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Les dades reflecteixen que la recuperació de l’Anoia és un fet, però no n’hi ha per tirar coets 

La Llacuna acull el cap de setmana 
la Mostra d'Embotits i Vins d'Altura
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ADÉU AL PRIMER ALCALDE DE LA RECUPERACIÓ DEMOCRÀTICA

Mor Manuel Miserachs, 
alcalde d'Igualada (1979-1991)

XXXII ANY

La Llacuna vol consolidar-se com un referent dels vins i embotits catalans de més interès gastronòmic, amb la 8a edició de la mostra, que omplirà el poble de visitants.

Blai Paco, reescollit 
president de la Unió 
Empresarial

ANOIA-IGUALADA 16

L’Anoia es recupera, 
però per sota de la 
mitjana del país

L'impost de 
l'IBI d'Igualada, 
caríssim, no 
es revisarà fins 
el 2019

IGUALADA 10-12

P21

Veciana obre  
un centre sobre 
el patrimoni 
religiós de 
l'Anoia

ALTA ANOIA 32

FORMACIONS AULES OBERTES                Tel: 93 173 79 95
Labor Training Center és un centre de formació acreditat que ofereix les següents formacions 

a l’Anoia obertes a tothom. Consulta’ns per més informació.
Comerç Internacional. Té com a objectiu la formació de professionals que puguin desenvolupar diverses tasques a 
empreses que tenen presència i activitat en l’àmbit internacional. Divendres 13,20 i 27 de Novembre de 15 a 17h

Comunity Manager. Té com objectiu la capacitació per gestionar la imatge de l’empresa a Internet i a les Xarxes 
Socials. Dilluns 9,16 i 23 de Novembre de 15 a 17h.
Ofimàtica. Té com objectiu la millora dels processos empresarials mitjançant l’ús de les Noves Tecnologies. 
Dimecres 11, 18 i 25 de Novembre de 15 a 17h.

Centre d’Innovació Anoia
C/ dels Impressors 12

Pol. Ind. Riera de Castellolí
08788 - Vilanova del Camí
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Ahir, prop de 400 alcaldes de diferents 
indrets del país, amb una molt bona re-
presentació de l’Anoia, van ser a Barce-
lona en un acte de suport al president Ar-
tur Mas, imputat davant els fets del 9N, 
així com la vicepresidenta Joana Ortega 
i la consellera Irene Rigau. En diferents 
punts de l’Anoia, dimarts al vespre es van 
fer diverses concentracions de suport de 
milers de persones anònimes i de molts 
representants de la societat civil. 
Hem decidit fer nostre també el Manifest 
pel Dret a Decidir que s’ha llegit aquests 
dies a centenars de places del país, pro-
mogut per l’Assemblea Nacional Catala-
na, Òmnium Cultural, l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència i l’Associació 
Catalana de Municipis.

El Pacte Nacional pel Dret a Decidir rei-
tera que el Dret a Decidir el futur polític i 
institucional de Catalunya és inherent a 
la ciutadania catalana en virtut del prin-
cipi democràtic i del dret que tenim com 
a nació. 
Tots els intents d’exercir aquest Dret no 
han sigut possibles per l’oposició del go-
vern de l’Estat que mai ha proposat cap 
alternativa. 
El govern de l’Estat ha judicialitzat tots 
aquests fets, defugint les seves respon-
sabilitats polítiques en aquest àmbit, i 
generant una anomalia democràtica en el 
funcionament de les institucions, que pri-
va a la ciutadania de Catalunya del dret 
democràtic a decidir el seu futur polític. 
En aquest sentit denunciem per antide-
mocràtiques les querelles adreçades al 
President de la Generalitat, Sr. Artur Mas, 
a la Sra. Joana Ortega exvicepresidenta 
del Govern i a la Sra. Irene Rigau, con-
sellera d’Ensenyament, encausats pel 
TSJC per la consulta al poble de Catalu-
nya del 9N. 
Les entitats institucionals polítiques i sig-
nificatives de la societat civil que inte-
grem el Pacte Nacional pel Dret a Decidir 
denunciem aquesta judicialització i ens 
mostrem corresponsables amb la con-
vocatòria del 9N feta des de criteris de-
mocràtics i cívics i que ha sigut resposta 
massivament pel poble català. 

Pel dret a 
decidir

Alcaldes compromesos
Ahir, 400 alcaldes d’ajuntaments que formen part de l’Associació 
de Municipis per la Independència (AMI), molts d’ells de l’Anoia, 
van ser al Parlament i posteriorment davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya donant suport al president Artur Mas en 
una jornada que ha esdevingut històrica pel seu significatiu po-
der simbòlic. Més enllà de les ideologies, legítimes, que pot tenir 
cadascú, ahir el nostre país va fer un gegantesc pas endavant 
contra els qui prefereixen fer-nos callar a deixar parlar.

Artur Mas, president de la Generalitat, va dir que 
“la utilització partidista de la justícia pot fer minvar el 
sosteniment democràtic”. 

Carlos Lesmes, president del Tribunal Suprem, va 
respondre que “incomplir la llei no és possible”.

Rafael Català, ministre de Justícia, va repetir les 
mateixes paraules que el rei Felip VI a Barcelona, 
“l respecte a la llei mai ha sigut ni pot ser un tràmit, 
una formalitat”.

José Maria Aznar, expresident del govern, en el seu 
continuat propòsit de perjudicar a Mariano Rajoy, ha 
assegurat que “el PP s’ha deixat prendre el centre 
polític per Ciutadans”. 

Albert Rivera, líder de Ciutadans, content per la 
propaganda que li fan va dir “els del PP i el PSOE 
haurien de parlar menys de nosaltres i centrar-se en 
la feina de governar en els llocs on tinguin respon-
sabilitats”

José Luis Ayllón, secretari d’Estat de Relacions 
amb les Corts, va reaccionar dient que “té por de 
sotmetre’s a la justícia i esperar una sentència”. 

Lluís Llach, cantautor i diputat electe, s’ha mostrat 
confiat que s’arribarà a un acord per a la investidura, 
“Hi ha tantes ganes de fer el procés que tots facili-
tarem, i l’Artur Mas suposo que també, que tot això 
sigui possible”, i ha defensat que sigui president per-
què “té un valor polític demostrat i per l’entitat inter-
nacional de la seva cara”. 

Rodrigo Rato, exvicepresident del govern i res-
ponsable d’Economia, està imputat per blanqueig 
de capitals, frau fiscal i corrupció entre particulars. 
Després de declarar quatre hores el jutge va decidir 
retirar-li el passaport, i ell va explicar la seva versió 
en un comunicat que va remetre a l’agència Efe, en 
què sosté que és “la persona més interessada que 
s’aclareixin aquests fets i presentaré al jutge infor-
mes pericials que acrediten de manera fefaent que 
tots els béns que tenia a l’estranger tenen un origen 
familiar i que han sigut declarats voluntàriament a 
Hisenda”.

Albert Rivera, president de Ciutadans, i Susana 
Díaz, presidenta d’Andalusia, defensen “unificar el 

sistema de finançament”. Però el líder de C’s  va més 
enllà i ho justifica dient que “no és possible dir no a la 
quota a Catalunya, però acceptar-la al País Basc, ja 
que, els privilegis no es copien, s’eliminen”.

Iñigo Urkullu, lehendakari basc, ha alertat a PSOE i 
C’s que “no es pot endegar una  campanya institucio-
nal i política que qüestioni el concert econòmic basc, 
ja que és una línia vermella que delimita el contracte 
de pertinença a Espanya”.

Joan Ribó, alcalde de València, i Ximo Puig, pre-
sident de la Generalitat valenciana, van preparar la 
diada més reivindicativa del 9 d’Octubre, diada an-
niversari del naixement del regne de València. Cada 
dia hi ha més comunitats disconformes en aquesta 
Espanya que funciona “tan bé”

María Dolores de Cospedal, secretària general del 
Partit Popular, creu que “hi ha alguns que intenten 
que a València es produeixi un ‘remake’ del que ha 
passat a Catalunya, però  el PP defensarà amb cla-
redat la idea de Comunitat Valenciana”. I ha afegit 
“De les crisis no se’n surt ni per atzar, ni per imposi-
ció, ni per loteria, sinó amb molt esforç i molta feina.”

Felip VI, rei d’Espanya, ha dit a Estrasburg “sóc eu-
ropeu perquè sóc espanyol”. I va afegir “garanteixo 
una Espanya unida i diversa”

Artur Mas, president de la Generalitat va escrivint 
articles en influents mitjans de comunicació. Fins ara 
deia que “hi ha governs estrangers que es pregunten 
per què Madrid rebutja el diàleg”. Ara ja diu “aviat 
començarem el procés vers la independència” 

Antonio Baños, cap de files de la CUP al Parla-
ment, diu que la seva formació vol omplir de con-
tingut i terminis la ruptura democràtica amb l’Estat 
abans d’entrar en la negociació de qui ha d’estar al 
capdavant del Govern “Estem encaparrats a farcir de 
contingut el què, el com i el quan abans de parlar del 
qui”. 

Eva Moltó, titular del Jutjat d’Instrucció número 20 de 
Barcelona, ha arxivat el cas al no apreciar cap forma 
d’incitació a realitzar actes violents en els tuits contra 
els catalans i considera que “exposen una opinió en 
relació a la conducta que en l’àmbit polític desenvo-
lupen els los que preconitzen la independència”

El govern de l’Estat ha judicialitzat 
tots aquest fets, defugint les se-

ves responsabilitats polítiques en 
aquest àmbit, i generant una ano-
malia democràtica en el funciona-

ment de les institucions
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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T’escric en català, perquè tot i que habitualment 
no el parles, sé que l’entens. 
M’has preguntat per què vull una Catalunya in-
dependent i no una Espanya unida. Malgrat que 
t’ho he explicat unes quantes vegades, avui, em 
ve de gust tornar-t’ho a explicar a veure si ho 
faig millor i així no caldrà que ho torni a fer mai 
més. 
Espanya és un país on el president del govern 
desconeix el text de la Constitució, presideix un 
partit podrit per la corrupció i es dedica a envi-
ar sms d’ànims als corruptes. És un país on el 
ministre de l’Interior obre de bat a bat les portes 
del ministeri a un banquer acusat de desenes de 
delictes. Un banquer, al qual per cert, li paguem 
el cotxe oficial i els guardaespatlles, malgrat que 
no té cap càrrec.
Vivim en un país que en quatre anys ha redu-
ït en 40.000 milions d’euros la massa salarial 
dels treballadors i on s’anuncien 30.000 milions 
més de retallades els propers quatre anys. Si ho 
sumes, estimat Paco, veuràs que dóna 70.000 
milions. Just el que s’ha donat a la banca per 
al seu rescat. T’adones qui està pagant la crisi? 
La crisi l’estem pagant els qui menys poder de 
decisió tenim.
Quan entro en una autopista a Catalunya, pago 
peatge però no el pago jo sol. Tu també el pa-
gues. I quan m’he d’esperar mesos per a una 
operació quirúrgica, tu també t’has d’esperar. 
Tant li fa que jo sigui independentista i tu siguis 
unionista, l’Estat no fa diferències: si vius a Ca-
talunya, garrotada que et cau. Les úniques di-
ferències a les quals pots aspirar és que si ets 
d’una fundació per al maltracte animal -taurina 
per exemple- encara que tingui seu a Catalunya, 
tal vegada l’Estat et subvencioni. I si ets d’una 
fundació d’extrema dreta, t’asseguren recursos 
per a les campanyes que se t’acudeixin.
Tu i jo coneixem centenars de persones que vi-
uen feliçment jubilades, nosaltres mateixos ho 
som. Doncs bé, un dels grans bancs espanyols 
ha fet un estudi que anuncia per als propers 
anys una dràstica reducció de les pensions. Un 
informe que està “amagat” fins a després de les 
eleccions, no fos cas que la gent votes el que no 
li convé al poder. Al poder real que és la banca.
Com bé deus saber, el Ministerio de Defensa ha 
superat vuit vegades el seu pressupost d’inver-
sions. El darrer desviament és de 8.900 milions 
d’euros. Quants menjadors escolars i quantes 
sales d’operacions es podrien obrir amb aquesta 
morterada de diners?
Finalment dir-te que dilluns vam veure com el 
Cap d’Estat vestit de Capità General saludava 
una cabra!. 
Et sembla que algú pot desitjar seguir formant 
part d’aquest estat?

Querido Paco...

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Renúncies
Des la tribuna d’oradors a l’Assemblea de l’ONU el 
Papa Francesc va dir que no hauria de ser un objec-
tiu aconseguir la pau només per la por. Es referia a la 
dissuasió nuclear i l’equilibri entre blocs antagonistes. 
Però també haver de renunciar a les pròpies idees i 
creences només per l’angúnia de les represàlies. I en 
això es referia a tants cristians perseguits i morts a cau-
sa de la seva fe. Claudicar davant els que imposen les 
seves creences per la força. 
En la societat d’avui moltes són les renúncies que es 
demanen per poder conviure en pau. En la vida de la 
parella, en el treball, en la societat es donen situacions 
en què un  accepta allò que no hauria d’acceptar. Abai-
xar el cap i sentir-se humiliat davant la força, el poder, 
o la pressió dels altres. Hi ha sempre un límit. Cadascú 
es posa el seu. Deien les iaies a les parelles que co-
mençaven una vida en comú, que quan un estira, l’altre 
ha d’arronsar. El problema esdevé quan sempre és el 
mateix qui amolla. No hi ha compensacions, ni diners 
que justifiquin “l’afarta’m i digue’m moro”. Ni pot ser un 
objectiu de vida, ni tan sols una forma de supervivèn-
cia.    Molts són els oprimits i els violentats. I ningú, 
per complaure els altres, hauria de renunciar a ser el 
que és. Ni doblegar-se per les seves idees, ni pel color 
de la pell, ni per les seves peculiaritats físiques o intel-
lectuals. Ha de ser un altre, el món que s’hauria d’in-
tentar construir i pel que s’hauria de lluitar. Obert i on 
tothom podés expressar-se i ser com vulgui, mentre no 
molesti els altres. Alguns diuen que això són utopies. 
Creuen que l’ordre s’imposa per la força. Acabar amb 
les diferències amb la uniformitat. La repressió com 
forma d’emmudir les queixes. Rampells de manades 
d’animals salvatges. Aquells que volen que el mascle 
alfa ho decideixi tot.
Avui el poder s’ha convertit en una forma arbitrària de 
dominació. Gent que imposa als altres els seus pos-
tulats i les seves idees. Que dibuixen normes socials 
i estructures que els convenen i que són oneroses 
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per a la col·lectivitat. Dels que creuen tenir poder so-
bre aquelles persones i coses que consideren seves. 
Dels que parlen del seu país, de la seva parella i els 
seus fills com si talment fossin propietats. L’etern dile-
ma entre societat i individu. Per això no sobta sentir a 
gent preparada, com Mario Monti, antic primer ministre 
italià, proclamant que els nacionalismes poden posar 
en perill la integració europea. Que poden acabar pro-
vocant de nou una guerra. I per això invoca un “cercle 
virtuós” fet d’integració uniforme, que considera que 
els nacionalismes i populismes són opcions superfici-
als que no es preocupen de l’interès general, sinó dels 
interessos nacionals.
Però una unió planetària i una moneda única no aju-
darien a resoldre els problemes dels que avui són 
marginats. Europa no avança per manca de polítiques 
que serveixin a tots. Ens hem quedat amb l’economia i 
poca cosa més. USA i Rússia tampoc han aconseguit 
homogeneïtzar la societat. No és el mateix ser d’Iowa 
que de California, o de la Mongolia Interior o Sant Pe-
tersburg. Sempre hi haurà diferències, que no són no-
cives si són exemple de diversitat. El problema arriba 
quan es parla d’uniformar les persones per consolidar 
les desigualtats socials. Un pot ser molt feliç vivint fent 
de pagès, respirant aire del bestiar i les muntanyes, 
mentre altres no saber viure lluny de les ciutats, la poŀ-
lució, el soroll i els serveis. Però no per això uns són 
millors que els altres.
Per això asseure’s a negociar mai ha de significar la 
imposició d’una única solució, feta des la superioritat. 
Ni tan sols fent transaccions, on es dóna si et donen. 
S’hauria de fer des de la generositat. Compartint drets 
i coneixements. Simplement perquè hi ha qui té molt 
i altres molt poc. No tothom pot esperar viure la seva 
vida, quan n’hi ha tants d’altres que esperen que els 
solucionin la seva. No cal renunciar a res que sigui pro-
pi. Però recordar que es viu en societat. I que moltes 
de les coses que creiem nostres no ho són.

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 Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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LOTTO 6/49
· Dissabte 10/10/2015

1-6-16-31-39-42
Complementari: 44
Reintegrament: 4

· Dimecres 14/10/2015
6-10-17-19-24-28

Complementari: 36
Reintegrament: 0

TRIO
· Dijous 8                  405  
· Divendres 9          851
· Dissabte 10     300
· Diumenge 11          323
· Dilluns 12              589
· Dimarts 13       394
· Dimecres 14      982

ONCE
· Dijous 8              36497
· Divendres 9       56931
· Dissabte 10    79488
· Diumenge 11       82278
· Dilluns 12             53215
· Dimarts 13    18444
· Dimecres 14    13911

· Dijous 8   12-14-21-30-37-40   C: 39  R: 3
· Dissabte 10   7-11-22-23-26-30  C: 4   R: 0

· Diumenge 11   3-13-14-19-30  Núm. clau: 9 

· Dimarts 13   12-15-26-29-47  Estrellas: 3/11

OCTUBRE
16: Hedvig; Gal; Galderic; Bertran.
17: Ntra. Sra. de la Bonanova; Rodolf.
18: Lluc; Just; Trifònia.
19: Pau de la Creu; Pere d’Alcàntar; Laura.  
20: Andreu de Creta; Artemi; Irene.
21: Úrsula; Hilarió; Caius; Celina. 
22: Marc;  Maria Salomé; Nunila i Alòdia

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

C/ Joan Maragall, 3
 (Local 2)  

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.

Incivisme ciutadà
•• ISABEL AUBAREDA 

L’ajuntament de París, degut a la 
proliferació de cigarrets pel terra dels 
carrers, ha iniciat una campanya 
d’instal·lació d’una important quan-
titat de cendrers, però alhora la de 
multar als que llencin les burilles a la 
via pública. Considera que aquesta 
acció demostra incivisme i una man-
ca de respecte vers la col·lectivitat.
Hi ha països del nord d’Europa en 
què els ajuntaments han implantat 
un sistema en la recollida d’escom-
braries, que es busca en les bosses 
de residus domèstics algun element 
identificador dels dipositants de la 
bossa, i si hi ha vidre o no s’ha fet el 
corresponent reciclatge, els denunci-
en i sancionen.
Aquestes dues resolucions, amb tots 
els condicionants de casa nostra, 
potser no ens calen o són llunyanes, 
oi més tenint en compte que actual-
ment ja es produeix una maquinària 
que evita fer el reciclatge individua-
litzat, ja que ella mateixa destria els 

diferents elements de les bosses, els 
classifica i els col·loca en el compar-
timent corresponent. Conforme sigui 
possible l’aplicació d’aquesta robòti-
ca solució, això eliminarà la selecció 
a cada casa, com es fa ara.
Però allò sobre el que cal posar 
l’atenció és una altra desagradable 
problemàtica a Igualada, per eradi-
car la qual cal fer pedagogia, i per-
seguir i multar. És el generalitzat mal 
ús de les papereres, on s’hi deixen 
les bosses d’escombraries, per es-
talviar-se caminar fins els correspo-
nents contenidors de la zona.
Hi ha papereres que realment són 
sobreres, ja que únicament es fan 
servir com a recipient depositari de 
les bosses d’escombraries, i quan ja 
no n’hi caben més, es deixen a terra 
i als voltants.
Són actuacions com aquesta, o la 
proliferació d’excrements de gos-
sos pels carrers, les que posen en 
evidència la manca de sentiment 
de col·lectivitat, civisme i educació. 
Aquestes accions no es produirien si 
hi hagués una potent formació ciuta-
dana que fes pensar què representa 
conviure, que els carrers són patri-
moni de i per a tothom. I de retruc 
qüestionen l’autoritat i el bon fer dels 
governants.
És ben poc difícil pensar que a cada 
curta distància hi ha el lloc previst i 
adequat per posar-hi les deixalles. O 
que si bé és gratificant acompanyar-
se d’animals, això obliga a tenir-ne 
una especial cura, i a recollir les se-
ves defecacions.
Ningú no estem exceptuats de l’obli-
gació d’aportar el nostre granet de 
sorra a la convivència, a fer i sentir 
que la ciutat és la casa de tots, a 
tenir-la i tractar-la amb l’atenció i el 
respecte com a casa nostra. 
Però si això és una idea idíl·lica, una 
utopia, llavors cal que els nostres 
mandataris facin servir la seva au-
toritat, emanada de tots nosaltres, el 
seu poble, per tal de vetllar i encar-

rilar les actituds incíviques, i eliminar 
els elements viaris sobrers  que les 
propicien.

El cas “De Gea” de l’Anoia
•• DIRECTIVA UNIÓ ESPORTIVA REBROT

Des de la Unió esportiva Rebrot volíem 
deixar constància en unes breus línies 
de la que creiem és una gran injustícia.
Hi ha una sèrie de jugadors (dels quals 
un ens afecta a nosaltres ) que volen 
canviar d’aires i se’ls està tallant les 
ales.
Estem parlant de jugadors juvenils de 
la Unió esportiva San Mauro, un club 
el qual en principi és una referència 
del futbol base a la comarca de l’Ano-
ia però què per falta d’ètica o pel seu 
propi egoisme (resposta del coordina-
dor: pel benestar del  grup) no donen 
baixes a jugadors que volen jugar en 
altres clubs de la comarca. 
D’aquesta manera els volen coaccio-
nar obligant-los a jugar sí o sí al club 
que segons contracte els pertoca o 
simplement deixant-los sense jugar 
una temporada sencera. 
Potser no som ningú per jutjar aquest 
fet però sí que volien que se sabés, ja 
que ens afecta. Perquè tenim un juga-
dor que vol venir al nostre club, que 
porta des de el 18 d’agost sense que 
es perdi un entrenament del que ell 
creia seria el seu nou club i que porta 
4 jornades veient als seus nous com-
panys des de la graderia. 
Segurament  aquest fet podria omplir 
debats sencers amb dispars opinions. 
Obrim les portes del nostre club als di-
rigents del San Mauro per parlant-ne i 
solucionar el tema.
Gràcies. 

La Bassa de Capellades
•• FRANCISCA MORENO

No és la primera vegada que estic a 
Capellades, però en aquesta ocasió 
m’ha decebut molt l’actual estat de la 

Bassa. És deplorable que hagin arri-
bat a deixar aquest espai públic que li 
dóna tanta identitat a Capellades amb 
el poc nivell d’aigua que té, el brut que 
hi ha el fons i els pobres peixos i la tor-
tuga que encara queden, no saben on 
posar-se per lliurar-se d’un final segur. 
No sé el que fa o pensa l’equip de go-
vern, jo no estic censada a Capellades 
però a qualsevol que li ensenyi en foto 
o en directe la situació de la Bassa no 
podran per menys que dir que li estan 
traient a la vila part del seu passat i la 
deixaran sense el seu futur industrial, 
que gràcies a la deu d’aigua que mo-
via la indústria paperera del sector, era 
coneguda a tota la zona. 
Què els expliquen a les escoles que 
visiten el Molí Paparer? 
Com poden entendre els nens com fu-
sionaven si no hi ha aigua per moure la 
roda que fa picar els martells? 
En fi, tenen molt a recuperar de pa-
trimoni cultural, fer camins verds, on 
poder anar a caminar, fer bicicleta o 
practicar esport, que doni més vida a 
Capellades, però una cosa que tenien 
l’han deixat perdre: la Bassa.

Dia 16: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 17: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 18: BAUSILI/ Born, 23
Dia 19: CASAS V./ Soledat, 119
Dia 20: PILAR/ Av. Mestre Muntaner, 26
Dia 21: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 22: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58

cartes al director
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Ponts que uneixen pobles i persones
DIVENDRES
16 d’octubre de 2015

Són peces tant claus en les 
carreteres que des del 2002 
la Diputació de Barcelona 
té un programa específic de 
conservació i rehabilitació 
de ponts, unes construc-
cions que s’insereixen tant 
en el paisatge urbà –on els 
ponts són un element princi-
palment d’ús per a vianants- 
com fora dels municipis. A 
través d’aquest programa 
s’avalua el seu estat gene-
ral, l’específic dels mate-
rials en què està construït, 
aspectes com les cimenta-
cions, els elements estruc-
turals, el drenatge, les juntes 
de dilatació i les voreres. 
S’estudien les seves man-
cances, es comptabilitzen 
la quantitat de vehicles que 
hi circulen diàriament i es 
prioritzen les intervencions. 
Cal destacar que molts 
d’aquests ponts no són no-

més un element d’enginyeria 
sinó que moltes vegades 
tenen un valor patrimonial, 
històric i estètic. És per això 
que les intervencions que 
s’hi planifiquen sempre lli-
guen els principis de màxima 
seguretat i compliment de la 
normativa actual en matèria 
d’infraestructures viàries 
amb la rehabilitació que es 
necessita i la preservació 
d’aquells elements arquitec-
tònics conservables.

La Diputació destinarà 100.000 euros per ajudar de forma immediata als refugiats en la fase d’itinerància.  Foto: iStock.com / EOPITZ
En els darrers anys, la Dipu-
tació de Barcelona, a través 
de l’Àrea de Territori i Sosteni-
bilitat, ha destinat 9,3 MEUR 
a la rehabilitació i reforma 
de ponts, i a la construcció 
de nous; concretament un, a 
Sant Pere Sacarrera. De re-
habilitacions - 108 -,  n’hi ha 
hagut algunes que han estat 
realment complexes des del 
punt de vista arquitectònic 
i patrimonial. És el cas, per 
exemple, del pont de Sant 

Quirze de Besora, sobre el 
riu Ter, que amb una inversió 
d’1,3 MEUR, ha suposat una 
obra en què s’ha eixamplat el 
tauler  -l’espai per on circulen 
vehicles i vianants-, s’han mi-
llorat dels accessos, s’ha do-
tat de nou equipament i con-
tencions al pont però s’han 
respectat els pilars existents. 
El resultat és un pont perfec-
tament segur i còmode tant 
per als vehicles –camions de 
gran tonatge inclosos- com 

per a les persones –que ara 
disposen d’unes voreres prò-
pies al llarg de tot el pont-.

El de Sant Quirze de Besora 
és un exemple de les cons-
tants actuacions a aquests 
ponts de la Diputació, on es 
treballa de forma continuada 
i ordinària en el manteniment 
d’aquest patrimoni que forma 
part de la seva xarxa de carre-
teres locals: 1.585 quilòme-
tres de vies amb 433 ponts.

N’hi ha de centenaris 
i, fins i tot, de l’època 
romana i medieval. 
Centenars de ponts 
farceixen el territo-
ri de la província i, 
d’aquests, 433 són de 
la Diputació de Bar-
celona. Desafiant els 
vessants esquerps 
de muntanyes i rius, 
uneixen pobles i per-
sones i l’acurat man-
teniment que se’n fa 
els hi dóna un futur 
de servei durant molts 
anys.

Al pont de Sant Quirze de Besora, sobre el riu Ter, s’ha eixamplat el tauler, s’han millorat dels accessos, i s’ha dotat de nou equipament i con-
tencions al pont. Crèdit: Diputació de Barcelona.

Al pont de la Gleva, entre Manlleu i les Masies de Voltregà, s’hi va haver de fer una actuació d’urgència perquè un accident de trànsit va desplaçar el tauler. Finalment, es va canviar 
aquesta peça per garantir la màxima seguretat i es va aprofitar per fer voreres protegides per a vianants. Crèdit: Diputació de Barcelona.
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La resposta és res. Intentaré explicar-ho. Posant-hi 
més o menys èmfasi, periodistes i polítics semblen 
haver-se posat d’acord per dir que ara s’haurà d’es-
perar a veure qui guanya les eleccions espanyoles 
i, a partir d’aquí, es fan especulacions sobre quines 
ofertes es podrien fer a Catalunya des d’una nova 
majoria política a Espanya. Però és poc realista dub-
tar que, guanyi qui guanyi les eleccions del 20-D, 
l’actitud espanyola seguirà sent exactament igual 
que fins ara. Entre els dirigents polítics espanyols 
hi ha una voluntat inequívoca per retenir Catalunya, 
sigui com sigui. Per tant, dir que ara s’ha d’esperar 
fins després de Reis per veure qui governa a Madrid 
em sembla que no porta enlloc. Repassem, doncs, 
què pensen els líders polítics amb possibilitats de 
governar Espanya.
Des de la dreta de Rajoy i Rivera només cal esperar 
més autoritarisme i recentralització. Des de Pode-
mos plantegen, de forma creixentment ambigua i en 
clau espanyolista -no oblidem que s’acosten elecci-
ons- negociar un nou encaix de Catalunya a Espa-
nya. Però Iglesias sembla ignorar que una bona part 
de la societat catalana el que vol és desencaixar-se 
d’Espanya i assolir la majoria d’edat política amb la 
creació d’una república. 
Ens queda el socialista Sánchez. Fa pocs dies va 

Què es pot esperar de 
l’Espanya post 20-D?

MIQUEL SAUMELL ·    @Miquel Saumell

concedir una llarga entrevista a La Vanguardia, 
i la conclusió que en vaig treure és decebedora. 
Sánchez suggereix una reforma constitucional en 
clau federalista que encara empitjoraria les coses. 
Per cert, s’ha de ser atrevit per proposar-ho en un 
país sense federalistes. Segons Sánchez, Catalunya 
no és una nació, ni una realitat nacional, ni una na-
cionalitat, sinó només una singularitat, un concepte 
entranyable que m’ha fet pensar en els Coros y Dan-
zas del franquisme. El mateix personatge ja havia 
suggerit una dolenteria en forma de regal enverinat 
als catalans: traslladar el Senado a Barcelona. Però 
qualsevol persona amb dos dits de front sap que el 
que s’ha de fer amb aquell inoperant cementiri polític 
és suprimir-lo i enviar els elefants que n’ocupen els 
escons a la cua de l’atur. 
Resulta cansat haver-ho d’anar repetint però el con-
tenciós català només es resoldrà mitjançant la con-
vocatòria a Catalunya d’un referèndum vinculant, 
que guanyarà qui obtingui més de la meitat dels 
vots. Això sí, sempre es poden negociar aspectes 
secundaris com, per exemple, fixar una participació 
mínima per donar validesa a la consulta. Seria molt 
assenyat fixar aquesta participació mínima en el cin-
quanta per cent del cens electoral.

Dimarts passat a tarda em trobava a Igualada 
i m’ho vaig fer venir bé per anar a la concen-
tració davant l’Ajuntament per protestar con-
tra la imputació del 9N. Com en molts pobles 
de Catalunya, es va llegir el manifest i es va 
cantar “Els Segadors”. Una acció reivindica-
tiva més en aquest procés que ja fa quatre 
anys que dura. La impressió que en vaig treu-
re va ser que la gent està disposada a sortir 
el carrer tantes vegades com faci falta, diguin 
el que diguin els polítics de l’estat. Quan al 
final del cant dels Segadors es va anunciar 
que el TSJC havia fet un comunicat contrari 
a les manifestacions de suport a la consellera 
Rigau i a l’exvicepresidenta Ortega, la respos-
ta va ser: “Doncs dijous, tots al passeig Lluís 
Companys en suport del president Mas”.
No trobo paraules per qualificar els moments 
que estem vivint, perquè és una situació kaf-
kiana. Jutjar unes persones per promoure una 
consulta -un element bàsic de la democràcia- 
resulta absurd. Sembla mentida que no s’ado-
nin que cada acció que emprenen provoca 
una reacció immediata d’un poble que -ara ja 
ho podem dir- ha perdut la por i el que vol és 
continuar avançant en el camí de la llibertat.
Malgrat tot, penso que no n’hi ha prou amb 
sortir al carrer. Els dies que estem vivint són 
tan decisius que s’han de començar a em-
prendre accions que vagin més enllà de ma-
nifestacions, per multitudinàries que siguin. 
Com escrivia fa poc Salvador Cardús “hem de 
deixar de ser independentistes per passar a 
ser independents”. I ser independents vol dir 
actuar com un  país normal, és a dir, prendre 
decisions com la que va portar al 9N. No cal 
anar contra la llei, n’hi ha prou amb actuar al 
marge. El futur govern, sigui quin sigui, en un 
moment o altre haurà d’assumir que una Ca-
talunya lliure vol dir precisament no dependre 
de ningú, assumir les màximes responsabili-
tats de govern i també les conseqüències que 
comporta.
Ja sé que tot això és molt fàcil de dir, però que 
a l’hora de la veritat la realitat és molt més 
complexa perquè no disposem de prou recur-
sos. Ara bé, si d’entrada es tenen les idees 
clares, caldria tenir el valor suficient per pas-
sar pel damunt de lleis injustes i d’amenaces 
absurdes. De fet, les amenaces ens deixen 
freds, però les lleis hi són. I m’agrada pensar 
en la feinada que tindran els parlamentaris del 
futur per desfer tantes i tantes malvolences 
que en forma de lleis s’han establert per domi-
nar-nos. Sense fer salts en el buit, hem d’anat 
construint un país modern, més just i on pu-
guem disposar de tots els elements necessa-
ris per tirar endavant. Les grans catedrals de 
l’Edat Mitjana no es construïen en pocs dies, 
sinó pedra a pedra, com se sol  dir, “sense 
pressa però sense pausa”.
Els governants saben que tenen al darrere un 
país sencer, que els dóna suport. Això els ha 
d’estimular a continuar en el camí emprès. Per 
part dels nostres adversaris, poden anar ve-
nint imputacions, recursos, desqualificacions 
i tot el que vulgueu. És el seu únic llenguat-
ge i no són capaços de canviar-lo. Per part 
nostra però, com cantava la Trinca, “narinant, 
narinant, narinant...”, conscients que el millor 
menyspreu és ignorar-los. 

Narinant, narinant...

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

“En este país de componendas ...todo queda como 
está” va exclamar Don Fabricio, príncep de Salinas, 
personatge interpretat per un majestuós Burt Lan-
caster, al film El gato pardo de Luchino Visconti, tot i 
fent al·lusió a un frase de l’obra homònima escrita per 
Giussepe Tomasi di Lampedusa.
Moltes vegades es manifesta en nosaltres una mena 
de contradicció interna que, per una banda, tenim un 
anhel de millora general de les qüestions humanes i 
per l’altre banda una incredulitat latent que ens porta 
a expressar frases similars a la de don Fabricio, verbi 
gratia, “cal que les coses canviïn per a que tot seguei-
xi igual”.  Anhel, credulitat feble i renúncia anticipada 
solen anar de la mà d’un innombrable ingent de per-
sones que fan de la frustració i el desengany el seu 
modus vivendi. 
Exclamacions com aquestes són molt concurrents 
en el si d’una societat postmoderna immersa en ple-
tòriques contradiccions. Vivim en un món on moltes 
vegades el mateix propòsit és tractat amb desdeny i 
considerat una manca de seny, una bogeria. La con-
tradicció pot arribar a tal extrem, és tan superlativa, 
que voler canviar les coses que no van bé i que no 
són justes es considera un acte de folia. Em referei-
xo al fet de voler canviar el tarannà de les patologies 
quotidianes amb l’objectiu de frenar les conseqüèn-
cies més atrosses que surten de les decisions dels 
poderosos, dels taurons tigre (en tant que extremada-
ment voraç) de la política econòmica global que con-
demnen, sense escrúpols, al destí més paupèrrim i a 
la mort a milers i milers d’esser humans; em refereixo 
als especuladors de les matèries primeres agroali-
mentàries i als dirigents del Banc Mundial, del Fons 
Monetari Internacional o de l’Organització Mundial del 
Comerç i per descomptat als dirigents de les grans 
corporacions com Monsanto, Aventis, Bayer, Basf, 
Cargill, Dupont, Free on Board, Golden Agri Resour-
ces, etc. Tots plegats, mitjançant les seves respecti-
ves atribucions i competències, juguen amb el pa de 

vida de milions d’essers arreu del món. 
“Quina civilització és aquesta que no ha trobat res mi-
llor que el joc (especulació) de fixar el preu del pa dels 
homes i del seu bol d’arròs ?” (Philippe Chalmin). 
Els especuladors juguen amb la vida de milions d’és-
sers humans i a la llarga amb la de tots. “Abolir total 
i immediatament l’especulació sobre els productes 
alimentaris constitueix una exigència de la raó” (Jean 
Ziegler).
Bogeries!. Utopies!. Aquests són els qualificatius que 
pronuncien els detractors de la justícia, els burladors 
dels que tenim l’anhel de trobar una sortida al camí 
obscur de l’especulació dels aliments bàsics.
A L’Eloge de la folie (París, 1511), Erasme de Rotter-
dam feia una paròdia molt crítica de les contradiccions 
de l’ànima humana, n’extrec unes idees significatives: 
la vida és una comèdia; l’engany és lo veritable; savis 
sense glòria; els feliços són els que s’abstenen de tot 
tracte amb el saber; els incompetents o necis tenen 
una vida grata i són admirats.  Pocs anys més tard, el 
1516, Thomas More escrivia Utopia, una obra sobre 
la recerca de la societat ideal. Dos visionaris revo-
lucionaris incòmodes amb la seva societat. Ambdós 
varen fer, sense saber-ho, un vaticini del que seria la 
societat contemporània i el món actual, almenys, fins 
el que portem del segle XXI.
La injustícia va de la mà de l’engany; es tergiversa 
la veritat per ocultar les negligències i els comporta-
ments injustos i destructius dels poderosos, dels que 
decideixen al seu arbitri i capritx la sort de la huma-
nitat.
És de bojos dir la veritat i voler la justícia?. Sí pels 
“amos de món”. Doncs jo vull ser un boig.
No ens ha d’estranyar gens que un autor anònim hagi 
dit que la veritat és un acte revolucionari.
Acabo amb un pensament del historiador Jean Char-
les Angrand que diu: “El hombre blanco ha llevado a 
niveles nunca alcanzados la civilitzación de la men-
tira”.

La folia de la veritat i la justícia
JOSEP ORIOL JORBA ·    
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Aquest estiu per raons personals he estat prop d’un 
mes a Irlanda convivint amb gent del país. Com a 
català, l’experiència m’ha estat útil per adonar-me 
de coses que sovint, no es perceben des del terrer 
estant. 
Primera. La qüestió catalana no existeix per a una 
majoria dels irlandesos. A Irlanda, a poc més de 2 
hores d’avió, un país que no fa ni un segle que és 
independent d’Anglaterra i que, en el seu particular 
procés, va mantenir estrets lligams amb la política 
catalana. Això ens pot indicar quina serà la percep-
ció a les repúbliques bàltiques, Eslovènia, Txèquia 
–o tants d’altres estats recents i per tant, a priori, 
més receptius– d’aquí a uns anys quan els prota-
gonistes dels respectius processos passin a millor 
vida. I ull! Al capdavall, és bastant natural. Potser 
demà ens passarà a nosaltres!
Segona. Pels irlandesos, i per extensió, per a molts 
europeus, Espanya és, primer que res, tota ella, un 
destí preferent de lleure. Sol, platja, festa, menjar i 
beure. D’entrada, un espanyol és algú que més aviat 
cau bé, els “happy spaniards”. Per un sector de gent, 
tal vegada més cultivats, més enllà d’allò també hi 
ha l’Espanya fosca (Franco, la Inquisició, l’Opus Dei, 
l’imperialisme...) que els pot posicionar o si més no, 
despertar-los curiositat per la causa catalana. Però, 
bona de la opinió pública general no passa del pri-
mer punt.
Tercera (i a propòsit dels anteriors). Tot i la desco-
neixença general del fet català, el FC Barcelona, el 
Barça, és absolutament present. Aquest cop, i fent 
ús del pragmatisme, el país que té al darrere –soci-
etat i polítics– (també podríem llegir-ho com el país 
que el sosté) li hauria de demanar al club un gest 
clar. La potència d’aquest gest ajudaria a visualitzar 
la demanda a la comunitat internacional. Com cap 
altre. M’atreviria a dir que prescindir-ne és un luxe.
Quarta. Partint de zero, resulta extremadament com-
plicat raonar a un ciutadà d’un estat “normal” perquè 
una part d’un tercer estat pretén la secessió. Si més 
no, ho és basant-nos “només” en raons culturals o 
econòmiques i en absència d’opressió física, conflic-

Un món sense escales intermèdies
RAMON QUERALT ·    

te armat o falta de democràcia. La via catalana cap 
a la independència és anòmala. Tot i que gairebé 
cap català no els canviaria els papers, fins i tot els 
bascos ho tenen més fàcil per despertar interès en 
l’interlocutor. Caldria una campanya de pedagogia al 
món gairebé cos a cos, òbviament inviable.
Cinquena. Un estat constituït no està pendent dels 
veïns. O n’està just pel que cal. En canvi, una part 
important del país (i les coses que s’hi fan i produei-
xen) viu en un permanent excés de zel per exhibir-
se i demostrar al món que és adult. El llindar català 
d’autoexigència està per damunt de la mitjana de 
països socioeconòmicament semblants. Això no és 
dolent però, vulguem o no, es relaxarà quan serem 
estat. Altrament, ens desempallegarà de complexos 
absurds respecte certes característiques que poden 
ser percebudes com una riquesa. O si més o no, 
així les hi considerem quan les veiem en carn d’un 
altre. Poso per cas, la sardana o més exactament, la 
música de cobla.
I sisena. Els anglesos de fa cent anys, l’antiga me-
tròpoli, no eren els anglesos d’ara que han deixat 
exercir l’autodeterminació a Escòcia. Llavors no ho 
van posar fàcil. Parlem d’una confrontació violenta 
oberta i d’una perllongada negació de reconeixe-
ment. Malgrat això, avui les relacions entre ambdós 
països són cordials, o millor dit, normals (i això, que 
a l’Ulster hi perviu un conflicte latent). En resum, en 
les relacions internacionals, el pragmatisme s’impo-
sa.
Vist tot plegat, encara em pregunto més quins avan-
tatges té no ser un estat i encara em resulta més 
xocant allò de que “el nacionalisme es cura viatjant”. 
Francament, de fora estant, encara es posa més de 
relleu que al món no hi ha escales intermèdies d’or-
ganització político-administrativa. Fins a nou avís, al 
món hi ha estats, com a Espanya hi ha províncies, 
a Catalunya comarques i a Andorra, parròquies. El 
que roman entremig són anomalies. En tot aquest 
procés, que va per llarg –com tot allò que és impor-
tant– s’hi juga això, ser normals o anomalia.

El festival Esport i Natura del passat cap de set-
mana, tal i com fa l’European Balloon Festival 
cada juliol, ens ha dirigit la mirada cap a un gran 
indret de la ciutat com és l’avinguda de Catalunya 
i les seves tres pastilles de terreny lliure. Unes es-
planades que tenen un nom des de fa anys: Parc 
11 de setembre, però de parc n’hi ha ben poc. El 
govern de la ciutat ha anunciat que això canviarà i 
és una bona notícia: gespa i grades són les recep-
tes per dignificar la pastilla central.
Està molt bé planificar un parc, però abans caldria 
obrir el zoom per anar més enllà i tenir clar en què 
s’ha de convertir la resta de l’avinguda perquè el 
parc no sigui una peça que va per lliure. El mateix 
arquitecte de l’Hospital, Emili Donato, va plantejar 
un projecte global de reurbanització de la zona: 
una rambla central des de la rotonda del Canale-
tas fins a la de l’avinguda Balmes i una reordena-
ció de la calçada des de la rotonda del Canaletas 
fins a Can Busqué amb una mitjana de vegetació 
tot fent el vial més amable i accessible. Pel Parc 
11 de setembre projectava una gran esplanada per 
tot tipus d’activitats al terreny més proper a l’Hos-

pital i un passeig d’arbres al costat dels cotxes. 
Fins i tot proposava una torre-mirador per veure el 
“sostre” d’Igualada. Aleshores no es parlava de les 
altres dues pastilles que segueixen lliures perquè 
estaven destinades als quatre edificis del World 
Trade Center.
Caldria recuperar aquest criteri de planejar el futur 
de l’avinguda de Catalunya de manera global. A 
banda de fer un parc i d’acabar la rambla que hi ha 
a mig fer, seria necessari marcar unes línies clares 
de què hi volem i què no hi volem. Això potser evi-
taria aterratges com el de Mercadona o Burguer 
King que la converteixen més en una avinguda de 
polígon industrial que de ciutat. Un fets que traei-
xen la intenció d’anar-la fent més urbana i menys 
carretera que la construcció de l’Hospital va venir 
a exemplificar molt bé. De fet, va ajudar a enter-
rar la vella costum de dir-li “antiga N-II”. Igualada 
és orfe de grans espais lliures així que aprofitem 
l’oportunitat que ens brinda l’avinguda de Cata-
lunya: planifiquem-la bé perquè sigui un gran eix 
digne i referent amb habitatges, equipaments, co-
merços i espais verds.

JORDI CUADRAS • Vuit lletres

El futur de l’avinguda de Catalunya
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Ahir es va commemorar el 75 aniversari de l’afu-
sellament del president Companys. Aquests dies 
hem pogut veure un extraordinari documental a 
TV3, El viatge d’en Companys, que ens ha permès 
conèixer una mica més aquesta figura política de 
gran estima per a tots els catalans. Amb tot, més 
enllà de recordar els fets històrics que el van con-
duir a una farsa de judici i a la seva posterior exe-
cució, ha estat segurament fàcil per a la majoria de 
televidents trobar significatives semblances entre 
les particularitats polítiques d’aquell període, i les 
actuals. Tantes que, en un determinat moment, 
semblaven idèntiques. Una delicada situació po-
lítica a Espanya, aversions a la monarquia com a 
sistema d’Estat, convulsions a Catalunya on l’inde-
pendentisme guanyava a pobles i ciutats, un pre-
sident independentista, clams de federalisme que 
no entenia ningú, una classe benestant que pres-
sionava per salvar els seus interessos econòmics 
amb l’Espanya poderosa, una classe treballadora 
aixecada contra l’statu quo imperant, conflictes en-
tre els polítics catalans que fins feia quatre dies 
semblaven de la mateixa corda... 
Els orígens a tot plegat continuen essent els matei-
xos de sempre. La força de la imposició, com a tal, 
sense cap mirament, acaba per ser incompresa i 
finalment vençuda. Això ja passava en temps dels 
romans, i la història ha deixat molts més exemples.  
Ja fa anys que prestigiosos sociòlegs i historiadors 
de tot l’Estat expliquen que el gran error a Espanya 
ha estat la seva incapacitat absoluta per tancar les 
seves ferides obertes. Hi ha països que avui tenen 
una unitat nacional indiscutible, que en gran mesu-
ra prové d’haver fet les paus amb les seves misè-
ries. Aquí no es va fer mai, ni en l’antiga Guerra de 
Successió que recordàvem l’any passat, ni en els 
conflictes del segle XIX, ni, òbviament, en la Guer-
ra Civil. Altres països ho van fer, com Alemanya.
El reconegut historiador Paul Preston ha recone-
gut en més d’una ocasió que “hi ha moltes ferides 
que encara no estan tancades i la forma de tancar 
no és no parlant d’elles. Molts que van estar direc-
tament implicats o ho van estar durant la dictadura 
ara passen per absolutament demòcrates. El pro-
blema és que no s’han demanat responsabilitats 
per això”.
Estem en un país on una organització falangista 
va aconseguir fer fora de l’Audiència Nacional a 
un jutge com Baltasar Garzón, i ara ens la trobem 
intentant destruir el president de la Generalitat. Un  
país que posa traves a la memòria històrica dels 
qui mereixen justícia per dormir definitivament en 
pau. Un país incapaç de reconèixer el magnici-
di que va cometre Franco i l’assassinat de l’únic 
president democràticament escollit en la història 
d’Europa... No ens enganyem. Ahir, Franco tenia 
un advocat assegut davant Artur Mas.
Espanya té una ferida oberta que no vol o no sap 
tancar, i que l’està podrint per dins... 
Que ens agafi ben lluny quan tregui tot el pus.

