amb unes branques de julivert.

Ingredients (4 persones) :
- 1/4 de be
- 200 g de pinya
- 10 cebetes 
- 2 patates
- 1 pebrot vermell
- 1 pebrot verd
- 1 porro
- 1 ceba
-  4 dents d'all
- 1 bitxo
- 1 got de vi “�no”
- aigua
- oli d'oliva verge extra
- sal
- julivert
- coriandre
- romaní
- brins de safrà

Cassola de be nadalenca

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

El Restaurant

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64



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

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com

MAESTRO MAYDA
VIDENT MEDIUM

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

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

en menos de 7 dias

657 73 71 76
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CONFIDENCIALJaume Singla.-
En Jordi Fernández ha fet de 
la seva afecció als documents 
antics, a les antiguitats i a l’art, 
la seva professió. En Jordi és 
capaç d’anar a l’altra punta de 
Catalunya per buscar un docu-
ment antic sense valor comer-
cial o una fotografia antiga per 
a engruixir la seva col·lecció. 
Quan li demanen buida pisos 
destriant el que són antigui-
tats i el que són andròmines 
velles. No sé si algú li reconei-
xerà algun dia, però en Jordi ha 
salvat de l’oblit molts testimonis 
d’altres èpoques. Segurament 
que per això, alguns historia-
dors l’han visitat per consultar 
els seus arxius.
En què consisteix la seva 
professió?
Establir un seguit de contactes, 
seguir mercats i subhastes per 
anar trobant allò que és interes-
sant i digne de ser conservat.
Com discrimina què és una 
antiguitat i què és una andrò-
mina vella?
Hi ha uns paràmetres compar-
tits per tothom: a partir de cent 
anys és una antiguitat.... que no 
vol dir que tingui valor. Tinc lli-
bres de setanta o vuitanta anys 
que no els canviaria per altres 
que en tinc del segle XVIII. 
Depèn de l’excepcionalitat de 
cada element.

En què és especialista 
vostè?
La gran amistat i relació amb 
Ròmul Gabarró em va perme-
tre apreciar el valor del paper 
com a testimoni de temps pas-
sats. No em considero espe-
cialista en documents i llibres 
antics com ho són la Maria 
Teresa Miret i la Marta Vives, 
que tenim la gran sort de tenir-
les a Igualada. Poques ciutats 
disposen d’una biblioteca i d’un 
arxiu com els que tenim aquí 
gràcies a aquestes dues grans 
professionals. Personalment 
em considero un bon afeccio-
nat i miro d’anar-ne sabent més 
cada dia. Visc a Vilanova del 
Camí i em costa molt de trobar 
documentació del municipi. En 
canvi d’Igualada en tinc molta. 
Quan ha de buidar un pis 
pensa en què hi pot trobar?.
Sempre penso que qui hi ha 
al darrere de la porta sap molt 
millor que jo el que hi té i per 
tant l’escolto. L’experiència em 
demostra que de cada deu 
cases que buides, només en 
una hi haurà coses interes-
sants per recuperar. El que cal 
és ser honrat i mirar de valorar 
les coses amb justesa... i tenir 
coneixement de les persones a 
les quals pot interessar.
Té la que és segurament la 
millor col·lecció de fotos de 

la Guerra Civil i la postguerra 
a Igualada. És inèdita?. 
Totalment. I tal com van les 
coses seguirà sent inèdita. 
He mantingut converses amb 
l’Agrupació Fotogràfica per 
exposar-la públicament aprofi-
tant els dies del Fine Art, però 
de moment encara no hi ha 
acord. Penso que són fotogra-
fies d’alt valor documental.
A banda del valor documen-
tal de la seva col·lecció foto-
gràfica, també hi ha el valor 
artístic i tècnic. Per exemple 
té uns ferro tipus originals.
Sempre ho he pensat i per això 
em va semblar que el Fine-Art 
era el moment més adient per a 
exposar-la. Haurem d’esperar 
una altra ocasió per mostrar-la.
Qui certifica l’autenticitat 

