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S’aplicarà en zones de càrrega i descàrrega i al nucli antic per a evitar els llestos que aparquen gratis

El Crematori d'Igualada estarà 
a punt abans del proper estiu

P27

P11

PARLEN ELS PARES DE LA NENA DE CABRERA MORTA A LA QUIRÓN-DEXEUS

"Quan van exhumar la meva 
filla, dins del seu cos només
hi havia llençols"

XXXII ANY

Obres del Crematori d’Igualada, al costat del Parc Cementiri Nou de les Comes. Foto: Jordi Puiggròs.

Tot el cap de 
setmana, Fira de 
Tots Sants a Calaf

ALTA ANOIA 21

Torna el 
disc horari 
a Igualada

El Cineclub Ateneu, 
el millor de 
Catalunya

CULTURA 54

Avui, l'IHC juga 
contra la selecció 
catalana en lluita 
contra el càncer

ESPORTS 41
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· PIERA C/Piereta, 44 
  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA C/de la Virtut, local 12  
  Tel. 93 805 13 46

   
· VILANOVA DEL CAMÍ C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA C/Major, 10
Tel. 93 772 59 77  

CENTRE VISIÓ GRUP

Promoció vàlida per graduacions compreses en el rang d’estocatge dels proveïdors vistasoft. són lents monofocals bàsiques, orgàniques 1.5 blanques. 
Muntures de la col·lecció especial per la promoció de les marques exclusives Opticalia: Pepe Jeans, Trendi, Pull and Bear, Amichi i Devota & Lomba. 
Promoció vàlida des del 31/08/2015 fins el 31/12/2015. Les lents de les ulleres han de tenir la mateixa graduació.
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Aquesta setmana, publiquem un repor-
tatge sobre l’entrada en funcionament, la 
propera primavera, d’un crematori a Igua-
lada que s’ubicarà al Parc Cementiri Nou 
de les Comes. Tot plegat ha obligat a una 
important inversió econòmica per per-
metre una completa integració d’aquesta 
nova construcció dins d’un espai que és 
considerat mundialment una joia arqui-
tectònica, premi FAD d’arquitectura, obra 
d’Enric Miralles, enterrat precisament 
dins del que va ser la seva obra més es-
pectacular.
La construcció, ja fa quasi 30 anys, 
d’aquest cementiri-parc ja va compor-
tar certa polèmica. La seva creació va 
justificar-se pel fet que el cementiri vell 
s’acabaria omplint a curt termini, i caldria 
un altre espai alternatiu. Aquests tres de-
cennis, però, han acabat demostrant que 
potser no calia córrer tant, perquè encara 
avui hi ha espai disponible -per bé que 
poc- i d’altres sistemes, com el de l’inci-
neració, llavors del tot inusuals a Catalu-
nya, esdevenen mica en mica molt més 
habituals i l’espai físic necessari, si cal, 
és significativament menor. 

El disseny original d’en Miralles, que pre-
veia una uniformitat total en la disposició 
dels nínxols, sense “diferències” visuals, 
va ser descartat i això va suposar, en 
certa manera, un trencament en la idea 
inicial del projecte. També hi ha qui troba 
el Parc-Cementiri Nou un espai poc pràc-
tic en les accions habituals dels familiars 
dels difunts... 
La gestió dels cementiris municipals és, 
òbviament, un tema delicat donat que 
segons quines decisions poden ferir fà-
cilment els sentiments, però potser cal-
dria d’una vegada elaborar -i executar- 
un pla integral d’aquestes instaŀlacions, 
que acabi metafòricament amb el silen-
ci habitual dels últims anys en la gestió 
d’aquests espais, on més aviat s’han 
anat posant pedaços com a únic remei a 
les circumstàncies que s’ha anat donant. 
Caldria saber el què, el com, el per què i 
el quan d’unes instal.lacions de les quals 
se’n parla molt poc, i que potser neces-
siten tenir-se en compte en plans a llarg 
termini.

Cementiris 
en silenci

L’Igualada HC i “Suma’t al Rosa”
L’Igualada HC jugarà avui al vespre un partit benèfic a les Comes 
davant la selecció catalana d’hoquei patins, i la recaptació servi-
rà per ajudar a la lluita contra el càncer de mama. La campanya 
“Suma’t al Rosa” ha tingut l’original col.laboració de l’IHC, que 
ha vestit una samarreta rosa durant els seus partits oficials del 
mes d’octubre, acaparant l’atenció dels seus rivals d’arreu del 
país. Una benvinguda acció que mereix el nostre homenatge i 
gratitud. Gràcies, IHC!

Artur Mas, president de la Generalitat va comentar 
la intervenció del Govern en l’operació de la Guàr-
dia Civil contra la corrupció a CDC, dient “estan de 
cacera major”.

Mariano Rajoy, president del Govern, va voler allu-
nyar dubtes dient que  “vivim en una democràcia, 
els jutges són independents i lliures i prenen les de-
cisions que els sembla ajustades a la llei”.

Pedro J. Ramírez, periodista estrella que havia es-
tat director de ‘El Mundo’ ja havia advertit de l’es-
corcoll abans de l’arribada de la Guàrdia Civil. Per 
això ja hi havia les càmeres de TV, i la motivació 
sembla clara, escoltant el que el periodista deixa 
anar “La CUP continua carregant-se d’arguments 
per donar suport a la investidura de Mas”.

Francisco Correa, acusat en el cas Gürtel, ha de-
clarat que el 1996 el va cridar Luís Bárcenas, tre-
sorer del partit, perquè “fes d’intermediari amb els 
empresaris de l’obra civil mentre que ell es cuidaria 
dels personatges polítics”. Però d’això no en parla 
ningú perquè la merda de la capital no fa pudor i la 
de Catalunya sí. Només cal comparar les “sospites” 
amb una declaració que diu “quan es produïa una 
adjudicació, els empresaris m’entregaven, sempre 
en efectiu, l’import de la comissió, que jo posterior-
ment traslladava a Bárcenas, després de deduir-ne 
la meva participació. La quantitat que es cobrava 
als empresaris era normalment del 2-3%”

Joseph Stiglitz, premi Nobel d’economia el 2001, 
ha declarat que “el PP genera una por electoralista, 
quan és un dels causants de que Espanya estigui 
en fallida”.

Angela Merkel, cancellera d’Alemanya li va dir a 
Rajoy “has sabut agafar el brau per les banyes”. Es 
comença a entendre l’afició a la tauromàquia d’Es-
panya.

Nicolas Sarkozy, expresident de França i Jean 
Claude Junkers, president de la comissió europea, 
van recolzar la feina feta pel president del govern 
espanyol i també la de Josep Antoni Duran i Lleida.

 ‘Junts pel Sí’ i la CUP han acordat portar a dis-
cussió i votació del ple de la cambra catalana la 

primera setmana de novembre una moció per “la 
constitució d’un estat català independent en forma 
de república”. Seria la declaració inicial del procés 
de ruptura amb Espanya. També semblen molt 
avançades les negociacions cara a les llistes del 
20D que no sembla que siguin unitàries en totes les 
circumscripcions catalanes.

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del 
govern de l’estat, ha recordat que “el nou Parlament 
català no està legitimat per fer una declaració rup-
turista”.

Manuel Fernández-Monzón Altolaguirre, general 
d’infanteria de l’estat major, exportaveu del minis-
teri de Defensa, va desafiar públicament a l’actor 
Guillermo (Willy) Toledo, “el repto a un duel a mort 
amb l’arma que vulgui”, a causa d’un missatge pu-
blicat a twitter.

Ignasi López Clivillé, cap de la Policia Local 
d’Olot, va multar a dos vehicles de la Guàrdia Civil 
mal aparcats durant l’escorcoll a l’Ajuntament.

Andreu Viloca,  tresorer de CDC i administrador 
de la fundació CatDem, va entrar a la presó de Tar-
ragona, perquè els fiscals anticorrupció Fernando 
Bermejo i José Grinda havien reclamat aquesta 
mesura d’acord amb el risc de destrucció de proves 
pel cas conegut com ‘PetrumIII’ o de les comissions 
del 3%”  

Antonio Baños, líder de la CUP, ha afirmat que les 
explicacions que va donar Artur Mas, president de 
la Generalitat en funcions, “no ens han convençut 
malgrat la guerra bruta del Estat. No hem mogut ni 
una coma de la nostra posició inicial. Som indepen-
dentistes no per salvar a CDC dels seus mals, sinó 
per fer neteja ia acabar amb els xanxullos”.

Felip VI, rei d’Espanya, va fer un discurs dient “Les 
divisions mai fan gran un poble; només l’empobrei-
xen i l’aïllen”, i ha afegit que “cal seguir construint 
Espanya, convençuts i molt conscients que una na-
ció europea, amb arrels mil·lenàries i vocació uni-
versal com la nostra, seguirà unida en el seu camí 
cap a un futur de més concòrdia i progrés, amb la 
dignitat, el respecte i l’orgull que mereix la seva his-
tòria i la seva memòria”.

La gestió dels cementiris és, 
òbviament, un tema delicat donat 

que segons quines decisions 
poden ferir els sentiments, però 

potser caldria d’una vegada  
un pla integral 
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Per als historiadors 40 anys no tenen gaire impor-
tància per a l’anàlisi dels processos històrics i per 
als periodistes, és massa temps per fer un balanç. 
Els processos, però, s’han accelerat de tal manera 
que és convenient fer una ullada al que va passar 
40 anys enrere per entendre el que està passant 
ara. Ho intentaré fer al llarg de tres articles, dels 
quals avui us ofereixo el primer.
L’any 1976, poc després de la mort de Franco, la 
pressió popular de Catalunya va esbotzar les cos-
tures del règim dictatorial amb la demanda de Lli-
bertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia, com a forma 
de tornar a les institucions republicanes d’abans de 
la guerra civil. La flamarada va escampar-se per 
tot Espanya i ben aviat es varen dividir les postu-
res entre els partidaris de la ruptura -l’esquerra a la 
clandestinitat- i els de la reforma -la dreta legal- que 
tenien un enemic comú: els immobilistes de l’extre-
ma dreta. Els hereus del franquisme que utilitzaven 
la violència per provocar una reacció popular que 
justifiques la intervenció militar. El que es coneixia 
com a “ruido de sables”.
El PSOE subvencionat per la socialdemocràcia eu-
ropea, Alemanya i Suècia, tot i ser partidari de la 
ruptura, a poc a poc es va anar acostant als postu-
lats reformistes que proposava Adolfo Suarez, un 
franquista reconvertit a “demócrata de toda la vida”. 
Per acabar-lo de convèncer UCD va dissenyar un 
sistema electoral “por provincias” amb llistes tan-
cades que assegurava de forma permanent el bi-
partidisme. Aquest sistema electoral, que es manté 
actualment, té tots els defectes del sistema propor-
cional i els defectes del majoritari. Blinda 99 dipu-
tats que únicament poden anar a caure al PSOE o 
al PP i això, a uns i altres ja els anava -i els va- molt 
bé.
El PCE i ERC estaven per la ruptura. La força dels 
comunistes, els únics que havien lluitat durant la dic-
tadura, era molt potent i el règim els tenia por. Poc 
abans de Setmana Santa del 1977, es va celebrar 
una reunió entre  Adolfo Suarez i Santiago Carrillo. 
Les condicions del règim per legalitzar el PCE eren 
clares: “Si usted garantiza que pase lo que pase 
con algun militante comunista, su partido manten-
drá la calma, podemos legalizarle. Si no es así, el 
PCE seguirá siendo ilegal”. Les primeres eleccions 
estaven anunciades i Carrillo acceptà mantenir als 
comunistes controlats. Va ser la darrera gran traïció 
de Carrillo als militants del PCE. Pocs dies després 
queien assassinats els advocats d’Atocha -Manu-
ela Carmena es va salvar pels pèls- i tant el PCE 
com Comissions Obreres varen fer una gran ma-
nifestació de dol durant l’enterrament, però sense 
aldarulls. El dissabte de Glòria era legalitzat el PCE. 
Després de les eleccions era legalitzada ERC.
El sistema electoral donava -i dóna- tot el poder a 
l’aparell dels partits i, per això, en 40 anys mai cap 
diputat ha votat en contra del seu grup, però això 
està canviant.

Tres revolucions (I)

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Guerra civil incruenta
Un amic em deia que Espanya torna a viure una 
guerra civil. Aquesta vegada sense tancs, ni trets. Ni 
amb tantes privacions. Però amb el mateix afany de 
destrucció de l’enemic. Em va sobtar el seu comen-
tari, per venir d’un italià que ha viscut molts anys a 
Portugal, Brasil i Espanya i que ara resideix a Colò-
nia. Vaig intentar raonar dient-li, que en democràcia 
sempre hi ha la contraposició d’opinions. Però em va 
respondre que avui el poble té poc poder. Segueixen 
conservant-lo les elits. Recordava a Plató, dient que 
democràcia i dictadura són estadis continus. Després 
d’un arriba l’altre. A poc a poc. S’incrementa la força 
dels governs i s’afebleix la dels parlaments, que es 
converteixen en una despesa inútil. El que es fa en 
seu parlamentària té menys transcendència que les 
decisions que pren la “Troika” o el BCE.  I a Cata-
lunya passa el mateix. Els anglesos diuen que sols 
tenen verdadera representativitat els que tenen cura 
dels diners del poble. I que els ciutadans han de triar 
individus els representin. No que ho facin els partits. 
Deia que el full de ruta per fer una Catalunya indepen-
dent serveix de poc. Els mecanismes de l’estat -apro-
fitant la divisió de la ciutadania i el poder de partits, 
organitzacions empresarials i sindicals- atien els mit-
jans de comunicació i utilitzen els estaments judicials. 
Així els catalans tenen un govern local, provisional i 
amb un sostre competencial que no li permet gaire-
bé res. I per acabar-ho d’adobar en estat de setge 
permanent, defensant-se d’una recentralització que 
ho ha envaït tot. L’estat ha convocat a tots els mem-
bres dels partits conservadors internacionals i els ha 
demanat que recomanin unitat i amenacin amb l’ex-
clusió. I el cap de l’estat s’ha convertit en l’abanderat 
del moviment uniformador. Catalunya xipolleja amb la 
inestabilitat provocada. I unes noves eleccions, servi-
ran per a poc. O res. 
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Segueix la guerra soterrada i el desgast permanent 
de la confrontació amb l’Estat. Com es feu en el 
36 s’explota hàbilment el dilema del que és primer. 
Revolució o independència. Aleshores les esquer-
res catalanes van embolicar-se en baralles caïnites. 
Aleshores la “puresa” dels seus plantejaments, que 
cercaven l’exclusió i l’anorreament dels dissidents 
-que no es quedaren passius i es passaren al bàndol 
menys dolent- i ara callant -davant l’entrada i registre 
a la seu de Convergència i la detenció dels diferents 
tresorers del partit i de diversos constructors pel cas 
del 3%- per aconseguir que Artur Mas no renovi en el 
càrrec. I ell tampoc s’hauria d’entossudir en continuar. 
No tot el moviment en depèn. Ha de ser prou fort amb 
ell o sense. És evident que no passa el mateix que a 
Madrid, on la corrupció -que esquitxa al President del 
govern actual i també a qui pontifica des de les FAES- 
diuen que no és del PP, sinó només un afer menor im-
pulsat per un tresorer indigne. Ningú ha de defensar 
la corrupció, ni acceptar la impunitat dels que s’han 
enriquit fent ús del poder. Però això s’hauria de poder 
jutjar i depurar més endavant. Quan toqui. 
Recordem què va passar a can Barça, quan un soci 
va denunciar el fitxatge d’en Neymar. El perjudicat 
ha estat el club. Ara s’ataca el procés per un afer de 
l’ajuntament de Torredembarra. L’estat aprofita qual-
sevol escletxa per guanyar la guerra. Porten molts 
anys fent-la. En són uns experts. I els idealistes han 
de saber que aquests enfrontaments no són romàtics. 
Ni èpics. Són bruts, acarnissats i violents. Només es 
guanyen anant a la una. Si no és així, ja sabem el 
final. El 1714 el govern català va quedar sol. En el 
bàndol borbònic també hi havia catalans. I a Barcelo-
na s’hi va fer la Ciutadella i es reforçà Montjuïc. Tenia 
raó el meu amic. Estem en una guerra, però potser 
encara no us n’havíeu adonat.

Necessitem personal 
amb capacitat 

de comunicació
No es requereix

 experiència
Zona Anoia

Interessats trucar al tel. 
678 66 54 77

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 24/10/2015

7-19-29-30-31-47
Complementari: 28
Reintegrament: 3

· Dimecres 28/10/2015
1-9-10-40-46-48
Complementari: 8
Reintegrament: 3

TRIO
· Dijous 22                  653  
· Divendres 23           899
· Dissabte 24         501
· Diumenge 25           016
· Dilluns 26                 445
· Dimarts 27          327
· Dimecres 28        759

ONCE
· Dijous 22              94572
· Divendres 23       18811
· Dissabte 24    37813
· Diumenge 25       26999
· Dilluns 26             70292
· Dimarts 27    17504
· Dimecres 28    20464

· Dijous 22   2-3-8-21-27-41   C: 15  R: 3
· Dissabte 24   1-15-20-33-46-47  C: 40   R: 9

· Diumenge 25   10-18-26-32-34  Núm. clau: 7 

· Dimarts 27   11-12-20-25-36  Estrellas: 6/9

OCTUBRE/NOVEMBRE
30: Marcel; Claudi, Rupert i Victorí; Zenòbia
31: Alfons (Alonso) Rodríguez;  Quintí. 
1: Tots sants.
2: Commemoració de tots els fidels difunts.  
3: Martí de Porres; Ermengol; Pere Almató
4: Carles Borromeu; Vidal i Agrícola 
5: Zacaries; Elisabet; Magne; Bertil·la

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.

Un agraïment als Mossos
•• M. CARMEN CALAF

Ja fa uns mesos que la matinada d’un 
diumenge van trucar per telèfon els 
Mossos d’Esquadra a casa per dir-me 
que tenien retingut el meu fill en un 
dels controls a la sortida d’Igualada, 
en comprovar que anava en pèssimes 
condicions per conduir la moto.
Tant aleshores com diverses vegades 
després, he pensat que aquell dia els 
Mossos van ser com l’àngel de la guar-
da per al meu fill, doncs hagués po-
gut ser que aquell matí hagués tingut 
un accident, fer-se molt mal o fer mal 
algú, i en el pitjor dels casos que ja no 
estigués entre nosaltres.
Havia pensat ja fa temps de fer públic 
el meu agraïment i si ho faig ara ha es-
tat una mica arran de llegir la carta que 
publicava el diari la setmana passada 
d’una mare que havia perdut el seu fill, 
ja feia temps, i em va tocar el cor veu-
re el dolor que desprenien les seves 
paraules. I per un moment vaig pensar 
“jo podria estar en la mateixa situació” 
i vaig adonar-me, solament pensar-ho, 
que el meu cor sentia una sacsejada. 
Per tant, ha de ser terrible trobar-s’hi.
Per una banda vull donar el meu su-
port a aquesta mare que demana el 
que li pertoca i encara que no la conec 
li envio una forta abraçada.
I per altra banda, agrair als Mossos la 
seva tasca i que continuïn els controls, 
tant o més que ara. Gràcies!

Comunicat de la Junta 
directiva de la UE San 
Mauro
La Junta Directiva de la UD San Mauro 
comunica:
1)    Iniciem les accions legals perti-
nents per DEMANDAR per la via judi-
cial corresponent a la Junta Directiva 
del Futbol Sala Montbui per les greus 
i falses acusacions fetes en el seu co-
municat de dimecres dia 22 d’Octubre 
de 2015. Demanda que únicament 

serà retirada en el cas que un termini 
NO superior a 7 dies la Junta Directiva 
del Futbol Sala Montbui rectifiqui públi-
cament i demani disculpes per les fal-
ses acusacions fetes sobre la UD San 
Mauro. De NO produir-se rectificació 
per la seva part demostrarem amb tota 
la documentació necessària que han 
publicat mentides i difamacions.
2)    Fem saber als mitjans de comu-
nicació, entitats esportives, parts in-
teressades i mal intencionades o al-
ludides en algun moment en el tema 
que ens ocupa, que tots els jugadors 
amb compromís amb l’equip juvenil de 
la U.D. San Mauro estan entrenant, 
acudint als serveis de fisioteràpia del 
club i jugant amb normalitat fins a data 
d’avui, excepte un jugador. Jugador 
amb el qual s’està parlant directament 
amb ell i amb la seva família per trobar 
un acord i solució a la seva situació. 
Igual que es fa, s’ha fet i es farà amb 
tots els jugadors que han mostrat o 
mostrin algun problema o descontent. 
Igualment fem constar que s’han do-
nat amplies i cordials explicacions a 
tots els equips, coordinadors, particu-
lars o mitjans de comunicació que han 
contactat amb el club i s’han interessat 
per aquest o algun altre tema.
3)    Tanmateix, informem que totes 
les converses mantingudes amb tots 
els jugadors i familiars dels mateixos, 
sempre estan encaminades a explicar 
el projecte esportiu i social de l’entitat, 
la importància i paper de cada jugador 
dintre del seu equip, les possibilitats 
de créixer com a esportista o entre-
nador dintre de la nostra entitat i els 
valors que ens uneixen i compartim 
basats en l’equilibri entre les llibertats, 
obligacions i compromisos individuals 
i col·lectius, i sempre amb l’objectiu de 
superar els problemes o dificultats que 
pugui tenir cada jugador o trobar una 
solució pactada i bona per tothom. Fet 
que ens ha distingit al llarg dels anys 
com un referent a nivell comarcal i ca-
talà com escola de futbolistes i entre-
nadors. Mai la U.D. San Mauro, mai, 

ha deixat ni deixarà un jugador una 
temporada sencera sense jugar tal i 
com alguns escriuen i s’esforcen per 
fer creure, i tal i com li vàrem comu-
nicar al coordinador del Futbol Sala 
Montbui el dimecres dia 22 a la tarda.
4)    Per últim, agrair públicament a 
la Federació Catalana de Futbol, que 
amb les seves actuacions ha legitimat 
i refermat la correcta i escrupolosa ac-
tuació de la U.D. San Mauro en el com-
pliment de la normativa vigent, agrair 

el suport de les institucions, entitats 
esportives i associacions locals, de 
antics directius de l’entitat i sobretot de 
tants i tants socis i simpatitzants que 
ens han fet arribar les seves mostres 
de suport i ànims per continuar treba-
llant en un club amb una gran historia, 
un present il·lusionant i futur brillant on 
ens portaran les futures generacions 
de jugadors, entrenadors, socis i sim-
patitzants.

Dia 30: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 31: BAUSILI/ Born, 23
Dia 1: BAUSILI/CASAS V/ Born, 23/Soledat, 119
Dia 2: PILAR./ Av. mestre Montaner, 26
Dia 3: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 4: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 5: LA CREU/ P. de la Creu, 7

cartes al director

Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra agraeix la magnífica resposta solidària 
per part dels assistents, el passat dissabte 24 d’octubre, al concert ofert pel 
KING’S COLLEGE SCHOOL, WIMBLEDOS d’Anglaterra, a la basílica de 
Santa Maria. 
Agraïm també la col·laboració excel·lent i desinteressada que ens va oferir el 
cor, conjuntament amb el grup instrumental de corda, que ha estat possible 
gràcies a la iniciativa de Música Europa i el recolzament de l’ajuntament de 
la nostra Ciutat.
Els donatius recollits en els sobres repartits al començament i destinats total-
ment a Càritas van ser de 1.021€, i que ajudaran a atendre les famílies més 
necessitades d’entre nosaltres. Gràcies per ajudar-nos a ajudar.

Nota d’agraïment de Càritas pel 
concert del dia 24 a la Basílica de 
Santa Maria
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No conec ningú que no pagui en negre, però primer 
vull aclarir què entenc per pagar en negre. Anar a 
un bar a prendre cafè i pagar 1,20 € sense que et 
donin el tiquet és pagar en negre, tot i que no en si-
guis conscient. El fet és que hi ha la possibilitat que 
la venda d’aquell cafè sense tiquet no es declari al 
fisc. Recordo que fa uns anys, a Itàlia, quan sorties 
del bar on havies entrat a esmorzar la Guardia di 
Finanza et podia demanar el tiquet de la consumició, 
i si no el tenies et podien multar. Era la visualització 
populista de la lluita governamental contra la circula-
ció del diner negre, tot i que en un país com Itàlia on 
gairebé tothom paga amb bitllets segurament aque-
lla mesura no va servir de gran cosa. Però els diaris 
en parlaven i algun governant es devia posar alguna 
medalla. Recordo també una vegada, a Lisboa, en 
què l’amo d’un bar va sortir a buscar-me al carrer 
per entregar-me el tiquet que havia deixat oblidat al 
mostrador. Al nostre país aquestes coses no passen.
Fa uns dies Jordi Évole va entrevistar els líders po-
lítics emergents Albert Rivera i Pablo Iglesias. Pre-
guntats pel periodista, tots dos van admetre amb 
naturalitat que segurament alguna vegada havien 
pagat en negre, i aquí van ser honestos. Després 
alguns puristes que, per cert, també deuen pagar el 

Pagar en negre
MIQUEL SAUMELL ·    @MiquelSaumell

cafè en negre s’han posat les mans al cap, i algun 
periodista fins i tot ha dit que una confessió així in-
habilita per a governar. El fet és que es comença 
per pagar el cafè en negre i s’acaba com s’acaba. 
Fins i tot es diu que els notaris, just abans de sig-
nar l’escriptura de compravenda d’un pis, surten 
del despatx amb l’excusa de deixar que comprador 
i venedor acabin tranquil·lament la negociació, que 
no és altra cosa que l’entrega dels bitllets de la part 
de l’operació acordada en negre. El notari hi és per 
donar fe de l’operació però, naturalment, si quan es 
fa el pagament en negre ell no hi és, no en pot pas 
donar fe.
Sovint es diu que entre una cinquena i una quarta 
part de la nostra economia és fiscalment opaca. Al 
marge que sempre m’ha sorprès que es pugui docu-
mentar amb tanta precisió el percentatge de l’econo-
mia informal, no és cap secret que en aquest país el 
diner negre corre per tot arreu amb normalitat. I en 
moments de crisi sort en tenim, perquè si no existís 
hi hauria encara més gent sense feina. Pagar i co-
brar en negre és rebutjable i socialment insolidari, 
però no treballar encara ho és més. Sovint el diner 
negre és el mal menor d’una societat tan imperfecta 
com la nostra.

La història bíblica del desafiament del jove pas-
tor, armat amb una fona, contra el gegant Goliat, 
cobert amb armadura i espases, és avui un mo-
del de la situació en què es troba Catalunya en 
relació a l’estat espanyol. Segons el relat de la 
Bíblia, primer el gegant filisteu es va riure d’aquell 
pastoret, després el va amenaçar amb fer-lo mi-
ques i finalment va caure després que una pe-
dra llançada per la fona de David l’abatés a terra 
inconscient i aquest li tallés el cap amb la seva 
pròpia espasa.
Ja ho deia també Gandhi: “Primer se’n riuen, 
després t’ignoren, després t’amenacen i al final tu 
guanyes”. Els catalans en sabem prou d’aques-
tes burles, ignoràncies i amenaces proferides 
des de totes les instàncies del govern espanyol 
i dels seus adlàters de la premsa al seu servei. 
Però avui ja ningú s’atreveix a dir allò que “l’in-
dependentisme es desfarà com un soufflé” o que 
“abans els catalans es mataran entre ells que no 
pas se separaran d’Espanya”. Hem demostrat 
que, en casos extrems, som capaços de lluitar 
per una mateixa causa quan és justa i ha estat 
expressada una i altra vegada per milions de 
ciutadans. Em remeto només als resultats de les 
darreres eleccions. 
David s’hi jugava el futur del seu poble en aque-
lla lluita desigual. I Gandhi ho tenia molt cru per 
derrotar l’imperi britànic. Però en tos dos casos 
varen triomfar per l’astúcia i la confiança que el 
poble havia dipositat en ells. 
Ara som a la tercera fase d’aquest procés. No te-
nim encara el gegant als nostres peus i segueix 
intentant fer-nos por amb amenaces. Però en el 
fons són ells els qui ens tenen por. Per això han 
tardat tan poc a reaccionar davant el comunicat 
del Parlament amb la intenció d’iniciar el procés 
de separació de manera immediata. Aquest co-
municat no és més que la resposta positiva dels 
representants del poble a tantes i tantes nega-
tives del govern espanyol per iniciar un procés 
pactat, com hauria de ser en bona democràcia. 
No es pot passar per alt que els qui fan la pro-
posta han estat votats pel conjunt de la població, 
i per tant és davant els ciutadans -i només davant 
ells- que han de respondre.
Estem assistint al famós “xoc de trens”, que tard 
o d’hora s’havia de produir, especialment perquè 
les lleis i la Constitució no permeten que el poble 
de Catalunya s’expressi com voldria. Ha calgut 
recórrer a subterfugis -com el del 9N- per demos-
trar la voluntat ferma de seguir en el camí em-
près. Quina ha estat la resposta? La imputació 
del president de la Generalitat i dues conselleres 
davant els tribunals. No ho podien fer pitjor i ara 
en pagaran les conseqüències. Davant els des-
trets impossibles que alguns voldrien -solucions 
federals, reforma de la Constitució, etc.-, s’ha im-
posat la voluntat ferma i clara de recuperar allò 
que era nostre: l’estat propi. Això ve donat, a més 
de les raons ja esmentades, per la mateixa le-
gislació espanyola que estableix unes condicions 
inassolibles. Només s’hi arribaria si hi hagués 
l’acord de dues terceres parts del Congrés i del 
Senat. I no sembla que hi hagi cap voluntat de 
moure un dit, al contrari, han adoptat la política 
de la por i de “qui dies passa, anys empeny”. Fins 
que els soferts catalans hem acabat la paciència 
i hem dit prou. Per això, i atès que és inevitable 
passar per damunt de la llei, cal fer-ho com més 
aviat millor. També aquesta vegada David haurà 
derrotat Goliat i li tallarà el cap amb la seva pròpia 
espasa. I “morta la cuca, mort el verí”.

David contra Goliat

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Aquesta setmana havia escrit una article, precisa-
ment sobre els temps públics. Els  administratius, els 
polítics i els judicials, que la rapidesa dels fets han 
deixat obsolet. La meva conclusió era que el temps 
polític arribava amb retard davant de la velocitat de  
la immediatesa de l’actualitat dels temps que ens ha 
tocat viure. 
Segons el meu modest parer, aquesta manca de res-
posta política deixava sense orientació (sense relat) 
als dos milions de votants que van donar suport a les 
opcions independentistes, en benefici de les altres 
que semblava que sí que anaven al pas de la ne-
cessitat de possessionar-se davant del nou escenari  
que les eleccions convocades en clau plebiscitària 
havien deixat al país.
S’ha dit i s’ha reiterat i ho comparteixo en aquestes 
setmanes posteriors al 27-S que els Partits indepen-
dentistes havien guanyat amb claredat les eleccions, 
però que no havia succeït el mateix amb el plebiscit 
que portava implícit la convocatòria. 
En un primer moment, semblava que els guanyadors 
davant de l’ofensiva mediàtica desencadenada pels 
partidaris del no, dubtaven, i molts els demanàvem 
que assumissin el resultat i actuessin en conseqüèn-
cia. És a dir, que llegissin el vot de la ciutadania i 
prenguessin les iniciatives polítiques que donessin 
resposta a les grans expectatives aixecades, amb la 
celeritat que aquestes demanaven. “El Vot de la teva 
Vida” com deia l’eslògan electoral de Junts Pel Sí.
Em va semblar assenyada la lectura política de la 
CUP a la nit electoral, que va admetre que amb els 
resultats a la mà no es podia fer una declaració unila-
teral d’independència. Doncs bé ens trobem  que sí, 
que d’avui per demà, s’ha donat una resposta en la 
línia pura i dura de la declaració unilateral d’Indepen-
dència. Ara entenem el secretisme de les negociaci-
ons entre Junts Pel Sí i la CUP. S’ha forçat la marxa 
del tren del procés situant-la a la velocitat de creuer 
sense comptar, també segons el meu entendre, amb 
l’estat de les vies.
La declaració és evident que és  taxativa i no admet 

dues lectures, està perfectament arrenglerada en al 
línia de màxims de  la CUP, que alguns van qualificar 
amb menyspreu d’ideològica. És una Declaració de 
moment sobre el paper i el paper ho suporta tot. El 
que passa és que és una declaració política, que ha 
d’aprovar el Parlament de Catalunya, el nostre mà-
xim òrgan representatiu i que òbviament, per la com-
posició de la cambra, serà aprovada això si no ve 
abans el Sant Tribunal de la Inquisició i ho impedeix.
Això vol dir, que s’ha de portar a terme sí o sí,  sinó 
es vol generar un estat de frustració col·lectiu molt 
gran al País, després de tants anys d’escalfar mo-
tors, tantes gegantines manifestacions, declaracions 
i posicionaments, amb urnes de cartró incloses. No 
diré que sigui precipitada, ni que no sigui legítima. 
Després de tot el que ha plogut, entrava dins les 
possibilitats. Em sembla però, dit sigui de pas, que 
no s’ha triat el millor moment. Em permeto la llicèn-
cia que pot semblar una frivolitat i és que l’indepen-
dentisme ha fet una opció clara pel PP a les Gene-
rals, a les quals sembla acudiran els partidaris de la 
desconnexió per la via exprés. I per sobre de tot no 
s’han mesurat les pròpies forces, ni la capacitat de 
reacció de l’adversari. El tren que arrancat amb una 
marxa de creuer té un gran risc de descarrilar.
No es pot emprendre una marxa tan ràpida com in-
certa vers una estació que, ens agradi o no, és llu-
nyana, sense saber que en el camí trobaràs esta-
cions on parar, amb moltíssima gent a les andanes 
que el saludin i l’aclamin, amb punts d’avituallament 
necessaris per continuar amb més força, amb tallers 
de reparacions en cas d’avaria i amb una via en per-
fecte estat, perquè en comboi no descarrili. I tot això 
no sembla gens garantit. No vull ser ni alarmista ni 
catastrofista, sinó el més realista possible. Però en 
els moments actuals de la globalització uniformado-
ra, dins una Unió Europea que ha demostrat que no 
té escrúpols intervencionistes on i quan faci falta, 
els temps  èpics de les grans gestes heroiques  han 
passat.

Speed
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Si estàs llegint aquest 
article,  tens entrada 
preferent al Curs de 
Maquillatge de Ten-
dència en el qual des-
cobriràs abans que 
ningú el que es porta 
aquesta temporada 
en color i maquillat-
ge i com adaptar la 
moda en tu mateixa. 
A més, passaràs una 
bona estona mentre 
practiques i et poses 
maca, diferent i  molt 
exquisida. Et reco-
manem que el dia del 
taller aprofitis que es-
taràs preciosa 
per sortir. 

Reserva la teva plaça al Curs de Maquillatge de Tendència de les 
consultores de bellesa independents de Mary Kay, t’encantarà!

Aquesta tardor obrim 
una nova línia anome-
nada CITY MODERN  
(pots veure-la a www.
marykay.es/olgajime-
nez)  inspirada en una 
dona urbana i segura 
de sí mateixa i hem 
programat un CURS 
EXCLUSIU  el pròxim 
dissabte 21 de no-
vembre de 10h a 12. 
Imagina descobrir-ho 
tot sobre la tendència 
en maquillatge en no-
més 2h i de manera 
gratuïta! Només has 
fer la reserva per a 

tu i les 

Olga Jiménez Muntané
Empresària Nacional

Independent de Mary Kay 
630670239 

olgajimenezmk@gmail.com
 www.olgajimenez.es
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teves amigues con-
tactant amb Olga Ji-
ménez a olgajimene-
zmk@gmail.com o al 
630670239, indicant  
els noms de les per-
sones que hi vols 
inscriure. Totes les 
convidades rebreu  
les fitxes dels ma-
quillatges realitzats  
i el nou llibre de be-
llesa. Sortireu preci-
oses amb la cura de 
la pell realitzada i un 
maquillatge de luxe. 
Aquesta temporada 
treballaràs amb les 
paletes de 4 ombres 
en tons daurats, rosa 
pal, bordeus, grisos 
perla, coures i blaus 
nit, totes elles inspi-
rades en la ciutat i 
les línies arquitec-
tòniques. T’empro-

varàs labials d’efec-
te vellut en bordeus 
i xocolates, i també 
podràs practicar com 
fer una base perfec-
ta per un rostre sen-
se imperfeccions. A  
més, et faràs diver-
sos tractaments de 
rostre i sortiràs del ta-
ller com si t’haguessis 

anat a fer un tracta-
ment facial. Es tracta 
d’una de les edicions 
limitades més actuals 
i completes que hem 
treballat. Recorda 
també que les con-
sultores de bellesa 
independents estem  
al teu servei si vols 
fer alguna comanda, 
reservar cita per a 
una classe per-
sona l i t zada, 
o r g a n i t z a r 
una classe 
de maqui-
llatge com 
a amfitriona 
amb un grup 
d’amigues o 
demanar  infor-
mació sobre 
la fabulosa 
oportunitat 
de ser con-
sultora de
bellesa.



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Incinerar-se a Igualada serà 
possible abans del proper es-
tiu. Les obres del crematori 
que s’està construint dins de 
l’entorn del Cementiri Nou de 
les Comes avancen a bon rit-
me, i, si no hi ha cap imprevist,  
hauran acabat ben entrada la 
primavera del 2016.
D’aquesta manera, la Conca 
d’Òdena disposarà d’un servei  
que, fins al moment, represen-
ta un trasllat fins al crematori 
ubicat al Papiol, al Baix Llo-
bregat. Ni Vilafranca del Pe-
nedès, ni Manresa, disposen 
d’un lloc on poder optar per la 
incineració, quan arriba l’ho-
ra d’acomiadar una persona. 
Igualada, per tant, serà la pri-
mera ciutat de l’Eix Diagonal 
en tenir un servei d’aquestes 
característiques.
El Crematori d’Igualada, que 
gestionarà Funerària Anoia 
per un període de 45 anys a 
canvi d’assumir la inversió de 
la construcció, propera als 
800.000 euros, ha estat disse-
nyat per la prestigiosa arqui-
tecta Carme Pinós, la mateixa 
que, al costat d’Enric Miralles, 
va crear el Cementiri Nou de 
les Comes. La concessió a 
Funerària Anoia -que també 
gestiona el Tanatori- es va fer 
després de superar amb èxit 
un concurs lliure. 
El crematori s’integrarà de 
manera molt acurada en el 
conjunt arquitectònic. Fonts 
municipals han explicat que 
el projecte ha comptat amb 
la utilització de materials que 
relacionaran el nou edifici amb 
el cementiri existent, com ara 
el formigó, i el tancament ce-
ràmic. La superfície serà de 
270 m2, incloent les depen-
dències necessàries per al 
comiat per part dels familiars, 
amb una sala d’espera, una 
balconada de comiat a l’entra-
da dels forns -separada per un 
vidre- i una petita sala per l’úl-
tim adéu, que, de tota manera, 
es farà prèviament en l’indret 
ja habitual del Tanatori. 
El crematori s’està construint 
a la part inferior del turó que 
cobreix la capella i els serveis, 
de manera que des del ce-
mentiri no es percebrà l’edifi-
cació.
Paral·lelament a la construc-
ció del nou crematori, l’Ajun-
tament preveu dur a terme 
millores en el cementiri. Fa 

El crematori d’Igualada estarà a punt abans del 
proper estiu, integrat dins del Cementiri Nou

mig anys ja es va arranjar 
l’esplanada d’accés, però a 
més s’instal·laran baranes de 
protecció en rampes, escales 
i forats de claraboies, es re-
pararan les portes giratòries 
malmeses, es millorarà la il-
luminació i el paviment de la 
capella i s’adequarà un espai 
al jardí superior per a diposi-
tar-hi les cendres.
La intenció inicial de l’Ajunta-
ment era aprofitar l’obertura 
del Crematori per elaborar ac-
cions promocionals d’aquest 
espai singular, que posin en 
valor el patrimoni arquitec-
tònic amb l’edició de tríptics 
informatius, un web especí-
fic, visites guiades, i la difusió 
de l’obra de l’arquitecte Enric 
Miralles, que està enterrat en 
aquest cementiri.

 
Avui es fan unes 
80 cremacions anuals
Joan Gabriel, de Funerària 
Anoia,  ha explicat que la idea 
de construir un crematori va 
sorgir de la pròpia empresa. 
“No deixem de ser una funerà-
ria de poble, o de petita ciutat, 
i Barcelona la veiem lluny, en 
general. Ens volíem avançar 
al temps, perquè en un futur 
la incineració serà més ha-
bitual que avui. Ara per ara, 
es fan unes 80 cremacions a 
l’any, més o menys un 20% 
de les defuncions que tenim 
a Funerària Anoia, però ja són 
més que fa uns anys, i la xi-
fra s’anirà multiplicant. Tenim 
l’experiència d’altres ciutats 
com Vic o Mollet, que van po-
sar crematori, i el nombre d’in-

cineracions va créixer. És una 
causa-efecte, i, d’altra banda, 
una incineració és més econò-
mica que un nínxol”. Un servei 
habitual avui dia, amb el taüt 
més econòmic, costa a l’en-
torn de 850€ i sempre i quan 
es tingui un nínxol de propie-
tat.  El servei pot ser molt més 
car, hi ha serveis que superen 
els tres mil euros, però la mit-
jana avui és de 2.500€. En 
canvi, inicialment, sembla que 
el cost d’una incineració, amb 
urna inclosa, pot partir a Igua-
lada dels 750€. Una diferèn-
cia significativa.
Joan Gabriel ens explica que 
“com moltes altres empreses, 
nosaltres també ens hem ha-
gut d’adequar als temps que 
correm. L’economia de les 
famílies és la que és, i ens 
adaptem al que faci falta. Les 
coses han canviat molt. Ente-
nem a la gent que ens arriba a 
l’hora d’acomiadar un familiar, 
són moments de dolor, i inten-
tem ajudar-la. Igualada és un 
poble i tots ens coneixem”. 

Darrera tecnologia
Gabriel afegeix que “no re-
presentarà un negoci, per a 
nosaltres, almenys en els pro-
pers 20 anys com a mínim, 

perquè la despesa que hem 
hagut d’assumir és molt alta, 
hi ha un sobrecost pel lloc on 
s’ubica, amb un disseny com-
plex, i el període d’amortitza-
ció serà llarg en el temps”.
A més, contràriament al que 
és habitual, s’instaŀlaran dos 
forns -enlloc d’un-, fabricats 
a Holanda, de darrera tecno-
logia, que permetran lliurar 
les cendres del difunt el ma-
teix dia, al cap d’unes hores, 
sense haver-se d’esperar dos 
dies o més, com passa avui 
en altres crematoris, ni haver 
de tancar la instaŀlació sence-
ra un dia a l’any, com marca 
la normativa. “Ho hem fet així 
per poder donar un millor ser-
vei, i per evitar que, si fos ne-
cessari el dia de demà, haver 
de fer noves obres en un lloc 
molt especial, seria complicat 
llavors”. De fet, ja va passar el 
mateix amb el Tanatori, molt 
més gran del que seria neces-
sari. De les sis sales que té, 
la mitjana d’utilització al llarg 
de l’any és de dues. De fet, en 
el moment d’entrevistar Joan 
Gabriel per a aquest reportat-
ge, aquesta setmana, el Tana-
tori estava completament buit.

Instaŀlació de columbaris
Tot i que existeix, en algunes 
ocasions, el costum d’escam-
par les cendres d’un difunt a 
la muntanya complint els seus 
desitjos, al cementiri vell ja 
existeixen uns columbaris on 
poder deixar la urna i, talment 
com passa amb els nínxols, 
tenir un espai on poden des-
cansar les restes dels nostres 
difunts. També succeirà el ma-
teix en el Cementiri Nou de les 
Comes, adequant-se als hà-
bits futurs de la població.

Igualada
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Ni Vilafranca del 
Penedès ni Manre-
sa ofereixen aquest 
servei, que, fins al 
moment, per a la gent 
de l’Anoia es feia a la 
població del Papiol

El servei d’incineració 
tindrà un cost, 
aproximadament, 
a partir de 750€, 
amb urna inclosa

El crematori, dissen-
yat per l’arquitecta 
Carme Pinós, que ja 
va fer el cementiri 
Nou amb Enric Mira-
lles, tindrà 270 metres 
quadrats i dos forns 
de darrera tecnologia

Vistes virtuals de com quedarà finalment el Crematori d’Igualada.

Obres de construcció del Crematori al Parc Cementiri de les Comes. Foto: Jordi Puiggròs.



Els cementiris de la ciutat obren aquests dies de 10 a 7.

Mortalitat a l’Anoia (1975-2013)
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Fins l’1 de novembre, amb 
motiu de la festivitat de Tots 
Sants, els cementiris de la 
ciutat d’Igualada, el Cementiri 
Vell i el Parc-Cementiri Nou, 
obren ininterrompudament de 
10h del matí a 19h de la tarda.  
A més, als dos cementiris s’hi 
han programat dues eucaris-
ties. Diumenge, 1 de novem-
bre, se celebrarà la Missa de 
Tots Sants a les 12:30h al 
Cementiri Nou i dilluns, 2 de 
novembre, hi haurà Missa de 
Difunts al Cementiri Vell a les 
17h.  
Durant el dia de Tots Sants, 
l’Ajuntament ha disposat un 
servei gratuït d’autobús per 
a facilitar l’accés al Cementiri 
Nou, amb inici a la Plaça Cas-
tells i amb els següents hora-
ris d’expedició: 10h, 11h i 12h 
d’anada des del centre de la 

Cada any moren a l’Anoia 
un miler de persones

ciutat i 11:30h, 12:30h i 13:30h 
de tornada.  
L’itinerari d’aquest servei es-
pecial serà el següent:  
ITINERARI ANADA (Direcció 
Parc-Cementiri Nou)  
Plaça Castells – Rambla St. 
Ferran – Plaça de la Creu – 
Plaça del Rei – Av. Soledat –
Av. Caresmar – Av. Montserrat 
– Pg. Verdaguer – c/ St. Josep 
– Av. Barcelona –  Av. Dr. Pas-
teur – c/ Comarca – Av. Mes-
tre Muntaner – Av. Catalunya 
(Hospital) – Av. Andorra – c/ 
Joan Serra i Constansó – c/ 
de les Guixeres (Pavelló) – c/ 
Abat Oliba – c/ Països Baixos 
– Parc-Cementiri Nou  
* Aquelles persones que vul-
guin anar amb autobús al 
Cementiri Vell tenen les pa-
rades del Pg. Verdaguer (Es-
tació Autobusos i Hotel Ciutat 

d’Igualada) 
ITINERARI TORNADA (Direc-
ció Plaça Castells)  
Parc-Cementiri Nou – c/ Pa-
ïsos Baixos – c/ Irlanda – c/ 
de les Guixeres (Pavelló) – c/ 
Joan Serra i Constansó – c/ 

Guimaraes – Av. Catalunya 
(Hospital) – Av. Mestre Mun-
taner – c/ Comarca – Av. Dr. 
Pasteur – Av. Barcelona – c/ 
Òdena – Pg. Verdaguer – Av. 
Montserrat – Av. Caresmar – 
Av. Soledat – Plaça del Rei –  

Plaça de la Creu – Rambla St. 
Ferran – Plaça Castells 
* Aquelles persones que vul-
guin anar amb autobús al Ce-
mentiri Vell tenen la parada del 
Pg. Verdaguer (Ambulatori)  

Cada any, moren a l’Anoia un 
miler de persones, aproxima-
dament. Poc menys d’un 10% 
de la població. L’any 2013, 
segons dades de l’Institut Ca-
talà d’Estadística, van ser 972 
anoiencs, dels quals 464 eren 
dones, i 508, homes. La xifra 
de mortalitat masculina sem-
pre ha estat superior, si bé 

molts anys pràcticament s’ha 
igualat, i en alguna ocasió ha 
estat a l’inversa (1978). 
En els últims anys, la taxa de 
mortalitat, davant de la fe-
cunditat, manté diferències 
importants, donada la manca 
de prou naixements que con-
dueixen a un increment de la 
població envellida.

Homes Dones Total
2013 508 464 972
2012 519 469 988
2011 505 489 994
2010 465 420 885
2009 477 441 918
2008 488 414 902
2007 472 430 902
2006 407 400 807
2005 510 417 927
2004 444 408 852
2003 476 452 928
2002 441 410 851
2001 480 401 881
2000 462 337 799
1999 438 372 810
1998 450 384 834
1997 377 373 750
1996 386 343 729
1995 431 329 760
1994 372 341 713
1993 390 330 720
1992 413 292 705
1991 386 278 664
1990 383 313 696
1989 348 340 688
1988 367 330 697
1987 339 299 638
1986 331 290 621
1985 314 296 610
1984 266 286 552
1983 314 307 621
1982 296 243 539
1981 277 242 519
1980 247 287 534
1979 296 228 524
1978 265 266 531
1977 281 270 551
1976 314 276 590
1975 344 309 653

Font: Idescat

Els cementiris, oberts aquests dies de 10 a 7, 
i amb servei d’autobús gratuït el dia 1

Els immigrants no s’enterren aquí
La població d’immigrants, 
significativa en alguns muni-
cipis de l’Anoia, no acostuma 
a ser enterrada a la comar-
ca. Aquest és un tema que a 
vegades sorgeix en algunes 
converses, sobretot davant 
del fet que mai s’ha tingut co-
neixement -o s’ha vist directa-
ment- una cerimònia de comi-
at d’un xinès, o un magrebí.