JORDI PUIGGRÒS - @jordipuiggros67

La ferida
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Dilluns ens deixava Manuel 
Miserachs i Codina, a l’edat de 
92 anys,  qui va ser primer el 
primer alcalde de la ciutat des 
de la recuperació de la demo-
cràcia, entre els anys 1979 i 
1991, i posteriorment, també, 
el primer president del Consell 
Comarcal de l’Anoia.
Miserachs, advocat de pro-
fessió i militant d’Unió Demo-
cràtica de Catalunya, tenia 
una delicada salut producte 
de la seva avançada edat, 
però se’l va veure recentment 
en un acte públic on va coin-
cidir amb tots els alcaldes de 
la ciutat des del 1979. També 
va ocupar el penúltim lloc de 
la candidatura d’Unió a les úl-
times eleccions al Parlament 
de Catalunya, el passat 27 de 
setembre. 
La notícia de la seva pèrdua 
va comportar de seguida mos-
tres de condol de la societat 
civil i política de la ciutat. La 
corporació municipal va de-
cretar tres dies de dol i les 
banderes van onejar fins ahir 
a mig pal amb crespó negre al 
balcó consistorial i a la Plaça 
de l’Ajuntament. El mateix va 
succeir al Consell Comarcal 
de l’Anoia.
La capella ardent d’en Ma-
nuel Miserachs, instaŀlada al 
Tanatori, va rebre la visita de 
moltes persones, entre elles 
l’expresident de la Generalitat, 

Mor Manuel Miserachs i Codina, alcalde 
d’Igualada entre 1979 i 1991

Manuel Miserachs, en una foto molt recent, amb tots els alcaldes de la ciutat des de 1979. D’esquerra a dreta, Josep Maria Susanna (1995-1999), 
Ramon Tomàs (1991-92), Manuel Miserachs (1979-1991), Marc Castells (des de 2011), i Jordi Aymamí (1992-95 i 1999-2011).

Igualada
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Va ser sempre un home com-
promès amb els seus ideals. 
La seva joventut va estar 
marcada per la guerra civil. 
Li agradava explicar que grà-
cies a uns soldats italians ha-
via salvat la vida. Una vega-
da acabada la guerra va fer 
la mili i va servir a Melilla. Al 
acabar la seva etapa militar 
va estudiar la carrera de dret, 
dedicant a l’advocacia tota la 
vida professional. 
A part de la dedicació a la 
seva família, va ser amic 
dels seus amics i un abran-
dat catalanista en el sentit 
més ample de la paraula. Va 
participar en diferents troba-
des clandestines per la recu-
peració d’Unió Democràtica, 
partit al que va ser fidel tota 
la vida. Era un enamorat de 

la seva terra i un excursionista 
que estimava trepitjar els ca-
mins i gaudir de la visió des 
del cim de les carenes. 
Va participar en moltes inici-
atives, especialment culturals 
i religioses. Col·laborador de 
moltes entitats i associacions 
sempre va fer honor de la di-
visa “Pau i bé”. Així va ser el 
fundador d’Òmnium Cultural a 
l’Anoia, sent la segona dele-
gació que es feia a Catalunya. 
I a Igualada va ser un element 
significat de molts esdeveni-
ments gairebé impensables 
en aquells moments com l’or-
ganització de Jocs Florals del 
Casal. Va ser un element actiu 
en el manteniment de la ‘Re-
vista Vida...’ l’única publica-
ció en català que es podia fer 
en aquells temps i que dirigia 

Mossèn Còdol. I el 1964 el van 
denunciar per distribuir ‘Serra 
d’Or’ la revista que s’editava a 
l’abadia de Montserrat i dirigia 
el monjo Maur Maria Boix. I 
quan Jordi Pujol era a la presó 
de Saragossa, va ser un ajut 
desinteressat de la seva famí-
lia. 
Va ser el primer alcalde 

d’Igualada - dels ajuntaments 
democràtics nascuts després 
de la dictadura - encapçalant 
la llista de CiU, càrrec que va 
revalidar dues vegades. La 
darrera per majoria absoluta. 
No va tenir uns mandats fàcils. 
En aquells moments no eren 
senzilles les relaciones entre 
els membres del seu equip de 
govern i va ser contestat per 
alguns membres de la coali-
ció. 
Però va saber estar a l’alça-
da del repte. El primer que 
va fer en prendre possessió 
de l’alcaldia va ser signar la 
conformitat dels comptes, tot 
declarant que tenia confiança 
absoluta en la honestedat dels 
que havien administrat el mu-
nicipi fins aquell moment. I el 
salari d’alcalde el va donar a 

entitats benèfiques, perquè 
entenia la responsabilitat 
com un servei públic i no com 
una professió.
Durant el seus mandats va 
haver d’enfrontar-se amb la 
redacció del vigent Pla d’Or-
denació de la ciutat, avui en-
cara vigent, l’acord de l’hos-
pital i la Mútua,  l’arranjament 
del Passeig Verdaguer i mol-
tes situacions derivades de 
la Transició, entre elles el 
23 F. Però la seva sobrietat, 
tenacitat, tarannà dialogant 
i paciència, van fer possible 
tirar endavant la majoria dels 
projectes que va endegar, 
segurament no com els havia 
plantejat, però gairebé sem-
pre fruit del consens de tots 
els que hi participaren.

Un home compromès amb els seus ideals
Dimecres, la basílica de Santa Maria va quedar petita en el darrer adéu a Manuel Miserachs.

Jordi Pujol, amb qui mante-
nia una forta amistat des dels 
temps de la dictadura, i que ha 
perdurat sempre amb el pas 
dels anys.
Dimecres al migdia, la Basíli-
ca de Santa Maria es va om-
plir per donar el darrer adéu a 
una figura referent de la políti-
ca igualadina en la Transició. 
S’hi van poder veure regidors 
de diferents èpoques, tots els 
alcaldes de la ciutat, el secre-
tari general d’Unió, Ramon 
Espadaler, i moltíssimes per-
sones que, de forma anònima, 
van voler ser presents en el 
comiat. 
Tal i com va explicar el mos-
sèn, Miserachs va tenir cura 
d’organitzar, fins el darrer 
detall, la missa per la seva 
ànima. La cerimònia, amb 
l’acompanyament musical i de 
cant gregorià, va finalitzar amb 
les paraules d’agraïment de la 
família per part d’una de les 
seves quatre filles, i moments 
abans, tots els seus néts van 
participar tot llegint pregàries.
El taüt d’en Manuel Miserachs 
era cobert per una Senyera, i 
unes fulles d’Heura i d’Olivera, 
símbols de la pau, la victòria 
i la llibertat. En el seu recor-
datori, va deixar escrites unes 
paraules per acomiadar-se de 
tots els igualadins: amor, per-
dó, veritat, fe, esperança, ale-
gria i llum. 
Descansi en pau.
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L’Anuari Econòmic Comarcal 
que cada any edita Catalu-
nya Caixa, dirigit pel catedrà-
tic d’Economia Josep Olivé, 
reflexa en la darrera edició, 
publicada fa pocs dies, bones 
dades en conjunt per a Cata-
lunya i també per a l’Anoia. 
Aquest document és un refe-
rent per a moltes empreses i 
institucions ja que elabora un 
anàlisi de la situació econòmi-
ca a nivell comarcal.
Segons l’Anuari 2015, el Pro-
ducte Interior Brut (PIB) de 
l’Anoia va avançar d’un 0,87% 
el 2014 (davant el -0,26% del 
2013), per sota la mitjana ca-
talana (1,52%). Els resultats 
del 2014 expressen un des-
favorable any en el primari 
(-8,55%) i la continuïtat de les
pèrdues a la construcció 
(-1,64%), caigudes compen-
sades pels avenços de la in-
dústria (0,15%) i, en especial, 
dels serveis (2,10%). 

Creixement del sector 
dels serveis
Amb aquesta millora, el canvi 
en el VAB comarcal acumulat 
entre el 2010 i el 2014 se si-
tua en el -3,57%, superior a 
la mitjana catalana (-0,96%), 
reflectint la intensa davallada 
de la construcció (-32,66%), 
a la que han acompanyat les 
pèrdues del primari (-6,51%) 
i la indústria (-1,49%), mentre 
que els serveis ja acumulen 
creixements (3,35%).
El 2014, afageix l’Anuari Eco-

L’Anuari Econòmic 
Comarcal reflexa un 
canvi en positiu de 
l’economia de l’Anoia, 
si bé encara és per 
sota de la mitjana 
de la recuperació 
del país

El PIB de l’Anoia va créixer el 2014 un 0,87%, 
amb un notable augment del sector dels Serveis

nòmic Comarcal, el sector pri-
mari va caure per la contracció 
de l’agricultura (-10,13%), ar-
rossegada per la caiguda dels
cereals (-14,17%) i també de 
la ramaderia (-6,96%), amb 
descensos a les produccions 
d’aviram (-17,50%) i al boví 
(-1,53%), mentre el porquí 
creixia d’un moderat 0,08%.
La lleugera millora de la pro-
ducció industrial es va acon-
seguir malgrat la pèrdua de 
les branques de l’energia 
(-7,25%), per l’avenç de les 
manufactures (1,35%). En 

aquest àmbit, el resultat final 
inclou davallades al tèxtil, con-
fecció, cuir i calçat (-2,17%), 
un sector que aportava el 
23,78% del VAB manufacturer 
el 2013, i del cautxú i matèries 
plàstiques (-0,52%), mentre 
que el paper i arts gràfiques, 
amb un 22,66% del VAB ma-
nufacturer el 2013, compensa-
ven aquestes davallades amb 
un avenç del 2,82%. 

Un 8% menys d’atur 
a la indústria
Tot i la millora, l’afiliació a la 

indústria es va contreure mo-
deradament el 2014 (-0,35% 
el 2014), mentre que l’atur 
registrat del sector es redueix 
d’un -8,5%.
La continuïtat de la caiguda a 
la construcció (-1,64%, davant 
el -9,09% del 2013), reflecteix, 
en especial, la de l’obra civil 
(-9,75%) i de la construcció 
residencial (-10,09%), tot i la 
suau recuperació dels habi-
tatges iniciats (4,55%), per la 
notable pèrdua encara dels 
habitatges en construcció 
(-22,4%), mentre que l’edifica-

ció no residencial (2,79%) i la
rehabilitació (0,47%) conte-
nien la davallada agregada. 
Amb aquests registres, els 
afiliats al règim general de la 
Seguretat Social i autònoms 
caigueren de -2,42% el 2014, 
mentre que l’atur registrat 
resulta en un descens del 
-21,7% el 2014.

El comerç va 
avançar un 2,5%
Finalment, la notable millora 
dels serveis va ser conse-
qüència de la recuperació dels 
privats (2,42%), així com dels 
públics (1,05%). El comerç, 
que aporta prop del 28,62% 
del VAB terciari, va presentar 
un avenç del 2,50%, mentre 
que les activitats immobiliàries 
(15,90% de pes) creixien un 
1,75%. Amb aquesta dinàmi-
ca, els afiliats dels serveis van 
incrementar-se d’un 2,25% 
el 2014, mentre que l’atur re-
gistrat al sector va caure del 
-3,84%.
En l’apartat destinat a l’Ano-
ia, l’anuari publicat per Cata-
lunya Caixa conclou que en 
general, els afiliats al règim 
general i d’autònoms de la Se-
guretat Social varen canviar 
la dinàmica negativa anterior, 
amb un augment de l’1,06% el 
2014, front el -3,39% del 2013, 
al temps que l’atur registrat re-
trocedeix del -6,55%, a com-
parar amb el similar -6,86% 
català.

L’Anuari Econòmic Comarcal 
de Catalunya Caixa determi-
na que el 2014 va marcar la 
sortida de la recessió a Cata-
lunya gràcies a la recuperació 
de la demanda interna, i més 
concretament, del consum 
privat i de la inversió.
Si al 2013 la demanda inter-
na va patir una contracció del 
3,3%, el 2014 va pujar fins al 
2,6%. Pel que fa el saldo glo-
bal dels intercanvis de béns i 
serveis, tant amb la resta del 
món com amb Espanya, redu-
ïa la seva positiva contribució 
al creixement del PIB, des 
dels 2,3 punts percentuals 
el 2013 fins a una aportació 
negativa el 2014 (-0,8 punts 
percentuals al creixement del 
PIB).
Les Comarques Centrals van 
presentar un notable augment 
del VAB (2,31%) per davant 
de l’increment de les Comar-
ques de Muntanya (2,12%), 

de les de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (1,65%), de l’Eix 
de Girona (1,63%), del Pla 
de Lleida (1,63%) i de les del 
Camp de Tarragona (1,05%). 
Per contra, el VAB de les Ter-
res de l’Ebre va retrocedir un 
2,77%, segons l’Anuari.
D’altra banda, al 2014, el gruix 
de les comarques del país va-
ren començar a presentar re-
gistres positius, quan tot just 
un any abans la majoria con-

tinuaven presentant caigudes 
d’activitat. Així, un total de 37 
comarques varen presentar 
ritmes de creixement positius, 
quan el 2013 aquest nom-
bre era només de 24. A més 
a més, de les 37 comarques 
amb augments del PIB, en 24 
casos el seu avenç fou supe-
rior a l’1,52% de mitjana del 
país.
En segon terme, només qua-
tre van presentar davallades 

del seu VAB, totes elles situ-
ades al sud del país, encara 
que els comportaments secto-
rials que expliquen aquestes 
reduccions són molt distints a 
cadascuna d’elles. Es tracta de 
l’Alt Penedès (-0,03%), el Tar-
ragonès (-0,53%), la Terra l’Al-
ta (-2,37%) i la Ribera d’Ebre 
(-7,22%).
En tercer lloc, cal destacar el 
paper que han tingut les pro-
duccions energètiques (amb 
caigudes notables en l’energia 
d’origen nuclear i avenços re-
llevants en la de caràcter hidro-
elèctric), que expliquen el per-
què els extrems de canvi del 
VAB comarcal se situen entre 
el mínim de la Ribera d’Ebre 
(-7,22%) i el màxim de l’Alta 
Ribagorça (+3,94%).
Finalment, el mapa de crei-
xements comarcals el 2014 
mostra algunes particularitats 
específiques. Així, les 24 co-
marques que van créixer per 

sobre l’1,52% català es con-
centren majoritàriament a 
l’àrea nord-est del país, des 
del Garraf a la Cerdanya i el 
Baix Empordà, abraçant un 
bon grapat de les comarques 
metropolitanes de Barcelona 
i de l’Eix de Girona. A aquest 
conjunt, s’hi suma un segon 
més dispers, a l’extrem nord-
occidental, que s’estén des 
de l’Alta Ribagorça i el Pa-
llars Sobirà fins al Segrià i les 
Garrigues al sud i l’Alt Urgell 
a l’est. Finalment, tres comar-
ques tarragonines també s’in-
clouen en aquest conjunt més 
expansiu, l’Alt i el Baix Camp i 
el Montsià.
El sector que va marcar el crei-
xement durant l’any passat va 
ser el sector serveis, una bran-
ca que genera prop de les tres 
quartes parts de l’activitat del 
país i que, després de la da-
vallada del 2013, va tornar a 
créixer a un ritme de l’1,8%. 

Recuperació de la demanda interna, sortida de la recessió?

Josep Olivé, durant la presentació de l’Anuari Econòmic Comarcal.
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L’economia municipal sembla 
millorar de forma notable. Així 
sembla escoltant les paraules 
de l’alcalde Marc Castells, i a 
tenor del pressupost munici-
pal que l’Ajuntament aprova-
rà el proper dimarts, de 51,7 
milions d’euros comptant les 
empreses públiques. “Si l’any 
passat l’economia municipal 
va passar de la UVI a planta, 
ara estem ja pendents d’anar-
nos-en a casa, això sí, sota 
control mèdic”, deia l’alcalde, 
acompanyat de la nova regi-
dora d’Hisenda, Montserrat 
Duch. Aquest sanejament de 
les arques servirà per arribar, 
l’abril de l’any que ve, a un 
deute del 75% del pressu-
post, la qual cosa entra dins 
dels marges previstos per la 
llei i evitant així el control fi-
nancer de la Generalitat. “Això 
no passava en els darrers 20 
anys”, deia Castells. No es fa-
cin iŀlusions, però, respecte la 
càrrega fiscal: els impostos no 
es baixaran, sinó que es con-
gelen, com l’any passat. Tam-
poc hi ha prevista cap revisió 
cadastral. “Fins quan toqui”, 
deia l’alcalde, és a dir, el 2019.
La voluntat del govern muni-
cipal és aprofitar que arriba al 
final del túnel, per començar 
a obrir l’aixeta de les inversi-
ons, encara molt tímides l’any 
vinent, i dedicar, això sí, molts 
diners a redactar projectes 
del que s’endevina, seran les 
grans obres del mandat a par-
tir del 2017.
El pressupost per al proper 
exercici serà de 49,8 milions 
d’euros pel que fa a l’Ajunta-
ment i de 51,7 milions d’eu-
ros sumant-hi les empreses 
municipals. Això suposa un 
increment aproximat del 5,9% 
respecte aquest any, en bona 
part pels nous deutes que ad-
quirirà l’Ajuntament en forma 
de crèdits. Aquests serviran 
per poder fer diverses inver-
sions per valor de 3,2 milions 
d’euros (veure quadre). El go-
vern municipal treballa amb la 
intenció d’invertir a mig termi-
ni “més de 7 milions d’euros 
a serveis i projectes que han 
de millorar de manera clara 
la qualitat de vida dels ciuta-
dans”.
Tot i no estar contemplat en 
els pressupostos, l’alcalde va 
avançar que la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena havia ja 
encarrilat el projecte de cons-
trucció d’una via verda entre 
Jorba i la Pobla de Claramunt, 
al costat del riu Anoia, que es 
farà l’any vinent i que finança-
rà en un 100% la Diputació de 
Barcelona.

Les principals inversions del 2016

L’Ajuntament entrarà 
en el proper exercici 
dins del límit legal del 
75% d’endeutament, 
quelcom “que no pas-
sava en els darrers 20 
anys”, diu l’alcalde

L’Ajuntament aprovarà dimarts vinent un pressupost municipal 
del 2016 superior als 51 milions, un 6% més que aquest any

Pressupost sostenible
L’alcalde deia durant la pre-
sentació que els números 
municipals del 2016 s’han fet 
“col·locant el ciutadà en primer 
terme i, per això, no només es 
manté la dotació per serveis 
bàsics, sinó que les inversi-
ons que es volen dur a terme 
seran il·lusionants i estaran 
orientades a la millora de la 
qualitat de vida”. Afegia que 
“és un pressupost que definim 
com a sostenible; amb unes 
finances sostenibles vetlla-
des des del bon govern, amb 
inversions sostenibles que mi-
lloraran equipaments i entorn, 
i amb uns serveis sostenibles i 
garantits per les persones més 
vulnerables. És el pressupost 
més social de la història de la 
ciutat”. L’alcalde va dir també 
que l’Hospital o el Consorci 
Sociosanitari d’Igualada, dues 
de les eines de més impacte 
social, han equilibrat els seus 
comptes.
L’Ajuntament destinarà l’any 
vinent 350.000 euros per a 
engegar la redacció del nou 
POUM, i crear el Consell As-
sessor del Bon Govern, un òr-
gan que ha de permetre acos-
tar Administració i ciutadania, 
així com, a partir del gener, 
entrarà en funcionament, com-
plint la normativa europea, un 
portal de la transparència.
 
Acció social
El màxim representant del 
govern municipal ha explicat 
que “proposem també man-
tenir la dotació de caire més 
social, aquella que afecta els 
departaments que presten els 

serveis més fonamentals per 
les persones i que fan costat a 
aquelles famílies que malaura-
dament passen més necessi-
tat”. Castells avança que, per 
segon any consecutiu “des-
tinarem 3,9 milions d’euros a 
les regidories d’Acció Social 
i Entorn Comunitari, de les 
quals depenen parcel·les tan 
fonamentals com els serveis 
socials bàsics, els serveis a 
les persones grans o els cen-
tres cívics, entre molts altres”. 
Afegeix, a més, que “amb 
aquesta xifra, aquest govern 
haurà destinat, al llarg de cinc 
anys, uns 16 milions d’euros a 
aquests àmbits, una quantitat 
que cal posar en valor”. 
   
Reducció del deute 
L’alcalde d’Igualada ha avan-
çat que “novament l’Ajunta-
ment haurà de dedicar l’any 
vinent una quantitat molt im-
portant a la reducció del deu-
te”. Segons ha explicat, 5,9 
milions d’euros es comprome-
tran al retorn del deute i 1,1 
milions als interessos derivats. 
En total, doncs, 7 milions d’eu-

ros en aquest capítol que, com 
recorda, fan que “des de l’any 
2013 hi haguem destinat 29,1 
milions d’euros”. La previsió 
del govern municipal és tancar 
l’any 2016 amb un deute de 
29,9 milions d’euros pel que fa 
a l’Ajuntament i 41,1 milions, 
si es consoliden els deutes de 
les empreses municipals. 
Castells explica que “aquest 
és un exercici de responsabi-
litat, perquè calia redreçar les 
finances municipals i retornar 
la credibilitat econòmica a la 
institució” i afegeix que “fa 
molts anys que aquest con-
sistori no se situa per sota del 
75% d’endeutament i, si no hi 
ha contratemps, preveiem ar-
ribar-hi a l’abril de 2016; això 
ens permetria accedir a noves 
operacions de crèdit, si fos ne-
cessari, un supòsit que a dia 
d’avui a aquest Ajuntament no 
li és permès”. 
L’alcalde apunta, finalment, 
que “aquesta és una respon-
sabilitat que hem assumit des 
del primer dia i que estem exe-
cutant de manera satisfactò-
ria, però sense perdre de vista 
dues altres grans prioritats, 
com són garantir la prestació 
de serveis i estimular i acom-
panyar la reacció econòmica 
de la ciutat”. 
 
Congelació en les 

ordenances fiscals 
En el mateix ple del proper 20 
d’octubre se sotmetran a apro-
vació les ordenances fiscals 
per a l’any vinent. Tal i com 
ha detallat Montserrat Duch, 
els impostos de competència 
municipal “es congelen i pràc-
ticament no experimentaran 
variacions”. Aquests són l’Im-
post d’Activitats Econòmiques 
(IAE), l’Impost sobre Vehicles 
de Tracció Mecànica (IVTM), 
l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres (ICIO), 
l’Impost sobre l’Increment del 
Valor de Terrenys de Naturale-
sa Urbana (IIVTNU) i l’Impost 
de Béns Immobles (IBI).  
Segons la responsable de la 
Hisenda municipal, es mante-
nen, a més, les bonificacions 
establertes en exercicis ante-
riors, com els ajuts per a pa-
gar l’IBI per persones grans i 
famílies monoparentals o les 
bonificacions en la taxa d’es-
combraries per petits locals 
i comerços. La regidora d’Hi-
senda va destacar la introduc-
ció d’una nova taxa per a la 
realització de sonometries per 
part de l’Ajuntament per avalu-
ar molèsties per sorolls.

L’antiga Depunt, nou centre 
de referència del tèxtil
Una altra de les inversions 
més importants del proper any 
2016 serà l’adequació de l’an-
tiga fàbrica Depunt, a l’avingu-
da Balmes, de propietat mu-
nicipal, per convertir-se en un 
centre de referència del sector 
tèxtil de la ciutat, a l’estil del 
què s’ha fet a l’Adoberia Bella 
per al sector dels curtits. Per 
al 2016 s’hi invertiran 225.000 
euros.

Montserrat Duch i l’alcalde Marc Castells, dimecres, presentant el pressupost municipal.

En el ple de dimarts 
també s’aprovaran les 
ordenances fiscals, 
amb una congelació 
general dels impos-
tos, si bé no s’albira 
una revisió cadastral 
fins el 2019

Tram central de l’Anella Verda (inversions al Parc de Vallbona) 350.000
Millora poliesportiu les Comes 300.000
Reformes al cementiri vell 300.000
Obres plaça Castells (segona fase) 200.000
Trasllat Arxiu Històric Comarcal a l’antic edifici de la Teneria 200.000
Asfaltat de carrers 150.000
Obres a la plaça dels Traginers 125.000
Pistes poliesportives Torre Requesens (públiques i de l’IES Badia) 100.000
Adequació espai juvenil Cal Badia 100.000
Pla Accessibilitat 100.000
Manteniment escoles públiques  100.000
Adequació fàbrica Depunt com a nou centre destinat al sector tèxtil 225.000
Redacció nous projectes: renovació integral del complex esportiu 
de Les Comes, la nova Plaça de la Masuca, l’ampliació de la residència 
Pare Vilaseca o el futur Parc Central de l’Avinguda Catalunya 275.000
Voravies carrer del Clos 40.000
Pla de xoc al polígon industrial de les Comes 50.000
Inversions a la deixalleria 45.000
Nau de la brigada municipal (es deixa la nau actual a l’antic escorxador) 100.000
Redacció nou POUM 350.000
Sala polivalent i reformes al pati del Museu de la Pell 200.000
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El ple municipal aprovarà dimarts el pressupost de l’Ajuntament pel 2016.
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

ERC va presentar dimarts als 
mitjans de comunicació un 
pressupost alternatiu al que, 
el dia següent, presentava 
el govern municipal de CDC. 
És la primera vegada que un 
grup de l’oposició presenta 
una proposta alternativa sen-
se que, prèviament, es cone-
gués públicament la del go-
vern. El gest dels republicans 
no va agradar gens ni mica 
al govern municipal, que van 
trobar “lletja” aquesta actitud. 
Tot i això, és també la primera 
ocasió amb Marc Castells d’al-
calde en què existeix damunt 
la taula una alternativa als nú-
meros “oficials” del consistori, 
quelcom que també va fer CiU 
en temps de govern de l’En-
tesa per Igualada. Una acció 
que, per regla general, no té 
cap recorregut en ferm.
El portaveu d’ERC Josep Ma-
ria Palau va matisar que la 
proposta alternativa es va fer 
arribar, però, el mateix dimarts 
al govern de la ciutat. 
En roda de premsa, Palau 
explicava que “pensem que 
durant aquest propers qua-
tre anys no és el moment de 
tornar començar una dinàmi-
ca de fer una gran quantitat 
d’obra nova i d’urbanitzar nous 
espais. Això és l’estil de la ve-
lla política. És l’hora de con-
tinuar reduint la dependència 
del deute, ja que si continuem 
reduint els interessos a pagar, 
podrem augmentar molt més 
els recursos disponibles per al 
foment de l’economia local i la 
inversió social”.

Més de set-cents mil euros 
menys d’endeutament
En aquesta línia, ERC propo-
sa “724.182,90 euros menys 
d’endeutament que el que 
planteja CiU. Cal prioritzar les 
obres de manteniment dels 
equipaments i espais públics 
que ja tenim, especialment a 
les instaŀlacions esportives i 
als espais públics dels barris 
de la ciutat, fent que ho prio-
ritzin i decideixin els propis ve-
ïns”. Els republicans proposen 
que es reservin 500.000 euros 
per a inversió decidida pels 
veïns dels diferents barris.
Per a Palau “amb la nostra 

ERC presenta un pressupost alternatiu que incrementa 
el “gir social i millora la microeconomia local”

proposta de pressupost es pot 
transferir més d’un milió d’eu-
ros cap a les persones i les 
famílies igualadines, fet que 
segur que reactivaria la micro-
economia local”.
Per a Carolina Telechea, re-
gidora d’ERC, “ara és l’hora 
del gir social, de redistribuir i 
transferir recursos cap a les 
persones i famílies igualadi-
nes, com a forma d’evitar el 
creixement de les desigualtats 
i la falta d’igualtat d’oportuni-
tats, com a forma de reactivar 
l’economia local. Això es pot 
fer amb beques per als estu-
diants que realitzen estudis 
fora de la comarca de l’Anoia 
(a les quals proposem que s’hi 
destinin 350.000 euros), amb 
una línia municipal d’ajuts al 
lloguer d’habitatges per a les 
persones i famílies amb deter-
minats nivells de renda (amb 

Els republicans diuen 
que amb la seva pro-
posta s’injectaria més 
d’un milió d’euros a la 
microeconomia local, 
afavorint la petita i 
mitjana empresa i el 
comerç

una dotació de 100.000 eu-
ros)”.
També en el capítol impositiu, 
ERC és contrària a “l’augment 
real dels rebuts per l’Impost 
de Béns Immobles, que com-
portaria mantenir el mateix 
nivell de recaptació que el 
2015, enlloc d’augmentar-
la en 485.000 euros tal com 
proposa CIU, amb la reducció 
d’un 25% de la taxa de recolli-
da de deixalles per a tots els 

autònoms, petits comerciants 
i petits empresaris i l’augment 
d’aquesta taxa d’’un 10% a les 
grans superfícies comercials, 
fet que significaria que el con-
junt d’aquests emprenedors 
disposarien de 185.000 euros 
més per al seu desenvolupa-
ment”, afirmava Telechea.
Per la seva banda, el regidor 

Enric Conill afegia que amb la 
proposta alternativa “s’injec-
tarien més d’1 milió d’euros a 
la microeconomia local, a les 
famílies igualadines, que a la 
seva vegada tindria l’efecte 
beneficiós de reactivar el con-
sum local, el comerç i les em-
preses de serveis locals”.

L’IBI d’Igualada, caríssim comparat 
amb altres ciutats similars 
L’impost de béns immobles, 
l’IBI, més conegut per a 
molta gent com la “contribu-
ció”, és una de les principals 
fonts d’ingressos dels ajun-
taments. A Igualada, però, 
sembla que amb més raó, a 
tenor d’un estudi que Esquer-
ra va presentar a la premsa 
aquesta setmana, i que és 
molt similar a un altre que els 
nostres lectors ja van poder 
llegir l’any passat. 
Segons aquesta anàlisi pro-
cedent de fonts estadístiques 
oficials, a Igualada la mitja-
na dels rebuts de l’IBI és de 
569€, molt per sobre de ciu-
tats similars a la capital de 
l’Anoia, com poden ser Vic, 
on es paguen 339€, o Vila-
franca del Penedès (351€), 
fins i tot per damunt de viles 
de l’àrea metropolitana on el 
preu del sòl urbanitzable està 
pels núvols, com Esplugues 
de Llobregat. Allí, el preu de 
mitjana del rebut de la “contri-
bució” és de 491€, quasi 80 
menys que a Igualada...
L’any vinent, el govern muni-
cipal, segons el pressupost 

que ha presentat, preveu in-
gressar 19,1 milions d’euros 
en l’impost de béns immobles. 
Aquesta xifra espanta als regi-
dors d’Esquerra. 
Enric Conill explica que “es-
tem molt per damunt en recap-

tació, i és evident que aquesta 
xifra s’hauria de reduir. No vo-
lem ser populistes, però sí rea-
listes. Creiem que s’hauria de 
mantenir aquest any reduint el 
coeficient per a cada rebut, i, a 
partir de l’any vinent, anar re-
duint l’impost de forma lenta”. 
El regidor pensa que l’impacte 
d’aquest impost és terrible en 
moltes famílies, doncs el 70% 
dels habitatges que hi ha a la 
ciutat són de propietat.
“Fins ara la prioritat era reduir 
el deute municipal, però ara ja 
no hi ha excusa. Complint la 

normativa actual del límit del 
deute es pot complir perfec-
tament el que diem disminu-
int el coeficient”, deia el regi-
dor republicà.
Amb tot, des del govern 
municipal no sembla que hi 
estiguin decidits, i seguiran 
amb els seus plans. L’alcalde 
Castells deia dimecres que 
“nosaltres fem el que podem 
fer” en aquest tema, i afegia 
que “no està prevista cap re-
visió cadastral fins que perto-
qui per llei”. 

El govern municipal 
preveu ingressar l’any 
vinent més de 19 
milions d’euros en 
l’impost de 
la “contribució”

Es lloguen despatxos petits 
Preus molt econòmics. 

Amb una gran sala per a xerrades, 
conferències, convencions, etc. 
(aforament de 130 persones). 

Al  centre d’Igualada.
Sense despeses de comunitat.

Interessats truqueu al:

696 233 803

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 concursalCtra. Igualada - Valls, km 48,5

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat
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AGENDA de tardor
Per aquesta quarta edició del 
Prepara’t  s’han organitzat diverses 
taules rodones, conferències i tall-
ers pràctics de qualitat, impartits 
per professionals especialistes en el 
seu àmbit, amb l’objectiu de donar 

noves eines i propostes per a la re-
cerca de feina en el mercat laboral.  
Totes les jornades són gratuïtes i es re-
alitzaran al Museu de la Pell d’Igualada.                                                                                                    
Inscripcions:  www.uea.cat                                                               

29/10/2015 - de 13.15h a 16h
Dinar UEA: Com ampliar la nostra xarxa de con-
tactes professionals
A càrrec de Rosaura Alastruey, pionera en la difusió del 
networking professional a Catalunya Socis: 20€ / No so-
cis: 25 € 
Lloc: Restaurant Sesoliveres

04/11/2015 - de 9.30h a 11.30h
Píndola: Jornada Innovació centrada en l’usuari
S’explicarà el per què de la importància d’innovar i com 
fer-ho per donar resposta a les necessitats de l’usuari.  
També s’exposarà un cas d’èxit. Col·labora ACC1Ó
Gratuït
Lloc: Unió Empresarial de l’Anoia

06/11/2015 - de 16h a 20h
Curs de Direcció General per a Pimes a Igualada: 
Management Development Programme
Proposta formativa que ofereix un recorregut per les dife-
rents àrees funcionals de l’organització, des de finances, 
fins a màrqueting, passant per habilitats de lideratge i ges-
tió de talent. Amb la garantia de l’escola de negocis EADA
Lloc: Campus Universitari d’Igualada

10/11/2015 - de 9h a 10.30h
Píndola: ISO 50001 i Eficiència Energètica
S’explicarà què és la ISO 50001de Sistemes de Gestió 
de l’Energia, quins avantatges suposa per a les empreses 
que la implementin, ajuts i subvencions, etc. Col·labora 
Eunèrgia.
Gratuït
Lloc: Unió Empresarial de l’Anoia

13/11/2015 - 8.30h a 14.30h
Curs: Canvis nova norma ISO 9001:2015A
Es donaran a conèixer els canvis principals de la nova 
Norma ISO 9001:2015 respecte a la versió vigent. 
A càrrec d’Alfred Cairó, auditor extern i formador certificat 
per la TÜV RHEINLAND AKADEMIE 
Preu: 120€
Lloc: Unió Empresarial de l’Anoia

1 i 3/12/2015 - de 15h a 19h
Curs: Finances bàsiques per autònoms
Curs per assolir els coneixements necessaris per poder 
aplicar d’una manera ràpida, efectiva i pràctica les eines 
bàsiques de comptabilitat d’una empresa o organització.
Preu: 100€
Lloc: Unió Empresarial de l’Anoia

4a Setmana de l’ocupació 
26, 27, 28 i 29 d’octubre

Dilluns 26: EL MERCAT LABORAL A L’ANOIA

9.30h a 9.45h 
 
Obertura institucional

A càrrec d’ Àngels Chacón, tinent d’alcalde de Dinamit-
zació Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada i Blai Paco, 
President de la UEA. 

10h a 13h 

Taula rodona: Visió general del mercat laboral a 
l’Anoia  
A través dels representants dels sectors econòmics més 
representatius de la nostra comarca, analitzarem quina 
és la situació actual del mercat laboral a l’Anoia, coneix-
erem quins són els sectors econòmics emergents del 
territori i les oportunitats laborals i la formació que es 
requereix per accedir-hi.

Dimarts 27: EL FUTUR DEL MERCAT LABORAL

09.30h a 11h

Conferència: Mirant el futur del mercat laboral . 

Quins sectors oferiran oportu-
nitats? En quins perfils profes-
sionals? Quines empreses es 
preveu que siguin més actives 
creant ocupació? 

Ponent: Jaume Gurt, director 
general d’Infojobs des del 
2010. 

11.30h a 13h 

Conferència: Noves tendències en l’ entrevista de 
selecció 

Els processos de selecció 
de feina van canviant a 
mesura que els departa-
ments de Recursos Humans 
han de donar resposta a les 
demandes de nous perfils 
de treballadors amb unes 
necessitats laborals globalit-
zades, tecnificades i molt 
canviants. 

Ponent: Cèlia Hil, psicòloga, orientadora profes-
sional i formadora en temes 2.0 i marca personal.

Dimecres 28: RECERCA DE FEINA I XARXES        
SOCIALS
 
9.30h a 13h
 
Taller pràctic: Aprèn a utilitzar 
les xarxes socials per a trobar 
una feina  
En aquest taller t’ oferirem in-
formació i aprendrem a utilitzar 
recursos online que es poden 
utilitzar per divulgar el propi 
currículum vitae i per localitzar 
ofertes de feina mitjançant 
blocs, Facebook, Twitter i 
Linkedin. També s’emfatitzarà com hem d’ actuar a les 
xarxes socials. Ponent: Maria Redondo, Consultora en 
Estratègia Digital i especialista en plans de Social Media 
per empreses. 

Dijous 29: POTENCIAR LES NOSTRES QUALITATS 

9.30 a 11h 
 
Taller: Sessió de coaching sobre 
desenvolupament de compe-
tències  
Explicarem com millorar el po-
tencial de cada persona i avaluar 
les seves competències. Una 
activitat primordial en la defini-
ció de l’ objectiu laboral , primer 
pas per a una bona recerca de 
feina o afrontar un canvi profes-
sional.  
Ponent: Maria Fontal, coach per al desenvolupament 
professional. Formadora. Sòcia fundadora de Coaching 
Catalunya. 

11.30h a 13 
 
Conferència: Claus estratègi-
ques per cercar feina a través 
dels contactes personals  
Segons diversos estudis publi-
cats, el voltant del 80% de les 
noves contractacions es pro-
dueixen gràcies als contactes 
personals. Per aquest motiu, en 
el teu procés de recerca de feina 
serà molt important que siguis 
capaç de mobilitzar, potenciar i incrementar el més possi-
ble la teva xarxa de contactes personals professionals.  
Ponent: Rosaura Alastruey, pionera en la difusió del 
networking professional i directora de l’empresa 
ProyectosTic.com.
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El portaveu de la CUP a l’Ajun-
tament, Albert Mateu, ha ex-
plicat que la seva formació va 
votar en el darrer ple municipal 
a favor d’iniciar un expedient 
sancionador contra l’empresa 
que gestiona l’Infinit “ja que es 
tracta d’una situació fraudulen-
ta que agreuja uns costos de 
l’equipament ja de per si de-
sorbitats per a la ciutadania”. 
Mateu recorda que el model 
de gestió de serveis públics 
de la CUP és el directe, no el 
público-privat, i que la CUP és 
partidària “de la municipalitza-
ció, però entenem que els mo-
ments poden ser complicats” 
per afrontar-la, donada la situ-
ació econòmica municipal i la 
legislació vigent. 
El regidor cupaire va demanar 
també un major control sobre 
els serveis externalitzats, va 
lamentar els anys transcorre-
guts fins descobrir-se la gestió 
fraudulenta, i va demanar final-
ment “que es realitzi un estudi 
de viabilitat econòmica per tal 
de saber quan ha de costar 
aquest equipament” tenint pre-
sent els actuals nivells d’usu-
aris, i poder valorar així quina 
és la millor via per gestionar-lo 
i si és possible plantejar-ne la 
municipalització. Aquesta últi-
ma proposta va ser acceptada 
per l’alcalde Marc Castells, que 
va anunciar que es demanaria 
d’iniciar aquest estudi per co-
nèixer possibles escenaris.
Mateu va referir-se a la situ-
ació de l’Infinit com “una he-
rència dels temps de la febre 
constructiva i del creixement 
il·limitat”, va lamentar que el 
2006 el govern de la ciutat i tot 
el ple es deixessin portar per 
unes previsions de creixement 
“que no tothom es creia, ja que 
al carrer hi havia qui es mani-
festava contra el Pla Director, 
per exemple”, i va criticar tam-

L’Infinit, obert el 2009.

La CUP demana un estudi de viabilitat 
de l’Infinit per saber el cost real

Avui es presenta el nucli 
d’Endavant a Igualada

bé la descoordinació política a 
nivell d’equipaments a la Con-
ca que també ha contribuït als 
problemes de demanda que té 
l’Infinit.

Mocions sobre el 
drets dels refugiats
En el darrer ple es van apro-
var també diverses mocions 
en defensa del dret d’asil dels 
refugiats i de la lliure circu-
lació de persones. La CUP, 
conjuntament amb els grups 
de Decidim, ERC i PSC, va 
presentar dues mocions. La 
primera, a instàncies de la Pla-
taforma Stop Mare Mortum, 
recollia, a més dels punts con-
tinguts en la moció del Fons 
Català de Cooperació aprova-
da també al ple d’ahir, la ne-
cessitat d’ampliar el concepte 
de refugiat “a les persones que 
es veuen obligades a fugir dels 
seus països  per motius eco-
nòmics”, tal com va explicar la 
regidora Eva Pedraza, ja que 
la majoria de vegades es trac-
ta de persones que busquen 
“deixar enrere escenaris de di-
ferents tipus de violència, fam 
i misèria. Fugint de la mort, en 
definitiva, i a la recerca d’una 
vida digna”. Pedraza va defen-
sar també una segona moció 
sobre la lliure circulació de per-
sones que demana una reori-
entació de la política exterior 
del govern espanyol i de la UE 
i altres mesures relacionades 
amb la política migratòria com 

la sol·licitud de tancament dels 
Centres d’Internament d’Es-
trangers. Les mocions van ser 
aprovades amb el vot favora-
ble de la CUP, Decidim, ERC 
i PSC i l’abstenció de CiU i PP.

Bona valoració del 27S en 
una assemblea oberta
Volem governar-nos per obrir 
un procés constituent. No po-
dem defallir ni defraudar a 
les persones que han votat la 
CUP. Cal avançar cap a una 
independència per canviar-ho 
tot. Aquestes són algunes de 
les reflexions fetes a l’Assem-
blea Oberta que va organitzar 
el passat 7 d’octubre la CUP a 
Igualada, amb l’objectiu de re-
collir les opinions sobre l’esce-
nari post-eleccions del 27S, en 
la que també hi van participar 
grups del Bruc o la Llacuna en-
tre la trentena d’assistents.
Els assistents van valorar 
com a exemplar la tasca duta 
al Parlament els darrers tres 
anys, la incorporació al debat 
públic d’un discurs anticapi-
talista i independentista, així 
com la feina de formigueta en 
les mobilitzacions i lluites so-
cials. Sobre l’inici del procés 
constituent, la posició va ser 
clara i unànime a favor d’anar 
més enllà de la investidura i 
proposar un full de ruta per la 
independència, un pla d’emer-
gència social i l’obertura d’un 
procés constituent de baix a 
dalt. 
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Avui divendres, a les 19.30 
hores i a l’Espai pels Somnis, 
es presentarà el nucli de la for-
mació Endavant a Igualada. 
Es tracta d’una organització a 
l’entorn de l’esquerra indepen-
dentista present ja a nivell co-
marcal i que ara tindrà un nucli 
específic i permanent a la ciu-
tat d’Igualada.
L’acte constarà de dues parts. 
En primer lloc la presentació, 
i en segon, una taula rodona 
sobre la lluita institucional i la 
construcció de contrapoder 
popular. Ara que l’esquerra 

independentista i els movi-
ments socials prenen un paper 
central en les institucions els 
organitzadors creuen que pot 
ser positiu posar sobre la taula 
alguns elements per no desvin-
cular les lluites populars amb 
les institucions, i la seva acció 
política. La taula rodona comp-
tarà amb la participació de 
Montse Venturós (alcaldessa 
de Berga i militant de la CUP); 
Susana Moreno (Regidora a 
l’ajuntament de Capellades i 
militant d’Endavant Anoia); i 
Joan Lopez (Militant UM9-CUP 
Ribes).

Decidim vol declarar Igualada 
contrària al tractat de la TTIP
REDACCIÓ / LA VEU

Decidim Igualada presentarà 
en el proper ple de dimarts 20, 
una moció per declarar la nos-
tra ciutat com contrària a l’apli-
cació del Tractat Transatlàntic 
de Comerç i Inversió, també 
conegut com a TTIP.
El TTIP és un tractat de lliure 
comerç negociat en secret per 
la Unió Europea i els Estats 
Units. Amb aquest tractat es 
pretén liberalitzar el comerç 
mitjançant l’eliminació d’aran-
zels i la rebaixa de les regulaci-
ons europees que protegeixen 
els drets de la ciutadania en 
àmbits com el consum, el tre-
ball o el medi ambient. 
L’aprovació del TTIP compor-
tarà l’empitjorament de les 
condicions laborals, la privatit-
zació de la sanitat i l’eradicació 
de la sobirania popular.
Aquest tractat també introdu-
eix un “tribunal” d’arbitratge 
per conflictes entre multinaci-
onals i Estats, ISDS. Aquest 
mecanisme permetrà que les 
empreses transnacionals pu-
guin reclamar compensacions 

econòmiques si un Estat apli-
ca mesures que puguin reduir 
els seus beneficis presents o 
futurs, sense possibilitat de re-
córrer.
L’aprovació del TTIP facilitarà 
el camí a les empreses per ex-
portar els seus productes cap a 
l’altra banda de l’Atlàntic, però 
alhora comportarà l’empitjora-
ment de les condicions labo-
rals, liberalitzant més el mercat 
de treball; la privatització de 
la sanitat i altres serveis, aug-
mentant la despesa familiar en 
salut en més de 3.000 € per 
any i persona; i l’eradicació la 
sobirania popular, ja que tota 
la legislació estarà sotmesa a 
interessos d’inversors privats.
Des de Decidim Igualada cre-
uen que l’Ajuntament, sent 
l’administració més propera, 
ha de responsabilitzar-se i po-
sicionar-se respecte a les im-
plicacions del TTIP, defensar 
els serveis públics que garan-
teixen els drets de la ciutadania 
i exigir transparència i control 
públic en totes les negociaci-
ons de qualsevol altre tractat.
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Igualada ha estat l’amfitriona 
aquest dimecres d’una troba-
da amb les ciutats d’Europa 
que participaran inicialment 
al projecte RetaiLink. L’objec-
tiu de RetaiLink és potenciar 
el sector comercial en ciutats 
mitjanes, a través del treball 
conjunt i l’intercanvi d’experi-
ències entre municipis d’arreu 
d’Europa. 
El projecte, coordinat des dels 
departaments de Dinamitza-
ció Econòmica i de Comerç 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
s’engloba dins el programa 
URBACT III de la Unió Euro-
pea. Aquesta primera trobada 
ha servit per a donar el tret de 
sortida a la primera fase del 
projecte, i ha comptat amb 
representants de les ciutats 
que hi participen: Basingstoke 
(Regne Unit), Fermo (Itàlia), 
Hengelo (Holanda), Bistrita 
(Romania) i Sibenik (Croàcia). 
Es preveu ampliar el nombre 
de participants de cara a la se-
gona fase. 

Dues jornades de 
treball intens 
Entre dimecres i dijous, els 
participants presentaran les 
respectives ciutats davant dels 
seus nous socis de treball, co-
neixeran a fons el programa 
URBACT III, i atendran una 
conferència sobre l’estat de la 
qüestió del sector del comerç. 
També es faran sessions de 
treball per a definir l’àmbit 
d’actuació del projecte Re-
taiLink, parlar sobre l’establi-
ment de grups de treball amb 

Detall de la trobada, dimecres, de les ciutats europees del projecte RetaiLink a Igualada.

El projecte durarà 
dos anys i mig, ha 
començat ara a Igua-
lada i en els propers 
sis mesos es faran 
visites a les ciutats 
per a conèixer el seu 
model comercial

Igualada acull representants de sis ciutats europees 
en un projecte de la UE per a millorar el comerç urbà

agents locals i una sessió 
pràctica per a familiaritzar-se 
amb els procediments admi-
nistratius que els requereix el 
programa URBACT. A més, 
els representants italians, ho-
landesos, croates, anglesos 
i romanesos podran conèixer 
els eixos comercials d’Igua-
lada de primera mà amb una 
visita guiada. 