El conseller d’Economia i 
Empresa, Felip Puig, va visitar ahir 
el Campus del Motor. Va inaugu-
rar una petita dependència on 
les empreses d’automoció faran 
proves en vehicles que funcionen 
amb gas natural. La visita, fugaç, 
de menys d’una hora, incloïa bàsi-
cament un “esmorzar col.loqui 
amb periodistes de la comarca”, 
molt ben disposat per una 
empresa igualadina, però que, a 
l’hora de la veritat, va acabar con-
vertint-se en un avorrit discurs del 
conseller i la seva claca, conveni-
entment disposada en una taula 
quadrada immensa on hi havia 
més polítics que periodistes. No es 
tractava d’això.
Amb escassos deu minuts per 
poder fer la nostra feina, la simple 
pregunta de per què la Generali-
tat inverteix a l’Anoia 7 milions 
d’euros quan abans n’invertia 
40, o quines són les gestions per 
millorar el mal estat de l’autovia 
A-2 entre Igualada i Esparre-
guera, l’únic tram d’Espanya limi-
tat a 100 kms/h, va enfurismar 
el conseller titllant la qüestió de 
“capciosa” i “errònia”.  Certament, 
el juràssic conseller, a les antípo-
des de la renovació que ha fet el 
seu partit, està massa ben acostu-
mat al raspall i a la claca. 
Esperem amb ànsia el seu retorn, 
abans del relleu, per tornar-li a fer 
la mateixa pregunta. Sense claca.

d’una obra d’art?
Un especialista. A Igualada 
hi ha la Glòria Escala que és 
molt bona en pintors cata-
lans.
Quin és el document més 
antic i el més modern que 
té?
Un pergamí del segle XII. 
Els més moderns són els de 
la postguerra. Bàsicament 
m’han interessat els docu-
ments relatius a la industria-
lització, la imagineria popular, 
el costumisme... Ho tinc obert 
a qui m’ho demani però no al 
primer que m’ho demani. Es 
un arxiu privat, però no és 
meu solament, és també de 
la meva família.
Disposa de la documenta-
ció de persones populars 
desaparegudes.
He tingut la sort de salvar 
alguns arxius personals com 
per exemple el del periodista 
Joaquin Soler Serrano que 
estaven a punt de llençar. Hi 
ha testimoni de la seva vida 
i, sobretot, de la seva època.
És especialista en Joan 
Amades.
És gràcies a la relació amb 
en Romul Gabarró. Per les 
meves mans han passat 
milers i milers de documents 
de Joan Amades.

4 paraules amb... Jordi Fernández

Audi A1 Sportback 1.2 TFSI Attraction 86CV
Preu Esp. amb finançament: 15.000 EUR

Preu oferta: 16.470 EUR

Audi A3 1.6 TDI Genuine Edition 105CV
Preu Esp. amb finançament: 11.300 EUR

Preu oferta: 12.170 EUR

Audi A3 Sportback 1.6 TDI Attracted 105CV
Preu Esp. amb finançament: 18.500 EUR

Preu oferta: 19.900 EUR

Audi A3 Sportback 1.6 TDI Attraction Ed Espec 105CV
Preu Esp. amb finançament: 17.000 EUR

Preu oferta: 18.400 EUR

Audi A4 2.0 TDI Advanced Edition 150CV
Preu Esp. amb finançament: 22.500 EUR

Preu oferta: 23.900 EUR

Audi A4 2.0 TDI DPF 143CV
Preu Esp. amb finançament: 17.600 EUR

Preu oferta: 18.470 EUR

Audi A4 Avant 1.8 T 163CV
Preu oferta: 11.900 EUR

Audi A6 2.0 TDI Corporate 170CV
Preu Esp. amb finançament: 19.100 EUR

Preu oferta: 19.900 EUR

El seu Audi,
dues vegades nou
Finança el teu audi selection plus 
des de 149€ al mes

-110 punts de revisió certificats  -Garantia 24 mesos  -Quilometratge certificat -Assistència 24 hores amb cobertura europea -Vehicle substitutiu 
-Finançament i Opció Futur a la seva mida -Opció de canvi o devolució -Prova sense compromís -Lliurament del seu vehicle a canvi
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