La raó és simple. La població 
xinesa que viu a l’Anoia és, en 
general, jove. A més, sempre 
opten per la via de la incene-
ració. A Igualada només es té 
coneixement d’un cas.
En el cas de les persones de 
religió musulmana -el coŀlec-
tiu immigrant més nombrós al 
país- en el 99% del casos es 
repatria el cos al seu país d’ori-

gen. En la mateixa tramitació 
de residència a Espanya ja 
s’inclou una assegurança de 
repatriació del cadàver, i, si 
no és el cas, hi ha organitza-
cions solidàries musulmanes 
que en tenen cura. Funerària 
Anoia ha tramitat, en molts 
casos, repatriacions de per-
sones d’origen marroquí cap 
al seu país.

El cementiri Nou, premi FAD d’arquitectura, és un espai molt conegut fora d‘Igualada.

Avui, ningú entés en la matè-
ria desconeix el Parc Cemen-
tiri Nou de les Comes. Fins 
a ell arriben, cada setmana, 
estudiants d’arquitectura o in-
teressats en el sector. I venen 
de tot el món. En canvi, enca-
ra avui, quasi 30 anys després 
d’iniciar-se les seves obres, és 
desconegut per a molts igua-
ladins, que mai s’han passejat 
pel seu interior. 
Ubicat al carrer dels Països 
Baixos, va ser el resultat del 
concurs convocat per l’Ajun-
tament l’any 1.983, on es va 
escollir projecte guanyador 
el presentat pels arquitectes 
Enric Miralles i Carme Pinós. 
Era una proposta allunyada 
de la concepció dels cementi-
ris tradicionals, volent mostrar 
la instal·lació com un parc on 
passejar, sense la necessitat 
d’haver d’estar envoltat de 
les imatges típiques d’aquest 
tipus de recintes. Es va cons-
truir progressivament entre 
1.985 i 1.994.
La proposta era fer un tall en 
el sòl amb els nínxols a les 

Una joia arquitectònica coneguda arreu 
del món, però poc visitada pels igualadins

seves parets. Per això, gran 
part del cementiri es va ubicar 
dins d’una gran fossa, que fa 
que s’integri en el terreny i el 
paisatge. A totes les depen-
dències del recinte hi abunden 
racons, objectes i detalls que 
juguen constantment amb la 
llum i l’ombra, donant a tota 
aquesta construcció un gran 
simbolisme. 
En principi, però, l’intenció de 
l’arquitecte era que tots els 

nínxols fossin iguals, amb una 
petita placa identificatòria dels 
difunts, sense més ornamen-
tacions, la qual cosa va crear 
un cert debat social i es va op-
tar per descartar-ho.
El nou cementiri, del qual 
n’han fet ampli ressò publica-
cions especialitzades, és Bé 
Cultural d’Interès Local, va ser 
guardonat amb el premi FAD 
d’Arquitectura l’any 1.992 i 
avui és tot un símbol.
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L’Ajuntament i el Consell Co-
marcal de l’Anoia, rebran del 
Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC), en el marc del 
programa de suport al desen-
volupament local Treball a les 
7 Comarques 2015, una sub-
venció de 436.000 euros, per 
a executar una nova edició 
del projecte d’abast comarcal 
Anoia Activa. Aquest està co-
finançat pel Fons Social Euro-
peu i el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social - Servei 
Públic d’Ocupació Estatal. En 
el cas de l’Ajuntament d’Igua-
lada, la subvenció atorgada 
és de 256.000 euros, per a 
impulsar plans d’acció local 
en l’àmbit socioeconòmic i de 
creació d’ocupació amb col-
laboració amb entitats, orga-
nismes institucionals i agents 
socials del territori. Anoia Acti-
va es desenvolupa de manera 
ininterrompuda a la comarca 
de l’Anoia des de l’any 2008. 
L’objectiu general del projecte 
és donar resposta a l’actual si-
tuació de crisi, impulsant me-
sures d’ocupació i de suport 
al teixit productiu, a través 
d’un pla d’execució que con-
templa accions de formació, 
orientació per a la inserció 
sociolaboral, foment d’igual-
tat d’oportunitats i desenvolu-
pament local. En el marc del 
programa i, a partir d’aquesta 
subvenció, tant l’Ajuntament 
d’Igualada com el Consell Co-
marcal seguiran desenvolu-
pant diferents accions durant 
l’any 2016. 
A Igualada, en el camp de les 
Accions de Formació integra-
da dirigides a persones en si-
tuació d’atur o amb risc d’ex-
clusió social, es faran cursos 
de Cuina per a Col·lectivitats, 
Dietètica i nutrició, Auxiliar 
de Magatzem, Soldadura, 
Automatització pneumàtica 
i Zelador sanitari. En l’àmbit 
de les Accions d’Orientació 
Sociolaboral, compartides 
amb el Consell Comarcal tra-
vés del dispositiu de suport a 
la inserció laboral anomenat 
Co-Operativa, es faran inicia-
tives d’orientació professional 
i acompanyament a les perso-
nes en procés de recerca de 
feina i accions de prospecció 
empresarial. Pel que fa a les 
Accions per al Foment d’Igual-
tat d’Oportunitats, se segui-
rà desenvolupant el projecte 
Atenea, que té per objectiu 
fomentar la inserció laboral de 
dones amb un nivell mig i alt 
de qualificació professional i 
que, tot i això, tenen dificultats 
a l’hora d’integrar-se al món 
laboral o bé de promocionar-

Taula rodona sobre el mercat laboral a l’Anoia.

Interessant taula 
rodona sobre la 
situació, avui, del 
mercat laboral a la 
comarca i les 
perspectives 
de futur

L’Espai pels Somnis rep una ordre de 
desallotjament pel 27 de novembre

436.000€ per fer accions 
d’ocupació en una nova edició 
del projecte Anoia Activa

se dins l’empresa, amb pro-
postes d’orientació, formació 
en gestió emocional i de tèc-
niques de recerca, així com 
estades de pràctiques. 
També s’hi contemplen mesu-
res de detecció de necessitats 
de les empreses de l’Anoia, 
incorporant eines metodolò-
giques de prospecció empre-
sarial, d’abast comarcal,  que 
permetran aprofitar el contac-
te amb l’àmbit privat per a de-
terminar les 
seves necessitats en relació 
als serveis de les administraci-
ons públiques, tant locals com 
supralocals, en aquells àmbits 
que aquests puguin contribuir 
a la millora de la competitivitat 
i, per tant, el seu potencial de 
creació d’ocupació.  
 
Espai de Recerca de Feina 
Entre les accions que també 
es preveu que tinguin continu-
ïtat hi ha l’Espai de Recerca 
de Feina (ERF), un programa 
que té com a objecte millo-
rar i accelerar la incorporació 
de les persones demandants 
d’ocupació al món laboral, mit-
jançant la recerca activa per 
Internet. Aquest projecte està 
subvencionat també pel SOC, 
el Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social i el Fons Social 
Europeu. Actualment s’ha fi-
nalitzat la seva segona edició, 
entre desembre de 2014 i oc-
tubre de 2015, i hi han parti-
cipat un total de 259 usuaris, 
142 en l’Espai de Recerca de 
Feina i 117 en  les sessions 
grupals d’Iniciació a la Nave-
gació per Internet. El resultat 
d’inserció d’aquest programa, 
a dia d’avui és del 41%. Les 
persones participants són de-
mandats d’ocupació inscrites 
al SOC i derivades des de 
l’Oficina de Treball.  
El programa té dues accions 
diferenciades. D’una banda, 
amb una participació màxima 
d’onze persones per aula, es 
posen a la seva disposició 
recursos i eines que els per-
metin optimitzar la recerca i 
trobar un lloc adient al seu ob-
jectiu professional. Tot i que es 
duu a terme un treball princi-
palment individualitzat, es pot 
parlar de grup perquè s’es-
tableixen sinèrgies entre tots 
ells i amb el personal tècnic. 
D’altra banda, es fan sessions 
grupals d’Iniciació a la Nave-
gació per Internet, amb l’ob-
jectiu de facilitar que les per-
sones demandants d’ocupació 
i que disposin d’uns mínims 
coneixements  d’informàtica, 
aprenguin a navegar i a acce-
dir de forma autònoma als di-
versos portals d’ocupació.

La Setmana de l’Ocupació resol 
dubtes sobre la recerca de feina
REDACCIÓ / LA VEU

Aquests dies ha tingut lloc la 
4a Setmana de l’Ocupació 
d’Igualada, el Prepara’t 2015. 
Quatre dies en què el públic 
assistent ha pogut actualitzar 
els coneixements sobre la re-
cerca 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.
El primer dia va fer-se una in-
teressant taula rodona sobre 
la situació del mercat laboral a 
l’Anoia. Una taula formada per 
empresaris de diferent sectors 
econòmics: Alimentació, Jordi 
Torra, de Fruits Secs Torra; 
Packaging:  Manel Claver, de 
Graphic Packaging; Sector lo-
gístic, Annabel Nicolas d’ Aba-
cus cooperativa; Paper:  Fran-
cesc Anglada, de Miquel y 
Costas; Curtits: Bernat Vilarru-
bias,  de Curtits Badia; Moda, 
Joan Gabarró, de l’Empresa 
Gavipunt SL; Turisme, Geert 
van Heijningen, propietari del 
resort de vacances Torra Nova 
de la Torre de Claramunt; 
Atenció a la gent gran, Lluís 
Pujol, de la Fundació Sanitària 
Sant Josep; TIC, Isidre Guixà, 
professor de l’IES Milà i Fon-
tanals i membre de l’associa-
ció TICAnoia; i Metall, Montse 
Duch, de l’ empresa MEVIRSA 
SA
La majoria han destacat la im-
portància de tenir una bona 
formació i conèixer idiomes, 
i en relació a la demanda de 

perfils professionals coinci-
deixen en què en cada sector 
hi ha molta varietat, tot i que 
en el cas del sector logístic la 
gran demanda són operaris. 
També han posat de relleu la 
importància de treballar molt 
bé el currículum professional 
per que és la carta de presen-
tació. Sobre la situació actual 
dels diferents sectors, des de 
la pell asseguren que han “su-
perat la crisi, però que la seva 

feina no és regular”; en canvi 
un dels sector amb potència 
és el turisme tot i en aquest 
sentit “cal aprofitar les opor-
tunitats de turisme que té el 
territori”.
La 4a setmana de l’ocupació 
va fer-se fins ahir dijous amb 
una temàtica a tractar cada 
dia, des de situació laboral a 
l’Anoia, fins el futur i les ten-
dències del mercat laboral, 
passant per les tendències en 
l’entrevista de feina, les eines 
per cercar feina a través de les 
xarxes socials, i les fórmules 
per potenciar les competènci-
es d’un mateix i millorar i ob-
tenir una xarxes de contactes 
efectiva. El programa incloïa 
taules rodones, conferències i 
tallers pràctics de qualitat, im-
partits per professionals espe-
cialistes en el seu àmbit.  

REDACCIÓ / LA VEU

L’Espai pels Somnis ha rebut 
una ordre de desallotjament 
pel proper 27 de novembre. 
Aquesta decisió judicial és 
inapeŀlable, la qual cosa sig-
nifica que els ocupants de 
l’antic Casal Interparroquial es 
veuen obligats a abandonar 
l’espai, propietat del Bisbat de 
Vic. Els col.lectius que ocupen 
l’indret autogestionat han or-
ganitzat una assemblea ober-
ta el proper 5 de novembre per 
decidir què fer. Volen debatre 
quina ha de ser l’actitud da-
vant aquesta ordre i si s’han 
d’endegar noves campanyes 
de suport social, com les que 
hi ha hagut amb anterioritat, 
totes elles amb èxit de convo-
catòria.
No és aquesta la primera ve-
gada que hi ha una amenaça 
de desallotjament de l’Espai 
pels Somnis, ocupat l’estiu del 

2013 per un grup de joves. El 
febrer del 2014 es va paral.
litzar una primera ordre de 
desallotjament perquè el jut-
jat d’Igualada que instruïa el 
cas per la via penal va decidir 
arxivar-lo. El Bisbat de Vic va 
recórrer llavors a la via civil, 
que continua endavant amb el 
desallotjament que ara es pre-

veu pel 27 de novembre.
En el judici previ a aquesta 
nova ordre, que es va fer el 12 
de maig passat, l’Espai pels 
Somnis no hi va ser present 
en desacord amb l’aval eco-
nòmic que havia de presen-
tar. Dies abans es va fer una 
manifestació de protesta pels 
carrers de la ciutat.  

Un primer intent de desallotjament es va poder aturar, en gran part per l’oposició social.
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20 minuts, i prou. Aquest serà 
el temps màxim que es tindrà 
per a càrrega i descàrrega en 
les zones d’aparcament deli-
mitades per a aquesta funció, i 
també per a circular i aturar-se 
per a l’interior del nucli antic, 
dins de l’horari permès. Per a 
regular aquest temps, a partir 
del mes de gener caldrà posar 
un disc horari en una zona del 
vehicle.
Aquest sistema ja s’havia uti-
litzat al centre d’Igualada a la 
dècada dels 80, aquells discs 
de color blau que es van fer 
habituals en moltes ciutats. En 
aquesta ocasió, però, si no es 
disposa del rellotge, es podrà 
anotar a mà l’hora d’arribada 
en un paper i mostrar-lo visi-
ble.
La mesura s’aplicarà perquè 
el govern municipal ha detec-
tat que hi ha molts conductors 
“llestos” que utilitzen el seu 
vehicle comercial per aparcar 
de franc en zones de càrrega 
i descàrrega, malgrat que no 
es fa cap feina. També s’han 
detectat veïns autoritzats a 
circular per l’interior del nucli 
antic que aprofiten que poden 
fer-ho per ser residents, per a 
acabar aparcant a l’exterior de 
casa seva. I això està prohibit 
per a tothom.
De moment, el control d’aquest 
tipus d’estacionaments es farà  
al nucli antic, el carrer Santa 
Caterina, la plaça del Rei i a 
l’entorn del mercat municipal 

Un disc com els que repartiran el novembre i desembre entre els comerços de la ciutat.

La mesura s’aplicarà 
sobretot per a 
vehicles comercials 
de càrrega i 
descàrrega, però 
també, al nucli antic, 
per a veïns, per a 
evitar que aparquin 

A partir del gener, tornarà el disc horari dins del nucli antic 
i en algunes zones de càrrega i descàrrega

de la Masuca, que és on s’ha 
detectat major abús.   
El tinent d’alcalde de Qualitat 
Urbana, Jordi Pont, explica-
va dimecres que en aquests 
indrets “hem detectat que al-
guns transportistes, operaris 
i veïns utilitzen les zones de 
càrrega i descàrrega com zo-
nes d’aparcament sense límit 
de temps”. Precisament, argu-
menta, l’objectiu d’aquestes 
àrees “és permetre una ràpi-
da rotació per al repartiment 
de mercaderies i la prestació 
de serveis i, quan se’n fa un 
abús i un aparcament de llar-
ga durada, el trànsit i la mobi-
litat dels carrers del voltant se 
n’acaben ressentint de mane-
ra important”. 
Les zones on caldrà fer-ne ús 
estaran degudament senya-
litzades amb tòtems o rètols 
que especificaran aquesta re-
gulació. S’utilitzaran els colors 
habituals que ja s’empren en 
altres ciutats com Barcelona, 
el taronja i el blau, perquè els 
transportistes els puguin iden-

ERC insisteix que a Igualada es paga més en impostos que Vic o Vilafranca

tificar ràpidament. 
Durant els mesos de novem-
bre i desembre, un agent cívic 
de l’Ajuntament informarà els 
transportistes, veïns i comer-
ciants de la propera entrada 
en vigor de la normativa, amb 
el repartiment de díptics. A 
continuació, durant el mes de 
desembre, es farà un reparti-
ment de discos horaris a gran 
escala i es procedirà a la se-
nyalització de les zones afec-
tades. 
Finalment, a partir del mes de 
gener es posarà en marxa la 
nova regulació, es farà una 
darrera campanya informativa 
i s’iniciarà el control regular de 
les mateixes, amb l’aplicació 

de sancions quan siguin ne-
cessàries. 

Actitud incívica
“Estem davant una actitud in-
cívica que cal corregir”, deia 
Pont. D’altra banda, la Policia 
Local observarà que no es faci 
picaresca, és a dir, que es vagi 

al vehicle cada 20 minuts a 
canviar el rellotge. “No es mul-
tarà ningú quan es vegi clar 
que s’està fent una operació i 
cal més temps dels 20 minuts 
per a fer la feina, però sí que 
es tindrà en compte que un 
vehicle estigui amb les portes 
tancades i sense activitat més 
d’aquest temps”. 
D’altra banda, el govern muni-
cipal segueix amb el projecte 
de control amb càmeres de 
seguretat del trànsit que circu-
la dins del nucli antic. “Gràcies 
a les matrícules, tenim con-
trolats aquells vehicles que 
entren i tarden més estona del 
compte en sortir. Sabem qui 
són”, va dir Pont.  

L’Ajuntament admet 
que té “controlats” 
els “llestos” que 
tenen el vehicle apar-
cat il.legalment al nu-
cli antic, gràcies a les 
càmeres de control

REDACCIÓ / LA VEU

Josep Maria Palau, portaveu 
del grup municipal d’ERC ha 
replicat les acusacions que li 
ha fet l’alcalde Marc Castells 
de no haver donat a conèi-
xer la recaptació pel conjunt 
d’impostos i taxes que té lloc 
a municipis similars com Vic 
o Vilafranca del Penedès. 
Segons Palau, “no tenim cap 
inconvenient en fer una taula 
amb la recaptació de tots els 
impostos i les taxes. Els nú-
meros ens continuen donant 
la raó. L’import total recaptat, 
pel conjunt d’impostos i taxes 

municipals, és molt superior a 
Igualada, que a Vic i a Vilafran-
ca. I l’import recaptat per cada 
habitant també”. Per a demos-
trar-ho, ERC aporta un quadre 
on es veu que a Igualada es 
paguen 802€ per habitant en 
impostos i taxes, quan a Vic 
són 734 i a Vilafranca són 635 
euros.
Els regidors republicans man-
tenen les seves propostes. 
“Malgrat els seus atacs, no en-
trarem en la dinàmica de des-
qualificacions que ha iniciat 
en Marc Castells. Per primera 
vegada té davant uns grups 

de l’oposició legítimament po-
sem en qüestió el seu model 
de ciutat i que estem plante-
jant alternatives assenyades 
i raonables”, afirma Carolina 
Telechea, que també diu “que 
ningú ens digui, quan tenim el 
conjunt de la pressió fiscal tant 
alta, que és socialment just in-
crementar un 4,65% l’Impost 
de béns immobles als habi-
tatges de menor valor. I més 
quan el salari brut mitjà s’ha 
reduït un 1,8%, les pensions 
estan congelades des de fa 
anys i tenim un 17,65% d’atur. 
Almenys, introduint criteris de 

progressivitat, es podia haver 
compensat aquest increment, 
mitjançant ajuts, als propieta-
ris dels habitatges de menys 
de 90m2, especialment a tots 
aquells que tenen rendes bai-
xes, com ara treballadors en 
precari, aturats o pensionis-
tes.”
Per a Enric Conill, “no aug-
mentar l’IBI està més que 
justificat i és una mesura jus-
ta i progressista. Els 13 o 18 
euros de més que es paguen 
a Igualada per taxa d’escom-
braries, els 32 per taxa de 
clavegueram o els 14 o 17 per 

altres taxes, no equilibren, ni 
molt menys els entre 152 i 186 
euros de més que es paguen 
per l’IBI. Els números són els 
que són i volem que la ciuta-
dania els conegui. Nosaltres 
hem volgut posar xifres, i ex-
plicar la nostra proposta, que 
seria molt més justa compa-
rativament i més progressiva 
que l’actual. També hauríem 
d’analitzar si una taxa per 
manteniment del clavegueram 
pot aportar més justícia al sis-
tema, ja que es paga propor-
cionalment pel volum d’aigua 
que s’utilitza”.

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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Des de dimecres i fins dis-
sabte vinent, torna el Rec.0 
a Igualada, el festival de pop 
up stores més singular del sud 
d’Europa, amb vendes espe-
cials d’estocs de més de 70 
marques i dissenyadors, food 
trucks i concerts
Ja és la tretzena edició d’un 
festival de moda que va co-
mençar com un experiment 
de retail i que compta amb 
marques de primer nivell com 
Adidas, Desigual, Levi’s, Sita 
Murt, Pepe Jeans, Mango, 
Lacoste, Lupo Barcelona, i 
fins a setanta més. Amb elles, 
el Rec.0 converteix les velles 
adoberies en pop up stores de 
moda.
El barri industrial del Rec 
d’Igualada és l’escenari del 
Rec.0 Experimental Stores, 
que torna, com sempre, amb 
novetats. Aquest novembre 
s’estrena l’Urban Village, on 
s’hi instal·larà la moda més 
urbana amb Adidas, Loreak 
Mendian, Two Thirds, Costala-
mel, Visual Poetry Barcelona o 
Dütch Delight, unes marques 
que vendran els seus estocs 
al costat de rampes, sessions 
de DJ, food trucks i una barra 
Estrella Damm, patrocinador 
oficial de l’esdeveniment. En 
aquest espai també s’estrena 
l’Urban pop up, un nou espai 
efímer que comptarà amb una 
marca de moda urbana cada 
dia diferent, com Kaotiko Bar-
celona, WAU, Gas Monkey 
Garage i WeSC.
Al barri del Rec tornen, una 
edició més les marques com 
Franklin&Marshall, Nudie Je-
ans, Pepe Jeans kids, Miss 
Me, Punto Blanco, Javier Si-
morra, LTB Jeans, Antonio 
Miró, Misako, Redskins, New 
Zealand Auckland, Dockers, 
Boxley, Ingrid Munt, Catheri-
ne Parra, Messcalino, Textura 
amb roba de la llar i les saba-
tes de Kickers, Satorisan i Ku-
puri, entre d’altres. A més, s’in-
corporen Indi&Cold i Torras. 
Per primera vegada, Rec.0 
comptarà amb una pop up sto-
re dedicada al Secret Market 
de Privalia. El món online i el 
carrer es trobaran en una pop 
up molt especial, formada per 
estocs de diverses marques 

Una de les botigues del Rec.0, a la passada edició. Foto: Marc Vila.

Tot a punt per a una gran setmana comercial a Igualada amb el 
Rec.0, l’Slow Shopping i la Festa del Vi

La Bona Espardenya i la llibreria 
Cal Rabell, premiats per la 
Confederació de Comerç

de moda i complements.
El disseny més alternatiu serà 
al market dels dissenyadors, 
amb els vestits vintage de 
SusiSweetDress, i la moda 
de Txell Miras, Josep Abril, 
Miriam Ponsa, Who, Gor-
ni Kramer, Jordi Rafart, Toni 
Francesc, Veneno en la Piel 
i la dissenyadora guanyadora 
del concurs Time Out, Marta 
Huerta. L’altre epicentre de la 
moda més emergent és el Rec 
Pop Up Day Estrella Damm, 
que cada dia compta amb un 
dissenyador o marca diferent. 
Aquesta edició ve amb con-
vidats de luxe com la Gyp-
sy Truck amb Lebor Gabala, 
Xisqueta, Colmillo de Morsa i 
Martitoro.
Buff, Grifone, Tsunami i Fox 
Head continuen sent les mar-
ques líders de la zona esporti-
va del Rec.0, que aquest any 
estarà al costat del RecKIDS, 
amb Canada House, yporqué, 
Piu et Nau, Molo, Little Lia by 
Beth, Little Creative Factory, 
Mon Marcel, Micu Micu, Al 
agua patos i Mamadú.

Rec Street Food, el festival 
del menjar de carrer 
Rec.0 és passejar, comprar i... 
menjar. El Rec Street Food es 
consolida, amb una trentena 
de food trucks seleccionats 
amb molta cura. Cada food 
truck aporta algun valor nou 
en gastronomia, formant un 
conjunt gurmet molt atractiu.

La música també és prota-
gonista al Rec.012
L’oferta cultural paral·lela a les 
pop up stores és un dels èxits 
del Rec.0 i en aquesta edició 
es reforça amb més músics 
com la Beth, XY, Carosones, 
Karol Green i Santi Careta, 
InnerCut, entre d’altres, que 
actuaran repartits als tres es-
cenaris Estrella Damm. El 
concert Movistar, que aposta 
per la música més indie, serà 
protagonitzat pel grup Muje-
res. 
A més, al Rec.0 també s’hi 
programen sessions de DJ, 
coreografies de hip hop, tallers 
infantils i xerrades, on destaca 
la presentació del darrer llibre 
813 de la il·lustradora Paula 
Bonet, que hi serà present, i la 
de l’últim de Jair Domínguez, 
99 personatges que has de 
conèixer per entendre el món, 
que serà al Rec.0 amb el peri-
odista Quim Morales. Una edi-
ció més, torna el Rec Meeting, 
aquesta vegada sota la temà-
tica “Idees per a barris vells”.
Una de les novetats d’aquesta 
edició és l’APP, l’aplicació mò-
bil per iphone i android, que ha 
comptat amb una renovació i 
eines de geolocalització per 
facilitar l’experiència de com-
pra al visitant del Rec.0. 

Slow Shopping als 
comerços de la ciutat
A l’espera de la 4a edició de La 

Gran Festa del Vi, que es farà 
dissabte 7 de Novembre -més 
informació a la propera edició- 
diversos comerços participa-
ran a l’Slow Shopping, oferint 
preus competitius.

Es tracta d’una iniciativa de 
l’Ajuntament d’Igualada i 
d’Igualada Comerç, també 
des de dimecres i fins dissab-
te.
Igualada sempre ha estat una 
ciutat amb molta oferta en bo-
tigues de moda i outlets degut 
a la gran tradició tèxtil que ha-
via tingut i sempre ha vingut 
gent d’arreu a comprar.

La Confederació de Comerç 
de Catalunya va presentar 
el passat dilluns la XII edició 
del Premi CCC a la millor ini-
ciativa lingüística del sector 
comercial, Memorial Mercè 
Canal. 
Aquests guardons, que te-
nen com a finalitat reconèixer 
l’esforç que fan les entitats, 
empreses i associacions 
dels sectors del comerç, 
dels serveis i del turisme 

per promoure l’ús del català, 
compten amb el suport de 
la Generalitat de Catalunya. 
També s’han donat guardons 
i diplomes a les millors inici-
atives lingüístiques del sector 
comercial, entre d’altres, a 
dos establiments d’Igualada, 
La Bona Espardenya i llibre-
ria Cal Rabell. Al lliurament 
de guardons hi va assistir el 
conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)
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En els darrers dies, s’estan 
multiplicant per les xarxes so-
cials notícies de presumptes 
segrestos i intimidacions a no-
ies d’edat adolescent, en dife-
rents punts de la comarca. Es 
coneixen divulgacions d’infor-
macions d’aquestes caracte-
rístiques a Òdena, el barri de 
la Pau de Vilanova del Camí, 
a la Torre de Claramunt, i a Pi-
era. En molts casos es diu que 
es tracta de noies que són in-
timidades o oblidades a pujar 
a un cotxe, del que es donen 
detalls de la marca i fins i tot 

Un dels “whatsapps” que circulaven aquests dies.

Codis QR a les parades per a consultar 
el temps d’espera del bus urbà

Falses notícies sobre segrestos 
d’adolescents a l’Anoia

el color.
Fonts policials han desmentit 
categòricament que aques-
tes informacions siguin verí-
diques. Sembla que, fa unes 
setmanes, es va produir una 
situació similar al Vallès i a 
l’àrea metropolitana de Barce-
lona. Tot plegat una broma de 
mal gust.
Les autoritats recomanen no 
donar credibilitat a informaci-
ons divulgades a les xarxes 
socials provinents de fonts que 
no són fidedignes, i, davant de 
qualsevol dubte, posar-se en 
contacte amb la Policia Local 
o els Mossos d’Esquadra.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat mes d’octubre de 
l’any 2014 es van modificar les 
línies LC1 i LC2 del bus urbà 
d’Igualada per a poder oferir 
servei a la zona del Pla de la 
Massa i el Campus Universita-
ri d’Igualada.  
En aquests dotze mesos, 
segons dades de l’empresa 
operadora del servei, S.A. 
Masats Transports Generals, 
i del departament de Mobilitat 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
12.126 usuaris han pujat al 
bus a les parades dels carrers 
Maria Trulls i Algué i Mahbes, 
les més properes al Campus. 
El tinent d’alcalde de Quali-
tat Urbana, Jordi Pont, valo-
ra aquestes dades com “molt 
positives i que demostren que 
era imprescindible ampliar el 
transport públic fins a aquest 
extrem de la ciutat, especial-
ment després de l’obertura del 
nou centre universitari”. 
Pont també ha explicat que, 
durant aquest mes d’octubre, 
l’empresa concessionària 
està instal·lant codis QR als 
tòtems i marquesines de les 

Codis QR al Campus i a l’Estació d’Autobusos. En un futur seran a totes les parades.

parades. D’aquesta manera, 
amb un lector adequat al te-
lèfon mòbil, es pot consultar 
la informació relativa al temps 
d’espera fins a l’arribada del 
proper autobús. Aquesta me-
sura s’afegeix a la instal·lació, 
els últims mesos, de panells 
d’informació en temps real en 
algunes parades, de manera 
que, apunta, “s’està millorant 
considerablement el servei i la 
comoditat de l’usuari”.  
Avança, a més, que l’empresa 
està treballant actualment per 
oferir la seva informació, amb 

els recorreguts i les parades, 
quan un usuari activi la case-
lla “Transport” a la plataforma 
Google Maps, molt més senzill 
de consultar. 
Entre octubre de 2014 i setem-
bre de 2015, els passatgers 
de bus urbà s’han incremen-
tat en un 10%, passant dels 
322.682 usuaris als 354.934. 
L’increment es confirma tam-
bé a la Conca d’Òdena, in-
cloent les línies LTV i LTM, on 
s’ha registrat un augment del 
8,4% i s’ha pujat dels 682.809 
als 740.406 passatgers.  

Igualada

OBRIM DIUMENGE 1 DE NOVEMBRE

Av. Països Catalans, s/n 08700 Igualada

.
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Un any més arriba la XI Festa 
de la Ratafia de l’Anoia amb 
l’objectiu de compartir els li-
cors casolans, el seu procés 
d’elaboració, i animar tothom 
a participar d’aquesta tradició 
tan nostrada a la comarca de 
l’Anoia.
Enguany el programa és de 
dos dies: dissabte 31 pel con-
curs ratafiaire i diumenge 1 de 
novembre un dinar popular. 
Atenció! Divendres 30 d’oc-
tubre, data límit per l’entrega 
de ratafies a la Teixidora o a 
l’Ateneu.

Dissabte 31 d’octubre
11a edició del concurs de ra-
tafies. A l’Ateneu Igualadí. 
Hi haurà premis pels primers 
classificats on destaca un 
quadre dels artistes igualadins 
“Art de la terra” pintat especi-
alment per l’ocasió.
19h. “La ratafia i els licors d’ 
herbes de tot el món” xerrada 
a càrrec de Jaume Fàbrega, 
Professor d’Enogastronomia 
de l’Escola Universitària de 
Turisme i Direcció Hotelera de 
la UAB i autor de “El llibre de 
la ratafia”. 
20h. Entrega de premis i tast 
popular de totes les ratafies 
participants.
20.30 – 23h. Ruta de pinxos 
de receptes amb ratafia pel 
centre d’Igualada. Es podran 
tastar diferents pinxos a un 

CaixaBank obté 
un benefici de 996 
milions 

Aquest cap de setmana, torna 
la Festa de la Ratafia de l’Anoia

preu de 3 € amb gotet inclòs 
als establiments participants: 
La Teixidora, L’Ou com balla, 
El Racó dels Miquelets, El 
Cafè de la Plaça, el Vinart i el 
Hot blues.
00h. Concert de Jam Jamaica 
Anoia Allstars al Hot Blues, 
una formació integrada per 
membres d’antics conjunts 
de ska i reggae de la comar-
ca amb col·laboracions d’allò 
més sonades.

Diumenge 1 de novembre
A Cal Tabola, des de primera 
hora del matí podreu veure 
com es va fent el porc, sencer 
a la brasa.
12h. Vermut popular amb acti-
vitats infantils a Cal Tabola (C/
Sant Antoni de Baix 106). 

14h. Dinar popular: Amanida 
completa, porc a la ratafia amb 
all i oli de codony i moniato a 
la brasa amb mel. (10€ antici-
pada a La Teixidora o 12€ allà 
mateix). S’animarà el sobre-
taula amb cant improvisat.
La festa de la ratafia és una 
iniciativa dels Amics de la 
Ratafia de l’Anoia i és possi-
ble gràcies a la col·laboració 
de l’Ateneu Igualadí, La Tei-
xidora, Art de la terra, Jaume 
Fàbrega, Èric Enguita (arten-
cava), Formatgeria Ancosa, 
Celler Can Figueres, Iguala-
Vins, Cal Maginet, Els Moi-
xiganguers d’Igualada, Hot 
Blues, l’Ou com balla, el Racó 
dels Miquelets, el Cafè de la 
Plaça i Vinart.

REDACCIÓ / LA VEU

CaixaBank, entitat presidida 
per Isidre Fainé i el conseller 
delegat de la qual és Gonzalo 
Gortázar, va obtenir un resul-
tat net atribuït de 996 milions 
d’euros durant els nou primers 
mesos del 2015, un 57,3% su-
perior al del mateix període de 
l’any anterior. 
El resultat obtingut es basa en 
la fortalesa del negoci bancari, 
en la reducció de les dotaci-
ons per a insolvències i en la 
solidesa financera.      
La intensa activitat comerci-
al, que permet una elevada 
capacitat de generar ingres-
sos (6.316 milions de marge 
brut, +15,1%), s’ha vist refor-
çada per la incorporació de 
Barclays Bank, SAU, que ha 
impulsat el creixement del 
marge d’interessos (+7,6%), 
els ingressos per comissions 
(+11%), els crèdits sobre cli-
ents (+6%) i els recursos de 
clients (+6,5%). 
A més, continua la bona evolu-
ció dels indicadors de la quali-
tat de l’actiu, amb un nou des-
cens de la ràtio de morositat 
en el trimestre, fins a situar-se 
en el 8,7%. Les provisions ar-
riben als 10.584 milions, amb 
una ràtio de cobertura del 
55%. 
En l’exercici també destaca la 
reducció del nivell de dotaci-
ons per a insolvències (1.375 
milions),      -17,3% en la com-
parativa interanual. L’evolució 
trimestral de les dotacions per 
a insolvències (-46,4%) reflec-
teix l’esforç que s’ha fet en el 
primer semestre per cobrir els 
riscos inherents a la cartera 
creditícia. 
Les palanques del creixement 
del marge d’explotació han es-
tat l’elevada capacitat de ge-
neració d’ingressos i la reduc-
ció de les despeses recurrents 
amb perímetre homogeni. A 
més, es registren progressiva-
ment les sinergies capturades 
de Barclays Bank, SAU (102 
milions previstos el 2015 i 163 
milions a partir del 2016). 
CaixaBank manté la seva 
posició com una de les en-
titats més solvents del sec-
tor financer espanyol i euro-
peu, amb un Common Equity 
Tier 1 (CET1) fully loaded de 
l’11,6%. Segons criteris d’apli-
cació progressiva, el CET1 re-
gulador se situa en el 12,8%.  
L’evolució dels ingressos i les 
despeses permet que el mar-
ge brut arribi als 6.316 mili-
ons (+15,1%) i el marge d’ex-
plotació se situï en els 2.707 
milions (+1,8%). El marge 
d’explotació sense despeses 
extraordinàries augmenta un 
22,2%, fins als 3.250 milions.

L’Associació per a 
l’Estudi de la Natura 
de l’Anoia es fusiona 
amb el CECI

REDACCIÓ / LA VEU

L‘Associació per a l’Estudi de 
la Natura de l’Anoia (AENA), 
després d’una bona colla 
d’anys de dedicació a la inves-
tigació i promoció de la natura 
a la comarca, ha decidit fer un 
nou pas i s’ha fusionat amb 
el Centre d’Estudis Comar-
cals d’Igualada (CECI). Els 
membres d’AENA passaran 
a formar part de la secció de 
Ciències Naturals i Mediambi-
entals del CECI que compar-
teix amb AENA l’interès per la 
investigació i la divulgació dels 
elements naturals i mediambi-
entals de la nostra comarca.
D’aquesta fusió neix “Aladern 
CECI” la nova marca que inte-
gra els membres de la secció 
de Ciències Naturals i Medi-
ambientals. Des de fa un pa-
rell d’anys, AENA i CECI duen 
a terme les activitats conjunta-
ment. 
Les activitats d’Aladern CECI 
es centren especialment en 
la botànica, amb projectes 
com el catàleg de la “Flora de 
l’Anoia” i “Catalogació dels ar-
bres, arbusts i plantes herbà-
cies de la ciutat d’Igualada”, i 
en la zoologia, especialment 
en ornitologia i entomologia, 
amb projectes com “Partici-
pa” i “l’Anoia, un hàbitat per a 
les espècies”, entre d’altres. 
Quant a la divulgació, s’orga-
nitzen sortides per conèixer el 
paisatge, la flora, els ocells, 
els insectes i qualsevol altre 
element del patrimoni natural 
de la comarca. Dins l’àmbit 
del medi ambient, les activitats 
es centren en la divulgació de 
temes com la reducció i el cor-
recte reciclatge de residus ur-
bans, l’estalvi d’energia i d’ai-
gua, el canvi climàtic...
Més informació a www.ceci-
anoia.cat i a www.facebook.
com/Aladern.CECI 

Igualada i el riu Anoia, als DdD
REDACCIÓ / LA VEU

L’espai de debat i reflexió 
d’Igualada DdD (Dimarts de 
Diàlegs) a l’Ateneu Igualadí, 
aquest mes d’octubre s’ha 
centrat en la relació de la ciu-
tat amb el riu Anoia, sota el 
títol: “Igualada recorda que té 

riu?”. 
La introducció de l’acte va 
anar a càrrec del biòleg i ex-
pert en restauració de rius, Al-
bert Sorolla. 
Durant la sessió es van donar 
a conèixer diversos continguts 
del Pla Director que s’ha re-
dactat i d’una de les obres que 
començaran en breu com és 
la construcció d’un camí de 
Jorba a la Pobla de Caramunt 
que resseguexi tot el recorre-
gut del riu. També es va des-
tacar el paper històric que ha 
tingut el riu en la creació dels 
primers conreus que després 
van impulsar el naixement 
d’un nucli de cases que aca-
baria sent Igualada i més tard 
el paper que ha tingut en fer 
d’Igualada una ciutat industri-
al.
La qualitat de l’aigua va ser un 
altre dels temes a destacar i 
es van donar diverses dades 
que demostren com ha anat 
reduint-se la contaminació, 
sobretot perquè la indústria 
ha deixat d’abocar-hi sal. Es 
va reclamar que el riu tingui 

el mínim de construccions ar-
tificials possibles, ja que les 
rescloses, si no es netegen, 
impedeixen que els sediments 
circulin i que l’aigua faci un 
procés de depuració natural. 
També es va comentar les pro-
pietats, pel que fa a flora i fau-
na, que té el riu Anoia i l’estat 
dels seus diversos trams que 
es va considerar, en general, 
força optimista. Es va parlar 
del Projecte de Rius i de la 
iniciativa d’apadrinar trams de 
riu. Un fet que ajuda a prendre 
consciència d’aquest espai 
natural, ja sigui des d’escoles, 
entitats o particulars.
El proper DdD serà el dimarts 
10 de novembre, que esta-
rà dedicat a la reforma horà-
ria que s’està impulsant per 
adaptar els horaris del país als 
de la resta d’Europa i quin pa-
per hi poden jugar ciutats com 
Igualada. El títol de la sessió 
serà “Anem a l’hora?” i es farà 
el dimarts 10 de novembre, a 
les 8 del vespre, a la Sala de 
Socis de l’Ateneu.

Atlas acaba un curs de voluntariat
Al llarg de les últimes setma-
nes, 22 voluntaris que parti-
cipen activament en diferents 
projectes de la comarca, s’han 
format per dur a terme la seva 
tasca. El curs, reconegut dins 
del Pla de Formació del Volun-
tariat de la Generalitat i en con-

veni amb l’Ajuntament, ha plan-
tejat aspectes relacionats amb 
les característiques de l’acció 
voluntària, amb el perfil, moti-
vacions i delimitació de la per-
sona voluntària i el seu desen-
volupament dins el marc d’una 
entitat sense ànim de lucre. 
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Premsa Comarcal

Distraccions  
al volant,  
la primera causa  
de sinistralitat  
a Catalunya

Redacció
Barcelona

Un gest tan quotidià com 
atendre una trucada o compro-
var el GPS pot ser mortal si ho fas 
conduint. I és que les distracci-
ons al volant són, a l’any 2015, 
la principal causa de sinistralitat 
a la xarxa viària catalana, al dar-
rere d’un 23% dels accidents de 
víctimes de trànsit. El coneixe-
ment d’una via no justifica que 
utilitzem dispositius electrònics 
durant la conducció, ja que ma-
nipular el mòbil mentre es circu-
la equival a fer-ho quadruplicant 
la taxa màxima d’alcoholèmia 
permesa, a més de triplicar el 
temps de reacció a l’hora d’en-
frontar-se a qualsevol imprevist.

Factors com el cansament, 
el fet de no planificar suficient-
ment la ruta o conduir acompa-
nyat, especialment amb nens, 
solen afavorir notablement 
el risc de patir aquest tipus de 
distraccions. D’altra banda, cal 
prendre consciència del fet que 
els riscos no els assumeix només 
el conductor, sinó que aquestes 
conductes obliguen els altres ve-
hicles a exposar-se a un alt risc 
quan circulen per la mateixa via.

Davant el perill que aquestes 
distraccions suposen, el Departa-
ment d’Interior i el Servei Català 
de Trànsit (SCT) han promogut 
recentment diverses accions 
destinades a reduir les desa-
tencions durant la conducció. 
Dins d’aquest marc destaquem 
la campanya Vius connectat. 
Conduint, desconnecta i 
l’aplicació mòbil Conduint.

Vius connectat. Conduint, 
desconnecta, la campa-
nya de conscienciació                      
per reduir les distraccions

Tant el Departament d’In-
terior com el SCT han impulsat 
enguany una campanya sota el 
lema Vius connectat. Con-
duint, desconnecta. Aquesta 
acció de sensibilització s’emet a 
través dels diversos mitjans de 
comunicació i pretén incitar a 
la reflexió sobre les conseqüèn-
cies de les distraccions amb dis-

positius electrònics al volant. A 
l’anunci de la campanya podeu 
observar diferents situacions 
quotidianes en les que els pro-
tagonistes utilitzen dispositius 
electrònics. Finalment, apareix 
un conductor amb el telèfon mò-
bil, que acaba accidentat i cau-
sant danys a terceres persones.

Conduint, 
una aplicació per evitar  
distraccions

Aquestes mateixes autoritats 
han creat també l’aplicació mòbil 
Conduint, per ajudar els conduc-
tors a evitar les distraccions al 
volant. Es tracta d’una aplicació 
per als dispositius mòbils que 
us podeu descarregar de manera 
gratuïta i permet utilitzar les no-
ves tecnologies per tal d’impulsar 
la circulació segura.

En primer lloc, Conduint 
possibilita bloquejar i silenciar 
les notificacions mentre s’està 
al volant amb l’objectiu d’evitar 
desatencions i ofereix als usu-
aris l’opció d’activar-se auto-
màticament quan es detecta la 
conducció. També permet rebre 
i fer trucades amb un dispositiu 
de mans lliures Bluetooth, així 
com respondre automàticament 
amb un missatge de text les tru-
cades i missatges entrants. Amb 
Conduint podeu també realitzar 
trucades al servei d’emergències 
112 i inclús elaborar un informe 
de trucades i missatges entrants 
del temps de conducció total en 
què s’ha estat amb l’aplicació 
activada. 

Més de 4.500 usuaris uti-
litzen ja Conduint i fins al 
moment s’han registrat més de 
60.000 trajectes i al voltant d’un 
milió de minuts amb l’aplicació 
connectada. Descarregueu-vos-la 
i eviteu accidents.

Amb aquestes accions, els or-
ganismes que vetllen per la segu-
retat viària a Catalunya pretenen 
una vegada més enviar als ciuta-
dans un missatge ben clar: una 
conducció més segura és possible, 
a més de necessària, i en aquesta 
tasca tots juguem un paper molt 
important.

Podeu consultar tota la  
informació i veure els  
espots de la nova campanya 
de conscienciació viària del 
SCT en aquests enllaços:

 http://transit.gencat.cat/ca/vius-

connectat.-conduint-desconnecta

 https://www.youtube.com/

watch?v=_4PJEDZtE_Q

 https://www.youtube.com/

watch?v=HA5L94zv2C8

I tota la informació de l’aplicació Condu-

int, aquí:

 https://www.youtube.com/

watch?v=ionAwkPZ11c

 http://transit.

gencat.cat/ca/

app_conduint/

Des del Departa-

ment d’Interior es 

difondrà el següent 

vídeo, que compta 

amb la participació 

del conseller Jordi 

Jané i la directora 

del SCT, Eugènia 

Doménech, per 

promoure la cam-

panya: 

https://www.

youtube.com/

watch?v=ZRiOJrhOscYde matrícula 

instal·lats a la xarxa viària catalana. 

El Departament  
d’Interior dóna el seu 
suport a la campanya 
europea Let’s go

El Departament d’Interior i el Servei 
Català de Trànsit (SCT) s’han adherit a 
la campanya europea Let’s go, iniciada 
per l’European Transport Safety Council 
(ETSC), que pretén reduir el nombre de 
víctimes de trànsit així com prevenir els 
sinistres a les carreteres. 

Es vol promoure la participació ciutadana 
a través de les xarxes socials, per això el 
SCT demana a tots els usuaris de l’espai 
viari que s’uneixin a aquesta acció de 
sensibilització col·lectiva. Per fer-ho, no-
més cal que us fotografieu amb el lema 
Let’s go escrit en qualsevol suport, com 
ara una pissarra o un paper, i que com-
partiu la imatge al Twitter utilitzant el 
hashtag #letsgo i les mencions  @transit 
i @etsc_eu.  

Amb aquesta campanya l’ETSC busca 
implicar la ciutadania, però també de-
manar a la Comissió de Seguretat Viària 
de la Unió Europea que doni prioritat a 
la reducció tant del nombre de morts en 
accidents de trànsit com del de persones 
que, arran d’un sinistre viari, pateixen 
lesions greus de per vida.



16
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
30 d’octubre de 2015 Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

El passat 16 d’octubre, al Con-
sell Comarcal de l’Anoia, es va 
dur a terme la primera sessió 
de treball que marca l’inici del 
Projecte d’Estudi i Diagnosi 
dels Bancs d’Aliments i altres 
recursos alimentaris de la co-
marca de l’Anoia.
Aquest projecte el promou la 
Diputació de Barcelona, amb 
la col·laboració del Depar-
tament de Benestar social i 
Atenció a la Ciutadania del 
Consell Comarcal de l’Anoia, i 
compta amb el suport de  l’em-
presa ÍNDIC (iniciatives i dinà-
miques comunitàries).
A la sessió de treball hi van 
participar les professionals 
de Serveis Socials dels mu-

El Consell Comarcal fa una diagnosi 
de tots els bancs d’aliments de l’Anoia

Igualadins en un globus per 
veure l’eclipsi solar a l’Àrtic

nicipis de la comarca. Es van 
identificar els diferents recur-
sos alimentaris que s’estan 
distribuint, es van detectar les 
necessitats existents i es van 
realitzar les primeres aportaci-
ons per a la diagnosi. 
La diagnosi es presenta com 
una oportunitat de millora dels 

Àlbum Històric

L’Agrupació Folklòrica Igua-
ladina ha assolit les seves 
Noces de Platí. Des d’aquell 
Aplec a la Sala, que donà 
lloc a la formació de l’esbart, 
que durant molts temps dirigí 
la senyoreta M. Concepció 
Puig, han passat 75 anys. Ja 
fa temps!
En el seu historial, un capítol 
remarcable va tenir lloc el 8 
d’abril de 1958 (festa del St. 
Crist) a Madrid. Actuaren ens 
els històrics estudis de TVE, 
al “paseo de la Habana”, n. 
77, en la seva emissió 441, 
presentats per Blanquita Àl-

varez. Curiosament, uns dels 
càmeres era Valentín López, 
de Piera. 
L’Agrupació fou la primera 
entitat local que actuà per te-
levisió, mercès a les gestions 
de l’exdansaire, Josep Mus-
sons Mata. Fou, però, un es-
deveniment, que, malaurada-
ment, no va poder captar-se a 
Igualada, ja que aquells pro-
grames encara no es podien 
rebre a Catalunya.
A la foto, d’Antoni Fusté, el 
“Ball de panderetes”.