Treballar un repte local amb 
una perspectiva global 
En la presentació de les jor-
nades, la regidora de Dina-
mització Econòmica i coordi-
nadoradel projecte RetaiLink, 
Àngels Chacón, ha posat de 
relleu que la dinamització del 
comerç és un dels principals 
reptes d’Igualada i també de 
moltes ciutats mitjanes d’Eu-
ropa. “Vam pensar que, sent 
un dels desafiaments interns 
que teníem com a ciutat, un 
programa URBACT seria una 
bona manera de trobar-hi so-
lucions”, ha explicat. 
Chacón també ha encoratjat 
els participants a treure el mà-
xim profit de l’experiència. Al 
seu torn, els representants de 
les ciutats europees han mos-

trat interès per conèixer les 
realitats d’altres països, veure 
quins són els seus punts en 
comú i compartir experiències. 
Des d’URBACT, la represen-
tant Clementine Gravier ha 
destacat que RetaiLink és 
l’únic projecte que s’enfoca 
específicament al sector del 
comerç. “Esperem una partici-
pació activa de tots els mem-
bres de la xarxa per tal que 
aquesta estigui plena de con-
tingut i sigui realment útil”, ha 
remarcat. 
Durant els propers anys, els 
integrants del projecte treba-
llaran per definir mecanismes 
que creïn una oferta comerci-
al innovadora en ciutats mit-
janes, per tal de posicionar 
aquest sector com a genera-
dor d’activitat econòmica. 
En les properes trobades de 
RetaiLink s’analitzaran condi-
cionants com les normatives 
i regulacions sobre comerç, 

la planificació urbanística i la 
mobilitat, la influència de les 
TIC, les tendències en els hà-
bits de consum o els esdeve-
niments que ajuden a dinamit-
zar l’activitat comercial. 
A través de l’intercanvi d’ex-
periències, cada ciutat haurà 
de desenvolupar el seu pro-
pi pla d’acció local. En el cas 
d’Igualada, el pla d’acció local 
i l’oferta innovadora que sor-
geixi del projecte haurà d’inte-
grar el comerç tradicional, les 
botigues de fàbrica, els outlets 
i les activitats de l’espai urbà 
com el REC.0. 

Internacionalització 
d’Igualada 
Cal destacar que la capital de 
l’Anoia és l’única ciutat de Ca-
talunya que lidera una xarxa 
de ciutats dins d’aquesta edi-

ció del programa europeu UR-
BACT III, posant-se al mateix 
nivell d’altres municipis com 
Bilbao amb el projecte UR-
BAN3S, Manchester amb el 
CSDC, Nàpols amb el 2C, Gè-
nova amb l’Interactive Cities 
o Rotterdam amb el Resilient 
Europe. 
A més, aquesta és la segona 
vegada que Igualada parti-
cipa d’un projecte europeu 
d’aquestes característiques. 
En l’anterior edició del progra-
ma URBACT II, Igualada va 
liderar el projecte 4D Cities. 
Entre 2012 i 2015, es va tre-
ballar colze a colze amb vuit 
ciutats europees sobre com 
orientar el desenvolupament 
de les ciutats per a millorar la 
salut de les persones.  

Mig miler de persones van donar 
suport a Igualada als imputats pel 9N
REDACCIÓ / LA VEU

Mig miler de persones es van 
concentrar dimarts al vespre a 
la Plaça de l’Ajuntament, respo-
nent a la crida de l’Assemblea 
Nacional Catalana, l’Associació 
de Municipis per la Indepen-
dència, Òmnium Cultural i l’As-
sociació Catalana de Municipis, 
com a mostra de suport davant 
les imputacions del president 
Artur Mas, l’exvicepresidenta, 
Joana Ortega, i la consellera 
Irene Rigau, a partir la celebra-
ció de la consulta del 9N.
Entre els concentrats hi havia 
l’alcalde de la ciutat, Marc Cas-
tells, regidors del consistori i les 
diputades al Parlament, Maria 
Senserrich i Alba Vergés. En 
l’acte es va llegir el comunicat 
consensuat per les entitats con-
vocants i es va cantar Els Se-
gadors.

                 EDICTO.- Yo, MARIA JOSÉ GOMEZ GRAU, Notario de Piera, con 
despacho en el carrer Industria número 56-58, HAGO CONSTAR:  Ante 
mí, con fecha 27 de noviembre de 2014 se sigue acta de notoriedad 
instada por  DOÑA MARIA NIEVES SÁNCHEZ RUESTES, mayor de 
edad, soltera, de regionalidad civil catalana, vecina de Piera, carrer 
Bonaventura Bagaria 10, con D.N.I. numero 36.904.213-T, para la consta-
tación de exceso de cabida  de la siguiente �nca: URBANA.- Edi�cio 
destinada a vivienda unifamiliar, sita en término de Piera, carrer Mossen 
Bonaventura Bagaria numero 10. El solar tiene una superfície de 
seiscientos noventa y un metros cuadrados (691 m²). El edi�cio 
consta de dos plantas: Planta semisótanos destinada a porche con 
trastero y la planta baja a vivienda. La planta semisótanos tiene una 
superfície construida de sesenta y seis metros cuadrados (66 m²). La 
planta baja se distribuye en porche de acceso, comedor-estar, cocina, 
baño, tres dormitorios y una terraza posterior, con una superfície 
construida de noventa y seis metros cuadrados (96 m²). La superfície 
total del edi�cio es de ciento sesenta y dos metros cuadrados (162 m²). 
Además dispone de una piscina de dieciocho metros cuadrados (18 m²) 
y de un garaje de 39’sesenta y siete metros cuadrados (39’67 m²) adosa-
do a linde posterior del terreno. Y todo junto linda: frente con carrer 
Mossen Bonaventura Bagaria; derecha entrando con Josep Maria 
Hernandez Mascullet; izquierda con Miguel Bosch Xaus y fondo con 
Francisco Folch Junyent y Doña Rosa Maria Isart Munne.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este edicto, podrán comparecer ante mí 
los interesados para exponer y justificar sus derechos.
        
PIERA A OCHO DE OCTUBRE DE 2015.
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La Unió Empresarial de l’Anoia 
ha celebrat aquest dimecres 14 
d’octubre l’ Assemblea General 
Extraordinària per renovar els 
càrrecs de direcció de l’entitat: 
el de president i els membres 
de la Junta Directiva. Els assis-
tents van reelegir, per unanimi-
tat, a Blai Paco Sánchez com 
a President de la UEA. Des 
de fa dos anys, Paco dirigeix 
la patronal anoienca, després 
que l’Assemblea, al 2013, va 
ratificar el seu càrrec. El nou 
president, satisfet amb la ree-
lecció, va agrair als assistents 
la confiança dipositada en ell i 
va manifestar el seu ferm com-
promís amb l’entitat per “seguir 
treballant pel territori i ajudar a 
potenciar les empreses de la 
comarca”.
Blai Placo és un empresari 
igualadí, cofundador i gerent 

La nova junta directiva de la UEA.

Blai Paco, reescollit president de la 
Unió Empresarial de l’Anoia

Més productes catalans a Caprabo 
amb un 5% més de proveïdors

de l’empresa Intarex, empresa 
especialitzada en les tecnolo-
gies de la informació. És engi-
nyer tècnic químic especialitat 
en curtits i ha complementat la 
seva formació amb programes 
de direcció d’empreses. És 
membre de la junta directiva de 
la patronal Foment del Treball 
Nacional, Patró de la Fundació 
ProPenedès i membre de la 
junta de TiC Anoia.
En el mateix acte també es va 
escollir a la nova Junta Directi-
va, formada per 27 membres: 
Miguel A. Aceiton (Amgrup SL 
- construcció), Xavier Badia 
(Clúster de la Pell - curtits), 
Jordi Bernadet (Transports 
Bernadet - logística/trans-
ports); Xavier Camins (Camins 
Grup - serveis/assegurances); 
Joan Tristany (Tristany i Trull 
SL - serveis/consultoria); Anto-
nio Egea (Tex 51 - tèxtil); Xa-

Àlbum Històric

La “capital” del 
barri de la Font 
Vella, no sem-
pre ha tingut 
la configura-
ció actual. En 
temps passats 
tenia una illa 
de cases, que 
originava dos 
carrers: el de 
la Font Vella i 
el de la Bona-
nova. Aquest 
darrer era el 
que donava 
a la banda de 
la rambla. Al 
e n d e r r o c a r 
aquells habi-
tatges, sorgí la 
plaça del Pilar 
d’avui en dia.
La més reculada documenta-
ció de la primera font (vella) 
de la vila data del 1321. Amb 
el temps, fou ubicada al cen-
tre  del nou indret. Ara, però, 
des de 1965, està adossada 
a la basílica de Santa Maria.
En el 1854 els veïns implo-
raren l’ajut de la verge del 
Pilar, per a no ser víctimes 
de l’epidèmia de còlera. En 
acció de gràcies, des de lla-
vors, la “Pilarica” és la patro-

na de la barriada i dona nom 
a l’esmentada plaça.
En l’edifici n. 7, des del 1954 
(any del Centenari), una pla-
ca recorda la gratitud veïnal.
Unes fornícules, a ambdós 
cantons de la plaça, estaven 
dedicats a les maredeus de 
la Bonanova ( en el n. 4) i del 
Pilar (en el n. 9). La primera 
ja no existeix. 
Josep Elias i Farré

La plaça del Pilar, d’abans

vier Bustos (Comercial Godó 
- químic); Xavier Carles (Grup 
Carles - serveis/gestoria); Mi-
quel Gleyal (MG Comunicació 
- serveis/disseny gràfic); Josep 
Parera (Instal.lacions Parera - 
electricitat); Francesc Seuba 
(Meritem - alimentació); Ferran 
Bosque (PoolBike - metall); Do-
mingo Sánchez (Dorsan Filtra-
ción - manipulats paper); Joan 
Domènech (Rosebud Films, 
Fira d’ Igualada - màrqueting/
fires); Miquel Canet (Taller Au-
ria - serveis/obres); Jaume Ca-
tarineu (TIC Anoia - TIC); Joan 
Gabarró (Fagepi - tèxtil); Manel 
Macià (Talentia Gestió - ser-
veis/RRHH); Jordi Marcè (Mar-
cé i Calzada Immobilatis - ser-
veis/immobiliari); Joan Margets 
(Sofamel - metall); Stephanie 
Marko (The Stikets Company 
- TIC/etiquetació); Jordi Merca-
der (Miquel y Costas y Miquel 
- paper); Eva Panicello (SAF 
Gestió Empresarial - serveis/
consultoria); Elisabet Seuba 
(New York Institute - formació); 
Josep M. Torrens (Petromira-
lles - carburants); Marta Valls 
(Corporación Empresarial Valls 
SL - tèxtil/packaging); i Paula 
Arias, com a secretaria general 
de la Junta i gerent de l’entitat.
Els membres de la nova Jun-
ta directiva es van mostrar il-
lusionats de poder formar part 
de la UEA i van expressar el 
seu compromís en aportar els 
seus coneixements en totes 
les accions que porti a terme la 
patronal per ajudar a l’empre-
sariat de la comarca. 
Paco va tenir paraules d’ agra-
ïment per a aquelles persones 
que han deixat de formar part 
de la junta Directiva i per als 
nous integrants. Paco també 
va expressar la seva satisfac-
ció per encetar aquesta nova 
etapa acompanyat de la nova 
Junta Directiva i va exposar 
breument el full de ruta a se-
guir a partir d’ara, amb un clar 
objectiu “generar una cultu-
ra empresarial oberta, sense 
pors, motivada, i amb ganes 
de col·laborar i multiplicar-se”. 
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Caprabo promociona els pro-
ductes catalans en una nova 
campanya anual durant el 
mes d’octubre, en els 282 su-
permercats de la companyia 
a Catalunya. La campanya 
d’enguany s’incrementa en un 
3% el nombre de productes i 
en un 5% el nombre de prove-
ïdors. En total hi ha 820 refe-
rències de 125 proveïdors, en 
més de 40 categories de pro-
ductes. La campanya ofereix 
als clients un un descompte 
de fins al 50%.
Caprabo porta a terme cam-
panyes de promoció de pro-
ductes catalans des de fa més 
de dues dècades amb l’objec-
tiu de millorar el coneixement 
d’aquests productes entre els 
consumidors i fomentar el seu 
consum. Caprabo és la com-
panyia de supermercats amb 
major nombre de referències 
de productes catalans.
La nova edició de la campa-
nya de productes catalans 
dóna continuïtat a l’aposta de 
Caprabo per l’assortiment, la 
qualitat i els productes fres-

cos. Els productes en pro-
moció són olis, olives, aigua, 
arrossos, cafès, caves, xo-
colates, pa, conserves, fruita 
seca, galetes, licors, ous, vi-
nagres, llet i derivats, llegums, 
embotits, peix, mantegues, 
salses, pasta, carns, format-
ges, fruites, verdures, patés i 
espècies, entre d’altres.
El compromís amb la produc-
ció de proximitat constitueix 
un element clau en el posici-
onament corporatiu estratègic 
de la companyia i s’emmarca, 
precisament, en la llibertat 
d’elecció. 

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

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

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

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

Telèfon mòbil: ..................................................................................

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i
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Curs de presa de decisions per 
a emprenedors, a l’Ig-Nova

El Museu de la Pell 
comptarà, del 26 al 29 
d’octubre, amb 
xerrades i petits 
tallers oberts a 
tothom i amb entrada 
gratuïta

La Setmana de l’Ocupació donarà a 
conèixer eines per a trobar feina
REDACCIÓ / LA VEU

Després de la bona acollida 
de les tres primeres edicions, 
l’Ajuntament d’Igualada i la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
organitzen una nova edició 
del Prepara’t, la Setmana de 
l’Ocupació a Igualada. Un pro-
jecte que té per objectiu do-
nar eines i propostes per a la 
recerca de feina en el mercat 
laboral, i que va dirigit a perso-
nes en atur o que volen fer un 
canvi professional. 
La Setmana de l’Ocupació es 
celebrarà del 26 al 29 d’octubre 
al Museu de la Pell d’Igualada. 
Seran quatre dies per actualit-
zar els coneixements sobre la 
recerca de feina i conèixer de 
primera mà les tendències del 
mercat laboral actual, i obtenir 
els millors consells per a tro-
bar feina de forma eficient. Per 
Àngels Chacón, tinent d’alcal-
de de Dinamització Econòmi-
ca de l’Ajuntament d’Igualada, 
aquest programa “és una ac-
ció que complementa les polí-
tiques que ja es porten a terme 
des de l’administració pública i 
el sector privat per ajudar a les 
persones que cerquen feina”. 
El programa del Prepara’t in-
clou taules rodones, conferèn-
cies i tallers pràctics de quali-
tat, impartits per professionals 
especialistes en el seu àmbit. 
En aquest sentit, el president 
de la UEA, Blai Paco, destaca 
que en cada edició del Prepa-
ra’t “intentem oferir un progra-
ma adaptat a les noves me-
todologies i d’acord amb les 
exigències del mercat laboral”.

Programa
Dilluns 26 d’octubre
9.30h a 9.45h - Obertura ins-
titucional: a càrrec d’Àngels 
Chacón, tinent d’alcalde de 
Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada i Blai 
Paco, President de la UEA. 
10h a 13h - Taula rodona: Vi-
sió general del mercat laboral 
a l’Anoia

Dimarts 27 d’octubre
09.30h a 11h - Conferència: 
Mirant el futur del mercat la-
boral 
Ponent: Jaume Gurt, direc-
tor general d’Infojobs des del 
2010. Tal com demostra amb 

el seu blog, “Un CEO sin cor-
bata”, té una visió singular del 
lideratge i les relacions labo-
rals. 
11.30h a 13h - Conferència: 
“Noves tendències en l’entre-
vista de selecció”. 
Ponent: Cèlia Hil, psicòloga, 
orientadora professional i for-
madora en temes 2.0 i marca 
personal.

Dimecres 28 d’octubre
9.30h a 13h - Taller pràctic: 
“Aprèn a utilitzar les xarxes 
socials per a trobar una feina”. 
Ponent: Maria Redondo, Con-
sultora en Estratègia Digital i 
especialista en plans de Soci-
al Media per empreses.
 
Dijous 29 d’octubre
9.30 a 11h  - Taller: “Sessió de 
coaching sobre desenvolupa-
ment de competències”. 
Ponent: Maria Fontal, coach 
per al desenvolupament pro-
fessional. Formadora. Sòcia 
fundadora de Coaching Cata-
lunya. 
11.30h a 13  - Conferència 
clausura: “Claus estratègiques 
per cercar feina a través dels 
contactes personals”. Ponent: 
Rosaura Alastruey, pionera en 
la difusió del networking pro-
fessional i directora de l’em-

presa ProyectosTic.com.
Tots els actes es faran al Mu-
seu de la Pell d’Igualada i Co-
marcal de l’Anoia, als matins, 
de 9.30 a 11h i de 11.30 a 13h, 
excepte dimecres que tindrà 
lloc un taller que s’allargarà 
tot el matí: de 9.30h a 13h. La 
participació és gratuïta i cal 
inscripció prèvia a www.uea.
cat.
D’altra banda, Chacón va expli-
car que també s’està ultimant 
amb la UEA i el departament 
de Joventut de l’Ajuntament 
d’Igualada la celebració d’una 
activitat similar al “Prepara’t”, 
però destinada a alumnes de 
quart curs d’ESO, per a conèi-
xer possibles escenaris labo-
rals de futur.

Puja l’atur
Segons el darrer Informe men-
sual de l’atur registrat als mu-
nicipis i comarques barcelo-
nins, elaborat per la Diputació 
de Barcelona, aquest setem-
bre ha tancat amb 383.705 
demandants d’ocupació con-
siderats desocupats inscrits a 
les oficines del Servei Públic 
d’Ocupació de la demarca-
ció. Aquesta xifra és un 0,3% 
superior (988) a la de deman-
dants del mes anterior, i un 
11% inferior (-47.347) a la de 
demandants del mateix mes 
de l’any anterior. 
A l’Anoia, l’atur ha crescut per 
segon mes consecutiu. Si el 
passat mes d’agost van ser 
96 persones, aquest setembre 
la xifra final ha estat de 128. 
Després d’haver baixat del 
llindar dels 10.000 aturats el 
juny, ara en són 10.084.  

Àngels Chacón i Blai Paco, durant la presentació del “Prepara’t”

REDACCIÓ / LA VEU

El departament de Dinamitza-
ció Econòmica de l’Ajuntament 
impulsa un taller de formació 
sota el títol Presa de decisions 
eficaç davant les incerteses 
d’un projecte de negoci, adre-
çat a emprenedors en general, 
empresaris o autònoms amb 
nous projectes. Aquest taller 
es durà a terme els dies 20 i 
22 d’octubre, de 10h a 13h a 
l’Ig-Nova Tecnoespai (Avingu-
da Barcelona, 105).   
El curs consta de dues ses-
sions de tres hores que se-
ran impartides per Francesc 
Xavier Veciana, consultor de 
l’empresa Training Low Cost 
i formador especialista en 
l’àrea de finances, control de 
gestió, planificació i habilitats 
directives. 
El taller és interactiu i dinàmic i 
té per a objectiu assolir la cla-
redat en el procés i revelar els 
factors que intervenen en la 
presa de decisions, així com 
també conèixer les tècniques 
que poden ajudar a decidir-
nos. També busca augmentar 
l’eficàcia de les decisions que 
configuraran un negoci, mi-
tigant la incertesa i reduint el 
risc. Entre els continguts que 
es tractaran, hi ha la definició i 
els components de la presa de 
decisions, la presa de decisi-
ons eficaç, les múltiples i com-
plexes decisions: un projecte 
de negoci, la valoració del risc 
i incertesa, la priorització i la 
planificació, i els mètodes per 
prendre decisions complexes. 

La inscripció al taller és gra-
tuïta i es pot formalitzar envi-
ant un correu amb les dades 
personals a ignovaempresa@
aj-igualada.net. A finals de no-
vembre, també es durà a ter-
me el curs Deu claus per ven-
dre + al segle XXI, realitzat per 
Jubert & Partners, i adreçat 
principalment a a empresaris, 
comandaments, i persones 
amb una activitat empresarial 
ja iniciada i en funcionament. 
Aquests cursos estan cofi-
nançats per la Diputació de 
Barcelona i emmarcats en el 
programa Catalunya Emprèn, 
del Departament d’Empresa 
i Ocupació i el Fons Social 
Europeu, d’acord amb el pro-
grama integral de foment de 
l’emprenedoria de la direcció 
general d’Economia Social 
i Cooperativa i Treball Autò-
nom. Es pot obtenir més infor-
mació a la web www.igualada.
cat.  
 

Empresa de comunicació 
ubicada a Igualada cerca 

periodista en pràctiques.

Condicions  a negociar.

Interessats envieu CV a:
comercial628@gmail.com

electricitat · aigua · gas
climatització · energia solar 
bombes · descalcificadors
osmos i  ·  i l · l uminac ió  

sistemes de reg

instalacions@inspelegri.cat     Tel. 608 891 709 / 938 084 098
Constància, 36 - 08719 CASTELLOLÍ (Barcelona)
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Amb la voluntat de seguir tre-
ballant per promoure la inter-
nacionalització de les empre-
ses de la comarca, la Unió 
Empresarial de l’Anoia va 
organitzar una trobada entre 
empresaris japonesos i ano-
iencs.
La trobada, on hi van assistir 
més de 30 empresaris japone-
sos de diferents sectors eco-
nòmics i diversos empresaris 
anoiencs, va tenir lloc al Mu-
seu de la Pell d’Igualada, i es 
va celebrar amb l’objectiu de 
cercar oportunitats de negoci 
així com conèixer les possibili-
tats d’inversió al territori.
La presentació de l’acte va 
anar a càrrec d’Àngels Cha-
cón, tinent d’alcalde de Dina-
mització Econòmica de l’Ajun-
tament d’Igualada; Xavier 
Carles, responsable Comissió 
Internacional de la UEA; i Ber-
nat Vilarrubies del gremi de 
Blanquers.
Entre les qüestions que es van 
tractar, els empresaris japone-
sos van mostrar molt d’inte-
rès en el clúster de la pell, el 
projecte 4DHealth i el model 
de cooperació públic-privat a 
l’Anoia.
Després de l’acte de presen-

Els empresaris japonesos van visitar el Museu de la Pell.

Trobada de 30 empresaris japonesos 
amb la Unió Empresarial de l’Anoia

tació i la foto de família, es va 
iniciar el networking entre els 
empresaris japonesos i ano-
iencs. Una trobada distesa 

Alguns demanen seguir com 
estem. Creuen que molts 
dels canvis que es reclamen 
empitjoraran la situació. Però 
Espanya necessita un canvi 
profund.  Si ens atenim a les 
conclusions de l’informe de 
l’Organització Internacional 
del Treball (OIT), els pobres 
augmenten. No només per-
què no troben feina, sinó 
perquè hi ha treballadors que 
guanyen menys del 60% de 
la renda mitjana nacional. I 
segons Eurostat “una feina 
decent és aquella ocupació 
amb dret i sense discrimina-
ció, amb un salari suficient i 
amb protecció social”. I això, 
ara, massa no saben el què 
és. I paradoxalment l’empit-
jorament de les seves condi-
cions s’ha produït al mateix 
temps que s’anuncia la millo-
ra de l’economia mundial. 
A diferència del que ha pas-
sat a Europa, Espanya és 
el país europeu on més ha 
crescut la desigualtat sala-
rial en els dos últims anys. 
Alguns encara diuen que és 
per la crisi. Però hi té un pa-
per molt significatiu la refor-
ma laboral. S’ha precaritzat 
l’ocupació i ha empitjorat la 
protecció social. I això passa 
tant amb la població activa, 
com en els aturats. Els tre-
balladors pobres ha passat 
del 18% el 2000 al 22,2% el 
2014. Un increment de 4,2 
punts percentuals, mentre 
que a la resta d’Europa no-
més ha sigut de 1,6 (del 15% 
al 16,6 %). I, segons Idescat, 
el  50,7% dels joves entre els 
16 a 24 anys de Catalunya 
no troben feina. I a tot l’es-
tat, la taxa d’atur no baixa del 
24%. Tampoc es gestiona el 
dèficit, ni es redueix el deute. 
No és d’estranyar que hi 
hagi malestar. Afortunada-
ment som avui un país pací-
fic i democràtic. Però també 
exigent. La ciutadania ja no 
creu que el  poder els trau-
rà d’aquest atzucac. Les elits 
veuen perillar les seves pre-
bendes. La incertesa s’ha 
apoderat dels estaments 
econòmics i mediàtics. La 
pressió popular mina la seva 
supremacia. I volen blindar-
la. Però la gent, més politit-
zada i més valenta, s’ha ado-
nat que les coses es poden 
canviar des de baix. Està 
cansada de les relacions en-
dogàmiques del selecte cer-
cle d’uns pocs. I vol la part 
que els correspon. El poder 
percep que se’ls mou la ca-
dira. Però veuen una massa 
encara sense noms. Ni refe-
rents, ni líders que comprar. 
I s’afanyen a afalagar a qui 

PERE PRAT

sembla pugui capitalitzar el 
descontentament. Inquiets 
fan enquestes intentant es-
brinar qui poden ser els que 
accedeixen al poder. I com 
no volen renunciar al seu es-
tatus, es preparen per exer-
cir-lo d’una manera diferent. 
Els governs cada vegada 
pateixen més i més supervi-
sions. Ja no són només els 
parlaments controlats “pels 
seus”. Ara reben la visita de 
tècnics, a vegades incom-
petents, però que destapen 
moltes trames fins ara ama-
gades. I també ho fan les 
xarxes socials. Tots volen 
reformes. Així Estrasburg 
ha aprovat una resolució 
que exigeix a Espanya que 
redueixi de forma dràstica 
el nombre “intolerable de 
desnonaments” i demanen 
a la Comissió Europea que 
“supervisi l’aplicació efectiva 
de les mesures adoptades 
pel govern espanyol, per re-
soldre els problemes actuals 
i prevenir pràctiques abusi-
ves”. 
I això passà precisament 
l’endemà que el TC sus-
pengués la part del Codi de 
Consum de Catalunya que 
afegia protecció addicional 
contra els desnonaments i la 
pobresa energètica. Curio-
sament aquella que obligava 
els bancs a acudir a la medi-
ació abans de fer cap acció 
legal per provocar un desno-
nament i obligava les empre-
ses subministradores que al 
hivern no tallessin el serveis 
a persones vulnerables. Fe-
lip Puig, conseller d’Empre-
sa en funcions, reflexionava 
“cada setmana ens recorden 
que no tenen cabuda en la 
Constitució espanyola les 
aspiracions dels catalans 
en qüestions que afecten el 
benestar i l’economia, com 
és el cas de la pobresa ener-
gètica i l’ordenació comer-
cial”. I és que ara totes les 
reclamacions es posen en el 
mateix sac. Ceguesa intel-
lectual davant una realitat 
indefugible. Més del 50% de 
la població mundial no té co-
bertura de Seguretat Social i 
dos terços dels treballadors 
-uns 2.000 milions de perso-
nes- no tenen contracte ni 
drets laborals i reben un sa-
lari baix. Més de 200 milions 
de persones no tenen feina. 
I l’OIT en pronostica  que n’hi 
hauran onze milions més en 
quatre anys. Està clar que 
alguna cosa ha de canviar. 
No és una opció quedar-se 
com fins ara.

Opcions

peu dret per crear sinergies 
empresarials, ampliar contac-
tes, i intercanviar opinions.

REDACCIÓ / LA VEU

La Cambra de Comerç de 
Barcelona va organitzar, jun-
tament amb CaixaBank, un 
taller a Igualada per a explicar 
a les pimes del territori les úl-
times tendències en  comerç 
minorista o retail. Aquesta 
sessió formativa s’emmarca 
dins el Pla Integral de Suport 
a la Competitivitat del Comerç 
Minorista 2015 que compta 
amb el suport de la Secreta-
ría de Estado de Comercio 
del Ministerio de Economía y 
Competitividad.  
L’objectiu d’aquest taller era 
sensibilitzar les pimes del 
comerç, especialment a les 
més petites, sobre la impor-
tància de la innovació, la con-
solidació i la viabilitat del seu 
negoci. D’aquesta manera 
es persegueix millorar la ca-
pacitació dels empresaris, di-
rectius i empleats del comerç 
minorista amb l’objectiu de 
que siguin més competitius i 
puguin adaptar-se als reptes 
i canvis que afecten al sector. 
En aquesta sessió es dona-
ren a conèixer quines son les 
noves estratègies en el món 
del retail, com s’adapten a les 

Taller de CaixaBank i la Cambra de 
Comerç sobre les tendències en retail

exigències del consumidor ac-
tual i com s’han d’adaptar els 
canals de venda als nous cos-
tums dels compradors. 
 
CaixaNegocis, un servei de 
proximitat pel comerç 
A través del programa Caixa-
Negocis, CaixaBank prestarà 
un servei d’assessorament 
especialitzat, Portem la seva 
oficina de CaixaBank al seu 
comerç, mitjançant els gestors 
de negocis que es desplaça-
ran als diferents comerços mi-
noristes equipats amb tablets 
i smartphones per assesso-
rar-los i facilitar-los les seves 
gestions financeres. A més, 

CaixaBank posa a disposició 
dels comerciants la seva xar-
xa d’oficines així com el servei 
de Línia Oberta, el servei de 
banca online de l’entitat, ac-
cessible en qualsevol moment 
i des de qualsevol lloc.  
CaixaBank és l’entitat finance-
ra líder en banca mòbil i banca 
electrònica a Espanya. L’enti-
tat explica actualment amb 2,6 
milions de clients que operen 
de forma habitual amb Línia 
Oberta Mòbil i registra men-
sualment més de 160 milions 
d’operacions via mòbil, de les 
quals el 36% impliquen movi-
ments de fons.  
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Igualada i comarca s’ha fet 
seu el festival Esport i Natu-
ra que per segona edició s’ha 
celebrat a la capital de l’Ano-
ia. El festival que ha ocupat 
més de 15 hectàrees a les 
esplanades de l’avinguda Ca-
talunya d’Igualada ha comptat 
amb més de 28.000 visitants 
que han gaudit de la proposta 
centrada en activitats a l’aire 
lliure, vida saludable i esport. 

Moltes activitats 
per a totes les edats
Les activitats s’han repartit en 
quatre espais diferents: l’Es-
pai Activitats ha acollit activi-
tats per a tots els públics (in-
flables, rocòdroms, tirolines, 
tallers infantils, l’espai fira, 
etc.); l’espai Bike ha aglutinat 
les activitats competitives del 
món de la bicicleta: les noves 
3 hores de resistència BTT, 
la Copa Catalana de Ciclo-
cròs, Open Infantil de BTT i 
ciclocròs i marques relaciones 
amb el món dels pedals i les 
dues rodes. A més, al llarg del 
festival, la bicicleta ha tingut 
molta presència amb circuits 
de push bike, trikes, bicicletes 
elèctriques, escola de bike tri-
al i amb la darrera prova del 
campionat de Catalunya de 
bike trial.  
El món de la marxa nòrdica 
també ha tingut cabuda a l’es-
pai Walk & Run que ha acollit 
un circuit de prova de produc-
tes de running i walking, així 
com el circuit de la prova Four 
Factors que ha comptat amb 
1.800 corredors. Finalment, 
els animals com gossos, ponis 
i cavalls també han tingut ca-
buda, a l’espai 4 Potes.  
La voluntat de l’organitza-
ció era incrementar notable-
ment les activitats aquest any 
per tal de donar cabuda a la 
gran afluència de públic. Tot i 
aquest augment notable d’ac-
tivitats, les més populars com 
les tirolines i els rocòdroms 

El bon temps del cap de setmana va ajudar a molt a assolir moltes visites.

Curs gratuït al 
Casal Montserrat de 
pintura de figures del 
pessebre

Més de 28.000 persones van passar 
pel festival Esport i Natura

han comptat amb cues durant 
el dia i mig de festival.  
  
Valoració molt positiva
Segons l’organització, la valo-
ració d’aquesta segona edició 
del festival és molt positiva, i 
la voluntat és seguir creixent i 
ampliant activitats. Per Albert 
Balcells, director d’Ocisport, 
empresa organitzadora, el 
gran fet diferencial del festival 
és “aglutinar l’esport i la vida 
saludable sota el binomi Es-
port i Natura”. 
Per l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, certàmens com 
aquest consoliden Igualada 
com a “ciutat d’esdeveni-
ments”. Castells també re-
marca la remodelació de les 
esplanades de l’avinguda Ca-
talunya que permetran crear 
un gran parc central per aco-
llir en millors condicions grans 
festivals com aquest.  
En l’apartat competitiu, les pri-
meres 3 Hores de resistència 
BTT Esport i Natura Igualada 
han proclamat a l’equip Forn-
Jurado-Núñez Pallarés-Ixcor2 
guanyador amb 26 voltes, 

seguits per l’equip Martínez-
Walz-Roman de Bike Garraf 
C.E. 1 amb també 26 voltes i 
una diferència amb el guanya-
dor de 1:57.020. El tercer clas-
sificat també de Pallarés-Ixcor 
ha estat format per Rubio-Or-
doñez-Pallarés, amb una dife-
rència de temps de 2:29.708.  
Pel que fa al campionat de 
Catalunya de Bike Trial que 
va disputar la seva darrera 
provar ahir a l’Esport i Natura i 
va proclamar als campions de 
Catalunya 2015: Eric Garcia 
(categoria Open), Marc Piquer 
(Poussin), Alan Rovira (Ben-
jamín), Auger Monsech (Mini-
me), Laura Donate (Femina), 
Domènec Lladó (Júnior), Marc 
Salvatella (Sènior 20), Marc 
Viñas (Sènior 26), Lúa Viz-
caino (Elite Femina), Armand 
Mollà (Elite 20) i David Pasto-
rino (Elite 26).  
El II Gran Premi Ciclocròs Ciu-
tat d’Igualada, prova puntua-
ble de la Copa Catalana Ciclo-
cròs 2015-2016, ha proclamat 
campió absolut a Gerard Álva-
rez en categoria masculina i 
a Magda Duran, en categoria 

FES-TE VOLUNTARI
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femenina, ambdós de l’equip 
Tomàs Belles – Cannondale.  
Finalment, la cursa 4 Factors 
contra els elements ha comp-
tat amb 1.800 corredors. En 
la categoria de 4 quilòmetres, 
els guanyadors en categoria 
masculina han sigut Àlex Ce-
rón Medina (20:00.92), Joan 
Palau Hill (20:32.76) i Marc 
García Peiró (20:50.85). En 
categoria femenina, Carlota 
Díaz-Guerra-Prats (21:55.08) 
s’ha proclamat guanyado-
ra, seguida per Jana Roca ( 
24:10.59) i per Lili Cortessi 
(24:43.02).  
La cursa de 8 quilòmetres ha 
proclamat campions a Esteve 
Camps Palmés (38:17.25), 
Jordi Gabarrós Canals 
(38:47.25) i Josep Rubió Solà 
(41:03.27), en categoria mas-
culina, i a Marta Segura Rius 
(52:11.76), Èlia Compte Guix 
(54:19.17) i Sofie Olsson 
(54:42.10).  
L’equip més nombrós d’aques-
ta esbojarrada cursa han estat 
els Califòrnia Runners amb 81 
membres a l’equip.   

Al Casal Cívic Montserrat 
han programat un curs per 
aprendre a pintar figures de 
guix o marmolina. Cada per-
sona podrà portar les figures 
que vulguin pintar o si és el 
cas també reparar les que fa 
temps que tenen. L’activitat 
es farà del 3 de novembre a 
l’1 de desembre, el dimarts de 
10 a 11:30.  L’activitat és gra-
tuïta, només hi ha el cost de 
10€ de material (les figures 
les porten els participants). Si 
us voleu inscriure o demanar 
més informació, truqueu al 93 
804 36 61.

Dijous, xerrada al 
Museu Comarcal 
sobre l’estat de 
les pensions
Dijous vinent, a les 10 del matí 
i a l’auditori del Museu Comar-
cal, es farà una xerrada i pos-
terior debat sobre l’estat de les 
pensions, una activitat organit-
zada pel sindicat Comissions 
Obreres a l’Anoia. La ponèn-
cia anirà a càrrec de Ramon 
Pla, tècnic del sindicat. 

Nous cursos 
d’alfabetització 
informàtica

El proper dia 29 d’octubre co-
mencen els nous cursos d’Al-
fabetització Informàtica que 
promou l’Ajuntament, en el 
marc de  l’Aula de Noves Tec-
nologies. 
Aquesta programació in-
clou un curs de preparació 
per l’examen del certificat 
ACTIC-1 i proposa conèixer 
programes com l’Open Offi-
ce Writer, Open Office Calc i 
Open Office Impress... 
Per a més informació i inscrip-
cions, dirigir-se a Ig-nova Ocu-
pació (c/ Lleida, 78), trucar al 
telèfon 93 805 57 10 o accedir 
al web www.igualada.cat.  
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REDACCIÓ / LA VEU

La unitat de genoll del  Servei 
de Cirurgia Ortopèdica i Trau-
matologia (COT) del Consorci 
Sanitari de l’Anoia, composa-
da pels doctors Xavier Pelfort, 
Enrique Fernández, Hussein 
Berjaoui i Lluís Cañamares 
són els encarregats de dur a 
terme les intervencions quirúr-
giques. 
Aquest és un projecte ano-
menat “Surgeon to Surgeon”, 
promogut per l’empresa Sur-
gyval que està expandint les 
seves vendes arreu del món i 
on fins ara participen hospitals 
de gran prestigi com el Parc 
de Salut Mar, Hospital Clínic, 
Hospital de Granollers i Ger-

Els cirurgians milloren els seus coneixements sobre el genoll.

El departament de 
Salut posa en marxa 
el Codi Risc Suicidi a 
la Catalunya Central. 
El 2013 es van 
treure la vida 
537 persones

Un equip de l’Hospital posa un marxa un 
pla per a reduir temptatives de suicidi

Cirurgians d’Indonèsia aprenen 
a l’Hospital d’Igualada

mans Trias i Pujol. 
Des del juny d’aquest any que 
l’Hospital d’Igualada ja va ser 
escollit com un dels centres 
de referència perquè els ci-
rurgians puguin intercanviar 
coneixements.
Fins al moment, han visitat el 
centre cirurgians de països 
com Aràbia Saudí, Pakistàn, 
Colòmbia o Egipte i aques-
ta setmana s’espera la visita 
d’especialistes del Senegal. 
En aquestes visites els cirur-
gians intervenen pacients que 
necessiten una implantació de 
pròtesi de genoll. 
El projecte, a més, reforça els 
vincles entre l’Hospital d’Igua-
lada i altres centres de salut 
importants de Catalunya. 

REDACCIÓ / LA VEU

L’any 2013 a Catalunya es van 
produir 537 morts per suïcidi, 
una taxa de 7,2 per 100.000 
habitants. Des de l’any 2007, 
les morts per suïcidi superen 
les causades per accidents de 
trànsit. L’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) determina 
que el suïcidi és un problema 
de salut pública de primera 
magnitud i ha alertat sobre 
l’augment mundial de la mor-
talitat per suïcidi. S’estima que 
cada any un milió de persones 
se suïciden al món.
Les estadístiques no registren 
les temptatives autolítiques, 
però s’estima que existeix una 
raó d’1 a 20. És a dir, que hi 
ha 20 temptatives per cada 
suïcidi consumat. En general, 
les temptatives són més ele-
vades entre les dones que en 
els homes, tot i què la morta-
litat és més elevada entre els 
homes atès que solen utilitzar 
mètodes més radicals. És un 
problema de salut que està 
entre les primeres causes de 
mortalitat: evitable. El 86% de 
les persones que han intentat 
suïcidar-se presenten diag-
nòstics psiquiàtrics, essent la 
depressió major el principal 
factor de risc del suïcidi. 
 
El Codi Risc de Suïcidi, a 
partir de dimecres vinent
D’acord amb les recomana-
cions de l’OMS, el Departa-
ment de Salut ha prioritzat la 
prevenció del suïcidi. Les po-
lítiques definides en el Pla de 
salut de Catalunya 2011-2015 
tenen com a objectiu disminu-
ir la mortalitat, augmentar la 
supervivència de la població 
atesa per conducta suïcida i 
prevenir la repetició de temp-
tatives autolítiques en els pa-
cients d’alt risc. Per aquests 
motius,el Departament de 
Salut va començar a implan-

REDACCIÓ / LA VEU

Ja s’ha dut a terme la prime-
ra sessió del Grup de Suport 
Emocional i d’Ajuda Mútua, 
organitzat pel departament 
d’Acció Social i Igualtat de 
l’Ajuntament d’Igualada, amb 
el suport de l’Àrea d’Atenció a 
les Persones de la Diputació 
de Barcelona. 
El grup està conduït per una 
psicòloga i és un espai de 
relació, suport psicològic i in-
tercanvi d’experiències i ajuda 
mútua entre persones cuida-
dores no professionals. El que 
és pretén amb aquests grups 
és evitar la sobrecàrrega emo-
cional i física de la cura que 

Trobades del grup d’ajuda per a 
cuidadors no professionals

poden patir aquestes perso-
nes, conèixer altres cuidadors 
i cuidadores, evitar la soledat i 
disminuir l’estrès, per millorar 
així la qualitat de vida de les 
persones en situació de de-
pendència. 
El grup estarà format per un 
màxim de vint participants que 
tenen cura de persones en si-
tuació de dependència sense 
ser professionals i que, des de 
Serveis Socials, se’ls ha reco-
manat participar d’aquestes 
sessions. Les reunions tindran 
continuïtat els dimecres i es 
duran a terme deu sessions 
d’una hora i mitja  cadascuna, 
a l’Espai Cívic Centre.  
 

La primera trobada es va fer el 7 d’octubre.

tar al 2014 el Codi risc de su-
ïcidi (CRS), que dimecres 23 
de setembre arriba a la Regió 
Sanitària de la Catalunya Cen-
tral.
El Codi defineix el circuit a se-
guir davant d’una temptativa 
de suïcidi. El primer avís el rep 
normalment el 061 CatSalut 
Respon, ja sigui via telefònica, 
per una activació d’atenció, o 
per qualsevol altre agent de 
salut. El 061 CatSalut Respon 
garantirà el control i el segui-
ment de tots els casos i rea-
litzarà una primera enquesta, 
a partir de la qual es determi-
naran els recursos a mobilitzar 
segons el grau de gravetat del 
cas. En els casos en què hi ha 
una necessitat d’assistència, 
aquesta es dóna in situ i es 
trasllada el pacient a un centre 
hospitalari, si és necessari. El 
pacient ja és visitat pel psiqui-
atre durant el mateix ingrés. 
En el cas que es determini 
que hi ha un risc alt o mode-
rat de suïcidi, es programarà 

una visita a un centre de salut 
mental en un termini màxim de 
deu dies. Si es tracta d’un me-
nor, aquesta visita serà dins 
els tres dies següents. El 061 
CatSalut Respon farà un se-
guiment telefònic proactiu post 
alta del pacient al cap d’un 
mes, per garantir que hagi 
acudit a la visita programada 
al centre de salut mental.    
Per tant, el Codi risc de suïcidi 
permet:
- Definir un procediment d’ac-
tuació específica urgent de 
tots els agents sanitaris im-
plicats davant de la detecció 
d’un cas amb risc de suïcidi 
alt, amb l’objecte de reduir la 
mortalitat per aquesta causa 
o evitar el risc de noves con-
ductes suïcides, amb un pa-
per especial del 061 CatSalut 
Respon / SEM i de l’equip de 
professionals de la xarxa de 
salut mental.
- Implantar un procediment 
homogeni d’actuació per millo-
rar la seguretat dels pacients 
atesos per conductes suïci-
des en els serveis d’urgències 
hospitalàries.
- Implantar un procediment 
homogeni per potenciar la 
continuïtat assistencial pos-
talta d’urgències o d’hospita-
lització dels pacients atesos 
per conductes suïcides (adults 
i menors d’edat).
- Assegurar el seguiment pro-
actiu i la vinculació als centres 
de salut mental (CSM) dels 
pacients que continuen amb 
risc i també el seguiment lon-
gitudinal de l’atenció primària 
durant els primers dotze me-
sos posteriors a la temptativa 
autolítica, per prevenir-ne la 
repetició.
- Assegurar, des de qualsevol 
punt d’atenció sanitària, a les 
persones amb risc de suïcidi, 
una atenció proactiva i ade-
quada en funció del seu nivell 
de gravetat.
El CRS, facilita que part dels 
objectius que persegueix 
el CRS ja estiguin consoli-
dats dins l’operativa habitual 
d’atenció davant una tempta-
tiva de suïcidi.  

L’Hospital d’Igualada tindrà a partir d’ara un equip que treballarà en la prevenció del suicidi.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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LA LLACUNA / LA VEU

La Llacuna ja té a punt la pro-
gramació per a una nova edi-
ció de la Mostra gastronòmica 
d’Embotits i Vins d’Altura. Es 
tracta d’una oferta d’activitats 
pensada per a tots els públics i 
centrada en les degustacions. 
La mostra tindrà lloc el cap de 
setmana del 17 i 18 d’octubre.
La proposta arrencarà el dis-
sabte 17 d’octubre a les vuit 
del vespre, al local de Cal Sa-
grera, amb un acte d’obertura 
presentat per Ricard Roca. En 
primer lloc es farà una taula 
rodona amb els joves viticul-
tors de La Llacuna, moderada 
per Damià Deas. Seguida-
ment hi haurà un berenar-so-
par amenitzat amb música en 
directe. La vetllada continuarà 
amb l’entrega del premi Raïm 
d’Altura, un reconeixement 
pel qui recau, de la feina ben 
feta i dedicació. El preu del  
berenar-sopar serà de 8€. Els 
tiquets es poden comprar o re-
servar a l’oficina de turisme o 
a l’Ajuntament.
L’endemà, diumenge 18 d’oc-
tubre, tindrà lloc la Mostra 

d’embotits, vins i caves d’altu-
ra, a la plaça Major. Hi haurà 
tota mena d’activitats relacio-
nades amb els vins i la vinya 
per a tots els públics, com el 
concurs d’aixafar raïms, l’in-
tercanvi de plaques de cava, 
una exhibició d’un bufador de 
vidre i un taller de treballar 
amb fang. A més, la mostra 
rebrà una visita molt especial, 
la de la Grossa de Cap d’Any, 
que portarà la sort a tots els 
presents. Per als més petits, la 
diversió està assegurada amb 
les passejades amb carro, ca-
ricatures i pintades, una activi-
tat de maquillatge infantil. 
Els tiquets per a la degustació 
de vins, formatges, embotits 
i postres es podran obtenir a 
l’estand de l’Ajuntament. Amb 
la compra d’un tiquet es podrà 
gaudir d’una degustació d’em-

La Mostra d’Embotits i Vins d’Altura posa de relleu 
la qualitat dels productes de la Llacuna

tanya, com el Penedès superi-
or, produeix blancs aromàtics 
secs molt lleugers i d’aromes 
fruitals delicades.
La Llacuna, a més de 600 
metres d’altitud i amb un cli-
ma similar al Penedès, està 
situada en un indret privilegi-
at per a la producció d’aquest 

tipus de vins, coneguts com 
a Vins d’Altura. A més, tenint 
en compte que La Llacuna 
té fama pels seus excel·lents 
embotits, no ha d’estranyar 
que s’hi organitzi, des de l’any 
2008, la Mostra d’Embotits i 
Vins d’Altura.

botits, formatges, postres, vins 
i caves d’altura.

L’origen de la mostra
El raïm parellada és la més 
fina i delicada de les varietats 
tradicionals blanques de Ca-
talunya. Quan es conrea en 
microclimes frescos de mun-

El programa comprèn 
activitats per a tots 
els gustos durant el 
cap de setmana del 
17 i 18 d’octubre

COMARCA / LA VEU

El Consell Comarcal de 
l’Anoia va participar el passat 
cap de setmana en el festival 
Esport i Natura amb una ac-
tivitat per a nens ambientada 
en un castell gegant fet amb 
bales de palla, un laberint on 
els nens i nenes havien de 
trobar la sortida. La prova va 
ser tot un èxit de participació, 
ja que milers d’infants van 
trobar en aquest espai un 
lloc on divertir-se alhora que 
aprenien sobre el patrimoni 
de la comarca.
Així, l’ens comarcal aprofi-
tava la trobada amb milers 
d’aficionats a l’esport i la na-
tura, per donar a conèixer la 
“Anoia, Terra de Castells”, 
la marca que el Consell Co-
marcal ha creat dins d’Anoia 
Turisme per tal de donar a 
conèixer aquesta part del pa-
trimoni arquitectònic de cas-
tells i torres del qual disposa 
la comarca, un dels majors 
atractius del nostre territori. 
L’objectiu de la marca “Ano-

ia, terra de castells”, és po-
der utilitzar aquestes cons-
truccions com a vehicle de 
promoció del territori i de vi-
atge en la història, a més de 
poder-los fer servir com un 
identificador singular del pai-

El Consell Comarcal promociona “Anoia, Terra de Castells” 
amb un castell-laberint per a nens al festival Esport i Natura

satge de la comarca.
En aquest sentit, l’ens co-
marcal ha realitzat i segueix 
realitzant diferents accions, 
entre elles, una de les més 
significatives i que actual-
ment s’està  treballant és 

l’elaboració d’una aplicació 
per a dispositius mòbils que 
ha de permetre que l’usua-
ri programi la seva visita a 
mida. L’App s’estructurarà en 
la creació de tres grans rutes 
històriques que acompanya-

ran a tots les turistes durant 
la seva visita. A més, “Anoia, 
terra de castells” ja disposa 
d’un mapa on s’identifiquen 
els punts on hi ha castells, 
torres, pobles fortificats, ca-
ses fortificades i altres i tam-
bé d’una guia amb una selec-
ció de 25 torres i castells. La 
publicació es pot trobar a tots 
els punts d’informació turísti-
ca de la comarca i a les ofi-
cines del Consell Comarcal.

L’objectiu de la mar-
ca “Anoia, terra de 
castells”, és poder 
utilitzar aquestes 
construccions com a 
vehicle de promoció 
del territori i de viatge 
en la història, a més 
de poder-los fer servir 
com un identificador 
singular del paisatge 
de la comarca.
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’enquesta de valoració dels 
actes de Festa Major ja ha 
arribat a les llars vilanovines. 
Fins el dia 24 d’octubre la re-
gidoria de Participació Ciuta-
dana convida a la ciutadania a 
posar nota als diferents actes 
de la Festa Major 2015 i tam-
bé a fer-ne suggeriments, en 
un nou exercici de participa-
ció.
L’enquesta fa dies que està 
penjada al web municipal i es 
pot respondre online. A més, 
des de la setmana passada 
també hi ha urnes als equipa-
ments municipals per omplir la 
butlleta o també per dipositar 
el full d’enquesta que, com dè-
iem, trobareu al dors del but-
lletí municipal d’aquest mes.
L’enquesta permet puntuar sis 
aspectes temàtics de la Festa 
Major: el concerts i actuacions, 
depenent de la ubicació; els 

actes juvenils (com l’Embarra-
ca’t i el longboard-skate); les 
activitats de cultura popular i 
tradicional; els actes infantils; 
els actes per a tots els públics 
(la sardinada, la botifarrada, la 
xambalada, la concentració de 
cotxes…) i també la publicitat 
o canals de difusió de la festa 
major.
Cada tema es pot valorar amb 

L’enquesta de valoració de la Festa Major 2015 
ha arribat també a les llars

una puntuació de 0 a 10. A 
més, es poden suggerir can-
vis, idees, millores…
Tot plegat segons el regidor de 
Participació Ciutadana, Sergi 
Pérez, servirà per conèixer les 
preferències de la ciutadania 
i es tindran en compte en la 
mesura de les possibilitats de 
cara a la propera edició de la 
Festa Major.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

A partir d’aquesta setmana 
es pot veure a Can Papas-
seit una exposició fotogràfica 
de l’Esbart Dansaire Vilanova 
del Camí que recull una mi-
rada a la trajectòria històrica 
d’aquesta entitat vilanovina 
que celebra el 25è aniversari. 
Sota el nom “25 Anys Dan-
sant” la mostra permet fer un 
recorregut per diferents d’ac-
tuacions des del 1990 fins al 
2015. L’exposició compta amb 
el suport del Servei de Cultura 
i es podrà veure fins el dia al 
31 d’octubre.
Amb motiu del 25è aniversari 
l’entitat celebrarà el dissab-
te 24 d’octubre un festival 
de danses tradicionals, a les 
21.30h al Centre Polivalent 
Can Papasseit.
Ja fa més de dos mesos que 
els ballarins assagen amb 
l’objectiu de fer una actua-
ció única. Un dels punts més 

especials d’aquesta actua-
ció i que més il·lusionen als 
dansaires és el fet de que en 
aquest espectacle no només 
ballarà l’actual cos de dansa, 
sinó que ho fa junt amb antics 
ballarins.
Algunes d’aquestes persones 
fa més de 15 anys que no ba-
llen, però tornen per aquesta 
celebració amb molta força i 

Retrospectiva d’un Esbart que es prepara per 
oferir una actuació única

ganes de passar-ho bé. Són 
molts els records, anècdo-
tes i vivències que han pogut 
compartir els dansaires durant 
els assajos, però amb aquest 
gran espectacle, l’entitat vol 
fer partícip també a la gent de 
Vilanova del Camí que ha vist 
com el grup ha crescut any 
rere any.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Promoció Econòmica de Vila-
nova ha organitzat un nou curs 
adreçat al món empresarial. 
Es tracta d’un curs de compta-
bilitat bàsica per a PIME. Co-
mençarà el dia 21 d’octubre i 
s’allargarà fins el 20 de novem-
bre.
El curs pretén oferir als partici-
pants una sèrie de coneixements 
i les eines necessàries per en-
tendre el contingut dels comptes 

anuals de les empreses.
Les sessions es faran al Cen-
tre d’Innovació Anoia, al Po-
lígon Riera de Castellolí, de 
dilluns a divendres, de 9.30 a 
13.30 h, durant 90 hores.
El preu del curs és de 180 € 
però és bonificable. Les per-
sones empadronades a Vila-
nova del Camí pagaran 90€, 
les persones que acreditin es-
tar a l’atur, 135 € i les perso-
nes empadronades a Vilanova 

i en situació d’atur, només pa-
garan 45 €.
Per a més informació i ins-
cripcions podeu posar-vos 
en contacte amb el Servei de 
Promoció Econòmica, al Cen-
tre d’Innovació Anoia, al carrer 
dels Impressors, 12 del Polí-
gon Riera de Castellolí. Tam-
bé podeu contactar per telè-
fon: 938054411 – extensió 5; 
o per correu electrònic a peco-
nomica@vilanovadelcami.cat

Nou curs sobre comptabilitat per a PIME

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Ple va aprovar el passat di-
jous l’adhesió de l’Ajuntament 
al règim especial de reinte-
graments dels saldos deutors 
amb l’Estat.  D’aquesta mane-
ra, el consistori vilanoví podrà 
retornar els 250.000 euros 
que corresponen a la liquida-
ció del pressupost de l’Estat 
del 2013. Una xifra que dista 
molt de les previsions que el 
propi govern havia fet quan 
va aprovar els pressupostos i 
que afecta directament  la par-
ticipació dels ens locals en els 
tributs de l’estat. Ahir el Ple a 
decidir acollir-se a l’opció que 
planteja el govern de retornar 
l’import en mensualitats de 
2.000 € durant els propers 
deu anys.
El regidor d’Hisenda Jordi 
Barón, de CiU, assegura que 
les previsions del govern cen-
tral “causen un perjudici als 
municipis” que, com Vilanova 
del Camí, hauran de retornar 
grans quantitats de diners, 
“posant en perill el dia a dia de 
molts ajuntaments”.
La regidora d’ERC-Som Vi-
lanova, Meritxell Humbert va 
ser contundent i va denunciar 
el govern de l’estat que utilitza 
els ajuntaments per justificar 
un ingrés als municipis que 
sap que no és real. Humbert 
assegura que “el govern es-
panyol fa trampa, ens utilitza i 
perjudica l’administració local, 
que és la més feble” de l’es-
calafó.
Juan Manuel Cividanes, de 
Veïns amb Veu, no entén que 
el govern de l’Estat faci la li-
quidació del 2013 ara, quan 
pràcticament s’està acabant el 
2015 i considera que el paga-
ment hauria de fer-se dins el 
mandat actual “per no hipote-
car els governs de properes 
legislatures”.
Des de VA! Francesc Palacios 
va explicar que entenien que 
aquest era un problema que 
venia ocasionat pel govern es-
panyol. Davant les dues pos-
sibilitats que ofereix el govern 
per retornar el deute: pagar 

50.000 € al trimestre o pagar 
2.000€ al mes durant 10 anys, 
Palacios va defensar aquesta 
segona “per no perjudicar la 
tresoreria municipal”.
El grup municipal socialista 
que va verbalitzar al Ple que 
en principi volien votar en con-
tra, però finalment van abste-
nir-se en aquest punt. Noemí 
Trucharte va retreure al go-
vern municipal que no utilitzés 
el romanent de tresoreria del 
2013 per fer efectiu aquest 
pagament però des del govern 
es va recordar que l’Estat no 
ha fet la liquidació del 2013 
fins ara.
El punt es va aprovar amb els 
vots a favor de l’equip de go-
vern: Vilanova 365, ERC, CiU; 
i dels grups municipals de DE-
CIDE i VA! El PSC i VV s’hi 
van abstenir.

El Ple aprova el tancament 
comptable del 2014
Durant el Ple Extraordinari 
d’ahir també es va aprovar el 
Compte General del 2014. El 
regidor de VV, JM Cividanes 
va anunciar el vot en contra 
del seu grup amb el mateix 
argument que ho va fer durant 
el tancament comptable del 
2013, i és que retreu a l’ajun-
tament que no s’hagi gestionat 
el cobrament d’algunes parti-
des concretes.
Noemí Trucharte va afirmar 
que confiava que els comptes 
estaven correctes però com 
que feia referència al 2014 i 
ells no estaven representats al 
consistori, s’hi abstindrien.
El punt va prosperar amb els 
vots a favor de Vilanova 365, 
ERC, CiU i DECIDE. Les abs-
tencions de VA i PSC i el vot 
en contra de VV.
El Ple també va aprovar recti-
ficació anual de l’Inventari de 
Béns i Drets de la Corporació 
actualitzat a data 31 de de-
sembre de 2014 que va pros-
perar amb els vots a favor de 
Vilanova 365, ERC, CiU i DE-
CIDE. Les abstencions de VA 
i PSC i el vot en contra de VV.

El govern de l’Estat escanya 
les finances municipals
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Una trentena de persones es 
van reunir ahir davant l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí per 
donar suport als imputats del 
9N. Les entitats municipalistes 
van cridar a la mobilització tot 
reivindicant la responsabilitat 
i l’èxit col·lectiu en l’organit-
zació de la consulta. Amb el 

lema #9NSomTots l’Associ-
ació Catalana de Municipis, 
l’Associació de Municipis per 
la Independència, l’Assem-
blea Nacional Catalana i Òm-
nium Cultural van convocar la 
concentració davant dels ajun-
taments de tots els municipis 
de Catalunya.

Una trentena de vilanovins 
secunden la crida ‘9Nsomtots’

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Un total de 31 persones han 
començat els cursos d’anglès 
que ofereix l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí. Els cur-
sos estan dividits en tres ni-
vells: Begginers, Elementary i 
Pre-Intermediate. Les classes 
que imparteixen professionals 
l’empresa igualadina Partners 
Solutions.Biz, es fan els di-
marts i dijous. Els nivells més 
bàsics, Begginers i Elemen-
tary, les fan de  dos quarts de 
set i les vuit del vespre; i per al 
més avançat, el Pre-Interme-
diate, les faran d’un quart de 
nou a tres quarts de deu del 
vespre. 
Tots els cursos es fan a l’Edi-
fici d’Entitats, i malgrat que ja 

hagin començat encara poden 
acceptar alguna inscripció 
més. En cas d’estar interes-
sats podeu posar-vos en con-
tacte amb el Servei de Cultu-
ra: 93 805 44 22 extensió 4.
Des del Servei de Cultura i 
Educació asseguren que la 
formació en idiomes té molt 
bona acollida a Vilanova del 
Camí. 
El Centre Cívic al barri de La 
Pau, també ha programat un 
curs de conversa en anglès, 
amb Gerard Farrés. El taller 
que està enfocat per millorar 
la fluïdesa a l’hora de parlar en 
anglès, va començar aquest 
dilluns i s’allargarà fins el pro-
per 17 de desembre.

Una trentena d’alumnes inicien 
l’activitat dels cursos d’anglès

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El 10 d’octubre, els 75 caminai-
res que feia dies estaven apun-
tats a aquesta sortida, es van 
trobar a les 4 del matí per fer 
una sortida de cap de setmana 
a terres de Castella-Lleó.
Vora la 1 del migdia que s’arri-
bà just davant de l’aqüeducte 
des d’on es van desplaçar al 
restaurant  El Hidalgo, un lloc 
preciós. Un bon tiberi amb molt 
bona companyia:  Judeones de 
la Granja, Cochinillo i Ponche 
segoviano,  acompanyat pel vi 
de la terra.
Amb la panxa plena visita a la 
ciutat: la  Catedral de Santa 
María i l’Alcazar de Segovia. 
Després de la visita a la ciutat, 
la colla es desplaça a l’alberg 
on soparen i feren nit, situat al 
poble de Valdevacas de Monte-
jo, enclavat a la reserva natural 
de Las Hoces de Riaza. És un 
alberg molt nou i agradable.
Un cop just es fa de dia anirem, 
en primer lloc a visitar l’ermita 
de San Frutos, un paratge na-
tural de Las Hoces del Dura-
tón, el complex monàstic està 
situat en un dels meandres 

que formen les Gorges del riu 
Duratón al cor del parc de las 
Hoces del Río Duratón. L’er-
mita està ubicada a la vora del 
penya-segat, permet apreciar 
òptimament conformant el canó 
del riu Duratón i el refugi que 
es crea amb l’embassament de 
presa de Burgomillodo proper. 
Esmorzar al pont de Villaseca 
on comença la caminada riu 
amunt per la seva bora. Parells 
de voltor, acompanyats per una 
sèrie d’aufranys, àguiles dau-
rada i falcó pelegrí nien els alts 
penya-segats rocosos, la vege-
tació canviant i molt variada que 
ens envolta ens fa sentir agraïts 
a la natura. Embassament del 
Río Duratón, Sepúlveda i Bur-
gomillodo ha format uns falçs 
de fons pla i calcàries escar-
pades que pot arribar als 100 
metres d’alçada, on els colors 
ocres de les roques contrasta 
amb la cinta verda de la vege-
tació de Ribera. 
Dinem a Sepúlveda, entre 
la multitud de gent que visita 
aquest peculiar i preciós po-
ble castellà es divisen tots els 
membres de la colla amb les 

seves estridents samarretes ta-
ronjades, dinant o fent un cafè 
fins que arriba l’hora d’arribar a 
casa. 
Només ens queda agrair aquest 
dos dies tan distrets, bonics i on 
hem gaudit tant dels llocs que 
ens han mostrat, al vocals Ju-
lio Abad, Francesca Cullerés, 
Josep Balada i Marce Grados. 
També volem donar les gràci-
es al personal de l’alberg Sen-
das de Riaza a Valdevacas de 
Montejo pel seu bon fer i bon 
acolliment, el forn San Frutos 
i els nostres amics de la colla 
Regina i Claudio per la seva 
col·laboració.
La propera sortida de la colla 
serà el dia 25 d’octubre per fer 
la tan esperada boletada, sor-
tim a les 8 del matí de la seu de 
la colla, anirem fins al Racó de 
Carme a esmorzar tots plegats 
i a la tornada tothom a buscar 
bolets. Inscripció: Tots els di-
lluns i dijous de la setmana de 
l’excursió, de 19 a 20:45 hores, 
a la seu social. Els socis poden 
fer la reserva telefònicament  o 
per correu electrònic cevcami@
hotmail.com i 93 803 43 88.

Cap de setmana a Segovia de la Colla 
excursionista de Vilanova del Camí

ROSICH MOTORS, S.L.  -  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  www.rosichmotors.com

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ
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Montbui va organitzar el 
passat cap de setmana di-
ferents activitats per donar 
a conèixer el patrimoni cul-
tural del municipi, emmarca-
des en la celebració de les 
Jornades Europees del Pa-
trimoni. Aquestes jornades 
són l’esdeveniment cultural 
participatiu més important 
d’Europa. Ajuntaments, en-
titats i agrupacions culturals 

s’encarreguen d’organitzar 
les activitats amb l’objectiu 
de facilitar que els ciutadans 
descobreixin i visquin el pa-
trimoni cultural. Precisament 
aquest patrimoni es concep 
com un bé comú tant a nivell 
local com europeu 
Divendres al vespre va te-
nir lloc a la sala d’actes de 
l’Ajuntament de Montbui l’ac-
te de presentació d’aquestes 
jornades, el qual va anar a 

Santa Margarida de Montbui va tornar a celebrar 
les Jornades Europees del Patrimoni

càrrec de l’historiador mont-
buienc Daniel González, qui 
va parlar sobre els inicis de 
la industrialització al municipi 
i les diferents protoindústries 
que es van anar establint. 
L’endemà dissabte es va 

realitzar una “Visita Guiada 
per La Vinícola”, amb l’ob-
jectiu d’explicar als visitants 
els principals moments de la 
industrialització montbuien-
ca. Una vintena de persones 
van realitzar una ruta condu-
ïda per l’historiador Daniel 
González, que els va portar 
a visitar els diferents espais 
del complex modernista La 
Vinícola, tot fent èmfasi en el 
passat d’aquest espai vincu-

lat a les indústries adoberes i 
també a la vitivinícola.
I el diumenge una desena 
de persones van prendre 
part a l’activitat “De la terra 
a l’ampolla”, on es van poder 
conèixer de primera mà els 
orígens de la indústria vitivi-
nícola montbuienca, a través 
d’un recorregut per espais 
d’interès del nucli de La Ma-
llola.

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper dilluns 19 d’oc-
tubre tindrà lloc a la sala de 
petit format Mont-Àgora una 
xerrada sobre “Nutrició i Càn-
cer”, organitzada per la De-
legació Local de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer 
de Montbui. L’activitat, que 
començarà a les vuit del ves-
pre, anirà a càrrec de la doc-
tora Gràcia Enrich i la dietista 
Judith Mayolas. Ambdues po-
nents formen part de la Unitat 
de Nutrició Clínica de l’Hos-
pital d’Igualada. L’activitat es 
realitzarà coincidint amb la 
celebració el mateix dilluns del 
Dia Mundial Contra el Càncer 
de Mama. 

Es prepara la I Cursa i Ca-
minada Solidària “Suma’t al 
Rosa”
El proper diumenge 25 d’octu-
bre tindrà lloc la primera edi-
ció de la Cursa i Caminada 
Solidària “Suma’t al Rosa”. Es 
tracta d’una prova organitzada 
conjuntament per la Junta Lo-
cal de l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer de Montbui 

i pel mateix Ajuntament mont-
buienc. El lloc de sortida i arri-
bada és el poliesportiu Mont-
aQua. Els participants hauran 
de completar un recorregut de 
cinc quilòmetres mixt (urbà i 
rural). El preu per la inscripció 
a la prova és de 8 euros. Tots 
els inscrits (fins arribar a 200) 
tindran una samarreta i una 
bossa en arribar amb fruita i 
aigua.
La inscripció anticipada es po-
drà fer els dies 21 i 22 a Sa-
bateria Grup2 –carretera de 
Valls, 43, de 10 a 13 hores i 
de 17 a 20. També lògicament 
es podran fer les inscripcions 
el mateix de la cursa, des de 
mitja hora abans. En cloure la 
cursa-caminada hi haurà un 
sorteig de regals entre els par-
ticipants.
La cursa es durà a terme en 
el marc de les activitats per 
commemorar el Dia Mundial 
Contra el Càncer de Mama, i 
vol conscienciar la societat te-
nint en compte que el càncer 
de mama suposa la primera 
causa de mort per càncer en 
dones.

Xerrada sobre nutrició i 
càncer, a Mont-Àgora

PROGRAMACIÓ SETEMBRE/DESEMBRE 2015

Divendres i dissabte a les 21 h
Diumenge a les 19 h
Preu: 15 � / 12 �

16/17/18 OCTUBRE

COMÈDIA

VENDA D’ENTRADES A:
www.teatreaurora.cat

NO ÉS TAN FÀCIL
CIA. ESTRENA MORENA

UNA DIVERTIDA COMÈDIA DEL POPULAR 

PACO MIR (TRICICLE) 

SOBRE EL MÓN  DE LA PARELLA UN MARIT BUSCA LES MIL MANERES 

DE DEIXAR LA SEVA DONA  PERÒ DESCOBRIRÀ QUE... NO ÉS TAN FÀCIL.

DE PACO MIR
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Prop d’un centenar de professi-
onals dels equips d’atenció pri-
mària de l’ICS de la Catalunya 
Central es van trobar aquest 
divendres passat a Santa Mar-
garida de Montbui per posar en 
comú experiències, estratègies 
i eines per a l’atenció urgent. 
Bona part de les intervencions 
es van centrar en l’abordatge 
dels pacients d’edat avançada, 
afectats de diferents patologies 
de forma crònica. Actualment, 
la immensa majoria de malalts 
que s’atenen a les urgències 
d’atenció primària i al SEM 
mateix –al voltant del 70%– 
corresponen a aquest perfil de 
pacients crònics.
En el decurs de la Jornada, en 
què van intervenir una vintena 
de professionals, es va parlar 
de temes tan interessants com 
són les millors fórmules de tre-
ball en xarxa entre les perso-
nes que atenen els pacients a 
les consultes ordinàries dels 
CAP, les que ho fan en hores 
d’urgències i les que treballen 

als centres sociosanitaris, hos-
pitals o residències. També es 
va parlar de l’establiment de 
circuits propis per a l’atenció a 
la cronicitat, mitjançant exem-
ples d’experiències reeixides.
El canvi de paradigma de 
l’atenció urgent ve donat per 
l’envelliment creixent de la 
població i per la reducció dels 
accidents, ja siguin de caràcter 
laboral o de trànsit.
Aquesta ha estat la Tercera 

La Jornada d’Urgències d’Atenció Primària 
constata l’interès per treballar en xarxa i per 
establir circuits per als pacients crònics

Jornada d’Urgències d’Aten-
ció Primària de l’Anoia que 
s’ha celebrat, la participació 
en la qual és oberta a tots els 
professionals de la Catalunya 
Central. A l’acte inaugural que 
va presidir l’alcalde de San-
ta Margarida de Montbui, Teo 
Romero, hi van participar Lluís 
Riu, gerent de l’ICS Catalunya 
Central, i Remei Juncadella, di-
rectora del Sector Sanitari Ano-
ia del CatSalut.

MONTBUI / 

Des que el passat dia 10 de 
juny l’equip de govern de Mont-
bui anunciava el tancament de 
l’escola bressol Montxic des-
prés d’haver-se compromès 
durant la campanya electoral 
a les municipals d’enguany a 
“potenciar” l’educació infantil a 
la ciutat, la polèmica no ha dei-
xat de créixer al voltant d’una 
actuació que bona part del ve-
ïnatge del Nucli Antic de Mont-
bui considera injustificable i in-
necessària. Una polèmica a la 
que cal sumar ara la demanda 
interposada per Teresa Golanó 
contra l’Ajuntament en consi-
derar que la decisió del Con-
sistori de rellevar-la del càrrec 
de coordinadora dels tres -ara 
dos- centres d’educació infantil 
i reduir el seu salari prop d’un 
50% constitueix “una veritable 
represàlia” en resposta al su-
port atorgat per l’educadora a 
les mobilitzacions i protestes 
protagonitzades pels pares i 
mares que havien matriculat 
la canalla en un centre que a 
hores d’ara roman tancat. En el 
seu lloc, les tasques de coordi-
nació de les escoles bressol de 
Montbui ha recaigut sobre el 
Regidor d’Educació i Esports 
de la ciutat.
En el cas de la Teresa, la pèr-

dua de la categoria de coordi-
nadora que ostentava des de 
l’any 2002 en paral·lel a la seva 
activitat com a directora de les 
tres escoles bressol de què 
disposava la ciutat abans del 
tancament de Montxic suposa 
també la pèrdua del comple-
ment salarial específic que per-
cebia i que representava prop 
d’un 50% de la seva retribució.

Vulneració de drets
En la seva demanda judicial, 
interposada amb l’ajut de Col-
lectiu Ronda, es considera 
“discriminatòria” l’actuació de 
l’Ajuntament atès el fet que “es 
tracta d’un càstig que, en rea-
litat, pretén ser una represàlia 
política contra un dels regidors 
que va dimitir arran de la inves-
tigació de la Fiscalia Anticor-
rupció contra l’Alcalde i poste-
rior investigació penal contra 
el mateix” així com un atac 
evident per “haver manifestat 
públicament idees contràries 
a la gestió política de l’Alcal-
de Teo Romero, especialment 
en referència a la seva gestió 
de la política d’educació del 
municipi” tot recordant que les 
mesures que afecten la senyo-
ra Golanó s’adopten ”després 
d’haver-me manifestat, en pú-
blic i en privat, contra la decisió 

Teresa Golanó, antiga directora de l’escola bressol 
Montxic, demanda l’Ajuntament de Montbui

de l’Alcalde i l’actual Regidor 
d’Educació de tancar la Llar 
d’Infants MONTXIC, mitjan-
çant les meves declaracions 
en reunions, davant de mitjans 
de comunicació, elaboració de 
pancartes de protesta, etc.”. 
Cal concloure, per tant, que la 
severa modificació de les con-
dicions laborals i salarials que 
afecten l’antiga coordinadora 
constitueix un inadmissible 
acte d’arbitrarietat administrati-
va en la gestió que no ha estat 
acompanyat, com és precep-
tiu i pertinent, d’una explicació 
on es detalli la motivació rao-
nada de l’actuació empresa i 
les causes que justifiquen la 
necessitat objectiva d’adoptar 
les mesures en qüestió, tot 
garantit a la persona afectada 
la possibilitat de presentar les 
corresponents al·legacions i no 
incórrer en una situació d’inde-
fensió legal.
És precisament en base a la 
manca de justificació de les 
mesures imposades a la Sra. 
Golanó que en la seva deman-
da es reclama la nul·litat de 
la modificació de les condici-
ons de treball imposades per 
l’Ajuntament de Santa Maria 
de Montbui i una indemnització 
en concepte dels danys i perju-
dicis soferts.

ÒDENA / LA VEU

Els diumenges, 25 d’octubre 
i 22 de novembre, es podrà 
visitar la Vil·la Romana de 
l’Espelt, amb motiu de la seva 
recent declaració de Bé Cultu-
ral d’Interès Nacional (BCIN). 
L’activitat és gratuïta, sense 
límit d’aforament i correrà a 
càrrec de Jordi Enrich, arque-
òleg que ha excavat la vil·la 
en diverses ocasions i expert 
en l’època tardoantiga. El punt 
de trobada serà a les 11h a 
les antigues escoles (carrete-
ra d’Igualada a l’Espelt, a uns 
200 metres abans del nucli 
urbà, a mà dreta). El recorre-
gut no està adaptat per a cot-
xets ni cadires de rodes. Es 
pot consultar més informació 
al telèfon del Museu de la Pell, 
el 93 804 67 52.
La Vil·la Romana de l’Espelt 
és un jaciment arqueològic si-
tuat al Pla de la Torre, al veïnat 
de l’Espelt i al terme municipal 
d’Òdena. L’Ajuntament d’Igua-
lada n’és el titular des de l’any 
1966, quan en va comprar 
els terrenys a instàncies del 
Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada (CECI), i la custò-
dia i difusió del seu patrimoni 
correspon avui al Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia.
La vil·la va ser habitada en 
època romana des dels segles 

II i I aC fins al primer terç del 
segle V dC, en etapes de d’ac-
tivitat desigual. Va ser constru-
ïda en un lloc assolellat i domi-
nant, prop d’un corrent d’aigua 
i d’una via de comunicació 
que permetia donar sortida a 
la producció excedent. És una 
de les villae de l’interior de Ca-
talunya més extensament ex-
cavada i més ben conservada.
Les excavacions, realitza-
des pel CECI i la Diputació 
de Barcelona als anys ‘80, 
van descobrir estructures de 
diverses estances, algunes 
de tipus residencial i d’altres 
destinades a activitat agríco-
les. Hi ha constància de l’exis-
tència de ramats i el conreu 
de vi, cereals i probablement 
oli, i activitats artesanals com 
l’elaboració de teixits. Algunes 
estances estaven recobertes 
de pintures amb motius ge-
omètrics o vegetals. S’hi va 
trobar un paviment de mosaic 
i nombroses mostres de cerà-
mica, vidre, objectes d’os, de 
ferro o de bronze, monedes i 
un fragment d’un rellotge de 
sol. Entre els objectes recu-
perats hi ha també sivelles, 
agulles per al cabell, agulles 
d’os, fusaioles, recipients per 
cuinar, llànties, claus de porta, 
una safata de vidre, un dau de 
vori, pinces i un canelobre. Els 
objectes es troben avui al Mu-
seu Comarcal de l’Anoia.

El Museu de la Pell proposa 
dues visites per descobrir la 
Vil·la Romana de l’Espelt, nou 
Bé Cultural d’Interès Nacional

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Diumenge 18 d’octubre amb 
motiu del Dia internacional 
contra el càncer de mama Vi-
lanova del Camí ens oferirà un 
gran espectacle de llum, color 
i música.
Aquest serà el tercer any que 
el Casal dels jubilats d’Iguala-
da col·labora desinteressada-
ment i tota la recau dació es 
integra per aquesta causa

Las entrades estaran a la 
venta dintre la setmana que li 
correspon i al mateix dia a la 
taquilla de Can Papasseit lloc 
del espectacle
Esperem a tots els Vilanovins 
i la resta de persones que ens 
vulguin fer costat
Gràcies per endavant al nos-
tre Ajuntament i altres col-
laboradors.

Espectacle solidari en el Dia 
Internacional contra el Càncer de mama
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ÒDENA / LA VEU

Fins el 29 d’octubre de 2015 es 
podrà visitar l’exposició adre-
çada a joves i adolescents per 
promoure una sexualitat salu-
dable al pavelló Mestre Vila Vell 
d’Òdena, a partir de les 5 de la 
tarda . En total hi ha 20 plafons 
que es poden visitar com un tot 
o com dues parts diferenciades.
Els primers 10 plafons s’adre-
cen als joves d’entre 12 a 14 

anys i incideixen en què és 
la sexualitat, com es viu, on 
s’aprèn, la identitat sexual, els 
mites, els prejudicis. La sego-
na part, també integrada per 10 
plafons adreçats a joves de 14 
a 16 anys, aborda els riscos as-
sociats a la sexualitat per tal de 
donar-los una sortida positiva i 
afavorir una actitud responsa-
ble enfront de la sexualitat

Exposició adreçada a joves i 
adolescents per promoure una 
sexualitat saludable 

ÒDENA / LA VEU

Continuant amb les xerrades 
sobre fibromiàlgia, qui estigui 
interessat hi podrà assistir els 
dies 13, 20 i 27 d’octubre, els 

dies 3, 10, 17 i 24 de novembre 
i els dies 1 i 15 de desembre 
a l’Espai Jove (c/ Verdaguer, 
s/n, al costat de l’escola), de 
les 10 del matí fins les 11.30 h.

Xerrades sobre fibromiàlgia

ÒDENA / LA VEU

El diumenge 4 d’octubre una 
trentena de persones del mu-
nicipi odenenc van participar 
i gaudir del Dia Internacional 
de la Gent Gran a l’Anoia, 
que enguany es va celebrar 
a Masquefa. Es començà el 
matí amb una missa, cele-
brada a la parròquia de Sant 
Pere, seguidament va ser el 
torn de poder   visitar l’antiga 
fàbrica Rogelio Rojo o bé al 
Centre de Recuperació d’An-
fibis i Rèptils de Catalunya 
(CRARC), ubicats al mateix 
municipi on se celebrava la 
festa. El punt de trobada va 
ser al pati de l’antiga fàbrica 
i en aquest mateix lloc hi va 
haver l’actuació de Geganters 
i grallers de Masquefa i la de 
la Colla del ball de bastons de 
Masquefa. A les 2 de la tarda 
començà el dinar de germa-
nor amb una paella popular. 
Després fou el moment dels 

parlaments de les autoritats i 
es van homenatjar diferents 
persones de Masquefa, com 
els avis i la parella més grans 
del municipi. L’alcalde d’Òde-
na, Francisco Guisado i la 
regidora de la Gent Gran, del 
mateix municipi odenenc, Va-
nessa Massons, també hi van 
ser present; i tal com apunta 

Òdena també va ser a la festivitat del Dia 
Internacional de la Gent Gran a l’Anoia

Massons “aquestes iniciatives 
són bones perquè la gent gran 
tingui vida social i perquè s’ho 
mereixen”.
Aquesta festa ves va dur a ter-
me gràcies a l’Ajuntament de 
Masquefa, el Consell Comar-
cal de l’Anoia i el Consell de la 
Gent Gran de l’Anoia.

ÒDENA / LA VEU

El dimarts 20 d’octubre se 
celebrarà l’espectacle Opera-
ció AVI al Teatre Centre Unió 
Agrícola. Els autors són Farrés 
Brothers i Cia. La primera re-
presentació serà a les 10.30 h
i la segona representació a les 
15.15 h. La sinopsis ens expli-
ca que uns dolents molt dolents 
han fet que la Caputxeta Ver-
mella, el flautista d’Hamelin, el 
Patufet, Pinotxo i Hänsel i Gre-
tel perdin l’eterna joventut i es-
tiguin sotmesos a l’envelliment 
i la desaparició. Però un home 
gran, En Salvador, es posarà al 
costat d’aquests personatges 
en una operació per salvar els 
contes de tota la vida.

Un espectacle de titelles on es 
parla de contes tradicionals, 
de la vellesa i de la força de 
la gent gran per preservar un 

Arriba a Òdena l’espectacle del Bibliobús, 
“Operació AVI” dels Farrés Brothers

llegat cultural per a les gene-
racions següents. L’’especta-
cle és organitzat pel Bibliobús 
Montserrat i serà gratuït.

ÒDENA / LA VEU

En motiu del dia de Tots Sants 
s’amplien els horaris dels ce-
mentiris de l’Espelt i delnucli 

d’Òdena. Són els següents: 
dies 30, 31 i 1 de novembre 
de les 9 del matí fins les 5 de 
la tarda (l’Espelt). I els dies 26, 

27, 28, 29, 30, 31 d’octubre i 1 
de novembre de les 9 del matí 
fins les 5 d ela tarda (nucli 
d’Òdena).

Horaris dels cementiris odenencs per Tots Sants

ÒDENA / LA VEU

En el marc de la Fira de la Vi-
nyala 2015 es van realitzar ac-
tivitats de promoció local. Una 
d’aquests activitats consistia 
en participar en un sorteig per 

un dinar per a dues persones al 
restaurant Samuntà (Òdena).
El sorteig va tenir lloc el,¡ dia 
8 d’octubre a les 12 h a l’Ajun-
tament d’Òdena sota supervi-

sió del Secretari accidental de 
l’Ajuntament. La guanyadora 
ha estat la Sra. Gemma Arge-
lich Torres. Se l’ha trucat i va 
estar molt contenta i agraïda.

Guanyador del sorteig d’un dinar per a dues 
persones al restaurant Samuntà
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LA POBLA DE C. / LA VEU

El dissabte 10 i el diumenge 
11 d’octubre el Castell de Cla-
ramunt va participar, un any 
més, a les Jornades Europees 
del Patrimoni. Durant aquests 
dos dies van passar per la for-
talesa 166 persones, que van 
gaudir gratuïtament de la visi-
ta guiada.
L’activitat la van organitzar, 
conjuntament, l’Agència Cata-
lana del Patrimoni Cultural i la 
regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament. La primera jornada 
l’afluència de públic no va ser 

gaire nombrosa però durant la 
segona, es van rebre més de 
140 visites. 
A les Jornades Europees del 
Patrimoni hi van participar 
poblacions d’arreu del terri-
tori català. La iniciativa la va 
impulsar, el 1991, el Consell 
d’Europa i en l’àmbit català 
l’organitzen el departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, l’Associació Cata-
lana de Municipis, la Federa-
ció de Municipis de Catalunya 
i l’Institut Ramon Muntaner. 

Més de 160 persones visiten el 
Castell de Claramunt durant les 
Jornades Europees del Patrimoni

LA POBLA DE C. / LA VEU

Una trentena de poblatans i 
poblatanes es van concentrar, 
ahir dimarts 13 d’octubre a 2/4 
de 8 del vespre a la plaça de 
l’Ajuntament, en suport a les 
autoritats catalanes imputa-
des per fer possible la votació 
del 9N: Artur Mas, president 
de la Generalitat, Joana Orte-
ga, exvicepresidenta del Go-
vern, i Irene Rigau, conselle-
ra d’Ensenyament. L’alcalde, 
Santi Broch, va llegir el ma-
nifest del Pacte Nacional pel 

Dret a Decidir.
A l’acte hi van ser presents 
representants de totes les for-
macions polítiques del Con-
sistori poblatà: CiU, Participa, 
Junts per la Pobla i ERC. La 
concentració, que es va fer 
davant de molts ajuntaments 
catalans, la van convocar l’As-
semblea Nacional Catalana, 
Òmnium Cultural, l’Associació 
de Municipis per la Indepen-
dència i l’Associació Catalana 
de Municipis.

Una trentena de poblatans 
es concentren en suport als 
imputats pel 9N

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’arrossada popular, que va 
organitzar l’Associació per a 
l’Oci de la Gent Gran de la Po-
bla de Claramunt, va aplegar, 
el diumenge 11 d’octubre, 140 
persones. El dinar va tenir lloc 
a partir de les 2 del migdia a 
la plaça de l’Ajuntament i en el 
marc d’aquesta activitat també 
es va fer la festa del soci.
L’àpat va consistir en una 
amanida de primer, un plat 
d’arròs de segon i un gelat 
de postres, cafè i gotes. La 
paella, que estava molt ben 
feta i molta gent va repetir, la 
va cuinar el Jaume Viñals, de 
Carme. El dinar va comptar 
amb l’assistència de l’alcalde 
poblatà, Santi Broch.
Després de dinar, a l’Ateneu 

Gumersind Bisbal, es va fer 
una projecció de les activitats 
organitzades per l’entitat du-
rant el 2014 i el 2015. A conti-
nuació, hi va haver ball amb el 

L’arrossada popular de l’Associació per a l’Oci 
de la Gent Gran aplega 140 persones

músic Ramon Porta. La festa 
es va acabar cap a les 9 de 
vespre i va comptar amb el 
suport de la regidoria de Be-
nestar Social de l’Ajuntament.

LA POBLA DE C. / LA VEU

La Sala Municipal d’Exposici-
ons de la Pobla de Claramunt 
acollirà, a partir del diumen-
ge 18 d’octubre, una mostra 
de pintura de la poblatana 
Pilar Gil. La inauguració tin-
drà lloc 2/4 d’1 del migdia i la 
col·lecció es podrà visitar fins 
a l’1 de novembre. 
Aquesta exposició, amb el 
títol “Perfums”, l’organitza 
la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament i forma part de 
la programació de les Festes 
Culturals, que es van iniciar 
el mes de setembre. L’horari 
d’obertura serà de dilluns a 
dissabte, de 2/4 de 6 de la 
tarda a 2/4 de 8 del vespre, 
i els diumenges, de les 12 a 
les 2 del migdia.
Pilar Gil va néixer a Sabadell. 
Després de 20 anys d’experi-

ència en el món empresarial 
de la moda, es va traslladar 
a Sao Paulo (Brasil), on es 
va envoltar d’un grup d’amics 
artistes i literats, com Nair 
Kremer i Silmara Watari. 
Entre el 1995 i el 1999 va 
estudiar a l’Escola Novotex 
de Belles Arts, a Campinas. 

La seva obra destaca pel 
gran format i la temàtica de 
les flors. L’etapa al Brasil va 
culminar amb quatre expo-
sicions a Campinas i a Sao 
Paulo.
A final de 1999 va tornar a 
Sabadell, on va obrir una 
galeria d’art que tenia com a 
finalitat fomentar artistes lo-
cals mitjançant diverses acti-
vitats, com exposicions, clas-
ses o conferències. El 2004 
es va traslladar a viure a la 
Pobla de Claramunt. Actual-
ment, imparteix classes en 
diferents escoles de poblaci-
ons de la comarca de l’Anoia 
i organitza mostres pròpies i 
col·lectives. Les seves obres 
s’han exposat en sales de di-
versos llocs del món, com al 
Louvre de Paris, a Cannes i a 
Barcelona.

Exposició de pintura de Pilar Gil, a la Sala 
Municipal de la Pobla de Claramunt

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 mòbil:
Mail:

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

amb la 
col·laboració de

SORTEGEN
2 entrades 
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CAPELLADES / LA VEU

En aquesta proposta hi par-
ticipen unes quinze bibliote-
ques catalanes que compten 
amb patrimoni o tradició in-
dustrial als seus municipis, 
com  per exemple Terrassa, 
Sabadell, Igualada, etc. Es 

La Biblioteca El Safareig participa en el projecte 
“I-Biblioteques: indústria, patrimoni, energia i 
desenvolupament” 

va proposar la participació 
de Capellades pel fet de te-
nir el Museu Molí Paperer i 
perquè la biblioteca té inte-
rès en potenciar aquesta part 
del seu fons especialitzat. Es 
treballa en 4 eixos:  Progra-
ma d’activitats de foment de 

CAPELLADES / LA VEU

L’exposició “Cavall Fort, tan 
divertit com un joc”, que re-
passa la història de la publica-
ció, nascuda el desembre de 
1961, s’ha instal·lat a la Bibli-
oteca El Safareig de Capella-
des, on es pot visitar fins al 2 
de novembre. 
Cavall Fort va néixer amb la 
voluntat de trobar una manera 
perquè els infants poguessin 
aprendre a llegir i a escriure 
en català, preocupació que va 
marcar el format i el contingut 
de la revista: des de la decisió 
d’incloure-hi pàgines de còmic 
per estimular l’interès del lec-
tor, fins a la tria del model de 
llengua, que havia de ser rigo-
rós i, al mateix temps, planer.
Durant aquests primers cin-
quanta anys de vida, les pàgi-
nes de Cavall Fort han acollit 

signatures representatives de 
la literatura infantil i juvenil 
catalana, així com destacats 
il·lustradors i grafistes.
L’exposició compta amb vuit 
plafons que descobreixen cu-
riositats i anècdotes de la pu-
blicació i que inclouen jocs i 
entreteniments. S’adreça als 

Cavall Fort cavalca fins a Capellades

infants però també a totes 
aquelles generacions que han 
gaudit de la lectura d’aquesta 
revista al llarg d’aquests anys.
La mostra es podrà veure, 
posteriorment, en altres biblio-
teques de la Xarxa de Bibliote-
ques Municipals de la Diputa-
ció de Barcelona.

LA POBLA DE C. / LA VEU

Una representació de pobla-
tans van assistir a l’homenat-
ge que, el dissabte 10 d’oc-
tubre a la tarda a Rubí, es va 
fer al professor Josep Rusiñol 
i Turu pel seu centenari. Ru-
siñol havia impartit classes a 
la Pobla de Claramunt entre el 
1943 i el 1955 i el 1984 es va 
inaugurar una placa en honor 
seu a la plaça de l’Ajuntament. 
Setze exalumnes i l’alcalde 
poblatà, Santi Broch, van as-
sistir a la celebració, que es va 
fer al Casal de la Gent Gran de 
Rubí, on, actualment, resideix 
el mestre. Broch li va lliurar 
una placa en nom de l’Ajun-
tament i els exalumnes, un 
escrit en record dels anys que 
va passar a la Pobla amb l’en-
capçalament d’una fotografia 
del Castell de Claramunt.
Durant l’homenatge, hi va ha-
ver actuacions de diverses 
entitats de Rubí amb què Jo-
sep Rusiñol havia estat vincu-
lat, com l’Esbart Dansaire, la 
Unió Coral, el Casal Popular o 
la Coral del Casal de la Gent 
Gran. Després hi va haver un 
pica-pica i un pastís d’aniver-
sari. A la celebració hi van ser 
presents familiars i amics del 
professor.
Josep Rusiñol, nascut a Rubí 
el 8 d’octubre de 1915,  va 
estudiar a les Escoles Ribas 
de la seva ciutat natal, al Co-

llege Victor Hugo de Narbona 
(França) i a l’Escola Nacional 
de Magisteri, a Barcelona. El 
1937, en plena Guerra Civil, 
va començar a exercir de mes-
tre a Rubí i des de 1943 fins a 
1955 va impartir classes a la 
Pobla de Claramunt. El 1955 
es va traslladar a l’Hospitalet 
de Llobregat i va acabar la 
carrera de mestre, el 1980, a 
Barcelona, quan es va jubilar. 
Durant la seva estança a la 
Pobla, va tenir mes d’un cen-
tenar d’alumnes i va portar 
a terme diverses iniciatives, 
com una biblioteca escolar 
que va arribar a tenir 675 lli-
bres en una època de post-
guerra on no hi havia recursos 
i molts menys econòmics per 
comprar llibres, però a base 
de donatius i de socis es va 
tirar endavant. No sols va fer 
una biblioteca, sinó que, entre 
altres activitats, va ensenyar 
cant a les escoles i va impartir 
classes per a adults i classes 
de música. El 2010 va presi-
dir el dinar de cloenda de la XI 
Setmana de la Gent Gran.

Representació poblatana en 
l’homenatge al professor Josep 
Rusiñol pel seu centenari

ANOIA / LA VEU

El passat 6 d’octubre, el De-
partament de Benestar Social 
i Atenció a la ciutadania del 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia va convocar als regidors i 
regidores de serveis socials 
dels municipis de la comarca 
menors de 1.000 habitants per 
dur a terme la reunió anual de 
coordinació. 
A la sessió, dirigida per les 
responsables de les diferents 
àrees del departament i pel 
conseller de serveis socials de 
la corporació Ramon Bacar-
dit, hi van assistir més d’una 
dotzena de càrrecs electes 

dels municipis  més petits de 
la comarca. Bacardit, va pre-
sentar la reunió  i va defensar 
la raó de ser del Consell Co-
marcal “servir als ciutadans i 
estar al costat dels municipis, 
especialment dels pobles més 
petits”. 
La reunió tenia  com finalitat 

presentar els nous serveis que 
s’ofereixen des del Departa-
ment i alhora conèixer les de-
mandes i necessitats de cada 
municipi. 
A més, es van tractar d’al-
tres temes d’interès com la 
presentació de la campanya 
“Tracta’m bé” de prevenció de 
maltractaments a la gent gran, 
l’EAVA, el nou equip d’atenció 
a la vellesa de l’Anoia, la cre-
ació de l’espai de trobada fa-
miliar, l’estudi sobre la millora 
de la cobertura alimentària a 
la comarca  o la implementa-
ció del decret d’acollida per a 
persones immigrades.

la lectura relacionades amb 
el patrimoni industrial local; 
Programa de cooperació 
amb les escoles; Desenvo-
lupament de la col·lecció i 
Acords i col·laboració entre 
entitats i institucions.

El Consell Comarcal de l’Anoia presenta als 
ajuntaments els serveis de Benestar Social 

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només 
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que es celebrarà a finals de mes.
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La passada setmana, la regi-
doria de Serveis a les Perso-
nes en col·laboració amb l’As-
sociació Cultural de la Gent 
Gran de Piera, van retre ho-
menatge a les persones més 
grans del municipi, oferint un 
programa d’activitats amb pro-
postes a la seva mida. 
La seixanta-vuitena festa de 
la gent gran va engegar amb 
la presentació del programa al 
Casal, a càrrec de l’alcalde de 
Piera, Jordi Madrid, i l’actuació 
de la humorista Mayte Carre-
ras, que va ser presentada per 
la regidora de la Gent Gran, 
Vanesa Fernández-Arroyo.
La setmana va anar transcor-
rent amb l’excursió a Platja 
d’Aro i el dinar al restaurant 
la Terrassa, amb gairebé 330 
participants, i el bingo especi-
al. Divendres, va ser el torn del 
torneig de petanca i la entrega 
de premis als millors jugadors.