Josep Elias i Farré

75 anys de ballets

serveis de distribució d’ali-
ments a persones amb recur-
sos econòmics limitats. En 
properes sessions es compta-
rà amb la participació d’altres 
agents vinculats als projectes 
adreçats a la cobertura de les 
necessitats alimentàries de la 
ciutadania de la comarca.

REDACCIÓ / UOCTALK ALUMNI

El passat dimarts 27 d’octubre, 
va tenir lloc la xerrada organit-
zada pel grup UOCtalk Alumni 
Igualada sobre el tema “Els e-
mails i la necessitat d’una vida 
“off-line”” a càrrec d’en Xavier 
Baraza Sánchez, Director del 
Màster en Prevenció de Riscos 
Laborals de la UOC. 
Baraza va començar la seva 
intervenció parlant de l’inici 
de les noves tecnologies i les 
previsions que ja feia Issac As-
simov l’any 1988. Va esmentar 
que les noves tecnologies te-
nen molts avantatges, ja que 
ens proporcionen una vida 

Estaria d’acord amb tenir una vida offline?

REDACCIÓ / LA VEU

Dimecres al programa “Temps 
d’Aventura del canal Esports 3 
de Televisió de Catalunya es 
va emetre el reportatge “Eclip-
si a la fi del món”. El passat 20 
de març va haver un eclipsi 
solar total, visible tan sols des 
d’alguns llocs remots.
Un equip es va desplaçar a 
les remotes illes Svalbard per 
veure aquest fenomen des 
d’un globus aerostàtic. L’equip 
estava format pels igualadins 
Josep Mª Lladó d’Ultramagic, 
Miquel Mesegué i Angel Aguir-
re de Kon-Tiki. 

còmoda, fàcil, ràpida, son molt 
eficaces i eficients... però no 
obstant, han modificat la nos-
tra forma de viure, conèixer, 
pensar i relacionar-nos, i ens 
han creat una sèrie de malal-
ties com la nomofòbia o por a 
sortir de casa sense el mòbil; el 

phubbing, que és el menyspreu 
cap a les altres persones quan 
es fa ús del mòbil, i d’altres. 
Baraza va analitzar les relaci-
ons entre les TIC i l’empresa, 
comentant que, si bé adeqüen 
la vida professional i personal 
ja que faciliten les comunica-
cions, donen accés a la infor-
mació i son molt útils per a les 
persones amb discapacitat, 
també tenen molts aspectes 
negatius i generen malalties 
psicosocials, son causa d’acci-
dents laborals i de trànsit, ge-
neren tecnoestrès, tecnofòbia, 
tecnoaddiccions, infoxicació 
per excés d’informació, estrès 
laboral i desequilibri.

Associació d'Esclerosi Múltiple de l' Anoia

El dia 21 de novembre (dissabte) ens trobarem 
a la placeta que hi ha al costat de l'entrada a 
l'abric Romaní. Ronda Capelló s/n Capellades
Horari:
·Esmorzar a les 09.30h (tu portes l'entrepà i 
nosaltres et donarem la coca amb xocolata)
·Entrada al Parc Prehistòric,11.00h
·Entrada al Molí Paperer, 12.30h
Preu total: 6,55€ per persona

Per tal de portar a terme la trobada, 
hem de ser un mínim de 15 persones.

inscripció al correu de l'associació: 
aemanoia@gmail.com 
o al telèfon 609109777 
abans de l'11 de novembre!

Vine amb n�altres 
al Parc Prehistòric 

Abric Romaní
i Visita al Molí Paperer.

Col·labora:

GUANYADORA
  DE LES

2 ENTRADES Clara Sánchez  d’Òdena

10% DE DESCOMPTE 
en les entrades ensenyant 
el carnet de subscriptor
de
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A les Àrees Bàsiques de Sa-
lut de l’Anoia, gestionades per 
l’ICS i a l’Àrea Bàsica Igualada 
Nord, gestionada pel Consorci 
Sanitari de l’Anoia, s’ha inici-
at la campanya de vacunació 
contra la grip que s’allarga-
rà fins a mitjans de desem-
bre. El Departament de Salut 
aconsella fer la vacunació en 
aquests propers dos mesos 
ja que tarda entre dues i tres 
setmanes a fer efecte. Les 
persones majors de 60 anys, 
les persones afectades per 
malalties cròniques, les dones 
embarassades i els professi-
onals sanitaris conformen els 
principals grups de risc a qui 
es recomana la vacunació.
Les persones que formen part 
d’aquests grups de risc poden 
dirigir-se al centre d’Atenció 
Primària que li correspon per 
demanar hora per vacunar-se. 
Al centre d’Atenció Primària 
Igualada Nord pot demanar 
hora per la seva infermera 
també mitjançant la web http://
atencioprimaria.csa.cat/ o bé 
per telèfon al .9308075800.
Per demanar hora als CAP 
de la resta de l’Anoia, es pot 
fer a través de la pàgina web 
www.gencat.cat/ics o bé per 
telèfon al CAP al qual pertany. 
Igualada Urbà – 938053500; 
Anoia Rural – 938056104; 
Vilanova del Camí – 
938063302; Santa Margari-
da de Montbui – 938017300; 
Piera – 937789410; Cape-
llades – 938011691; Calaf – 

El sindicat 
Comissions Obreres 
va oferir una 
interessant xerrada 
sobre un servei que 
interessa molt a 
tothom

Quina és la situació 
del sistema de pensions?

Comença la vacunació de 
la grip a l’Anoia

938698779 i Santa Coloma de 
Queralt – 977880778.
La vacunació contra la grip és 
una mesura preventiva que 
s’adreça, principalment, a 
aquelles persones que tenen 
un alt risc de complicacions 
si pateixen aquesta malaltia. 
Genèricament es recomana 
que s’administri la vacuna 
a les persones de 60 anys o 
més, a les que tenen proble-
mes crònics de salut i als seus 
cuidadors, a les embarassa-
des, a les persones amb obe-
sitat mòrbida i a aquelles que 
viuen internes en institucions 
tancades. Gràcies a la vacuna 
antigripal aquestes persones 
tenen menys complicacions, 
com la pneumònia, i es pot 
evitar o reduir el temps d’hos-
pitalització. 
A més, també es recomana 
que els professionals de la 
salut o altres professionals 
que fan serveis a la comunitat 
també es vacunin de la grip 
ja que això ajuda a evitar la 
transmissió a les persones de 
risc. També a persones que 
treballen en serveis públics 
essencials com els docents, 
les forces i cossos de segu-
retat de l’Estat, els bombers o 
protecció civil.  

REDACCIÓ / JOSEP M. FIGUERAS

El passat dijous 22 a l’Audi-
tori del Museu de la Pell, en 
l’acte organitzat pel Sindicat 
de Jubilats i Pensionistes de 
CC.OO. a l’Anoia, en Ramon  
Pla va exposar les caracte-
rístiques del nostre sistema 
públic de pensions, les seves 
virtuts i les amenaces en les 
quals està immers.
És molt bon sistema i el més 
solidari, generat pel traspàs 
de les cotitzacions salarials 
dels treballadors. A l’Estat es-
panyol li cal preservar-lo, ja 
que el gestiona i en dóna ga-
rantia.
Com en altres sistemes de 
l’estat del benestar: sanitat, 
educació, serveis socials, de-
pendència, se’l volen apropiar  
per a privatitza’l i aconseguir 
grandíssims beneficis per a 
pocs.
La privatització està propul-
sada per la majoria de medis 
de comunicació i fundacions 
creades a l’efecte que deuen 
servitud als seus propietaris.
Se n’està fent un ús partidis-
ta per qui dirigeix el Govern. 
Cosa que impedia el Pacte de 
Toledo, deixat a banda per a 
dur a terme tots els incompli-
ments que  justifiquen les re-
tallades continuades i actuals 
de les pensions, així com dels 
altres elements de benestar 
social.
Per carregar-se les pensions 
públiques diuen: el sistema 
públic de pensions és deficita-
ri, vivim massa anys i la nata-
litat és molt baixa. El sistema 
no és deficitari, sempre ha tin-
gut superàvit  i d’aquest enca-
ra li’n resta 39.520 M€;  l’atur, 
la reforma laboral amb baixos 
salaris i contractes temporals 
són l’autèntic problema. Els 
avenços de la humanitat, de 
tots, ens permeten viure més 
i millor i això no és un proble-
ma, en el temps que els ma-
jors de 65 anys hem allargat la 
nostra vida un 6,2% la riquesa 
ha augmentat un 83,1%, on 
ha anat a parar?. La mater-
nitat està penalitzada en el 
nostre mercat laboral, sense 
ajuts a la infantesa no es pot 
arribar a la taxa de substitució 
de 2,2 fills per parella, només 
cal recordar que les primeres 

retallades foren a les escoles 
bressol!.
Les claus per a preservar les 
pensions està en revertir les 
millores de la productivitat cap 
a la ciutadania i en aconseguir 
un sistema d’impostos just. A 
Espanya les multinacionals 
tributen el 6% quan els hi cor-
respon el 28%. A Espanya la 
pressió fiscal és un 7% més 
baix que la mitjana europea. 
Hi deu haver qui viu millor, 
però no són pas ni els treba-
lladors ni els pensionistes!.
L’abús legislatiu del PP ens 
imposa amb la llei 23/2013, de 
23 de desembre el Factor de 
sostenibilitat i l’Index de reva-
lorització. El primer fa que un 
cop calculat l’import de la pen-
sió a percebre es multipliqui 
per un número que en rebaixa 
la quantitat. El segon és l’apli-
cació del conegut increment 
del 0,25% a l’any, 1€ per cada 
400 € de pensió. 
Aquesta llei és una imposi-
ció de la Troika al Govern del 
PP perquè Espanya evités 
el rescat. És un pas més per 
debilitat el Sistema Públic de 
Pensions i afavorir el sistema 
privat, que enriqueix els bancs 
i les entitats financeres i que 
la Troika (Comissió Europea, 
Banc Central Europeu i Fons 

Monetari Internacional), vol 
afavorir. 
Per mantenir  unes pensions 
dignes  ens cal , entre altres, 
que els partits polítics  dero-
guin de la llei 23/13, de 23 de 
desembre. Es creïn llocs de 
treball fixos i ben remunerats, 
per cada milió d’aturats s’han 
deixat de cotitzar 5.000 mili-
ons d’euros. S’incrementi les 
bases màximes de cotització. 
Fer aflorar l’economia sub-
mergida.
Tothom hauria de saber que 
en cap article de la Constitució 
consta que el Sistema Públic 
de Pensions s’ha de mantenir 
sols amb les cotitzacions soci-
als. L’article 50 recull que hi ha 
d’haver un sistema públic, que 
las pensions han de ser sufi-
cients per a viure dignament i 
que periòdicament han de ser 
actualitzades.
Com també  convindria recor-
dar que les pensions:
- No són un regal. Són un dret 
que hem generat amb les nos-
tres cotitzacions al llarg de la 
nostra vida laboral. Les co-
titzacions de l’empresari les 
hem de considerar com una 
part del nostre sou. 
- No són una despesa, són una 
inversió. Les pensions són un 
factor de cohesió social.
- Van directament al consum , 
activen la producció i milloren  
l’economia.
Després  intervingueren els 
assistents en un intercanvi 
d’apreciacions i opinions molt 
enriquidores, mostrant-se en 
sintonia amb el ponent  i mani-
festant preocupació per l’actu-
al gestió del sistema.

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)

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com
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REDACCIÓ / AE TORXA

El dissabte 10 d’octubre, tots 
els membres de l’Agrupament 
Escolta Torxa vam anar d’ex-
cursió a Collbàs. És una sor-
tida que realitzem cada any a 
principi de curs, amb tots els 
membres de l’Agrupament, 
des dels més petits fins els 
més grans. Aquesta sortida, a 
part de fomentar el respecte a 
la natura i cap als companys, 
serveix per conèixer molt mi-
llor els amics i els nous nens i 
nenes del cau.
El recorregut va començar al 
cau (Carrer del Bruc), passant 

L’AE Torxa, a Collbàs

Trobada anual del sector 
de la salut a l’Anoia

pel Rec, Montbui, i arribant a 
Collbàs. A Montbui però, vam 
fer una parada per esmorzar i 
en aquest moment va aparèi-
xer un científic amb una poció 
màgica de color verd que aju-
dava a agafar forces per conti-
nuar el camí i, per tant, tots els 
escoltes en van fer un glop. 
Aquesta història és part de la 
trama de l’animació, que ben 
aviat va continuar a Collbàs.
Així doncs, un cop vam arribar 
a l’església de Collbàs, va tor-
nar a aparèixer el científic. Ma-
lauradament, la poció que ens 
havia donat no era la correcta, 

sinó una que ens va convertir 
en amebes i a causa d’això va 
començar un joc que ens ana-
va transformant cada vegada 
en un ésser superior, passant 
per crancs, sargantanes i pin-
güins fins a tornar a ser éssers 
humans. Finalment, tots els 
escoltes vam aconseguir arri-
bar al nostre objectiu.
El camí de tornada va ser molt 
ràpid, per això vam aprofitar 
per fer una parada a la Font 
del Cargol i així berenar abans 
d’arribar a les set del vespre al 
cau, hora en que ens havien 
de recollir els pares.  

REDACCIÓ / UEC

El diumenge 25 d’Octubre, la 
Secció Familiar de la UECA-
NOIA vam fer una excursió 
pels voltants dels Hostalets 
d’En Bas. Vàrem pujar pel 

La UECAnoia, a la Vall d’en Bas

camí ral d’Olot a Vic fins a la 
Mina de Bandolers, passant 
per la Font de les Marrades. 
D’allà vàrem baixar per un cor-
riol fins el Salt de l’Olla. Acom-
panyats pels tons càlids de la 

tardor, vàrem gaudir tots junts, 
petits i grans, d’un bon dia a 
la muntanya. Un bon dinaret a 
l’aire lliure va posar punt i final 
a la sortida, espectacular en 
paisatge.

REDACCIÓ / LA VEU

La trobada anual dels profes-
sionals de la salut de l’Anoia, 
la Nit de la Professió, ha arri-
bat enguany a la vuitena edi-
ció amb rècord de participants. 
Van ser més de 150 professi-
onals els que es van reunir al 
Mas dels Vivencs de la Pobla 
de Claramunt per celebrar 
aquesta vetllada que cada any 
té tres parts: d’una banda, el 
reconeixement als professio-
nals que es jubilen, la rebuda 
als professionals que entren 
al col·lectiu després de cur-
sar els seus estudis i l’entrega 
d’una beca formativa de 1.500 
euros per part de MIPS Fun-
dació Privada. Hi va ser pre-
sent l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells.
Els professionals que aquest 
any 2015 han rebut l’homenat-
ge de tot el col·lectiu han es-
tat el doctor Josep Zambudio, 
metge de família a l’Àrea Bà-
sica d’Igualada urbà i metge 
de malalts reumàtics en l’àm-
bit privat, a més d’haver estat 
al servei de medicina interna 
de l’Hospital de Sabadell i al 
Servei de Reumatologia de 
l’Hospital Clínic de Barcelona. 
També es va homenatjar al 
doctor Francesc Vidal, metge 
especialitzat en anestesiolo-
gia que ha exercit a l’Hospital 
d’Igualada i als seus inicis a la 
Clínica Teknon de Barcelona, 
a l’Hospital de Sant Llàtzer de 
Terrassa i a l’Hospital Clínic. 
I el tercer reconeixement va 
ser pel doctor Jesús Domin-

go Guevara, metge de l’Àrea 
Bàsica de Piera que també ha 
exercit a Huesca, Lleida i Torà 
com a especialista en medici-
na familiar i comunitària i pe-
diatria.
D’altra banda, la Nit de la Pro-
fessió va servir, també, per 
donar la benvinguda a aquells 
professionals que ja han aca-
bat la carrera i que enceten 
l’etapa de residents en dife-
rents especialitats als centres 
de salut de l’Anoia. Són un 
total de catorze que exerciran 
en diferents àmbits com el de 
traumatologia, el de geriatria 
o l’àmbit de família, entre d’al-
tres.
L’entrega de la beca per una 
estada formativa que ortorga 
anualment MIPS Fundació 
Privada també va ser un dels 
moments destacats de la Nit 
de la Professió. La beca és 
de 1.500 euros i entre tots 
els projectes presentats, la va 
guanyar l’igualadí Marc Bausili 
amb el projecte “Simulació en 
suport Vital” que realitzarà al 
4D Health d’Igualada.
L’organització de la Nit de la 
Professió ha anat a càrrec de 
l’Acadèmia de Ciències Mèdi-
ques i de la Salut de Catalu-
nya i les Balears i els col·legis 
oficials de Metges de Barcelo-
na, el d’Infermeres i Infermers, 
el de Farmacèutics i el de Fisi-
oterapeutes. En les seves in-
tervencions, els representants 
de cada un dels col·legis van 
posar en valor la trobada.

Mitjançant ingrés o transferència bancària
Entitat: La Caixa - Titular: Associació Ajuda l'Owen CCC .:   ES62 2100 0001 0102 0098 6175

Nº BIC / CODI SWIFT:  CAIXESBBXXX

www.ajudalowen.org
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REDACCIÓ / LA VEU

El Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya (mN-
ACTEC) ha presentat el llistat 
dels 150 elements imprescin-
dibles del patrimoni industrial 
català, accessible a través 
del nou portal web Mapa del 
patrimoni industrial a Catalu-
nya. Entre ells, n’hi ha quatre 
d’Igualada: l’antic escorxador, 
Cal Granotes, la Igualadina 
Cotonera i Cal Boyer, que 
acull el Museu de la Pell.
A través d’aquest nou espai 
web visual i atractiu, el mN-
ACTEC vol facilitar l’accés i 
el coneixement dels ciutadans 
als 150 espais i elements més 
destacats del patrimoni indus-
trial de Catalunya, amb una 
informació adreçada a tots els 
públics que inclou la història 
de l’element, fotografies del 
mateix, com arribar-hi o curi-
ositats, entre d’altres dades 
d’interès. El web és accessi-
ble des del web del mNAC-
TEC (www.mnactec.cat) o bé 
des de l’adreça directa www.
mnactec.cat/150elements.
El llistat dels 150 elements és 

L’antic Escorxador Municipal.

Quatre edificis d’Igualada, imprescindibles 
del patrimoni industrial català

fruit d’un treball transversal i 
conjunt de més de quatre anys 
del mNACTEC, la Comissió 
de Directors del seu Sistema 
Territorial, l’Associació del Mu-
seu de la Ciència i de la Tèc-
nica i d’Arqueologia Industrial 
de Catalunya (AMCTAIC),  i 
diferents professionals i parti-

Marty Mc Fly i Doc Brown 
eren els personatges d’una 
pel·lícula rodada el 1985, 
que avançava el que seria 
la vida el 2015. Eren tres 
episodis i es viatjava al 
passat i al futur. La història 
utilitza llocs coneguts, però 
per l’esdevenidor els ha 
de construir. Van encertar 
molt. Algunes coses potser 
hauran d’esperar, o potser 
no es concretin mai. No hi 
ha cap cotxe DeLorean que 
voli, ni cap monopatí que 
llisqui  sense rodes. Però 
Nike ja diu que posarà a la 
venda les sabatilles autoa-
justables, tenim Skype i es 
pot pagar en aparells que 
utilitzen l’empremta digital. 
La creativitat i la innovació 
són una de les constants en 
el món econòmic, que evo-
luciona els nostres hàbits 
de consum per treure’n be-
neficis empresarials.
Fa ja uns quants anys que 
es parla de connectivitat. 
Però avui no és suficient 
comunicar-se per telèfon. 
Es demana accés a la in-
formació. SmartTV, smartp-
hones, tauletes, sistemes 
de wi-fi, etc. I ja no es vol la 
televisió d’abans. Les pan-
talles s’han fet grans, de co-
lors, parabòliques, corbes... 
i també els horaris, els 
programes i els espais, els 
satèl·lits, el cable, la fibra 
òptica i internet. S’encara 
un nou desafiament. Es pre-
senta com l’altra televisió. 
La del segle XXI. La que es 
pot veure a la carta. Aquella 
on l’usuari no s’asseu per 
veure què fan, sinó que de-
cideix què, quan i com vol 
veure el que li interessa. 
I això és el que promet la 
plataforma nord-americana 
Netflix. La televisió tradici-
onal en línia (emissió amb 
una graella horària) no de-
sapareixerà. Però les noves 
tecnologies provocaran un 
canvi radical que revoluci-
onarà el mercat audiovisual 
de tot el planeta.
La televisió a la carta exi-
geix més velocitat i estabili-
tat de la transmissió de da-
des. Les grans empreses de 
telecomunicació es barallen 
per assegurar-se el control 
de les infraestructures. Uns 
despleguen la fibra òptica 
i altres satèl·lits. Però han 
d’assegurar la bona quali-
tat de l’emissió per “strea-
ming” (difusió en continu). 
També s’està invertint molt 
per fer créixer la producció. 
El 2000 a Hollywood, es van 
produir 140 noves sèries 

PERE PRAT

de televisió i 400 el 2015. 
Creuen que així captivaran 
el consumidor. I s’hi estan 
abocant els grans inversors 
que mouen quantitats in-
gents de diners.
A Espanya hi ha moltes pla-
taformes que ofereixen la 
possibilitat de veure sèries 
i pel·lícules sense baixar-
les al disc dur. Una de les 
més potents i prestigioses 
és Yomvi, plataforma per 
internet de Canal+, que 
ara -arran de la seva com-
pra per part de Telefónica- 
està integrada en l’oferta 
audiovisual de Movistar+. 
Amb tot just quatre anys (va 
néixer l’octubre del 2011), 
ha demostrat que el gran 
secret d’aquesta oferta 
està en la mobilitat. Veu-
re el que vulguis, on vul-
guis (televisió, PC, tauleta, 
telèfon...).Diuen que tenen 
més de tres milions de des-
càrregues setmanals i més 
d’un milió de dispositius 
connectats. Unes xifres que 
demostren un canvi d’hàbits 
en l’audiència. També hi ha 
Wuaki, empresa creada a 
Barcelona i present a gaire-
bé tot Europa, que té més 
d’un milió i mig d’usuaris. 
Explica que té més de 1.500 
pel·lícules en el seu servei 
de subscripció. 
Tot això comporta una nova 
forma d’entendre la vida. 
També de com fer la publici-
tat. Es modifiquen els hàbits 
de consum. Abans ningú es-
tava disposat a sacrificar el 
cotxe. Donava mobilitat. Ara 
aquesta es pot fer des de la 
pròpia llar. Però també cos-
ta diners. I aquests s’han 
de treure d’altes despeses. 
Per això redueixen el pes 
de la cistella de la compra 
productes com l’alimen-
tació i el tèxtil, que abans 
eren elements necessaris i 
que donaven estatus social. 
Avui, en canvi, es pot anar 
vestit amb parracs, però si 
es disposa del darrer giny 
telefònic i d’una tablet con-
nectada al wifi, hom es pot 
considerar el rei del mam-
bo. I és que els conceptes 
de llibertat i despesa s’han 
modificat molt. Els interes-
sos per seguir colonitzant la 
ment del ciutadà continuen. 
Aquell pa i circ dels romans, 
s’ha transformat. Però es 
continua cercant com seguir 
fent la mateixa feina. I els 
diners que s’hi aboquen, fan 
realitat unes coses, mentre 
d’altres, potser més impor-
tants, segueixen a l’espera.

Noves maneres de 
veure la tele

culars. Aquesta llista dels ele-
ments destacats del patrimoni 
industrial català és la continu-
ació de la tasca iniciada l’any 
1994 amb la publicació del llis-
tat dels 75 elements del Patri-
moni Industrial de Catalunya, 
que es va ampliar a 100 ele-
ments l’any 1997.  

 
        
 
 
 
 

Cerquem per a : 
 

GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL SPAIN, S.A 
 

RESPONSABLE DE QUALITAT 
Ref. 3097 

 
Cerquem un/a professional amb capacitat de lideratge i gestió d’equips que en dependència del 
Director del Planta pugui assumir les següents responsabilitats: 
 
FUNCIONS: 
-Liderar, gestionar, coordinar i motivar un equip de treball 
-Responsabilitzar-se d’assegurar el manteniment, seguiment i millora de la política de qualitat i 
els principis de gestió de la qualitat, així com de l’acompliment dels requisits interns derivats del 
sistema de gestió (ISO 9001). 
-Realitzar el control i seguiment de la qualitat de producció diària i realitzar els informes i 
estadístiques pertinents. 
-Coordinar la realització de les auditories internes i externes del sistema i processos, així com 
implementar accions preventives i les correctives derivades de les no-conformitats. 
-Coordinar el programa de millora contínua. 
-Atendre i gestionar les reclamacions del client i realitzar el seguiment i resolució d’incidències. 
-Realitzar visites de seguiment i atenció al client. 
                                                                                               
ES REQUEREIX: 
- Formació: Enginyeria tècnica. 
- Experiència mínima de 2 anys en sistemes de gestió de la qualitat (ISO 9001) , Six Sigma i     
Kanban. Molt valorable en el sector del packaging. 

- Anglès fluid tant parlat com escrit. 
- Bona capacitat comunicativa , gestió i lideratge d’equips de treball. 
  
S’OFEREIX: 
- Contracte laboral estable i retribució totalment negociable en funció de l’ experiència i valors 
aportats sense descartar cap candidatura per motius estrictament econòmics.  
 
Els candidats interessats que reuneixin les condicions hauran d’enviar el seu CV a montse.clemente@gcarles.com  
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El Ple Municipal de l’Ajunta-
ment de Vilafranca donarà 
suport a la campanya d’emer-
gència per fer front  als efectes 
de les pluges torrencials que hi 
han causat grans inundacions 
i destrosses als campaments 
de refugiats sahrauís, situats 
al desert algerí de Tindouf. 
La moció va ser defensada 
per Jaume Clavé, president 
de l’ACAPS Wilaia Alt Pene-
dès i es va aprovar per una-
nimitat. D’acord amb la moció, 
l’Ajuntament de Vilafranca ha 
acordat donar suport a les 
campanyes d’emergència del 
moviment solidari de Catalu-
nya amb el poble sahrauí i a la 
del Fons Català de Coopera-
ció al Desenvolupament.
Les pluges abundants i persis-
tents han causat inundacions 
que han enderrocat milers 
de llars familiars formats per 
haimes i fràgils construccions 
de fang (cuines, banys, dor-
mitoris ...). Amb els seus ha-
bitatges, la població refugiada 
han perdut els estris, aliments, 
roba i les escasses, però im-
portants pertinences que ha-

vien atresorat durant els 40 
anys d’exili, per això, la Mitja 
Lluna Roja Sahrauí i el Govern 
de la República Àrab Sahrauí 
Democràtica (RASD) estan 
realitzant una crida als paï-
sos donants, organitzacions 
internacionals, ONGDs, orga-
nitzacions socials, empreses 
i societat civil perquè ajudin 
a reconstruir els campaments 
mitjançant aportacions econò-
miques que seran transferides 
a la Mitja Lluna Roja Sahrauí i 
l’enviament de tendes de cam-
panya, mantes, medicines, ali-
ments i roba.

L’Ajuntament de Vilafranca 
sempre ha mostrat la seva 
solidaritat amb el poble sah-
rauí, especialment a la po-
blació refugiada donant su-
port al projecte Vacances en 
Pau. Amb la moció aprovada, 
l’Ajuntament de Vilafranca es 
compromet a fer una aportació 
d’emergència per ajudar a ai-
xecar de nou els campaments 
de refugiats i alleugerir el pati-
ment de la població refugiada 
sahrauí.

L’Ajuntament de Vilafranca 
donarà suport a la campanya 
d’emergència pel Sàhara

El Blanc Festival torna a Vila-
nova i la Geltrú del 6 al 7 de 
novembre. El Blanc arriba a 
la seva setena edició havent 
esdevingut un referent en el 
disseny gràfic arreu de l’Es-
tat, convocant a més de 900 
professionals del sector de la 
creativitat professional al llarg 
de dos intensos dies. El 95% 
dels assistents son de fora 
Vilanova i la Geltrú, i un 35% 
de fora de Catalunya. El festi-
val va ser presentat ahir de la 
mà dels seus dos carismàtics 
organitzadors, Raül Ramos i 
David d’Eboli, acompanyats 
dels regidor de Promoció Eco-
nòmica i Projecció Exterior de 
l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, Gerard Figueras.
Ramos i d’Eboli van coincidir 
en assenyalar que un dels trets 
característics d’aquest setena 
edició és la internacionalitza-
ció i el toc vilanoví. La inter-
nacionalització ve de la mà de 
Finlàndia. S’ha convidat a dos 
estudis de referència mundial 
com son Kokoro & Moi, i Tsto. 
El toc vilanoví, força notable, 
ve de la mà de Núria Bero, 
alumna de l’EMAID que pre-
sentarà el seu Projecte de Fi-
nal d’Estudis al costat d’altres 
sis alumnes de nivell universi-
tari. Aquests projectes van ser 
seleccionats per un jurat el 21 
d’octubre al Museu del Dis-
seny de Barcelona. També de 
Vilanova i la Geltrú torna Mr. 
Cärtön a encarregar-se per 
tercera vegada consecutiva 
de l’escenografia i disseny de 
l’espai blanc. Un projecte que 
va valer un guardó a la pas-
sada edició dels premis Laus. 
Segueix la presència vilanovi-
na amb Mireia Rosich, directo-

ra del museu Víctor Balaguer, 
que oferirà una conferència 
dins el cicle Varietés, una de 
les novetats d’aquest any. Ma-
goz, un il•lustrador vilanoví 
que ha viatjat per més de mig 
món, aportarà la seva expe-
riència com a il·lustrador nò-
mada. Flexic i Amor de Mare, 
dos estudis vilanovins d’audi-
ovisual i disseny de producte, 
respectivament, donaran una 
conferència a l’espai Amics 
del Blanc.
Però a més de les novetats 
del país convidat (Finalàndia), 
les Varietés (conferències de 
15 minuts sobre diferents te-
màtiques) i del Campus Blanc 
(presentació de set projectes 
de final de carrera); el plat 
fort del Blanc és la potència 
de les seves conferències. 
Tretze conferències ocuparan 
els dos dies a l’Auditori Edu-
ard Toldrà, en aquesta ocasió 
centrades en el disseny gràfic, 
il·lustració, pintura, tipografia, 
efectes visuals i coding, o el 

video i els audiovisuals. A les 
conferències de Totoro & Moi 
i Tsto se sumen les de l’estudi 
Solo, la productora Diffferent 
(webserie Malviviendo); Juan-
jo Saez, Pablo Abad, Moruba, 
Guim Tió, Casasín, Opisso i 
Playmodes. Els mestres con-
vidats son dos veritables re-
ferents en el món del disseny 
gràfic com son Josep Pla-Nar-
bona i Josep Maria Mir.
Les masterclasses i tallers de 
tall teòric i pràctic sobre temes 
del sector aniran a càrrec de 
Marc Panero i Toormix. També 
seguirà la proposta del Blan-
quets, co-organitzat per Blanc 
i el Centre d’Art Contemporani 
La Sala. Es tracta de tallers 
destinats a infants amb la par-
ticipació de Roser Amela, Ca-
rolina Raventós i Vostok Prin-
ting Shop.
El Blanc Festival es tanca amb 
el Blanc Nit que preveu una 
assistència de més de 300 
convidats a la nau del Museu 
del Ferrocarril.

El Blanc Festival s’internacionalitza amb la 
presència de Finlàndia com a país convidat

SORTEGEM 15 VALS
PER A LA FESTA DEL VI

NOM..................................

ADREÇA.............................

POBLACIÓ..........................

TELÈFON ...........................

E-MAIL...............................

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 IGUALADA COMERÇ a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus �txers 
automatitzats i al seu tractament i ús amb la �nalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis d’IGUALADA 
COMERÇ, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que IGUALADA COMERÇ 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). 

amb la col·laboració de

Cellers Figueres
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CALAF / LA VEU

El cap de setmana del 31 
d’octubre i 1 de novembre 
Calaf celebrarà la Fira de Tots 
Sants, una festa amb llarga 
tradició que enguany arriba 
amb aires renovats, una pro-
gramació ampliada i propos-
tes originals.
El dissabte 31 el protagonis-
me el tindrà la gastronomia: a 
les 11.00 h, a la plaça dels Ar-
bres, engegarà la demostració 
de cuina en directe de la medi-
àtica cuinera Àvia Remei, amb 
la col·laboració de l’associació 
ARCA. Amb la seva simpatia 
i espontaneïtat, la Remei sig-
narà exemplars dels seus lli-
bres al voltant de les 11.30 h 
i, a les 12.00 h, formarà part 
del jurat del concurs de sopa 
de carbassa feta a casa. Serà 
a les 12.30 h quan es lliurarà 
el premi a la sopa de carbassa 
guanyadora, i es repartirà un 
tastet de la sopa elaborada 
per l’Àvia Remei a tots els as-
sistents.

un bon maridatge entre gas-
tronomia, tradició, història i 
música en directe a la plaça 
Gran. Ambientada per a l’oca-
sió, la preciosa plaça porxada 
acollirà nombroses parades a 
càrrec dels millors restaurants 
de l’Alta Segarra, que oferiran 
tastets gastronòmics d’alta 
qualitat, acompanyats de vins 
i cerveses artesanes. A més, 
es podrà gaudir de música 
jazz en directe. Els tiquets per 
al sopar, que s’han de com-
prar a la mateixa plaça una es-
tona abans, costaran 10 euros 
i inclouran quatre tiquets per a 
quatre tastets.

Torna la nocturna del terror
El vespre es completarà en-
cara amb l’arribada a la plaça 
Gran de la 12a nocturna del 
terror, com sempre organit-
zada per BikeCalaf, i amb la 
sorprenent ambientació que 
recrearà la pesta que la vila 
va patir el 1651. La sortida es 
farà des de la plaça dels Ar-

Aquest cap de setmana, Fira de Tots Sants a Calaf

1r concurs de sopa de car-
bassa
Qui vulgui presentar una sopa 
a concurs cal que s’inscrigui 
el mateix dissabte a les 11.30 
h a la plaça dels Arbres. Cal 
portar sopa per a 4-6 perso-
nes en una olla, tupí o casso-
la. El jurat valorarà la qualitat, 
el sabor i també la presentació 
(se n’emplatarà una ració). El 
primer premi s’endurà un tro-
feu del concurs, i la resta de 
participants un diploma de 
participació.

Tasta la plaça!!!, gastrono-
mia de qualitat en un esce-
nari únic
Les propostes gastronòmi-
ques de dissabte no s’aca-
ben aquí, i és que al vespre 
s’estrena el “Tasta la plaça!!!”, 
una iniciativa que pretén fer 

bres i l’horari dependrà de la 
modalitat escollida: 19.00 h 
(pedalada llarga 25 km i ca-
minada llarga 12 km); 20.00 
h (corredors 12 km); i 20.30 h 
(pedalada familiar 10 km i ca-
minada familiar 5 km). La par-
ticipació és gratuïta però cal 
inscriure’s prèviament a Mas-
Bike, el Racó de la Bici, www.
bikecalaf.cat<http://www.bike-
calaf.cat> o per whatsapp al 
677409547. Els participants 
hauran de portar algun llum 
frontal o llanterna, i els ciclis-
tes, casc.

Fira de la Carbassa
De cara al diumenge 1 de no-
vembre, de nou a la plaça dels 
Arbres, els més matiners po-
dran veure l’arribada, verifica-
ció i pesada de les carbasses 
que es presentaran a la terce-
ra edició del concurs. Serà a 

les 9.00 h quan s’obrirà la Fira 
d’artesania, i a partir de les 
10.00 h es podrà veure l’artis-
ta Xiu esculpint carbasses.
A les 12.00 h arribarà la casta-

nyera i a les 12.30 h és previst 
de repartir tastets de carbas-
sa gratuïtament entre tots els 
assistents. Finalment, a les 
13.30 h es lliuraran els premis 

a les carbasses guanyadores: 
1r premi, de 150 euros; 2n 
premi de 100 euros; 3r premi 
de 50 euros, premi especial 
Alta Segarra 50 euros.

La popular Àvia Remei serà a Calaf
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ANOIA / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia cerca persones voluntàries 
que vulguin participar en la 
gravació d’uns àudios que di-
fondran tres rutes de castells. 
Les locucions podran escoltar-
se en una aplicació mòbil que 
s’està elaborant i que té com 
a objectiu la promoció turística 
del territori en el marc del pro-
jecte “Anoia, terra de castells”.
Els locutors hauran de te-
nir habilitats teatrals i bona 
locució per tal d’interpretar 
personatges medievals a tra-
vés dels quals s’explicarà la 
història dels nostres castells. 
Els interessats en rebre més 
informació i/o fer arribar la 
seva sol·licitud ho poden fer 
a través del correu turisme@
anoia.cat
Els municipis que formen part 
de les tres rutes que promo-
ciona l’App són: Sant Martí 
de Tous, Santa Margarida 
de Montbui, Castellolí, Pie-
ra, Santa Maria de Miralles, 
Òdena, Veciana, La Torre de 
Claramunt, La Pobla de Cla-

ramunt, Castellfollit de Riubre-
gós, Jorba, Calonge, Calaf, 
Sant Pere Sallavinera, Els 
Prats de Rei, Igualada, Rubió, 
Cabrera d’Anoia, Argençola, 
Bellprat, Orpí i La Llacuna.
“Anoia, terra de castells” és 
una iniciativa del Consell Co-
marcal de l’Anoia per a la 
promoció del territori a través 
de la posada en valor del pa-

El Consell Comarcal cerca voluntaris per a la 
gravació d’àudios per a la promoció de les rutes 
dels castells de l’Anoia

trimoni arquitectònic que su-
posen aquestes fortaleses. 
Fins a data d’avui, s’han de-
senvolupat múltiples accions 
promocionals, entre elles un 
desplegable amb una selecció 
de 25 torres i castells. La pu-
blicació es pot trobar a tots els 
punts d’informació turística de 
la comarca i a les oficines del 
Consell Comarcal.

LA POBLA DE C. / LA VEU

La Pobla de Claramunt acollirà 
diverses activitats amb motiu 
de la castanyada. Un taller de 
panellets, el ball de l’Associa-
ció per a l’Oci de la Gent Gran 
o la visita de la Castanyera a 
l’escola i a la llar d’infants són 
algunes de les propostes que 
tindran lloc al municipi.
La regidoria de Joventut, a tra-
vés del Cau Jove, organitzarà, 
el dijous 29 d’octubre, de les 6 
de la tarda a les 8 del vespre, 
un taller de panellets. Es farà a 
la sala polivalent del local juve-
nil i serà gratuït. A més d’aques-
ta activitat, per al dissabte 14 
de novembre, s’ha programat 
una sortida a PortAventura. 
Els joves interessats es poden 
inscriure fins al dissabte 7 de 
novembre al Cau Jove.
El divendres 30 d’octubre a 
l’escola Maria Borés i a la Llar 
d’Infants Municipal Sol Solet 
els nens i nenes també parti-
ciparan en diferents propostes 
relacionades amb la castanya-
da. Els més petits rebran la vi-
sita de la Castanyera, que els 
explicarà un conte i podran tas-
tar castanyes, moniatos i pane-

llets, que hauran elaborat ells 
mateixos uns dies abans.
Al col·legi, al matí, els alumnes 
de P3 fins a P5 rebran la visita 
de la Castanyera, que els llegi-
rà un conte. Els estudiants de 
sisè també passaran per les 
diferents classes i recitaran un 
poema o dita relacionada amb 
la tardor. A la tarda, a partir de 
2/4 de 4, i obert als pares, els 
nens oferiran una mostra de 
cançons i balls sobre la tardor. 
Els alumes de sisè repartiran 
paperines de castanyes, que 
torraran alguns pares volunta-
ris, a tots els alumnes.
Les activitats de la castanya-
da a la Pobla de Claramunt 
finalitzaran el diumenge 1 de 
novembre amb un ball que 
organitzarà l’Associació per a 
l’Oci de la Gent Gran amb la 
col·laboració de la regidoria 
de Benestar Social de l’Ajunta-
ment. L’acte tindrà lloc a partir 
de les 6 de la tarda a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal. El ball anirà 
a càrrec del duet Vives Veus i 
es repartiran castanyes, pane-
llets i moscatell per a tots els 
assistents. El preu de l’entrada 
serà de 5 euros. 

Activitats amb motiu de la 
castanyada, a la Pobla de 
Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU

Un centenar de persones van 
assistir al concert de flauta i vi-
olí que es va oferir, el dissabte 
24 d’octubre al vespre, al Tea-
tre Jardí de la Pobla de Clara-
munt. Aquesta audició estava 
inclosa dins de la programació 
de les Festes Culturals, orga-
nitzades per la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament, i de 
les activitats del Correllengua 
2015.
Els germans poblatans, Oriol 
i Marta Carceller, a la flauta i 
al violí, respectivament, van 
interpretar un repertori de mú-
sica del segle XVIII i actual. 

L’actor Marc Tarrida va contex-
tualitzar les diferents èpoques. 
Durant la vetllada musical, van 
sonar peces com Duetto n.1 
Allegro, de Bartolomeo Cam-
pagnoli, Memòries d’Àfrica, de 
John Barry, o West Side Story, 
de Leonard Bernstein. 
Quan els dos músics van to-
car el tango Por una cabe-
za, de Carlos Gardel, l’actor 
va baixar a buscar una noia 
del públic per ballar. Al final i 
com a reconeixement a Ovidi 
Montllor, figura homenatjada 
en el Correllengua 2015, es 
va interpretar Homenatge a 
Teresa. 

Un centenar de persones 
gaudeixen del concert de 
flauta i violíLA POBLA DE C. / LA VEU

Els equips del CT la Pobla 
de Claramunt van encetar, 
a final de setembre, la tem-
porada a la Lliga Catalana-
Campionat de Catalunya 
per Equips per Comarques, 
que organitza la Federació 
Catalana de Tennis. Els tres 
equips que competeixen són:  
+ 18, + 40 i + 50.
L’equip + 18 juga a la cate-
goria + 18 - zona 1 - divisió 
3 i han guanyat dos partits i 
n’han perdut un. Les victòries 
van ser davant l’Independent 
Cornellà, 4-1 i el Ripollet, 
4-1 i la derrota va ser amb el 
Panteres Grogues, 4-1. 
En aquesta categoria juguen 
set equips, a més de la Po-
bla: CT Ripollet, Panteres 
Grogues, Vilanova del Camí, 
L’Espiral, Torribera, Caste-
llbisbal i Independent Cor-
nellà. Els jugadors poblatans 
d’aquesta categoria són: Er-
nest i Arnau Poch, Jonathan 
Martos, Carles Casals, Albert 
Escolar, Marc Casado, Albert 
Jericó, Antoni Jiménez, An-
toni Duarte, Rob Fairbairn, 
Adrià Fernández i Daniel 
Ruiz.
Els + 40, inclosos dins de la 
categoria sènior + 40 - zona 

1 - divisió 3, han aconseguit 
la victòria en els dos enfron-
taments que han disputat 
amb L’Espiral per 4-1 i el 
Sitges per 5-0. Els tennis-
tes poblatans que formen 
part d’aquest equip són: Toni 
Jové, Quim Gasque, Xavi-
er Díez, Joan Esteve, Pere 
González, David Martí, Este-
ve Robert i Jordi Cardús.
Els equips que juguen en 
aquesta categoria, a més de 
la Pobla, són: Sitges, Sant 
Andreu de la Barca, Atlètic 
de Terrassa, Vilanova i la 
Geltrú, CT Ripollet, L’Espiral 
i Júnior (Sant Cugat).
Pel que fa a l’equip + 50 han 
disputat tres partits i no han 
pogut sumar cap victòria. Les 
derrotes han estat davant 
l’Egara, 1-2; l’Andrés Gime-
no, 2-1 i Vilanova i la Geltrú, 
2-1. Els poblatans formen 
part dels sèniors + 50 - zona 
1- divisió 3. 
Els tennistes que integren 
aquest equip són: Joan Manel 
Valls, Carlos Vázquez, Josep 
M. Jericó, Francesc Pàmies, 
Joan Fernández, Joan Mes-
tres, Josep Margarit, Josep 
M. Tort, Pere García, Jordi 
Carceller, J. Antonio Martí-
nez i Antoni Jové. Els equips 

Els equips del CT la Pobla enceten temporada 
a la  Lliga Catalana

que disputen aquesta cate-
goria, a més dels poblatans, 
són: Vall d’Hebron, Andrés 
Gimeno, Hospitalet, Sant An-
dreu de la Barca, Vilanova i 
la Geltrú, Egara i Laietània.
Relacionat amb l’entitat, 
alumnes de l’Escola de Ten-
nis jugaran, a partir de no-
vembre, a la Lliga de Ter-
rassa, dins de la categoria 
aleví masculí. Els nens que 
disputaran aquest campio-
nat seran: Joel Medina, Oriol 
Ferrús, Jan Muñoz, Nil Sote-
ras, Pau Díez, Marc Alegre, 
Ivan Soteras, Tanis Moreno, 
Pol Andrés i Arnau Soler.
Quant a les instal·lacions es-
portives, cal dir que l’Ajunta-
ment ha portat a terme, du-
rant aquest mes d’octubre, 
diverses millores: canviar la 
terra batuda de la pista nú-
mero 1, pintar l’entrada al 
local, el sostre, les parets 
i les portes dels vestidors i 
les ratlles i el mur de la pista 
número 1. La primera actu-
ació l’ha realitzat l’empresa 
Sport F. Megias, SL i les al-
tres, l’empresa local Pintura 
i Decoració Manel Vega, SL. 
Aquesta obra de manteni-
ment ha tingut un cost d’uns 
6.600 euros.
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Thermage CPT System aca-
ba d’arribar al mercat espa-
nyol però als EUA és ja el 
tractament mèdic estètic més 
demandat, gràcies als grans 
resultats que aconsegueix en 
remodelat facial i corporal. 
Thermage CPT System és 
l’equip de radiofreqüència 
més avançat per al tibat de 
la pell i remodelació corpo-
ral, un sistema no invasiu que 
aconsegueix resultats en una 
sessió. El nou equip Therma-
ge és l’evolució de l’antic Ter-
maCool, però les seves pres-
tacions són molt més grans 
gràcies a una sèrie de millo-
res. Incorpora importants no-
vetats, com un capçal vibra-
tori i la tecnologia patentada 
CPT. Amb aquests avenços, 
s’han eliminat les molèsties 
del tractament i a més s’acon-
segueixen millors resultats en 
menys temps de tractament. 
Thermage aconsegueix retor-
nar el to i tensar la pell arruga-
da, apergaminada i flàccida de 
la cara i també de zones com 
l’abdomen, braços i glutis. Els 
seus nous capçals permeten 
treballar en aquestes zones 
grans del cos, reduint a la mei-
tat el temps del tractament. 
 

COM FUNCIONA I QUINES 
NOVETATS APORTA AQUEST 
NOU EQUIP?
 
Thermage empra una tecno-
logia patentada de radiofre-
qüència exclusiva al mercat, 
Comfort Premi Technology 
(CPT), que escalfa diferents 
capes de la pell estimulant la 
síntesi del coŀlagen i elastina. 
La novetat que aporta aquest 
nou equip és que, gràcies 
al seu nou capçal, aconse-
gueix portar fins a les capes 
més profundes de la pell una 
major intensitat de calor que 
tecnologies anteriors, de ma-
nera que s’obtenen millors 
resultats que qualsevol radi-
ofreqüència. A més, el seu 

capçal, únic al mercat, emet 
una vibració contínua que 
no només adorm la pell, sinó 
que aconsegueix enganyar 
al sistema nerviós perquè no 
reconegui l’estímul de la calor. 
 

EN QUINES ZONES DEL
COS ES POT APLICAR?
 
Pràcticament podem tractar 
qualsevol part del cos que 
presenti flacciditat, permet 
a més treballar en parts del 
cos fins ara gairebé impos-

sibles, com panxa, cuixes, 
natges, genolls, braços, la 
cara complerta o només 
l’àrea del contorn d’ulls. 
Es pot utilitzar en qualsevol 
tipus de pell.
 

ES DOLOROSA?
 
No i aquesta és la seva prin-
cipal avantatge. Thermage 
té un capçal especial que 

emet una vibració contínua 
amb la qual s’aconsegueix 
un doble objectiu: adormir 
la pell lleugerament ia més 
enganyar al sistema ner-
viós perquè no reconegui 
l’estímul de la calor. La raó 
és que, si al sistema nervi-
ós se li manen dos estímuls 
diferents, calor i vibraci-
ons, es despista i no sap 
a qual prestar atenció. Per 
tant, no requereix d’anes-
tèsia local ni de cap altra 
preparació i ens permet 
treballar en àrees àmplies.

QUANTES SESSIONS SON NE-
CESSÀRIES?
 
Una sola. Després de la ses-
sió es noten els primers resul-
tats perquè té un efecte lifting 
post-tractament que després 
desapareix. El 80% dels re-
sultats s’aprecia a partir dels 
sis mesos, potser en el cos 
una mica més, i van millo-
rant gradualment fins a l’any. 

1 sola sessió d’aquest nou equip de radiofreqüència és suficient per eliminar flacciditat, reafirmar i realçar rostre i cos
 

Nou Thermage CPT System

QUINS RESULTATS S’ACON-
SEGUEIXEN, QUINES SON LES 
SEVES INDICACIONS?
 
Aquest tractament aconse-
gueix reafirmar el rostre que 
ha perdut finor, el solc na-
sogenià es redueix i la zona 
dels ulls aconsegueix aixe-
car la parpella i difuminar 
línies d’expressió. És molt 
eficaç en la zona del coll, on 
tenim tan pocs tractaments 
que es puguin realitzar, 
aconsegueix tensar la pell 

arrugada i flàccida. El mateix 
passa amb zones com ab-
domen , glutis o braços, on 
estem comprovant que ajuda 
a reduir la cel·lulitis i millora 
l’aspecte de pell de taronja.
Després de cada sessió 
es pot seguir la rutina di-
ària amb normalitat, es 
pot realitzar en qualsevol 
època de l’any, en qualse-
vol tipus i color de pell i no 
cal evitar l’exposició al sol. 

PERQUE THERMAGE CPT 
SYSTEM ES UN DELS MI-
LLORS SISTEMES DE REJOVE-
NIMENT SENSE CIRUGIA DEL 
MOMENT?
 
Cap altre tractament facial 
aconsegueix mantenir els 
resultats, sense realitzar re-
tocs, durant tant de temps. A 
més, es tracta un tractament 
que no és invasiu que no re-
quereix d’agulles ni de bistu-
rí, que no té efectes secun-
daris, que no deixa cicatrius 
o crostes i amb el qual no es 
corre cap risc derivat d’una 
anestèsia. Aconsegueix un 
resultat molt natural i millora 
considerablement la textura 
general de la pell, alentint a 
més el procés d’envelliment 
al llarg dels següents anys. 
  

TE ALGUN EFECTE 
SECUNDARI?
 
Cap. De fet és un veritable 
tractament dels anomenats 
lunch time perquè després 
de cada sessió es pot seguir 
la rutina diària amb normali-
tat. Es pot realitzar en qual-
sevol època de l’any i no 
cal evitar l’exposició al sol. 
 

A QUINA EDAT ES RECOMANA 
EL TRACTAMENT?
 
En general, el recomanable 
és fer-ho a partir dels 35 o 
40 anys, que és quan es co-
mença a notar que la pell es 
va perdent la seva finor i es 
va despenjant. És un tracta-
ment preventiu perfecte.
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Ni en les previsions més opti-
mistes es podia preveure que 
230 persones prenguessin part 
diumenge passat a la I Cursa i 
Caminada Solidària “Suma’t al 
Rosa”, organitzada per la Junta 
Local de l’Associació Espanyo-
la Contra el Càncer de Montbui, 
amb el suport de l’Ajuntament 
de Montbui –regidoria d’Es-
ports- i l’Espai de Salut i Es-
ports Mont-aQua (que va cedir 
les dutxes als/les participants). 
L’activitat tenia un preu d’ins-
cripció de 8 euros, a benefici ín-
tegrament de l’AECC i la recer-
ca contra el càncer de mama.
La prova no competitiva es va 
dur a terme amb sortida i ar-
ribada a l’Av. de l’Esport de 
Montbui. Els participants van 
completar un circuit semiurbà 
de cinc quilòmetres pel terme 
municipal montbuienc. La sorti-
da es va donar a un quart de 12 
del migdia, i prèviament tothom 
va poder posar-se la samar-

reta preparada per a l’ocasió, 
“Suma’t al Rosa”. També just 
abans de començar es va mos-
trar una pancarta amb el lema 
de l’AECC “Catalunya contra el 
càncer”.
Els participants, majoritària-
ment dones, van poder com-
pletar el recorregut saludable 
tant corrent com caminant, i en 
menys d’una hora ja estaven 
tots els participants en el punt 
d’inici sense incidències remar-
cables. 
Un cop finalitzada l’activitat físi-
ca es va procedir a realitzar un 
sorteig d’obsequis entre els par-
ticipants, aconseguits a través 
de la col·laboració de diferents 
patrocinadors i firmes comerci-
als.
La I Cursa i Caminada Solidària 
“Suma’t al Rosa” va ser la dar-
rera de les activitats celebrades 
a Montbui per conmemorar 
el Dia Internacional Contra el 
Càncer de Mama celebrat el 
passat dia 19. 

Més de 230 persones van prendre 
part a la i cursa i caminada 
solidària “Suma’t al rosa” MONTBUI / LA VEU

La Sala Auditori de l’Espai 
de les Arts i del Coneixement 
Mont-Àgora acollirà aquest 
proper diumenge la I Marató 
de Cinema de Terror. L’acti-
vitat es durà a terme a partir 
de les tres de la tarda. Dona-
ran inici així gairebé més de 
9 hores de cinema de terror 
ininterromput, amb la projec-
ció de les pel·lícules  “Ocu-
lus” (15.00 hores), “Polterge-
ist 2015” (17.00 hores), “La 
cabaña en el bosque” (18.45 
hores), “Babadook” (20.45 
hores)  i “Insidious 3” (22.30 
hores). Es tracta de cinc pel-
lícules que s’emetran per 
aquest ordre, i que podran 
veure’s en aquesta I Marató 
de Cinema que es realitzarà 
l’endemà de la Nit de “Ha-
lloween”. 
El preu únic per poder veure 
les pel·lícues de la I Marató 
de Cinema és de 10 euros 
–amb l’entrada es podran 
veure totes les pel·lícules, 
o aquelles que desitgi cada 
espectador segons les seves 
preferències-. 
Cal recordar que la Sala Au-
ditori de Mont-Àgora dispo-
sa de 422 seients. Hi haurà 

servei de bar i es garanteix 
facilitat d’aparcament gratuït 
al Passeig Catalunya, amb 
gairebé 150 places molt pro-
peres a l’edifici Mont-Àgora. 
Es preveu que la I Marató 
de Cinema de Terror finalitzi 
pels volts de les 12 de la nit.

Els cinemes montbuiencs 
participen a la “Festa del 
Cinema”  
Els dies 3, 4 i 5 de novembre 
es durà a terme a una nova 
edició (9a) de la « Festa del 
Cinema”, un esdeveniment 
organitzat per la Confedera-
ció de Productors Audiovisu-
als d’Espanya (FAPAE), la 
Federació de Distribuïdors 
de Cinema (FEDICINE), la 
Federació de Cinemes d’Es-
panya (FECE) i l’Institut de 
les Ciències i les Arts de 
l’Àudiovisual (ICAA). L’objec-
tiu de l’activitat és fomentar 
l’assistència a les sales de 
cinema, amb la possibilitat 
de gaudir de pel·lícules d’es-
trena a preus molt econòmics 
(2’9 euros per entrada). Ci-
nemes Mont-Àgora pren part 
en aquesta iniciativa, que es 
realitzarà els dies dimarts 3, 
dimecres 4 i dijous 5 de no-

vembre, amb projeccions de 
cinema especials, a un preu 
de 2’9 euros.
Les pel·lícules que es podran 
veure a Cinemes Mont-Àgora 
durant les sessions especi-
als de “La Festa del Cinema” 
seran “PAN, Viaje a Nunca 
Jamás” (el dimarts 3 i el di-
mecres 4 de novembre, a les 
18.30 i a les 20.30 hores). 
També es podrà veure “El 
desconocido” (el dimecres 
4  a les 18.15 i a les 20.15 
i el dijous 5 a les 18.15 i a 
les 20.30) i “Los miércoles 
no existen”, amb sessions el 
dimarts 3 a les 18.00 i 20.15 
hores i el dijous 5 de novem-
bre a les 18.00 i les 20.15 
hores.
De la mateixa forma que en 
edicions anteriors, els espec-
tadors caldrà que s’acreditin 
primer a la pàgina web www.
fiestadelcine.com. Això farà 
que puguin tenir un preu re-
duït per entrada durant els 
tres dies que dura aquesta 
promoció. Cal dir que els me-
nors de 14 anys i els majors 
de 60 no caldrà que s’acre-
ditin i tindran directament les 
entrades al preu reduït de 2’9 
euros. 

Diumenge, primera marató de cinema de terror 
a Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU

Diumenge passat va tenir 
lloc la tradicional “Festa de la 
Tardor” a La Tossa de Mont-
bui. A les 10 del matí es van 
encetar les activitats, amb 
una Caminada pel bosc per 
conèixer l’antic ofici de fer 
fogots. Es tractava d’una 
activitat de dinamització per 
tal de descobrir els antics 
oficis relacionats amb els 
espais forestals de Montbui. 
En aquesta ruta, Gerard Pa-
radell va oferir un taller de 
“fogots”. Hi van participar 
una vintena de persones, 
que van seguir atentament 
les explicacions donades per 
Paradell. De forma paral·lela, 
i per a aquelles persones 
que no podien dur a terme 
la caminada es va dur a ter-
me un col·loqui sobre oficis i 
pràctiques com els mateixos 
fogots, els carboners i els 
escorçaires. Aquesta xerra-
da, sota el títol “Comparteix 
vivències del bosc mentre 
degustes una xocolata” es va 
dur a terme dins l’Oficina de 
Turisme de La Tossa, la qual 
es va omplir de gom a gom. 
La xocolatada va ser oferta 

per la cooperativa l’Arada, la 
qual desenvolupa el projecte 
“Montbui, entorn en acció”.
Cal destacar que el projecte 
“Entorn en acció” vol estudi-
ar les relacions que els veïns 
de Montbui estableixen amb 
el seu entorn, tot creant una 
cultura i un paisatge propi. 
El projecte es realitza amb 
la participació i dinamització 
dels veïns de Montbui, i amb 
metodologies de fonts orals.
I per cloure la “Festa de la 
Tardor”, a les 12 del migdia 

Celebrada la tradicional “Festa de la tardor” a 
la Tossa de Montbui

es va celebrar una missa a 
l’església, durant la qual es 
farà un homenatge a aque-
lles parelles que es van ca-
sar a La Tossa i que celebren 
enguany els seus 25 o 50 
anys de casats. L’activitat va 
ser organitzada pel Consorci 
La Tossa (format per la Fun-
dació La Tossa i l’Ajuntament 
montbuienc), amb la col-
laboració del projecte Entorn 
Viu Montbui i la Diputació de 
Barcelona .

UN VOL EN GLOBUS  és:

www.caminsdevent.com

Jose�na Ribas Sans
       d’Òdena

La guanyadora d’
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El Centre Cívic La Vinícola 
serà enguany novament el 
punt de trobada dels perso-
natges de ficció més terrorífics 
i a la vegada divertits durant la 
nit del 31 d’octubre (“Hallowe-
en”). Com ja és tradició, i du-
rant unes hores, el Passatge 
del Terror  permetrà veure als 
visitants una Vinícola amb per-
sonatges d’allò més singulars: 
enterradors, zombies, mons-
tres diversos... No hi faltaran 
els personatges i ambientaci-
ons més temibles de l’imagi-
nari col·lectiu...Un any, més, 
un nombrós grup de voluntaris 
i voluntàries de Montbui però 
també d’altres municipis de la 
Conca d’Òdena faran possible 
aquest Passatge, que any rere 
any aconsegueix un notabilís-
sim èxit de públic. Enguany 
des de l’organització es torna 
a apostar per uns maquillat-
ges molt treballats i per unes 
escenografies que sorpren-
dran a grans i petits per la 
seva originalitat en un entorn 
que mai deixa indiferent com 
són les diferents sales i espais 

“transformats” del CCC La Vi-
nícola.
L’activitat tornarà a ser possi-
ble gràcies al treball dels vo-
luntaris, al suport fonamental 
de l’Associació de Jov@s de 
Montbui i a la tasca de l’àrea 
de Joventut de l’ajuntament de 
Montbui. 
Per a la gran majoria de visi-
tants el preu d’accès per veu-
re el Passatge serà d’un euro i 
es pagarà a la mateixa taquilla 
d’accés, el dia 31 abans de les 
21.30 hores. 
Enguany com a novetat cal 
destacar que hi haurà 200 
visitants que podran visitar el 
“Passatge del Terror” amb una 
entrada exprés (costa 2 euros, 
el doble del preu normal) i això 
vol dir que podran fer una cua 
diferent, més ràpida que la 
que faran la resta de visitants. 
Durant els darrers dies es van 
posar a la venda els tickets 
per accedir a l’accés exprés 
al Passatge als comerços i 
establiments col·laboradors 
d’aquesta edició: Zbitt Mont-
bui, Pesca Salada Anoia i 
Gonzalo. 

Dissabte es farà a Montbui el 
novè “Passatge del terror”

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper dissabte tindrà 
lloc una matinal amb activitats 
infantils per tal de celebrar la 
festa de la Castanyada. La 

matinal inclourà diferents ta-
llers i activitats per als més 
menuts, i es durà a terme da-
vant l’Ajuntament entre les 10 
del matí i la una del migdia.

Activitats infantils per la 
Castanyada

ÒDENA / LA VEU

Al municipi d’Òdena se cele-
braran diferents castanyades 
populars. El divendres 30 
d’octubre al Pla d’Òdena es 
començarà la festa a les 18.30 
h amb la cercavila pels carrers 
de Sant Pere i Pla de la Masia 
on els nens aniran disfressats 
segons la tradició del Ha-
llowen, i esperaran rebre ca-
ramels. A les 19.15 h hi haurà 
l castanyada al Centre Cívic 
del Pla d’Òdena i a les 19.45 h 
serà el torn de l’animació per a 
petits i grans a càrrec del Mag 
Xule, també al mateix Centre 

Cívic del Pla d’Òdena. Aques-
tes activitats són organitza-
des per l’Associació de Veïns 
La Coraza i rep el suport de 
l’Ajuntament d’Òdena com la 
castanyada que se celebra-
rà el dissabte 31 d’octubre  a 
partir de les 19.30 h al Centre 
Cívic del Pla d’Òdena. Aques-
ta vegada hi haurà castanyes, 
moniatos, coca, panellets i 
moscatell. Aquesta castanya-
da és organitzada per l’Asso-
ciació de Jubilats del Barri de 
Sant Pere i Pla de la Masia.
I la darrera festa popular serà 
la que també se celebrarà el 

darrer dissabte d’octubre al 
Casal d’Avis d’Òdena al Cen-
tre fraternal i Instructiu d’Òde-
na. El sopar del 31 d’octubre 
començarà a les 21.30 h i 
per arrodonir la festa, que és 
oberta a tothom, hi haurà mú-
sica en directe amb el músic 
Santané. El preu del sopar és 
de 13 euros pels socis i de 15 
euros pels que no ho són. Per 
a fer les reserves cal trucar 
a un d’aquests dos telèfons: 
93 8037928 (Àngela) o bé al 
938036794 (Joan).

Castanyades a Òdena

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena, amb 
conveni amb el de Vilanova 
del Camí, prepara un curs so-
bre el lideratge i el coaching 
aplicats a les nostres empre-
ses. La durada del curs serà 
de 16 hores i és gratuït. Es 
durà a terme els dilluns 2, 9, 
16 i 23 de novembre de les 

9.30 h fins les 13.30 h. Per a 
més informació i inscripcions 
es poden fer al correu electrò-
nic peconomica@vilanovadel-
cami.cat o bé trucant al telèfon 
93 805 44 11 (ext. 5) del carrer 
dels impressors, 12 del Polí-
gon Riera de Castellolí.
L’objectiu del curs és reflexio-
nar sobre el paradigma actual 

de la gestió de les persones 
en les empreses, sensibilitzar 
la importància de l’actuació 
de les persones dins de l’or-
ganització. Les necessitats 
d’integració i compromís en 
temps de crisi. Contemplar el 
lideratge com un factor clau. I  
per descomptat, conèixer els 
principis bàsics del coaching.

Curs sobre lideratge i coaching a Òdena

ÒDENA / LA VEU

En Francesc Puertas, com as-
sessor de diferents empreses 
a nivell mundial del disseny 
dels sostenidors, va fer una 
xerrada el passat dijous 22 
d’octubre al saló de plens de 
l’Ajuntament d’Òdena. Allà ex-
plicà la història de l’invent que 
revolucionà el món de la moda 
íntima per girar full a les incò-
modes cotilles metàl·liques 
l’any 1907 amb En Pierre Poi-
ret, qui va crear els sosteni-
dors.  Aquesta peça de roba 
que a més de pràctica pot ar-
ribar a ser molt seductora ja la 
trobàvem en forma d’artefacte 
entre els romans. Primera-
ment els sostenidors només 
tenien la funció de sostenir. I 
amb els anys s’han creat di-
ferents tipus de sostenidors, 
uns per fer esport, altres per 

anar més mudada, d’altres per 
donar el pit a les criatures... 
D’aquesta manera al llarg del 
segle XX es va anar diversifi-
cant l’oferta de sostenidors. I 
la tipologia de dona també va 
anar prenent rellevància, i és 
que hi ha diversitat de formes 
de pits, i si es té en compte 

El saló de plens odenenc va acollir una 
xerrada sobre sostenidors

dur els sostenidors adequats  
ajuda a tenir una millor salut. 
Segons estudis, un 70 % de 
les dones no porten els soste-
nidors adients. L’objectiu dels 
sostenidors, doncs, és acon-
seguir la màxima comoditat 
possible i salut.

CASTELLOLÍ / LA VEU

El proper diumenge  a les 11h 
del matí, a l’Esglèsia Vella de 
Castellolí celebrarem la Missa 
de tots Sants oficiada pel Mos-
sen Eduard Flores i cantada 
per la Coral d’Aulí, el Cemen-
tiri romadrà obert de dilluns 30 
a diumenge 1 de 10 del matí a 
6 de la tarda.

Festa de Tots Sants a 
Castelloí
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El proper dissabte, la figura de 
la Castanyera serà protagonis-
ta de l’ambient  comercial al 
Mercat Municipal de Sant Hilari 
de Vilanova del Camí que un 
any més, convida la cliente-
la a viure aquesta celebració. 
L’Associació de comerciants 
de Sant Hilari, juntament amb 
l’Ajuntament i l’esplai Endinsa’t 
han organitzat una matinal fes-
tiva, amb activitats per a infants 

de 3 a 12 anys. 
L’espai de joc i diversió s’obri-
rà a partir de 2/4 d’11 del matí 
i fins a 2/4 de 2 del migdia, a la 
plaça i cap a dos quarts d’1 del 
migdia és prevista l’arribada de 
la Castanyera. 
Aquesta és una de les festes 
tradicionals del calendari que 
el mercat vilanoví aprofita per 
promocionar la seva activitat i 
de retruc oferir una estona de 
lleure a la quitxalla.  

Castanyes i jocs a l’entorn 
del Mercat de Sant Hilari, 
aquest dissabte

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Des del Servei d’Esports de 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí han creat un nou progra-
ma d’activitat dirigida que vetlla 
per la salut i la condició física 
dels infants i adolescents. Està 
pensat per a nois i noies de 3r 
de primària fins a 2n d’ESO i 
obert a tota la població entre els 
9 i 14 anys. Es farà dos cops 
per setmana, els dilluns i dime-
cres a les 6 de la tarda al gim-
nàs de l’Escola Joan Maragall. 
Són sessions que duraran uns 
50 minuts i que volen oferir fit-
ness júnior a nois i noies que 
no volen renunciar a fer esport, 
però que no es decanten per 
cap modalitat esportiva de les 

que s’ofereix en aquesta franja 
horària -normalment específica 
d’un únic esport. 
El preu és de 21,50 euros al 
mes i la matrícula és gratuï-
ta fins el dia 20 de desembre. 
A més, el Servei d’Esports ha 
posat a disposició un val de 
promoció que permet dues ses-
sions gratuïtes de prova fins el 
dia 11 de novembre. El podreu 
trobar a l’Edifici d’Entitats en un 
dels mostradors de l’entrada. 
Per més informació podeu tru-
car al 93 805 44 11 extensió 1. 
L’activitat es farà al Gimnàs 2 
de l’Escola Joan Maragall, amb 
entrada pel carrer Cristòfor Co-
lom.  

Nou programa esportiu 
extraescolar per a adolescents

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Prop d’una vintena de perso-
nes van participar dissabte a 
l’acte inaugural de la campa-
nya “Aixequem les persianes” 
a Vilanova del Camí. Un pro-
grama de la Xarxa de Barris 
amb Projectes que es va crear 
l’any 2007 per impulsar l’inter-
canvi d’experiències entre els 
ajuntaments que desenvolu-
paven projectes finançats pel 
Fons de Foment del programa 
de barris i les àrees urbanes 
d’atenció especial. 
A Vilanova del Camí hi han 
participat en aquesta edició, 
quatre locals buits, i s’han 
adjudicat aquests aparadors 
a set iniciatives comercials i 
artesanes locals que durant 
dos mesos podran exposar els 
seus articles, productes i ser-
veis sense cap tipus de cost.
En aquesta edició també s’han 
posat a disposició dels empre-
nedors locals una altra bateria 
de locals per a ser llogats. En 
total es podran llogar cinc lo-
cals més ubicats al casc antic 
i Camp del Rei que sumats als 
aparadors disponibles confor-
men una oferta molt atractiva, 
amb nou locals disponibles.
La regidora d’Obres i Urba-
nisme i responsable de la Llei 
de Barris, Rosi Grados, ha fet 

una valoració molt positiva de 
la participació comercial i de 
l’ocupació dels locals.
Grados aposta per fer créixer 
aquesta iniciativa i exporta-la 
a la resta del municipi. No serà 
en el marc de la Llei de Barris 
perquè això els limita el perí-
metre al casc antic i el Camp 
del Rei, però estan valorant la 
proposta de crear una nova 
campanya amb el suport i la 
col·laboració de l’Àrea de Pro-
moció Econòmica. La regidora 
d’Urbanisme ha explicat que 
ja tenen alguns comerços in-
teressats en participar en una 
campanya de característiques 
similars i obrir persianes en al-
tres carrers del municipi.
A l’acte de dissabte també hi 

A Vilanova del Camí, set iniciatives 
comercials i artesanes aixequen les 
persianes de quatre locals buits 

va participar la regidoria de 
Promoció Econòmica que va 
tornar a explicar les tres línies 
de subvenció que tenen ober-
tes per ajudar tant a comerços 
com a empresaris.  Grados ha 
explicat que molts comerços 
desconeixien aquestes ajudes 
i ha insistit en la importància 
de fer arribar aquesta infor-
mació a tots i cadascun dels 
comerços i empreses del mu-
nicipi.
L’acte de dissabte, que va 
comptar amb una nodrida 
representació municipal,  va 
finalitzar amb una explicació 
sobre l’elaboració de cervesa 
artesana  i un tast que va anar 
a càrrec de l’empresa local 
Espina de Ferro.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Si no sou porucs i us agrada 
passar por de veritat teniu 
una cita obligada a Vilanova 
del Camí el proper dissabte 
31 d’octubre. Javier Pérez-
Vico i Raül Bocache, de l’en-
titat +Q Cine han preparat 
una nit terrorífica pels amants 
d’aquest gènere. 
Sota el títol “Noche de mi-
edo”, Pérez-Vico i Bocache 
han recuperat la idea de les 
“12 hores de terror” un mo-
nogràfic de terror que fa dos 
anys que no es celebra per 
diferents motius. Enguany, 
animats per la bona acollida 
que va tenir el primer festival 
de curtmetratges i per les de-
mandes dels seguidors, han 
convocat una edició exclusiva 
de curts de terror que ha su-
perat totes les expectatives. 
El primer festival de curts de 
terror ha comptat amb 109 
inscripcions tot i que finalment 
només han entrat a concurs 
69. La resta es van descartar 
perquè no eren d’àmbit naci-

onal. Com a curiositat dir que 
s’han rebut projectes d’arreu 
del món: Mèxic, Brasil, Corea 
del Sud, Estats Units, Japó, 
Austràlia o la Índia. 
Els responsables del Festival 
s’han mostrat satisfets tant 
per la quantitat com per la 
qualitat dels curts que s’han 
presentat al concurs. La pun-
tuació mitjana dels curts és de 
6,5 mentre que la mitjana de 
les nou propostes finalistes, 
és de 8,5. Bocache i Pérez-
Vico també han valorat amb 
satisfacció la gran varietat de 
temàtiques, dins el gènere de 
terror, que han rebut: des del 
thrillers, al suspens passant 
per la intriga, el psicokiller o 
els zombis. 
El proper 31 d’octubre, de 
set a nou del vespre, podrem 
veure les nou cintes seleccio-
nades i conèixer el curt gua-
nyador, que recordem tindrà 
un premi de 250 euros. Des 
de +QCine ja han contactat 
amb els directors d’aquests 
curts i la majoria han confir-

mat la seva assistència a la 
gala. 
Després del festival de curts 
es farà un recés i a partir de 
dos quarts d’onze es projec-
tarà la pel·lícula “Expediente 
Warren: The conjuring” una 
cinta basada en fets reals 
que ha tingut molt bona críti-
ca i que segons explica Javi-
er Pérez-Vico “fa molta, molta 
por”.
L’entrada per gaudir d’aques-
tes dues activitats de “Noche 
de miedo”: el festival de curts 
de terror i la projecció d’Expe-
diente Warren, costa dos eu-
ros, però podeu gaudir d’una 
entrada a un preu encara més 
reduït: un euro i mig.

+QCine prepara una nit de terror no apta per a 
porucs ni per a cardíacs

i

EL GUANYADOR D’UN TASTEIG  D’ESCALADA

     D’OCTUBRE ÉS:

Gerard
López

de Jorba



“No volem diners, volem saber què van fer 
amb la nostra filla i que es faci justícia”
CABRERA / JORDI PUIGGRÒS

“No volem diners, no fem tot 
això per a que ens donin un xec 
i callem. El que volem saber és 
què van fer amb la nostra filla 
i que es faci justícia”. Així de 
clars són Ampar Monteagudo 
i Daniel Zorrilla, els pares de 
Clàudia, la nena d’onze anys 
d’edat que el febrer passat va 
morir quan s’havia de sotmetre 
a una petita intervenció amb 
anestèsia general a l’Hospital 
Quirón-Dexeus de Barcelona.
Nou mesos després del fatal 
desenllaç, el silenci judicial por-
ta de cap als pares. La indigna-
ció creix cada dia que passa, i 
es temen que se’ls vulgui pren-
dre el pèl. “No ho permetrem”, 
diuen quasi a l’uníson. “Se’ns 
va trucar un dia des de l’hos-
pital per a que hi anéssim, a 
asseure’ns a parlar, però quan 
vam dir que ens acompanyaria 
el nostre advocat, van canvi-
ar d’idea. Això vol dir alguna 
cosa, no?”, diu Daniel, també 
regidor a l’ajuntament de Ca-
brera d’Anoia pel PSC. 
Els pares no han endegat cap 
acció judicial per la via civil, 
que té conseqüències econò-
miques, i que és la via més 
habitual en casos d’aquestes 
característiques. Han preferit 
la via penal, que es dirigeix no 
cap a l’hospital, sinó cap al per-
sonal concret que va intervenir 
la Clàudia.
“Portem nou mesos, i no sa-
bem de què va morir la nostra 
filla. Quan la jutgessa va orde-
nar l’exhumació del cadàver, 
quatre dies després de morir, 
vam veure com dins del cos 
només hi havia llençols. S’ho 

Ampar Monteagudo i Daniel Zorrilla, els pares de la Clàudia, a la foto de la dreta.

Parlen els pares de la Clàudia, la nena d’onze anys d’edat de Cabrera que va morir sobtadament en un hospital de BCN

La Clàudia portava 11 
anys tractant-se a la 
Quirón Dexeus grà-
cies a un conveni de 
la Seguretat Social 
amb aquest hospital 
de prestigi
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van endur tot. Què li van fer, 
a la Clàudia?”, es pregunta 
l’Ampar. El pare va signar un 
document per sotmetre el ca-
dàver de la seva filla a l’autòp-
sia habitual en aquests casos, 
però ningú no el va avisar que 
també havia de signar una ca-
sella en el mateix full en què 
soŀlicitava la recuperació dels 
òrgans. “En un moment com 
aquell, jo no podia fixar-me en 
res, posi’s en el meu lloc, aca-
bava de morir-se la meva filla”, 
diu el Daniel.

Onze anys anant a la Dexeus, 
i per la Seguretat Social
La família portava onze anys 
anant a la Quirón-Dexeus per 
al tractament que se li feia a la 
nena. “Era com de la família, 
els metges i les infermeres la 
coneixien”, diuen els pares. Hi 
anaven per la Seguretat Soci-
al, que té conveni amb aquest 
prestigiós hospital privat per a 
aquests tractaments. “En can-

vi, quan va morir, de seguida 
van canviar les cares i tothom 
fugia, ni tal sols va venir ningú 
de l’hospital a l’enterrament de 
la nena”, explica el Daniel. “Ja 
ens va semblar molt estrany, 
tot això”.

La jutgessa demana els 
òrgans per a un estudi
Recentment, la jutgessa del 
jutjat penal número 15 de Bar-
celona, que és qui porta les di-
ligències del cas, ha demanat 
els òrgans de la Clàudia, dipo-
sitats per Quirón-Dexeus, per 
a sotmetre’ls a un estudi toxi-

cològic. “I si no són els seus 
òrgans?, tenim dret a saber si 
són els seus i a un estudi com-
plet, per això els voldríem tenir 
per fer-se una autòpsia privada 
en un centre fora de Catalu-
nya, aquí ja no ens fiem”, diu 
l’Ampar.
A més, el Catsalut, organisme 
de la Generalitat que pagava 
el tractament de la Clàudia, 
no s’ha personat en el cas ni 
mai ha volgut saber per què va 
morir. 
La lentitud de la justícia exas-
pera els pares, que saben que 
el judici pot tardar quatre o cinc 
anys en arribar. 
“Aquells dies, la Clàudia esta-
va normal. Menjava de forma 
habitual, abans d’entrar a la 
sala d’operacions em va dir 
que després de despertar-se, 
voldria una bossa de patates 
fregides... Si hagués tingut una 
infecció prèvia, se li notaria, 
i no era així”, diu l’Ampar. Un 
metge madrileny va observar 

en les analítiques fetes al ca-
dàver que la nena podia patir 
una sèpsia (infecció) en uns 
ferros que portava per al trac-
tament de l’allargament de tí-
bies. La mare havia observat 
dies abans “una mena de ge-
latina transparent que li sortia 
dels guixos de la cama, i el 
metge, en veure-la, va afirmar 
que no li preocupava, però va 
ordenar una radiografia per as-
segurar-se. Quan la va veure, 
va programar de seguida una 
intervenció amb anestèsia ge-
neral. Què va veure, allí? No 
ho sabem”, diu l’Ampar. 
“No descansarem fins saber 
la veritat”, expliquen els pares, 
que aviat iniciaran una cam-
panya per recollir fons per a 
ajudar a abonar les enormes 
despeses judicials que causa 
tot plegat. “El que ha passat, li 
pot succeir a un altre nen. Se 
que tot això s’ha fet malament, 
i vull que es castigui”,  

PIERA / LA VEU

Simpatitzants, militants, regi-
dors i alcaldes varen retre un 
homenatge divendres passat 
al que fins ara ha estat alcalde 
de la Vila de Piera, en Jaume 
S. Guixà i Soteras pels seus 
28 anys de dedicació a la Vila 
de Piera i a la comarca de 
l’Anoia.
L’acte, que també va comptar 
amb la diputada anoienca al 
Parlament de Catalunya Ma-
ria Senserrich, va aplegar al 
voltant d’una vuitantena de 
persones en un sopar al Res-
taurant la Cantina de Piera. 
Després del sopar se li va fer 

entrega d’una medalla amb 
l’escut de la Vila de Piera, un 
quadre amb els cartells electo-
rals de les diferents eleccions 
que ell mateix ha encapçalat i 
un vídeo que recollia els tes-
timonis de persones que han 
pogut compartir vida política 
amb ell durant aquests anys.
Tots els que varen participar 
d’aquest homenatge li van 
donar el reconeixement pels 
seus anys com a regidor a 
l’oposició, com a alcalde du-
rant setze anys de la Vila de 
Piera i com a conseller comar-
cal de l’Anoia. 

Homenatge a Jaume S. Guixà i 
Soteras, exalcalde de Piera

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt ha autoritzat la col-
locació d’una pantalla acústica 
a l’exterior de la Llar d’Infants 
Sol Solet per disminuir el so-
roll ambiental. Aquest projecte 
és una prova pilot única a tot 
l’Estat i no tindrà cap cost per 
a les arques municipals.
S’han instal·lat 40 metres qua-
drats de pantalla, amb pla-
ques de 2x2 metres. Els pa-
nells estan confeccionats amb 
un material reciclat procedent 
de les restes de la indústria 
de l’adobatge de pells. S’han 
realitzat proves acústiques per 

part d’APPLUS que reflectei-
xen un índex global de reduc-
ció acústica de 24 decibels. 
En el desenvolupament i pro-
ducció d’aquestes pantalles 
hi han intervingut les entitats 
i empreses Leitat (ubicada al 
Centre d’Innovació Anoia, de 
Vilanova del Camí), Plasfi, SA, 
Nobatek i el Centre Tecnològic 
Eurecat. 
La construcció d’aquestes pla-
ques forma part d’un projecte 
europeu que es diu Taimee 
(Thermal and Acoustic Insu-
lating Material from Finished 
Leathes Waste) i s’ha fet en 
el marc del programa europeu 

CIP-Ecoinnovation. Es comp-
ta amb una aportació econò-
mica de la Unió Europea. 
L’alcalde poblatà, Santi Broch, 
ha explicat que es va tenir co-
neixement del projecte que 
estava realitzant el centre 
tecnològic Leitat, amb repre-
sentació a la nostra comarca, 
i “ens vam posar en contac-
te amb ells perquè fessin la 
prova pilot al nostre municipi. 
Esperem que amb la ubicació 
d’aquests panells disminueixi 
l’impacte acústic dels sorolls 
ambientals per tal d’afavorir el 
benestar dels infants de l’es-
cola bressol”. 

S’instal·la una pantalla acústica a la llar 
d’infants per disminuir el soroll ambiental
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PIERA / LA VEU

La nit del dissabte 31 torna el 
Castanyada Rock, a la Nau 
de Cal Sanahuja, un festival 
de música rock reivindicativa 
amb una cartellera que comp-
ta amb grups de gran renom a 
casa nostra.
El Castanyada Rock, orga-
nitzat per l’Associació Juvenil 
l’Espurna, és un festival de 
música rock reivindicativa que 
es porta a terme a Piera des 
de l’any 2004 cada 31 d’octu-
bre coincidint amb la festivitat 
de Tot Sants. El Castanyada 
Rock té dos objectius prin-
cipals: el primer és el de rei-
vindicar la festivitat autòcona 
catalana de la castanyada 
envers de l’anglosaxona del 
Halloween. Per aquest mo-
tiu s’utilitza un format atractiu 
per a la gent jove com és un 
concert. El segon objectiu és 
el de situar Piera al mapa en 
el camp de l’oci nocturn per 
una nit i en el camp de la mú-
sica reivindicativa catalana, i 
és per això que els grups que 

vénen i han vingut al Casta-
nyada Rock són grups de gran 
renom a casa nostre i prome-
ses emergents del panorama 
musical dels Països Catalans. 
Aquest any, el Castanyada ha 
confirmat la cartellera amb els 
grups següents: Fera Ferotge, 
Zoo, Banda Bassotti, Revol-
ta21, Gatibu i Ebri Knight.
Podeu obtenir informació més 
detallada de com arribar al 
concert, els grups participants 

Torna el Castanyada Rock a Piera

o la venda d’entrades al web 
www.castanyadarock.cat.

Bus nocturn gratuït
L’Ajuntament de Piera posa 
a disposició del jovent dels 
barris un servei de bus gratuït 
perquè puguin desplaçar-se al 
Castanyada Rock, amb dife-
rents itineraris i horaris, i amb 
trajecte d’anada i tornada. 
Consulteu els trajectes i hora-
ris en el document adjunt.

PIERA / LA VEU

El passat 22 d’octubre es va 
reunir la Comissió Institucional 
del Pla Educatiu d’Entorn de 
Piera (PEEP), pe tal d’aprovar 
la memòria de les actuacions 
fetes durant el curs 2014-15 i 
el pla d’actuacions per a l’ac-
tual curs 2015-16.
El passat dijous 22 d’octubre 
es va reunir la Comissió Ins-
titucional del Pla Educatiu 
d’Entorn de Piera (PEEP) a la 
sala de plens de l’ajuntament. 
La reunió va ser presidida 
pel regidor d’ensenyament, 
Josep Maria Rosell i també 
hi van assistir l’inspector de 
zona del Departament d’En-
senyament de la Generalitat 
de Catalunya, Jordi Gonzàlez; 
Domènec Selvas, coordinador 
LIC del Departament d’Ense-
nyament, així com regidors, 

tècnics municipals, membres 
de les AMPES, direccions de 
centres i les direccions de 
l’Aula Municipal de Música, 
Escola de Teatre i Biblioteca 
de Piera. El motiu de la troba-
da va ser aprovar la memòria 
de les actuacions realitzades 
durant el curs 2014-15 i el 
pla d’actuacions per a l’actual 
curs 2015-16.
El Pla Educatiu d’Entorn de 
Piera, a través de les diferents 
comissions, promou diverses 
actuacions encaminades a 
incrementar l’èxit acadèmic 
de l’alumnat i afavorir la co-
hesió social. Per aconseguir 
aquests objectius, potencia 
els valors, l’ús social de la 
llengua catalana i l’aprenen-
tatge en xarxa entre la comu-
nitat educativa. El PEEP tam-
bé fomenta la participació en 

EL Pla Educatiu entorn de Piera presenta un nou 
pla d’actuació 2015-16

diversos projectes que ajuden 
a millorar les competències i 
motivacions dels alumnes.
Les activitats del 2015-16 pre-
tenen seguir treballant amb les 
línies ja encetades en el curs 
passat però amb una voluntat 
clara d’ampliar-les. Això ho fa 
evident el pressupost destinat 
per enguany que ha passat de 
13.000 a 21.000€. Activitats 
com: organització d’uns jocs 
florals, tallers de presentaci-
ons orals pels alumnes de sisè 
de primària i 4t d’ESO, troba-
des esportives interescolars, 
trobades interegenarcionals 
entre infants i avis, parelles 
lectores a la biblioteca, tallers 
d’estudi assistit o el projecte 
entre el CAP i l’Aula Munici-
pal de Música per a prevenir 
l’obesitat infantil.

 

CAPELLADES / LA VEU

La celebració de la Castanya-
da a Capellades aquest cap 
de setmana es repartirà en 
dos dies diferents. Així, el dis-
sabte al matí per començar a 
escalfar motors “Capellades 
Comerç” farà una nova edició 
de les Botigues al Carrer, que 
anirà de les 10 a les 13:30.
Per la tarda, de 6 a 8 del ves-
pre, és quan es durà a terme 
els Tallers de Tardor a la Plaça 
Sant Jaume. D’una banda, hi 
haurà “La Xarranca” fent tallers 
de tardor per a nens i nenes. 
Se’ls proposarà fer màscares 
terrorífiques, trompetes de Tots 
Sants i titelles de xupa-xup. 

D’altra banda, des del forn de 
Ca l’Angelillo es farà tallers de 
manualitats, galetes de tardor i 
“Marrameus torra-castanyes”.
.Pel que fa al diumenge, 1 de 
novembre, el Grup Teatral de 
Capellades ha organitzat una 
nova edició de la “Castanyada 
del meu poble!”.
Tal i com ja s’ha fet en edicions 
anteriors, durant dues hores 
a Casa Bas, es podrà gaudir 
d’actuacions, degustacions, 
contes i música. 
L’entrada és lliure, però si es 
paga 3 euros, es podrà degus-
tar pa amb tomàquet i llonga-
nissa, castanyes, moscatell, 
cava i aigua.

Capellades celebra la 
Castanyada

CAPELLADES / LA VEU

Aquesta setmana es va fer 
com cada any el simulacre 
d’incendi amb tots els alum-
nes dels 3 cursos de la llar 
d’infants. La prova va anar 
molt bé ja que en només 3 
minuts, tots els alumnes i les 
professores estaven fora del 
centre.
Els més petits són desallot-
jats amb els bressols i els 
més grans, fan prèviament un 
treball. Tal i com explica la di-

rectora de la llar, Anna Mallen, 
“uns dies abans els ensenyem 
com sona l’alarma i els expli-
quem una història que serveix 
per fer entendre que quan ella 
sona, hem de sortir corrents 
fent el trenet. Ho van entendre 
perfectament i per això el si-
mulacre va anar molt bé”.
Aquest simulacre es fa cada 
any per fer un petit entrena-
ment per si posteriorment fos 
necessari desallotjar l’escola 
per alguna urgència.

Simulacre d’incendi a la Llar 
d’Infants Vailets

CAPELLADES / LA VEU

La regidoria d’equitat ha con-
vocat la primera Taula de 
Dones de Capellades, amb 
un bon èxit de participants. 
L’objectiu d’aquesta trobada, 
segons ha explicat la regidora 
Adela Morera en la presenta-
ció, “és que les dones de la 

vila siguin partícips de les de-
cisions que es prenen a nivell 
polític i que les afecten en les 
seves vides quotidianes”.
Un dels primers punts que 
s’ha tractat des d’aquest espai 
és la preparació del 25N a Ca-
pellades, el Dia Internacional 
per l’eradicació de la violència 

masclista. A banda també s’ha 
començat a posar les bases 
per altres propostes que es 
podran dur a terme.
Aquest és un grup obert a to-
tes les dones que en vulguin 
prendre part, encara que no 
hagin assistit a aquesta prime-
ra trobada.

Convocada a Capellades la primera Taula de 
Dones

CAPELLADES / LA VEU

Aquesta setmana s’ha tancat 
l’agenda de tardor a la Bibli-
oteca El Safareig de Capella-
des. D’una banda, el dimarts 
es va fer la presentació del 
llibre “Un mundo de cuerdos 
y locos”, primera obra de re-
lats de l’escriptora, poetessa 
i actriu Antonia Pilar Villaes-
cusa. Va presentar el llibre 
Jose Méndez, coordinador de 
Diálogos Poéticos.
D’altra banda, els alumnes de 
les escoles capelladines han 
aprofitat els darrers dies de 

l’exposició  “Cavall Fort, tan 
divertit com un joc”, que re-
passa la història de la publica-
ció, nascuda el desembre de 
1961. Aquesta mostra es pot 
visitar a la segona planta de 
la Biblioteca fins al dilluns 2 de 
novembre.
L’agenda d’activitats del mes 
de novembre sortirà ja la set-
mana vinent. De moment, són 
obertes les inscripcions pel 
taller familiar de teatre d’om-
bres, que es farà el dimarts 3 
de novembre a les 17:30.

Tanquem l’agenda de tardor a la 
Biblioteca El Safareig
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HERPESVIRUS FELÍ

Malaltia de vies respiratò-
ries  altes provocades per 
un virus de distribució mun-
dial. És molt freqüent en col.
lectivitats de gats (criadors, 
residències, protectores, 
gats de carrer…..).
Solen presentar una simp-
tomatologia típica que con-
sisteix en : rinitis (mocs pel 
nas), conjuntivitis (mocs 
pels ulls), febre, anorèxia, 
ulceres cornials i depressió. 
Cal recordar que quan un 
gat no pot olorar el menjar, 
no menja.
El virus s’elimina a través de 
les secrecions nasals, ocu-
lars o bucals, per tant hai h 
d’haver un contacte directe 
entre animals.
Quan apareguin qualsevol 
dels símptomes anterior-
ment citats cal anar al Vete-
rinari per tal d’administrar 
un tractament adient per 
minimitzar la simptomato-
logia i les possibles compli-
cacions secundàries de la 
malaltia.
Pel que fa a la profilaxis 
s’han de vacunar enfront 
d’aquest virus a tots el gats 
sans, es recomana fer-ho 
a les 9 setmanes de vida i 
repetir a les 12 setmanes 
d’edat i fer revacunacions 
anuals per reforçar la immu-
nitat.
Els gats que hagin passat 
la malaltia no queden pro-
tegits de per vida per tant 
s’hauran de vacunar també.

És el més lleuger dels gats domès-
tics, té un aspecte de gat compacte 
de talla petita i mitjana, normal-
ment no arriba a pesar els 3 kg.
De cap petit i  rodó, nas curt i  ample, 
de mentó ben desenvolupat, arro-
donit i  amb els palmars de les mans 
i bigotis prominents. Les orelles 
grans, lleugerament punxegudes, 
amples de la base, mitjanament 
separades. Pelatge brillant i amb 
molt de color. Ulls grans i amet-
llats que podem ser de color verd, 
or o coure, el to blau no s’accepta. 

SINGAPURA Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629

De coll curt i  gros amb potes 
musculoses i osamenta fina 
amb la particularitat del peus 
petits i  ovalats. Absència de 
eyeliner al nas i als collarets.
Es tracte d’un gat equilibrat ,  curiós, 
sociable, molt afectuós. És un gat 
sensible que reclama carícies. És dis-
cret i té una veu molt dolça, segueix 
sempre al seu amo allà on vagi i  a 
l ’aire lliure és molt bon caçador. 
El manteniment del seu pelatge 
no reclama grans cures i pot limi-
tar-ho a un raspallat setmanal.
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Un any més, Mestral i Montclar, 
amb el suport de les seves respec-
tives AMPA, s’han adherit al pro-
jecte Join Up!, que consisteix a 
descobrir el talent dels joves pro-
jectant-los cap a la seva formació 
i posterior professió.
Mestral i Montclar ofereixen el 
seu compromís als seus alumnes 
no només durant la seva forma-
ció al centre, sinó també un cop 
finalitzada la seva etapa escolar. 
Aquest projecte suposa una eina 
d’orientació preuniversitària per 
als alumnes, que podran conèi-
xer amb més seguretat els seus 
talents, les seves capacitats i cap 
on s’orienta el seu perfil universi-
tari i laboral. 

És per aquests motius que el pas-
sat  dimecres 21 d’octubre va te-
nir lloc la presentació del projec-
te Join Up! a tots els pares de les 
dues escoles. A la presentació hi 
van assistir el president de l’Asso-
ciació d’Empresaris de l’Anoia el 
Sr. Blai Paco junt amb empresaris 
representatius de la comarca.
Durant la reunió el Sr. Diego 
Delgado, gerent de l’empresa 
AIM SOLO, va explicar a tots els 
assistents com es desenvolupa 
el projecte amb els alumnes dels 
dos centres treballant la seva 
orientació professional segons el 
talent, seguint un procés de se-
lecció avançat en el temps. 

Assistència d’empresaris de 
l’Anoia a la presentació del 
projecte  Join Up! de Mestral i 
Montclar

L’alumnat de 2n està immers de 
ple en el seu projecte interdisci-
plinari sobre Els bolets. Després 
d’haver-ne parlat a l’aula van 
anar a passar el dia al bosc per 
recollir els fruits d’aquest temps: 
pinyes, glans, castanyes i sobretot 
bolets. Van costar de trobar per-
què estaven molt amagats però 
se’n van sortir i ara han fet una 
exposició al passadís amb tot el 
que van recollir al bosc i les ma-
nualitats que han fet. L’alumnat 
de 1r, que fan un projecte sobre 
La verema van visitar unes vinyes 
i van poder collir raïm i després 
trepitjar-lo per fer-ne most i van 
portar a l’escola un tros de cep 
amb fulles i sarments i una ampo-
lla amb el most elaborat. 
L’alumant d’Infantil prepara la 
tardor dedicant un matí a fer di-
ferents tallers en què estan junts 
Formigues, Conills i Dofins com-

partint un mateix interès. Aquest 
any els nens i nenes han pogut 
triar entre fer-se un barret de 
cargol o de bolet, fer un titella de 
manopla o unes ulleres en forma 
de fulla o de castanya que podran 
lluir quan celebrem la Castanya-
da.
Les Formigues, a més, van poder 
gaudir dijous, dia 22, d’una sorti-
da a La Censada en què passejant 
pel bosc van trobar la castanyera 
que els va acompanyar una bona 
estona i els va convidar a olorar 
les herbes aromàtiques del bosc i 
a  menjar castanyes i altres fruits 
de la tardor.
Ara, per acabar de preparar la 
festa que farem tots junts al pati 
de l’escola el dijous, dia 29, els di-
ferents cursos d’Infatil i de Primà-
ria assagen danses i cançons que 
compartirem abans de berenar.