Representants de l’Ajunta-
ment van acompanyar el Pu-
billatge de Piera en una visita 
als residents dels sis centres 
per a la gent gran que hi ha a 
Piera, amb entrega d’un cen-
tre floral per cada centre. Dis-
sabte, es va celebrar el ball de 
capvespre al casal. 
Diumenge, la missa celebrada 
a l’església de Santa Maria i el 
dinar de germanor celebrat a 
la nau de Cal Sanahuja, van 
cloure aquests dies en què 
els avis han pogut participar 
de les activitats, organitzades 
amb motiu de l’homenatge 
que es ret a aquest gran col-
lectiu.
En una sala plena a vessar 
s’hi van aplegar 820 persones 
aproximadament, d’entre les 
quals hi havia 630 dels 1.853 
avis de més de 70 anys que 
van ser convidats per l’Ajunta-
ment. Abans, però, hi va haver 
la corresponent confirmació 

Els avis pierencs han celebrat la Setmana 
de la Gent Gran

de les reserves amb l’ajut del 
pubillatge pierenc. En aquest 
moment, els convidats ja van 
poder tastar l’humor dels ac-
tors presents en el dinar i que 
van amenitzar tot l’àpat. La 
presentadora d’aquest acte de 
cloenda, la pierenca Elisabet 
Vallès, va anomenar les auto-
ritats presents i va donar pas 
a les paraules de benvinguda 
de l’alcalde, Jordi Madrid, i la 
regidora de la Gent Gran, Va-
nessa Fernández-Arroyo.
Els avis més grans presents 

PIERA / LA VEU

El cercador de rutes Natura 
Local en col·laboració amb 
l’ajuntament de Piera posen al 
servei del vilatà dos itineraris 
per descobrir el nostre entorn 
natural, una per la vall de Ca 
n’Aguilera i una altra per la pi-
neda de Can Ferrer del Coll.
Des del web Natura Local po-
deu consultar les millors rutes 
de BTT, cicloturisme i sende-
risme de Catalunya. Escolliu 
on voleu anar o què voleu fer, i 
us indicaran com arribar-hi, on 
menjar i dormir i què hi podeu 
veure, per  gaudir al màxim 
de la vostra excursió. Entreu 
al web www.naturalocal.net, 
busqueu el municipi de Piera 
i descobriu les rutes proposa-
des amb tota la informació ne-
cessària per fer-les. També en 
podeu fer una valoració o des-
carregueu-vos l’APP i gaudiu 
de les rutes autoguiades, grà-
cies al navegador incorporat a 
l’aplicació, i descobriu el patri-
moni natural i etnològic dels 
racons de nostra geografia.

Rutes autoguiades de 
Piera

PIERA / LA VEU

El passat 12 d’octubre, el 
Camp Municipal d’Esports va 
acollir la presentació d’equips 
de l’AE Piera. Aquest va ser el 
primer acte institucional dins 
el 75è aniversari d’aquesta 
entitat esportiva.
En l’acte, es van presentar 
davant l’afició -integrada per 
pares, mares, socis..- i l’alcal-
de i regidors del Consistori les 
prop de les 300 persones que 
integraran l’AE Piera aquesta 
temporada. Jugadors, tècnics, 
preparadors i directiva van 
protagonitzar una festa que va 
durar tot el matí. Enguany, se-
ran 19 equips, des de Prome-
ses fins als Veterans, els qui 
disputaran les corresponents 
competicions durant 9 mesos.
Un cop acabada la presenta-
ció dels equips, es va disputar 
un partit entre els Promeses i 
el Tercera Catalana, els pares 
i els assistents van gaudir d’un 
espectacle molt ben harmonit-
zat pels jugadors del primer 
equip del Piera, que van en-
caixar la derrota molt digna-
ment.

Aniversari rodó de 
l’AE Pieraen el dinar per segon any 

consecutiu, Joaquim Bosch 
Estivil, de 97 anys, i Carme 
Mussons Basas, de 100 anys, 
van ser homenatjats i van re-
bre una placa commemorativa 
i un obsequi floral. El brindis 
dels falsos cambrers acom-
panyats per l’alcalde de Piera, 
que acomiadar la festa, i el re-
gidor d’Empresa i Ocupació, 
van posar punt final a la part 
gastronòmica, ja que els més 
valents encara van assistir al 
ball de tarda al Teatre Foment.

PIERA / LA VEU

El POUM, que ja va ser apro-
vat inicialment el 31 de juliol 
de 2013, es va aprovar provi-
sionalment al 30 de setembre 
de 2015 al ple ordinari de la 
Corporació.
El Pla d’Ordenació Urbanísti-
ca Municipal (POUM) és l’ins-
trument de planejament urba-
nístic per a l’ordenació integral 
del territori i té per objecte 
l’establiment de l’ordenació 
del territori planejant i definint 
el model d’utilització del sòl.
La documentació del POUM 
es pot consultar a partir del dia 
19 d’octubre de 2015 al web 
de l’Ajuntament, (https://www.
seu.cat/ajpiera/poumindex). 
D’altra banda, i a partir del di-

marts 13 d’octubre de 2015, al 
registre general d’entrada es 
pot comprar el DVD.
El POUM va sortir a exposició 
pública el 16 d’agost de 2013, 
per un període superior als 45 
dies obligats, les persones i 
entitats interessades van po-
der-hi fer les al·legacions per-
tinents. El següent pas va ser 
atendre les propostes rebudes 
en les al·legacions resolent i 
incorporant allò que es con-
sidera positiu per al model. 
Arribats a aquest punt, el do-
cument POUM es va enviar 
a la Comissió Territorial d’Ur-
banisme perquè fes l’informe 
de rectificacions. Un cop rebut 
l’informe i fetes les rectificaci-
ons es va aprovar provisional-

ment en el ple ordinari del pas-
sat 30 de setembre de 2015.
El POUM l’integren els se-
güents documents:
- Catàleg de béns a protegir
- Catàleg de masos, masies i 
cases rurals en sòl no urbanit-
zable
- Inventari d’edificacions en 
sòl no urbanitzable
- Convenis
- Estudi d’avaluació de mobili-
tat generada
- Informe sostenibilitat ambi-
ental
- Memòria ambiental
- Informe sostenibilitat econò-
mica
- Programa i memòria de la 
participació ciutadana
- Memòria social

- Memòria de la informació i 
memòria de l’ordenació
- Normes urbanístiques
- Viabilitat econòmica finance-
ra
- Estudi d’inundabilitat
- Informes perceptius
- Al·legacions al pla general 
d’ordenació urbana de Piera
- Plànols d’informació
- Plànols d’ordenació
Un cop feta l’aprovació pro-
visional es contestaran les 
al·legacions a les persones al-
legants, tal com ho estableix la 
llei. El pas següent és tornar a 
demanar l’informe a la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme per 
a l’aprovació definitiva. Aquest 
tràmit té un temps estimat de 
6 mesos.

Ja és possible consultar tota la documentació del nou Pla 
d’Ordenació Urbanística de Piera

Carme Mussons i Joaquim Bosch, els avis més grans presents al dinar de germanor
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CALAF / LA VEU

Com en tantes d’altres poblaci-
ons catalanes, aquest dimarts 
13 d’octubre al vespre nombro-
sos calafins van reunir-se da-
vant de l’Ajuntament convocats 
per l’ANC, per donar suport pú-

blic al president de la Genera-
litat en funcions, Artur Mas, la 
consellera d’Ensenyament en 
funcions, Irene Rigau i l’exvice-
presidenta Joana Ortega.
Per part de l’ANC de Calaf, An-
toni Miret va pronunciar unes 

Calaf se suma a la concentració 
de suport als imputats al 9N

CALAF / LA VEU

En la sessió ordinària celebra-
da aquest dimarts 13 d’octu-
bre el Ple de l’Ajuntament de 
Calaf va aprovar inicialment la 
normativa que ha de regular 
la signatura de convenis amb 
les associacions del municipi, 
i que establirà les bases de la 
concessió de subvencions per 
al desenvolupament de les se-
ves activitats.
Per part de l’equip de govern, 
Jordi Fitó va defensar la im-
portància d’aquesta norma-
tiva, clau per a determinar 
d’una manera clara i transpa-
rent la col·laboració entre en-
titats i consistori, i va destacar 
la integració de les esmenes i 
propostes que hi ha fet el grup 
de CDC. Aquest es va abste-
nir, emplaçant-se a l’aprova-
ció definitiva i argumentant 
que encara hi ha detalls per 
millorar, mentre que el GIC 
hi va votar en contra perquè, 
segons van dir, es tracta d’un 
text “totalment il·legal”.
En l’àmbit institucional, cal 
destacar l’aprovació per una-
nimitat de la moció per reivin-
dicar la figura del president 
Lluís Companys, amb motiu 
del 75è aniversari del seu 

afusellament. El text acorda-
va posar les banderes a mitja 
asta i amb un crespó negre 
durant la jornada del 15 d’oc-
tubre, data en què fou assas-
sinat Companys. D’altra ban-
da, Junts x Calaf i CDC van 
presentar conjuntament una 
moció de suport al 9N i als 
seus organitzadors, proposta 
que va prosperar amb els vots 
a favor d’aquests dos grups i 
amb l’abstenció de GIC.
En l’apartat de precs i pre-
guntes, el regidor Jordi Fitó 
va respondre a les qüestions 
sobre aspectes de segure-
tat relacionades amb la Fes-
ta Major, que havia plantejat 

El Ple aprova inicialment el Reglament de 
subvencions i convenis amb les entitats

CDC en el ple anterior. Aquest 
mateix grup va preguntar per 
la supressió de l’atenció ciu-
tadana a Calaf per part de 
l’Organisme de Gestió Tribu-
tària, i es va oferir a fer front 
comú per reivindicar la seva 
importància. Des de l’equip de 
govern, Montserrat Mases va 
respondre que s’havia insistit 
en aquest tema però que la 
resposta de la gerència de la 
Diputació havia estat un “no” 
rotund, perquè es tractava 
d’un servei que se suprimia 
de totes les altres poblacions 
on fins ara es prestava i no es 
faria cap excepció.

paraules de denúncia per la 
decisió del Tribunal d’imputar 
els tres membres del govern 
de la Generalitat, mentre que 
l’alcalde Jordi Badia va llegir el 
manifest unitari de la campa-
nya, en el qual es critica aquest 
nou atac a les institucions de-
mocràtiques de Catalunya. La 
concentració va acabar amb 
el desplegament d’estelades i 
amb el cant dels Segadors.

CALAF / LA VEU

Divendres passat nombrosos 
calafins van omplir la Sala de 
Fusta del Casal, per assistir a 
la presentació del llibre Córrer 
per ser lliure, de Núria Picas.
Organitzat per la llibreria El 
Quiosc del Passeig, l’acte va 
tenir un format amè i va comp-
tar amb la participació activa 
del públic, que va aprofitar per 
preguntar tot allò que va voler 
a l’esportista manresana. Al 
llarg de la presentació, Picas 
va explicar la seva passió per 

la seva feina, per la natura i 
per l’esport, i també com ha 
anat superant les dificultats 
i lesions que en un primer 
moment semblava que li im-
pedirien de continuar la seva 
carrera. També hi va haver 
referències, és clar, al com-
promís independentista de la 
corredora, i a la situació actual 
del país. En acabar, es va for-
mar una llarguíssima cua per-
què Núria Picas pogués signar 
exemplars del seu llibre.

La presentació del llibre 
de Núria Picas desperta un 
enorme interès a Calaf

MIRALLES / LA VEU

El proper diumenge 25 d’oc-
tubre tindrà lloc una nova ca-
minada  des de Santa Maria 
de Miralles fins a Sant Magí 
de la Brufaganya.
Es tracta d’una caminada cir-
cular amb sortida i arribada a 
les Antigues Escoles de San-
ta Maria de Miralles, d’uns 18 
km de dificultat mitjana. Se 
seguirà el camí per la Serra 
de la Brufaganya fins arribar 
a Sant Magí on s’esmorzarà. 

La tornada serà per dalt la 
serra i tot caminant es podrà 
gaudir de magnífiques vistes 
de la Vall de Miralles.
La sortida serà a les 8 del matí 
de davant de les antigues es-
coles i el preu per persona és 
de 3 euros (inlou l’esmorzar).
És imprescindible fer la reser-
va al tel. 93 808 0301 o al 636 
344 115 o per correu electò-
nic a st.m.miralles@diba.cat 
abans del 23 d’octubre.

Caminada a Sant Magí de la 
Brufaganya

Sant Martí de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326  ·  617323989

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades

ES BUSCA ASSESSOR 
COMERCIAL

Es busca assessor comercial experimentat  i 
dinàmic per a posició amb un enorme poten-
cial de creixement. Captació, assessorament i 
fidelització de clients. 

Es valorarà bona presència i experiència com 
a venedor . Imprescindible vehicle propi. 

Si estàs interessat envia el teu 
CV a l'adreça de correu: 

rrhh@pymesolutions365.com

Felicita als qui 
més estimes!

(C/ Retir 40)
o via e-mail

    Fes-nos arribar la 
fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com
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VECIANA / LA VEU

Aquest diumenge 18 d’octu-
bre a les 12 del migdia hi ha 
prevista la inauguració del 
centre d’interpretació del pa-
trimoni religiós anoienc ART 
ECCLESIA, ubicat a l’església 
de Santa Maria de Segur, al 
municipi de Veciana.
El projecte, promogut per 
l’Ajuntament de Veciana, ha 
comptat amb la col·laboració 
de diverses administracions 
és per això que l’acte comp-
tarà amb la presència de la 
directora general de desen-
volupament rural del Departa-
ment d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya, sra. 
Esther Peña de las Heras, el 
Diputat delegat d’Urbanisme 
i Habitatge de la Diputació 
de Barcelona, Il·lm. Sr. Josep 
Ramon Mut Bosque, el vice-
president segon del Consell 
Comarcal de l’Anoia, Il·lm. Sr. 
Marcel·lí Martorell Font. En els 
parlaments també hi prendran 
part l’alcalde de Veciana, Il·lm. 
Sr. Jordi Servitje Turull i mos-
sèn Joan Sanglas, rector de 

la parròquia i representant del 
Bisbat de Vic.
Amb aquest projecte s’ha re-
alitzat una restauració integral 
de l’església de Santa Maria 
de Segur que es trobava en 
un estat de conservació molt 
precari després d’estar tanca-
da i en desús durant més de 
quaranta anys. En el seu inte-
rior s’hi ha instal·lat una mu-
seïtzació que versa sobre tot 

Veciana inaugurarà el centre ART ECCLESIA

el patrimoni religiós anoienc 
fent esment de les esglésies, 
capelles i ermites, passant per 
l’orfebreria, pedrons, pintures 
i imatgeria més important. A 
través d’un audiovisual el visi-
tant podrà conèixer el ric pa-
trimoni que disposa la nostra 
comarca, esdevenint el centre 
ART ECCLESIA  un atractiu 
turístic més i el punt de partida 
de diverses rutes pel territori.

VECIANA / LA VEU

El Consorci per a la promoció 
de l’Alta Anoia, amb el su-
port de Diputació de Barcelo-
na, torna a organitzar la fira 
eqüestre Strata, el proper diu-
menge 25 d’octubre, al Molí 
de la Roda de Veciana.
El fil conductor d’aquest any 
és el Camí Ral i els molins fa-
riners, fet pel qual el Molí de la 
Roda ha estat l’escenari ideal 
d’aquesta segona edició que, 
un any més, preveu reunir un 
gran nombre de genets, que 
gaudiran d’un recorregut a ga-
lop pel territori. A més a més 
al llarg del dia, s’oferiran acti-
vitats, exhibicions i mostres en 
directe, obertes a tot el públic.
L’organització obre el termini 
d’inscripció a tots els genets 
que vulguin participar de la 
sortida a cavall pel Camí Ral, 
que tindrà lloc el mateix dia, 
a les 9:30h. Es tracta d’una 
participació totalment gratuïta, 
però que cal inscripció obliga-
tòria abans del 23 d’octubre.
L’Strata té com a objectiu la 
dinamització del territori, la di-
vulgació de l’activitat eqüestre, 
i alhora mostrar totes les rutes 
i possibilitats que l’Alta Anoia 
ofereix al món del cavall.
Des del Consorci per a la Pro-
moció de l’Alta Anoia, s’anima 
a tothom a participar-hi, i a 
gaudir d’un diumenge a l’Alta 
Anoia, amb un munt d’activi-
tats per gaudir i fira d’artesans.
Programa d’activitats STRATA
8:30h Arribada i concentració 
de cavalls. Control d’inscrip-
cions. Coca i xocolata per a 

tothom.
10h Sortida a cavall pel Camí 
Ral. Arribada a partir de les 
12:00h
14:00h Dinar popular. Gratuït 
pels genets, i 12€ acompa-
nyants i visitants (cal inscrip-
ció prèvia)
ACTIVITATS durant tot el matí:
- Fira del món del cavall i mer-
cat d’artesans de l’Alta Anoia
- Poni Games (a partir de les 
10h)
- Bateig d’equitació i passeig 
en poni
- Demostració de doma natu-
ral
- Demostració de salt
- Exhibició de doma clàssica
- Demostració d’equinoteràpia
- Activitats socioeducatives fa-
miliars
Inscripcions i informació: 93 
868 03 66 o info@altaanoia.
info.

L’Alta Anoia rep la 2a edició 
de l’STRATA amb un munt 
d’activitats del món del cavall

CALAF / LA VEU

Després d’un festiu inici de 
temporada, amb una diada 
de germanor d’allò més par-
ticipada, el grup Xarxa Calaf 
enceta la programació de tar-
dor aquest diumenge 18 d’oc-
tubre.
Serà amb un espectacle musi-
cal de la Cia. Nuri Total, Rocu i 
el mar dels invisibles. En Rocu 
és un nen que està molt avor-
rit a la platja; per sort, es troba 
amb la Meda, una tortuga que 
ha perdut l’esperança de tro-
bar algú de la seva espècie. 
Junts viuran moltes aventures 
però, per saber com continua, 
haureu de venir a veure’ls a 
la Sala de fusta del Casal de 
Calaf aquest diumenge a les 

18.00 h. No us perdeu aquest 
espectacle dinàmic i ple de 
cançons acompanyades amb 
claqué, percussió corporal i 
uns canvis d’escenografia fan-
tàstics!
I tot plegat a uns preus molt 
econòmics: 5 euros l’entrada 
per als adults i 4 euros per als 
nens socis de Xarxa i per als 
socis del Casal.

‘Rocu i el mar dels invisibles’ 
encetarà diumenge la 
temporada de Xarxa Calaf

CALAF / LA VEU

El cap de setmana passat va 
ser intens a l’Oficina de Tu-
risme del nostre municipi, i és 
que s’havien programat diver-
ses visites guiades amb motiu 
de les Jornades Europees del 
Patrimoni. 
Dissabte es va fer tres vega-
des la ruta “Descobreix els 
orígens de Calaf”, amb una 
trentena de participants en 
total. La visita els portava al 
nucli antic de la vila, obser-
vant les cases senyorials del 
carrer de Sant Jaume; entrant 
a l’església de Sant Jaume, 
a la capella dels Dolors i a la 
cripta de Santa Calamanda; i, 
tots aquells que volien, pujant 
també al campanar. Abans 
de completar l’ascens, Ton 
Illa s’encarregava d’explicar 
el funcionament del rellotge 
i d’altres anècdotes. I un cop 
a dalt de tot, els visitants se 
sorprenien de les fantàsti-
ques vistes que s’albiren des 
del campanar. La visita conti-
nuava cap al castell, un altre 
indret històric des del qual es 
gaudeix de bones panoràmi-
ques.
L’endemà diumenge una vin-
tena de persones van pujar a 
peu fins al turó de Sant Sebas-
tià. Allí encara se’ls van afegir 
més visitants, que havien pu-

jat amb cotxe, i que no es van 
voler perdre l’explicació sobre 
el significat de l’ermita per a 
Calaf i per als calafins. L’en-
carregat de l’ermita, Josep 
Morera, va explicar la seva 
tasca desinteressada, i la re-
gidora d’Economia i finances, 
Montserrat Mases, li va agra-

Calaf mostra els seus atractius turístics en les 
Jornades Europees del Patrimoni

ir públicament la seva acció 
altruista abans de donar per 
finalitzada la visita. Els assis-
tents també van poder veure 
els quadres de Ramon Sala 
Coy que decoren l’interior de 
l’ermita així com tocar la cam-
pana, una tradició ben arrela-
da.



Un Igualada HC amb manca d’encert perd 
contra el Vilfranca en un partit caòtic (1-4)
HOQUEI / DAVID VIA

Un partit bastant caòtic deixa a 
l’Igualada sense els tres punts. 
El Vilafranca marcà quan 
l’Igualada es trobava millor en 
el partit i, al cap d’uns minuts, 
amb inferioritat numèrica, els 
visitants marcaren el segon 
gol. 
El Vilafranca trencà el partit 
just començar la segona part 
amb el tercer gol de la nit, però 
els locals es reactivaren amb 
un gol que els mantenia vius. 
Malauradament, el col·legiat 
ensenyà un total de dues tar-
getes blaves a la banqueta 
igualadina deixant els locals 
amb dos jugadors en la pis-
ta. Els visitants s’aprofitaren i 
marcaren un gol que els donà, 
finalment, els tres punts.
El bon estat de forma de l’Igua-
lada es feu palès durant els 
primers minuts de la primera 
part. Semblava que jugarien un 
partit similar al de Voltregà i els 
arlequinats controlaren la situ-
ació durant els primers com-
passos del partit, amb algunes 
oportunitats, però el Vilafranca 
s’apoderà del control de la pi-
lota i el primer gol arribà a falta 
de cinc minuts per al final de la 
primera part, després d’un re-
buig al fallar un penal.  
Semblava però que l’Igua-
lada podria empatar el partit 
abans del final de la primera 
part, després que el conjunt 
visitant rebés una targeta bla-
va que donava la falta directa 
favorable als arlequinats. Ma-
lauradament Ton Baliu no po-
gué transformar-la i l’Igualada 
jugà amb superioritat numè-
rica durant els següents dos 

L’Igualada només ha pogut guanyar un partit dels tres que ha disputat fins ara. Foto: Joan Guasch.
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Jornada 4
Cambrils CH - Mesoestètic CP Congrés   4-4
CP Masquefa - CP Roda de Ter   5-2
HP Tona - HC Sant Just    3-6
Himel Capellades HC - CP Folgueroles   2-1
CP Hoquei Olot B-Sensible - HC Alpicat   4-6
HC Ripoll - CH Caldes Recam Laser B   4-4
GEiEG - CP Taradell COS FísicWell   4-2
CE Noia Freixenet B (Descansa)    

         PT j g e p     gf     gc    
1. Alpicat  10  4  3  1  0  31  20
2. Taradell COS  9  4  3  0  1  19  9
3. Tona  7  4  2  1  1  19  16
4. Capellades  7  4  2  1  1  15  18
5. Noia Freixenet B  7  3  2  1  0  14  7
6. Folgueroles  6  4  2  0  2  16  15
7. GEiEG  6  4  2  0  2  15  18
8. Congrés  5  4  1  2  1  17  15
9. Caldes Recam   5  3  1  2  0  13  10
10. Masquefa  4  4  1  1  2  16  21
11. Ripoll  4  3  1  1  1  14  15
12. Sant Just  4  3  1  1  1  13  13
13. Hoquei Olot B  2  4  0  2  2  13  19
14. Cambrils  1  4  0  1  3  11  19
15. Roda de Ter  0  4  0  0  4  12  23

1a Nacional Catalana

Jornada 4
Vallès CP Calafell Tot l’Any - SHUM Balder   6-4
CE Noia Freixenet - CH Lloret   8-4
Igualada HC - CP Vilafranca   1-4
FC Barcelona Lassa - CP Voltregà   2-3
CE Moritz Vendrell - Cerceda   5-5
Club Patí Vic - CH Caldes Recam Laser   3-1
Coinasa Liceo HC - Enrile PAS Alcoi   5-2
Reus Deportiu - ICG Software Lleida   2-2

         PT j g e p     gf     gc    
1. FC Barcelona  9  4  3  0  1  23  13
2. Club Patí Vic  9  3  3  0  0  10  5
3. Voltregà  9  4  3  0  1  14  10
4. Noia Freixenet  8  4  2  2  0  17  11
5. Moritz Vendrell  7  4  2  1  1  19  15
6. Reus Deportiu  7  4  2  1  1  13  13
7. Lloret   7  4  2  1  1  12  13
8. Coinasa Liceo  6  3  2  0  1  20  13
9. Vilafranca  6  4  1  3  0  9  6
10. Calafell   4  4  1  1  2  13  16
11. ICG Lleida  4  3  1  1  1  13  17
12. Igualada  3  3  1  0  2  5  6
13. Cerceda  2  4  0  2  2  11  19
14. SHUM  0  3  0  0  3  9  14
15. Caldes   0  3  0  0  3  6  13
16. Enrile Alcoi  0  4  0  0  4  11  21

OK Lliga Masculina

Jornada 5
Calafell - Noia Freixenet 
Lloret - IGUALADA 
Vilafranca - FC Barcelona 
Voltregà - Moritz Vendrell
Cerceda  - Vic 
Caldes - Liceo
Enrile Alcoi - Reus Dep.
Shum - ICG Lleida 

Jornada 1
Santa Maria del Pilar - Maheco Cerdanyola  1-6
CP Voltregà - CP Alcorcón CAT’s Best   6-1
CP Las Rozas - CHP Bigues i Riells   3-0
CP Vilanova - Hostelcur Gijón   3-3
Generali Palau P. - Sferic Terrassa   2-3
CH Mataró - AQUA Igualada FHCP   2-3
CP Manlleu - Citylift Girona CH   4-0

         PT j g e p     gf     gc    
1. Cerdanyola CH  3  1  1  0  0  6  1
2. CP Voltregà  3  1  1  0  0  6  1
3. CP Manlleu  3  1  1  0  0  4  0
4. CP Las Rozas  3  1  1  0  0  3  0
5. Sferic Terrassa  3  1  1  0  0  3  2
6. AQUA Igualada  3  1  1  0  0  3  2
7. Hostelcur Gijón  1  1  0  1  0  3  3
8. CP Vilanova  1  1  0  1  0  3  3
9. CH Mataró  0  1  0  0  1  2  3
10. Generali Palau   0  1  0  0  1  2  3
11. Sta. Maria Pilar  0  1  0  0  1  1  6
12. CP Alcorcón  0  1  0  0  1  1  6
13. Citylift Girona  0  1  0  0  1  0  4
14. Bigues i Riells  0  1  0  0  1  0  3

OK Lliga Femenina

SUB 23  IGUALADA HC 8 CP VILAFRANCA 0
2CAT  IGUALADA HC 5 CH Les Franqueses 5
JUVENIL A  NOIA 3 IGUALADA HC 1
JUVENIL B   IGUALADA HC 13 CH NAVARCLES 1
INFANTIL A   IGUALADA HC 12 C OLESA PATI 0
INFANTIL B   HC SANT JUST 8 IGUALADA HC 0
ALEVI B  VILAFRANCA 3 IGUALADA HC 3
ALEVI C   IGUALADA HC 9 CP MASQUEFA 9

Resultats Base

minuts de partit, cosa que sol 
ser positiva: en aquest cas, no. 
A falta de segons per la finalit-
zació del primer temps, el Vila-
franca, amb un home menys, 
aconseguí batre a Elagi Deitg 
per segona vegada en el partit, 
posant el 0-2 en el marcador: 
els gols a final d’una part sem-
pre fan mal. L’Igualada, que no 
s’ho creia, arribà al descans 
amb dos gols en contra. 
En la segona meitat els locals 
començaren amb la mentalitat 
que el resultat es podia remun-
tar, però un gol del Vilafranca 
pocs minuts després d’entrar 
al terreny de joc deixava el 
partit quasi del tot sentenciat. 
Només una nit màgica podria 
salvar l’Igualada d’aquella si-
tuació. I semblava que podia 
passar el miracle, després de 

que “Danilo” posés dins de la 
porteria rival un gran tir que 
donava esperances a equip i 
afició. Aquesta última es reacti-
và amb el gol arlequinat i Front 
Tauró es coordinà perfecta-
ment amb el conjunt local.
Els ànims estaven pels núvols: 
l’IHC per fi estava dominant 
totalment el partit i semblava 
que podria caure més d’un gol. 
Tot i així, però, una decisió del 
col·legiat trencava totalment el 
partit arlequinat: ensenyà dues 
targetes blaves seguides al 
tècnic local i els igualadins es 
veieren obligats a jugar amb 
dos jugadors, dos homes que 
intentaren defensar a Elagi 
Deitg, però fou impossible: els 
visitants marcaren un gol i sen-
tenciaren el partit. 
En tots els gols visitants hi ha-

gué una coincidència: foren 
marcats per exjugadors arle-
quinats. El primer gol, d’Edu, 
el segon i el tercer de Rocasal-
bes i el quart de Navarro.
Sobre l’arbitratge cal destacar 
algunes decisions bastant dis-
cutibles dels àrbitres que di-
rigiren el partit. Els col·legiats 
tingueren un paper horrible i 
reberen moltes crítiques, òb-
viament, després d’ensenyar-li 
la doble blava a Ferran López.
Després d’aquesta derrota per 
1-4, l’Igualada es posa en posi-
cions properes al descens (dot-
zè) però amb un partit menys, 
que es jugarà a principis de 
novembre contra el Caldes. El 
Vilafranca es posiciona setè.

IGUALADA HC 1 (0/1): 
Equip Inicial: Elagi Deitg, Ton 
Baliu,Jaume Molas, Sergi Pla i 
Pol Galbas Equip Suplent: Da-
niel López (1), Joan Muntané, 
Teti Vives, Nil Garreta i Àlex 
Ferrer. 
VILAFRANCA 4 (2/2): Equip 
Inicial: Gerard Camps, Marc 
Navarro (1), Roger Rocasal-
bas (2), Edu Fernàndez (1) i 
Joan Vàzquez Equip Suplent: 
Jordi Galan, Ruben Fernàn-
dez, Llorenç Miquel, Josep 
Maria Martí, Enric Martí.
GOLS: PRIMERA MEITAT: 0-1 
Edu Fernàndez (Minut 21), 
Rocasalbas (Minut 24:30). SE-
GONA MEITAT: 0-3 Rocasal-
bas (Minut 8), 1-3 Dani Lòpez 
(Minut 11), 1-4 Navarro (Minut 
21). 
Més info a http://ihc.blog.cat



CURSES / LA VEU

Igualada acollirà el diumenge, 
18 d’octubre, la 37a edició de 
la Cursa Popular. La prova, va 
aplegar 3.915 corredors l’any 
passat i va establir un nou rè-
cord de participació, augmen-
tant aquesta xifra un 26% res-
pecte l’edició anterior.  
La prova, que dóna el tret de 
sortida als Jocs Escolars de 
l’Anoia, és d’inscripció gratuï-
ta. Està organitzada per l’Ajun-
tament de la ciutat i el Consell 
Esportiu de l’Anoia, compta 
amb la col·laboració del Club 
Atlètic Igualada (CAI), Tuga 
Active Wear, la Diputació de 
Barcelona, AquaSOS Socor-
ristes, Carrefour i, a més, el 
patrocini del BBVA - Catalunya 
Caixa.  

Dos recorreguts
La cursa constarà de dos re-
correguts. El recorregut B, 
amb sortida a les 12h a la pla-
ça Castells, presentarà un tra-
çat pel centre d’Igualada apte 
per als més petits i els seus 
acompanyants, amb una llar-
gada de 1,9 quilòmetres. El re-
corregut A, amb un recorregut 
de 5,5 quilòmetres, i recoma-
nat per a Benjamins, Alevins, 
Infantils, Cadets, Juvenils i 
Majors, començarà a les 11h 
a l’Avinguda Barcelona, canto-
nada amb carretera de Manre-
sa. Les dues proves finalitza-
ran a la Plaça Cal Font.  
Hi haurà trofeus per als gua-
nyadors absoluts i per als tres 

La cursa popular obrirà els Jocs Escolars de l’Anoia.

Diumenge, Cursa Popular d’Igualada
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El recorregut “gran” 
donarà inici a les 11 
del matí, i el petit, 
una hora més tard. La 
cursa finalitzarà a la 
plaça de Cal Font

primers classificats de cada 
categoria del recorregut A, a 
banda de vals bescanviables 
per material esportiu per les 
tres escoles amb més partici-
pació. També es lliurarà un val 
per material esportiu a l’escola 
amb més percentatge de parti-
cipació en relació amb el nom-
bre d’alumnes matriculats.  
Vista la bona acollida de l’edi-
ció anterior, aquest any la cur-
sa A també comptarà amb xip 
de cronometratge per al con-
trol del temps. Es tracta d’una 
etiqueta d’un sol ús que va in-
corporada al mateix dorsal del 
participant i que no cal retor-
nar a la finalització de l’esde-
veniment. D’aquesta manera, 
es poden obtenir els resultats 
i classificacions de manera 
immediata un cop acabada la 
competició.  
Aquesta incorporació fa que 
sigui necessària la inscripció 
prèvia, per tal de preparar el 
dorsal de cada corredor. Les 
inscripcions per al recorregut 
A s’han fet prèviament des 
del dia 14 d’octubre. Els par-
ticipants del recorregut B s’hi 
poden apuntar el mateix dia, 

des d’una hora abans d’iniciar 
la cursa, al lloc de sortida. 
Els dorsals es podran reco-
llir prèviament i hi haurà dos 
punts habilitats: els dies 15 
i 16 d’octubre a les oficines 
del Departament d’Esports (c/ 
Carles Riba, s/n, de 8 a 15h), 
a la Plaça Cal Font, el dia 
abans de la Cursa, 17 d’octu-
bre, de 10 a 21h en una carpa 
habilitada, i el mateix dia de la 
cursa, al punt de sortida, fins 
les 9:30h.  

Solidaris amb un projecte 
de l’Escola Pia al Senegal
Enguany, novament la cur-
sa forma part dels actes de 
l’Octubre Solidari, organitzat 
per l’Ajuntament i les entitats 

d’Igualada Solidària, i durà el 
lema “Corre per la pau”. En 
aquest marc, l’associació de 
socorristes AquaSOS destina-
rà, per sisena edició consecu-
tiva, mig euro per cada partici-
pant a una iniciativa solidària. 
En la passada edició es van 
aplegar 1.957,50 euros que 
es van destinar a la Fundació 
Sant Joan de Déu per a la in-
vestigació del càncer infantil. 
En aquesta ocasió la donació 
anirà destinada al projecte 
de construcció d’una escola 
al Senegal, que encapçala la 
Fundació Educativa Solidària 
Escola Pia. 
Aquest any la cursa vol ser 
més saludable i, per aquest 
motiu, en finalitzar, els partici-

pants trobaran una zona d’es-
tiraments i una zona de mas-
satges per poder recuperar-se 
desprès de l’esforç realitzat. 
En la mateixa línia, i gràcies a 
la col·laboració de Carrefour, 
hi haurà un avituallament on 
repartirà fruita fresca. 
La setmana vinent, com és 
habitual, podreu consultar tots 
els resultats a les pàgines de 
La Veu de l’Anoia.

La setmana vinent, 
podreu consultar 
tots els resultats dels 
dos recorreguts a les 
pàgines de La Veu de 
l’Anoia

BÀSQUET / REDACCIÓ

El partit davant el Castellde-
fels començava molt igualat, 
amb un equip local molt po-
sat en atac, amb l’anotació de 
quatre triples en els primers 
deu minuts de partit. Tot i així, 
mostraven una defensa molt 
fluixa i els donaven molta faci-
litat a l’equip visitant per poder 
anotar fàcilment. Moltes situ-
acions de bàsquets fàcils i un 
joc molt dinàmic feia un quart 
molt ràpid i espectacular en 
anotació. El resultat del primer 
període era de 23-20.
En el segon quart, un BBA 
Castelldefels molt posat en 
atac retallava distàncies amb 
l’equip local, i amb una forta 
defensa i contraatacs fàcils 
creava situacions de bàs-
quets. Els jugadors de Raül 
Caballero, es sentien incòmo-
des en atac, tenint molts pro-
blemes per afrontar la defensa 
de l’equip visitant i poder arri-
bar a cistella. 
Va ser el quart amb menys 
anotació per part dels blaus. 

El resultat del parcial era de 
15-21, que col·locava un re-
sultat en l’electrònic de 38-41 
a la mitja part.
A la represa del partit, els lo-
cals seguien amb molt poca 
anotació, a diferencia de 
l’equip visitant que va acon-
seguir el seu millor quart en 
atac. Un BBA Castelldefels 
molt ofensiu i amb molt en-
cert (quatre triples en els deu 
minuts de quart), ficaven les 
coses molt difícils als blaus. 
L’anotació en el tercer quart va 
ser de 17-26, que col·locava 
un total de 55-67 per afrontar 
els últims deu minuts de partit.
En l’últim quart, els jugadors 
del CBI es tornaven a trobar 
còmodes en atac, i amb un mi-
llor ritme defensiu, tot i que el 
gran encert dels jugadors de 
Boris Balibrea posava difícil 
la remuntada. L’últim quart va 
ser 22-22.
Physic CB Igualada A: M. Mo-
liner (2), R. Riu (8), E. Burgès 
(8), J. Torres (4), C. Fons (12), 
A. Gual (14), A. Del Hoyo (7), 

X. Creus (0), S. Laguarta (0), 
E. Tejero (16), P. Camí (6).
BBA Castelldefels: A. Mes-
tres (6), M. Bertomeu (13), M. 
Sesé (34), J. Torres (5), S. Ca-
ballero (0), A. Carrasco (11), 
D. Ávila (1), A. Blanco (5), A. 
Recasens (0), R.S. Jensen 
(4), T. Kiknazde (10), A. Olme-
do (-).
Parcials: 23-20, 15-21 (38-41), 
17-26 (55-67), 22-22 (77-89). 

Treballada victòria 
del femení
Treballada victòria del Physic 

CB Igualada femení davant un 
bon CB Lleida per un resultat 
final de 48 a 40. Les igualadi-
nes van lluitar de valent per 
capgirar un marcador igualat 
i amb un gran darrer quart va 
aconseguir la 3a. victòria de la 
temporada.
El matx va començar amb un 
parcial de 0 a 7 a favor visi-
tant , davant un equip local 
que no trobava el seu ritme de 
joc. La defensa zonal durant 
els 40 minuts per part visitant 
van donar molta feina a les 
igualadines que van tenir uns 

percentatges de tir molt bai-
xos. Tot i aquest inici els dos 
primers quart van ser igualats 
i competits però sense encert 
de cara a cistella. Al descans 
un pobre 20 a 21.
A la represa tot i el treball local 
l’encert continuava molt baix . 
Les alternatives en el marca-
dor i la igualtat van continuar. 
En el darrer quart però les 
igualadines van imposar final-
ment el seu bon joc i alt ritme 
i amb un parcial de 20 a 9 van 
aconseguir una treballada vic-
tòria final per 48 a 40. Proper 
partit del Physic CB Igualada 
serà dissabte a les 18h a la 
pista del CB Morell. Lamentar 
la lesió de Júlia Fuertes en el 
darrer segon de partit al tur-
mell amb pronòstic de 3-4 set-
manes de baixa.  
C. Carner (14),M. Jané (7)
E. Roda, J. Lamolla (7), E. 
Compte (2),  B. Sellarès (2),  
M. Ametllé(-),  J. Fuertes(6), 
M. Fernandez, S. Carrasco 
(10),G. Rigol (-). 

El CBI perd a les Comes davant el Castelldefels (77-89)



Resultats de tots els equips del CF Igualada
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Els homes d’Edu Berrocal van 
aconseguir sumar dissabte el 
primer punt de la temporada 
fora de casa, després d’empa-
tar al camp del Viladecans.
Els blaus van començar el par-
tit amb domini i, a poc minuts 
de l’inici, Eloi va protagonitzar 
un mà a mà amb el porter ri-
val que finalment va sortir fora. 
Era la primera jugada de perill 
i el toc d’alerta va fer reaccio-
nar al Viladecans, que va anar 
agafant el domini del partit i va 
crear força jugades de perill, 
dos d’elles al travesser. L’Igua-
lada es va resituar a l’últim 
quart d’hora, però, tot i igualar 
forces, es va arribar al descans 
amb empat a 0.
A la segona part els blaus van 
ser una mica superiors, tot i 
que ambdós equips van tenir 
bones ocasions. Un cos a cos 
entre Martí Just i el porter que 

Primer punt fora de casa del CFI

   PT. g e p gf  gc 
1 CF Balaguer 14 4 2 0 10 3
2 Terrassa 13 4 1 1 7 5
3 FC Santboia 12 3 3 0 10 3
4 Rapitenca 11 3 2 1 11 6
5 Jesus Maria 11 3 2 1 11 8
6 Vilanova 10 3 1 2 9 5
7 Castelldefels 10 3 1 2 11 8
8 Lleida 10 3 1 2 8 7
9 Suburense 8 2 2 2 11 10
10 Igualada 8 2 2 2 4 4
11 Viladecans 8 2 2 2 7 10
12 Sant Ildefons 7 2 1 3 9 8
13 Vista Alegre 7 1 4 1 11 11
14 Vilaseca 7 2 1 3 7 9
15 Amposta 7 2 1 3 10 14
16 Catllar 4 1 1 4 7 10
17 Torredembarra 1 0 1 5 3 12
18 CF Reddis 0 0 0 6 5 18

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 6
Torredembarra 0 - 3 Lleida 
CF Reddis 2 - 3 Amposta 
Jesus Maria 4 - 2 Castelldefels 
Viladecans 1 - 1 Igualada 
Terrassa 1 - 1 FC Santboia 
Vista Alegre 2 - 2 Suburense 
CF Balaguer 1 - 0 Catllar 
Vilanova 2 - 1 Vilaseca 
Sant Ildefons 0 - 2 Rapitenca

Jornada 7
Reddis-Terrassa
Santboià-Vilanova G.
Castelldefels-Balaguer
Catllar-Viladecans
Lleida-Sant Ildefons
Vilaseca-Jesus y Maria
IGUALADA-Vista Alegre
Suburense-Torredembarra
Amposta-Rapitenca

va acabar fora o un pal del Vi-
ladecans van ser algunes de 
les jugades més destacades. 
Malgrat les ocasions, el gol 
no va arribar fins al minut 69, 
quan Fran Arévalo, que aca-
bava d’entrar al terreny de joc, 
va aconseguir enviar la pilota 
al fons de la xarxa i establir 
l’1-0. L’alegria, però, va durar 
poc, perquè el Viladecans es 
va volcar a l’atac i al minut 84 
aconseguia empatar. 

Diumenge, l’Igualada rep a Les 
Comes el Vista Alegre i inten-
tarà mantenir la bona ratxa de 
resultats a casa, on encara no 
ha perdut cap partit. 
CFI: Yannick, Martí Lliró, Da-
vid Baraldés, David Pacheco, 
Ton Casas (Bernat Sansano 
46’), Martí Just (Fran Arévalo 
67’), Jonathan Fernández, Eloi 
Jiménez, Pau Vidal (Jordi Cas-
tellanos 67’), Eric González 
(Nuno Carvalho 78’) i García. 

El CFI femení s’emporta un punt de Lleida
Partit disputadíssim el que van 
jugar les noies de l’Igualada 
a terres lleidatanes. L’inici del 
partit va ser molt fort per part 
de l’AEM, que dominava i in-
quietava fortament la porteria 
igualadina amb nombroses 
jugades de córner. I, quan 
només havia passat un quart 
d’hora de l’inici del partit, va ar-
ribar el primer gol de les locals.
Lluny d’enfonsar-se, les igua-
ladines van reaccionar i, dos 
minuts més tard, empataven 
el partit en la rematada a l’àrea 
d’una falta. La resta de la pri-
mera part es va desenvolupar 
amb un joc viu, sense conces-
sions de cap mena, però sense 
incidències al marcador.
La segona part no va comen-
çar bé per l’Igualada que va 
veure com l’AEM es tornava 
a posar per davant de bon co-

mençament. Però les blaves 
van seguir insistint en les juga-
des d’atac i, a 10 minuts del fi-
nal, en una jugada de corner, la 
Núria va aconseguir el segon 
gol, que significava l’empat.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cia, Elena Alert, Queralt Gó-

mez, Janet Mendoza (Carla 
Navarro 46’), Esther Soler, Nú-
ria Miquel, Marta Sáez (Jèssi-
ca Pablos 61’), Míriam Solies, 
Mariona Marsal, Judit Pablos, 
Pilar Puig (Marina Salanova 
61’).

   Pt. p G E P Gf  Gc 
1 Seagull 15 5 0 0 10 4
2 Barcelona 13 4 1 0 23 2
3 Blava Roca 12 4 0 1 9 11
4 Levante 11 3 2 0 11 6
5 Son Sardina 10 3 1 1 8 6
6 L´Estartit 9 3 0 2 14 8
7 AEM 8 2 2 1 10 7
8 Espanyol 4 1 1 3 6 7
9 Sant Gabriel 4 1 1 3 7 10
10 Pallejà 4 1 1 3 3 7
11 CF Igualada 4 1 1 3 6 13
12 Collerense 3 1 0 4 2 9
13 Cerdanyola 3 1 0 4 4 15
14 Europa 0 0 0 5 2 10  

futbol 2A NACIONAL FEM.
Jornada 5
Espanyol 0 - 1 Levante 
Europa 0 - 2 Cerdanyola 
L´Estartit 4 - 0 Collerense 
Blava Roca 0 - 9 Barcelona 
Sant Gabriel 2 - 2 Son Sardina 
AEM 2 - 2 CF Igualada 
Pallejà 0 - 2 Seagull 

Jornada 5
IGUALADA-Europa
Son Sardina-Pallejà
Levante las Planas-St. Gabriel
Cerdanyola-Espanyol
Collerense B-AEM
Barcelona-L’Estartit
Seagull-Blava Roca

PRIMER EQUIP UD VILADECANS CF IGUALADA 1-1

VETERANS CF IGUALADA CD GRAMANET 4-1

JUVENIL 'A' UE CASTELLDEFELS 'A' CF IGUALADA 3-1

JUVENIL 'B' CF IGUALADA FC JOANENC 'C' 1-1

CADET 'A' CF IGUALADA UE SITGES 'A' 5-3

CADET 'B' CF IGUALADA UE SANT JOAN DESPÍ 'A' 2-3

CADET 'C' CD RIBES 'C' CF IGUALADA 6-0

INFANTIL 'A' CF IGUALADA Pª BLAUGRANA VALLIRANA 'A' 8-1

INFANTIL 'B' CF CUBELLES 'A' CF IGUALADA 2-0

INFANTIL 'C' CF SANTPEDOR 'A' CF IGUALADA 2-2

INFANTIL 'D' CF IGUALADA CF HOSTALETS PIEROLA 'A' 3-2

ALEVÍ 'A' BASE JABAC TERRASSA 'A' CF IGUALADA 4-1

ALEVÍ 'B' CF IGUALADA FC SANTBOIA 'A' 2-2

ALEVÍ 'C' CF IGUALADA  C. NATACIÓ TERRASSA 'A' 1-4

ALEVÍ 'D' CF IGUALADA FC FRUITOSENC 'A' 2-2

ALEVÍ 'E' AT. VILAFRANCA 'B' CF IGUALADA 0-5

ALEVÍ 'F' CF IGUALADA CD FONTSANTA-FATJÓ 'A' 2-4

ALEVÍ 'G' FC MASQUEFA 'A' CF IGUALADA 2-1

BENJAMÍ 'A' UE SITGES 'A' CF IGUALADA 1-6

BENJAMÍ 'B' CF IGUALADA UD CORNELLÀ 'C' 0-6

BENJAMÍ 'C' FC SANT CUGAT ESPORT 'C' CF IGUALADA 5-2

BENJAMÍ 'D' CF IGUALADA CE VILA OLIMPICA 'B' 0-5

BENJAMÍ 'E' UE SITGES 'B' CF IGUALADA 4-0

BENJAMÍ 'F' CF IGUALADA AE PIERA 'B' 5-2

BENJAMÍ 'G' CF IGUALADA FC FATIMA 'A' 6-0

BENJAMÍ 'H' CE ODENA 'C' CF IGUALADA 3-1

PREBENJAMÍ 'A' CF IGUALADA AE PIERA 'A' 15-0

PREBENJAMÍ 'B' CF IGUALADA UD SAN MAURO 'B' 7-1

PREBENJAMÍ 'C' CF IGUALADA CF HOSTALETS PIEROLA 'A' 0-10

FEMENÍ 'A' AEM CF IGUALADA 2-2

FEMENÍ 'B' CD MORELL 'A' CF IGUALADA 0-10

FEMENÍ 'C' CF IGUALADA CF MARTORELL 'A' 4-2

FEMENÍ 'D' CF IGUALADA AE ELS PALLARESOS 'A' 2-4

FEMENÍ 'E' CE SABADELL 'A' CF IGUALADA 1-2

FEMENÍ 'F' CF IGUALADA CD FONTSANTA-FATJÓ 'B' 3-2

CATEGORIA DIA HORA LOCAL VISITANT

1-PRIMER EQUIP DIUMENGE 17:00 CF IGUALADA UD VISTA ALEGRE 'A'
1- VETERANS DISSABTE 16:00 CF IGUALADA UAT HORTA 'A'
2-JUVENIL 'A' DISSABTE 16:00 CF IGUALADA UD SAN MAURO 'A'
2-JUVENIL 'B' DIUMENGE 12:00 UD CALAF 'A' CF IGUALADA
3-CADET 'A' DIUMENGE 18:00 AE PIERA 'A' CF IGUALADA
3-CADET 'B' DISSABTE 16:00 CF PALLEJÀ 'A' CF IGUALADA
3-CADET 'C' DIUMENGE 12:00 CF IGUALADA Pº JOVE LES ROQUETES 'B'
4-INFANTIL 'A' DISSABTE 12:30 FC ST ESTEVE SESROVIRES 'A' CF IGUALADA
4-INFANTIL 'B' DISSABTE 10:00 CF IGUALADA Pº JOVE LES ROQUETES 'A'
4-INFANTIL 'C' DIUMENGE 10:00 CF IGUALADA JABAC TERRASSA 'D'
4-INFANTIL 'D' DISSABTE 12:45 CE ÒDENA 'B' CF IGUALADA
5-ALEVÍ 'A' DIUMENGE 12:00 CF IGUALADA UE CASTELLDEFELS 'A'
5-ALEVÍ 'B' DIUMENGE 10:30 BARCELONISTA TERLENKA 'A' CF IGUALADA
5-ALEVÍ 'C' DISSABTE 11:30 CE BERGA 'A' CF IGUALADA
5-ALEVÍ 'D' DISSABTE 12:30 SOLSONA ARRELS 'A' CF IGUALADA
5-ALEVÍ 'E' DISSABTE 12:00 CF IGUALADA CF IGUALADA
5-ALEVÍ 'F' DISSABTE 11:15 LEVANTE LAS PLANAS 'A' CF IGUALADA
5-ALEVÍ 'G' DISSABTE 12:00 CF IGUALADA CE MASQUEFA 'A'
6-BENJAMÍ 'A' DISSABTE 12:30 CF IGUALADA CE VILA OLÍMPICA 'A'
6-BENJAMÍ 'B' DIUMENGE 10:15 CIUDAD COOPERATIVA 'A' CF IGUALADA
6-BENJAMÍ 'C' DISSABTE 10:30 CE MERCANTIL 'A' CF IGUALADA
6-BENJAMÍ 'D' DIUMENGE 10:00 CF IGUALADA UE SANT ILDEFONS 'A'
6-BENJAMÍ 'E' DIUMENGE 10:00 CF IGUALADA CF BLANCA SUBUR 'B'
6-BENJAMÍ 'F' DISSABTE 11:00 SANT ANDREU DE LA BARCA 'B' CF IGUALADA
6-BENJAMÍ 'G' DISSABTE 11:30 UE SANTA COLOMA DE Q. 'A' CF IGUALADA
6-BENJAMÍ 'H' DISSABTE 11:00 CF IGUALADA UE LA PALMA DE CERVELLÓ 'A'
7-PREBENJAMÍ 'A' DISSABTE 10:00 UD SAN MAURO 'A' CF IGUALADA
7-PREBENJAMÍ 'B' DIUMENGE 10:00 CE BASE OLÈRDOLA 'B' CF IGUALADA
7-PREBENJAMÍ 'C' DIUMENGE 12:00 AE PIERA 'A' CF IGUALADA
8-FEMENÍ 'A' DISSABTE 18:30 CF IGUALADA CE EUROPA 'A'
8-FEMENÍ 'B' DIUMENGE 17:00 CF IGUALADA Pº RECREATIVA SAN FELIU LL. 'A'
8-FEMENÍ 'C' DISSABTE 13:30 CD FONSANTA-FATJÓ 'A' CF IGUALADA
8-FEMENÍ 'D' DISSABTE 10:30 CD SANT GABRIEL 'B' CF IGUALADA
8-FEMENÍ 'E' DIUMENGE 12:00 CF IGUALADA RCD ESPANYOL 'A'
8-FEMENÍ 'F' DIUMENGE 14:15 EF. BARBERÀ ANDALUCIA 'A' CF IGUALADA

Partits del proper cap de setmana

Igualada 15 – Piera 0
La 2a jornada de lliga va ser 
un tràmit fàcil per al Preben-
jamí A, que va signar una vic-
tòria aplastant contra el Piera 
per 15 a 0. El partit va estar 
dominat de principi a fi pels 
jugadors blaus. Quan només 
passava un minut de l’inici del 
partit, Joel Parra encetava el 
marcador que, poc després 
augmentava Unai Gómez amb 
el 2-0. L’inici del partit va ser 
trepidant i, tot i que el conjunt 
igualadí dominava, no duia a 
terme un gran joc. Poc a poc, 
els jugadors van anar cal-
mant-se i resituant-se, gene-
rant perill de forma més orde-
nada. Un fet que es va traduir 
en una pluja de gols: 6 durant 

Clara superioritat del prebenjamí A

la primera part i 9 a la segona, 
obra de Biel (4), Sergio (3), 
Narcís (2), Marc (2), Joel (2), 
Pol (1), i un en pròpia porta del 
Piera. La victòria reforça l’es-
tat d’ànim dels jugadors i els 
permetrà seguir treballant de 
cara als següents partits. 

Entrenadors: Pere Santano i 
David Calleja. Jugadors: Joel 
Parra, Guillem Pérez, Narcís 
Gabarró, Guillem Mercadé, 
Biel Núñez, Marc Campillo, Ai-
tor Martin, Sergio Luque, Ale-
xandru Cazar Cojan, Pol Sanz 
i Ton Riba.



FUTBOL / PACO ESPLUGAS

La primera victòria de la tem-
porada ha arribat en la 6a jor-
nada davant d’un dels equips 
a priori aspirant a assolir llocs 
capdavanters en aquesta lliga, 
el Sant Cugat (1-0). Han picat 
pedra, molta pedra, en estat 
actius i pràctics, resolutius en 
defensa, lluitadors al mig del 
camp, pressionants per tal de 
contrarestar el joc d’un molt 
bon conjunt, en definitiva, han 
fet el que tocava, hi han cregut 
i han sumat de tres. No gaires 
oportunitats de gol, però sí 
clares per part visitant, allà 
s’han trobat amb un porter, 
David, que deia....”serà que 
no”. Amb 0 a 0 en el descans, 
mèrit dels locals, a la represa, 
la tònica era la mateixa, ordre 
i disciplina, arriba l’alegria de 
la tarda, minut 55, falta contra 
els visitants, es situa la barre-
ra, el porter, llença Magdaleno 
i marca per tot l’escaire de la 
porteria de Sergio, gol per em-
marcar. Reaccionen els cuga-
tencs i 3 canvis a la vegada i 
2 minuts més tard un altre, no 
tenien la fórmula per aturar als 
odenencs. El tècnic local Magí 

36
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
16 d’octubre de 2015 Esports

Luis Luque, setè 
del món d’Agility

AGILITY / LA VEU

La setmana passada es va ce-
lebrar a Bolonia, Itàlia, la FCI 
Agility World Championship 
2015, el mundial que es ce-
lebra cada any d’agility de la 
Federació Cinològica Interna-
cional, que és la major organit-
zació canina del món. 
Luis Luque, va estar seleccio-
nat, per desè any consecutiu, 
per formar part de l’equip d’es-
portistes d’aquesta disciplina 
que representa Espanya. Lu-
que va participar amb el seu 
gos Melendi, en categoria 
mini, amb el qual ha aconse-
guit per equips, quedar en la 

setena posició. L’any passat 
l’equip d’agilitistes seleccio-
nats van aconseguir pujar al 
podi amb un merescut segon 
lloc. 
En quinze dies, Luis Luque té 
una altra cita en l’alta compe-
tició, participants amb la seva 
gossa Dela, en La copa d’Es-
panya d’agility per a Pastors 
Belgues, competició, que al 
mateix temps,  puntuarà per a 
la classificació al mundial dels 
pastors belgues 2016, selec-
ció per a la qual, l’agilitista 
montbuienc participa amb la 
major puntuació acumulada 
fins ara. 

futbol 2A CATALANA G3

   PT. g e p gf  gc 
1 Fontsanta 14 4 2 0 12 5
2 Gornal UD 13 4 1 1 13 7
3 Espluguenc 12 4 0 2 11 6
4 Marianao 12 3 3 0 8 3
5 Junior CF 11 3 2 1 9 4
6 Sant Joan D. 11 3 2 1 14 10
7 Olímpic 9 3 0 3 11 7
8 Sant Cugat  9 2 3 1 7 5
9 Unif. Bellvitge 9 3 0 3 10 9
10 San Mauro 9 3 0 3 8 8
11 Vidalet 8 2 2 2 11 8
12 Moja AE 8 2 2 2 10 12
13 Prat AE B 7 1 4 1 8 8
14 Torrelles 5 1 2 3 5 9
15 CF Begues 4 1 1 4 6 14
16 Odena 4 1 1 4 7 16
17 Vallirana 3 1 0 5 4 15
18 Vilafranca 1 0 1 5 7 15

Jornada 6
Odena 1 - 0 Sant Cugat 
Vilafranca 1 - 2 Unif. Bellvitge 
Prat AE B 0 - 0 Marianao 
Junior CF 2 - 0 Torrelles 
CF Begues 2 - 2 Fontsanta 
Espluguenc 2 - 0 Vidalet 
Vallirana 1 - 0 Gornal UD 
Sant Joan D. 3 - 3 Moja AE 
San Mauro 1 - 0 Olímpic

   Pt. G E P Gf  Gc 
1 Martorell B 15 5 0 1 12 4
2 Roquetes 14 4 2 0 18 8
3 La Múnia 13 4 1 1 19 8
4 Cubelles 13 4 1 1 19 12
5 Calaf 13 4 1 1 16 11
6 Montserrat 10 3 1 2 18 11
7 Martinenca 10 3 1 2 16 11
8 La Granada 10 3 1 2 14 9
9 Olivella 8 2 2 2 9 10
10 Sitges 7 2 1 3 12 12
11 Piera 7 2 1 3 9 10
12 Sant Cugat 7 2 1 3 7 8
13 Carme 7 2 1 3 9 14
14 Fàtima 6 2 0 4 7 16
15 Castellví 5 1 2 3 10 16
16 Anoia 4 1 1 4 7 22
17 Sant Pere M. 2 0 2 4 9 15
18 Riudebitlles 1 0 1 5 1 15

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 6
Sitges 4 - 0 Martinenca 
Olivella 0 - 2 Martorell B 
Sant Cugat 3 - 0 Riudebitlles 
Sant Pere M. 1 - 2 Fatima 
Montserrat 5 - 0 Calaf 
Piera 4 - 5 Cubelles 
La Granada 2 - 1 Castellvi 
La Munia 5 - 2 Anoia 
Roquetes 4 - 0 Carme

Jornada 7
Prat B - ÒDENA 
St. Cugat - Júnior 
Torrelles - Vilafranca Atl. 
U. Bellvitge - Espluguenc 
Can Vidalet - Begues 
Fontsanta Fatjó - Vallirana 
Gornal - St. Joan Despí 
Moja - SAN MAURO 
Marianao P. - Olímpic Fatjó 

Jornada 7
Les Roquetes - St. Pere M. 
FÀTIMA - Sitges 
Martinenca - La Granada 
Castellví M. - MONTSERRAT 
CALAF - PIERA 
Cubelles - La Múnia 
ANOIA - Olivella 
Martorell B - St. Cugat S. 
CARME - Riudebitlles 

   Pt. G E P Gf  Gc 
1 Hostalets 12 4 0 0 12 4
2 Capellades 9 3 0 1 15 6
3 Sant Esteve B 9 3 0 1 13 8
4 Montserrat B 8 2 2 0 6 4
5 Masquefa  7 2 1 1 12 4
6 Ateneu 7 2 1 1 8 2
7 Mediona  7 2 1 1 9 6
8 San Mauro B 7 2 1 1 6 4
9 Rebrot  6 2 0 2 9 6
10 Pobla 6 2 0 2 10 9
11 La Paz  6 2 0 2 5 6
12 Calaf B 3 1 0 2 3 8
13 Tous  3 1 0 3 5 13
14 Torre 0 0 0 3 2 8
15 Cabrera 0 0 0 4 3 11
16 Jorba  0 0 0 4 1 20

futbol 4A CATALANA G7
Jornada 4
La Paz  2 - 0 Tous  
Capellades 9 - 0 Jorba  
Ateneu 1 - 1 Montserrat B 
Calaf B ajr.  Torre 
Mediona  2 - 0 San Mauro B 
Hostalets 4 - 3 Pobla 
Sant Esteve B 2 - 3 Rebrot 
Masquefa  5 - 0 Cabrera 

Jornada 5
Masquefa - Mediona 
San Mauro B - La Paz 
Tous - Ateneu Ig. 
Montserrat - Hostalets P.
Pobla Clar.  - Capellades 
Jorba - Sesrovires B
Rebrot - Calaf B
Cabrera - Torre Clar. 

Badia també mou fitxa i fa 2 
canvis per tal de donar oxigen 
a un equip que s’ha buidat per 
guanyar. Els minuts corrien 
per uns i no comptaven pels 
altres, nervis, joc desesperat 
visitant, més canvis, i una mà 
miraculosa de David en temps 
de descompte que ha portat al 
xiulet final i la primera victòria.
C.E. Òdena. David, Garcia 
(Fermin), Ivan, Adrià (Hadrí), 
Gerard (Ruben), Magdaleno, 
Xavi Valls (Gumà), Biosca, Mi-
lan (Copoví), Victor i Albert.
Sant Cugat Esports. Roberto, 
Victor Castro, Rueda (Capel), 
Lluis, Barragan (Romera), 
Gonzalez, Benitez (Roses), 
Garay (Montilla), Gerard, Por-
to (Ruben) i Fabià.
Àrbitre: Oriol Escuder.
Assistents: Teresa Rovira i 
Marc Escot. (Bages).
La propera sortida, dissabte 
17 d’octubre a les 17.45 ho-
res, en el Municipal del Sag-
nier davant del Prat A.E.”B”. 
Un filial, és un partit com tots, 
3 punts en joc, creure que es 
pot, és un excel·lent camí de 
sortida...

L’Òdena troba el 
camí de la victòria

TRIATLÓ / LA VEU

El passat dissabte 10 d’octu-
bre es va celebrar la Sailfish 
Kids Triatló Prat, amb un total 
de 197 inscrits, posant fi a la 
temporada de triatló 2015, una 
prova de promoció no compe-
titiva per a categories infantils.
Destacar la segona posició de 
Judit Ibarra, en la categoria 
infantil. La prova consistia en 
un primer tram de natació de 
200metres, seguits de 6km de 
ciclisme i per últim 2km cor-
rent que finalitzaven a l’interior 
de les pistes d’atletisme.
Per part de CAI Tritaló també 
va participar el Jan Bisbal as-
solint una magnifica 3a posició 
en la seva sèrie, en la catego-
ria aleví. La prova consistia en 
un primer tram de 100metres 
de natació, seguit de 4,5km 
de ciclisme i per acabar 1,3km 
corrent.
Carla Bisbal , categoria benja-
mí, tancava la temporada de 

triatló amb una altre victòria 
imposant-se a les seves rivals 
en el tram de ciclisme. La pro-
va consistia en un primer tram 
de 50metres de natació, se-

El CAI Triatló, en la darrera 
prova infantil de la temporada

guit de 3km de ciclisme i per 
acabar 0,5km corrent. En la 
mateixa categoria, Oriol Alon-
so finalitzava amb una magni-
fica 5a posició.

Nom

Adreça

Localitat

Tel. mòbil

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



Infantil Masculí del CHI.
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HANDBOL / TON CASELLAS

Partit disputat al pavelló de Les 
Comes el passat diumenge a 
la 1 del migdia que enfrontava 
l’Igualada amb el Sant Esteve 
Sesrovires, corresponent a la 
segona jornada de Segona Ca-
talana. Al final, 32-28.
Els igualadins buscaven la se-
gona victòria consecutiva des-
prés de fer la feina en el partit 
que s’estrenaven a Segona Ca-
talana el cap de setmana pas-
sat, en canvi, els de Sant Este-
ve volien aconseguir la primera 
victòria de la temporada des-
prés de la derrota amb l’Escolia 
Pia de Granollers en la primera 
jornada. 
El partit va arrencar amb mol-
ta intensitat per part dels dos 
equips, les forces estaven igua-
lades ja que tots dos equips sa-
bien que s’havia de lluitar des 
del primer minut per aconseguir 
la victòria. Això va fer que als 
minuts inicials el resultat era 
sempre d’empat o d’un gol de 
diferència, tot i així la defensa 

de l’Igualada estava amb con-
fiança i tenia bones vibracions 
encara que no aconseguien 
evitar que els fessin gols. En 
atac, les coses anaven encara 
millor, es desplegava un joc di-
nàmic i amb moltes combinaci-
ons que acabaven amb clares 
ocasions de gol. Finalment, els 
minuts finals de la primera mei-
tat van acabar afavorint al con-
junt igualadí, que va aconseguir 
una diferència de dos gols, 16 – 
14. Tot i així, quedava polir força 
aspectes del joc per acabar de 
ser decisiu. 
La segona part va començar 
amb els papers intercanviats 
pel que fa a confiança i con-
centració, els del Baix Llobregat 
se’ls veia més centrats i van 
aconseguir tornar a empatar 
el marcador. A mesura que els 
minuts passaven els dos equips 
es notava que tenien ganes 
d’aconseguir un avantatge clar 
i no hi havia manera. Per uns 
instants, ja passat l’equador de 
la segona meitat, el Sant Este-
ve va aconseguir posar-se per 

davant des de feia molt temps. 
I això va fer reaccionar els 
igualadins que en la recta final 
van prémer l’accelerador i van 
aconseguir el que havien fet a 
la primera part, però amb un 
resultat millor. Van aconseguir 
fins a un màxim avantatge de 5 
gols que va donar per tancat el 
partit, finalment el marcador va 
acabar amb un 32 a 28.
Si la victòria de la primera jorna-
da ja va destacar l’esforç i el tre-
ball dels jugadors, en aquesta 
jornada les coses han anat en-
cara millor. Així, contra un rival 

a priori més fort han aprofitat les 
seves eines i el fet de jugar a 
casa per aconseguir una victò-
ria molt merescuda. L’Igualada 
ha aconseguit dues victòries en 
dos partits, de moment fa bona 
pinta. 
Entrenats per José Manuel 
García, van jugar: David de la 
Cerda (13 a.), com a porter. Ro-
ger Calçada, Jordi Vilarrubias 
(1), Jordi Grado (4), José Luís 
Álvarez (3), Rubén Álvarez (1), 
Elías Galiano (2), David Cubí 
(1), Pere Sendra (4), David 
Díaz (4), Esteban Lezama (1), 

L’Handbol Igualada guanya el Sesrovires B amb un gran esforç
Pol Cantero (7), Òscar Visa (3) i 
Sergi Garcia (1).

Cadet Masculí A
Sant Martí Adrianenc 30 - 32 
Finques Argent Igualada
Lluita, treball i fruits
Van jugar Toni, Max, Nil, Jose, 
Dani, Cesc, Pep, Xavi, Marc , 
Gerard, Iker i Arnau amb Mar-
tí a la porteria. Entrenador Pol 
Cantero i Jose Herrería.      
Cadet Masculí B
CHI Athlètic 36 – 15 H. Berga
Bon inici amb victòria
Entrenats per Elías Galiano, 
van jugar: Marc Espinagosa, 
Marc Andreu, Marc Martínez, 
Xavier Reina, Fernando Almen-
dro, Arnau Torner, Biel Hornas, 
Ivan Ruiz, David Malpartida i a 
la porteria Joel Solanelles.
Infantil Masculí
Sant Joan Despí 25 – 14 CHI
Derrota contundent 
Van jugar: Agustín, Bernat, 
Edgar, Biel, Dani, Eric, Arnau 
C,Pol, Sergi, Marc M, Marc G, 
Issac, Igor, Arnau Q. Entrenats 
per Roger i Laura.

Josep Garcia, entrenador del CHI sènior femení: 
“Estic encarcarat, necessito reciclar-me i posar-me al dia”
Quina ha estat la seva trajec-
tòria en el món de l’handbol? 
Tant a nivell de jugador com 
d’entrenador. 
Doncs des d’infantil fins al sèni-
or vaig estar jugant al Handbol 
Sant Quirze i després comença 
la meva trajectòria com a entre-
nador. A partir del 1984 em trec 
el títol de monitor i l’any següent 
el de provincial. He entrenat 
equips cadets, juvenils i sènior 
femení, però això t’estic parlant 
del 1989. 
L’any passat vas entrenar 
l’equip juvenil i ara portes el 
sènior, hi ha gaire diferència? 
Com valores la passada tem-
porada?
És molt diferent. Primer que 
el juvenil que tenia aquí tenia 
unes carències i a més anàvem 
molt mancats de gent, alesho-
res et supeditava molts partits, 
però penso que vam acabar 
fent una temporada molt digna. 
Malgrat ens van sancionar amb 
4 punts per qüestions burocrà-
tiques i després, a més a més, 
vam jugar la fase de la Copa, 
que hauríem d’haver estat clas-
sificats per a la part final però 
vam quedar empatats a punts 
amb el Granollers i van passar 
ells, perquè l’Igualada no és el 
Granollers. 
Em podries dir a grans trets 
quin és el plantejament es-
portiu d’aquesta temporada?
Feia 25 anys que estava des-
vinculat de l’handbol, per una 
sèrie de raons, una persona 

que estava vinculada al club, 
em va enrotllar i he tornat. 
Llavors m’he reciclat, ja que a 
l’any 1991 vaig deixar l’hand-
bol i em vaig dedicar a fer al-
tres activitats. Crec que estem 
en una lliga molt forta pel que 
és l’Igualada, però jo crec que 
podem estar dins perquè tenim 
unes jugadores que tenen un 
nivell bastant bo i amb les no-
ves incorporacions, jo crec que 
podem estar a la meitat de la 
taula. 
Hi ha diferència en portar un 
equip masculí i un de feme-
ní?
Sí, és molt diferent. No sabria 
com explicar-ho, però la predis-
posició dels nois és molt dife-
rent del de les noies. Potser de-
pèn de les edats, però jo aquest 
any vaig estar dos partits suplint 
el juvenil masculí del Pol i vaig 
gaudir molt. La predisposició i el 
sacrifici són molt diferents, pos-
siblement també més agraïts. 
Els nois accepten molt més una 
bronca que una noia, si li fas a 
una noia se’t pot girar molt i són 
molt “complicades”. A mi em va 
costar quan vaig arribar aquí, 
un home gran aquí.. però al fi-
nal hem sigut amics i hem anat 
a sopar junts. Amb un amic, tu 
ets pots arribar a discutir i fins i 
tot el pots insultar i després ens 
n’anirem a sopar junts. Amb les 
dones has de tenir més mà es-
querra. 
Quin és l’objectiu principal a 
assolir a final de temporada?

Quedar a la meitat de la taula, 
amb això podem estar molt sa-
tisfets. I les jugadores també en 
són conscients.
Com veus l’equip a nivell es-
portiu? 
Estem a principis de tempora-
da, jo crec que millorarem, te-
nim un preparador físic que és 
molt important perquè a mi em 
treu molta feina, ja que no tinc 
tampoc segon entrenador i tam-
bé tenim el reforç de l’entrena-
dor de porters. El meu objectiu 
és anar a dalt i començar potent 
amb un equip compactat. Par-
tim de la base que jo és el pri-
mer any que entreno aquestes 
noies i a més anem a una lliga 
que no coneixem. Serà una lli-
ga dura, hi ha moltes noies que 
estan a la selecció. 

I a nivell social? 
Es van unint. Perquè aquí clar 
hi ha un “grup” que ja estava 
format, que eren les que ja fa 
anys que juguen juntes i ara 
s’han incorporat les noies no-
ves però es van incorporant 
bastant bé. Jo crec que farem 
un grupet maco.
Què és el què més valores en 
una jugadora? 
El sacrifici. Jo em puc posar 
d’exemple, com a jugador era 
un patata, però molts entrena-
dors em feien jugar perquè em 
sacrificava molt. Si tu tens unes 
carències tècniques, encara 
que no arribis a ser bo tècnica-
ment et guanyaràs un lloc per 
treball i sacrifici. Pot ser un tèc-
nicament bo però no ho és tot. 
Sóc partidari que amb mi sem-
pre que he entrenat a algú juga 
sempre tothom si ve a entrenar. 
Si un tècnicament és fluixet i no 
ve a entrenar doncs no jugarà. 
Ara també, l’any passat tenia 
dues noies que se’m van posar 
a plorar perquè vam jugar un 
partit aquí i l’estàvem guanyant 
i no van jugar ni un minut, els 
vaig demanar disculpes i vaig 
dir que no tornaria a passar. A 
mi no m’importa perdre de 4 o 
de 10, si el partit el tenim perdut 
doncs juga tothom però si anem 
frec a frec doncs trec les millors 
armes. 
Què en penses sobre com 
s’estan fent les coses tant a 
nivell esportiu com social de 
l’actual junta directiva? 

No puc opinar massa perquè fa 
un any que estic aquí, vaig arri-
bar l’any passat que hi va haver 
un canvi de junta. I de la junta 
actual doncs estic molt ben 
tractat, molt ben considerat. 
Cosa que fa un any aquí no em 
coneixia ningú i de cop i volta 
tothom ja em cridava Josep, Jo-
sep. Sí que hi ha mancances de 
material, per problemes econò-
mics, i que s’estan solucionant. 
Què es per a tu l’handbol? 
L’handbol va ser una part im-
portant de la meva vida per-
què de petit vaig créixer a Sant 
Quirze i l’handbol era l’esport 
mare. Quan vaig estar a la mili 
vaig conèixer un xicot que era 
de Pamplona i que jugava en 
un equip també d’handbol i ell 
em va despertar l’interès per 
fer d’entrenador. I bé, sempre 
diuen que a un mal jugador se 
li desperta l’instint d’ensenyar. 
Per circumstàncies de la vida 
no em vaig poder treure el tí-
tol d’entrenador nacional i em 
vaig quedar amb el provincial. 
Ara visc a Olesa i allà no hi ha 
handbol, però hi vaig trobar una 
altra afició que és córrer i vaig 
començar a fer curses i mara-
tons. I ara m’he tornat a engan-
xar a l’handbol perquè és una 
cosa que m’agrada i m’ha tor-
nat a despertar aquella cuquet 
que tenia dins. Però considero 
que estic encarcarat perquè fa 
molts anys que ho havia deixat, 
i ara doncs toca reciclar-me i 
posar-me al dia, però costa.  



HOQUEI FEMENÍ / IGUALADA FHCP

Excel·lent partit de l’Aqua 
Igualada aquest dissabte al 
poliesportiu Jaume Parera 
de Mataró. Davant una afició 
local animant activament a 
les noies dirigides per l’Adam 
Puig, aquestes no van poder 
evitar la victòria de les iguala-
dines en la primera jornada de 
l’OKlliga femenina.
Les noies de Raül Ramírez, 
que ja es van enfrontar, no fa 
ni 15 dies, contra les mataro-
nines per la Copa Esports Pe-
nedès (3-3), van superar, ara 
sí, el jove equip del Maresme; 
equip que va ser la sensació 
de la temporada passada en 
quedar en una meritòria cin-
quena posició en la seva pri-
mera temporada a l’OKlligaf.
El partit començava amb un 
atac constant de les locals. 
Mica en mica però, les anoien-
ques anaven guanyant terreny 
i el perill es repartia entre les 
dues àrees; un perill que reso-
lien eficientment les porteres 
d’ambdós equips.
Al minut deu, el xut llunyà 
de l’Elba Garreta sorprèn a 
la portera local i posava en 
avantatge a les igualadines 
(0-1). Les locals intenten re-
accionar però la superioritat 
de les igualadines cada minut 
és més evident, i tres minuts 
després del gol de l’Elba, mar-
caria el segon la Raquel Ber-
nadas gràcies a una passada 
de la Clara Ferrer a l’interior 
de l’àrea (0-2). La mateixa Ra-
quel va tenir a tocar el zero a 

L’Aqua Igualada comença colíder de l’OKLligaf
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tres, però una brillant interven-
ció de l’Ariadna Escalas la va 
“matar”.
El Mataró es va llançar des-
caradament a l’atac i topaven 
amb una espectacular Laia 
Navarrete que neutralitzava 
qualsevol opció de gol local. 
Mentrestant, les ocasions de 
les igualadines eren menors 
però més perilloses. A dos mi-
nuts per al descans, la Carla 
Fontdeglòria etziba un xut des 
de fora làrea i la bola s’acaba
introduint dins la porteria igua-
ladina fruit d’un rebot (1-2). 
Aquest gol va donar molt oxi-
gen a les mataronines i van 
passar a dominar el darrer 
tram. Un minut després, l’àr-
bitre “picava” i assenyalava 
penal contra les igualadines 
en la caiguda de la Carla Font-
deglòria. El penal l’executava 
l’Ona Castellví que enviaria el 

seu llançament fora, però que 
aprofitava el rebot per marcar 
el gol de l’empat en el darrer 
minut de la primera part (2-2).
Abans d’arribar al descans, 
una topada fortuïta entre la 
capitana Laura Salvador i la 
Raquel Bernadas, provoca a 
la primera una forta contusió 
al nas que li provoca el canvi 
forçat.
Amb l’empat i l’ensurt s’arriba-
va al descans amb la sensa-
ció de que tot i la remuntada 
local, les igualadines podien 
guanyar el partit si aprofitaven 
les ocasions que havia marrat 
a la primera part. La segona 
part començava molt igua-
lada -com en el marcador- i 
amb moltes ocasions per als 
dos equips. Les porteres te-
nien molta feina i es lluïen en 
les seves intervencions. Però 
al minut tretze de la segona, 

un brillant contraatac de les 
visitants, amb una excel·lent 
assistència de la colombiana 
Sofia Ramírez sobre la Merit-
xell Martínez, permet a aques-
ta marcar el tercer gol de les 
igualadines en un xut potent a 
boca de canó. Les anoienques 
van saber mantenir aquesta 
renda tot i l’atac ansiós de les 
locals, i marxaven de Mataró 
amb els tres primers punts en 
joc del campionat.
Amb aquesta victòria, després 
de la primera jornada, l’AQUA 
Igualada FHCP se situa Co-
líder de l’OKlligaf empatat a 
punts amb la resta d’equips 
guanyadors de la jornada; el 
CP Voltregà, el CP Manlleu, 
l’SFERIC Terrassa que supe-
rava l’actual campió de l’OK-
lligaf, el Generali HC Palau; a 
més, els dos equips debutants 
a la competició, també assoli-

en els tres punts en joc. Serien 
el Cerdanyola CH i el CP Las 
Rozas. Així, les igualadines 
comparteixen el liderat amb 
cinc equips més.
La propera jornada -la sego-
na- la jugaran a casa el proper 
diumenge dia 18 d’octubre a 
les 12:30 h. al pavelló d’ho-
quei de Les Comes contra 
l’actual campió de l’OKlligaf, el 
Generali HC Palau. Les noies 
de Raül Ramírez volen refer-
se de la derrota amb aquest 
equip patit fa una setmana en 
la lluita per la 5a posició en la 
Copa Esportspenedès.cat, on 
van perdre 1-3 en un vibrant 
partit que no es va definir fins 
al darrer minut.
El club anima a tots els socis 
i seguidors a presenciar i ani-
mar a les jugadores en el pro-
per partit, on les igualadines 
sortiran pels tres punts des del 
primer segon però que segur 
necessiten els ànims.

Medicare System Mataró 2
Ariadna Escalas -P-, Júlia Ca-
nal, Carla Fontdeglòria (1), 
Ona Castellví (1) i Xantal Pi-
qué. També Marta Soler, Lau-
ra Manzanares, Anna Font-
deglòria i Èrika Arellano -P-. 
Entrenador: Adam Puig
AQUA Igualada FHCP 3
Laia Navarrete -P-, Elba Gar-
reta (1), Laura Salvador, Me-
ritxell Martínez (1) i Ivonne 
Copoví. També Judit Baldris, 
Sofia Ramírez, Clara Ferrer, 
Raquel Bernadas (1) i Mònica 
Ferrer -P-.

Temporada 2015 - 2016

Reserva la teva butaca a: A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 
 Truca al:

93 803 75 56

Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

Dia 14 de novembre  del 2015          Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  18:45
Sortida amb el nostre autocar cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle musical.  Entrades garantides a la Platea del 
teatre

Un Shakespeare en una versió contemporània inspirada en les pel·lícules americanes dels anys cinquanta. Una gran companyia d’actors i 
actrius que ens oferiran els secrets, els enganys i les traïcions d’una comèdia sobre la frontera entre l’amistat i l’amor.

Direcció: Àngel Llàcer Amb: Clara Altarriba - Lloll Bertran - Oriol Burés - Enric Cambray - Jordi Coll - Bernat Cot - Àngel Llàcer - Albert Mora - 
Òscar Muñoz - Aida Oset - Victòria Pagès - Marc Pociello Bea Segura - Albert Triola - David Verdaguer

MOLT SOROLL PER NO RES
TNC

Dia 11 de desembre del 2015              Viatge - Espectacle        Hora Sortida:  15:15
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap  a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre TIVOLI. 
Entrades garantides al primer pis i platea
En una idíl·lica illa grega dies abans de contreure matrimoni, una jove decideix convidar al seu pare a les noces. Però, qui és realment el seu 
pare? Quin dels tres homes que van passar per la vida de la seva mare fa ja 20 anys hauria de portar-li a l'altar?
Així comença  MAMMA MIA! La deliciosa comèdia musical que, construïda entorn de les conegudes i inoblidables cançons de ABBA, ha 
aconseguit que 54 milions d'espectadors a tot el món s'hagin enamorat dels seus personatges, de la seva música, i d'aquesta encantadora 
història d'amor, d'humor i d'amistat.
Una invitació a cantar, a ballar i a lliurar-se a l'espectacle des del mateix instant en què s'aixeca el teló, gràcies a aquesta injecció d'energia 
positiva que torna a Espanya per fer-nos viatjar de nou al costat més optimista i reconfortant de la vida.

MAMMA MIA!
Teatre TIVOLI



Marc de la Rosa.
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MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Amb quatre trams cronome-
trats que es repetien una 
vegada cadascun d’ells es 
va disputar la sisena edició 
del ral.li de Valls puntuable 
pel campionat de Catalunya 
d’asfalt, Open, Trofeu, Volant 
RACC i Regularitat.
Els trams eren els de Pedra 
Alta, Les Pobles, Querol i Can 
Ferrer. I com ja és habitual 
hi va haver forces equips de 
Moto Club Igualada inscrits, 
aconseguint en general bones 
classificacions.
Així, Victor Vico-Oriol Córdoba 
amb Renault Clio es van clas-
sificar tretzens, tot i que si no 
hagués sigut pels deu segons 
de penalització, s’haurien 
classificat en la desena posi-
ció absoluta. Jonatan Gonza-
lez-Mario Acosta amb Citroën 
Saxo en el lloc 34è. En el 35è 
David Martín-Albert Ruiz amb 

Víctor Vico i Oriol Córdoba tenen un destacat nivell als ral.lis. Foto Jordi Vidal.

Víctor Vico i Oriol Córdoba, 
tretzens al Ral.li de Valls

TENNIS TAULA / LA VEU

1a Estatal: CPP IGUALADA 
CTAI 3-CTT TORELLO 4
Derrota ajustada en un partit 
molt emocionant i amb alter-
natives en el resultat, caient al 
final per el CTT Torelló en la 
partida de dobles. Gran partit 
de Adrià Ubeda que va acon-
seguir dos punts. Jugaren 
(Adrià Úbeda (2), Enric Casa-
do (1) i Albert K. Matsuoka.
3a Estatal: CPP IGUALA-
DA CTAI 2 – CTT BORGES 
BLANQUES 4
Partit fluix dels nostres palis-
tes davant un equip inferior.
Jugaren : Roger Domingo (1), 
Lluis Graells (1) i Joan Moria-
na
2a Provincial: CPP IGUALA-
DA CTAI 0 – CTT RIPOLLET 6
Partit sense color pel equip 
rival, donada la seva superi-
oritat i la joventut del nostre 
equip. Jugaren : Carles Con-

El CPPI cau a casa amb 
el Torelló per la mínima (3-4)

treras, Biel Jorba i Marc de la 
Rosa.

BMW E36 325i. Àngel Bonavi-
da-Anna Tallada amb Citroën 
Saxo VTS segons al Trofeu 
Júnior. 
Joan M. Sanchez-Joan Font 
amb VW Golf cinquens a Re-
gularitat i primers a la H1. Àlex 
Vila copilotat per l’anoienc de 

MCI Jaume Poch amb Peuge-
ot 206 no es van classificar per 
sortida de carretera. Aquest 
ral.li vallenc va ser guanyat 
per Sergi Pañella copilotat per 
Laura Camps amb Mitsubishi 
Evo X R4.

GIMNÀSTICA / LA VEU

Diumenge es va celebrar a Fi-
gueres la 1 fase de Copa Ca-
talana en modalitat de conjunt 
de gimnàstica rítmica i alhora 
el Campionat de Catalunya de 
nivell base i classificatori pel 
campionat d’Espanya.
Pel que fa al CG San Roque, 
el conjunt infantil V-VI format 
per Julia Farré, Nerea Ca-
macho, Irune Munuera, Alba 
Blanco i Aina Pacheco, van 
competir amb el seu ball de 
xinetes en modalitat de mans 
lliures. Van aconseguir, sent el 
seu debut a pista amb aquest 
ball, un gran exercici amb una 
gran expressivitat i execució.
I per altra banda, el conjunt in-
fantil base format per: Emma 
Profitós, Rut Vives, Laia Alsi-
na, Sandra Dominguez, Irina 
García i Paula Mensa; es van 
proclamar subcampiones de 

Els clubs anoiencs de gimnàstica, a la Copa Catalana, 
el Campionat de Catalunya Base i el Torneig Nacional de Conjunts

Catalunya en la seva catego-
ria. Van brillar a la pista amb 
un gran exercici, aconseguint 
fer vibrar el públic amb la te-
màtica salsera de la pantera 
rosa.
Aquest mateix conjunt va par-
ticipar dissabte al Trofeu del 

Pilar a Saragossa. En aquest, 
no van tenir la sort de cara, 
però va ser una gran experièn-
cia per elles a l’hora de com-
petir amb conjunts d’alt nivell 
de l’estat espanyol. 
Pel que fa a l’Igualada Club 
Gimnàstic, ha participat amb 
dos equips,  benjamí moda-
litat mans lliures i  aleví amb 
l’exercici mans lliures també.
Les més petites han debutat 
com a federades en competi-
ció oficial i l’objectiu és el de 
millorar a cada fase i poder 
aconseguir la classificació per 
la final, un joveníssim conjunt 
format per: Gina Castelltort, 
Martina Espinalt, Mar Váz-
quez, Paula Salas, Aitana Pa-
sadas i Arlet Oliva.
Les alevines, també han de-
butat amb conjunt a nivell 
federat, en aquesta ocasió 
només tenien que defensar 
l’exercici de mans lliures, ja 

que el de corda el faran a la 
segona fase. Igual que les 
benjamines, l’objectiu de totes 
elles és adjudicar-se una pla-
ça a la final. Les protagonistes 
d’aquests bons resultats han 
estat: Carla Cervera, Mariel-
la Espinalt, Dana Pijoan, Vi-
oleta Aguilera, Sheila García, 
Berta Enrique i Alina Gili.
Sens dubte ha estat un molt 
bon inici de temporada per 
aquestes joves gimnastes, 
les seves entrenadores ex-
pressen la gran satisfacció per 
la tasca realitzada i les enco-
ratgen a treballar de valent per 
millorar resultats i anar crei-
xent i posicionant-se entre els 
millors equips catalans.
A Tarragona es va fer el Tor-
neig Nacional de Gimnàsti-

ca Rítmica amb la modali-
tat de conjunts a Tarragona.
El Club Igualadí, ha partici-
pat amb el seu equip aleví 
amb dos exercicis,  5 cordes 
i 5 mans lliures.
Les alevines, que van debu-
tar amb conjunt a nivell fede-
rat la setmana passada, en 
l’exercici de mans lliures han 
assolit el segon lloc, posició 
que han remuntat de la darre-
ra competició, mentre que en 
l’exercici de corda, han assolit 
la segona posició mantenint la 
posició assolida a Figueres. 
Les protagonistes d’aquests 
bons resultats han estat: Car-
la Cervera, Mariel·la Espinalt, 
Dana Pijoan, Violeta Aguilera, 
Sheila García, Berta Enrique i 
Alina Gili. 

San Roque, a Figueres.

Igualada Club Gimnàstic a Tarragona.Igualada Club Gimnàstic a Figueres.



Bernat Jaume -amb la samarreta vermella- durant un partit.

ESQUAIX / DAVID JAUME

El jove igualadí de 19 anys 
Bernat Jaume va sumar un 
nou títol a Lloret de Mar gua-
nyant el PSA Costa Brava.
El anoienc va fer un campionat 
impecable guanyant tots els 
seu partits per 3-0. A quarts de 
final es va desfer del internaci-
onal suec Carl Remle, a semis 
ho va fer davant Dani Pascual 
del Natació Barcelona i final-
ment a la final es va imposar al 
Xavi Blasco de Blanes també 
per 3-0. Uns puntets d’or de 
cara a esgarrapar algun lloc 
en el rànquing mundial.
Paral·lelament, es va jugar 
una nova prova del circuit 
català de 3a. categoria amb 

Bernat Jaume guanya el PSA de Lloret
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FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT

Debut igualadí a les Comes 
amb una victòria treballada 
de principi a fi davant el Calaf 
Gramanet (4-1)  Recuperats 
molts jugadors que la primera 
jornada no hi vàrem comptar, 
l’Igualada va sortir a la gespa 
de les Comes disposat a gua-
nyar el rival amb el millor que 
sap fer, jugar bon futbol i per-
severar sigui quina sigui la cir-
cumstància.  La primera part, 
tots dos conjunts defensaren 
amb encert les respectives 
àrees amb lluïdes interven-
cions dels porters, tant local 
com visitat.  
La salsa arribà a la segona 
meitat on l’equip visitant min-
và la seva condició física, 
MIN 47 a la represa del partit 
bona triangulació dels blaus 
on l’esfèric arribà a Roberto 
que de xut ras, posà la pilota 
al pal, avisant així els blaus de 
les intencions locals. MIN 50 
magistral passi de Ton a Lele 
que fintà a el porter, encetant 
la llauna del bàndol iguala-
dí 1-0, MIN 57 córner a favor 
dels blaus que serveix Ureña 
a Lele, que amb centrada pre-
cisa al segon pal, Roberto de 
cap, incrementa l’avantatge 
al marcador 2-0,MIN 59 re-
accionaren els visitants llan-
çats a l’atac, on a la frontal de 
l’àrea blava engaltaren un xut 
enverinat que Jordi Toro amb 
magnífica intervenció, desvià 

Debut de l’AVI a les 
Comes amb victòria 

a córner. MIN 63 animats els 
visitants per l’anterior ocasió, 
tallaren la pilota al mig del 
camp i muntaren letal contra-
cop, que una altra vegada el 
porter blau, amb l’u contra u, 
desfà el perill i un gol segur, 
colossal intervenció!!!
MIN 70 els blaus posaren ordre 
a les intencions visitants en rà-
pida contra on rep X.Cantarell, 
entrant a l’àrea retallà al de-
fensor i fou objecte de penal, 
el mateix X.Cantarell transfor-
mà la pena màxima ampliant 
l‘avantatge blau 3-0. MIN 75 
bonic contracop blau, Rober-
to s’escapoleix per la banda 
i centrà a Lele que rematà a 
l’interior de l’àrea fent lluir el 
porter visitat, però el rebuig 
l’aprofità Ureña a l’aguait, que 
amb la seva rematada portà la 
tranquiŀlitat a l’equip blau 4-0. 
MIN 80 amb la tranquiŀlitat del 
marcador els blaus tragueren 
el peu de l’accelerador, fet que 
aprofitaren els gramanetencs 
per fer jugada d’atac a la línia 
de fons, i a la centrada, tocà la 
pilota en un defensor blau,fent 
pujar el gol visitant 4-1.  Juga-
ren per el conjunt blau, Toro, 
Francesc, Robert, Canals, 
Calsina, Ivan, Ton, Gustavo, 
Quim, Lele, Costa, Ureña, 
X.Cantarell, Biscarri, Roberto, 
Tort, a la banqueta, Ramonet, 
X.Moyes i Farre. Aquesta set-
mana ens visita l’Horta a les 
Comes. 

la presència del també igua-
ladí Sergio Rivero. L’anoienc 
va superar les dues primeres 

rondes, però va caure 3-0 a 
quarts de final davant Leandro 
Skufka, guanyador del torneig.

Toyota Igualada va inaugurar 
les seves noves instal·lacions

La UE Jorba estrena futbol base

FUTBOL BASE / LA VEU

El diumenge 11 d’octubre l’ 
equip de Futbol 7 Aleví de Jor-
ba s’estrenava en competició 
oficial. L’equip va jugar a Sant 
Esteve Sesrovires. Va ser  un 
partit ple d’emoció , el Jorba va 
acabar empatant 4-4, tot i que 
va estar a punt de donar la sor-
presa.

Entrenats per l’Ayman El Ha-
mouchi  van jugar: Iker Acedo, 
Joan Agüera, Gabriel Alamillo, 
Ismael Aouzlah, Jan Clemente, 
Anas El Habchi, Enric Floren-
sa, Álex Gabarró, Enric Pagés i 
Albert Prieto. Tots els jugadors 
mostren molta empenta, estan 
motivats i tenen molta il·lusió 
en la nova etapa del club que 
tot just acaba de començar.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Amb els anys són molts els 
concessionaris de marques 
d’automòbils que s’han inaugu-
rat a Igualada ja sigui de mar-
ques noves o de marques que 
han canviat de propietari.
Ara li ha tocat inaugurar nou 
concessionari a la potent mar-
ca Toyota que amb el nom co-
mercial de Toyota Igualada és 
regentada pel jove empresari 
igualadí Josep Basols.
L’acte d’inauguració va ser pre-
sidit per l’alcalde de la ciutat  
Marc Castells, el president de 
Toyota España  Agustín Mar-
tín, així com el seu gerent Jo-

sep Basols i el seu pare Josep 
Maria Basols.
Després dels parlaments es 
va procedir a la presentació 
del nou Toyota Avensis que va 
ser fortament aplaudit pel molt 
públic que va assistir a l’acte. 
I és que la gran presència de 
persones va ser un dels factors 
més sorprenents doncs ompli-
en les instaŀlacions de gom a 
gom. I és que a Igualada i co-
marca el carisma de la família 
Basols dins el sector de l’auto-
mobilisme és gran, molt gran.
No cal dir que amb els anys i 
amb les diverses marques que 
han tingut i tenen la seva repre-
sentació s’han guanyat un me-
rescut reconeixement professi-
onal. A la vegada tant el pare 
Josep Maria a l’especialitat de 
eslàloms com el fill Josep a la 
de ral.lis van demostrar la seva 
mestria esportiva al volant. 
Modalitat esportiva aquesta 
dels ral.lis que a partir del 2017 
Toyota desembarcarà nova-
ment en el campionat del món 
i que sens dubte aportarà nous 
triomfs a la marca, a l’igual que 
Toyota Igualada aportarà grans 
èxits comercials a la marca ja-
ponesa.