Activitats de tardor a les 
Escolàpies

Dissabte 17 d’octubre el dia va 
començar emboirat, amb poques 
ganes de sortir el Sol. Moltes ve-
gades, quan fa un dia així, ens 
ve a la ment que és un dia de 
pel·lícula i manta, però per a no-
saltres era un dia amb ganes de 
calçar-nos i agafar camí cap a la 
descoberta dels boscos de Rubió.
Aquell matí, una seixantena de 
persones, petits i grans, ens tro-
baríem per endinsar-nos en els 
boscos de Rubió i aprendre de les 
explicacions de la Patrícia Navar-
ro, naturalista i tècnica en fauna 
salvatge, que ens faria un recor-
regut per conèixer l’entorn natu-
ral que ens envolta.
Per això ens vam llevar ben d’ho-
ra, per a preparar-ho tot, esmor-
zar plegats i estar a punt per a re-
bre a les famílies. Tothom va anar 
arribant amb la roba adequada i 
la motxilla a l’esquena.
Quan ja hi érem tots, vam iniciar 
la ruta. No sempre saps què et 
pots trobar al bosc, en el que a 
més d’arbres, rierols, plantes i ani-
malons hi ha molts altres tresors 

per descobrir: rastres, sons, nius, 
cabanes... Feia goig veure com 
els més petits preguntaven curio-
sos per tot el que anaven veient, 
com escoltaven les explicacions 
de la Patrícia, i no només ells, 
els adults gaudíem com infants, 
aprenent a comprendre millor el 
bosc, respectar-lo i desconnectar 
del dia a dia i compartir-ho en 
bona companyia. Sabíeu que els 

pigots viuen tot l’any en els nos-
tres boscos? Que els esquirols fan 
petites hamaques a les branques 
dels nostres arbres? D’on ve l’ex-
pressió “ets un gamarús”?
El paissatge anava canviant i el 
temps ens passava volant, sense 
necessitat de mirar els nostres 
mòbils i sense presses. A mesura 
que avançàvem la nostra manera 
de veure el bosc anava canviant, 

Decobrim la vida al bosc de Rubió

no se’ns passava cap bolet que 
desconeixíem, els rastres dels 
esquirols, de la caça nocturna de 
rapinyaires, els caus o forats que 
ens indicaven de la vida dels ani-
mals. I és que no és fàcil veure la 
fauna del bosc, però si que podem 
veure els missatges que ens dei-
xen de que per allà han passat un 
munt d’animalons.
I aquí no s’acabava, vam arribar 
a una esplanada en la que el Sol 
ens va donar la benvinguda i la
Patrícia ens va fer un gran regal, 
i ens va mostrar la seva caixa 
de tresors, en la que vam poder 
veure i tocar pells de serp, urpes 
l’àliga, plomes de voltor, ales de 
gran duc, rastres de guineu, ega-
gròpiles diverses, bolets que sem-
blaven de fusta...
Ja arriba l’hora de marxar i no ens 
n’havíem adonat! I és que quan 
un està a gust i gaudeix de la na-
turalesa no veu l’hora d’acabar.
Amb un somriure, i havent après 
molt, desfem el camí cap a l’Esco-
la del Bosc de Rubió.

       

POR ALS SOROLLS

Alguns gossos tenen una por als 
sorolls que moltes vegades sembla 
irracional. Aquesta por ve donada 
quan el gos sent un soroll molt fort 
o desconegut. Hi ha diferents causes 
que poden desenvolupar una fòbia 
als sorolls en els gossos.
Una socialització inapropiada, 
succeeix quan un cadell no té una 
bona base de socialització. Si el gos 
quan era petit no ha estat exposat a 
diferents situacions que provoquen 
sorolls diversos, segurament aquest 
gosset els hi tingui por en l’edat 
adulta.
Genèticament també hi ha gossos 
més porucs que altres. N’hi ha que 
són hipersensibles als sorolls i s’es-
panten fàcilment.
Una experiència traumàtica en la 
que el gos associa una situació d’es-
très a un soroll, també pot derivar 
en una fòbia, com per exemple que 
se li caigui a sobre una caixa fent 
molt soroll al tocar la caixa al terra. 
Si el gos pren mal o un bon ensurt, 
possiblement associï el terrabastall 
amb una experiència negativa i 
agafi por als sons similars.
A vegades ens trobem que davant 
un soroll nou l’amo del gos actua 
amb por o reacciona negativament, 
és molt possible que el gos intueixi 
que aquell soroll és perillós per a ell 
a conseqüència de l’actitud d’alarma 
de l’amo. Així, les properes vegades 
que senti un so  similar segurament 
actuarà amb por.
Sigui quina sigui la causa hi ha dife-
rents teràpies per afrontar-les. Les 
tècniques poden ser d’habituació, 
dessensibilització o contracondicio-
nament. Cada una d’elles es diferen-
cia per la forma en què es presenta 
l’estímol al gos dins la teràpia a 
seguir.
El Tècnic en correcció de conductes 
canines serà el professional més 
adequat per avaluar quina tècnica 
utilitzar, dependent del caràcter del 
gos i d’altres aptituds associades al 
seu comportament que es valoren 
en l’estudi previ. 

Practica esport, practica’l 
amb el teu gos!
Escola canina Rivalcan, camí 
del cementiri, s/n. Sta. Mgda de 
Montbui 659 430 893
https://clubdeagilityrivalcan.
wordpress.com/

Luis Luque
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Els passats 8 i 9 d’octubre els nois 
i noies de 6è de la nostra escola, 
Maristes Igualada, van gaudir de 
les convivències a Can Puig.
Dos dies viscuts intensament, 

amb moments d’interioritat, de 
compartir, de descoberta dels 
companys/es i de deixar volar els 
nostres somnis.

Convivències dels alumnes de 
6è dels Maristes

El passat dijous, els alumnes de 
5è de primària de l’Acadèmia, 
vam anar d’excursió al Món Sant 
Benet del Bages. Allí vàrem fer 
dos tallers relacionats amb l’àrea 
de medi. Primer de tot, vam fer 
una visita guiada per dins el 
monestir. Vam veure diferents 
projeccions i mappings. Vàrem 
entrar a gairebé totes les estan-
ces. Tot plegat ens va permetre 
aprendre com estava organitza-
da la societat a l’Edat Mitjana i, 
com es vivia dins del recinte mo-
nàstic. 
El segon taller, feia referència als 
sentits. A través de petites degus-
tacions, vam aprendre que tots 
els sentits intervenen a l’hora, és 
a dir, quan mengem alguna cosa, 
no tan sols fem servir el gust sinó 

Els alumnes de 5è de primària de l’Acadèmia 
visitem el Món Sant Benet

també la vista, l’olfacte, el tac-
te i l’oïda. Ens va cridar l’atenció 
l’existència d’un nou gust que en 
els darrers anys ha arribat d’Àsia 

i que es diu humami. Va ser inte-
ressant poder experimentar amb 
ell. Com veieu, nom vàrem tenir 
temps per avorrir-nos.

Divendres, 25 de setembre, els 
estudiants de 1r d’Eso de l’Institut 
BiM (Badia i Margarit) vam anar 
d’excursió a l’ermita de Collbàs 
(Carme) per  gaudir de la natura i 
llegir envoltats de naturalesa. 
El trajecte el vam fer caminant, 
passant per Vilanova del Camí, 
Can Titó, i travessant la munta-
nya fins arribar a l’ermita de Co-
llbàs.
L’objectiu de l’excursió era poder 
veure les meravelloses vistes que 
es poden contemplar des del mi-
rador de Collbàs, fer esport cami-
nant, i llegir una bona estona a 
l’aire lliure.
Després de contemplar el paisat-
ge i d’esmorzar, els alumnes ens 
vam posar a llegir durant uns 50 
minuts. Després els professors 
ens van deixar jugar una estona 
fins l’hora de fer el camí de torna-
da. Al tornar feia calor. Vam mar-
xar -qui més qui menys tots abri-

gats- i vam tornar gairebé tots 
amb màniga curta!!! Quan vam 
arribar a l’institut, els alumnes i 
les professores vam fer meditació 
i relaxació fins a l’hora de marxar.
Va ser una molt bona experièn-
cia, però vam arribar molt can-
sats. Va ser la primera sortida del 
curs i esperem que en vinguin 

Sortida a Collbàs de l’institut Badia i Margarit

moltes més, ens va agradar molt.

Mar Mensa, Bruna Velázquez, 
Abimael Campillo, Clàudia Rol-

dán,  Emma Santano, Eric López, 
Pol Sánchez, Gerard Antolín, 

Mònica Jiménez i Saray Pedre-
gosa.

Els dies 5 i 8 d’octubre respecti-
vament, els alumnes de l’escola 
Mare del Diví Pastor Capellades 
vàrem celebrar el dia de St. Fran-
cesc, com és tradició a la nostra 
escola. 
Els nois i noies de secundària 
vam anar a passar el matí al Parc 
Agrari del Baix Llobregat. Allà 
tots vam participar de diferents 
tallers relacionats amb la natura 
i l’agricultura de km 0, així com   
conèixer els ecosistemes de la 
zona.
Els alumnes d’infantil i primària 
vam celebrar-ho al Parc de l’Agu-
lla de Manresa. Va ser un dia 
esplèndid on vam poder gaudir 
de diverses activitats al voltant 

de l’aigua i de diferents recursos 
naturals. Els més petits també 
vam fer una celebració amb uns 
titelles i poemes sobre la natura 

i els elements sol, lluna i estrelles, 
que havíem preparat prèviament 
a l’aula.

Festa de Sant Francesc a l’escola Mare del Diví 
Pastor de Capellades

El passat divendres i dissabte 9 
d’octubre va tenir lloc a l’escola 
la primera dormida de monitors 
i monitores del grup Mou-te, per 
tal de preparar el curs per als in-
fants de primària i 1r i 2n d’ESO 
que participen aquest any en 
el grup.
Un total de 22 alumnes de 4t 
d’ESO i Batxillerat juntament 
amb els coordinadors del grup, 
hem compartit dinàmiques, refle-
xions, jocs i caçons amb l’objectiu 
de formar-nos  com a monitors 
i viure experiències que ens fan 
créixer com a persones, també 
hem programat el curs i hem pre-

parat activitats que anirem fent 
durant els propers mesos.
L’experiència ha estat molt positi-
va des del punt de vista dels joves, 
ja que per una banda els monitors 
que ja porten alguns anys al grup  
han pogut explicar en primera 
persona què vol dir formar part 
del Mou-te, i per altra, els futurs 
monitors de 4t d’ESO han estat 
testimonis d’unes experiències 
reals  que els han motivat encara 
més a sumar-se al Mou-te.
Al llarg de la jornada s’ha creat 
un bonic ambient de companyo-
nia que esperem que puguem 
anar fent créixer a poc a poc.

Primera trobada dels monitors 
i monitores del grup Mou-te de 
l’Escola Pia

El Restaurant Pedagògic va obte-
nir el passat mes de juny l’acredi-
tació Amed que promou l’alimen-
tació mediterrània.
L’Agencia de Salut Pública de Ca-
talunya de la Generalitat de Cata-
lunya certifica que l’establiment 
Restaurant Pedagògic l’Atelier 

de Vilanova del Camí, gestionat 
per l’Escola Pia ha estat acreditat 
com a establiment Amed ja que 
compleix amb els requisits i crite-
ris obligatoris de caràcter alimen-
tari i no alimentari del projecte 
Amed.

L’Atelier ja compta amb 
l’acreditació Amed
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El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a “Les deus aventura” 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 “Les deus aventura”, així com de les activitats 
publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” o LA VEU puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD). 

El guanyador 
d‛aquest mes és:

Arnau Solé
d‛Igualada

.........................................................
...................................................
...................................................

.....................................................
..........................................................

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

SORTEGEN:
UN FORFAIT 
CIRCUIT PER  

A 2 PERSONES
Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

Després d’un llarg viatge en auto-
car, vam arribar al magnífic indret 
de la Garrotxa i ens vam distribuir 
en dues cases (l’Alberg i Can Man-
ter). Per tal de començar amb bon 
peu, vam organitzar un partit de 
futbol entre els dos cursos assis-
tents, comptant amb l’ajuda de 
Mr.Albert i del Sr.Rodríguez, que 
alhora feien d’entrenadors de 
l’esdeveniment.
Ja més tard, vam fer una activitat 
en la que els alumnes havien de 
reconstruir el Guernika de Pablo 
Picasso amb una tècnica pictòri-
ca una mica peculiar. En grups de 
3, els alumnes havien de fer una 
part del quadre amb tèmperes i, 
entre tots, van acabar fent el qua-
dre sencer. Ara farà falta unir les 

peces per veure el resultat final, 
però sembla que ho van fer força 
bé.
Després de sopar, vam organitzar 
un joc de nit on els nens havíen 
de trobar unes fites per tota la 
finca de Rocacorba. Va estar molt 
divertit, inclosos els petits “sus-
tos” que van rebre per part dels 
professors.
El segon dia va transcòrrer amb 
normalitat. Els nens van jugar 
una competició multiesportiva 
amb equips barrejats de 1r i 2n 
d’ESO. Els esports eren mazaball, 
futbol, bàsquet i volley.  Posteri-
orment, després de la dutxa i del 
sopar, vam veure una pel·lícula 
tots junts.
I ja entrant en el tercer dia, vam 

Tres dies increïbles a Rocacorba dels alumnes de 
1r i 2n d’ESO del Mestral

fer la missa de curs, vam fer el joc 
estratègic de la bandera i vam 
començar a fer les maletes. Molts 
alumnes demanaven que les con-
vivències fossin més llargues, per 
tant, el feedback és bastant bo.
Inicialment els professors ens 
vàrem fixar com a objectius que 
els dos cursos de l’ESO tingués-
sin tres dies de desconnexió aca-
dèmica, convivint en un entorn 
natural insuperable de la millor 
manera possible i fent activitats 
que ens ajudéssin a veure com 
són  els nostres alumnes fora 
de l’aula. Clarament hem pogut 
cumplir els objectius marcats i es-
tem molt contents del resultat de 
l’activitat.

Avui hem observat, hem compa-
rat i ...hem “tocat os”. 
A primer d’ESO estudiem l’evolu-
ció de l’espècie humana i les se-
ves característiques. 
Per poder interioritzar millor 
aquets conceptes, hem realitzat 
un taller pràctic. 
Des de d’Australopithecus, pas-
sant per l’Homo habilis, l’herec-
tus, el Sapiens neanderthalensis 
i el Sapiens sapiens ens adonem 
que el bipedisme és la caracterís-
tica que desencadena els canvis 
més importants i que ens va por-
tar à a ser els homes i dones que 
som avui. 
A partir de 9 cranis de diferents 
homínids i en grups de 15 alum-
nes  hem apreciat els canvis so-

ferts.
Ens hem fixat en la posició del fo-
ramen màgnum situat a la base 
del crani, els canvis de la man-
díbula i les dents cada vegada 
més petites, l’aparició del mentó 
i la pèrdua de la cresta sagital, 
la desaparició dels arcs pronun-
ciats sobre les celles i l’aparició 
del front cada vegada més verti-
cal. També hem mesurat el pro-
gressiu augment de la capacitat 
cranial així com reconstruir part 
d’un esquelet amb ossos trobats 
en una excavació recent. 
Mirant-nos els uns als altres hem 
decidit que formàvem part d’una 
mateixa espècie, som Sapiens sa-
piens.

Taller de cranis d’homínids al 
Monalco

Un any més aquest 16 de setem-
bre vam iniciar el curs organit-
zant una festa d’acollida, amb 
l’interès de trobar-se de nou les 
famílies de l’escola i en particular 
amb les famílies que per primera 
vegada estan entre nosaltres.
Donem la benvinguda a un curs 
escolar ple d’il·lusions i reptes, 
volem tenir els nostres infants 

acollits a l’escola vivint un am-
bient d’estimació i motivació de 
viure feliços a l’escola. Vam co-
mençar amb una festa de ben-
vinguda amb diverses activitats, 
amb l’objectiu d’aconseguir una 
convivència entre petits i grans.
A la tarda entre les diferents clas-
ses des de primer fins a sisè van 
participar en jocs populars, així 

els nens i les nenes jugaren ple-
gats, els més grans van ensenyar 
als més petits cada un dels jocs i 
tot tenint cura de poder gaudir 
d’aquesta estona lúdica.
A les cinc de la tarda vàrem do-
nar pas a les famílies al pati de 
l’escola, per gaudir de l’actuació 
del grup Pepsicolen amenitzant 
la festa amb balls i cançons, acon-

seguint la participació dels pares, 
mares, mestres i infants, tots ple-
gats vivint la gresca. Una manera 
més de consolidar la cohesió en-
tre famílies, alumnes i mestres, en 
tota la seva varietat.
Més tard, després de la ballaruca 
ens vam disposar a compartir el 
berenar, amb tots els pastissos, 
galetes, coques i te que, voluntà-
riament les mares i els pares van 
preparar per a la festa. Un com-
partir la taula a peu dret que ens 
va permetre anar parlant entre 
nosaltres i comentar aquest nou 
curs.
La festa va tenir el seu final, la ba-
llaruca s’havia acabat, la degus-

Arrenquem amb il·lusió! a l’escola Gabriel Castellà

tació de la diversitat de menjars 
només en quedaven unes restes, 
però sobretot ens hem quedat 
amb la satisfacció que aquests 
moments tenen molta importàn-
cia per tots plegats, necessitem 
tenir aquestes estones d’esbarjo 
per viure l’escola amb felicitat.
L’endemà ja tenim a punt les acti-
vitats del dia a dia, del treball que 
anem fent a les aules. També ser 
capaços d’haver reunit les famíli-
es, sabent del cert que trobarem 
altres ocasions per viure l’escola 
conjuntament. Hem fet una bona 
benvinguda, aquest era el nostre 
objectiu.
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El passat dimecres 7 d’octubre 
els nens i nenes de 4t de primà-
ria del Col·legi Maristes vam fer 
una sortida cultural a Barcelona. 
Al matí vam estar passejant pel 
Barri gòtic tot parant atenció 
en els edificis més emblemàtics. 
Vam dibuixar la façana de Santa 
Maria del mar, vam aturar-nos al 
Fosar de les Moreres i ens vam 

dirigir al museu Picasso. Vam fer 
un recorregut per les sales i des-
près el taller “Et veig, em veus”, 
on vam poder jugar a fer retrats  
i autoretrats cubistes amb resul-
tats molt interessants. En acabar, 
abans de tornar a casa, vam fer 
una passejada pel Born. Un dia 
molt ple d’art i història.

Sortida cultural dels nens de 4t 
dels Maristes

El passat 07 d’octubre una es-
pecialista en psicopedagogia va 
realitzar una sessió de tècniques 
d’estudi als alumnes de 1r de 
batxillerat de l’Acadèmia Igua-
lada. Amb aquesta xerrada es 
vol aconseguir que els alumnes 
millorin el rendiment escolar i 
valorin la importància de seguir 
unes pautes adequades per estu-
diar de cara als exàmens del curs. 
L’Acadèmia dóna molt èmfasi al 

com estudiar per obtenir els mi-
llors resultats possibles. L’objec-
tiu és capacitar a l’alumnat d’ha-
bilitats i recursos per a l’estudi, 
conscienciar sobre la importància 
d’una bona metodologia d’estudi i 
sensibilitzar-lo sobre els beneficis 
d’un procés d’estudi per assolir les 
millors taxes d’èxit escolar, desen-
volupament personal i social. Es-
perem que hagin tret profit de tot 
el què es va dir. 

Xerrada sobre tècniques 
d’estudi a Batxillerat de 
l’Acadèmia

L’Escola Monalco d’Igualada va 
fer una sortida el passat dia 1 
d’octubre  a l’Espluga de Francolí. 
51 alumnes d’ESO i acompanyats 

pels seus professors, van visitar 
les Coves de L’Espluga, on van 
descobrir l’evolució humana des 
del Paleolític fins l’actualitat a 

través d’audiovisuals que recre-
en escenes de la prehistòria amb 
personatges reals.

Alumnes de l’Escola Monalco visiten les Coves de 
l’Espluga de Francolí

El passat cap de setmana es va 
celebrar el  II Festival d’esport i 
natura d’Igualada, on els visitants 
van gaudir de diferents activitats 
a l’aire lliure per a tota la família. 
Entre elles es va disputar la FOUR 
FACTORS de 4 i 8 kilòmetres com 
a plat fort del festival. Cursa on 
els corredors van superar els obs-
tacles dels quatre elements prota-
gonistes, la terra, l’aigua, l’aire i el 
foc. Entre els 1800 participants, 
dos membres de l’equip Piarun-
ning van participar-hi a la distan-
cia de 8 kilòmetres obtenint uns 

excel·lents resultats. Cels Codi-
na Ramonjoan amb un temps de 
00:41:24 va obtenir la 4a posició 
de la general i un 2n lloc a la ca-
tegoria sènior i el Jose Sanchez 
Diaz amb un temps de 00:47:10 
va obtenir la 12ª posició de la 
general i un 5é lloc a la categoria 
màster.
Aprofitem l’ocasió per donar l’en-
horabona als nostres Pia runners 
pels molt bons resultats obtin-
guts i donar les gràcies a tots/es 
els qui en un moment o altre els 
van donar suport.

PIARUNNING participa a la Four Factors

Els nois i noies dels Maristes de 
primer d’ESO vam anar de con-
vivències d’aprofundiment a La 
Censada. Allà, vam tenir temps 
per realitzar activitats, per co-
nèixer-nos a nosaltres mateixos i 
aprendre a cooperar en grup. 
Durant els dos dies que vam estar 
a La Censada, el 24 i 25 de se-
tembre, també vam tenir temps 
per poder jugar amb els nostres 
companys, tan els que ja conei-
xíem de cursos anteriors, com els 
companys nous del centre. Ens ho 
vam passar d’allò més bé jugant a 
futbol, fent cabanes i xerrant. 
Després de sopar, vam fer un joc 
de nit on havíem de trobar els 
professors que s’havien amagat a 
dins del bosc. Cal dir que tots els 

professors van ser trobats i no 
se’n va perdre cap.  
Creiem que ha sigut molt positiu 
poder fer les convivències a l’inici 

Convivències del 1r d‘ESO dels Maristes

del curs per haver pogut treballar 
amb els companys i compartir 
l’estona amb alumnes i profes-
sors. 

Els alumnes d’Infantil dels Maris-
tes hem encetat el nou curs amb 
la presentació del lema  “Amb tu, 
la novetat”. Ho hem celebrat al 
pati de Primària conjuntament 
amb la resta d’escola. Allà, des-
prés d’una motivació i uns  balls, 
hem conegut al “Novi” que te-
nia moltes ganes de coneixe’ns i 
ens  ha regalat el seu pòster i la 
seva mascota per cada classe.
Els alumnes d’infantil , a més, 
hem  volgut celebrar-ho amb un 

esmorzar de cicle donant  així 
la  benvinguda als nous com-
panys d’I.3.
Cada  curs ha portat  part de l’es-
morzar per compartir-lo amb la 
resta d’amics i amigues dels al-
tres cursos: pa , xocolata i un suc.  
Hem acabat el dia amb un taller 
on cadascú ha fet un “Novi” tite-
lla de dit.
Un dia festiu que ja dona el tret 
de sortida a la “novetat” d’aquest 
curs!

Comença el curs als Maristes
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Comença un nou curs i tots estem 
il·lusionats per les sorpreses que 
ens prepara, retrobem els amics i 
comencem amb ganes les classes.
Aquest curs celebrem els cinc 
primers anys de la nostra escola 
i això ens omple d’orgull. Cinc 
anys  per crear una escola on tots 
i totes estem junts, treballant 
i gaudint  del nostre projecte. 
Per això hem elaborat un pastís 
d’aniversari que entre tots estem 

decorant.
Enguany el nom de les nostres 
aules està relacionat amb els 
oficis i tots hem triat aquell que 
més ens interessa: bombers/es, 
veterinaris/es, pastissers/es, tei-
xidors/es, pilots..... i molts més.
Esforç, il·lusió, responsabilitat, 
respecte, solidaritat..... Volem 
que aquestes paraules ens acom-
panyin al llarg de tot aquest nou 
curs i siguin el nostre referent.

L’escola Dolors Martí celebra el 
seu 5è aniversari

El passat dimarts, 22 de setem-
bre, recent començat el curs es-
colar 2015-16, va tenir lloc la pri-
mera reunió trimestral de pares d’ 
Educació Primària, Secundària i 
Batxillerat. 
Com ja sabeu, és una molt bona 
ocasió per a retrobar-nos tots i 
conèixer les noves famílies que 
s’incorporen al nostre col.legi, al-
hora que a les Tutores i Professo-
res que entraran a les aules amb 
les vostres filles durant tot el curs 
escolar.
La reunió va començar a les 
20:30h amb les paraules de ben-
vinguda de la Directora, l’Estí-
baliz García, que va presentar el 
Nou Pla Estratègic que posarem 
en marxa del 2015 al 2020 i en el 
qual implicarem pares, professo-
res i alumnes en un nou projecte 
educatiu conjunt i engrescador. 
La directora va aprofitar per pre-

sentar l’Amanda Washington als 
pares. L’Amanda és l’auxiliar de 
conversa d’origen americà (EUA) 
que estarà amb totes les alumnes 
de l’escola durant tot el curs esco-
lar 2015-16. Després, el pares es 
van dirigir a les aules de les seves 

filles per assistir a la reunió amb 
les Tutores i algunes Professores. 
La trobada va concloure amb un 
sopar a les classes on va haver-hi 
temps per les preguntes, la tertú-
lia i la coneixença.

Reunió d’inici de curs de pares de Primària, ESO i 
Batxillerat de Montclar

El divendres dia 17 de setembre 
els alumnes de PFI Auxiliar d’ho-
teleria van fer una visita al Res-
taurant Scorpia d’Òdena, on van 
poder veure els diferents espais 
del restaurant, les instal·lacions, 
cuina, menjadors, etc. Per una 
banda el cuiner els va explicar 
com s’organitzaven a la cuina, 
quines eren les funcions del per-
sonal de cuina i neteja i com es 
realitzava un servei. Per altra 
banda la Sandra, administrativa 
i comercial del restaurant,  els va 
mostrar quines eren les tasques 
que es porten a terme a l’oficina 
del restaurant.
La sortida va continuar amb una 
segona visita a l’Atelier, el restau-
rant pedagògic de l’Escola Pia on, 

després d’unes explicacions del 
seu funcionament, alumnes i pro-
fessores van compartir un distret 
dinar.
Aquesta sortida s’emmarca dins 
del Projecte Inicial de Curs, una 

El PFI d’Auxiliar d’hoteleria de l’Escola Pia 
realitza una visita pràctica

iniciativa pedagògica que pre-
tén que l’alumne de PFI tingui un  
primer contacte amb el món de 
l’hoteleria i pugui ser conscient 
de tot el què es treballarà durant 
el curs.

Al llarg d’aquest nou curs, l’Acadè-
mia com Escola Verda, continua 
la campanya endegada el curs 
passat “Els dimecres; esmorzar 
saludable”. Enguany, la novetat 
és la incorporació dels alumnes 
de secundària i post-obligatòria. 
Des de l’escola treballem la im-
portància de menjar fruites i ver-
dures en els diferents àpats del 
dia. Per aquest motiu, s’ha de re-
forçar aquest costum a la matei-
xa escola. Els educadors ens hem 
proposat com ja vàrem fer l’any 
passat amb els alumnes d’infan-
til i primària, que la majoria dels 
nostres alumnes grans, mengin 

de manera saludable cada dime-
cres del present curs escolar.

Intentem desenterrar el costum 
de portar brioxeria i pastisseria, 
i alhora reduir el consum de be-
gudes refrescants. Amb els dime-
cres saludables volem potenciar 
accions que afavoreixin la salut 
dels nostres infants augmentant 
el consum de fruites, fruits secs, o 
entrepans amb embotits de con-
tingut baix en greix. 
Durant aquests primers dime-
cres els resultats han estat en-
grescadors, amb un seguiment 
de l’alumnat per sobre del 90%. 
Continuarem treballant amb ac-
titud amena i positiva per assolir 
a final de curs l’èxit dels objectius 
proposats.  

A l’Acadèmia Igualada els dimecres, menjar 
saludable

Els nens i nenes de 5è dels Maris-
tes Igualada, per unes hores hem 
retornat al segle XVIII. He manat 
a Capellades  a visitar el Museu 
Molí Paperer, ens han ensenyat 
com feien el paper de manera ar-
tesanal i fins i tot nosaltres hem 
fet fulls de paper com ho feien 
antigament. Ens ha agradat molt 
i també hem aprés moltes coses.
Després encara he manat a una 
época més allunyada, hem visitat 
les excavacions de l’Abric Roma-
ní, ens han ensenyat com vivien, 
com i què caçaven els nostres 
avantpassats; fins i tot hem uti-
litzat l’arc i les fletxes per poder 

caçar .
Ha estat un viatge per la història 
molt interessant i engrescador.

Els nens de 5è dels Maristes ens 
hem endinsat en la història

El dia 1 d’octubre, els alumnes de 
1r d’ESO van fer la seva primera 
excursió d’aquest curs, a través de 
la qual van poder conèixer dife-
rents formes de vida.
 Al matí van visitat  la Cova de la 
Font Major de l’Espluga de Fran-
colí i, d’una manera molt audiovi-
sual, van poder entendre perfec-
tament com vivia l’home primitiu 
a les coves. A la tarda, l’atenció 
va estar centrada en el Monestir 
de Poblet; allí, a més de gaudir de 
l’art cistercenc, van tenir el privi-
legi d’escoltar les explicacions de 
fra Salvador i aprendre curiositats 
de la vida dins del monestir, com 
per exemple que els monjos fan 
les seves votacions amb monge-

tes blanques i negres.
Va ser un molt ben aprofitat!  

Monalco visita a la Cova de 
la Font Major i al Monestir de 
Poblet
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El carrer de Sant Bartomeu, hereu d’un prominent passat 

C. St. Bartomeu Perspectiva edificis
           © Carmel·la Planell

The vegetables
Les verdures

Potatoes
Patates

Garlic
   All

Onion
Ceba

Tomato
Tomàquet

Le�uce
Enciam

E�plant
Albergínia

Cucumber
Cogombre

Peas
Pèssols

Ca�ot
Pastanaga

Pumpkin
Carbassa

Pe�er
Pebrot

Lighthouse/Far

Sailor/Mariner

Shark/Tauró

Jelly�sh/Medusa

Treasure/Tresor

Octopus/Pop

Fishing rod
Canya de pescar

Seagull/Gavina

Fish/Peix

Seaweed/Algues

Worm/Cuc

Boat/barca

Just amb la cruïlla del carrer de Custiol i com si d’una continuació es 
tractés del carrer de Sant Jaume, el carrer de Sant Bartomeu inaugura 
el seu curt i desigual recorregut fins a arribar-se a la Plaça del Rei, una 
destinació de la qual le’n separaven, en temps de la Igualada emmura-
llada, la pròpia muralla i ben a prop –al veí carrer del Roser- l’històric 
Portal de Soldevila. Si bé la seva longitud és escassa no ho és el seu 
interessant passat, ja que apunta a ser un dels carrers de més antigor 
de la ciutat i, tal vegada, d’una important concurrència, atesa la ubicació 
del  grandiós edifici que va acollir el primer Hospital de la vila d’Igualada. 
Aquesta monumental casa de la salut, un immoble singular fins ara ocu-
pat per l’Escola d’Adoberia, que s’estenia per gairebé mig carrer i feia 
xamfrà –des de l’enderroc de les darreres muralles- amb la Plaça del 
Rei, tenia la porta principal al carrer de Sant Bartomeu fins que va deixar 
de funcionar a l’any 1845. Si bé la façana que donava a la plaça, des de 
mitjan segle XVIII, va veure’s tapiada arran de la construcció del Quarter 
d’Infanteria, quan va deixar de ser hospital, bona part d’aquest casal va 
convertir-se en una presó preventiva.
Vinculada al mateix hospital, l’església de Sant Bartomeu, de finals del 
segle XIII va servir també d’espai de reunió per a l’anomenat Consell 
de la vila, constituït pels responsables de l’elecció dels administradors 
i mandataris de la Vila, un temple que va ser enderrocat perquè ame-
naçava ruïna, el 1935. Anys més tard, el 1958, aquest temple, juntament 
amb l’àrea ocupada per l’hospital, van ser transformats en la -fins ara- 
Escola d’Adoberia.

Val a dir que durant centúries, els serveis d’aquest hospital complien 
sobretot una missió assistencial i de guia espiritual adreçada a la gent 
pobra i als pelegrins; una missió emparada principalment per membres 
de la fundació eclesiàstica, uns càrrecs hospitalaris i pel mateix Consell 
de la Vila. Les dependències sanitàries, posteriorment, van ser objecte 
d’una important ampliació fins a obrir-se a la antiga plaça, anomenada 
de L’Àngel, i tot el complex va poder comptar molts anys amb les aporta-
cions i donatius de diversos vilatans. Emperò, al capdavall, curiosament, 
la raó per la qual aquest centre va deixar de prestar els seus serveis 
apuntava a aquelles escasses dependències que obligaven a compartir 
l’estada entre persones del mateix sexe; en conseqüència, irònicament, 
l’església sostenia que mentre els malats curaven la seva salut, malme-
tien la salut de l’esperit.

Des d’una altra perspectiva, aquest carrer, a la vegada que era un lloc de 
pas, i albergava la residencia d’algunes famílies adoberes, també va vestir-
se amb la presència d’algunes nissagues força rellevants, com els Catari-
neu: creadors d’una Banca, així com aquell que va arriba a ser el popular 
mossèn Manuel Catarineu, clergue de l’antic Centre Catòlic. Als nostres 
dies, aquesta via és especialment un tranquil carrer de veïns que, sense 
establiments comercials, ha anat recuperant una certa vitalitat, principal-
ment gràcies a l’Escola d’Adoberia i, més recentment, al punt de trobada 
que ha resultat ser la instal·lació del Bar Tropic, un fenomenal reclam per 
al jovent. 

C. St. Bartomeu Perspectiva edificis
 i Campanar del Roser   
© Carmel·la Planell
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LA TORRE DE C. / LA VEU

La comissió de festes de Pi-
nedes de l’Armengol organit-
za, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de La Torre de 
Claramunt, una nova edició 
del Passatge del Terror, “Ha-
lloween” 
El passatge, que cada any 
atrau centenars de visitants, 
tindrà lloc al Centre Social de 
Pinedes i  es podrà visitar el 
dissabte 31 d’octubre a partir 
de les 18h. L’entrada és gra-
tuïta. 
A banda del passatge, també 
hi haurà la castanyada i ball 
per als més petits a partir de 

les 17h i a l’exterior del pas-
satge, per fer més amena la 
cua, s’oferiran moniatos, cas-
tanyes i moscatell. 
La comissió de festes de Pi-
nedes de l’Armengol, passat 
l’estiu, es posa a treballar amb 
la idea i la creació de l’espec-
tacle i és ara, al llarg de les 
dues setmanes prèvies, inicia 
el muntatge dels escenaris 
amb l’ambientació terrorífica i 
la planificació de caracteritza-
ció dels seus 15 personatges 
els quals, alguns d’ells, poden 
arribar a necessitar prop de 8h 
de maquillatge. 

Passatge del Terror a les 
Pinedes de l’Armengol

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Gairebé 80 persones entre 
avis, pares i néts (dels 9 me-
sos als 81 anys d’edat) van 
gaudir el passat diumenge, 25 
d’octubre, de la 4a Caminada 
Intergeneracional dels Hosta-
lets de Pierola organitzada per 
la regidoria de Benestar Social 
de l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola i l’Associació de la 
Gent Gran del nostre municipi.

L’inici va tenir lloc a les 10 del 
matí després del procés d’ins-
cripció a l’alberg de Can Rovi-
ralta. Seguidament van agafar 
el camí entre vinyes que tenia 
un recorregut de 6 quilòme-
tres. A mig camí es va fer una 
aturada per esmorzar, agafar 
forces i continuar fins acabar 
tot el recorregut.
Cap al migdia els participants 
van començar a arribar de 

nou a Can Roviralta, on els 
esperava una visita guiada a 
l’exposició del Centre de Res-
tauració i Interpretació Pale-
ontològica (CRIP) “Els Hosta-
lets de Pierola, una finestra al 
miocè”. Una vegada coneguts 
els tresors paleontològics dels 
Hostalets de Pierola els parti-
cipants es van acomiadar fins 
a la pròxima edició.

La caminada intergeneracional mou les famílies 
hostaletenques

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El diumenge, 25 d’octubre, a 
les 12 del migdia, va tenir lloc, 
al Casal de Tous, un acte emo-
tiu en què, l’associació “Amics 
de Sant  Martí de Tous”, va re-
tre homenatge als seus socis 
fundadors. 
Ja fa trenta-dos anys, quan un 
grup de touencs, esperonats 
per la necessitat de salvaguar-
dar el seu patrimoni cultural, 
va decidir unir els seus afanys 
amb la intenció de donar a co-
nèixer la seva història. Aquest 
ímpetu va donar fruit i els re-
sultats van ser palesos de ma-
nera immediata: l’ermita de la 
Roqueta pogué ser restaurada 
i va veure la llum un llibre que 
encara és una referència, avui 
dia, per a la nostra petita histò-
ria: “Tous, mil anys d’història”.  
Posteriorment han vingut al-
tres iniciatives i aquests socis 
fundadors han tingut dignes 
successors per a aconseguir 
la realitat d’avui. Un poble, 
Sant Martí Tous, que és cofoi 
del seu passat i que afronta 
el present amb l’optimisme de 
les persones que el precedi-
ren. Un agraïment profund, 

per tant, a les persones que 
el 1983 van decidir que s’ha-
via de fer un pas cap al davant 
per a honorar el seus ances-
tres:  Demetri Viadiu i Pons, 
Vicenç Blanco i Pujol, Bona-
ventura Claramunt i Llorach, 
Camil Elias i Marsal, Salvador 
Codina i Mas, Narcís Rojas i 
Godó, Manuel Pons i Queraltó 
i Josep M. Carrner i Mas.
Aquest acte, presentat per en 
Josep Anton Jiménez,  es va 
iniciar amb els parlaments de 
David Alquézar i Claramunt, 
alcalde de Sant Martí de Tous, 
i de Ramon Creus i Pardi-
na, president dels “Amics de 
Tous”. L’Elisa Vidal Mas va fer 
un petit resum dels inicis de 
l’entitat, i a les persones ho-
menatjades se’ls hi va oferir 
un obsequi que era, a la ve-
gada, un recordatori de l’acte 
i un reconeixement a la seva 
tasca. 
Aquesta festa cívica va comp-
tar amb la col·laboració de 
l’”Schola Cantorum”, que va 
ajudar a proporcionar-li la so-
lemnitat i l’emotivitat necessà-
ria. 

Festa de reconeixement als 
socis fundadors dels “Amics 
de Tous”

CAPELLADES / LA VEU

Aquesta setmana s’ha realit-
zat a la Residència Fundació 
Consorts Guasch de Capella-
des, l’auditoria bianual sobre 
el compliment de la LOPD 
(Ley Orgánica de Protección 
de Datos de carácter Per-
sonal), amb l’empresa “XPF 
Consulting”. 
La norma exigeix,  quan es 
tracten dades de nivell mitjà 
i/o alt, sotmetre els sistemes 
d’informació a una auditoria 
bianual obligatòria de caràcter 
legal i tècnic. Per a la Funda-
ció Consorts Guasch, el trac-
tament adequat i segur de les 
dades de caràcter personal de 
totes les persones residents 
és un dels objectius més im-
portants.

El regidor d’acció social Sal-
vador Vives ha assistit a la 
auditoria en representació de 
l’ajuntament de Capellades 
valorant molt positivament 
el nivell de compliment de la 
LOPD i la implicació de totes 

La Fundació Consorts Guasch compleix la 
normativa en protecció de dades

les persones que hi treballen. 
Aprofitant la realització de 
l’auditoria s’ha realitzat un 
curs de reciclatge en protecció 
de dades per a totes i tots els 
treballadors de la residència.

MASQUEFA / LA VEU

L’Ajuntament de Masquefa i 
l’Associació de Comerciants 
ja treballen en una nova edi-
ció de Les Botigues al Carrer, 
l’aparador que mostra els pro-
ductes i serveis que ofereixen 
el comerç i les empreses de 
Masquefa.
En aquesta edició, Les Boti-
gues al Carrer se celebraran 
el dissabte 28 i diumenge 29 
de novembre. Aquell cap de 
setmana l’Ajuntament organit-

zarà una celebració a l’entorn 
de la Fàbrica Rogelio Rojo per 
rememorar els orígens indus-
trials de Masquefa, coincidint 
amb la festivitat de Sant Eloi, 
patró de la metal·lúrgia, ac-
tivitat a la qual es va dedicar 
aquesta fàbrica que va supo-
sar una autèntica transforma-
ció econòmica i social en una 
vila que fins aleshores havia 
viscut majoritàriament de la 
vinya.
L’Ajuntament ja s’ha posat en 

contacte amb les empreses, 
els comerços i els restaura-
dors per demanar-los que 
confirmin la seva participació, 
que és gratuïta. Per a més 
informació podeu contactar 
amb la tècnica d’Empresa, 
Sílvia Mas, al telèfon 93 772 
78 28, per correu electrònic: 
masvsl@diba.cat o bé adre-
çant-vos al Centre Tecnològic 
Comunitari (avinguda Catalu-
nya, 60).

Obertes les inscripcions pels comerços que 
vulguin sortir al carrer per Sant Eloi
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MASQUEFA / LA VEU

El Ple de l’Ajuntament de Mas-
quefa ha aprovat, en la sessió 
ordinària del mes d’octubre, 
celebrat el dijous 22, les orde-
nances fiscals pel 2016. Han 
tingut els vots a favor de CiU i 
el PP. ERC i la CUP, en canvi, 
hi van votar en contra i el PSC 
es va abstenir. 
Entre les principals novetats 
destaquen la de facilitar el 
pagament de l’lmpost sobre 
Béns Immobles (IBI), la prin-
cipal font de recaptació dels 
Ajuntaments, i una bossa 
econòmica d’ajuda per a les 
persones amb dificultats. El 
pagament de l’IBI domiciliat es 
passarà a pagar en tres frac-
cions, enlloc dels dos actuals. 
D’aquesta manera, es facilita-
rà el seu pagament al ser uns 
imports més baixos. Es com-
pensarà, d’aquesta manera, 
l’increment que tindrà degut 
a la revisió del valor cadas-
tral. En el pressupost de l’any 
2016 es crearà una bossa de 
50.000 euros que es destinarà 
a ajudar totes aquelles perso-
nes que tenen serioses dificul-
tats per poder fer front al seu 

pagament.
Bonificacions
Les famílies nombroses tin-
dran un descompte del 50% 
de l’IBI en cas que el valor ca-
dastral sigui inferior a 150.000 
euros i que sigui l’habitatge 
habitual de la família. Aquest 
descompte també s’aplicarà 
en el cas dels habitatges que 
instal·lin sistemes d’aprofita-
ment tèrmic, sempre i quan 
no estiguin obligats, segons la 
normativa urbanística.
Queden exempts de l’IAE els 

L’IBI domiciliat del 2016 es fraccionarà en 3 
rebuts i es crea una bossa d’ajudes per persones 
amb dificultats econòmiques

que tinguin un import net del 
volum de negoci inferior al mi-
lió d’euros.
Queden exempts de l’impost 
d’escombraries quan els in-
gressos familiars no superin 
l’import del Salari Mínim In-
terprofessional (648,60€).Tin-
dran un descompte del 50% 
els pensionistes amb invalide-
sa absoluta i d’un 60% en el 
cas que els ingressos conjunts 
d’una parella jubilada no supe-
ri 1,5 vegades el Salari Mínim 
Interprofessional.

MASQUEFA / LA VEU

Prop de 200 persones van as-
sistir al concert que diumenge 
passat va oferir Bernat Font 
Trio a la Sala Polivalent de 
La Fàbrica Rogelio Rojo. La 
majoria dels temes que van 
interpretar van ser propis com 
Cheek to cheek i Disappea-
rance, entre d’altres.
Bernat Font va formar el seu 
trio l’any 2009. Ha fet diver-
ses gires i ha editat tres discs. 
Estudiós de la música d’arrels 
negra nord-americanes, des 
del blues, el boogie-woogie i el 
ragtime fins al swing. Malgrat 
seguir evolucionant i ampliant 
les seves influències, mai perd 
de vista la tradició. És un dels 
pocs pianistes de casa nostra 
que toca ragtime i stride piano. 
Al trio destaquen les composi-
cions originals. Mantenen els 

fonaments d’una forma perso-
nal i genuïna d’expressar-se, 
sense les limitacions d’etique-
tes estilístiques. Cerquen la 
proximitat amb el públic amb 
intensitat i subtilesa.
Aquest va ser el sisè concert 
de la segona temporada del 
Masquefa sona bé, una ini-
ciativa que ofereix als mas-
quefins l’oportunitat d’escoltar 
diferents estils de música, re-
presentants per formacions i 
intèrprets de caires variats, i 
que s’ha consolidat com una 
manifestació cultural que ei-
xampla i estén la divulgació 
musical a la nostra vila. El ci-
cle es tancarà el pròxim 22 de 
novembre amb l’últim concert 
de la temporada, a càrrec de 
la Terrassa 48 Orquestra de 
Cambra (OCT48).

Bernat Font Trio omple la Sala 
Polivalent de La Fàbrica

MASQUEFA / LA VEU

Masquefa és un dels 20 mu-
nicipis que ha rebut una bici-
cleta elèctrica de la Diputació 
de Barcelona que els serveis 
municipals utilitzaran per fer 
petits desplaçaments per 
Masquefa. 
En l’acte d’entrega de la bici, 
que es va fer el dijous 22 d’oc-
tubre, hi va ser present el ter-
cer tinent d’alcalde i regidor 
d’urbanisme, Enrique Gómez. 
Aquesta nova cessió s’emmar-
ca en la línia estratègica de la 
Diputació per promocionar la 
mobilitat tova i en la política 
general d’eficiència energèti-
ca, que es manifesta a través 
del Pacte dels alcaldes i en la 
lluita contra el canvi climàtic. 
L’ús d’aquest tipus de vehicles 
elèctrics vol ser un exemple 
pels ciutadans de pacificació 
del trànsit, un descens de la 
contaminació acústica i de la 
contaminació atmosfèrica.

Compromís 2020
Ara fa un any l’Ajuntament de 
Masquefa va aprovar el Pla 
d’Acció per a l’Energia Soste-
nible (PAES). En aquest pla, 
el consistori es compromet 
a rebaixar les emissions de 
CO2 en més d’un 20% abans 

de l’any 2020. El document fa 
un inventari de les emissions 
de CO2 del municipi i defi-
neix les actuacions necessà-
ries per rebaixar el consum 
d’energia i les emissions de 

Masquefa rep una bici elèctrica per als serveis 
municipals

gasos d’efecte hivernacle. 
Actualment Masquefa ja es 
troba molt a prop d’aquest 
20% i l’objectiu és aconse-
guir incrementar la xifra.

MASQUEFA / LA VEU

El curs gratuït està adreçat a 
mares i pares amb fills entre 
els 3 i els 12 anys. L’objectiu 
és tractar la comunicació i la 
resolució dels conflictes famili-
ars. Reflexionar sobre els sen-
timents i les emocions en estat 
de conflicte, les seves conse-
qüències i com actuar davant 

d’elles. Es farà a la Biblioteca 
els dimecres 11 i el 18 de no-
vembre de 5 de la tarda a 7 del 
vespre. Les inscripcions s’han 
de fer abans del dilluns 9 de 
novembre al telèfon: 93 772 
50 30 o bé enviant un correu 
electrònic a: espaifamilia@
masquefa.net

Curs de gestió de conflictes en 
família per a pares i mares

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

El guanyador de 100€ per la reparació 
DE XAPA i PINTURA ÉS:

MONTSE MARIMÓN
d’Igualada

Felicitats!
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VECIANA / LA VEU

El Consorci per a la promoció 
de l’Alta Anoia, amb el suport 
de Diputació de Barcelona, va 
organitzar la 2a fira eqüestre 
Strata, el passat diumenge 25 
d’octubre, al Molí de la Roda 
de Veciana.
El fil conductor d’aquest any 
era el Camí Ral i els molins 
fariners, fet pel qual el Molí 
de la Roda de Veciana va ser 
l’escenari d’aquesta segona 
edició.
Les previsions es van superar 
clarament, assolint una partici-
pació de quasi 100 genets i 12 
carros a les rutes que hi havia 
programades, a més a més de 
gran nombre de professionals 
del món del cavall, a les activi-
tats paral·leles.
Al llarg del matí hi va haver 
diferents espais d’activitat, per 
tot l’espai del Molí de la Roda, 
on el públic va poder gaudir 
d’exhibicions tals com doma 
natural, salt, doma clàssica, 

poni games, equinoteràpia... 
a més a més de la fira d’ar-
tesans de l’Alta Anoia i del 
món del cavall, a càrrec de 
25 firaires.
Les passejades a poni i bateig 
a cavall també van tenir molt 
bona acollida, pels qui volien 
tenir un primer contacte amb 
el cavall.

Èxit rotund a la 2a fira del cavall STRATA

Des del Consorci per a la Pro-
moció de l’Alta Anoia s’agra-
eix a tothom qui en va formar 
part i ho va fer possible, i l’en-
titat s’encoratja a consolidar 
aquest gran esdeveniment del 
cavall al nostre territori, des-
prés de la gran acollida rebu-
da.
Fins la propera edició!

CAPELLADES / LA VEU

A partir d’aquest mes l’Ajunta-
ment de Capellades comen-
çarà a pagar els impostos a 
l’Agència Tributària de Cata-
lunya, i no pas a l’espanyola 
com s’havia fet fins ara.
Aquesta decisió es va aprovar 
en sessió plenària durant l’an-
terior legislatura, però encara 
no s’havia aplicat.
El pagament dels impostos a 
través de l’Agència Tributà-
ria de Catalunya (ATC) és, a 
dia d’avui, una acció simbòli-
ca que té una projecció en la 
gestió integral que es materi-
alitzarà amb la creació de les 
estructures d’estat, en aquest 
cas la hisenda catalana.
Ara com ara els ajuntaments i 
administracions locals que ja 
estan exercint la sobirania fis-
cal són 65, tot i que els qui han 

aprovat mocions per exercir-la 
properament en són 172. La 
sobirania fiscal consisteix en 
l’ingrés dels impostos que re-
capten als ens locals (l’IRPF 
dels treballadors municipals o 
l’IVA) a l’Agència Tributària de 
Catalunya (ATC).
L’Associació de Municipis per 
a la Independència (AMI) i 
l’Associació Catalana de Mu-
nicipis (ACM) han estat els 
impulsors de la Campanya 
“Construïm l’Estat. Paguem a 
Catalunya”, que té com a prin-
cipal objectiu assolir entre tots 
una hisenda pròpia que ens 
permeti treballar per al futur 
del nostre país.
La campanya de sobirania fis-
cal es va iniciar el 2012 a par-
tir d’una iniciativa del col·lectiu 
‘Diem Prou’ i més tard s’hi va 

L’Ajuntament de Capellades 
pagarà els impostos a l’Agència 
Tributària de Catalunya

CAPELLADES / LA VEU

Els Mossos d’Esquadra han 
anat a la Residència Funda-
ció Consorts Guasch, per re-
cordar mesures i consells de 
seguretat.
Així, han recordat que, so-
bretot cal tenir cura sobre 3 
aspectes bàsics, com ara que 
dins de la residència tinguin 
les seves pertinences en un 
lloc segur (com dins la tauleta 
de nit tancada o a la caixa del 
Despatx d’Administració); que 
si surten al carrer no deixin 
que se’ls hi apropin descone-
guts a tocar-los i que si ho fan 
cridin. En tercer lloc, i molt im-
portant, que si els volen fer fir-
mar alguna documentació que 
ells no n’estiguin informats és 
millor que ho vagin a consultar 

a la direcció del centre.
Des de Mossos d’Esquadra es 
fa sovint aquestes xerrades a 

Jornada de treball amb els Mossos d’esquadra a 
la Residència Consorts Guasch

diversos nivells per recordar 
les mesures de seguretat bà-
siques pr a tota la població.

Un veí de Calaf rescata un 
voltor lleonat que s’havia 
desorientat
CALAF / LA VEU

El calafí Joan Josep Barnés 
Soria, va trobar, fa uns quants 
dies un voltor lleonat que s’ha-
via desorientat, possiblement 
degut al mal temps i, esgotat, 
havia anat a parar al teulat 
d’una edificació.
Joan J. Barnés va pujar al teu-
lat i amb cura va agafar l’ani-

mal, que malgrat estar cansat 
i desorientat, va defensar-se. 
Es tractava d’un animal gros, 
de més 2 metres d’amplària 
d’ales.
En ser avisats, els Agents 
Forestals es  van traslladar a 
Calaf on van procedir a endur-
se l’animal per traslladar-lo al 
Centre de Recuperació d’Aus.

CALAF / LA VEU

El ‘Tasta la plaça!!!’, que s’or-
ganitza a Calaf aquest dis-
sabte 31 d’octubre al vespre, 
promet i molt. La combinació 
de gastronomia de qualitat i 
música en directe, amb una 
decoració especialment disse-
nyada per a l’ocasió, crearan 
un ambient immillorable a la 
plaça Gran.
Els assistents podran adqui-
rir allí mateix i per només 10 
euros quatre tiquets, que els 
donaran dret a fer quatre tas-
tets. El beure, a càrrec del Ce-
ller Comalats (vi) i Segarreta i 
Tous d’Anoia (cervesa artesa-
na), es comprarà a part.
Els restaurants i artesans de 
l’Alta Segarra que preparen 
plats especials per a l’ocasió 
són: el Casal de Calaf (Galeta 
bretona), Formatges de Vecia-
na (formatges i mató de cabra), 
el Gòtic de Torà (capuccino de 
sopa de ceba amb escuma 
de parmesà, caviar de tòfona 
amb bastonet de pa de pipes), 
la Cuina del Mercat (cargols 
picantons amb herbes de les 

nostres soleies), Prats Jardí 
(pa de Calatrava amb xocolata 
calenta), Kan Kassoles (cro-
quetes amb ensalada russa), 
la Coppe (piruleta de llagostí), 
embotits Torrens (embotits de 
l’Alta Segarra), el Local Soci-
al de Rubió (melós de vedella 
amb bolets de tardor) i el Forn 
de Fonollosa (coca de forner 
ecològica i moscatell).
A més de gaudir d’aquestes 
delicioses propostes, es po-
drà escoltar música en directe 
a càrrec dels No fem un trio?. 
També es podrà presenciar 
l’arribada dels participants 
de la 12a nocturna del terror, 
un fet que serà espectacular 
donat l’alt nombre de partici-
pants: a hores d’ara, ja són 
370 els inscrits.

Sis restaurants, quatre artesans 
alimentaris i tres productors de 
cervesa i vi elaboraran el menú 
del ‘Tasta la plaça!!!’ de Calaf
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CALAF / LA VEU

Endesa ha finalitzat recent-
ment la reforma tecnològica 
d’una línia de mitjana tensió 
a 25 kV al terme municipal de 
Calaf, a la comarca de l’Ano-
ia, amb l’objectiu d’adaptar el 
cablejat a les característiques 
meteorològiques de baixes 
temperatures i boires de la 
zona. L’objectiu és comprovar 
les propietats del nou cable en 
condicions reals. 
L’actuació, que ha comptat 
amb una inversió de 57.000 
euros, aportats íntegrament 
per la Companyia, forma part 
d’un estudi elaborat juntament 
amb l’empresa La Farga, la 
qual ha subministrat el nou 
cable, que busca comprovar 
la resistència a les condicions 
extremes que durant l’hivern 
està sotmesa la línia en qües-
tió.   
Concretament, la intervenció 
ha consistit a substituir 2.200 
metres de cable d’alumini per 
un nou de model de menor 
secció i diàmetre que a més, 
disposa d’un recobriment hi-
drofòbic, dielèctric i anticorro-
siu. Les característiques espe-
cials d’aquesta línia faran que 
les variacions de temperatura 
i d’humitat que pateix aques-
ta zona no afectin el transport 
eficaç de l’electricitat. 
A més de la substitució de la 
línia, s’ha instal·lat una es-

tació de mesura en un punt 
de la línia on conflueixen els 
dos tipus de cablejat. Aquest 
equip de monitoratge regis-
trarà totes les dades per com-
parar el comportament del 
cable convencional i del nou 
amb l’objectiu de verificar els 
avantatges reals del instal·lat 
recentment. L’estació, que 
disposa entre altres sensors 

Endesa renova una línia de mitja tensió 
per adaptar-la a les condicions ambientals 
especifiques de Calaf

una placa fotovoltaica,  enre-
gistrarà la velocitat i direcció 
del vent, la temperatura i hu-
mitat ambiental, i la tempera-
tura i secció d’ambdós tipus 
de cables. Amb les variacions 
de temperatura es produeixen 
dilatacions i contraccions que 
poden afectar a la correcta 
conductivitat de la línia.  
Amb aquest tipus d’interven-
cions, Endesa treballa pel 
manteniment i millora de les 
seves instal·lacions i infraes-
tructures, amb la voluntat de 
garantir una millor qualitat i 
continuïtat del subministra-
ment elèctric per als clients de 
la comarca de l’Anoia.    

La Companyia ha 
substituït  2.200 me-
tres de cablejat con-
vencional per un de 
nou d’altes presta-
cions tant elèctriques 
com mecàniques.

CALAF / LA VEU

Els passats dies 21 i 22 d’oc-
tubre l’escenari del Casal de 
Calaf es va omplir de música, 
de la nova música dels Pas-
torets. Els Pastorets de Ca-
laf compten amb una música 
original escrita pel prestigiós 
compositor Mn. Valentí Mise-
rachs i Grau. Amb motiu del 
90è aniversari se li van encar-
regar els treballs per comple-
tar, revisar i adaptar aquesta 
obra a l’espectacle actual. I 
aquest octubre s’ha començat 
a enregistrar.
El primer que s’ha gravat ha 
estat la base instrumental i ha 
anat a càrrec de la Cobla Sant 
Jordi – Ciutat de Barcelona. 
Posteriorment, el Cor ARSin-
NOVA farà la part vocal. L’en-
registrament s’ha fet al mateix 
Casal després d’un intens tre-
ball per part del compositor i 
d’un equip de treball perquè el 

resultat fos excel·lent.
El resultat serà un enregistra-
ment de gran qualitat que s’in-
corporarà a les representaci-
ons dels Pastorets de forma 
permanent. Per aquesta tem-
porada 2015-2016 l’especta-
cle ja podrà lluir aquesta nova 
banda sonora.
A més, s’ha programat un con-
cert on es presentarà aquest 
nou treball. Estarà dirigit pel 
propi Mn. Valentí Miserachs i 
interpretat per la Cobla Sant 
Jordi – Ciutat de Barcelona i 
del Cor ARSinNOVA. Tindrà 
lloc al Casal el 14 de febrer de 
2016.
Ja està oberta la reserva 
d’entrades per a grups per 
a la propera temporada dels 
Pastorets de Calaf a www.
pastoretsdecalaf.cat o al tel. 
669410100.

Els Pastorets de Calaf 
estrenaran música original



L’IHC obté la tercera victòria de la 
temporada en un partit molt intens
HOQUEI / DAVID VIA

Partit impressionant que tingué 
tots els ingredients necessaris 
per formar una victòria trans-
cendental i emocionant, amb 
remuntada inclosa davant el 
Calafell.  L’enfrontament va ser 
lluita constant entre ambdós 
equips, amb moments d’ex-
plosió i de, sobretot, de bon 
hoquei. 
El partit començà amb un petit 
espant, després de que el Ca-
lafell s’avancés en el marcador 
amb un gol de Gavarra. L’Igua-
lada, ràpid i precís, aconseguí 
remuntar ràpidament aquest 
gol inicial amb un “Hat-Trick” 
del capità Baliu en cinc minuts, 
que posava el 3-1 en l’electrò-
nic després d’haver-ne jugat 
deu. 
Després de l’exhibició de Ton 
Baliu arribaren uns segons bo-
jos en els que el Calafell marcà 
dos gols en menys d’un minut, 
el primer de Valverde i el se-
gon de Palau des del punt de 
penal. Tornaven les taules al 
marcador en un partit en el que 
els gols no havien faltat a Les 
Comes.
Els següents minuts estigue-
ren molt lluitats entre ambdós 
equips. Les oportunitats se 
succeïen una rere l’altra però 
no arribaven més gols. A fal-
ta d’un minut per al descans 
però, els àrbitres assenyalaren 
penal favorable als arlequinats 
que transformava Galbas en el 
4-3 amb el que s’arribà als ves-
tuaris: quedaven 25 minuts en 
els que podien passar moltes 
coses.
La segona part no tingué tants 
gols, però el partit seguia sen-

L’IHC va fer un bon partit davant el Calafell. Foto: Joan Guasch.
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Jornada 6
GEiEG - Mesoestètic CP Congrés   5-4
HP Tona - CP Taradell COS FísicWell   5-2
CP Hoquei Olot B-Sensible - CP Folgueroles   7-1
Himel Capellades HC - CP Roda de Ter   3-2
HC Ripoll - CE Noia Freixenet B   7-5
CH Caldes Recam Laser B - HC Sant Just   4-6
Cambrils CH - CP Masquefa   5-4
HC Alpicat (Descansa)

         PT j g e p     gf     gc    
1. HP Tona  13  6  4  1  1  31  20
2. GEiEG  12  6  4  0  2  26  23
3. Capellades  11  6  3  2  1  21  23
4. Alpicat  10  5  3  1  1  32  26
5. Sant Just  10  5  3  1  1  23  18
6. Taradell   9  5  3  0  2  21  14
7. Folgueroles  9  6  3  0  3  19  23
8. Caldes B  8  5  2  2  1  21  19
9. HC Ripoll  7  5  2  1  2  22  24
10. Noia Freixenet B  7  5  2  1  2  21  21
11. Congrés  6  6  1  3  2  22  21
12. Olot B  6  6  1  3  2  21  21
13. Masquefa  5  6  1  2  3  23  29
14. Cambrils 4  6  1  1  4  17  25
15. Roda de Ter  0  6  0  0  6  17  30

1a Nacional Catalana

Jornada 6
CE Noia Freixenet - SHUM Balder Tècnica   3-5
Igualada HC - Vallès CP Calafell   5-4
FC Barcelona Lassa - CH Lloret Vila   6-2
CE Moritz Vendrell - CP Vilafranca   2-9
Club Patí Vic - CP Voltregà   6-0
Coinasa Liceo HC - Cerceda   7-1
Reus Deportiu - CH Caldes Recam Laser   2-2
ICG Software Lleida - Enrile PAS Alcoi   4-1

         PT j g e p     gf     gc    
1. Club Patí Vic  15  5  5  0  0  20  6
2. Coinasa Liceo  12  6  4  0  2  35  21
3. FC Barcelona  12  6  4  0  2  32  19
4. Vilafranca  12  6  3  3  0  22  11
5. Noia Freixenet  11  6  3  2  1  22  17
6. Reus Deportiu  11  6  3  2  1  18  17
7. ICG Lleida  10  5  3  1  1  22  22
8. Voltregà  10  6  3  1  2  17  19
9. Igualada HC  9  5  3  0  2  14  11
10. Moritz Vendrell  8  6  2  2  2  24  27
11. Lloret   7  6  2  1  3  15  23
12. Caldes  4  5  1  1  3  14  19
13. Calafell   4  6  1  1  4  18  23
14. SHUM  3  6  1  0  5  19  26
15. Cerceda  2  6  0  2  4  13  30
16. Enrile Alcoy  0  6  0  0  6  14  28

OK Lliga Masculina

Jornada 7 (7 nov)
Noia Freixenet  - IGUALADA 
Calafell - FC Barcelona 
Lloret - Moritz Vendrell
Vilafranca - Vic 
Voltregà - Liceo
Cerceda  - Reus Dep.
Caldes - ICG Lleida 
Shum - Enrile Alcoi

se pausa: es notava que era un 
partit intens.
El marcador no varià durant 
els primers vint minuts de la 
segona part, fins que Ton Ba-
liu marcà el cinquè, que desvià 
prèviament un defensor per-
què la bola acabés en gol, que 
semblava sentenciar el partit 
definitivament. El Calafell però 
no es rendia i Vergès retallà 
distàncies a falta de menys 
de dos minuts per el final del 
partit, cosa que va fer patir Les 
Comes. Aquests dos minuts 
es feren eterns al pavelló, tot i 
que la blava mostrada a un ju-
gador visitant per una protesta 
al col·legiat ajudà a aguantar 
aquests últims minuts d’infart. 
Els visitants igualment tingue-
ren, amb inferioritat numèrica, 
un contraatac a falta de dos 

segons que salvà Elagi i acon-
seguí que, finalment, l’Igualada 
s’endugués els tres punts. 
Baliu, un dels protagonistes 
del partit, se situa entre els 
màxims golejadors de la com-
petició amb un total de vuit 
gols després d’una nit en què 
ha aconseguit marcar quatre 
dianes importantíssimes per 
l’equip i, a més, Elagi és el 
tercer porter amb menys gols 
(onze) encaixats durant tota la 
present temporada.

Avui, Igualada-Catalunya
Avui divendres a les 21:30h es 
disputarà el partit benèfic entre 
l’IHC  i la selecció catalana, 
seguint la campanya “Suma’t 
al Rosa”. Els carnets de socis i 
passis no seran vàlids i, a partir 
dels 3 anys, tothom  que vulgui 

assistir al partit haurà d’adquirir 
la seva entrada-donatiu  a les 
taquilles del pavelló a un preu 
simbòlic de 3 euros.
El pròxim partit oficial serà a 
Caldes, dimarts vinent a les 9, 
un partit especial per a l’equip 
igualadí ja que es retrobaran 
amb Jassel Oller, ara com rival.   

IGUALADA HC 5 (4/1) Equip 
Inicial: Elagi Deitg, Ton Baliu 
(4), Met Molas, Sergi Pla i Dani 
López. Equip Suplent: Joan 
Muntané, Pol Galbas (1), Nil 
Garreta, Vives i Àlex Ferrer.
CALAFELL 4 (3/1) Equip Inici-
al: David Arellano, Oriol Palau 
(1), Jordi Gavarra (1), Gerard 
Vergés, i Sergi Romeu. Equip 
Suplent: Marc Vergés (1), Kili-
an Aguilar, Pol Pàmies, Ricar-
do Valverde (1), Xavier Andreu.

GOLS: PRIMERA PART: 0-1 
Jordi Gavarra (Minut 4:30), 1-1 
Ton Baliu (Minut 5:40) 2-1 Ton 
Baliu (Minut 10), 3-1 Ton Ba-
liu (Minut 10.30), 3-2 Ricardo 
Valverde (Minut 11), 3-3 Oriol 
Palau (Penal, minut 11:30), 4-3 
Pol Galbas (Penal, minut 24). 
SEGONA PART: 5-3 Ton Baliu 
(Minut 20), 5-4 Marc Vergés 
(Minut 24).

Més info a http://ihc.blog.cat

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



ATLETISME / IGNASI COSTA

Més de 400 atletes entre totes 
les proves disputades, les tres 
curses en ruta i les de Marxa 
Atlètica, participaren dissabte 
a la tarda en la jornada atlètica 
organitzada pel C.A. Igualada 
Petromiralles en col·laboració 
amb els Ajuntaments d’Iguala-
da i Vilanova del Camí, i amb 
el suport de la Generalitat, de 
la Diputació  i de la Federació 
Catalana d’Atletisme.
Es disputaren les proves cor-
responents a la 33a. Mitja Ma-
rató de l’Anoia, a la 13a. edició 
dels 10 Km., i a la 4a. edició 
dels 5 Km. Ciutat d’Igualada, 
sobre el recorregut interurbà 
que duia als atletes d’Igualada 
fins a Vilanova del Camí i tor-
nada, amb l’arribada a l’interi-
or de l’Estadi Atlètic.
Es va atorgar també el 3r G.P. 
Sport Sènior, a l’atleta més 
veterà participant en qual-
sevol de les tres curses, que 
va ser per a l’igualadí Ernest 
Compte. El premi Diputació de 
Barcelona, es va lliurar a l’at-
leta invident  Jaume Bajo Lea, 
147è  classificat en la Mitja 
Marató.
El triatleta igualadí Daniel Ba-
raldés (CAI), es va imposar 
en la Mitja Marató amb un re-
gistre de 1h. 13m. 07seg., per 
davant d’Hugo Figueras (Esp. 
Truga), amb 1h. 17m. 47seg, i 
era 3r. Xavier Rodríguez, amb 
1h. 18m. 16seg. 
En femenines, s’imposava 
novament la triatleta del CAI 
Anna Noguera, 9a. general 

Podis femení i masculí de la mitja marató.

Més de 400 atletes van participar en una gran tarda atlètica a Igualada
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amb 1h. 24m. 16seg., seguida 
de la marxadora internacional 
Júlia Takacs (Playas de Cas-
tellón) 2a i 18a general amb 
1h. 25m. 33seg., i era 3a  i 66a 
general Nicole Ribera (Desi-
gual) amb 1h. 36m. 02seg.. 
En la classificació per equips, 
el C.A. Igualada Petromiralles 
va assolir la 1a. posició en la 
Mitja Marató masculina. 

Aida Solà guanya els 10K    
Pel que fa a la 13a edició dels 
10 Km., es van imposar Arnau 
Sugrañes (A.E. Blancafort), 
amb 33m. 38seg., i l’atleta 
del CAI Triatló Petroamiralles 
Aïda Solà, guanyadora feme-
nina i 23a. general amb 44m. 
05seg.
En masculins, entrava 2n  Vic-
tor Estepa (C.N. Sallent) amb 
34m. 41seg., i era 3r Josep 
Martínez Cortés -(CAI Triat-
ló Petromiralles) amb 35m. 
20seg. En femenines, segui-
ren a Aïda Solà l’atleta del CAI 
Petromiralles Elisabet Seu-
ba, 2a i 26a gral. amb 44m. 
20seg., i era 3a i  37a gral. 
Laura Esther Ríos (CA Atletes 
VNG ) amb 46m. 18seg.  
En la classificació per equips 
es van imposar els compo-
nents del C.A. Igualada Petro-
miralles.
         
Héctor Colom i Carla Bisbal, 
guanyen els 5K
Pel que fa a la prova dels 5 
Km., enguany en la seva 4a 
edició, es van imposar el triat-
leta del CAI Triatló Petromira-
lles Hèctor Colom amb 17m. 

34seg., i la jove atleta del CAI  
Petromiralles Carla Bisbal, pri-
mera femenina i 10a gral. amb 
20m. 58seg.
En masculins, entrava 2n Cé-
sar Suñé (Aritmoalegre) amb 
17m. 59seg., i era 3r Victor 
Montaner (CAI Petromiralles) 
amb 18m. 21seg.
En femenines, seguiren a Car-
la Bisbal la triatleta del CAI 
Carla Alemany,  2a i 15a gral. 
amb 22m. 05seg., i era 3a i 
17a gral. Judit Navarro (CAI) 
amb 22m. 39seg..
En la classificació per equips 
també es va imposar el CAI.           
En el repartiment de guar-
dons van participar Antoni 
Maturana, regidor d’Esports 
de l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí; Carme Martín, re-
presentant de Fruitería Lluis 
i Carme; Josep Mª Barquilla 
en representació de Marat-
hon Esports i del diari Sport, 
pel marxador Olímpic estatal 
Jesús Ángel García Bragado, 
i per Salvador Fusté, sots pre-
sident del CAI Petromiralles i 
Coordinador de les curses.                             

Open de Marxa
A més, es va disputar la 3a. 
edició de l’Open de Marxa At-
lètica Ciutat d’Igualada.
Pel que fa a la prova dels 5 
Km. es van imposar els mar-
xadors Francesc Rodríguez 

(UGE Badalona), amb 25m. 
01seg., i Marta Nogueira (Llei-
da UA), g amb 26   m. 15seg.
En el 1r Control de Marxa de 
Promoció, cal destacar el se-
gon lloc infantil de Laura Gi-
ménez (CAI) amb 11m. 48seg. 
En la prova sobre 1 km. Ben-

jamí, era 1r Marc Águila (CAI) 
amb 5m. 36seg., i en Benja-
mines, també sobre 1 km. de 
recorregut, guanyava Martina 
Zunino (CAI) amb 5m. 41seg., 
seguida de Laia Rodríguez 
(CAI) amb 6m. 01seg.

L’Aqua Igualada cau a Vilanova 
en un partit amb molts errors
HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

L’Aqua Igualada no va tenir el 
seu millor dia aquest dissabte 
a Les Casernes de Vilanova 
i la Geltrú. Les del Garraf, en 
van tenir prou en deu minuts 
per encarrilar el partit, gràcies 
als errors individuals de les 
anoienques. 
Les igualadines van anar a Vi-
lanova i la Geltrú a emportar-
se els tres punts. Després de 
les dues primeres jornades, 
amb una victòria a domicili 
contra el CH Mataró, i perdre 
contra l’actual campió, el HC 
Palau de Plegamans donant 
una bona imatge, les noies de 
Raül Ramírez i Marta Soler, 
volien, si més no, sortir a com-
petir contra un Vilanova que 
acostuma a ser molt “contun-
dent” a casa seva. 
El proper partit serà aquest 
dissabte 31 d’octubre a les 
20:15 al pavelló de Les Co-
mes, contra un dels nous 
equips de la categoria aquesta 
temporada, el CP Las Rozas, 
de Madrid, que ha tingut un 
bon inici de competició jugant 
ja quatre partits i guanyant-ne 
tres. 

El club anima a tothom a do-
nar el seu suport i ajudar a que 
les noies de Raül Ramírez su-
min els tres primers punts de 
la temporada com a locals. 
CP Vilanova 6 
Cate Ortega -P-, Pati Miret (1), 
Laia Castro (2), Laura Vall (1) 
i Maria Córdoba. També Elena 
de Sivatte (2), Iolanda Font, 
Regina Flix, Paola Pascual i 
Maria Briva -P-. Entrenadors: 
Joan Canals i Jordi Mier 
AQUA Igualada FHCP 3 
Mònica Ferrer -P-, Elba Gar-
reta (1), Laura Salvador (1), 
Laura Torres i Raquel Berna-
das (1). També Sofia Ramírez, 
Clara Ferrer, Meritxell Martí-

nez, Ivonne Copoví i Laia Na-
varrete -P-. Entrenadors: Raül 
Ramírez i Marta Soler 

Jornada 3
Maheco Cerdanyola CH - CP Alcorcón    2-1
Santa Maria del Pilar - CHP Bigues i Riells   1-5
CP Voltregà - Hostelcur Gijón   3-3
CP Las Rozas - Sferic Terrassa   2-0
CP Vilanova - AQUA Igualada FHCP   6-3
Palau de Plegamans - Citylift Girona CH   3-1
CP Manlleu - CH Mataró   6-1

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

OK Lliga Femenina

 ENTRADES
 PER A VEURE  

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

Guanyadora
I.H.C.

2
VS

SHUM

PE
PIT

A MARQUILLES     d’IGUALADA.

14 de novembre de 2015  a les 20.30h

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

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

Població: ........................

Telèfon: ..........................

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



Resultats de tots els equips del CF Igualada
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FUTBOL / LA VEU

L’Igualada va aconseguir dis-
sabte sumar la primera victòria 
a domicili a l’imposar-se per 
0-1 al Torredembarra. En apa-
rença, semblava un partit rela-
tivament assequible, ja que els 
tarragonins es trobaven en les 
últimes posicions de la classi-
ficació, però, lluny de ser un 
tràmit fàcil, els blaus van tro-
bar-se un equip lluitador que, 
necessitat de punts, va plantar 
cara i va fer que el partit fos 
molt igualat. 
L’Igualada va començar domi-
nant el joc i, al primer quart, 
Johnny va protagonitzar una 
jugada molt clara que el porter 
va aconseguir desviar. Poc a 
poc, el Torredembarra va re-
accionar i va crear un parell de 
jugades amb molt de perill que 
Yannick va poder contrarestar. 
A la segona part, l’Igualada va 
sortir amb molt control, mentre 

Primera victòria fora de casa

   PT. g e p gf  gc 
1 CF Balaguer 18 5 3 0 12 4
2 Rapitenca 17 5 2 1 15 7
3 Jesus Maria 16 5 1 2 13 8
4 Terrassa 16 5 1 2 11 8
5 Suburense 14 4 2 2 17 11
6 Vilanova 14 4 2 2 12 6
7 Igualada 14 4 2 2 9 4
8 FC Santboia 13 3 4 1 12 6
9 Lleida 13 4 1 3 12 11
10 Viladecans 12 3 3 2 10 12
11 Vilaseca 11 3 2 3 9 9
12 Castelldefels 10 3 1 4 12 11
13 Vista Alegre 10 2 4 2 12 15
14 Amposta 10 3 1 4 12 17
15 Sant Ildefons 7 2 1 5 12 13
16 Catllar 4 1 1 6 6 13
17 Torredembarra 1 0 1 7 3 17
18 CF Reddis 0 0 0 8 6 23

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 8
Torredembarra 0 - 1 Igualada 
Viladecans 1 - 0 Castelldefels 
Terrassa 1 - 2 Amposta 
Vista Alegre 1 - 0 Catllar 
Sant Ildefons 1 - 2 Suburense 
Rapitenca 2 - 1 Lleida 
Balaguer 0 - 0 Vilaseca 
Vilanova 2 - 0 CF Reddis 
Jesus Maria 2 - 1 FC Santboia 

Jornada 9
Terrassa FC - Vilanova G. 
Reddis - Jesús y Maria 
Santboià - Balaguer 
Vilaseca - Viladecans 
Castelldefels - Vista Alegre 
El Catllar - Torredembarra 
IGUALADA - St. Ildefons 
Suburense - Rapitenca 
Amposta - Lleida B 

que al Torredembarra li costa-
va arriba a porteria. Al minut 
64, en un corner picat per Eric, 
Bacha va enviar la pilota amb 
el cap al fons de la porteria, sig-
nant lúnic gol del partit. A partir 
d’aquest moment, els tarrago-
nins van esforçar-se al màxim 
per empatar, però la defensa 
blava va protegir bé la porteria 
de Yannick i va aconseguir que 

els 3 punts fossin finalment per 
als igualadins.
CF IGUALADA: Yannick, Martí 
Lliró, Bachana Lominadze, Da-
vid Pacheco, Ton Casas (Ber-
nat Sansano 81’), Fran Aréva-
lo, Jonathan Fernández (Jordi 
Castellanos 88’), Eloi Jiménez 
(Martí Just 77’), Pau Vidal, 
Nuno Carvalho (Eric González  
53’) i Óscar García.

Les alevines guanyen el liderat
Contundent victòria de l’Aleví 
femení de l’Igualada al camp 
del fins llavors primer classifi-
cat, el Mercantil de Sabadell, 
per 0-5. Amb aquest triomf 
davant d’un rival directe, les 
blaves se situen líders en soli-
tari, ja que només han cedit un 
empat en les quatre jornades 
que porten disputades aquesta 
temporada.
Durant els dos primers quarts 
ambdós equips van prioritzar 
l’equilibri defensiu per sobre 
de les jugades d’atac, però el 
moment clau del partit es va 
produir just abans del descans, 
quan dos gols pràcticament 
consecutius d’Ona van encar-
rilar la victòria.
A la represa, les igualadines 

es van mostrar molt sòlides al 
darrera i van incrementar el re-
sultat fins el 0 a 5 final, gràcies 
a les dianes d’Ona novament, 
Laura i Paula.

Aleví: Aina, Marina, Anna, Lau-
ra, Carla, Clàudia, Aina, Laia, 
Paula, Aura, Carla C., Anna S. 
i Ona. Entrenadores: Noelia 
Garcia i Anna Bernadí. 

   Pt. p G E P Gf  Gc 
1 Seagull 18 6 0 0 12 5
2 Barcelona 16 5 1 0 27 2
3 Levante 14 4 2 0 16 9
4 Son Sardina 13 4 1 1 14 8
5 Blava Roca 12 4 0 2 10 13
6 AEM 11 3 2 1 11 7
7 L´Estartit 9 3 0 3 14 12
8 Espanyol 7 2 1 3 7 7
9 Sant Gabriel 4 1 1 4 10 15
10 CF Igualada 4 1 1 4 7 15
11 Pallejà 4 1 1 4 5 13
12 Europa 3 1 0 5 4 11
13 Collerense 3 1 0 5 2 10
14 Cerdanyola 3 1 0 5 4 16  

futbol 2A NACIONAL FEM.
Jornada 6
Igualada 1 - 2 Europa 
Son Sardina 6 - 2 Pallejà 
Seagull 2 - 1 Blava Roca 
Barcelona 4 - 0 L´Estartit 
Levante 5 - 3 Sant Gabriel 
Collerense 0 - 1 AEM 
Cerdanyola 0 - 1 Espanyol 

Jornada 7 (1 novembre)
Blava Roca-L’Estartit
Pallejà-Levante las Planas
St. Gabriel-Cerdanyola
Espanyol-IGUALADA
Europa-Collerense B
AEM Lleida-Barcelona
Seagull-Son Sardina

RESULTATS  (24-25/10/2015)

PRIMER EQUIP MASC. TORREDEMBARRA UD "A" CF IGUALADA 0-1

VETERANS V.EL PRAT ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CF IGUALADA 1-0

JUVENIL A ODENA CE "A" CF IGUALADA 2-6

JUVENIL B CF IGUALADA PIERA AE "A" 1-0

CADET A CF IGUALADA HRISTO STOITCHKOV CF "A"

CADET B CF IGUALADA Pª BARC. ST VICENÇ HORTS "A"

CADET C PIERA AE "B" CF IGUALADA 0-0

INFANTIL A CF IGUALADA MASQUEFA FC "A" 10-0

INFANTIL B PRAT AE "B" CF IGUALADA 3-0

INFANTIL C JUVENTUD 25 DE SEPTIEMBRE "A" CF IGUALADA 6-1

INFANTIL D CF IGUALADA PALLEJA CF "B" 2-3

ALEVÍ A DAMM CF "B" CF IGUALADA 5-4

ALEVÍ B CF IGUALADA VILADECANS UD "A" 0-4

ALEVÍ C CF IGUALADA UF BASE JABAC I TERRASSA "B" 0-1

ALEVÍ D CF IGUALADA PUIGREIG CE "A" 5-1

ALEVÍ E SANT SADURNI UE "A" CF IGUALADA 0-7

ALEVÍ F CF IGUALADA Pª BARC. ST VICENÇ HORTS "A" 3-3

ALEVÍ G HRISTO STOITCHKOV CF "D" CF IGUALADA 1-7

BENJAMÍ A SANTBOIA FC "A" CF IGUALADA 4-2

BENJAMÍ B CF IGUALADA BLANCA SUBUR CF "A" 1-4

BENJAMÍ C CF IGUALADA SANTPEDOR CF "A" 6-4

BENJAMÍ D ALMEDA CD "A" CF IGUALADA 1-4

BENJAMÍ E SANT SADURNI UE "A" CF IGUALADA 2-4

BENJAMÍ F CF IGUALADA EFO 87 "A" 0-5

BENJAMÍ G CF IGUALADA LA TORRE CLARAMUNT UD "A" 4-1

BENJAMÍ H EFO 87 "B" CF IGUALADA 5-3

PREBENJAMÍ A CF IGUALADA MASQUEFA FC "A" 5-2

PREBENJAMÍ B CF IGUALADA SANT SADURNI ATLETIC "A" 0-4

PREBENJAMÍ C CF IGUALADA SAN MAURO UD "A" 4-1

CAD-INF FEM. CF IGUALADA ATLÈTIC PRAT CF 12-1

INF- ALEVÍ CF IGUALADA SABADELL FC "B" 5-4

ALEV-BENJ-PREBENJ FEM.A MERCANTIL CE "A" CF IGUALADA 0-5

ALEV-BENJ-PREBENJ FEM.B CF IGUALADA L'HOSPITALET CENTRE ESP."A" 3-0

retirat

retirat

CATEGORIA DIA HORA LOCAL VISITANT CAMP
PRIMER EQUIP DIUMENGE 17:00 CF IGUALADA UE SANT ILDEFONS 'A' A
VETERANS DISSABTE 16:00 CF IGUALADA UE SANTS 'A' B
JUVENIL 'A' DISSABTE 18:15 CF IGUALADA FC ATLÈTIC SANT JUST 'A' A
JUVENIL 'B' DISSABTE 18:45 FC MASQUEFA 'A' CF IGUALADA
CADET 'A' DIUMENGE 18:45 UE CASTELLDEFELS 'C' CF IGUALADA
CADET 'B' DISSABTE 10:30 JABAC TERRASSA 'D' CF IGUALADA
CADET 'C' DISSABTE 16:00 CF IGUALADA UD SAN MAURO 'B' A
INFANTIL 'A' DISSABTE 12:00 EFO 87 'A' CF IGUALADA
INFANTIL 'B' DIUMENGE 12:00 CF IGUALADA CF BLANCA SUBUR 'A' B
INFANTIL 'C' DISSABTE 12:30 TERRASSA OLÍMPICA 2010 'A' CF IGUALADA
INFANTIL 'D' DIUMENGE 10:15 SANT ANDREU DE LA BARCA 'C' CF IGUALADA
ALEVÍ 'A' DISSABTE 12:00 CF IGUALADA UE SANT ANDREU 'B' A
ALEVÍ 'B' DISSABTE 10:00 ESCOLA F. GAVÀ 'B' CF IGUALADA
ALEVÍ 'C' DIUMENGE 11:15 TERRASSA OLÍMPICA 2010 'A' CF IGUALADA
ALEVÍ 'D' DISSABTE 10:00 FC JOANENC 'A' CF IGUALADA
ALEVÍ 'E' DIUMENGE 10:00 CF IGUALADA CE ANOIA 'A' A
ALEVÍ 'F' DISSABTE 12:00 CF PALLEJÀ 'A' CF IGUALADA
ALEVÍ 'G' DISSABTE 10:00 CF IGUALADA CD RIUDEBITLLES 'A' A
BENJAMÍ 'A' DISSABTE 12:15 CF IGUALADA FC SANT CUGAT ESPORT 'B' B
BENJAMÍ 'B' DISSABTE 10:20 UE CASTELLDEFELS 'A' CF IGUALADA
BENJAMÍ 'C' DIUMENGE 11:30 CE PUIGREIG 'A' CF IGUALADA
BENJAMÍ 'D' DIUMENGE 10:00 CF IGUALADA UD CORNELLÀ 'D' B
BENJAMÍ 'E' DISSABTE 10:00 CF IGUALADA BASE VILANOVA I LA GELTRÚ 'A' A
BENJAMÍ 'F' DISSABTE 12:30 CF CAPELLADES 'A' CF IGUALADA
BENJAMÍ 'G' DIUMENGE 10:30 CE ANOIA 'B' CF IGUALADA
BENJAMÍ 'H' DISSABTE 10:00 CF IGUALADA AE SANT VICENÇ 'A' B
PREBENJAMÍ 'A' DISSABTE 9:15 FC MASQUEFA 'B' CF IGUALADA
PREBENJAMÍ 'B' DISSABTE 9:15 FUNDACIÓ AT. VILAFRANCA 'C' CF IGUALADA
PREBENJAMÍ 'C' DISSABTE 10:30 FC MASQUEFA 'A' CF IGUALADA
FEMENÍ 'A' DIUMENGE 12:15 RCD ESPANYOL 'B' CF IGUALADA
FEMENÍ 'B' DISSABTE 18:30 CF IGUALADA ESCOLA F. FEMENÍ VILANOVA 'A' B
FEMENÍ 'C' DISSABTE 11:15 FC CASABLANCA 'A' CF IGUALADA
FEMENÍ 'D' DISSABTE 11:00 FC BARCELONA 'A' CF IGUALADA
FEMENÍ 'E' DIUMENGE 17:00 CF IGUALADA FC MARTINENC 'A B
FEMENÍ 'F' DISSABTE 9:15 FC MASQUEFA 'A' CF IGUALADA

Partits del proper cap de setmana

Igualada 10 – Masquefa 0
L’Infantil A no va trobar aques-
ta setmana rivalitat al camp i 
es va imposar còmodament al 
Masquefa per un contundent 
10-0. 
Els igualadins van dominar 
des del principi el joc i al llarg 
de la primera part ja van tenir 
moltes ocasions clares de gol, 
però els fallava la punteria de 
cara a porteria. Malgrat això, 
van aconseguir anar al des-
cans amb un 2-0, gràcies a 
dos gols d’Adrià López i Adrià 
Cuerva. 
A la represa, l’Igualada va mi-
llorar molt el seu joc, sent molt 
més ràpids i encertats de cara 
a porta. I la superioritat es va 
evidenciar ràpidament, perquè 
els blaus van aconseguir mar-
car 8 gols més, obra d’Adrià L. 

Victòria còmoda de l’infantil

(1), d’Adrià C. (2), de Marc G. 
(3), de Ben-Hur (1) i d’Eric (1). 
Jugadors:
Raul, Brian, Adrià C., Ben-Hur, 
Marc R., Miqui, Pau, Franc, 
Marco, Adrià L., Marc B., Je-

sus, Bruno, Daniel, Marc G., 
Genís i Eric
Entrenadors: Jesus i David 
Milan



BÀSQUET / LA VEU

El CBI masculí va perdre da-
vant el Morabanc Andorra per 
65-84. El partit començava 
amb un joc molt lent, amb 
molt poca intensitat tant da-
vant com darrere, i amb molt 
poca anotació per part dels 
dos equips. Els d’Andorra, es 
mostraven més durs en de-
fensa que els blaus, cosa que 
els ajudava a recuperar pilo-
tes i ser superiors en l’ano-
tació. El resultat del primer 
parcial va ser de 9-13. En el 
segon quart, vam poder veure 
un Physic CB Igualada molt 
recuperat i amb ganes de 
ser superiors. Amb una gran 
anotació de 6,25 (anotant 3 
triples) van poder apropar-se 
més al marcador. Tot i així, 
els jugadors de H.A Pereira 
es mostraven molt durs en 
defensa, i amb un joc interior 
molt superior als igualadins, 
els feia anotar i col·locar-se 
altra vegada amb un parci-
al millor. El resultat del quart 
va ser 20-25, que deixava en 
l’electrònic un 29-38 a la mitja 
part.
A la represa del partit, els ju-
gadors de Raül Caballero van 
sortir més ficats en atac, in-
tentant la remuntada, tot i que 
els andorrans no els posaven 
les coses fàcils!
Amb una defensa dura, els 
igualadins tenien problemes 
per poder arribar a crear situ-
acions de bàsquets fàcils per 
apropar-se en el marcador. 
Tampoc van tenir l’oportuni-
tat de poder guanyar el tercer 
quart, que va ser de 19-22, 
amb un total de 48-60 en el 
marcador. En l’últim quart, els 
blaus seguien intentant la re-
muntada, arribant a posar-se 

El CBI masculí cau davant l’Andorra i 
el femení supera el Cornellà a casa

FUTBOL / PACO ESPLUGAS

No és apeŀlar a la mala sort, 
les plagues d’Egipte, el ter-
reny de joc o que els pals hau-
rien de ser d’una altra manera. 
Però si es fa tot i més i tot és 
gira d’esquena, és impossible. 
El rival és de categoria, el seu 
objectiu és pujar a categoria 
superior, això no és cap ex-
cusa,  jugant 11 contra 11, per 
tant ja saps què toca fer, llui-
tar més que ells, i així es va 
desenvolupar bona part de 
l’encontre. Tret dels 20 minuts 
primers, els odenecs, lluitaren, 
buscaren el gol, ocasions a la 
primera part en van tenir, ara..
La manca d’encert segueix 
acompanyant als locals. La 
segona meitat hi ha la jugada 
que hagués pogut canviar el 
rumb del partit. Xavi Valls es 
planta davant el porter, aquest 
treu una mà impressionant i el 
posterior remat de Copoví va 
al pal, no entrarà... no. Cinc 
minuts després rematada de 
Amante, toca en un jugador 
local i l’únic gol de la tarda. 
Això és el futbol, quedaven 
minuts, la insistència era con-
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L’Òdena torna a ensopegar

Més de 800 persones van om-
plir les Comes el passat diven-
dres, per veure la presentació 
dels 26 equips i de l’escola 
de bàsquet del CBI.  Durant 
l’acte es van presentar, tam-
bé, les noves incorporacions 
dels equips sènior masculí A i 
sènior femení A. En el torn de 
parlaments els capitans dels 
equips sèniors, Carlota Car-
ner i Jordi Torres, van oferir a 
l’afició els trofeus guanyats la 
temporada anterior. El presi-

dent del club, Roger Casellas, 
va fer un reconeixement a la 
tasca realitzada pels entrena-
dors i pels seus companys de 
Junta,  i va voler destacar, tam-
bé, el paper dels espònsors. 
També van parlar el Vicepre-
sident Primer de la Federació 
Catalana de Basquetbol, Jo-
sep Nadal, i l’alcalde d’Iguala-
da, Marc Castells, va destacar 
l’important inversió que està 
prevista per adequar el com-
plex de Les Comes.

futbol 2A CATALANA G3

   PT. g e p gf  gc 
1 Espluguenc 18 6 0 2 16 8
2 Junior CF 17 5 2 1 15 6
3 Sant Joan D. 17 5 2 1 18 11
4 Fontsanta 15 4 3 1 13 8
5 San Mauro 15 5 0 3 15 11
6 Marianao 15 4 3 1 9 5
7 Olímpic 13 4 1 3 13 7
8 Gornal UD 13 4 1 3 15 11
9 Vidalet 11 3 2 3 15 11
10 Prat AE B 10 2 4 2 13 12
11 Un. Bellvitge 10 3 1 4 13 13
12 Sant Cugat 9 2 3 3 8 9
13 Moja AE 9 2 3 3 12 17
14 Torrelles 8 2 2 4 6 11
15 CF Begues 8 2 2 4 10 17
16 Vilafranca 4 1 1 6 9 16
17 Vallirana 4 1 1 6 5 18
18 Odena 4 1 1 6 7 21

Jornada 8
Odena 0 - 1 Marianao 
Vilafranca 2 - 0 Sant Cugat
Junior CF 4 - 1 Prat AE B 
Begues 1 - 1 U. Bellvitge 
Olímpic 0 - 0 Moja AE 
Vallirana 0 - 2 Vidalet 
Espluguenc 2 - 0 Torrelles 
Sant Joan D. 2 - 0 Fontsanta 
San Mauro 2 - 1 Gornal UD

   Pt. G E P Gf  Gc 
1 Calaf 19 6 1 1 22 14
2 Martorell B 18 6 0 2 15 8
3 Roquetes 17 5 2 1 23 12
4 Montserrat 16 5 1 2 26 15
5 Cubelles 16 5 1 2 24 17
6 La Munia 13 4 1 3 21 13
7 Martinenca 13 4 1 3 21 16
8 Sitges 13 4 1 3 19 14
9 La Granada 13 4 1 3 17 13
10 Carme 13 4 1 3 13 16
11 Sant Cugat  11 3 2 3 10 9
12 Olivella 11 3 2 3 16 17
13 Piera 10 3 1 4 15 16
14 Anoia 8 2 2 4 12 26
15 Fatima  6 2 0 6 9 23
16 Castellvi 5 1 2 5 15 23
17 Sant Pere M. 2 0 2 6 10 20
18 Riudebitlles 1 0 1 7 5 21

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 8
Sitges 3 - 1 Roquetes 
Olivella  4 - 3 Cubelles 
Sant Cugat  1 - 1 Anoia 
Montserrat 5 - 2 Martinenca 
Riudebitlles 2 - 3 Martorell B 
Piera 4 - 3 Castellvi 
La Granada 3 - 1 Fatima 
Sant Pere M. 0 - 1 Carme 
La Munia 1 - 3 Calaf

Jornada 9
ÒDENA - Júnior 
Prat B - Vilafranca Atl. 
St. Cugat - Espluguenc 
Torrelles - Begues 
U. Bellvitge - Vallirana 
Can Vidalet - St. Joan Despí 
Fontsanta Fatjó - SAN MAURO 
Gornal - Olímpic Fatjó 
Marianao P. - Moja 

Jornada 9
St. Pere M. - Sitges 
Les Roquetes - La Granada 
FÀTIMA - MONTSERRAT 
Martinenca - PIERA 
Castellví M. - La Múnia 
CALAF - Olivella 
Cubelles - St. Cugat S. 
ANOIA - Riudebitlles 
CARME - Martorell B 

   Pt. G E P Gf  Gc 
1 Capellades 15 5 0 1 21 8
2 Hostalets 15 5 0 1 17 6
3 Sant Esteve B 15 5 0 1 19 11
4 Masquefa  13 4 1 1 22 4
5 San Mauro B 13 4 1 1 15 8
6 Rebrot  12 4 0 2 20 7
7 Montserrat B 11 3 2 1 8 6
8 Ateneu  10 3 1 2 16 8
9 Mediona 7 2 1 2 9 9
10 Pobla 6 2 0 4 14 18
11 Torre 6 2 0 4 7 11
12 La Paz  6 2 0 4 5 17
13 Calaf B 4 1 1 4 5 19
14 Tous  3 1 0 5 6 21
15 Jorba 1 0 1 5 3 23
16 Cabrera 0 0 0 5 3 14

futbol 4A CATALANA G7
Jornada 6
La Paz  0 - 7 Masquefa 
Torre 0 - 3 Rebrot 
Calaf B 1 - 1 Jorba 
Sant Esteve B 4 - 2 Pobla 
Mediona  Ajr. Cabrera 
Hostalets 4 - 0 Tous 
Capellades 1 - 0 MontserratB  
Ateneu 4 - 5 San Mauro B

Jornada 7
Mediona  - La Paz 
Masquefa - Ateneu Ig. 
San Mauro B - Hostalets P.
Tous - Capellades 
Montserrat - Sesrovires B
Pobla Clar.  - Calaf B
Jorba - Torre Clar. 
Cabrera - Rebrot

tinua, una i altra vegada, atu-
rades del porter de Sant Boi, 
impossible!. En temps afegit, 
els nervis de no poder fer res 
l’única cosa que va provocar 
són targetes que al cap i a la fi 
passen factura.
Òdena: Cristian, Ivan, Adrià 
(Milan), Gerard, Magdaleno, 
Xavi Valls, Hadri (Copoví), Bi-
osca, Oscar, Victor i Gumà.
Marianao Poblet U.D. Cuevas, 
Carmona, Amante, Forcadell, 
Edu, Segura (Eitan), Raul, 
Eric, Luismi (Stuarrt), Rodrigo 
i Gonzalo (Gulli).
Àrbitre. Sr. Javier Lopez.
Targetes pels locals, Os-
car(8), Victor(57), Milan(83), 
Ivan(87), Magdaleno, Cristian 
i Copoví(90). Pels visitants, 
Amante(119), Rodrigo(64), 
Carmona(67), Segura(70) i 
Stuart(79).
Demà dissabte nou partit a 
casa amb un altre “gallet”, el  
Junior, nova prova per tal de 
sumar i mirar de sortir del pou 
de la paciència. Com sempre 
a les quatre de la tarda, i des-
prés castanyada.