 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 mòbil: ....................................................................

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
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Aquest diumenge, 18 d’octu-
bre, a les 19h, el Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu d’Igualada 
ha programat La ratonera, 
d’Agatha Christie, el clàssic 
teatral més gran de la reina 
del misteri. Un thriller que con-
vida els espectadors a impli-
car-se en l’acció, a entrar en el 
passat fosc dels personatges 
i a mirar de descobrir qui ha 
comès el delicte. La ratonera 
és l’obra més vista de tots els 
temps i ha estat representada 
ininterrompudament des de fa 
seixanta tres anys a Londres. 
A Barcelona n’han gaudit més 
de 80.000 espectadors i ara 
arriba a Igualada amb versió i 
direcció de Víctor Conde. 
L’espectacle, en castellà, for-
ma part del Programa Esta-
tal de Circulación de Espec-
táculos de Artes Escénicas 
PLATEA 2015. Les entrades 
es poden comprar al Punt 
de Difusió Cultural i Turística 
d’Igualada (c/ Garcia Fossas,) 
de dimarts a divendres de 19 
a 21h i el dissabte d’11 a 14h. 
Des de també a www.ticke-
tea.com i, des de dues hores 
abans de la funció, a la taquilla 
del Passatge Vives. Les entra-
des tenen un preu de 20, 18 i 
15 euros amb descomptes per 
a diversos col·lectius. 

Una obra mestra de la intriga 
Als anys ‘40 del segle passat, 
un jove matrimoni ha reformat 

una vetust casalot victorià, la 
mansió Monkswell i l’ha trans-
format en un hotel tranquil. 
Els clients van arribant durant 
una freda nit d’hivern. Al ma-
teix temps una dona ha estat 
assassinada a Londres i al 
costat del cadàver s’ha trobat 
una nota amb la direcció de 
l’hotel. Qualsevol dels hostes 
podria ser l’assassí i la tem-
pesta de neu els ha deixat a 
tots aïllats del món exterior. 
L’hotel es convertirà en una 
ratera voltada de por. El sus-
pens començarà per intentar 
descobrir qui és el criminal. Es 
busca l’assassí que sembla 
estar entre ells, però res no és 
el que sembla.
L’obra es representa en un sol 
decorat que és l’ampli hall de 

l’hotel, pel qual passegen els 
amos, els hostes i el sergent 
que investiga si el possible 
assassí hi està allotjat. Així, 
doncs, l’ampli i únic decorat 
submergeix l’espectador en 
l’ambient tancat típic d’aquest 
tipus de textos de misteri. Tots 
els personatges amaguen al-
gun misteri i sospiten els uns 
dels altres, fet que dóna joc a 
la trama. Els personatges es-
tan ben caracteritzats i amb 
les seves presentacions i tot 
allò que l’espectador va conei-
xent d’ells fan dubtar sobre qui 
serà l’assassí. A sobre de l’es-
cenari dóna inici un joc teatral 
a l’estil Cluedo.
La ratonera és una obra de 
pur suspens, que esdevé una 
comèdia de misteri en la qual 

“La ratonera”, d’Agatha Christie, arriba al Teatre 
Municipal l’Ateneu d’Igualada aquest diumenge

CONTES / LA VEU

El proper diumenge, 18 d’oc-
tubre, a les 12h, al Museu de 
la Pell d’Igualada, el rondallai-
re Toni Massagué oferirà l’es-
pectacle Escudella barrejada 
amb sabor a Grimm, una obra 
per a tota la família basada en 
els coneguts i populars contes 
dels germans Grimm. Aquesta 
activitat, recomanada a partir 
de 3 anys, és gratuïta i forma 
part del programa Cultura en 
Família del departament de 
Promoció Cultural de l’Ajunta-
ment d’Igualada.
En aquest espectacle, Toni 
Massagué juga a elaborar una 
història com si fes una escu-
della. De manera divertida 

barreja ingredients, els cuina 
per obtenir un bon resultat. Es-
cudella barrejada amb sabor a 
Grimm vol ser una proposta 
diferent, basada en sis ingre-
dients, cada un d’ells amagat 
dins d’una capseta. Amb l’ajut 
del públic es relacionen amb 
diversos contes dels germans 
Grimm i després es col·loquen 
a dins d’una capsa més gran, 
que com si fos una gran olla, 
servirà per cuinar una rondalla 
ben suculenta, on s’hi barreja 
una mica de Patufet o un pol-
sim de Caputxeta Vermella; 
una poteta de cabreta sense 
llop o mitja finestra de case-
ta de xocolata; una poma de 
Blancaneu o quatre notes dels 

músics de Bremen.
Cultura en Família propo-
sa aquesta tardor un seguit 
d’activitats variades. Des de 
contacontes a projeccions de 
cinema en català, passant pel 
teatre, els espectacles musi-
cals, els pallassos o els tallers 
que es duen a terme al Teatre 
Municipal l’Ateneu o al Mu-
seu de la Pell. Es tracta d’una 
oferta variada preparada pel 
departament municipal de 
Promoció Cultural amb la col-
laboració del Programa de Mi-
llora del Barri de Sant Agustí, 
la Biblioteca Central, el Museu 
de la Pell i la programació es-
table de teatre de Xarxa Igua-
lada.

El rondallaire Toni Massagué oferirà diumenge una “Escudella 
barrejada amb sabor a Grimm” al Museu de la Pell

no només és important qui és 
l’assassí i el suspens que el 
seu descobriment comporta, 
sinó també la dinàmica dels 
silencis que no estan escrits 
i, no obstant això, poden ser 
molt eloqüents. L’espectacle 
agradarà sobretot als lectors 
i seguidors de novel·les i pel-
lícules de gènere policíac i de 
suspens en què fins al minut 
final no es descobreix qui és 
el malvat.

Agatha Cristie, la reina del 
misteri
L’escriptora britànica Agatha 
Christie no necessita presen-
tació. La cèlebre creadora de 
personatges com Hèrcules 
Poirot, Miss Marple i de cente-
nars de novel·les policíaques 

i romàntiques, té La ratone-
ra com un dels seus grans 
triomfs des que l’estrenés el 
llunyà 1952. Els drets d’autor 
de l’obra van ser regalats per 
l’escriptora al seu nét Mathew 
Prichard de nou anys d’edat, 
el que el va convertir amb el 
pas del temps en milionari.

Un repartiment de luxe
Per a la funció a Igualada, el 
director Víctor Conde (Pega-
dos, Los Miserables, The Hole 
2, Crimen Perfecto) ha reunit 
un repartiment molt especial 
per a interpretar els vuit per-
sonatges de l’obra: Mariona 
Ribas (La República, El Cor 
de la Ciutat), Ferran Carvajal 
(El cor de la ciutat, Barcelona 
1714), Aleix Rengel (Carici-
as, Joves), Fermí Herrero (La 
que se avecina), Anna Gras-
Carreño (El sopar dels idiotes, 
Polònia), Santi Ibáñez (Toc-
Toc, Cómeme el coco, negro), 
Dani Amor (La Riera, Losers) 
i Isabel Roccati (Noies de Ca-
lendari, Comedias Bárbaras).
Víctor Conde a volgut comptar 
amb un elenc que permetés 
retratar els ambients aristocrà-
tics i decadents d’Agatha Ch-
ristie amb un llenguatge con-
temporani i cinematogràfic. Hi 
ha tants fils diferents i uns per-
sonatges amb uns passats tan 
foscos que només uns grans 
intèrprets poden posar emoció 
a aquest joc detectivesc.
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Paco Mir és actor, humorista, 
guionista i director de cine-
ma, popular com a integrant 
del grup Tricicle, amb el 
qual ha guanyat dos premis 
Max. Més enllà de la seva 
feina damunt dels escena-
ris, però, ha produït diverses 
sèries de televisió, ha creat 
campanyes de publicitat i ha 
adaptat i dirigit nombroses 
produccions d’òpera, teatre 
i sarsuela. Entre d’altres, ha 
escrit No és tan fàcil, una 
divertida comèdia sobre el 
món del matrimoni, que es 
podrà veure aquest cap de 
setmana al Teatre de l’Auro-
ra.

Què veuran els especta-
dors aquest cap de setma-
na que vagin a veure No és 
tan fàcil al Teatre de l’Auro-
ra d’Igualada?
Veuran una cosa que els hi 
haurà passat alguna vegada 
(o moltes) o que els hi passa-
rà alguna vegada (o moltes), 
que és voler separar-se, dei-
xar la seva parella, i no saber 
com fer-ho.

I això, no és tan fàcil...
Sí, dir la veritat “a saco” és 
molt difícil. Per això en Qui-
que, el protagonista, busca mil 
i una maneres de dir una cosa 
que no és gens fàcil dir-la di-
rectament.
Escrita el 1999, és una de les 
teves comèdies que més ha 
rodat, tant a Catalunya com 
a fora. A què es deu aquest 
èxit?
És una obra molt divertida, 
que enganxa molt. L’obra co-

mença amb un “lligue” a la 
discoteca. Són coses que 
ens passen a tothom. Inten-
tar lligar, no saber com haver 
d’afrontar aquell “hem de par-
lar”...
Tothom també s’ha trobat 
amb aquell cambrer que 
acaba sent un conseller, una 
mena de psicòleg...
Sí, pot ser un cambrer, un ta-
xista, un amic... A l’obra hi ha 
tres personatges: el que ho 
vol deixar, la que hauria d’es-

tar deixada i un company, que 
en aquest cas és un cambrer 
d’aquests tòpics de barra, que 
sap escoltar, que sap donar la 
raó al que hi ha a l’altra banda 
de la barra.
Han canviat aquestes situa-
cions, aquestes maneres de 
deixar la parella d’ara res-
pecte quan la vas escriure 
fa 16 anys?
L’essència és la mateixa, però 
ara potser hi hauríem d’afegir 
el whatsapp...

Paco Mir: “A ‘No és tan fàcil’ el riure està garantit. 
El públic passarà una molt bona estona al teatre.”

TEATRE / LA VEU

Aquest cap de setmana arriba 
al Teatre de l’Aurora No és tan 
fàcil, una divertida comèdia 
sobre el món del matrimoni, 
escrita pel popular dramaturg i 
actor Paco Mir, component del 
Tricicle. Estrenada l’any 2000, 
aquesta comèdia farcida de 
gags ha estat portada amb 
gran èxit en més de cinquan-
ta produccions a Catalunya i a 
l’estat espanyol. 
Ara arriba a Igualada de la mà 
de la Cia. Estrena Morena, 
que la va presentar amb una 
gran acollida de públic i crítica 
al Teatre Regina de Barcelo-
na.
Després de set anys de matri-
moni, el Quique vol deixar la 
seva dona però no sap com 
afrontar aquell fatídic moment 
en què ha de dir-li “hem de 
parlar”. En Quique anirà a pa-
rar a un bar on el cambrer es 
convertirà en el seu “conse-
ller” i, junts, miraran de trobar, 
entre una trentena de possi-
bilitats, quina és la millor ma-
nera de donar a la seva dona 
aquesta mala notícia. Però en 
Quique descobrirà que això... 

no és tan fàcil. 
Aquesta situació tan univer-
sal, quotidiana i, a priori seri-
osa, és tractada amb humor fi 
i intel·ligent per Paco Mir, ofe-
rint 80 minuts de rialles garan-
tides, amb un seguit de gags i 
situacions molt divertides. 
No és tan fàcil és el primer 
espectacle de la Cia. Estrena 
Morena, integrada per Carles 
Prats, Marta Tricuera i Jep 
Barceló, sota la direcció de 
Pedro Ortega, que compten 
amb una llarga i reconeguda 
trajectòria a l’escena catalana.

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de No és 
tan fàcil tindran lloc divendres 
16 i dissabte 17 a les 21 h. i 
diumenge 18 d’octubre a les 
19h. Com és habitual, després 
de la funció de divendres, els 

Arriba a l’Aurora “No és tan fàcil”, una divertida 
comèdia de Paco Mir (Tricicle)

espectadors podran compar-
tir les seves opinions en una 
tertúlia que obrirem amb els 
membres de la companyia. 
Les entrades a 15€ i 12€ 

(amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 

cada funció. També es poden 
reservar prèviament trucant al 
938050075 exclusivament els 
dijous de 19 a 20 h. Més infor-
mació a www.teatreaurora.cat.

A l’obra apareixen una 
trentena d’opcions per dei-
xar la parella. N’hi ha algu-
na que sigui la ideal?
És una comèdia i al Quique 
se li en va l’olla, buscant tan-
tes maneres... Un dels mi-
llors mètodes és aconseguir 
que et deixi l’altre. O no ca-
sar-se...
És una obra per prendre 
apunts?
Tinc una anècdota: un dia, 
al Regina, quan va acabar la 
funció, va venir una parella 
d’amants, que cadascú havia 
de deixar la seva respectiva 
parella i no sabien com fer-
ho. Els va anar bé...
El públic reacciona de di-
ferent manera segons els 
gags?
Sí, cadascú riu més si les si-
tuacions els són més prope-
res o familiars. Hi ha tantes 
opcions que alguna segur 
que t’agafa de prop. A No és 
tan fàcil el riure està garantit. 
El públic riurà i s’ho passarà 
molt bé, passarà una molt 
bona estona al teatre.

Humor intel·ligent en 
una comèdia plena de 
gags que dóna idees 
per trencar amb la 
parella.
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El grito en el cielo. Autor: 
Eusebio Calonge. Direcció: 
Paco de la Zaranda. Amb: 
Celia Bermejo, Luis Enrique 
Bustos, Gaspar Campuza-
no, Francisco Sánchez i Io-
sune Onraita. Producció: La 
Zaranda. Teatro Inestable 
de Andalucía la Baja. Teatre 
Municipal l’Ateneu. Dissabte, 
3 d’octubre de 2015.

Divisió d’opinió davant un es-
pectacle tan despietat amb 
la vellesa humana i la funció 
dels geriàtrics. El teatre és 
una eina excel·lent de de-
núncia, un mirall fabulós per 
veure’ns amb uns altres ulls, 
una porta oberta a la ima-
ginació, a la reflexió... però 
l’agror d’El grito en el cielo és 
tal que es mou entre la crítica 
còmica i malevolent.
Amb l’incontinu i ensordidor 
“pip” que verifica les cons-
tants vitals, La Zaranda con-

NÚRIA CAÑAMARES

Crítica agra a la vellesa
vida el públic a assistir al dia 
a dia d’una residència d’an-
cians que no és altra cosa 
que una antesala de la mort. 
A Nueva Alborada tracten els 
residents a toc de xiulet, amb 
agressivitat i seguint una ru-
tina mecànica que enllaça la 
teràpia ocupacional, l’estimu-
lació de la memòria, l’hora de 
la medicació, etc. Substituei-
xen les persones als llits com 
ho fan amb els llençols bruts. 
Arrenquen el sèrum dels paci-
ents. Els exerciten fins que es 
desplomen esmaperduts. Els 
atropellen si no s’enretiren al 
seu pas. Els seden si els po-
sen problemes... 
La violència es manifesta en 
cadascuna de les tècniques 
geriàtriques d’avantguarda 
que, pretesament, eliminen 
el dolor i la soledat. Per això, 
temorosos i confusos entre la 
vida i la mort, no és d’estra-
nyar que els “afectats” mirin 

de fugir com sigui per escapar 
d’aquest malson. 
La companyia explota engi-
nyosament una escenografia 
que engabia els personatges 
i construeix escenes d’enor-
me impacte visual que, mal-
grat l’acidesa, són d’aplaudir 

Notes teatrals

perquè desperten emocions 
en l’espectador. Per exemple, 
brutal la imatge que recrea uns 
cavallets on el pal central és el 
sèrum i qui gira són els paci-
ents. O bé quan, al so del pot 
de pastilles, els avis ja obren 
la boca i recullen l’aliment com 

ho fan els dofins després de 
la bona exhibició. És el show 
de la decadència.
Sords i desmemoriats, els 
vells estableixen diàlegs 
crus i irònics que diuen veri-
tats com temples i que tant 
poden arrencar la riallada 
compassiva com la mosse-
gada de llavi impotent. Ara 
bé, l’exageració d’algunes 
situacions dibuixa personat-
ges grotescos i caricatures 
caduques que fan regalimar 
la interpretació.
D’una banda, costa d’entrar-
hi i és irregular; de l’altra, 
llença instants de gran au-
tenticitat que queden gravats 
en la retina i eixamplen el 
pensament. Sentiments con-
tradictoris, però satisfacció 
per la possibilitat de veure 
un teatre diferent i valent que 
ajuda a créixer com a perso-
na i com a espectador.

EXPOSICIONS / LA VEU

Aquest és el títol de la nova 
exposició de la Fundació Edu-
cació Solidària (FES), que es 
presenta dins les activitats de 
l’Octubre Solidari a la Bibliote-
ca Central d’Igualada.
Aquesta exposició mostra una 
magnífica col·lecció màsca-
res, bàsicament africanes, que 
en descobrir-la, el seu guardià 
ens comentava: Mira aquesta: 
crec que és de l’ètnia senu-
fo; aquesta és una màscara, 
crec que mortuòria,  txokwe... 
Un cop fet el recorregut per la 
casa museu, decidírem que ja 
teníem tema per la nova expo-
sició d’enguany. 
Però en diferents visites amb 
els membres de la FES, va 
resultar que amb gran il·lusió 
va començar a remenar per 
tots els racons de casa i ens 
va mostrar un munt de peces 
de diferents països, temes i 
mides, fruit dels seus viatges 
especialment als països afri-
cans.
La FES, sempre pensant en 
la importància de l’educació, li 
hem donat el títol: Darrere les 
màscares hi ha persones, co-
operem en educació, pensant  
en les falses imatges que, so-
vint,  donem de nosaltres ma-
teixos i els esforços que s’han 
de realitzar per canviar el nos-
tre món. Cal dir que algunes 

de les màscares són diferents 
aportacions d’altres persones 
a qui els ha agradat el tema 
i així mostren el seu suport a 
l’exposició. Algunes val a dir 
que són simplement màscares 
de turisme, però que normal-
ment són fetes a mà.
Darrere les màscares hi apa-
reix una col·lecció de perso-
nes que han fet, i han de fer, 
molts esforços per situar-se 
en el nostre país, provinents 
d’altres llocs, i que són alum-
nes de la Fundació Servei 
Solidari, germana nostra de 
l’Escola Pia. També mostrem 
amb algunes fotografies i un 
esquema general, les obres 
de la cooperació on  la FES hi 
col·labora.

“Darrere les màscares hi ha 
persones”, exposició de la 
Fundació Educació solidària

LLIBRES / JAUME SINGLA

Rosa dels Vents acaba de pu-
blicar El viatge de Companys, 
l’exceŀlent treball dels periodis-
tes Antoni Tortajada i Eloi Vila 
per acostar la figura del presi-
dent màrtir a les noves genera-
cions. Lluís Companys ha estat 
sempre una figura controverti-
da tant per les decisions que 
va prendre en cada moment, 
com pels atacs i empresona-
ments que va patir. El darrer, la 
detenció per part de la Gestapo 
a París, el 29 d’agost del 1940 
i el posterior lliurament a la po-
licia espanyola que el va tortu-
rar i posar davant d’un tribunal 
militar que el va condemnar a 
mort, en un judici que setanta-
cinc anys després, ni el PP, ni 
el PSOE ni C’s vol revisar.
En el seu treball, Antoni Tor-
tajada utilitza un seguit de 
referències actuals que, com-
parant-les amb moments de 
la biografia de Companys, 
ens ajuden a entendre i, per 
tant, a conèixer millor un per-
sonatge de la complexitat de 
l’home que va ser afusellat 
pels militar, pel delicte de “ser 
presidente de la Generalidad”. 
Les referències poden ser ci-
nematogràfiques o polítiques. 
Del “Apoyaré” de Zapatero al 
“cepillado” d’Alfonso Guerra o 
de westerns dels 50 als pactes 
entre els partits. Tortajada ens 

descriu molt gràficament com 
varen ser les darreres hores 
de Lluís Companys. Per ell po-
dem saber que la fermesa de 
Ramona Companys va evitar 
que el cos del President fos 
enterrat en una fosa comuna 
i, anys després, la Generalitat 
pogués traslladar les despulles 
a un panteó del Fossar de la 
Pedrera, a escassos metres 
d’on va ser afusellat.
Eloi Vila per la seva banda 
analitza més l’aportació polí-
tica de Companys i busca la 
reacció i les opinions de perso-
nes que el varen conèixer, en-
dinsant-se també en els arxius 
oficials, per trobar referències 
de la farsa que va ser el judici 
al president o els motius que 
varen portar a Companys a de-
clinar fugir a Mèxic -on tenia la 
vida assegurada- per seguir a 
la França ocupada, arriscant la 
vida per a trobar el seu fill, Llui-
set, que havia desaparegut en 
un trasllat de malalts mentals.
Hores d’ara tots coneixem com 
va ser l’afusellament de Com-
panys, però queden detalls 
que segurament mai s’acla-
riran del cert. Com saber si 
abans de morir es va treure 
les sabatilles per morir amb 
els peus descalços sobre la 
terra catalana o si aquestes li 
varen caure en rebre la ràfega 
de trets que acabaren amb la 

seva vida. Tortajada i Vila no es 
posen d’acord, però confirmen 
que el cadàver de Lluís Com-
panys estava descalç i que les 
sabatilles tacades de sang va-
ren desaparèixer per sempre, 
possiblement a mans d’algun 
dels membres de l’escamot 
d’afusellament.
El viatge de Lluís Companys 
és un llibre bàsic per divulgar 
la figura del President i apa-
reix en un moment en què un 
altre president, també pateix 
l’agressió judicial de l’Estat.
El llibre recull els materials que 
han servit per a l’elaboració de 
la minisèrie televisiva del ma-
teix títol que aquesta setmana, 
coincidint amb el 75 aniversari 
de l’afusellament de Lluís Com-
panys, s’ha emès per TV3. 

“El viatge de Companys”, el llibre d’Antoni 
Tortajada i Eloi Vila, oportuna aproximació 
a la figura del president màrtir
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EXPOSICIONS / LA VEU

Avui divendres a les 19h, 
s’inaugura Anoia, el punt 
d’origen de la moda. Dels 
draps als jerseis, una expo-
sició que es podrà visitar fins 
el 29 de novembre al Museu 
de la Pell d’Igualada, impul-
sada pel departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada i el Museu 
de la Pell, l’agrupació tèxtil 
FAGEPI i l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia. Compta també 
amb la col·laboració del de-
partament de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament, 
Fira d’Igualada i el Consell 
Comarcal de l’Anoia.
Anoia, el punt d’origen de la 
moda presenta un ampli re-
lat que arrenca amb els inicis 
de l’activitat drapera al segle 
XII i el seu desenvolupament 
fins a l’arribada de les india-
nes, al segle XVIII, moment 
en què Igualada esdevé un 
dels pilars de la indústria 
cotonera catalana. A partir 
d’aquí aprofundeix en els 
canvis que van esdevenint-
se amb la incorporació de 
l’energia del vapor, l’arribada 
del ferrocarril i el creixement 
del nombre de mà d’obra i, en 
conseqüència, de la població 
i la ciutat. És en aquest con-
text quan, a finals del segle 
XIX, s’inicia la fabricació de 
gènere de punt, que anirà 
arrelant fins a comptar, el 
1937, amb 20 fàbriques. El 
seu desenvolupament durant 
les dècades dels ‘40, ‘50 i ‘60 
del segle XX fa que s’arri-
bin a comptabilitzar cent sis 
empreses el 1960. Malgrat 
el retard respecte Europa, la 

indústria del gènere de punt 
local demostra una gran ver-
satilitat i adequació que, als 
anys ‘70, la porta a obrir-se 
al món i a consolidar-se en 
els terrenys de la creativi-
tat, el disseny i l’alta qualitat. 
El 1984 s’assoleix el rècord 
d’empreses.
Però la inevitable interna-
cionalització comporta que 
algunes companyies siguin 
comprades per multinacio-
nals, mentre altres es moder-
nitzen tecnològicament o es 
deslocalitzen i, a finals dels 
anys ’90, n’acaben tancant 
un nombre significatiu. Però 
al llarg dels anys següents, 
la tasca de modernització i 
reorganització duta a terme 
per les indústries que han 
aguantat l’envestida i per 
agrupacions i fundacions 
com FAGEPI i Fitex, fan que 
aquest sector, a l’Anoia, sigui 
considerat com un dels grups 
d’empreses fabricants de gè-
nere de punt més important 
de l’Estat Espanyol i líder en 
fabricació d’articles de gène-
re de punt exterior. En l’actu-
alitat, Igualada és considera-
da el backstage de la moda 

gràcies al domini de tots els 
processos, del disseny, la 
logística i la tecnologia i al 
coneixement acumulat per la 
gran tradició industrial.
Aquesta mostra suposa un 
primer pas de la recuperació 
del passat tèxtil d’Igualada i 
la comarca de l’Anoia, ate-
nent a la informació de què 
es disposa actualment i es 
pretén conscienciar de la ne-
cessitat de col·laboració de 
tothom per poder continuar 
la recerca.
Tant l’Arxiu Comarcal com 
el Museu de la Pell com-
parteixen el mateix objectiu: 
esdevenir els canals de ma-
terialització de la memòria 
col·lectiva. Recuperar, pre-
servar, conservar i difondre 
documentació i materials del 
passat han de servir per revi-
sar la pròpia història. Només 
així es podrà conèixer una 
activitat econòmica que va 
arribar a esdevenir un refe-
rent internacional de la ciutat 
d’Igualada. L’èxit serà obrir 
portes perquè les noves ge-
neracions coneguin com s’ha 
construït la seva cultura.

El Museu de la Pell acollirà a partir de 
divendres l’exposició “Anoia, el punt d’origen 
de la moda. Dels draps als jerseis”

ÒPERA / FRANCESC ROSSELL

Ópera 2001 va encetar la seva 
gira de Madama Butterfly diu-
menge passat, dia 11 d’octu-
bre,  al Teatre Municipal l’Ate-
neu d’Igualada. Aquesta òpera 
és una de les més populars de 
Giacomo Puccini, amb llibret 
de Giuseppe Giacosa i Luigi 
Illica. D’un clar accent exòtic i 
en la línia de la moda moder-
nista del japonesisme  en l’art 
europeu i propera al verisme 
d’altres compositors italians, 
fou estrenada el 1904. La his-
tòria del mariner que es casa 
amb una jove japonesa a qui 
abandona per casar-se amb 
una noia americana i que retor-
na per recuperar el seu fill va 
omplir el teatre igualadí d’una 
colla d’amics de la lírica. 
El paper de Cio-Cio-San va 
ser interpretat per la soprano 
japonesa Miki Mori que des-
prés d’estudiar música i cant 
a la Universitat de Belles Arts 
i Música de Tòquio va obtenir 
el premi d’honor en finalitzar 
els seus estudis al conserva-
tori del Liceu de Barcelona. Ha 
actuat en diferents tempora-
des d’Òpera a Catalunya, dels 
Amics de l’Òpera de Sabadell i 
en  importants sales de concert 
com l’Auditori Nacional de Ma-
drid, l’Auditori de Barcelona, el 
Palau de la Música Catalana, 
el Palau Euskalduna de Bil-
bao, i altres, junt a prestigiosos 
cors com el Coro de la Co-
munidad de Madrid, el Orfeón 
Donostiarra, l’Orfeó Català i el 

Cor de Cambra del Palau de 
la Música Catalana. La jove 
geisha passarà de la tendresa 
adolescent -d’aquella papa-
llona fràgil- a la tragèdia, amb 
bons registres vocals i inter-
pretatius. 
El paper de Pinkerton el de-
fensà el tenor peruà Andrés 
Veramendi que des de l’any 
2009 ha participat a diverses 
produccions internacionals. 
D’una veu nítida i vigorosa 
per un rol que ja ha compar-
tit en diverses produccions 
amb Miki Mori. El bariton ita-
lià Giulio Boschetti oferí un 
creïble Sharpless. La roma-
nesa Liliana Mattei formada a 
Luxemburg i a Viena fou una 
convincent Suzuki, Dimiter 
Dimitrov (Goro) i Nikolay Bac-
hev (Yamadori) foren altres 
dels intèrprets destacats. Els 
acompanyava el cor Hirosa-
ki de Japó dirigits per Yuko 
Otani. El director musical  del 
teatre nacional d’Eslovàquia, 
Martin Mazik dirigí la cinquan-
tena de músics de l’orquestra 
Ópera 2001. L’escenografia 
única d’Alfredo Troisi repre-
sentava la casa de Nagasaki i 
el seu jardí exterior. La italiana 
Roberta Matelli posa en es-
cena l’obra en una setmana. 
Tot sota la supervisió de Luis 
Miguel Lainz director, junta-
ment amb Mari-Ange Q. Lainz 
directors d’Ópera 2001. Els 
nombrosos espectadors que 
assistiren a la funció aplaudi-
ren dempeus la representació.

“Madama Butterfly”, una 
geisha a Igualada
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EXPOSICIONS / LA VEU

L’alumna del curs de gravat de 
l’escola municipal d’art Gas-
par Camps d’Igualada, Dolors 
Escala va inaugurar el passat 
dissabte l’exposició de gravats 
titulada “Emocions i sensaci-
ons” a la casa Bas de Capella-
des. L’artista va exposar una 
cincuantena de gravats realit-
zats en diferents tècniques ad-
ditives i monotips. Una mostra 
on podem veure l’experimen-
tació i la creativitat de l’artista 
en la seva obra.
L’exposició estarà oberta fins 
el 25 d’octubre. Casa Bas obre 
portes els dissabtes i diumen-
ges al matí de 12 a 14 hores 
i les tardes de 19 a 21 hores.

Dolors Escala, alumna de l’escola d’art Gaspar 
Camps exposa a Capellades



45
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
16 d’octubre de 2015Cultura

Dissabte passat es va re-
presentar la tercera obra 
d’aquest concurs. Els encar-
regats van ser el grup Tai-
a-treros que va representar 
l’obra Aquí no paga ni Déu.
M’atreveixo a dir que van 
presentar una versió molt i 
molt lliure d’aquesta obra de 
l’autor Dario Fó escrita l’any 
1997. Ho dic perquè l’any 
1997 que jo sàpiga ni existia 
el cos de mossos d’esquadra, 
ni els antisistemes, i fins i tot 
van canviar o afegir  algunes 
de les frases de l’obra origi-
nal. La voluntat va ser molta 
però el resultat final no va ser 
ni de bon tros l’esperat. Una 
llàstima, què hi farem. Tant 
de bo la propera setmana tin-
guem més sort. Segur que sí.  
Demà li toca al torn al primer 
representant de la comarca 
de l’Anoia: el Grup Teatral de 
Capellades que pressenten 
l’obra Cervells en la fosca.
El Grup Teatral de Capellades 
va néixer el 25 de febrer de 
1978 després que un grup 
de capelladins i capelladines 
aficionats al teatre haguessin 
portat endavant un projecte 
ambiciós, retornar la tradició 
dels Pastorets a Capellades. 
D’aleshores ençà són 37 anys 
en els quals han passat pel 
grup més de 150 persones, 

CARLES MUNTANER

Una obra decebedora

actors, actrius i tècnics, tots ells 
amateurs. En tot aquest temps 
s’han fet més 300 representa-
cions de les prop de 40 obres 
que s’han anat estrenant (El 
Retaule del Flautista, La Blan-
canegra, Tevye el Jueu, Els ar-
bres moren drets, El viatge de 
nuvis, La Llúcia i la Ramoneta, 
Tot esperant Godot ... en són 
algunes d’elles). S’ha participat 
en concursos i mostres d’arreu 
de Catalunya, obtenint guar-
dons en moltes d’elles. Actual-
ment tenen diverses obres en 
cartell: Cervells en la fosca, 12 
sense pietat, El Miracle d’Anna 
Sullivan, El mètode Grönholm, 
Un déu salvatge i estan prepa-
rant La rambla de les floristes, 
El petit príncep i Tot esperant 

Godot. 
Sinopsi: Ens trobem dins un 
sanatori mental. Amb la con-
traposició d’un professional 
retrograda i arcaic, el Doctor 
Castro, amb altres metges i 
sanitaris defensors de nous 
mètodes dins la psiquiatria 
actual, entre ells el Doctor No-
guer, la Montserrat o l’Eduard.  
Descobriu en Cervells en la 
fosca, la delicada i profunda 
dedicació d’un equip ple de 
sensibilitat i amb el respecte 
que s’ha anat apoderant de 
nosaltres fins al mateix i sor-
prenent final. 
Aquesta obra té dos actes 
amb una durada d’una hora 
aproximada cadascun.

XXXIX Concurs de Teatre de Piera

FOTOESTUDI ROSELL

MÓN CASTELLER / LA VEU

El quatre de vuit dels Moixi-
ganguers d’Igualada ha arribat 
a Manacor. Aquest dissabte 
els igualadins van actuar a la 
diada dels Al·lots de Llevant, 
la colla castellera de Manacor, 
i les més de 150 camises que 
es van desplaçar fins a l’est de 
l’illa van permetre descarre-
gar-hi l’onzè quatre de vuit de 
la colla. Ho van fer, també, al 
costat dels Castellers de Ma-
llorca. Els Moixiganguers van 
començar amb el cinc de set, 
un castell plenament consoli-
dat que no va portar cap pro-
blema als morats, i van conti-
nuar amb el quatre de vuit. El 
castell, que va pujar prou rà-
pid, va patir alguna rebregada 
als pisos superiors i els morats 
van optar per desmuntar-lo. 
Per rebaixar pressió van des-
carregar una nova torre de set, 
una estructura dominada que 
en les quatre actuacions que 
els queden els Moixiganguers 
volen tornar a apujar un pis. 
En tercera ronda van tornar-hi 
amb el quatre de vuit que, com 
l’anterior, era un quatre amb 
dos canvis al pis de segons. 
El van haver de treballar però 
el van completar sense gaire 

problemes, és el més llunyà 
que han descarregat mai els 
Moixiganguers i va ser especi-
alment aplaudit per les colles 
mallorquines. Precisament, 
els Al·lots de Llevant van des-
cartar el quatre de vuit, que 
han carregat en una ocasió, 
i van optar pel cinc de set, la 
torre de set i el quatre de set 
amb agulla. Els Castellers de 
Mallorca, de Palma, van des-
carregar el tres i el quatre de 
et i el tres de sis amb agulla.

Intens final de temporada
Als Moixiganguers els queden 
quatre diades abans d’acabar 
la temporada; aquest dissabte 
seran a Lleida, a la diada dels 
Castellers de Lleida i on justa-
ment també actuaran al costat 
de la Muixeranga d’Algemesí, 
el diumenge següent seran a 
Sant Just Desvern i la cita clau 
passarà per la diada de la co-
lla, el dissabte 7 de novembre 
a la tarda, per quan els morats 
es plantegen repetir la seva 
millor actuació, la tripleta de 
vuit. La temporada acabarà, 
com de costum, a Sant Martí 
de Tous, amb la diada caste-
llera de Festa Major, el diu-
menge 15 de novembre.

Els Moixiganguers porten el 
quatre de vuit a Mallorca

IGUALADA / CARMEL.LA PLANELL

Si bé la Neus Català, l’úni-
ca supervivent catalana del 
Camp d’extermini nazi de 
Ravensbrück , va celebrar el 
seu aniversari el passat 15 
de juny, tal i com està inscrit 
al seu document d’identitat, 
va néixer el 6 d’octubre del 
1915, a Els Guiamets. Al cos-
tat d’altres commemoracions 
dels seus 100 anys; des de la 
meva personal proximitat a la 
Neus, amb motiu d’aquest fes-
teig centenari, fer-me pròpies 
algunes instantànies del seu 
estupend semblant és un im-
mens motiu d’orgull. 
I, des de l’amistat, aplaudeixo 
la teva longeva trajectòria de 
valentia i coratge; i, especial-
ment, la teva perseverança 
en fer memòria d’uns fets que 
mai no havien d’haver succe-
ït, ha contribuït en nombroses 
contemporaneïtats a regalar a 
tanta gent, i a mi mateixa, un 
bri d’esperança per a la cons-
trucció d’un món millor. 
Un retallat perfil biogràfic ens 

presenta la Neus dels nostres 
dies: aquella que ha pogut sa-
tisfer el desig de tornar al po-
ble que va bressolar-la per a 
morir-hi quan sigui l’hora; sen-
se cap altra por a la mort que 
no sigui la mort de la memòria 
històrica de l’extermini nazi.
Ha estat una lluitadora infati-
gable contra la Dictadura i per 
la dignitat humana, a més de 
ser una gran activista de la 
memòria històrica i del feminis-
me. Presidenta durant molts 
anys de l’Amical de Ravens-
brück, ha rebut al llarg dels 
darrers anys notables reco-
neixements, d’entre els quals, 
la Creu de Sant Jordi. Tanma-
teix, davant la controvertida 
data oficial del seu naixement, 
la Generalitat va resoldre de 
commemorar aquest 2015, 
com a “Any Neus Català”; de 
primer, el 13 de juny passat 
-dos dies abans que complís 
els cent anys que marca el do-
cument d’identitat- amb el lliu-
rament de la Medalla d’Or de 
la Generalitat; el mateix dia en 

què el Consell Comarcal del 
Prioritat li feia entrega de la 
Distinció d’Honor de la comar-
ca. Paral·lelament, la novel-
la sobre la seva vida “Un cel 
de plom”, enguany, també ha 
estat representada als esce-
naris. Finalment, tot coincidint 
amb el seu natalici, el passat 
dia 6, i també amb el setantè 
aniversari de l’alliberament 
dels camps de concentració, 
el Memorial Democràtic li ha 
dedicat a ella i a totes les do-
nes que van patir la guerra, la 
deportació i l’horror; un emo-
tiu homenatge a l’Auditori del 
Conservatori del Liceu, amb la 
rúbrica “La vida és preciosa”.
Seguir i persistir en la memò-
ria del seu recorregut perso-
nal continua essent per a la 
Neus l’apassionant mitjà de 
reivindicació d’una humanitat 
justa, solidària i lliure. Gràcies, 
Neus, per viure per a explicar-
ho! Ets tot un referent de com-
promís amb l’autèntica demo-
cràcia. I, una vegada més, 
Moltes Felicitats!

Neus Català, els teus cent anys 
són una gran lliçó contra el nazisme!

LLIBRES / LA VEU

Demà dissabte, a les 7 de la 
tarda a l’auditori de l’Ateneu, 
tindrà lloc la presentació del 
llibre Una Constitució per a Ca-
talunya, Santi Vidal parla amb 
Marina Llansana, de l’editorial 
Pagés Editors.
L’acte, organitzat per Òmnium 
Anoia i presentat per Toni Oli-
vé, comptarà amb la participa-
ció de Santi Vidal i de Marina 
Llansana.
Una constitució per a Catalu-
nya és el relat de com es va 
elaborar el primer esborrany de 
Constitució catalana i repassa, 
article per article, els aspectes 
més rellevants d’aquest text 

constitucional. Monarquia o 
República? Tindrem exèrcit? 
Pesseta o euro? Quines seran 
les llengües oficials? Tindrem 
doble nacionalitat? Quants di-
putats tindrà el nou Parlament? 
El jutge Santi Vidal explica en 
una conversa amb la periodis-
ta Marina Llansana com serà el 
futur Estat català que han ima-
ginat un grup d’experts consti-
tucionalistes amb ell al capda-
vant. Una conversa aclaridora 
que aporta reflexions noves al 
món del dret i que alhora va 
destinada a tots aquells a qui 
interessa seguir, des de l’inici, 
el procés de construcció d’un 
Estat nou.

Presentació del llibre “Una 
constitució per a Catalunya”
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LLIBRES/MÚSICA / LA VEU

El proper dimarts 20 d’octubre 
es farà la presentació-concert 
del llibre Els palíndroms musi-
cals, (Editorial DINSIC, 2015) 
de Jesús Lladó, a l’Auditori de 
l’Escola Municipal de Música-
Conservatori de Grau Mitjà 
d’Igualada.
El recurs lingüístic dels palín-
droms, paraules o frases que 
es poden llegir tant d’esquer-
ra a dreta com de dreta a es-
querra, sense canviar el sig-
nificat (Català a l’atac), també 
ha estat usat en la música. 
Es tracta de fragments musi-
cals que es poden tocar co-
mençant pel principi i pel final 
amb el mateix resultat sonor. 
En trobem força exemples al 
llarg de la història de mans de 
grans compositors com Mac-
haut, Bach, Haydn, Mozart, 
Hindemith, etc... 
Fins ara no s’havia publicat 
cap llibre com aquest que re-
uneixi un nombre important 
d’exemples de totes les èpo-
ques amb les seves partitu-
res. El llibre també tracta la 
relació dels palíndroms amb 
la música pop, rock, funk i 
conté una guia d’audició per 
tal que els lectors puguin 
escoltar fàcilment a internet 

aquestes músiques tan pecu-
liars. 
L’acte consistirà en comen-
taris, projecció d’imatges i 
partitures, i la interpretació de 
diversos exemples del llibre a 
càrrec de professors de l’es-
cola.
El seu autor, Jesús Lladó, és 
professor de violí de l’Escola 
Municipal de Música-Conser-
vatori de Grau Mitjà d’Iguala-
da i de l’Escola Municipal de 
Música de Sta. Coloma de 
Gramenet, copresident del 
Club Palindromista Internaci-
onal i editor de la revista SE-
MAGAMES.

Presentació-audició del llibre 
“Els palíndroms musicals” a 
l’Escola de Música d’Igualada

CINEMA / LA VEU

El Programa d’Igualtat de Gè-
nere de la Mancomunitat de 
la Conca conjuntament amb 
el Cineclub Ateneu, tornen a 
apostar per la Mostra de Films 
de Dones en el seu programa 
itinerant.
La Mostra Internacional de 
Films de Dones és un espai 
concebut per a donar a co-
nèixer la història i el present 
de la creació cinematogràfica 
femenina i per convidar als 
diferents públics a descobrir 
la circulació de noves mira-
des presents en el cinema de 
les dones. Aquestes mirades 
estan enriquint i transformant 
les pràctiques culturals; de-
mostren el compromís de les 
cineastes amb la complexitat 
de les realitats i els debats del 
seu temps i estan renovant el 
conjunt de la creació audiovi-
sual.

El programa itinerant Cone-
gudes (també) a casa s’inclou 
dins de la Mostra Internaci-
onal de Films de Dones de 
Barcelona, que posa a l’abast 
de diferents ajuntaments de 
la demarcació territorial de 
Barcelona un conjunt de pel-
lícules dirigides per cineastes 
catalanes.
Enguany Barcelona celebra 

Torna la Mostra Internacional 
de Films de Dones

la seva 23a Mostra Internaci-
onal de Films de Dones, però 
aquest serà el segon any que 
la Mostra viatja al nostre ter-
ritori. L’any passat es van po-
der veure tres films a Iguala-
da. En aquesta edició el 23 
d’octubre, a les 22h, al Teatre 
Municipal l’Ateneu en sessió 
de Cineclub, es podrà veure 
el film Tots volem el millor per 
a ella de Mar Coll; el 5 de no-
vembre, a les 20h, al Teatre 
de l’Aurora, es projectarà el 
film Rastres de Sàndal de Ma-
ria Ripoll, i als Cinemes Mont-
Àgora de Santa Margarida de 
Montbui, el 20 de novembre a 
les 18h, es podrà veure la pel-
lícula Tots els camins de Déu 
de Gemma Ferraté.
Les projeccions són gratuïtes 
i comptaran amb la presència 
de les cineastes i de l’acompa-
nyament d’una programadora 
de la Mostra.

LLENGUA / LA VEU

Vols expressar-te amb més 
fluïdesa i correcció a l’ho-
ra d’escriure i parlar? Tens 
dubtes a l’hora d’escriure? 
Vols preparar-te per obtenir 
el Certificat de nivell de su-
ficiència (antic nivell C) o el 
Certificat de nivell superior 
de català (antic nivell D)? 
A partir del 16 i 17 d’octubre 
comencen els cursos de ca-
talà que organitza l’APLEC 
(Associació Promotora de la 
Llengua Catalana). 
Aquest curs 2015-16, s’ofe-
reixen dos cursos subvenci-
onats a Carme (Curs de ni-
vell intermedi (B2) i  Curs de 
nivell superior (C2)) i el Curs 
de redacció de textos a Igua-
lada. 
El  Curs de nivell interme-

di (B2) es realitzarà del 16 
d’octubre al 6 de maig, els 
divendres de 17 a 19h al Ca-
sal de Carme. El curs va di-
rigit a aquelles persones que 
vulguin assolir un bon nivell 
pel que fa a l’expressió oral i 
sobretot, escrita.
El Curs de nivell superi-
or (C2) es realitzarà del 16 
d’octubre al 6 de maig, els 
divendres de 19 a 21h al 
Casal de Carme. És un curs 
dirigit a aquelles persones 
que es vulguin presentar a 
la nova prova del Certificat 
de nivell superior de català 
(antic nivell D) o que vulguin 
aprendre a redactar correc-
tament textos complexos en 
català. Les inscripcions es 
fan a l’Ajuntament de Carme. 
Per obtenir més informació 

podeu escriure un correu a 
l’adreça aplecaplec@gmail.
com o consultar el blog de 
l’APLEC (http://aplecaplec.
blogspot.com.es/p/ac.html).
El  Curs de redacció de tex-
tos es farà del 17 d’octubre 
al 30 d’abril, els dissabtes de 
10 a 12.30h a l’Espai Cívic 
Centre. Es tracta d’un curs 
per millorar els aspectes es-
sencials de l’expressió escri-
ta. El preu és 45 €/mes (pels 
socis 40€/mes). 
Per inscriure-us-hi o dema-
nar més informació podeu 
escriure un correu a l’adre-
ça aplecaplec@gmail.com o 
consultar el blog de l’APLEC 
(http://aplecaplec.blogspot.
com.es/p/ac.html). 
Apunteu-vos-hi! Encara hi 
sou a temps!!

Nous cursos de català organitzats per l’APLEC

REVO JUMPER

BICICLETES

  Bateria 500Wh i motor de 90 newtons

EVO BIG FOOT PRO

  Bateria 500Wh , motor 
davanter 250W 

i posterior 350W

VINE A LA FIRA 
A CONÈIXER I PROVAR LA 

NOVA GENERACIÓ DE 
BICICLETES ELÈCTRIQUES



El màxim exponent de les grandiositats artístiques i cultu-
rals de Sant Petersburg, és el Palau d’Hivern, altrament els 
cinc edificis que acull l’espectacular Museu de L’Ermitage. 
Aquest Palau, que respon a aquella idea concebuda com 
a residència de l’emperadriu Isabel, a mitjan segle XVIII; 
magníficament ampliada més tard per Catalina II amb la 
destinació de reunir i albergar la seva immensa col·lecció 
d’obres d’art. Aquesta idea, aquest quasi infinit passeig 
museístic que és L’Ermitage, aquell  primer museu de 
l’elit cortesana i les capes distingides que amb motiu del 
triomf del Comunisme va obrir les portes a tota la ciuta-
dania de les antigues repúbliques socialistes i per a  tot el 
món, s’ha esdevingut la principal destinació cultural per 
a milions de visitants que, amb més o menys solemnitat 
i reconeixement, admiren els vint-i-tants mil metres qua-
drats d’autèntiques joies de l’art de la civilització univer-
sal.
Una visita a L’Ermitage hauria de constituir un acte de 
fervorosa peregrinació. L’edifici, el conjunt arquitectònic 
en sí, d’un exuberant estil neoclàssic, ja constitueix tot 
un monumental museu des de l’exterior estant i molt en 
particular si te’l mires en els reflexos de verd que es fonen 

amb les tèrboles aigües del Neva. La seva història t’explica 
que aquesta vastíssima àrea és la suma de: el residencial 
Palau d’Hivern, el Petit Ermitage, el Gran o Vell Ermitage, el 
Teatre de l’Ermitage i el Nou Ermitage, construïts respectiva-
ment segons es feia necessari més espai per a més peces de 
col·leccionisme, fins al punt d’atresorar tres milions d’obres 
exposades en  les tres centes cinquanta-tres sales de tot el 
conjunt. Només a uns anys de la seva fundació, amb la visi-
ta de grans dignataris, va conquerir la màxima categoria de 
recinte de l’art universal. Al marge de l’estructura, disposi-
ció i destinació de totes les estances, independentment del 
seu fons per a la conservació i restauració d’obres d’art, i de 
la immensa i atresorada pinacoteca, tal vegada el que més 
t’acaba impressionant és verificar la desmesura de milers 
d’apropiacions estrangeres que, al seu dia van constituir la 
col·lecció privada de -porcellana, vidre, vaixelles, coberte-
ria, tapissos, orfebreria, mobles, monedes, ...- més gran del 
món. Això no obstant, tu, com milions de visitants, acabes 
celebrant la labor cultural i divulgativa que ve realitzant el 
museu des de la seva apertura per a descobrir-te allò que 
s’aproxima a ser tot un fantàstic enllaç cultural, artístic i 
científic del món sencer.

Per últim, a Sant Petersburg, uns altres escenaris deslligats 
d’històries memorables són els que et suggereixen uns 
sorprenents racons, mig abandonats, que despullen la 
seva senzilla quotidianitat; un itinerari que des del Canal 
de Caterina, la Gran, t’obrirà les portes de la nova ciutat, 
la més real, la que es fa ressò de la bullícia quotidiana i 
s’entesta a defugir del passat. En aquest context, una 
puntual mirada al port -amb aquelles titàniques embarca-
cions de tots els mars del món, i amb les seves monstruo-
ses grues- t’apropa a un paisatge industrial de xemeneies 
fumejants que, com l’ahir i l’avui, són la simbiosi d’un ma-
teix tot, en fondre’s la ciutat vella i el pols vital d’un nou i 
esperançat avenir.     

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Sant Petersburg, un referent urbà del vell europeisme (3a. Part)Arquitectures i veïnatges
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MÚSICA / LA VEU

Amb els assajos d’aquest 
mes d’octubre la Schola Can-
torum ha iniciat el nou curs i 
per aquest motiu convida els 
joves i homes afeccionats a la 
música i al cant a formar part 
de la coral. Per a més infor-
mació podeu dirigir-vos tots 
els dijous de 18:30h a 20:30h 
al local d’assaig, al carrer de 
Santa Paula, 3 baixos o al te-
lèfon 666 490 185.
Recordem que aquesta entitat 
coral fou fundada pel mestre 

Joan Just i que en aquest any 
estan celebrant el 75è aniver-
sari amb un bon nombre d’ac-
tuacions, sent les darreres del 
mes de setembre la del San-
tuari de Núria i a Barcelona, a 
l’església de Sant Joan Bap-
tisme Vianney.
Hem de remarcar també que 
durant la seva existència s’ha 
guanyat un merescut presti-
gi per les seves actuacions a 
la nostra ciutat i comarca així 
com altres llocs de Catalunya, 
Espanya i de l’estranger (Ità-

Començament de curs de la Schola Cantorum

LLIBRES / LA VEU

L’escriptor i historiador igua-
ladí Antoni Dalmau i Ribalta 
acaba de publicar un nou lli-
bre, el que fa vint-i-un de la 
seva producció literària. En 
aquest cas es tracta d’un en-
càrrec editorial, concretament 
d’un treball de divulgació his-
tòrica, com per exemple els 
que ja havia dedicat ell mateix 
a la història de la seva ciutat o 
del catarisme medieval.
El llibre porta per títol Pecats 
capitals de la història de Ca-
talunya. Luxúria i ha estat pu-
blicat per Columna Edicions. 
És el primer volum d’una sèrie 
de set llibres que exposaran, 
cada un, una dotzena d’epi-
sodis de la història recent de 
Catalunya (segles XIX i XX) 
que, d’una manera o altra, es 
vinculen als pecats capitals. El 
segon volum, dedicat a l’avarí-
cia, apareixerà el proper mes 
de novembre.
Així, en aquest primer volum 
de la col·lecció, s’hi troben 

els temes  següents: l’origen 
eròtic d’Els Segadors; els es-
càndols de la reina (Isabel II); 
la bibliografia eròtica catalana 
al segle XIX; el Paral·lel; les 
publicacions sicalíptiques; el 
cas del bisbe de Calahorra;  
llegenda i assassinat de Car-
men Broto; la prostitució a la 
Barcelona del segle XX; els 
meublés; els consultoris radi-
ofònics: el cas d’Elena Fran-
cis; les vedets del music-hall 
a la postguerra; i la repressió 
de l’homosexualitat durant el 
franquisme.
Aquest últim any, Antoni Dal-
mau ja havia publicat dos lli-
bres més, tots dos de caràcter 
històric: La Guerra Civil i el 
primer franquisme a l’Anoia. 
Els protagonistes (la Pobla de 
Claramunt: Ajuntament, 2014; 
premi Gumersind Bisbal Gut-
sems 2013) i Per la causa dels 
humils. Una biografia de Tar-
rida del Mármol (1861-1915) 
(Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2015). 

lia, França, Suïssa...)
En el seu repertori, a més de 
composicions de polifonia re-
ligiosa i clàssica, hi figuren 
altres obres populars que els 
permeten fer actuacions molt 
variades. La coral la formen 
normalment entre 25 i 30 can-
taires de veus masculines.
Assumeix la direcció de la co-
ral en l’actualitat en Pol Pastor 
i com a sotsdirector, Antoni M. 
Prat, tots ells molt comprome-
sos a continuar amb l’obra i 
l’esperit del fundador.

“Pecats capitals de la història 
de Catalunya. Luxúria”, nou 
llibre d’Antoni Dalmau



EXPOSICIONS

FORMA I ESPAI
Josep M. Rosich
Exposició que parteix d’una 
visita a una exposició retros-
pectiva de Jean Arp, on va 
descobrir els mecanismes 
de la creació, que, segons 
aquest pintor i escultor
Del 13 d’octubre al 13 de no-
vembre a la sala d’exposici-
ons de l’escola d’art.

UBI SUNT?
Marc Vila. 
Col·lecció de fotografies de 
l’artista igualadí, que pren 
com a eix el paisatge indus-
trial
De setembre a desembre al 
Teatre de l’Aurora.

DARRERE LES MÀSCA-
RES HI HA PERSONES
La Fundació Educació Solidà-
ria presenta el treball educatiu 
de cooperació que fa a les es-
coles del Senegal.
Del 16 al 31 d’octubre a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

LA IAIA TÉ UNA COSA 
QUE NO ES TREU
Una exposició sobre un estrany 
i curiós inquilí, anomenat Alzhe-
imer. La iaia que el pateix nota 
els canvis, així com la seva fa-
mília, en especial la seva néta..
Del 21 de setembre al 24 d’oc-
tubre al vestíbul de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

PINTANT L’ESSÈNCIA
Sílvia Garcia Pacheco
A través del retrat l’autora in-
tenta transmetre l’essència de 
l’ésser humà.
Del 29 de setembre al 6 de no-
vembre al Punt de lectors de la 
Biblioteca Central.

CONSTRUINT SOMNIS 
IMPOSSIBLES
A través d’aquesta exposició 
coneixerem com treballa la 
Fundació Vicente Ferrer i les 
seves àrees d’actuació: Habi-
tatge, Ecologia, Dones, Sani-
tat, Persones amb discapacitat 
i Educació.
Del 2 al 30 d’octubre al vestíbul 
de l’Ateneu.

DIVENDRES 16

TEATRE
- Igualada 
“No és tan fàcil” de Paco Mir. 
Una divertida comèdia sobre 
el món de la parella on en Qui-
que, després d’uns quants anys 
de matrimoni, decideix deixar 
la seva dona però no sap com 
fer-ho.
Divendres, a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora. 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
- Igualada
Presentació del llibre “Aransís 
i la vall d’espines” de Darius 
Solé ambientada en l’any 1034, 
quan Arnau Mir de Tost con-
quereix la vila d’Àger. 
Divendres, a 2/4 de 8 del ves-
pre al Casino Foment.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
- El Bruc
Presentació del llibre “Una dol-
ça revolució” de Josep Pàmies. 
Xerrada sobre l’obra amb el 
mateix autor. 
Divendres, a les 7 de la tarda a 
Can Casas.

DISSABTE 17

TEATRE
- Igualada 
“No és tan fàcil” de Paco Mir. 
Una divertida comèdia sobre 
el món de la parella on en Qui-
que, després d’uns quants anys 
de matrimoni, decideix deixar 
la seva dona però no sap com 
fer-ho.

Dissabte, a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “Una 
constitució per a Catalunya, 
Santi Vidal amb Marina Llansa-
na”, d’Ed. Pagès Editors. Amb 
la presentació de Toni Olivé.
Dissabte, a les 7 de la tarda a 
l’auditori de l’Ateneu Igualadí.

PICNIK PARTY
- Els Hostalets de Pierola 
Dj Cloud M, Back i Dj Jas. Fes-
ta musical amb picnic.
Dissabte, a partir de les 6 de la 
tarda al parc Camp de la Serra.

DIUMENGE 18

TEATRE
- Igualada 
“No és tan fàcil” de Paco Mir. 
Una divertida comèdia sobre 
el món de la parella on en Qui-
que, després d’uns quants anys 
de matrimoni, decideix deixar 
la seva dona però no sap com 
fer-ho.
Diumenge a les 7 de la tarda, al 
Teatre de l’Aurora. 

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
“Escudella barrejada amb sa-
bor de Grimm”. Us imagineu 
l’escudella de contes que en 
pot sortir? Us convidem a tas-
tar-la! Narrador: Toni Massa-
gué.
Diumenge a les 12 del migdia 
al Museu de la Pell.

TEATRE
- Igualada
“La ratonera”. D’Agatha Chris-
tie. Gran clàssic teatral: vuit 
personatges aïllats i la recerca 
d’un assassí que sembla estar 
entre ells.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

BALL DE TARDA
- Piera
Ball de tarda obert a tothom 
amb entrada lliure.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre Foment.

TEATRE
- Calaf
“Rocu i el mar dels invisibles”. 
Espectacle musical infantil amb 
la cia. Nuri Total
Organitza: Xarxa Calaf.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la Sala de Fusta del Casal de 
Calaf.

MÚSICA
- Vilanova del Camí
Playback llum i color / Sumat 
al Rosa. Acte solidari amb l’ac-
tuació del grup del Casal de la 
Gent Gran d’Igualada.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Centre polivalent de Can Pa-
passeit.

TEATRE
- Vilanova del Camí
Xarxa Vilanova del Camí porta 
“Blancaneus”  de la companyia 
Campi qui Pugui.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 
al Centre polivalent de Can Pa-
passeit.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

DILLUNS 19

CONFERÈNCIA
- Igualada
“Albert Francolí. Voluntariat al
Senegal, experiència de vida.”. 
Després de molts anys lligat de 
mil maneres diferents a l’Esco-
la Pia de Catalunya vaig decidir 
viure la meva primera experièn-
cia de voluntariat en el terreny 
de la cooperació al Senegal. 
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 20

CONCERT PRESENTACIÓ
- Igualada
Presentació del llibre de Je-
sús Lladó “Els Palíndroms 
Musicals” amb la participació 
de propi autor i professorat de 
l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada.
Dimarts a les 8 del vespre a 
l’auditori de l’Escola Municipal 
de Música.

TEATRE
- Òdena 
Espectacle de presentació del 
Bibliobús Montserrat. Farrés 
Brothers presenten “Operació 
AVI”.
Dimarts a 2/4 d’11 del matí al 
Teatre Centre Unió Agrícola.

DIMECRES 21

TROBADA. “FER DE MARE... 

FER DE PARE 
- Igualada
Cicle de trobades per compar-
tir l’experiència personal de la 
maternitat i la paternitat.
Dimecres a 1/4 de 4 de la tar-
da a la Sala d’Arts de l’Ateneu 
Igualadí .

TALLER 
- Igualada
“Ara t’ho explico... C de criança 
natural” a càrrec de M. Teresa 
Moncunill, infermera i llevado-
ra. Taller per a pares i mares en 
el qual, a partir d’un conte, es 
parlarà de la lactància materna. 
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda 
a la llar d’infants l’Espígol.

BARRUFACINEMA 
- Igualada
Projecció de la pel.lícula per a 
nens i nenes “Operació caca-
uet”. 
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIJOUS 22

TALLER 
- Igualada
“Ebiblio, el préstec de llibres 
electrònics”. Vols saber com 
descarregar llibres?.
Dijous a les 10 del matí a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
- Igualada
Presentació del llibre “Arbusts 
d’Igualada” d’Helena Parera i 
fotografies de Xavier Barberà.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

LA ESENCIA DE UNA 
MUJER
Natalia Dubovik 
Quades pintats amb pastel de-
dicats a l’essència fememina, a 
l’energia de la dona.
A partir del 22 de setembre a la 
cafeteria Nikol’s.

SINESTÈSIA
Desedamas per Cecília i Mercè 
Gonzalez
En aquesta ciutat tan vinculada 
al tèxtil, Desedamas ens propo-
sa una visió d’aquest món des 
de l’art.
Del 2 al 18 d’octubre a la Sala 
Municipal d’Exposicions.

PINTURA
Selecció dels treballs presen-
tats en el III Certamen de pin-
tura Mútua Igualadina, tema: 
salut
Del 2 al 24 d’octubre al Portal 
del Llevador.

MERCÈ RODOREDA I 
LA SEVA OBRA
Exposició bibliogràfica sobre 

la vida, obra i influència que ha 
exercit aquesta escriptora cab-
dal de la llengua catalana. 
De l’1 al 31 d’octubre a la Bibli-
oteca de Piera.

GRRRR... ANIMALS SAL-
VATGES
Descobrirem l’hàbitat, com vi-
uen, com s’alimenten i l’impres-
sionant món que els envolta 
dels animals salvatges. 
De l’1 al 31 d’octubre a la Bibli-
oteca de Piera.

D’IL·LUSTRADORS... PEP 
MONTSERRAT
Exposició bibliogràfica sobre 
l’il.lustrador Pep Montserrat un 
dels nostres il·lustradors de 
projecció internacional. 
De l’1 al 31 d’octubre a la Bibli-
oteca de Piera.

MOSTRA MANS UNIDES
Exposició i mostra de Mans 
Unides d’Igualada. 
Del 30 de setembre al 12 d’oc-
tubre als locals de la parròquia 
de Santa Maria.

25 ANIVERSARI DE 
L’ESBART DANSAIRE 
VILANOVÍ
Mostra fotogràfica amb motiu 
del 25è aniversari de l’entitat 
vilanovina. 
Del 12 al 31 d’octubre a la 
sala d’exposicions de Can 
Papasseit.

ANOIA, EL PUNT 
D’ORIGEN DE LA 
MODA. DELS DRPAS 
ALS JERSEIS
Recorregut per la història de 
la indústria del tèxtil a Iguala-
da, des del segle XIV fins als 
nostres dies. 
Del 16 d’octubre al 29 de no-
vembre a la sala d’exposici-
ons temporals del Museu de 
la Pell

PERFUMS
Pilar Gil
Pintura floral.
Del 18 d’octubre a l’1 de no-
vembre a la sala d’exposici-
ons de la Pobla de Claramunt.
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Es projecta a Montbui •  Marte: Operación rescate

RAMON ROBERT.-

Basada en una novel-la 
d’Andy Weir que en alguns 
països  obtindria la categoria 
de best-seller, Marte: Operaci-
ón rescate (The Martian) està 
protagonitzada per Matt Da-
mon, i compta amb un reparti-
ment ple de figures que inclou 
a Jessica Chastain, Jeff Dani-
els, Kate Mara i Sean Bean. 
Ha estat dirigida per Ridley 
Scott, al qui el cinema de cièn-
cia-ficció deu dues contribuci-
ons fonamentals: Alien (1978) 
i Blade Runner (1982)
“Aquesta és una història de 
supervivència final”, diu el di-
rector Ridley Scott. “El prota-
gonista, una mena de Robin-
son Crusoe de l’espai, està 

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. mòbil: 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.
Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 10 primers dies de la data d’estrena 
de la pel·lícula seleccionada. Ulleres 3D no incloses.

sota inimaginable pressió i ab-
solutament aïllat, i la pel·lícula 
tracta de sobre com ell respon 
a aquests influxos. El destí de 
Mark estarà determinat per si 
sucumbeix al pànic i a la de-
sesperació i accepta la mort 
com una cosa inevitable o tria 
confiar en el seu entrenament, 
enginy, recursos i sentit de 
l’humor per mantenir la calma 
i resoldre problemes”.
Explica Aditya Sood, productor 
de la pel.lícula: “En llegir la no-
vel.la vaig pensar que era una 
de les millors històries de cièn-
cia-ficció que havia llegit en la 
meva vida. Al protagonista, les 
coses li surten malament, però 
no obstant això, segueix enda-
vant. Hi ha una gran càrrega 

Cinema
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Robinson a Mart

d’esperança que fa de aquest 
film quelcom més que una 
emocionant, optimista i apas-

sionant historia d’aventures”. 
Bon cinema d’entreteniment, 
pur cinema d’evasió, potenci-

at pel carisma de l’actor Marc 
Damon i el ofici del realitzador 
Ridley Scott.  

Es projecta a Tous •  Corazón silencioso

RAMON ROBERT.-

El cineasta danès Bille Au-
gust,  es prou conegut per 
pel.lícules tan notables com 
són Pelle, el conquistador 
(1988), Las mejores intenci-
ones (1992), La casa de los 
espiritus (1993) o A song for 
Martin (2001). Deixem-l’ho 
que ens parli de Corazón 
silencioso (2014), que és la 
seva darrera pel.lícula: “És 
una història sobre el dret de 
cadascú a acceptar o rebut-
jar la vida en circumstàncies 
extremes. És un intens dra-
ma familiar on els conflictes 
i els diferents aspectes de 
l’amor troben la seva veu en 

Trobada de família
un últim cap de setmana re-
demptor, durant el qual es re-
uneixen tots els membres de 
la família. És, sobretot, una 
pel-lícula que gira al voltant 
de les relacions. Concreta-
ment, les relacions entre 
els complexos individus que 
formen una mateixa família 
que, amb el pas dels anys, 
s’han allunyat els uns dels al-
tres, i fins i tot de si mateixos. 
No obstant això, en trobar-se 
en una situació insòlita, co-
mencen a obrir-se i es tornen 
vulnerables.
En certa manera, aquesta 
història tracta de tots nosal-
tres. Sabem que morirem. I 

encara que no escollim un 
dia en concret com ha fet 
l’Esther, la mort arribarà. 
La pel·lícula planteja pregun-
tes molt directes. Com vivim 
la nostra vida? Com ens re-
lacionem amb altres éssers 
humans? Hi ha una redemp-
ció? ¿Omplim el temps amb 
activitats significatives? Quin 
és el veritable sentit de la 
vida? ¿I aquest sentit es tro-
ba en la passió, en la crea-
tivitat, en les relacions, en 
l’amor?. La pel.lícula intenta 
oferir una resposta a través 
de la redempció, la reconcili-
ació, l’afecte entre els éssers 
humans”. 
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ATICO SIN ASCENSOR
Estats Units. Drama. De Richard Loncraine. Amb Diane Keaton, Morgan 
Freeman i Cynthia Nixon. Ruth i Alex, un veterà matrimoni, porten 
vivint més de 40 anys en el mateix apartament de Brooklyn, Nova York. 
Quan planegen mudar-se a un altre lloc, recorden tots els moments 
que han viscut allà, mentre esperen que arribin les ofertes de possibles 
compradors.

MARTE
Estats Units. Aventures còsmiques. De Ridley Scott. Amb Matt Damon, 
Jessica Chastai i Kate Mara. Durant una missió tripulada a Mart, 
l’astronauta Mark Watney és donat per mort després d’una gran tempesta 
i abandonat per la tripulació. Però Watney ha sobreviscut i es troba atrapat 
i sol al planeta hostil. Amb subministraments escassos, haurà de recórrer 
al seu enginy i al seu instint de supervivència per trobar la manera de 
comunicar a la Terra que segueix viu. 

CORAZON SILENCIOSO
Dinamarca. Drama. De Bille August. Amb Ghita Norby, Morten Grunwald 
i Paprika Steen. Tres generacions d’una família es reuneixen un cap de 
setmana. Les germanes, Sanne i Hedidi, han acceptat que la seva mare, 
malalta terminal, desitgi posar fi a la seva vida abans que el seu estat 
empitjori. Però segons transcorre el cap de setmana, la decisió de la mare 
resulta cada vegada més difícil d’acceptar i vells conflictes surten a la 
superfície.

IRRATIONAL MAN
Estats Units. Comèdia romàntica. De Woody Allen. Amb Joaquin Phoenix, 
Emma Stone, Jamie Blackley i Parker Posey. En un campus universitari 
nord-americà, trobem un professor de filosofia en plena crisi existencial, 
anímica, creativa i sexual. Però troba un nou sentit a la seva vida quan es 
relaciona sentimentalment amb una de les seves alumnes

EVEREST
Estats Units. Alpinisme i supervivència. De Baltasar Kormákur. Amb 
Jason Clarke, Josh Brolin, Jake Gyllenhaal i Keira Knightley. Inspirada en 
els fets que van tenir lloc durant un intent per arribar al pic més alt del 
món, narra les peripècies de dues expedicions que s’enfronten a la pitjor 
tempesta de neu coneguda. En un desesperat esforç per sobreviure, els 
alpinistes hauran d´enfrontar-se a la fúria desfermada dels elements físics 
i climatològics.

PAN
Estats Units. Fantasia. De  Joe Wright. Amb  Garrett Hedlund, Hugh 
Jackman, Amanda Seyfried, Rooney Mara, Cara Delevingne. Peter és un 
murri noi de 12 anys amb una irreprimible vena rebel; el que passa és 
que, en l’ombrívol orfenat de Londres en què ha viscut tota la seva vida, 
aquestes qualitats no són precisament molt desitjables. Llavors, en el curs 
d’una nit increïble, Peter es veu transportat des de l’orfenat i apareix en un 
món fantàstic de pirates, guerrers i fades anomenat Mai Més

SEGON ORIGEN
Espanya/Regne Unit. Ciència-ficció.  De Carles Porta. Amb  Rachel Hurd-
Wood, Andrés Batista, Sergi López, Ibrahim Mané. Tota la humanitat s’ha 
esvaït. Els únics supervivents, Alba, de 20 anys i Dídac, de 10, viuen en un 
món completament arrasat. Per sobreviure en aquest planeta en ruïnes 
hauran de començar de nou. Junts hauran de reconstruir no només les 
seves vides, sinó també les de tota la humanitat. Perquè quan tot sembla 
perdut, l’amor és l’únic manual de supervivència.

REGRESION
Espanya/Estats Units. Thriller. De Alejandro Amenabar. Amb  Reparto: 
Emma Watson, Ethan Hawke, David Thewlis, Devon Bostick. El detectiu 
Bruce Jenner (Ethan Hawke) investiga el cas de la jove Angela (Emma 
Watson), que acusa al seu pare, John Gray (David Dencik), de cometre un 
crim inconfessable. Quan John, de forma inesperada i sense recordar el 
que ha passat, admet la seva culpa, el reconegut psicòleg Dr Raines (David 
Thewlis) s’incorpora al cas per ajudar a reviure els seus records reprimits

IGUALADA

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquesta setmana no hi ha sessió.
Properament: LA FAMÍLIA 
BELIER

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
ATICO SIN ASCENSOR (apta)  
Diumenge: 18.00
CORAZON SILENCIOSO (12 
ANYS) 
Diumenge: 19.35

CINEMA A L’ANOIA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI-MONTÀGORA CINEMES

SALA AUDITORI SALA PETITA

MARTE (THE MARTIAN)
Divendres: 18:45/21:30
Dissabte: 16:00/18:45/21:30
Diumenge:   16:45/19:30

IRRATIONAL MAN
Divendres: 18:15/20:15/22:15
Dissabte: 16:15:18:15/20:15/22:15
Diumenge: 16:15/18:15/20:15

1/ MARTE (7A)
Dv Dll. a Dj 19:00/22:00
Ds.: 16:00/19:00/22:00
Dg.: 11:30/16:00/19:00/22:00

2/EL CORREDOR DEL LABERINTO: 
LAS PRUEBAS (12A)
Ds: 17:00
Dg.: 11:40/17:00
2/MARTE 3D (7A)
Dv a Dj: 19:45
2/EVEREST (TP)
Dv a Dj: 22:45

3/ LOS MIERCOLES NO EXISTEN 
(12A)
Dv Dll a Dj: 19:10/21:50
Ds: 16:30/19:10/21:50
Dg.: 11:30/16:30/19:10/21:50

4/PAN (7A)
Dv. i Ds: 17:45/20:00/22:15
Dg.: 11:50/17:45/20:00/22:15
Dll a Dj.: 17:45/20:00/22:15
4/PAN 3D (7A)
Ds i Dg.: 15:30

5/ LA CUMBRE ESCARLATA (16A)
Dv. i Ds: 17:30/19:55/22:20
Dg.: 11:40/17:30/19:55/22:20
Dll a Dj.:17:30/19:55/22:20

6/REGRESION (7A)
Dv. Dll a Dj: 18:00/20:20/22:35
Ds.: 15:45/18:00/20:20/22:35
Dg.: 11:50/15:45/18:00/20:20/22:35
7/ DEL REVES (12A)
Ds: 16:15
Dg.: 12:00/16:15
7/ SEGON ORIGEN (en català) (12A) 
Dv i Dj: 18:20/20:30
7/ EL DESCONOCIDO (12A) 
Dv a Dj: 22:40

8/ ATRAPA LA BANDERA (TP)
Dv: 18:30
Ds: 16:30/18:30
Dg.: 12:00/16.30/18:30
Dll a Dj.: 18:30
8/ GOLPE DE ESTADO (16A)
Dv a Dj.: 20:30/22:50 



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

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, facebook i igualapp.

Igualada Notícies, ara les notícies de la ciutat s'escolten 
de dilluns a dijous de 13.30h a 14.30h, i divendres  a les 13h. També de 
dilluns a divendres a les 20h.

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

Estació central de dilluns a divendres de 10h a 12h, 
la millor música sona a Ràdio Igualada. I de 12h a 13h
Estació Central Hits

Cada dia segueix l’actualitat política i cultural a Ràdio Igualada. 
De 20.15h a 21h dilluns Tertúlia de Societat, dimarts D’Interès 
Municipal, dimecres Compareixença, dijous La Galeria
i divendres Vols Llegir?

De dilluns a divendres, de 21h a 22h, la Ràdio de la ciutat feta per la gent 
de la ciutat dilluns 24, dimarts Més enllà de Nashville, dimecres 
El Subterrani, dijous Espai 8 i divendres Planeta Igualada 

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

per als més petits El Conte, de dilluns a dijous a les 21h 

la solidaritat pren paraula amb Igualada Soliàdria, diumenges a les 10h

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

En record de la senyora

Isabel Solà i Díaz
De 98 anys d’edat, vídua de Marcel Castells i Camins

Igualada, octubre de 2015

La seva família, �lls: Antoni i Flora Sanabra, Francesca i Carles Costa, Maria Teresa i 
Carles Maria Solsona, Maria Dolors i Toni Guix, i Isabel. Néts: Thais i Xavi, Marcel·la i 
Raül, i Toni i Aida; Assumpta i Jordi, i Carles; Ester i Lluís, Àurea i Eduard, i Marc i Maria; 
Olga i David, Toni i Anna, Bernat i Mònica, i Eduard i Yasmina. Besnéts: Roger, Laia, Pol, 
Mila; Mar, Franc, Max, Idoia; Mireia, Berta, Aina; Pol, Gerard, Nausica, Clàudia. Germà 
Lluís, cunyades Calamanda Castelltort i Teresa Castells, cosins, nebots i amics, i la 
senyora Júlia Esteller.

La família  vol agrair les mostres de condol rebudes. 

Manuel Miserachs i Codina

Igualada, 14 d’octubre de 2015

ADVOCAT
ALCALDE D´ IGUALADA (1979-1991)

Ha mort cristianament a Igualada, el dia 12 d’octubre de 2015.
La seva esposa, Adela Galtés; �lles i gendres, Maria i Josep, Raquel i 
Xavier,  Teresa i Salvador i Adela; néts;  germà i cunyada, Josep i Mª  
Àngels; cunyats,  Joan (  ) i Montserrat , Hermini i Carme, nebots i 

família,  ho fan  saber a llurs amics i coneguts. 
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El dia 7 d’octubre, als 80 
anys, morí cristianament  en 
Francesc Fàbregas Graells, 
un igualadí de pro. Alguns, el 
coneixereu per  ser clients de 
la seva gestoria; altres per la 
seves activitats en l’Escola 
Mowgli, a la Mútua, al Mer-
cantil, o en la comissió dels 
Reis; o, encara, de quant juga-
va amb l’Igualada H.C. i en el 
1955 quedaren campions de 
Catalunya i d’Espanya.
Jo, però, el recordo ja des de 
la infantesa. Des de quan vi-
víem al carrer de l’Argent. Ell 
amb els seus avis, pares i ger-
mans. Quina mà de records! 
Deixin-me evocar vivències 
d’aquells temps. Érem una 
“pandi”  que durant tot l’any fè-
iem gresca. A l’entrada de cal 
Miserachs jugàvem a “comè-
dies inventades” i represen-
tàvem el Tenorio o la Passió. 
Anàvem a celebrar festes a 
cal Roure. Anàvem a veure el 
cinema que feien al bar l’Estel, 
a la plaça de la Creu; Berenà-
vem pa amb oli, o amb vi i su-
cre; pujàvem a la teulada de la 
“pajarera”. Participàvem en la 
festa del carrer i en la confec-
ció de les catifes pel Corpus... 
una i mil coses de canalla!

Qui ara ens ha deixat, era el 
“Francesc espardenyer”, per 
diferenciar-lo del “Francesc 
(Mas) de cal Roure”.
Recordem com els seus avis, 
el Sebastià i l’Antònia, tenien 
una botiga de venda i con-
fecció d’espardenyes. Ens 
encantava veure la manera 
com, manualment, anaven 
elaborant aquell tipus de cal-
çat, molt usat en aquells anys. 
El Jaume, pare seu, fou pioner 
en el camp de les gestories. 
Com embadalia veure aquells 
cartells, amb els senyals de 
trànsit, ben rars en aquella 
època, en la qual encara els 
carrers anaven plens de car-
ros i carretons... La seva mare, 

Recordant Francesc Fàbregas

Adéu avi i perdó, perquè tot 
i haver-te tingut amb mi, mai 
vaig passar tant temps amb tu 
com hagués volgut, i malgrat 
haver-te estimat tant, sento 
pena per no haver-t’ho de-
mostrat.
Adéu avi i gràcies , perquè em 
vas deixar el millor llegat, una 
família gran i bella a la qual 
sempre he estimat, la qual tu 
vas mantenir unida a través 
dels anys, sota la teva mirada 
càlida però  alhora penetrant, 
degut al teu caràcter.
Adéu avi i gràcies per tots els 
moments que vam passar. A 
Andorra, a la platja, a la Font 
del Bosc, a la cavalcada de 
Reis, i milers de records més 
que tinc i que em guardo per 
a mi.

Adéu avi i gràcies per tot el 
que em vas donar. Per la teva 
convicció, els teus valors i els 
seus matisos que van formar 
el que avui sóc i que m’omplen 
d’orgull.
Avi, li demano a Déu que et 
guardi un lloc amb Ell, perquè 
a part de ser el meu Avi, se-
ràs un àngel que cuidarà de 
mi des del cel  i encara que 
em falti la teva presència, jo 
et sentiré a prop meu, en els 
moments tristos i de felicitat, 

Adéu avi

Isabel Solà i Díaz ens ha dei-
xat a una edat avançada. Era 
la tercera de sis germans i 
vídua de Marcel Castells. En-
feinada en pujar quatre noies 
i un noi, ajudar a la casa del 
marit on havia entrat per jove 
i treballar a la petita empresa 
familiar. Més tard en la seva 
carnisseria de la Soledad. De 
tarannà obert i fina ironia. Els 
seus ulls eren unes espurnes 
escrutadores que barrejava 
amb una desimboltura que la 
portava a dir clarament el que 
pensava. Com moltes dones 
de la seva època, se n’ha 
anat amb molta feina feta. I 
la seva mort, després d’ha-
ver-ho donat to, s’ha produït 
després de mesos d’anar-se 

apagant com una espelma.
El seu espòs va fer part de 
moltes iniciatives, com Càri-
tas, l’Hospital d’Igualada i la 
construcció de la Residèn-
cia Pare Vilaseca, que era 
la seva llar en el moment del 
traspàs. Les seves filles i fill 
van beure d’aquesta manera 
d’entendre i viure la vida. Per 
això també s’han incorporat 
a moltes activitats socials, al 
igual que les seves respecti-
ves parelles. Hi ha persones 
que passen discretament per 
la vida, sense fer soroll, però 
que són un puntal perquè al-
tres puguin fer la seva feina.  
Isabel Solà en va ser una 
d’elles.

la Lola, fent de mestressa de 
casa, i el peti Jaume jugant. 
Ara, s’haurà retrobat amb ells, 
a la casa del Pare celestial.
Dijous passat, al donar el 
condol a la seva germana An-

tònia, no vaig poder reprimir 
l’emoció, ni unes llàgrimes de 
sentiment per la trista pèrdua 
d’un amic i company d’entre-
maliadures infantils.
Rebin la seva benvolguda es-

posa, fills, néts, germans i la 
resta de familiars i amics seus, 
el nostre sentit pèsam.

Josep Elias Farré.

Comiat d'una néta

perquè quan més sola em tro-
bi sé que tu estaràs aquí, per 
donar-me suport, cuidar-me i 
protegir-me.
Ara només em queda espe-
rar el moment en el qual tu i 
jo ens tornem a trobar, jo sé 
que aquest moment algun dia 
arribarà i quan aquest moment 
arribi, et vull anar a rebre amb 
una gran abraçada, i amb llà-
grimes als ulls, et diré el molt 
que et trobo a faltar.  

Isabel Solà

Avui, després de les teves 
exèquies he passat per davant 
de  l’Escola Mowgli i he pensat 
en tu. Més endavant he passat 
per la Mútua i he tornat a pen-
sar en tu.
Has estat un home decisiu en 
l’educació, la sanitat i també 
en el món de la il.lusió.
Quants infants, homes i dones 
han de donar-te les gràcies 
perquè han pogut gaudir d’un 
ensenyament tan especial, de 
qualitat, amb valors humans i 
de país, mercès a la teva ini-
ciativa. Les persones vincula-
des a aquesta escola sempre  
recordaran el teu granet de 
sorra.
Seguint la meva ruta pas-
so per davant de l’edifici de 
l’antiga Mútua Igualadina. En 

aquest no només hi vares 
posar el teu granet de sorra 
sinó camions i camions a més 
d’una gran dedicació i feina de 
la que no es veu però es nota. 
La teva família ha de saber 
que tanta feina i tants neguits 
han valgut la pena.
Aviat serem Nadal i quan 
passi la Cavalcada dels Reis 
tots ens preguntarem on és el 
Francesc. Sempre et vèiem 
passar, pendent que tot fos 
perfecte.
No solament trobarem a faltar 
el teu somriu, com diu la can-
çó, sinó la teva sempre valu-
osa presència i la gran tasca 
que, sense esperar res a can-
vi, has fet per Igualada.

P.R.O

En la mort d’un gran home
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Francesc Fabregas Graells

La raó social “Gestoria Fabregas “ i la família 
volem agrair les mostres d’amistat i condol rebudes.

L’acte de comiat tingué lloc el passat dijous 8 d’octubre 
a l’Arxiprestal Basílica de Santa Maria d’Igualada.

Ens va deixar el passat dimecres 7 d’octubre a l’edat de 80 anys.

Igualada, octubre de 2015

Manuel Miserachs i Codina

(Alcalde 1979-1991)

L’Alcalde d’Igualada i la Corporació Municipal
expressen el seu dol

Igualada, octubre de 2015

Manuel Miserachs i Codina

 President del Consell Comarcal de 
l’Anoia 1988 - 1991

El President, consellers i personal 
volen expressar el més sentit condol 
a la seva esposa, �lles i familiars, per 

tan sentida pèrdua.

Igualada, octubre de 2015

Pere Carner Mas

Ha mort cristianament el passat dilluns  dia 12 d’octubre a l’edat de 91 anys. 

Teresa; néts, Bernat, Júlia, Marcel, Carla i Eduard, David i Olga, Glòria, Maria, 
Anna, Marta, Josep, Sara, Clara; besnéts, Mar i Berta i demés familiars ho fan 

saber a llurs amics i coneguts i agraeixen les mostres d’afecte que li van 
dispensar en vida. L’acte de comiat tingué lloc el passat dimarts 

dia 13 a les 4 de la tarda a l’Església de la Sagrada Família.

Vídu de Maria Costa Claramunt

Igualada, 12 d’octubre de 2015Funerària Anoia S.L.

Rosa Clèries Bosch

Ha mort cristianament el passat dimarts  
dia 13 d’octubre a l’edat de 77 anys. 

Els seus estimats: �lls, Mª Rosa i Melcior; 
les teves nétes, Cristina i Sílvia,

 i demés familiars ho fan saber a llurs amics i 
coneguts i agraeixen les mostres 

d’afecte que li van dispensar en vida. 

L’acte de comiat tingué lloc ahir dijous 
dia 15 a les 10 del matí 

a la Basílica de Santa Maria.

Vídua de Pere González Jiménez

Igualada, 13 d’octubre de 2015Funerària Anoia S.L.



Eduard  Darbra
Col. 19677.

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

@EduardDarbraMag - calaixdemocions.blogspot.es

              

 .Quiropòdies
 (ungles, durícies, ulls de poll...)

.Estudis de la marxa i gest esportiu
.Plantilles personalitzades

.Peu diabètic
.Altres tractaments diversos

Av. Balmes 74 (edifici Punto Blanco) 
Igualada              

Tel. 93 804 57 76
TAMBÉ VISITES A DOMICILI

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.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

POLICLÍNICA IGUALADA

VOLS ANUNCIAR-TE?

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

Tel. 93 804 24 51
Tel. 608 463 829

publianoiadisseny@gmail.com

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

· 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

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
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

- 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 

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

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

ORTOPÈDIA 
CASES

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

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

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

ESPECIALISTES: 
 . Pediatria,  
. Llevadora, 
. Logopeda, 
. Psicòloga, 
. Fisioterapeuta 
. Dietista

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

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA PODOLOGIA

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA · PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA
· PSICOPEDAGOGIA · TERÀPIES NATURALS

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ORTOPÈDIA AUDICIÓ

CIRUGIA LÀSER

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia

Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia

Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com

@EduardDabraMag
Hores concertades

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

· 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

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 i accidents laborals

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

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives

Guia de la salut54
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Buscar l’equilibri
Quan una persona pateix 
algun símptoma psicolò-
gic, com podria ser ansietat, 
estrès, pors, etc. aquest fet 
és com a conseqüència d’un 
desequilibri intern. Les per-
sones ens hem de moure a 
partir de dues energies per 
trobar un equilibri, aques-
tes dues energies que ens 
movem, de manera molt 
simplificada, són: per una 
banda tota aquella part que 
és més instintiva, impulsiva 
i dues per la part més de les 
normes que ens hem creat 
nosaltres o que ens han 
ensenyat els pares al llarg de 
la vida o em après a l’escola 
o ens ha ensenyat la policia.

Quan per exemple la part de 
les normes és massa forta 
durant al llarg de la vida la 
persona pot agafar un símp-
toma com per exemple ansi-
etat. O tot el contrari podria 
ficar-se al món de les dro-
gues, ja que aquestes li fan 
oblidar totes les normes que 
té integrades.

Trobar l’equilibri en cada 
individu és una tasca bastant 
complicada i depèn molt de 
la vida que cada individu 
hagi tingut i de com l’hagi 
percebut.

Les persones sempre bus-
quem un equilibri i quan 
veiem que aquest no el 
tenim hauríem d’anar a 
buscar alguna ajuda. Un 
mateix es pot sentir el males-
tar però necessita un mirall 
per poder localitzar on estar 
el malestar



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

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

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

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 Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

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

Tels. 93 808 40 03 
www.nouurbisol.com

 

Ingredients (2 persones)

       

      
Posem cinc gots d'aigua a coure en una cassola.
Tallem la rodanxa de carbassa per la meitat, la pelem i 
tallem primer a tires i després a daus.
Retirem la part inferior i superior de les pastanagues, les 
pelem i tallem en rodanxes d'un centímetre.
Netegem el porro, en reservem un tros i tallem la resta 
en rodanxes.

Pelem la patata i la trossegem com per cuinar.
Posem totes les verdures a la cassola, hi afegim dues 
cullerades d'oli i sal (1/2 culleradeta) . Tapem la cassola i 
deixem coure durant 25 minuts a foc mitjà.
Quan emplatem, hi posem unes rodanxes de foie 
mi-cuit i un rajolí d'oli d'oliva.

Jordi Garcia Miguel

Preparació

1 Rodanxa de carbassa de 400 g
1 Patata gran
2 Pastanagues
1 Porro
Sal
Oli d'oliva
Foie mi-cuit
 2 racions

Crema de carbassa amb foie mi-cuit
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
Els emprenedors anoiencs no 
deixen mai de sorprendre’m. 
Els germans Sara i Joaquim 
Carner Carrer són propieta-
ris d’una marca de perfum 
de la gamma més alta que 
existeix. Efectivament Carner 
Barcelona és una marca situ-
ada entre els perfums d’au-
tor o perfums niche, en el top 
ten de la qualitat i el preu. I 
tot això ho han assolit en poc 
més de cinc anys d’existència. 
Carner exporta el 90% de la 
seva producció, especialment 
a Alemanya, Itàlia i països del 
Golf Pèrsic. Per saber-ne més 
www.carnerbarcelona.com
Què és Carner?
Una marca de perfums exclu-
sius. No fem únicament bons 
perfums sinó que al darrere 
hi ha unes històriques, unes 
vivències. Carner vol transme-
tre sensacions i vivències.
Quantes varietats teniu?
Estem a punt de treure el 
setè perfum. El primer va 
ser “Tardes”, un perfum que 
recorda les tardes d’estiu 
amb la família a la Masia de 
Can Mercader d’Òdena quan 
érem infants. Té olor de roses, 
d’ametllers, de geranis... ens 
trasllada a la nostra infantesa. 
El “D600” és l’adreça del primer 
lloc on teníem la seu. És molt 

especiat perquè Barcelona té 
molta varietat d’olors. La vida 
hi comença quan s’obre la 
Boqueria i es desprenen totes 
les espècies com el pebre 
negre, el cardamom o la vaini-
lla. El tercer és “Cuirs”, l’herèn-
cia professional de la família, 
un perfum que ens recorda 
l’olor a la fusta de les botes, a 
la pell i a l’olor de les pipes de 
fumar dels treballadors. “Rima 
XI”, una rima de Becquer que 
tracta del somni de la dona 
inaccessible que cap home 
pot aconseguir. És un perfum 
dolç, molt sensual, amb ingre-
dients comestibles: safrà, nou 
moscada o l’almesc... Tenim 
“El Born”, un barri barceloní on 
es barreja l’antic amb el nou, hi 
ha moltes xocolateries, vinate-
ries i també llibreries antigues 
i per altra banda noves tendes 
de joves dissenyadors, una 
atmosfera única amb l’Esglé-
sia de Santa Maria del Mar 
com a testimoni. El darrer que 
hem tret és “Palo Santo”, una 
“fusta sagrada” originària del 
Paraguai. És la fusta de gua-
iacú que els xamans cremen 
per treure conjurs. A l’abril en 
treurem un inspirat en la diada 
de Sant Jordi.
On veneu?
Exportem el noranta per cent 
dels nostres perfums. A l’ex-

terior tenen un reconeixement 
molt gran i prova d’això són els 
nombrosos premis que hem 
aconseguit, com per exem-
ple amb “Cuirs”, millor perfum 
niche del 2012 pels FiFi 
Awards de Nova Iork, conside-
rats els Òscars dels perfums. 
I “Rima XI”, millor perfum de 
Rússia l’any 2013. 
Perfum d’autor vol dir que 
feu perfums personalit-
zats?.
No. Podríem estar parlant 
hores de les diferències entre 
els perfums comercials i els 
perfums niche. Bàsicament, 
perfumeria niche significa 
treball creatiu al màxim, per 
exemple, els perfumistes amb 

La setmana que ve, l’Ajuntament 
d’Igualada ha organitzat una visita 
a l’entorn del riu Anoia amb l’objec-
tiu de conéixer millor aquell espai, 
últimament molt més estimat i obert 
a la ciutat. El riu, objecte de debats 
recents i també d’importants inver-
sions, veurà com l’any vinent es fa 
realitat “el projecte dels projectes”: 
una gran Via Verda -molt de moda 
i reclam turístic en algunes comar-
ques- que comunicarà Jorba amb la 
Pobla de Claramunt tot resseguint la 
llera del riu Anoia.
Ara bé, procurem que estigui net, 
el riu. Quan semblava que queda-
ven enrere els sospitosos aboca-
ments a la riera de vés a saber qui 
cada vegada que s’endevinava una 
tempesta guaitant el cel, i poques 
hores després les aigües es torna-
ven d’aquell color marró i la pudor 
feia de les seves, hem conegut que, 
no fa gaire dies, es van veure peixos 
morts surant al riu producte d’un 
enverinament per contaminació de 
les aigües....
Es veu que s’ha pogut controlar l’ori-
gen de l’assumpte. Algú amb més 
aviat poc salderi, encarregat de 
buidar un edifici mooooooolt cone-
gut, va decidir abocar tal qual alguns 
bidons de líquids químics molt con-
taminants, sense cap mania, directa-
ment al riu... La “fàcil” solució per a 
l’ínclit assassí de peixos li ha compor-
tat una multa d’aquelles que recor-
darà tota la vida.

els quals treballem no tenen 
cap limitació de pressupost, 
els demanem que aconse-
gueixin els millors ingredi-
ents d’arreu per tal de fer un 
perfum únic. No comprome-
tem la qualitat per qüestió 
de preu. En aquest sentit, la 
Sara, que és la persona cre-
ativa darrera de CARNER, 
pot estar treballant amb 
els perfumistes de 3 a 12 
mesos per tal d’aconseguir 
el perfum que volem, ja que 
volem no només que faci 
bona olor sinó que volem fer 
una essència única que qui 
la porti se senti única o únic.
Amb títol d’advocat però 
dedicat al perfum.
Vaig estudiar la carrera de 
dret a la Pompeu Fabra. Vaig 
treballar quatre anys en un 
bufet d’advocats i vaig fer 
un màster en dret internaci-
onal i quan tot indicava que 
em dedicaria tota la vida al 
dret, la meva germana, que 
vivia als Estats Units, em 
va demanar que l’ajudés 
amb els tràmits legals per  
crear l’empresa però, en poc 
temps  i veient el creixement 
de la marca, em va proposar 
que em dediqués 100% a 
Carner....i no vaig poder dir 
que no.

4 paraules amb... Joaquim Carner

ÉS SABER QUE TROBARÀS
ELS PROGRESSIUS DE LA TEVA VIDA

BASIC

199€
Amb antireflectant

des de

*Ulleres progressives Broadway amb antireflectant Fine Básico 1.5 Basic HV. Esf. +6/-10, Cil. +4.  

Vàlida de l’1 de setembre al 31 d’octubre de 2015.  

LES TEVES ULLERES PROGRESSIVES

Arcus
Passeig Verdaguer, 42 · Igualada
Tel. 93 804 93 70