Presentació de tots els equips 
del Club Bàsquet Igualada

molt aprop en el marcador, 
tot i que els jugadors del BC 
Morabanc Andorra B, no es 
deixaven intimidar. Els últims 
sis minuts de partit van ser 
els més fluixos, on els juga-
dors blaus es van despenjar 
finalment. El resultat de l’últim 
quart va ser de 17-24.
Physic CB Igualada A: M. Mo-
liner (8), R. Riu (2), E. Burgès 
(9), J. Torres (4), C.
Fons (4), A. Gual (5), A. Del 
Hoyo (9), X. Creus (5), S. La-
guarta (0), M. Benito (0), E. 
Tejero (13), P. Camí (5).
BC Morabanc Andorra B: M. 
Schneider (5), D. Jofresa 
(11), R. Lliteras (8), A. Barto-
lomé (6), D. Fernández (3), F. 
De Oliveira (0), N. Brià (18), 
E. Peña (0), F. Knezevic (4), 
C. Gabriel (14), W. Niang 
(15), A. Guzmán (-).
Parcials: 9-13, 20-25 (29-38), 
19-22 (48-60), 17-24 (65-84).

Bon partit del femení
Continua el bon joc i la bona 
ratxa de resultats del sènior 
femení Physic CB Igualada. 
En aquesta jornada va supe-
rar en un bon partit al sempre 
combatiu CB Cornellà per un 

resultat de 72 a 45.El primer 
quart va començar amb lleu-
ger domini visitant però als 
poc minuts les igualadines 
van posar un alt ritme de joc 
superant clarament al seu 
rival. En el segon quart les 
igualadines van realitzar un 
gran i espectacular joc. Van 
dominar en totes les facetes 
del partit i amb un parcial de 
23 a 12 van marxar clarament 
en el marcador, 41 a 22 al 
descans. A la represa el ritme 
va baixar però sempre amb 
domini igualadí i sense gaires 
complicacions va aconseguit 
una nova victòria per un clar 
72 a 45.Destacar el debut de 
la veterana Raquel Soteras. 
La propera jornada les igua-
ladines es desplaçaran a la 
pista d’un dels aspirants a 
l’ascens de categoria, el po-
derós Reus Deportiu.
C. Carner (16),M. Jané (10), 
R.Soteras (2),E . Roda, J. La-
molla (8),E. Compte (10) B. 
Sellarès (4),M. Ametllé(3), J. 
Fuertes (lesionada) M. Fer-
nandez, S. Carrasco (16),G. 
Rigol (5)
Parcials: 18-10, 41-22 (des-
cans), 57-32,72-45



Sessions formatives 
del Consell Esportiu 
de l’Anoia durant tot 
el curs escolar
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JOCS ESCOLARS / LA VEU

El passat dissabte 24 d’octu-
bre es va disputar la primera 
jornada dels Jocs Esportius 
Escolars de l’Anoia. En aques-
ta jornada es van concentrar 
la gran majoria de partits en 
4 instal·lacions: Les Comes, 
R.Castelltort, Maristes i Mo-
nalco. Abans de l’inici dels 
partits, els equips es van fer la 
foto oficial de l’equip sota l’es-
lògan: QUE COMENCI L’ES-
PECTACLE, QUE COMENCI 
L’EMOCIÓ #jocsescolars #es-
portescolar. Aquest recull foto-
gràfic el podeu trobar a: http://
on.fb.me/1k4Us5x  

Jornada festiva
Va ser una jornada festiva en 
la qual va regnar l’esportivitat. 
En aquesta primera jornada 
també van començar a puntu-
ar els “Valors en Joc” dins del 
programa “Tenim Valors”. El 
Consell Esportiu de l’Anoia té 
la intenció de valorar la com-
petició (resultats) per un cantó 
i per l’altre els valors. Els àr-
bitres són els encarregats de 
puntuar a cada equip fixant-se 
en el comportament dels seus 
integrants, des d’entrenadors/
es, jugadors/es i afecció. El 
comportament d’aquests tres 
agents serà el que acabarà 
per decidir quina puntuació es 
donarà a cada equip. Aquesta 
puntuació es veurà reflectida 
en l’entrega d’unes targetes. 
Cada targeta té una puntuació 
diferent: verda: 8 punts, blava 
6 punts, lila 4 punts, blanca 2 
punts i sense targeta o punts. 
Podeu trobar més informació 
del Programa de Valors en-
trant al següent enllaç: http://
www.ceanoia.cat/valors/ 

Comencen a puntuar-se els “valors en joc” als Jocs Escolars

AGENDA

El Consell Esportiu de l’Ano-
ia organitza, durant tot el 
curs escolar 2015-16, unes 
sessions formatives per a 
tots aquells vinculats o in-
teressats en el món de l’es-
port. Així doncs, mensual-
ment, proposen una càpsula 
formativa d’una temàtica 
concreta que, per a profes-
sors d’Educació Física en 
actiu, està reconeguda per 
al Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de 
Catalunya.
El pròxim 10 de novembre, 
els Moixiganguers d’Igua-
lada impartiran al seu local 
d’assaig, Cal Tabola, una 
sessió d’iniciació als castells 
per aquells professionals de 
l’esport que vulguin apren-
dre d’aquesta tradició tan 
nostrada.
L’índex de la sessió introdu-
eix l’art de fer castells, des 
de la formació al treball co-
operatiu, passant per la tèc-
nica, l’equilibri i la força. Una 
sessió que començarà a les 
17.45 i acabarà a les 20.15.
Tots aquells interessats po-
deu ampliar informació i 
inscriure-us a la sessió pel 
dimarts dia 10 de novembre 
a través de la pàgina web 
www.ceanoia.cat/formaci-
ons-esportives

Dissabte 31 d’octubre, Jor-
nada dels Jocs Esportius 
Escolars de l’Anoia.
A les diferents instal·lacions 
de les escoles participants 
als Jocs, de 9.00 a 14.00 es 
disputaran els diferents par-
tits dels campionats.
Dilluns 2 de novembre, Ini-
ci del Campionat Comarcal 
Futbol Sala d’AMPA’s .
Diferents instal·lacions de la 
comarca es fiquen a disposi-
ció dels equips del Campio-
nat de Lleure.

   j g e p gf  gc PT
1 MONALCO  1 1 0 0 12 0 3
2 EMILI VALLÈS 6 FS  1 1 0 0 12 4 3
3 ESCOLÀPIES A  1 1 0 0 10 6 3
4 GARCIA LORCA  1 1 0 0 10 6 3
5 CAN CLARAMUNT  1 1 0 0 10 6 3
6 CFS ÒDENA  1 1 0 0 9 7 3
7 MARISTES  1 0 0 1 7 9 1
8 ESCOLÀPIES B  1 0 0 1 6 10 1
9 MARQUÈS POBLA  1 0 0 1 6 10 1
10 ACAD. IGUALADA  1 0 0 1 6 10 1
11 JOAN MARAGALL  1 0 0 1 4 12 1
12 CFS PIERA  1 0 0 1 0 12 1

F. SALA aleví masculí
Jornada 1
ESCOLÀPIES A  10 MARQUÈS POBLA  6
ACAD. IGUALADA          6    CAN CLARAMUNT  10
GARCIA LORCA  10 ESCOLÀPIES B  6
MONALCO  12 CFS PIERA  0
EMILI VALLÈS FS  12 JOAN MARAGALL  4
MARISTES  7 CFS ÒDENA  9
 

   j g e p gf  gc PT
1 MARISTES B  1 1 0 0 10 0 3
2 MARISTES C  1 1 0 0 8 2 3
3 ESCOLA PIA A  1 1 0 0 7 2 3
4 IES ALT PENEDÈS  1 1 0 0 6 3 3
5 MESTRAL  1 1 0 0 5 2 3
6 INS PERE VIVES  1 1 0 0 4 3 3
7 SEA EMILI VALLÈS  1 1 0 0 2 1 3
8 JOAN MERCADER  1 0 0 1 3 4 0
9 PLA MORERES A  1 0 0 1 1 2 0
10 ESCOLA PIA B  1 0 0 1 3 6 0
11 EEM SANTA FE  1 0 0 1 2 5 0
12 MARISTES A  1 0 0 1 2 7 0
13 EEM VILOBÍ  1 0 0 1 2 8 0
14 MONALCO  1 0 0 1 0 10 0
15 PLA MORERES B  0 0 0 0 0 0 0

F. SALA infantil masculí
Jornada 1
MARISTES B  10 MONALCO  0
MARISTES C  8 EEM VILOBÍ  2
JOAN MERCADER  3 INS PERE VIVES  4
ESCOLA PIA B  3 IES ALT PENEDÈS  6
SEA EMILI VALLÈS  2 AEE PLA MORERES A  1
MARISTES A  2 ESCOLA PIA A  7
MESTRAL  5 EEM SANTA FE  2
Descansa IES PLA MORERES B
 

   j g e p gf  gc PT
1 J. MERCADER B juv  1 1 0 0 11 1 3
2 ESCOLA PIA juv  1 1 0 0 7 2 3
3 J. MERCADER A juv  1 1 0 0 6 3 3
4 MONALCO  1 1 0 0 4 1 3
5 ESCOLA ANOIA juv  1 0 1 0 1 1 1
6 UE TOUS  1 0 1 0 1 1 1
7 MARISTES  1 0 0 1 3 6 0
8 JOAN MERCADER  1 0 0 1 1 4 0
9 AE SALLENT juv  1 0 0 1 2 7 0
10 ESCOLA ANOIA  1 0 0 1 1 11 0

F. SALA cadet juvenil masculí
Jornada 1
J.MERCADER A juv  6 MARISTES  3
ESCOLA PIA juv  7 AE SALLENT juv  2
ESCOLA ANOIA juv  1 UE TOUS  1
MONALCO  4 JOAN MERCADER  1
ESCOLA ANOIA  1 J. MERCADER B juv  11

 

   j g e p gf  gc PT
1 ESCOLÀPIES A mx  1 1 0 0 12 4 3
2 MARISTES  1 1 0 0 12 4 3
3 ESCOLÀPIES B  1 0 0 1 4 12 1
4 FRANGOAL  1 0 0 1 4 12 1
5 EEM FONT-RUBÍ  0 0 0 0 0 0 0
6 MARQ. POBLA mx  0 0 0 0 0 0 0
7 MONALCO  0 0 0 0 0 0 0
8 SECC - SALA mx  0 0 0 0 0 0 0
9 UE SUBIRATS  0 0 0 0 0 0 0

BÀSQUET  aleví femení-mixt
Jornada 1
MONALCO   EEM FONT-RUBÍ        ajr.            
MARQUÈS DE LA POBLA SUBIRATS                    ajr.     
ESCOLÀPIES B  4 MARISTES  12
ESCOLÀPIES A mx  12 FRANGOAL  4

 

   j g e p gf  gc PT
1 VILANOVA B.E.  1 1 0 0 54 10 2
2 MARISTES  1 1 0 0 38 24 2
3 SEA EMILI VALLÈS  1 1 0 0 24 19 2
4 CB LLORENÇ  1 0 0 1 19 24 1
5 UE CAPELLADES A  1 0 0 1 24 38 1
6 UE CAPELLADES B   1 0 0 1 10 54 1
7 BÀSQUET PRATENC  0 0 0 0 0 0 0
8 CB ROQUETES  0 0 0 0 0 0 0
9 ESCOLA ANOIA  0 0 0 0 0 0 0

BÀSQUET  infantil femení
Jornada 1
ESCOLA ANOIA   DESCANSA 
MONALCO   CB ROQUETES            ajr.      
VILANOVA B.E.  54 UE CAPELLADES B   10
SEA EMILI VALLÈS  24 CB LLORENÇ  19
MARISTES  38 UE CAPELLADES A  24
 

   j g e p gf  gc PT
1 ESCOLA ANOIA  1 1 0 0 58 13 2
2 MONALCO  1 1 0 0 64 22 2
3 UE CAPELLADES B  1 1 0 0 54 36 2
4 UE CAPELLADES A  1 1 0 0 38 21 2
5 ÒDENA CB  1 1 0 0 29 17 2
6 CB HORTONENC  1 0 0 1 17 29 1
7 SECC - CAFETERS  1 0 0 1 21 38 1
8 INS PERE VIVES  1 0 0 1 36 54 1
9 BÀSQUET PIERA  1 0 0 1 22 64 1
10 JOAN MERCADER  1 0 0 1 13 58 1

BÀSQUET  cadet-juvenil femení
Jornada 1
MONALCO  64 BÀSQUET PIERA  22
ESCOLA ANOIA  58 JOAN MERCADER  13
SECC - ELS CAFETERS  21 UE CAPELLADES A  38
ÒDENA CB  29 CB HORTONENC  17
INS PERE VIVES  36 UE CAPELLADES B  54

 

   j g e p gf  gc PT
1 EMILI VALLÈS 5  1 1 0 0 12 0 3
2 MONTCLAR  1 1 0 0 12 4 3
3 R.CASTELLTORT B  1 1 0 0 10 6 3
4 R.CASTELLTORT A  1 1 0 0 9 7 3
5 ATENEU  1 1 0 0 9 7 3
6 CASTELL D’ÒDENA  1 0 0 1 7 9 1
7 EMILI VALLÈS 6  1 0 0 1 7 9 1
8 MOWGLI  1 0 0 1 6 10 1
9 MONALCO  1 0 0 1 4 12 1
10 MARISTES  1 0 0 1 0 12 1

POLIS aleví fem. (minihandbol)
Jornada 1
R.CASTELLTORT A  9 EMILI VALLÈS 6  7
MARISTES  0 EMILI VALLÈS 5  12
MONTCLAR  12 MONALCO  4
R.CASTELLTORT B  10 MOWGLI  6
ATENEU  9 CASTELL D’ÒDENA  7

 

   j g e p gf  gc PT
1 MDP IGUALADA  1 1 0 0 12 4 3
2 EMILI VALLÈS 5  1 1 0 0 11 5 3
3 MARTA MATA  1 1 0 0 10 6 3
4 MESTRAL A  1 1 0 0 10 6 3
5 MESTRAL B  1 1 0 0 9 7 3
6 R.CASTELLTORT A  1 1 0 0 9 7 3
7 R.CASTELLTORT B  1 1 0 0 9 7 3
8 ATENEU mx  1 0 0 1 7 9 1
9 CASTELL ÒDENA mx  1 0 0 1 7 9 1
10 MARIA BORÉS  1 0 0 1 7 9 1
11 GARCIA FOSSAS  1 0 0 1 6 10 1
12 MOWGLI  1 0 0 1 6 10 1
13 JESÚS MARIA mx  1 0 0 1 5 11 1
14 G. CASTELLÀ mx  1 0 0 1 4 12 1

POLIS aleví mas. (futbol sala)
Jornada 1
CASTELL D’ÒDENA mx  7 MESTRAL B  9
R.CASTELLTORT B  9 ATENEU mx  7
MARTA MATA  10 GARCIA FOSSAS  6
JESÚS MARIA mx  5 EMILI VALLÈS 5  11
R.CASTELLTORT A  9 MARIA BORÉS  7
MOWGLI  6 MESTRAL A  10
GABRIEL CASTELLÀ mx  4 MDP IGUALADA  12

   j g e p gf  gc PT
1 MONTCLAR B  1 1 0 0 12 4 3
2 R.CASTELLTORT  1 1 0 0 11 5 3
3 EMILI VALLÈS 3-4  1 1 0 0 10 6 3
4 JESÚS MARIA  1 1 0 0 10 6 3
5 CASTELL D’ÒDENA  1 1 0 0 9 7 3
6 MONALCO  1 0 0 1 7 9 1
7 ESCOLÀPIES  1 0 0 1 6 10 1
8 MOWGLI  1 0 0 1 6 10 1
9 MONTCLAR A  1 0 0 1 5 11 1
10 DOLORS MARTÍ  1 0 0 1 4 12 1
11 ATENEU  0 0 0 0 0 0 0

POLIS benjamí f. (minihandbol)
Jornada 1
ATENEU   DESCANSA 
DOLORS MARTÍ  4 MONTCLAR B  12
CASTELL D’ÒDENA  9 MONALCO  7
EMILI VALLÈS 3-4  10 MOWGLI  6
JESÚS MARIA  10 ESCOLÀPIES  6
R.CASTELLTORT  11 MONTCLAR A  5

   j g e p gf  gc PT
1 ESCOLÀPIES 3  1 1 0 0 12 4 3
2 GARCIA FOSSAS 3  1 1 0 0 12 4 3
3 MOWGLI B  1 1 0 0 12 4 3
4 DOLORS MARTÍ  1 1 0 0 12 4 3
5 MARISTES  1 1 0 0 10 6 3
6 R.CASTELLTORT B  1 0 0 1 6 10 1
7 JOAN MARAGALL B  1 0 0 1 4 12 1
8 MESTRAL B  1 0 0 1 4 12 1
9 GABRIEL CASTELLÀ  1 0 0 1 4 12 1
10 MONALCO  1 0 0 1 4 12 1
11 GARCIA LORCA  0 0 0 0 0 0 0

POLIS benjamí m. 3r. (minibàsquet)
Jornada 1
GARCIA LORCA   DESCANSA 
R.CASTELLTORT B  6 MARISTES  10
MESTRAL B  4 GARCIA FOSSAS 3  12
DOLORS MARTÍ  12 JOAN MARAGALL B  4
MOWGLI B  12 GABRIEL CASTELLÀ  4
ESCOLÀPIES 3  12 MONALCO  4

   j g e p gf  gc PT
1 MARISTES mx  1 1 0 0 12 4 3
2 MOWGLI A  1 1 0 0 11 5 3
3 CASTELL D’ÒDENA  1 1 0 0 10 6 3
4 MESTRAL A  1 1 0 0 10 6 3
5 JOAN MARAGALL A  1 1 0 0 10 6 3
6 JESÚS MARIA  1 1 0 0 9 7 3
7 ATENEU  1 0 0 1 7 9 1
8 EMILI VALLÈS 3-4  1 0 0 1 6 10 1
9 R.CASTELLTORT A  1 0 0 1 6 10 1
10 CASTELLOLÍ  1 0 0 1 6 10 1
11 ESCOLA PIA  1 0 0 1 5 11 1
12 ACAD.IGUALADA  1 0 0 1 4 12 1
13 MARQ. POBLA mx  0 0 0 0 0 0 0
14 POMPEU FABRA  0 0 0 0 0 0 0

POLIS benj. m. 3-4rt. (minibàsquet)
Jornada 1
EMILI VALLÈS 3-4  6 JOAN MARAGALL A  10
MOWGLI A  11 ESCOLA PIA  5
MESTRAL A  10 R.CASTELLTORT A  6
CASTELL D’ÒDENA  10 CASTELLOLÍ  6
ATENEU  7 JESÚS MARIA  9
MARISTES mx  12 ACAD. IGUALADA  4 Andreu Artur 

Pons Santotomás
Graduat Social - Laboral 

 Fiscal - Comptable
Hores convingudes 

615 392 438
Rambla San Ferran 62 1r, 3a

08700 Igualada

www.apsabogadolaboral.com

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com



HANDBOL / T. CASELLAS/J. MARSAL

Victòria patint més del compte
Ton Casellas. Partit disputat 
el passat diumenge a ¾ d’una 
del migdia al pavelló de Les 
Comes que enfrontava l’Igua-
lada amb el Mataró, corres-
ponent a la quarta jornada de 
Segona Catalana. 
L’equip igualadí es presentava 
al partit venint d’una derrota 
per culpa d’un mal partit el cap 
de setmana anterior, pel que 
fa al Mataró també venia d’una 
derrota i només ha guanyat un 
partit en el que portem de lliga, 
així que els dos equips aniri-
en amb ganes a aconseguir la 
victòria. 
El partit va començar amb un 
clar domini igualadí, que va 
començar mostrant totes les 
seves armes i amb ganes de 
començar a obrir forat en el 
marcador per no patir més 
del compte. El Mataró en els 
primers minuts no desplegava 
un bon joc, gràcies a la bona 
defensa i a les aturades a la 
porteria de l’Igualada. La di-
ferència en el joc en els dos 
equips era molt gran, els lo-
cals sabien a què jugaven i en 
tot moment tenien el ritme del 
partit, i en canvi, els visitants 
anaven aguantant com podi-
en. Això va fer que s’arribés al 
descans amb un contundent 
19 a 13. 
En la segona meitat el Mataró 
es va posar les piles i va des-
plegar un joc ja més elaborat, 
tot i així, l’únic que aconsegui-
en era jugar al mateix nivell 
que els igualadins i per tant 
la diferència en el marcador 
no es movia. A mesura que 
passaven els minuts el Mata-
ró s’anava mostrant superior 
al conjunt igualadí fins i tot, 
però la diferència que s’ha-
via produït en la primera part 
va ser determinant. Si bé que 

L’Handbol Igualada guanya patint més 
del compte davant el Mataró B (33-29)

REDACCIÓ / LA VEU

Ja han començat els 64ens 
Jocs Esportius de l’Anoia or-
ganitzats pel Consell Esportiu 
de l’Anoia. Participen uns 200 
equips de 55 entitats esporti-
ves, clubs i centres educatius 
representant a 15 municipis 
de la comarca. També parti-
cipen en la nostra competició 
alguns equips de les següents 
comarques: Baix Llobregat, 
Alt Penedès, Garraf, Baix Pe-
nedès i el Bages. 
Aquesta serà la segona edició 
en la qual els Valors tindran un 
paper més que significatiu en 
els Jocs Escolars. Aquests es 
valoraran en cada partit, obte-
nint una puntuació depenent 
del comportament dels juga-
dors, entrenadors i afecció. Al 
finalitzar la jornada es publica-
ran els resultats i classificaci-
ons de les diferents competi-
cions com també la de valors. 
Més informació: http://www.
ceanoia.cat/valors 
Aquesta 64a edició serà la pri-
mera on explícitament dona-
rem eines per adquirir hàbits 
saludables. Tractaran l’acti-
vitat física, l’alimentació, el 
descans i l’higiene. Mitjançant 
articles, opinions, comentaris, 
jocs, cartells informatius es vol 
conscienciar de la importància 
de cuidar aquests hàbits. 
Els esports d’associació con-
vocats són els següents: fut-
bol sala, futbol 7, handbol, 
bàsquet, hoquei, volei i el po-
liesportiu

200 equips i 55 entitats en els 
Jocs Escolars de l’Anoia
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Els Jocs pretenen ensenyar 
a competir, valorar la victò-
ria, acceptar la derrota, però 
sobretot a valorar l’esforç en 
cada partit independentment 
del resultat. Tots aquests as-
pectes no es podrien assimilar 
sense l’educació en valors: no 
tot està permès per guanyar; 
perdre no sempre és negatiu 
o no es senyal d’haver fet ma-
lament les coses; respectar 
i valorar l’esforç del grup i de 
cadascú; respectar les deci-
sions dels monitors... entre 
molts altres aspectes. 
Tindran l’oportunitat, de prac-
ticar varis esports des dels 
d’associació (futbol sala, fut-
bol 7, bàsquet, handbol, vòlei, 
hoquei), als individuals (cros, 
escacs, duatló, natació, triat-
ló, atletisme, tennis taula, bit-
lles catalanes, rítmica i curses 
d’orientació). 
Els Jocs Escolars són la pri-
mera presa de contacte dels 
esportistes en la competició i 
aquesta els hi serà recordada 
per tota la vida. Els Jocs Es-
colars són la base de l’esport 
del nostre país i com a tal hem 
de vetllar pel seu bon funci-
onament. Una vegada més, 
des del Consell Esportiu de 
l’Anoia, volen agrair la gran 
feina que fan els coordinadors 
en els seus centres educatius. 
Any rere any fan una feina 
excel·lent. Sense ells i sobre-
tot sense la seva implicació en 
l’esport escolar tot això no se-
ria possible.  

van reduir la diferència però el 
temps corria a favor de l’Igua-
lada. Finalment es va arribar a 
la conclusió del partit amb un 
33 a 29. 
Entrenats per José Manuel 
García, van jugar: David de 
la Cerda (9 a.) i Jordi Berme-
jo (4), com a porters. Roger 
Calzada (2), Esteban Leza-
ma, Jordi Vilarrubias (2), Da-
vid Cubí (4), Sergi Garcia (3), 
Jordi Grado (5), Elías Galiano, 
Rubén Álvarez (2), Dani Fons, 
David Díaz (1), Òscar Visa 
(10) i José Ramallo (1).
Altres resultats
Sènior femení
CHI 20 – 33 Canovelles
Cal trencar la mala dinàmica
L’equip local després de l’ajus-
tada derrota del passat cap de 
setmana va sortir a pista amb 
decisió i ganes de fer un bon 
matx. Els primers minuts del 
partit les jugadores de Cano-
velles van sortir fortes i molt 
encertades en atac, destacar 
el seu joc amb molta mobili-
tat de pilota,  rapidesa en pu-
jar els contraatacs i una forta 
defensa, creant un parcial de 
2-10 a la meitat de la prime-
ra part. Les habilitats de les 
visitants van dificultar que les 
igualadines poguessin crear 
ocasions clares d’atac, anul-
lant així les accions de cara 
a porteria. L’entrenador va 
demanar temps mort per re-
plantejar l’estratègia, però el 
Canovelles va continuar des-

plegant un joc difícil de frenar, 
acabant la primera part amb 
un marcador a advers 10-21.
A la segona part el planteja-
ment de joc que va proposar 
Garcia a les seves jugadores, 
va descol·locar a les visitants 
creant més ocasions de joc 
per part de les noies igualadi-
nes, tot i així els llançaments 
fallats i les passades perdu-
des van dificultar la remunta-
da en el marcador. La defensa 
més dura de les locals no va 
posar obstacles a les visitants 
que resolien amb solvència 
les seves jugades, acabant 
amb un resultat final de 20-33.
Les igualadines seguiran tre-
ballant de valent per millorar 
i aconseguir trencar amb la 
dinàmica dels mals resultats 
que estan tenint.
Entrenades per Josep Garcia 
van jugar pel Club Handbol 
Igualada: Laura Baraldés, Jor-
dina Marsal, Laura Ferrera, 
Maria Noguera, Marta Muñoz, 
Raquel Arnau, Alicia Nieto, Ai-
noa Rizo, Lola Lomas, Mònica 
Bisbal, Queralt Badia, Anna 
Vázquez i Júlia Estany.
Aleví nivell 2
Sant Joan Despí 12 – 4 CHI
L’equip millora 
Dirigits per Nico Orozco, van 
jugar: Alvaro Muñoz, Pol Mo-
linero, Anton Aguilera, Jan Es-
tévez, Xavier Malpartida, Aniol 
Gumà, Arnau Vargas i Oriol 
Pou.

 

ULTIMATE ULTIMATE RC 
BICICLETES

A PARTIR DE 2.399 € A PARTIR DE 1.299 €

CORREDORS CO-FACTORY
TEMPORADA 2016

UNITATS LIMITADES + EQUIP COMPLET (CONSULTAR CONDICIONS)



Maria Cosano.
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REDACCIÓ / LA VEU

Un total de 43 excursionistes 
van participar en la matinal a 
la travessa del parc natural 
del montsec per fer en Con-
gost de Montrebei. La activitat 
va tenir una durada de 5 hores 
pel bell mig d’aquest lloc real-
ment singular.
La jornada donava el tret de 

Orgué, al lloc més alt del podi a Andorra.

L’Esquaix Igualada inicia el 29è aniversari 
d’excursió al Congost de Montrebei

MUNTANYA / LA VEU

La segona edició del Vertical 
Kilometer de Vallnord-CPA ha 
complert sobradament les ex-
pectatives i s’ha vist en acció 
als especialistes nacionals de 
la disciplina. 
Una excel·lent Laura Orgué ha 
tret els galons per imposar-se 
amb claredat igual que Marc 
Pinsach que ha vençut en una 
emocionant cursa vertical que 
s’ha decidit per un estret mar-
ge de 15 segons en categoria 
masculina. 
Arinsal ha acollit la penúltima 
prova puntuable per a les Ver-
tical Series i els grans favorits 
a la victòria final no han faltat 

Laura Orgué triomfa al 
VK Vallnord-CPA Andorra

sortida a la setmana del 29è 
aniversari d’aquesta entitat 
igualadina i que culmina diven-
dres vespre amb la presència 
de Nuria Picas al Museu de la 
Pell i recentment proclamada 
campiona del món d’ultra ma-
rató a la Illa Reunión La Nuria 
ens presentarà el seu llibre 
“Córrer per ser lliure. La vida 

no es compta en anys, sinó 
en experiències”.
L’acte que es preveu proper i 
distès, va acompanyat d’una 
xerrada que de ben segur no 
deixarà a ningú indiferent.
Serà avui divendres 30 octu-
bre a les 20:00 al Museu de 
la Pell d’Igualada, entrada 
gratuïta.

a la cita. L’Alt de la Capa, a 
2.570 metres era el punt final 
d’una carrera vertical que sal-
vava 1.020 metres en tan sols 
3.5 quilòmetres. 
En categoria femenina, la gran 
favorita, l’actual campiona de 
les World Series, la igualadina 
Laura Orgué, no ha fallat i s’ha 
imposat amb 44:31, avan-
tatjant a Vanesa Ortega en 3 
minuts. La tercera posició ha 
estat per a Maria Fargues amb 
48:04. 
Les Vertical Series es tan-
caran a la Vertical de la Sitja 
del Llop, al Parc Natural del 
Montseny, el proper 7 de no-
vembre.

NATACIÓ / LA VEU

El dissabte 14 de novembre, 
es durà a terme a la piscina 
de Les Comes d’Igualada la 
3a edició de la Marató d’Aqua-
fitness Solidari. La iniciativa 
s’emmarca en el Worldwide 
Aquathon Day, una marató de 
tres hores d’aquafitness, que 
es duu a terme simultàniament 
en diferents països. La iniciati-
va va sorgir de Sud-Àfrica i ja 
hi participen 73 països. 
A Igualada, seran tres hores in-
tenses d’activitats aeròbiques a 
la piscina, dirigides  pels moni-
tors de Les Comes i que comp-
tarà, com en els anys anteriors, 
amb bon ambient i bona músi-
ca. L’acte tindrà, un any més, 
un caire solidari i l’entrada serà 
gratuïta, però els participants 
podran prendre part d’un acap-
te d’aliments per al Banc de 
Queviures. Es recomana, por-
tar aquells aliments que més 
es necessiten, com ara llaunes 
de tonyina i sardina, llet, sucre, 
sal, farina, galetes, llaunes de 
tomàquet, productes d’higiene 
per a adults com sabó del cos, 
xampú i pasta de dents, o per 
a infants, com sabó, crema hi-
dratant i tovalloletes. 
Les activitats estan pensades 
per a satisfer un públic molt 

El 14 de novembre, les Comes 
acollirà l’aquafitness solidari

GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat dia 17 d’octubre 
la montbuienca Maria Co-
sano Vélez es va proclamar 
classificada per al campionat 
de la Copa de la Reina de 
conjunts de gimnàstica rítmi-
ca que se celebrarà el proper 
21 de novembre a la ciutat de 
Saragossa. La Maria pertany 
al club de rítmica Pratenc, que 
juntament amb les seves com-
panyes formen el conjunt de 
nivell VIII a la categoria sènior, 
amb dos cèrcols i tres parells 
de maces. Es classifiquen al 
campionat de la Copa de la 
Reina els primers classificats 
en la primera fase de Copa 
Catalana.
El diumenge vinent dia 1 de 
novembre a la ciutat de Tar-
ragona se celebra el clas-
sificatori per al campionat 
d’Espanya de conjunts de 
gimnàstica a Valladolid i la 
Maria Cosano juntament amb 
la Paula, Nuria, Blanca, Laia 
i Anna defendran al màxim el 
seu exercici per poder passar 
al Campionat d’Espany.

Trofeu de Halloween 
a la Torre de Claramunt
El Club Gimnàstic La Torre de 
Claramunt, juntament amb el 
Club Gimnàstic San Roque, 
han organitzat aquest passat 
diumenge dia 25 d´octubre, 
el II trofeu de Halloween de 
gimnàstica rítmica en la mo-
dalitat de conjunt. Van partici-
par, al pavelló Can Vinçó de la 
Torre, 200 gimnastes de dife-

La montbuienca Maria Cosano serà a la 
Copa de la Reina de gimnàstica rítmica

rents clubs de Catalunya, con-
junts que estan competint en 
Copa Catalana i que alguns 
també ho faran al Campionat 
d´Espanya.
Les gimnastes, van gaudir 
d´una jornada plena de sor-
preses i un pavelló ambientat 
amb la temàtica de Halloween, 

que va donar un ambient molt 
diferent durant la competició 
de conjunts. Una vegada van 
acabar de competir amb els 
seus exercicis, diferents clubs 
van participar en un concurs 
de disfresses amb coreografia 
inclosa, que va donar un toc 
màgic al trofeu.
Per part del Club Gimnàstic La 
Torre de Claramunt, el conjunt 
infantil V-VI format per Julia 
Farré, Nerea Camacho, Irune 
Munuera, Alba Blanco i Aina 
Pacheco, van competir amb el 
seu ball de xinetes en moda-
litat de mans lliures, aconse-
guint la primera posició.
    I per altra banda, el con-
junt infantil base del Club 
Gimnàstic San Roque, format 
per: Emma Profitós, Rut Vi-
ves, Laia Alsina, Sandra Do-
minguez, Irina García i Paula 
Mensa,amb el seu exercici de 
pantera rosa, també aconse-
guiren la primera posició. 

Gimnastes al trofeu Hallowwen de la Torre.

ampli i s’hi pot participar sol, 
en família, amb la parella o els 
amics. Els menors de 14 anys 
hauran d’anar acompanyats 
i cal fer una inscripció abans 
de dissabte, 7 de novembre, al 
web www.esportigualada.cat. 
Les activitats es duran a terme 
de 16 a 19h, a la piscina de 
poca profunditat, i estaran es-
tructurades de la següent ma-
nera: de 16 a 16:30h es durà 
a terme Família a l’aigua, una 
activitat pensada per a tota la 
família amb música i ball dins 
de la piscina, ideal pels pares 
amb els seus fills. De 16:30 a 
17h es podrà participar d’un 
circuit aquàtic per provar dife-
rents modalitats d’aquafitness, 
on es treballaran els braços, 
les cames i les abdominals. 
De 17 a 17:30h es durà a ter-
me l’activitat Disco 90’s, amb 
música d’aquesta dècada. De 
17:30h a 18h, tindrà lloc una 
classe especial amb coreogra-
fies dins de l’aigua i amb tots 
els instructors de la piscina 
municipal. L’activitat d’Aigua-
cardio es durà a terme de 18 
a 18:30h i, de 18:30 a 19h, es 
clourà la marató amb una acti-
vitat per als més petits, Infants 
a l’aigua, on els infants podran 
ballar, jugar, i fer esport dins de 
l’aigua.  



TRIATLÓ / LA VEU

Diumenge 25 octubre es va 
celebrar a Sardenya (Itàlia) 
una nova edició del triatló in-
ternacional de mitja distancia, 
prova que va comptar amb un 
alt nivell de triatletes professi-
onals que va fer que la prova 
estigues molt igualada.
Els triatletes van fer un primer 
tram de 1900m de natació, se-
guits de 90km de ciclisme molt 
exigents i van finalitzar amb 
21 km de cursa a peu. El tri-
atleta professional igualadí Al-
bert Moreno va fer una brillant 
actuació, encapçalant la prova 
fins el km 16 de la cursa a peu, 
finalment va entrar en una ex-
cel.lent 3a. posició, ha menys 
d’un minut del guanyador, l’ita-
lià Alessandro Degasperi.
També va prendre part en 
aquesta prova internacional el 
triatleta del CAI triatló Petro-
miralles Bernat Vinyals, que 
va demostrar una gran millora 
en aquest tram final de la tem-
porada i va finalitzar la prova 
en una gran 31a. posició de la 
seva categoria.
D’altra banda, el passat diu-
menge 25 octubre es va ce-
lebrar a Eivissa el campionat 
d’Espanya de triatló de llarga 
distancia, prova que marca el 
final de la temporada de triat-
lons. Els participants van inici-
ar la prova amb 4000 metres 
de natació, seguits de 120km 
de ciclisme i van finalitzar la 
prova amb 30 km de cursa a 

Albert Moreno, a l’illa de Sardenya.

Intensa activitat dels triatletes del CAI

REDACCIÓ / LA VEU

El passat 25 d’octubre es va 
iniciar el Campionat de Cata-
lunya de Frontennis per Clubs. 
El Club Frontennis Igualada hi 
participa a 2a categoria grup 
A, amb un grup de 4: Igualada, 
Abrera, Terrassa A i Terrassa 
B, passant a les finals els dos 
primers del grup.
Els igualadins es van despla-
çar a Terrassa per jugar con-
tra el Club d’aquesta localitat, 
guanyant per 0 a 3 davant 
d’un equip molt compensat 
que compta amb algun juga-
dor de primera línia. 
La primera partida la van jugar 
Raúl Romero i Miguel Vivar 
guanyant per 1 a 2, amb un joc 
que fa afició ja que més ani-
vellat impossible i on els igua-
ladins van tirar d’experiència 
guanyant el tercer set per un 
punt (9-10).
La segona partida la van jugar 
Jordi Romero i Manuel Cle-
mente, guanyant per 0 a 2, en 
un bon joc per part dels igua-
ladins que no van donar mai 
opció als locals.
La tercera partida la van ju-
gar Jaume Estapé i Marc 
Esteve, la millor parella igua-
ladina sense dubte. Van gua-
nyar per 0 a 2 amb una supe-
rioritat total. 
La propera jornada es jugarà 
el diumenge 8 de novembre a 
les 11:00 h del matí al Frontó 
del Molí Nou d’Igualada con-

El Frontennis Igualada, en el 
campionat de Catalunya
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peu.
Els guanyadors absoluts, i 
campions d’Espanya van ser 
la catalana Judith Corachan 
i el balear Carlos Lopez. Per 
part del CAI triatló Petromi-
ralles van participar Eva Ri-
balta i Pere Porta en aquesta 
dura prova de llarga distancia, 
aconseguint unes gran actua-
cions.  
L’Eva es va proclamar campi-
ona d’Espanya de la seva ca-
tegoria i en Pere va finalitzar 
en una meritòria 8a posició de 
la seva categoria.
Finalment, dissabte 24 octubre 
a Marina d’Or (Castelló) es va 
celebrar la primera edició de 
l’Ironman Pure Triathlon, pro-
va que va comptar amb uns 
400 triatletes. Els participants 

van haver de superar 3,8km 
de natació, seguidament van 
fer 180 km pels voltants de la 
població i finalment van aca-
bar aquesta prova tan exigent 
amb 42 km de cursa a peu.
La prova va ser guanyada pel 
triatleta professional portugu-
és José Estrangeiro. Per part 
del CAI triatló Petromiralles va 
participar en Xavi Perdiguer 
que al tram inicial de ciclisme 
va patir problemes mecànics 
que van fer que estigues atu-
rat prop de 1h15 minuts. Tot i 
això va poder solucionar-ho i 
va aconseguir finalitzar aques-
ta dura prova amb un temps 
de 12h55 minuts. Una molt 
bona actuació en el seu debut 
en el triatló de llarga distancia.

tra l’Abrera, equip favorit en 
aquesta lliga. S’esperen unes 
partides molt competitives, on 
els igualadins tenen el factor 
pista. 
D’altra banda, els passats 17 i 
18 d’octubre es va celebrar IX 
Open de Catalunya per pare-
lles 2015 Bon Aire a Terrassa, 
amb la participació de l’igua-
ladí Marc Esteve, que jugava 
de parella amb Dani Mendo-
za d’Abrera. Aqueta parella 
va aconseguir una magnífica 
tercera posició en la primera 
categoria sènior, demostrant 
el bon nivell de joc actual del 
Marc. 
El passat 17 d’octubre es va 
jugar a Bell-lloc el II Open 
Veterans, amb la participació 
de l’igualadí Antoni Font, que 
jugava de parella amb David 
Miquel d’Hospitalet. La parella 
va quedar primera de la Pri-
mera Categoria. 

Dues victòries i una derrota a l’inici de la Lliga Catalana d’esquaix
ESQUAIX / DAVID JAUME

La lliga catalana d’esquaix en 
les tres categories va comen-
çar a rodar. 
A 1a categoria derrota pel matí 
davant el Sant Andreu i victò-
ria per la tarda davant el Llei-
da. Davant el Sant Andreu, va 
obrir foc el Nil Munné perdent 

en un renyit partit davant Marc 
Gutiérrez, 12 del rànquing ca-
talà per 3-1. Bernat Jaume va 
caure 3-2, 11-9 al cinquè, en 
un igualadissim partit davant 
el 1 del rànquing català, Ed-
mon Lopez. Joel Jaume en 
canvi, va cedir més clarament 
3-0 amb el 6 de Catalunya 

Dani Pascual.
Nil Munné després d’un gran 
partit va sumar el primer pun-
tet guanyant al 15 de Catalu-
nya Alex Luque per 3-2. Bernat 
Jaume no va tenir problemes 
per dominar 3-0 al aragonès 
M.A. Capapey i finalment Joel 
Jaume va caure per 3-2, 11-8 

al cinquè davant Edu Nadal, 
13 del rànquing.
Gran debut de l’equip de 3a 
Radio Sala-Plastnet, 0-4 a 
Badalona. Nacho Fajardo va 
dominar el primer punt gua-
nyant Jordi Sánchez per 11-8, 
11-5, 11-7, Ton Colom va fer el 
mateix 3-1 amb Salva Plane-

sas 6-11, 11-7, 11-7, 11-8, el 
debutant Dani Saragossa va 
també sumar pel igualadins 
guanyant Sara Gonzalez 11-5, 
11-5, 11-9 i finalment Sergi Ri-
vero no va tenir problemes per 
sumar el quart punt a costa de 
R. Garcia per 11-3, 11-5, 11-4. 

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

Email

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

SORTEIG D’UNA BICICLETAGUANYADOR
  DEL MES 

D’OCTUBRE

Josep Ma Miret
d’Igualada
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PÀDEL / LA VEU

Cinc dels set equips oficials 
Subaru van tenir jornada de 
lliga amb diferent sort.
En la lliga federada el segon 
equip no va tenir problemes 
per dominar 3-0 al Indoor Ba-
ges. Joan Albareda/Lluís Fer-
nández van començar donant 
el primer punt guanyant 6-1, 
6-3, Agustí i Jordi Homs van 
sumar el segon per un do-
ble 6-2 amb Juan Gavilan/M. 
Cayetano i finalment Pepe 
Ferrer/David Sanuy tampoc 
van tenir problemes per gua-
nyar Jordi i Josep Soldevila 
per un doble 6-3.
En la lliga PadelCat masculi-
na debut amb derrota 1-2 da-
vant La Torre. Les coses van 
començar be gràcies al gran 
rendiment de Andy Franco/
J.M. Pino guanyant 6-4, 7-6 
a F.M. García/M. Chinchilla, 
però Marc Rabell/Josep Buron 
van cedir 2-6, 5-7 amb Da-
vid Gordillo/Carlos Vázquez 
i finalment Marc Bausili/Jordi 
Pallarès també van cedir 2-6, 
1-6 amb F. José Fonseca/José 
Fernández.
El primer equip femení tenia 
derbi davant Can Busqué amb 
victòria per les segones per 
1-2. Mireia Homs/Georgina 
Carrer van cedir el primer punt 
3-6, 0-6 amb Gloria Ferre/Mar-
garita Pintó. Marta Hidalgo/
Elia Soriano van empatar el 
partit guanyant Emma Pérez/
Mireia Cortasa en dos sets 
però finalment, Francina Ola-

Aida Macià.

Resultats dels equips de pàdel

WINDSURF / LA VEU

La passada setmana en motiu 
de la celebració del Saló Nàu-
tic a Barcelona es van premiar 
els guanyadors del Circuit Ca-
talà de Funboard (windsurf), 
en el que s’ha pogut obser-
var que després d’una llarga i 
bona temporada els corredors 
de Simmer Style han obtingut 
bones victòries. 
Entre els premiats cal desta-
car a Ferran Recasens (CAT-
401) com a campió absolut i 
de la categoria màster; la jove 
promesa Marc Paré (E-334) 
com a campió juvenil; i final-
ment la igualadina Aida Macià 
(CAT-85) que novament acon-
segueix proclamar-se campi-
ona en la categoria femenina.

Aida Macià, novament campiona 
del circuit català de windsurf

Aida Macià ja està preparant 
la nova temporada 2016 i 
comptarà amb nous patrocinis 
que l’ajudaran tant en l’equi-
pament i material que neces-
siti, com en les possibles des-
tinacions a visitar. 
Entre ells i podem trobar el 
nou club que li dóna suport, 
el GEN de Roses que compta 
amb el nou centre Internacio-
nal de windsurf Simmer Style; 
en vestimenta d’entrenament 
Buff; en tot el material de 
windsurf, la botiga Sailbaords 
Girona de Celrà i les marques 
de Simmer Style i RRD; i fi-
nalment, pel que fa a vehicles 
preparats per a la pràctica de 
l’esport l’ajudarà Julià Tech i 
Caravan Girona.

FUTBOL SALA / LA VEU

El Can Titó Vilanova del Camí 
va sumar els primers tres 
punts a la pista del Xarxa (6-
7). Va fer un partit molt seriós 
i molt complert que els va por-
tar al camí de la victòria.
El Vilanova ja va marxar als 
vestidors amb un resultat de 
2-4. A més, els de Fidel Muñoz 
es van col.locar amb un 3-6 a 
mitjans de la 2a meitat, però 
va ser doncs quan els barce-
lonins van apostar per jugar 
de 5 i, als grocs se’ls van tor-
nar a aparèixer els fantasmes 

L’FS Can Titó suma els primers 
punts de la temporada

ria/Fabiana Spik no va poder 
fer res caient també en dos 
set davant Meri Garcia/Berta 
Carles.
Per altra banda en la lliga 
PadelCat femenina, el segon 
equip va patir una derrota molt 
ajustada davant el CP Can 
Bonastre. Marta Hidalgo/Carla 
Gassó van cedir 6-7, 4-6 en 
un renyit partit amb la parella 
Fany Blanquez/P. Gras, però 
Xussi Muñoz/Rosa Sanuy van 
empatar guanyant Montse 
Ferrer/Alícia Alamill 6-0, 6-3. 
En el desempat Fabiana Spik/

Equip Subaru, i, a sota, del +kPàdel.

Elia Soriano van perdre 6-7, 
1-6 amb Noelia Blanquez/Ju-
dith Balarí.
També en la PadelCat derrota 
del tercer equip femení davant 
l’Salm. Eva Jose/Mireia Par-
ramona van debutar caient en 
dos sets davant Anna Puig/
Elisabet París, Joana i Rosa 
Calvet també van cedir 0-6, 
3-6 enfront Cristina Blanco/
Cati Carrillo i finalment En-
carna Delgado/Sílvia Farrés 
tot i perdre, van fer un notable 
partit caient t 5-7, 6-4, 1-6 amb 
Mònica Tamargo/Lola Rossi.
L’equip Femení +KPàdel de 
Federació va jugar aquest cap 
de setmana a casa contra l’In-
door Pàdel Ca N’amat. Tot i ser 
a casa, les noies del +KPàdel 
no van a aconseguir la victòria 
en cap dels tres partits dispu-
tats. L’Indoor Pàdel Ca N’amat 
es va endur la victòria.
Les parelles van ser Giulia-
na Elias i Yolanda Piñero, Mª 
Jose Santamaria i Sonia Ruiz, 
Eva Prades i Cristina Esteve. 

MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Quan encara perdura l’èxit 
del mundial d’enduro de fa sis 
anys que va organit-
zar Moto Club Igua-
lada a casa nostra, 
el cap de setmana 
vinent l’Anoia torna-
rà a ser protagonista 
d’un altre gran prova 
d’aquesta especiali-
tat com serà l’Enduro 
Igualada-Els Hosta-
lets de Pierola puntu-
able pel campionat estatal.
Per aquest enduro que es dis-
putarà el cap de setmana vi-
nent,  Moto Club Igualada ha 

A una setmana de l’estatal 
d’enduro Igualada-Hostalets

del passat; d’aquesta manera, 
els locals van acabar empa-
tant a 6. Però al darrer minut, 
quan tot apuntava a que, fins 
i tot, es podia perdre aquell 
punt, amb els vilanovins amb 
un home menys, una geniali-
tat del capità Jordi Dalmases, 
que va ser l’home més desta-
cat del matx, va fer justicia al 
que s’havia vist al llarg dels 40 
minuts. Altres resultats: 
Montpedros Club 11-2 ALEVÍ
CADET 8-1 Vilatorrada 
JUVENIL 6-1 CFS Òdena
Vilatorrada B 6-1 SÈNIOR B

preparat un recorregut d’uns 
70 kms aproximadament, en 
el que els pilots segons a la 

categoria que hi par-
ticipin tindran que 
donar-hi dues o tres 
voltes. Hi hauran 
tres especials, una a 
Igualada i dues a Els 
Hostalets de Pierola.
A la propera edició 
La Veu ampliarà l’in-
formació d’aquest 
important esdeveni-

ment esportiu del motor que 
comptarà amb la participació 
dels principals pilots.

Felicita als qui 
més estimes!

(C/ Retir 40)
o via e-mail

    Fes-nos arribar la 
fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com

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
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TEATRE / LA VEU

Aquest cap de setmana arri-
ba al Teatre de l’Aurora Zona 
Franca, una comèdia escrita 
per David Desola i que va ser 
estrenada el 2004 a Madrid 
sota el títol original Almacena-
dos. La comèdia, protagonit-
zada pel conegut actor José 
Sacristan, va girar durant 
més de dos anys pels teatres 
d’arreu de l’estat espanyol i 
s’ha presentat amb gran èxit 
als Estats Units, Anglaterra, 
Suïssa, Argentina, Uruguai, 
Colòmbia o Mèxic, on porta 
5 anys en cartell. Ara, abans 
de la seva estrena a Catalu-
nya, el 4 de novembre a la 
Sala Muntaner de Barcelona, 
es podrà veure a la sala inde-
pendent igualadina.
Zona Franca és un text en-
tranyable i divertit, que ofe-
reix una mirada crítica a la 
societat actual i, més concre-
tament, del món del treball, 
deixant al descobert, amb 
lucidesa i espontaneïtat la 
vesant ridícula de l’organitza-
ció laboral. Aquesta comèdia 
toca temes de profunda actu-
alitat, com són la por a trobar-
nos fora de joc quan s’arriba 
a la jubilació i l’atur juvenil.
Un home a punt de jubilar-
se té cinc dies per instruir 
al Nin, que ha aconseguit el 
seu primer treball. El senyor 
Mañé ha d’ensenyar al seu 

jove aprenent com ha d’en-
carregar-se del magatzem pel 
que ha vetllat durant més de 
vint-i-nou anys. Però el Nin 
farà que s’adoni que aquella 
feina que semblava normal i 
corrent té alguna cosa estra-
nya i que hi ha moltes coses 
que no tenen cap sentit dins 
aquells parets.
Tal i com explica el popular 
actor Lluís Marco “Zona fran-
ca és una lluita generacional, 
en clau molt divertida, entre 
un home a qui la societat ja 
li vol donar la jubilació, que 
deixi d’ocupar un lloc a la 
societat, i un nano jove que 

comença a treballar en la 
seva primera feina. Aquí hi 
ha un combat generacional, 
en clau d’humor extraordinari, 
però amb uns pensaments al 
darrere que fan veure que la 
vida és una espiral constant, 
mai torna al mateix lloc però 
sí que roda i sempre fa una 
volteta més”. El protagonista 
de l’obra afegeix que “hauria 
de ser, doncs, una tragèdia… 
el que passa és que l’humor 
la salva”.
Zona Franca és interpretada 
pel conegut actor Lluís Mar-
co, a qui hem pogut veure en 
grans èxits teatrals (darrera-

El popular actor Lluís Marco protagonitza 
“Zona Franca” al Teatre de l’Aurora

ment a l’Orfe del Clan dels 
Zhao al Teatre Romea dirigi-
da per Oriol Broggi o El somni 
d’una nit d’estiu, al TNC sota 
la direcció de Joan Ollé, en-
tre d’altres); o al doblatge, 
el cinema i la televisió (Hos-
pital Central o Ventdelplà). 
L’acompanya el jove actor 
Pau Vinyals, que ja ha co-
mençat a trepitjar amb força 
els principals escenaris cata-
lans.
Lluís Marco recomana a tot-
hom veure Zona Franca per-
què “és d’aquelles obres de 
teatre que si hi vas amb la pa-
rella o amb un grup d’amics, 

quan surtis després a sopar o 
a prendre alguna cosa, dóna 
per una bona tertúlia. Hem ri-
gut però ha tocat temes que 
fan riure per no plorar. Zona 
franca és d’aquelles obres di-
vertides, que reconforten”.

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de Zona 
Franca tindran lloc divendres 
30 i dissabte 31 d’octubre 
a les 21 h. i diumenge 1 de 
novembre a les 19h. Com és 
habitual, després de la funció 
de divendres, els espectadors 
podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres 
de la companyia. Les entra-
des 15€ i 12€ (amb els des-
comptes habituals) es poden 
adquirir per Internet i a la ta-
quilla del Teatre de l’Aurora (a 
la plaça de Cal Font) una hora 
abans de cada funció. També 
es poden reservar prèviament 
trucant al 938050075 exclusi-
vament.

POESIA / LA VEU

Demà dissabte, l’adoberia de 
Cal Granotes acollirà un nou 
recital poètic i musical del ci-
cle De Pell Sensible, aquest 
cop dedicat a El petit príncep, 
un text de referència, una 
obra poètica i filosòfica sota 
l’aparença d’un conte per a 
nens que s’interroga sobre la 
relació de l’ésser humà amb 
els altres i amb el món. El 
seu autor, el poeta, escriptor 
i aviador francès Antoine de 
Saint-Exupéry, va néixer a 
Lió l’any 1900 i va desaparèi-
xer en un accident d’aviació 
l’any 1944, durant la II Guerra 
Mundial.
La història narra la trobada 
entre un nen i un aviador, 
els diàlegs que tenen i com 

aquests fan replantejar la vida 
a l’adult. Cada capítol relata 
una trobada del petit príncep, 
que resta perplex pel que fa 
al comportament absurd de 
les “persones grans”. Cadas-
cuna d’aquestes trobades pot 
ser llegida com una al·legoria.
El recital anirà a càrrec de 
Carla Jorba i Biel Jorba a la 
veu i de Guillem Martí al pia-
no, amb presentació a càrrec 
de Francina Cirera. 
Carla Jorba és educadora 
social i ha participat en di-
versos muntatges artístics i 
poètics; Biel Jorba, als seus 
15 anys, estudia 4t d’ESO a 
l’Institut Joan Mercader i 4t 
de Grau Professional de Pi-
ano a l’Escola Municipal de 
Música d’Igualada (EMMI) i 

ha participat en muntatges 
com el pregó de la Festa Ma-
jor, l’anunci del Festival Zoom 
i els balls parlats del Ball de 
Sant Miquel. En Guillem Mar-
tí, finalment, és llicenciat en 
piano i professor de l’EMMI.
El recital tindrà lloc a les 20h 
i les entrades es poden com-
prar de manera anticipada al 
preu de 6 euros al Punt de 
Difusió Cultural i Turística 
(c/ Garcia Fossas, 2) o, des 
d’una hora abans, a la taqui-
lla de Cal Granotes, al preu 
de 8 euros. L’aforament està 
limitat a noranta persones. El 
cicle de música i paraules De 
Pell Sensible és una iniciativa 
del departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada.

“El petit príncep”, d’Antoine de Saint-Exupéry, protagonitza 
dissabte un nou recital del cicle De Pell Sensible

Aquesta comèdia 
intel·ligent sobre el 
món del treball de 
gran èxit internacio-
nal, es podrà veure 
a la sala igualadina 
abans de la seva es-
trena a Barcelona
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Ramon Madaula i Anna Sa-
hun convertiran el proper cap 
de setmana el Teatre Muni-
cipal l’Ateneu d’Igualada en 
una sala d’experiments psico-
lògics amb la interpretació de 
l’espectacle Idiota. Aquesta 
comèdia, escrita i dirigida per 
Jordi Casanovas i amb bones 
dosis d’humor negre i sus-
pens, aconsegueix inquietar 
l’espectador, que acaba po-
sant-se en la pell del neguitós 
protagonista. L’obra ha estat 
nominada als premis Buta-
ca 2015 al millor text teatral. 
L’espectacle es podrà veure 
aquest diumenge, 1 de no-
vembre, a les 19h.
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cultu-
ral i Turística (c/ Garcia Fos-
sas, 2) de dimarts a dissabte, 
de 19 a 21h, i dissabte i diu-
menge, d’11 a 14h. També al 
portal www.ticketea.com i, des 
de dues hores abans de la 
funció, a la taquilla del Passat-
ge Vives. Les entrades tenen 
un preu de 18 i 15 euros amb 
descomptes per a diversos 
col·lectius. L’espectacle forma 
part del programa Escena 25 
de la Generalitat de Catalu-
nya, que té com a objectiu pro-
moure l’accés dels joves de 18 
a 25 anys a espectacles de te-
atre, circ, dansa i concerts.

Idiota, ironia i tensió
Un home afectat per la crisi, 
amb la urgència de fer algu-
na cosa per tirar endavant, 
es presenta a unes molt ben 
remunerades proves psico-
lògiques. Formen part d’un 
misteriós experiment que una 
important fundació està de-
senvolupant. El que l’home 
creu que serà una manera 

fàcil i senzilla d’aconseguir 
els diners que necessita per 
resoldre els seus problemes 
econòmics, es convertirà en 
una autèntica trampa, tant 
física com psicològica. Una 
atractiva psicòloga el posarà 
a prova duent-lo a reaccions 
totalment insospitades per ell. 
Només concentrant-se serà 
capaç de sortir-se’n. Si no ho 
aconsegueix, el final serà fa-
tal.
Aquesta obra significa el retorn 
de Jordi Casanovas al thriller 
i a la comèdia negra després 
de les obres Un home amb 
ulleres de pasta i Sopar amb 
batalla. Un joc negre, divertit i 
ple de suspens que situarà al 
protagonista al límit de la seva 
paciència i al límit de la seva 
raó. Un joc també per l’espec-
tador, que haurà de resoldre 
els diferents obstacles que se 
li presentin al nostre protago-
nista des de la seva butaca. 
Com diu l’autor “hi ha un toc 
de ciència ficció a la prova i 
una mica de terror en la forma 
en què ho rep el protagonista; 
tenia ganes de tornar al thri-
ller, de jugar amb l’enigma i 
que el públic hi participés i en 
gaudís. El sol fet que hi hagi 
dos actors tota l’estona a es-
cena, fa pujar molt la tensió”.
Idiota és un duel interpretatiu 
a càrrec de dos excel·lents ac-
tors del nostre país. Anna Sa-
hun, que torna a fer de dolen-
ta, fa un treball impecable amb 

la seva interpretació d’una 
dona freda i seriosa. Una 
psicòloga que posa a prova 
i porta a terrenys insospitats 
el personatge que interpreta 
Ramon Madaula. Afirma que 
“vam plantejar aquesta obra 
com una pregunta més que no 
una resposta, és el públic qui 
decideix si som idiotes o no i 

La comèdia d’intriga “Idiota” arriba diumenge 
al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada

L’espectacle, protago-
nitzat per Ramon Ma-
daula i Anna Sahun, 
ha estat nominat al 
Premi Butaca al millor 
text teatral

en quin grau”.
Anna Sahun, molt coneguda 
pels seus papers a La Riera 
i Porca misèria, ha participat 
també en muntatges del Tea-
tre Lliure i el Teatre Nacional 
de Catalunya. Ramon Ma-
daula, de la seva banda, ha 
compaginat l’espectacle Idio-
ta amb la gira de La partida, 

una obra dirigida per Julio 
Manrique i un dels èxits de la 
temporada passada al Teatre 
Romea. Al Teatre Lliure ha 
interpretat també El rei Lear, 
amb Núria Espert, dirigits per 
Lluís Pasqual. Per la seva in-
terpretació del comte de Kent 
ha estat nominat també als 
Premis Butaca.

MÚSICA / LA VEU

Dissabte passat al vespre, 
dins els actes del programa 
Octubre Solidari, va tenir lloc 
al santuari de la Pietat de 
l’Escola Pia un Concert per 
la Pau a càrrec de les Corals 
Mig To i Merlet.
Abans d’iniciar el concert es 
va projectar un emotiu vídeo 
de la Fundació Educació So-
lidària, entitat a qui anaven 
destinats els donatius reco-
llits durant el concert. Els di-
ners recollit aniran destinats 

a vuit beques escolars per a 
nois i noies que les necessi-
tin.
El concert el va iniciar la co-
ral Mig To, dirigida per Laia 
Cuadras i posteriorment van 
cantar els membres de la 
coral Merlet, sota la direcció 
d’Elena Bové i Mercè Gabal-
dón.
Per acabar el concert les 
dues corals van oferir con-
juntament tres cançons i es 
van acomiadar amb el Cànon 
de la pau

Lluït concert per la pau a 
l’església de l’Escola Pia de les 
corals Merlet i Mig To

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

30/31 OCT/1 NOV

ZONA FRANCA
AMB LLUÍS MARCO I PAU VINYALS VENDA D’ENTRADES A:

www.teatreaurora.cat

EL CONEGUT ACTOR 

LLUÍS MARCO PROTAGONITZA 

AQUESTA OBRA D'ÈXIT  MUNDIAL 

QUE S'ESTRENA  PER PRIMER 

COP A CATALUNYA. 

UN TEXT INTEL·LIGENT 

I DIVERTIT SOBRE

SI TREBALLEM PER VIURE 

O BÉ  VIVIM PER TREBALLAR.

TEATRE

PROGRAMACIÓ SETEMBRE/DESEMBRE 2015
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CINEMA / CARMEL.LA PLANELL

Dins del marc del programa 
itinerant de la Mostra Interna-
cional de Films de Dones, de 
Barcelona, la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena, i amb 
la col·laboració del Cineclub; 
Tots volem el Millor per a ella 
ha estat la primera pel·lícula 
de dones cineastes catala-
nes, projectada el passat di-
vendres al Teatre de l’Ateneu 
Igualadí.
Si bé la provinença de l’ar-
gument és un accident de 
cotxe que, de fa un any, ha 
deixat unes serioses mar-
ques físiques i psicològiques 
a la Geni, la protagonis-
ta; des del punt de vista de 
l’espectador/a queda certifi-
cat fins a quin punt aquesta 
dona durant aquest temps ha 
anat perdent el seu espai vi-
tal al costat de la seva famí-
lia. De retruc, una vaporosa 

intuïció et fa endevinar el final 
d’aquest personatge, la seva 
determinant decisió de fugir 
d’escena davant d’aquesta 
pausada mort del seu dia a 
dia. 
Tota la pel·lícula és un passeig 
pel procés que viu la Geni: 
una mena de dissecció de tot 
un entorn familiar que s’ha 
vist trastocat pel la commoció 
que aquesta sofreix. I és aquí 
quan topes amb una aposta 
dura per a tots, emperò espe-
cialment per a la protagonista 
que, al costat de la seva  coi-
xària, és víctima d’una sensi-
ble afàsia i d’unes ocasionals 
llacunes mentals. Tanmateix, 
els seus esforços de supera-
ció li permeten de connectar 
amb les llums del seu interior, 
a pesar de compartir-se en un 
entorn en què tots li volien el 
millor. I, és en aquest sentit 
en què t’adones que ella -tal 
vegada, independentment 
de l’accident- ja necessitava 
reinventar-se, ser una altra;  
perquè totes les bones in-

“Tots volem el Millor per a ella” 

tencions dels seus parents 
envers la seva recuperació 
no deixen de reubicar-la en 
el mateix clima familiar, mo-
nòton, carregós i deplorable 
d’abans. Per tant, és evident 
que, sense aquest infortuni, 
el seu vincle amb la família 
igualment s’hagués trencat 
atès que els fils de la comu-
nicació entre ells, anterior-
ment, ja no conduïen enlloc. 
Òbviament, amb històries 
tan categòricament profun-
des t’hi acabes implicant; 
i acabes comprometent-te 
i jutjant tant el que veus en 
la pantalla com allò que no 
veus i pressuposes. I, al cap-
davall, un final obert s’esde-
vé el més reconfortant obse-
qui: l’alliberament definitiu de 
la protagonista.
Per últim, val a dir, que un 
interessant debat al final de 
la pel·lícula va permetre una 
positiva interacció entre el 
públic, la representant de 
Drac Màgic i la pròpia cine-
asta, Mar Coll.

LLENGUA / LA VEU

Ensenyar a trobar una veu 
pròpia a l’hora de crear les 
pròpies històries. Aquest és 
l’objectiu del nou taller literari 
que impartirà durant els dis-
sabtes de novembre el filòleg, 
traductor i escriptor igualadí 
Josep Pelfort a la Biblioteca 
Central d’Igualada. «Buscar 
una veu pròpia (II)» és el tí-
tol d’aquesta proposta que en 
certa manera té continuïtat 
amb la que ja va fer el mateix 
autor el mes de març passat. 
Tant les persones que van se-
guir aquell curs, com les que 
no, es poden apuntar ja al nou 
taller literari. Les quatre sessi-
ons es faran els dissabtes 7, 
14, 21 i 28 de novembre, de 
2/4 d’11 a 1 del migdia, i el 
preu total és de 25 euros.

Josep Pelfort proposa repren-
dre punts concrets d’ús de la 
llengua literària (o estàndard), 
mirant de buscar un estil viu i 
natural. D’altra banda, vol ex-
plorar aspectes més creatius, 
a partir d’autors com Italo Cal-
vino, Pere Calders o Agusto 
Monterroso i, per descomptat, 
treballar conjuntament els tex-
tos dels participants. Partint 
de la base que «escriure és 
reescriure», Pelfort proposa, 
doncs, un taller de llengua i 
estil per aprendre a explicar 
una història nova d’una ma-
nera diferent. Tot plegat, per 
aconseguir trobar aquesta veu 
pròpia. Les inscripcions per 
participar en aquesta activitat 
són limitades i estan obertes 
fins al dia 3 de novembre a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

Josep Pelfort imparteix un nou 
taller d’escriptura creativa a la 
Biblioteca 

ART / LA VEU

El passat dijous, 22 d’oc-
tubre, el regidor de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada, Pere Camps, va 
lliurar a l’artista Clara Ros-
sy Ramirez el premi que 
l’acredita com a autora del 
millor projecte d’arts visuals 
Igual’ART 2015.
El jurat qualificador del pre-
mi, format per Raquel Ca-
macho, Pere Camps, Josep 
Carol, Ester Comenge i Joan 
Sala, com a secretari, es va 
reunir el passat dimecres, 
14 d’octubre, i va emetre el 
veredicte després d’un in-
tens debat sobre quin havia 
de ser el projecte guanyador, 
entre els nou projectes pre-
sentats al concurs, tots ells 
de gran qualitat. Finalment, 
l’opció que va comptar amb 
el major consens del jurat va 

ser la proposta presentada 
per Clara Rossy Ramirez, 
titulat Positiu o Negatiu, que 
rebrà un ajut de l’Ajuntament 
d’Igualada per valor de 2.000 
euros.
L’autora del treball ha desen-
volupat, ampliat i investigat 
l’aplicació sobre ferro d’una 
nova tècnica, que finalment 
ha quedat reflectida en la 
seva aportació a la reobertu-
ra del portal lateral de San-
ta Maria d’Igualada, que ha 
estat cobert amb planxes de 
metàl·liques treballades per 
l’artista. Ara, amb aquest nou 
projecte, Positiu o Negatiu, 
Ramírez pretén fer un petit 
pas endavant en el procés 
d’investigació del gravat en 
ferro, per a donar continuïtat 
i definició a la tècnica que ha 
utilitzat fins ara.
Amb la idea de donar tam-

bé continuïtat a treballs fets 
anteriorment amb paper, a 
Positiu o Negatiu l’artista 
pretén produir i experimen-
tar gravant quatre planxes 
de ferro, o corten, tractades 
amb diferents processos quí-
mics. L’objectiu és imprimir-
les, gofrar-les i encastar-
les en pasta de paper, per 
tal de produir una sèrie de 
làmines i cartrons de cada 
planxa. El projecte finalit-
zarà la primavera del 2016, 
acabant les planxes de me-
tall com a obra final.

El projecte de Clara Rossy Ramirez, Positiu o Negatiu, 
millor projecte d’arts visuals Igual’ART 2015

L’artista vol apro-
fundir en una nova 
tècnica que combina 
el gravat en ferro i la 
impressió en paper

La cineasta Mar Coll va ser a l’Ateneu   © Carmel·la
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Dissabte passat es va re-
presentar la cinquena obra 
d’aquest concurs. Els encar-
regat van ser  el grup Quadre 
Màgic de la ciutat d’Igualada   
que va representar l’obra Amb 
Pilotes. Aquesta companyia  
per ser la primera vegada que 
venia  al Concurs de teatre, no 
va saber transmetre al públic 
pierenc la seva intenció fer riu-
re, solament es van sentir riu-
res del públic anomenat “claca 
pròpia”. Una llàstima.
El grup teatral Quadrat mà-
gic d’Igualada va representar 
dissabte passat al Foment de 
Piera Amb pilotes, una peça 
de producció pròpia. L’obra 
pretenia exposar de manera 
còmica situacions de la vida 
de diverses parelles. Trac-
tar un tema com aquest, tan 
habitual en el teatre còmic, 
demana esforç i originalitat 
a les companyies, tant en la 
seva interpretació com en els 
diàlegs que posen en escena. 
Per demostrar al públic que 
es pot riure amb els temes de 
sempre, cal saber reinventar-
los. És per això que arriscar-
se amb un text propi pot portar 
fàcilment, com vam veure dis-
sabte, a la repetició de tòpics i 
a caure en un seguit de clixés 

IRIS LLOP/CARLES MUNTANER

Una obra poc reeixida

i acudits fàcils que, si no van 
acompanyats d’una bona actu-
ació, avorreixen. Com va ser el 
cas. Una llàstima.
Demà dissabte li toca el torn a 
la companyia TeatrAndreu de 
Sant Andreu de la Barca, que 
representen l’obra Remora de 
Francis Garcia. 
TeatrAndreu neix a l’any 1986. 
Després de 29 anys d’història 
i 39 obres de teatre represen-
tades, 40 amb l’actual, el grup 
continua representant un mínim 
d’una obra per any. El grup el 
formen més de 40 persones, fet 
que fa que siguin diverses les 
opcions teatrals que sempre es 
tenen en compte, fent que mol-
tes representacions o projectes 
siguin simultanis.

SINOPSI 
Narra la historia de la Soledad, 
una dona que ingressa a pre-
só en acollir-se al seu dret a no 
declarar. L’espectador es posi-
ciona como a Tribunal del Ju-
rat. Va perpetrar ella el crim? 
Quin? Per què?
Abans de dictar sentència, el 
públic mastegarà el veredicte 
mentre repassa el passat de 
la protagonista i el seu present 
amb una hilarant companya 
de cel·la. Tot això acompanyat 
per un repartiment de perso-
natges capaç de exposar els 
secrets morals que componen 
la història.
Obra d’un sol acte. Durada 
aproximada 90 minuts.

XXXIX Concurs de Teatre de Piera

FOTOESTUDI ROSELL

CINEMA / LA VEU

En el marc de la 10a Jornada 
del Cineclubisme Català, que 
es va celebrar aquest passat 
cap de setmana a Ribes de 
Freser, el dissabte al capves-
pre es van lliurar els Premis 
José María Nunes del Cine-
clubisme Català, atorgant a 
Cineclub Ateneu d’Igualada el 
del Millor Cineclub de Catalu-
nya 2014.
El premi porta el nom d’un 
dels directors de cinema més 
propers al cineclubisme a Ca-
talunya, José Maria Nunes. 
Nunes sempre va representar 
l’inconformisme i l’audàcia que 
des dels nostres cineclubs, en 
aquests temps volem, trans-
metre. Els premis intenten 
potenciar: una visibilitat a ni-
vell local, comarcal i nacional 
dels cineclubs guanyadors (en 
aquesta tasca, en ocasions 
ombrívola i de formigueta); 
una sana competència entre 
els cineclubs que s’hi presen-
ten augmentant així la qualitat 
de les seves activitats i com-

partint-les; i un reconeixement 
intern ja que els premis són 
atorgats per un jurat format pel 
cineclubisme però també pel 
sector i professionals del cine-
ma català. Uns cineclubs, com 
el nostre, que no renuncien a 
esforços per tal de programar 
i oferir una diversitat de pel-
lícules per arribar al màxim de 
públic possible i estar presents 
i propers al teixit social de la 
ciutat amb vàries i múltiples 

col·laboracions. Perseguint la 
perseverança i l’excel·lència, 
tot demostrant que es pot se-
guir treballant des de fa anys 
(en concret des del 1980) 
adaptant-se, però, a les exi-
gències dels nous temps. 
Els premis es concedeixen al 
millor Cineclub de Catalunya 
(atorgat al Cineclub de la nos-
tra ciutat), a la millor progra-
mació de cinema català (que 
va recaure en el Cineclub Sa-

El Cineclub Ateneu, Millor Cineclub de Catalunya 2014

badell) i al millor Cineclub Jove 
de menys de 10 anys (que es 
va emportar el Cineclub El 
Centre d’Arenys de Munt)
L’acta del jurat ho reflectia 
així: “Per tota l’activitat con-
tinuada durant tot l’any amb 
una programació que demos-
tra que realment coneixen 
l’esperit d’un cineclub encara 
que els recursos siguin limi-
tats. I com a reconeixement a 
la seva passió al cinema que 
ha mantingut l’oferta cinema-
togràfica a la ciutat amb una 
programació diversa i atrac-
tiva per a tots els públics, el 
Premi a Millor Cineclub de Ca-
talunya 2014 és pel Cineclub 
Ateneu d’Igualada”. El premi 
fou lliurat per la presidenta de 
l’Acadèmia del Cinema Cata-
là, Montserrat Maixench –que 

també fou membre del jurat-. 
En finalitzar el lliurament del 
premi i les sessions formatives 
va cloure’s la jornada, amb la 
projecció del film –oberta a 
tot el públic general- “Un món 
que no és el nostre” (Alam lay-
sa lana) de Mahdi Fleifel, que 
els espectadors igualadins po-
dran gaudir-ne aquest proper 
divendres dia 30 a 2/4 de 8 de 
la tarda a l’Ateneu.
En som conscients, sí,.... 
aquest es un premi de tots i 
per a tothom. I ho ressaltem. 
Sense el públic, poca cosa 
seríem. Amb contundència 
podem cridar “Ens han donat 
un premi!!”. I amb la mateixa 
contundència compartir-lo i 
fer-vos-en partíceps.
Ho haurem de celebrar,.... no?

TEATRE / LA VEU

La Mostra d’Igualada – Fira 
de teatre infantil i juvenil ha 
tornat a superar el número de 
sol·licituds de companyies per 
participar a la fira amb un to-
tal de 434 propostes. La 27a 
edició bat així un nou rècord 
d’inscripcions amb un creixe-
ment del 34% en comparació 
amb l’any passat, en què es 
va assolir la xifra més alta re-
gistrada fins al moment amb 
322 espectacles inscrits.
De les 434 produccions pre-
sentades, el 46% són de Cata-
lunya, el 6% del País Valencià, 
el 3% de les Illes Balears i el 
38% de la resta de l’Estat. A 
nivell internacional s’han rebut 
30 propostes de 10 països di-
ferents.
Segons el director artístic de 
La Mostra d’Igualada, Pep 
Farrés, “l’augment d’inscripci-
ons s’emmarca dins la tendèn-
cia creixent dels darrers anys 
i, especialment, l’increment 
de l’interès de les companyies 
espanyoles i estrangeres per 
participar a La Mostra respon 
probablement a la campanya 
de difusió que estem duent a 
terme de la mà del Departa-

ment de Cultura de la Gene-
ralitat amb presentacions a 
diverses fires i festivals per tal 
d’obrir la fira a nous mercats”.
Farrés, que ja ha iniciat el pro-
cés de selecció dels treballs 
que conformaran la graella de 
la 27a edició, valorarà la con-
temporaneïtat, la innovació en 
el llenguatge escènic, l’aporta-
ció en el format, la dramatúr-
gia i que s’estreni a La Mostra 
o bé en el darrer any previ a la 
celebració d’aquesta. També, i 
com a nou criteri de selecció, 
prioritzarà les companyies que 
no hagin actuat en l’última edi-
ció de la fira per, així, incenti-
var el relleu i les oportunitats 
dels grups.

La Mostra d’Igualada torna a 
batre un rècord d’inscripcions

MUSEUS / LA VEU

Com cada primer diumenge 
de mes, el proper 1 de novem-
bre, a les 11:30h, el Museu de 
la Pell d’Igualada convida tot-
hom a participar en una visita 

guiada gratuïta per les seves 
exposicions permanents, per 
conèixer el món de la pell i de 
les adoberies. Es pot consul-
tar més informació al telèfon 
del Museu, el 93 804 67 52.

Diumenge, visita guiada al 
Museu de la Pell

El lliurament va tenir lloc en el transcurs de la 10a Jornada de Cineclubisme Català celebrada a Ribes de Freser
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CINEMA / LA VEU

Del 25 al 29 de novembre 
torna una nova edició del 
Festival Zoom, el festival In-
ternacional de Ficció per a 
televisió, a Igualada (Barce-
lona). Una cita imperdible per 
a tots els amants de la ficció 
per a televisió de Catalunya, 
l’Estat Espanyol i d’arreu del 
món.
La Xirgu (Espanya, 2015) 
de Sílvia Quer; Habitaciones 
cerradas (Espanya, 2015) de 
Lluís Maria Güell; Res no tor-
narà a ser com abans (Espa-
nya, 2015) de Carol López; 
Peter Pan Man (Holanda, 
2015) de Michiel Ten Horn; 
Clara Immerwahr (Àustria-
Alemanya, 2014) de Harald 
Sicheritz; Des roses en hiver 
(França, 2014) de Lorenzo 
Gabriele i The Outlaw Mic-
hael Howe (Austràlia, 2013) 
de Brendan Cowell seran les 
pel·lícules que formaran part 
de la secció oficial d’aquesta 
edició.
En aquesta edició s’han 
inscrit un 15% més de pel-
lícules respecte l’any passat, 
de diversos països com Rús-
sia, Austràlia, Taiwan, Brasil, 
Perú, Holanda, Alemanya, 
França, Anglaterra i tam-
bé de l’Estat Espanyol. Així 
doncs, el festival continua 
un any més amb l’ambició de 

dotar la programació d’una 
perspectiva àmplia, diversa i 
global.
A part de les tvmovies naci-
onals i internacionals de la 
Secció Oficial, al llarg dels 
cinc dies del Zoom es po-
dran veure els habituals i 
exitosos curtmetratges, així 
com les seccions Zoom Es-
pecial; Zoom Didàctic, per 
a les escoles de la comar-
ca de l’Anoia; i la secció de 
curtmetratges i websèries 
Zoom Jove, programada pels 
igualadins Joan Fitó i Marta 
Berenguer. A més, un any 
més tindran lloc les classes 
professionals destinades als 
joves, dins de la secció Zoom 
Class. 
Una de les novetats de l’edi-
ció d’enguany del Festival 
Zoom és la creació del nou 
“Premi a la Millor Interpreta-
ció”, que s’entregarà durant 
la Gala de Cloenda.
A més, el Jurat, composat 
per destacats professionals 
de diversos àmbits (direc-
tors, productors, guionistes, 
actors...) atorgaran un any 
més els Premis d’Honor, Pre-
mi Auguri Sita Murt, Premi a 
la Millor Sèrie Espanyola, Mi-
llor Pel·lícula, Millor Director, 
Millor Guió, Millor Curtme-
tratge, Millor Websèrie, Millor 
Pilot de Ficció del Showcase 

i Premi D.O. Catalunya.
El Jurat Jove del Zoom, com-
posat per estudiants de di-
versos instituts d’Igualada i 
presidit per un professional 
del món audiovisual, atorga-
rà el Premi del Jurat Jove.
Les principals activitats de la 
programació d’enguany tin-
dran lloc al Teatre Municipal 
l’Ateneu, on es duran a terme 
els actes d’inauguració i de 
cloenda, així com les projec-
cions de la secció oficial.

El Zoom torna a Barcelona 
amb el II Showcase de pi-
lots de ficció
I per segon any consecutiu 
el Festival Zoom es traslla-
da a Barcelona per continuar 
apostant per les websèries i 
el talent més jove al Showca-
se de Pilots de Ficció, orga-
nitzat conjuntament amb la 
revista online Serielizados.
com. Serà una tarda de pro-
jeccions d’una selecció dels 
projectes més interessants 
de la ficció televisiva emer-
gent.
Abans de l’exhibició del pri-
mer capítol de cada proposta 
seleccionada, hi haurà una 
masterclass tancada per a 
tots els creadors de pilots se-
leccionats amb un convidat 
d’excepció, que s’anunciarà 
properament. Posteriorment, 

un panell d’alt nivell format 
per creadors, productors, 
televisions i crítics, donaran 
la seva visió i recomanaci-
ons a cada projecte de ma-
nera individual. Un feedback 
personalitzat que seria molt 

El Zoom, el Festival Internacional de Ficció per a televisió, 
dóna a conèixer la programació de la seva Secció Oficial
La secció oficial d’aquest any del Zoom la conformaran 7 llargmetratges d’arreu del món. Es podrà veure una cuidada 
selecció de produccions de cinema per a televisió realitzat els darrers anys a nivell internacional

complicat de rebre si no fos 
per aquesta gran iniciativa 
pionera. És un “meet the ex-
pert” per a crear sinèrgies 
entre els talent més jove i els 
professionals consagrats del 
sector. 

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



El Toni, de ben petit va descobrir els llapis i els colors 
i en va anar perfeccionant el traç amb quatre nocions 
d’estudi, mentre s’iniciava amb el pinzell i la ploma. 
Aviat va verificar la satisfacció de veure reproduïdes 
les imatges que se li passaven pel cap, amb un mínim 
de traços. Paisatges, marines o creacions figuratives 
van esdevenir amb el temps des d’un pregon realis-
me l’objecte de la seves realitzacions, elaborades 
amb una pinzellada impressionista, reiterada i ferma 
que li concedeix un estil molt personal. Avui, als seus 
seixanta-tres anys, malgrat la seva avalada trajectòria 
d’una cinquantena d’exposicions, encara es manifes-
ta com a aquell aprenent delerós d’instruir-se,  desen-
volupar-se i avançar més i més en els dominis de l’art.
En aquesta avinentesa, a l’exposició seguint una 
pauta prèvia s’ha proposat de presentar ordenada-

CARMEL·LA PLANELL    (Text i fotos)

“Pinzellades impressionistes”, de Toni Guix
ment una retallada mostra de les diverses tècniques 
de què s’ha servit recentment: l’oli, l’oli amb aquarel·la, 
l’aquarel·la i la ploma; tècniques que alhora li suggerei-
xen una temàtica pròpia. Així, una mirada atenta t’apro-
pa a uns olis que t’acompanyen per diversos paisatges 
i marines -una representació d’una població presumi-
blement reconeguda- on de seguida entreveus aquella 
frescor i atmosfera viva dels indrets que tant han atret a 
l’artista.  Quant a les aquarel·les, no t’és difícil d’ende-
vinar una pinzellada curosa i d’una laboriosa destresa 
que, ell modestament, confessa no tenir tant per mà. 
En una altra orientació, aviat perceps que els anome-
nats olis aquarel·lats són el producte d’un imaginari de 
pensaments, idees o somnis transportats al paper amb 
una pinzellada enjogassada i molt colorista. I pel que fa 
al dibuix a ploma, aquest t’endinsa per aquelles crea-

cions precises i detallistes tan associades al paisatge 
urbà o rural, des d’una tècnica que certifiques magní-
ficament aconseguida. 
Per últim, el seu esperit inquiet i creatiu –de sempre- 
l’ha conduït a treballar indistintament amb aquestes di-
verses tècniques, i en conseqüència temàtiques; una 
circumstància que, pel que fa als paisatges, li planteja 
la necessitat de compartir un iniciàtic treball a l’exterior 
amb uns acabats finals al seu estudi. Per tant d’uns 
primers apunts i quatre esbossos, l’obra pren cos 
quan definitivament –ell- hi trasllada la imatge mental 
de l’indret capturat en qüestió.
“Pinzellades impressionistes” és, doncs, una mostra 
pictòrica i dibuixística que avala una vegada més les 
quatre reeixides dècades de creació artística d’aquest 
autor.

La cultura... i les seves manifestacions
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DANSA / LA VEU

El  passat diumenge 25 d’oc-
tubre l’Agrupació folklòrica 
Igualadina va encetar els ac-
tes del 75è aniversari (1940-
2015) i ho va fer a la Trobada 
d’Esbarts Infantils i Juvenils 
que va tenir lloc a la Pl. de 
l’Ajuntament.
Vam iniciar l’acte amb una pe-

tita cercavila, acompanyats de 
la Colla Gegantera del Bisba-
let, que ens va portar des d’on 
hi va haber la rebuda del es-
barts convidats fins a la plaça. 
El esbarts convidats van ser: 
Esbart Alt Gaià (Sta. Coloma 
de Queralt) i Esbart St. Feliu. 
Vàrem començar les actua-
cions a dalt de l’escenari on 

el llistó va quedar molt alt. 
Així doncs, un total de cator-
ze balls va fer gaudir el pú-
blic que ens va acompanyar 
d’una bona jornada de dansa 
catalana.

Per finalitzar volem donar les 
gràcies a tots aquells qui veu 
fer possible la Trobada!

Trobada d’Esbarts infantils i juvenils com a 
acte d’inici del 75è aniversari de l’Agupació 
Folklòrica Igualadina

EXPOSICIONS / LA VEU

La sala L’Empremta de Grà-
fiques Vilanova acollirà des 
del 4 i fins el 22 de novem-
bre una exposició d’objectes, 
llibres i curiositats relacio-
nades amb les novel·les del 
mític personatge de ficció 
Sherlock Holmes, creat per 
Sir Arthur Conan Doyle.
L’exposició, que porta per tí-
tol “Sherlock Holmes i el cas 
de l’Empremta d’Igualada” és 
possible gràcies a un acord 
amb l’associació cultural Cír-
culo Holmes, que des de fa 
més de vint anys agrupa als 
aficionats i col·leccionistes 
d’objectes relacionats amb 
Sherlock Holmes i que també 
es dedica a l’estudi i promo-
ció de la literatura policíaca. 
Així doncs, la totalitat dels 
objectes que es traslladaran 
fins a Igualada provenen de 
col·leccions privades dels 
responsables de l’entitat, 
que cedeixen el material de-
sinteressadament amb l’únic 

objectiu de difondre el món 
sherlockià a la capital de 
l’Anoia.
A més de la mostra d’objec-
tes que es podrà veure des 
de l’exterior de la Sala l’Em-
premta, situada al carrer de 
Santa Maria, també es rea-
litzaran diverses activitats el 
dissabte 14 de novembre, 
com ara una xerrada sobre 
Holmes a càrrec d’un expert 
o bé el visionat de diversos 
episodis d’aventures de l’em-
blemàtic investigador.

El mític Sherlock Holmes 
arriba a l’Empremta de 
Gràfiques Vilanova



56
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
30 d’octubre de 2015 Cultura

CULTURA / LA VEU

Dilluns passat a l’AUGA, As-
sumpta Musset ens va acostar 
al món dels negociants de Co-
pons. Compraven els gèneres 
a Barcelona i entorns. Els ve-
nien a mercats i ciutats de la 
Península i de fora. Es movi-
en en grups familiars utilitzant 
carruatges. Entre el gèneres 
més venuts: la roba, de tots ti-
pus però especialment puntes 
de coixí i “indianes” ben aco-
lorides.
Venien “la moda” a crèdit i la 
cobraven a collita. Informaven 
als fabricants sobre els gus-
tos canviants de la gent, tant 
en dissenys com en colors, La 
“moda” no era igual a totes les 

regions. Estaven al cas de la 
Cort i els seus gustos i, en la 
seva mesura, miraven de fer-
los assequibles als ciutadans.
Van començar oferint i portant 
els seus productes casa per 
casa: primer a les mestresses 
i, més endavant, oferien als 
homes eines elaborades a Ri-
poll. Van crear unes xarxes de 
distribució impecables. Tam-
bé uns sistemes per moure 
els diners que van derivar en 
bancs, algun dels quals enca-
ra perduren -que ja és dir. I tot 
això ho van fer al segle divuit 
“els de Copons”.
Dilluns vinent, Enric Prats ens 
recuperarà els remeis medici-
nals tradicionals.

Copons, els negociants, a 
l’AUGA

LLENGUA / LA VEU

El Servei Comarcal de Català 
i el Pla de Ciutadania i Convi-
vència organitzen la vuitena 
edició de la Jornada de Llen-
gua i Migració de l’Anoia, que 
tindrà lloc el dia 6 de novem-
bre a la seu del Consell Co-
marcal. L’objectiu d’aquesta 
activitat és intercanviar expe-
riències docents per afavorir 
la millora de la qualitat de l’en-
senyament de la llengua a la 
població immigrada.
La inauguració oficial anirà a 
càrrec de la directora general 
de Política Lingüística, Ester 
Franquesa, i del president del 
Consell Comarcal, Xavier Bo-
quete. El programa inclou la 
presentació de dues ponènci-
es: “Saber escriure per apren-
dre la llengua oral o viceversa? 
Com aprenem les persones 
adultes”, a càrrec d’Alfons 
Formariz, i “Parlem de talleris-
me”, a càrrec de Jaume Sans, 
coordinador d’ensenyament 
del CNL Eramprunyà.
La segona part de la Jornada 

permetrà conèixer tres expe-
riències concretes: “Xerrades 
sobre diversitat lingüística a 
instituts” a càrrec de Marc Pie-
ra, responsable del Servei Lo-
cal de Català d’Esparreguera 
i Lucia Rodríguez, coordina-
dora LIC de l’Institut El Castell 
d’Esparreguera; “La imple-
mentació del decret d’acollida 
a l’Anoia. El mòdul A: cursos 
de català i d’alfabetització a la 
comarca”, a càrrec d’Anahí de 
Febrer, coordinadora de l’Àrea 
de Ciutadania del Consell Co-
marcal de l’Anoia i Sílvia Gon-
zález, professora del progra-
ma comarcal d’alfabetització, 
i “El mòdul C als cursos del 
Programa de Reincorporació 
al Treball (PRT): experiència i 
materials”, a càrrec de Lurdes 
Borrell, coordinadora d’ense-
nyament del CNL del Mares-
me.
El termini d’inscripció, que és 
gratuïta, finalitza el 2 de no-
vembre. Cal adreçar la sol-
licitud al correu electrònic ciu-
tadania@anoia.cat.

VIII Jornada de llengua i 
migració, al Consell Comarcal

MÚSICA / LA VEU

Avui divendres Xavi Lloses 
serà al Hot Blues per oferir un 
dels seus projectes en solitari 
“Piano Tronik” amb el seu pia-
no, màquines i joguines. Serà 
a 2/4 de 12 de la nit i l’entrada 
és de 5 euros.
Per demà dissabte, nou con-
cert. Aquesta vegada amb 
Jam Jamaica All Stars. Es 
reuneixen els músics més ex-
perimentats en els ritmes ca-
ribenys de la comarca. Inclòs 
dins els actes de la Festa de 
la Ratafia. Serà a la mitjanit i 
l’entrada és gratuïta.
Per altra banda, diumenge a 
2/4 de 7 de la tarda es podrà 
fer el primer tast del disc de 
Quixo Tretze, Perdut e Amat. 
Abans de començar la gira ofi-
cial de concerts d’aquest nou 
disc, les cançons que conté 
començaran a sonar en forma 
de petits tastets on podrem 
gaudir-les en un grup reduït. 
El disc sortirà a la venda el 
pròxim 13 de novembre. L’en-
trada és gratuïtat.

Dos concerts i 
presentació de disc 
al Hot Blues

MÚSICA / J.F.F

L’Agrupació Coral La Llàntia 
va participar el diumenge 25 
d’octubre en el Concert de 
Cant Coral, que dins dels ac-
tes del 21è Cicle de Concerts 
de Tardor, va tenir lloc al Casal 
Cultural i Recreatiu de la po-
blació de Castellbisbal.
En aquest concert, organitzat 
per la “Coral La Unió de Cas-
tellbisbal”, van participar- hi 
la “Coral À Tous...Choeur”, 
de Ponteilla Nyls, Catalunya 
Nord, dirigida per Raymond 
Ribou, que van oferir, entre 
altres cançons, Parlem Cata-
là, Muntanyes del Canigó, La 
Jolie Sardane,... i “l’Agrupació 
Coral La Llàntia” que sota la 
direcció de Josep Bernadí, va 
estar acompanyada al teclat 
per Mònica Carvajal, i per Jau-

me Jürschik, Joan Sánchez, i 
Joan Bernadí, a la guitarra, 
bandúrria i llaüt, respectiva-
ment. La Llàntia, amb les se-
ves cançons, va fer un viatge 
musical per diferents països 
del món, donant a conèixer 
al públic assistent diverses 
melodies i cançons que van 
ser rebudes amb forts aplau-
diments.
Aquest concert de tardor, se-
gons constava en el progra-
ma, estava dedicat a Enric 
Morera en l’aniversari del seu 
naixement fa 150 anys (1865-
1942). Per això la Coral la 
Unió de Castellbisbal dirigida 
per Francesc Pelfort, en el 
seu repertori va oferir quatre 
peces musicals d’aquell com-
positor. 

Concert de l’Agrupació coral la 
Llàntia a Castellbisbal

MÚSICA / LA VEU

El dissabte, 21 de novembre, 
per commemorar la festivitat 
de Santa Cecília, patrona de 
la música, que se celebra l’en-
demà en nombrosos països, 
el departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada proposa novament 
als músics i formacions que 
se sumin a la iniciativa d’om-
plir de melodies els carrers de 
la ciutat. L’Ajuntament, doncs, 
convoca a tots aquells que 
hi vulguin participar a tocar 
aquell dia en diferents indrets 
entre les 18 i les 21h.
Les persones interessades 
poden enviar un correu elec-
trònic, especificant el nom i 
cognoms dels components 
del grup, estil musical, ins-
truments i adjuntant un arxiu 

sonor, a l’adreça festes@aj-
igualada.net abans del dia 2 
de novembre
Durant tota aquella setmana 
es posarà en marxa l’activitat 
Música per la Ciutat, amb dife-
rents alumnes i professors de 
música de l’Escola Municipal 

de Música, que oferiran con-
certs, assajos i classes ober-
tes a diferents equipaments. 
També durant el mateix dis-
sabte, dia 21, diferents corals 
d’Igualada actuaran en places 
del centre de la ciutat.

L’Ajuntament d’Igualada fa una crida a músics 
i grups que vulguin tocar al carrer per la 
festivitat de Santa Cecília

LLIBRES / LA VEU

Aquest mes d’octubre el Taller 
d’Enquadernació de l’Ateneu 
ha iniciat el curs i enguany ha 
arribat al seu 20è aniversari 
amb Maria Requesens al cap 
davant. L’art i ofici de l’enqua-
dernació artesanal i també to-
tes aquelles disciplines relaci-
onades amb el mon del llibre 
és el que aquest curs ofereix. 

Tècniques per enquadernar, 
restaurar i decorar amb un toc 
personal els llibres més esti-
mats, col·leccionables, articles 
de papereria com arxivadors, 
carpetes, etc. Les classes set-
manals es complementen al 
llarg del curs amb monogràfics 
i visites culturals relacionades 
amb l’activitat del Taller d’En-
quadernació. El Taller és una 

bona opció pel desenvolupa-
ment artístic, creatiu i d’habi-
litats adreçat a persones de 
totes les edats.
‘Formar part de l’Ateneu és te-
nir l’aixopluc i el suport d’una 
entitat de tradició centenària 
en la formació, divulgació i 
participació cultural en la ciu-
tat d’Igualada i comarca de 
l’Anoia” (Maria Requesens).

20è aniversari del Taller d’enquadernació de 
l’Ateneu



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.

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 
novembre al Punt de lectors 
de la Biblioteca Central.

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.

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 

DIVENDRES 30

TEATRE
- Igualada 
“Zona Franca”. Els coneguts 
actor Lluís Marco i Pau Vinyals 
protagonitzen aquesta diver-
tida comèdia sobre el món la-
boral.
Divendres, a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

CINEMA
- Igualada 
Dins dels actes de l’Octubre 
Solidari, es farà la projecció de 
la pel·lícula “Un món que no és 
el nostre”, integrant del cicle 
“Cinemes àrabs en ruta”.
Divendres, a 2/4 de 8 del ves-
pre a la sala de socis de l’Ate-
neu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre de Núria 
Picas “Córrer per ser lliure”. Es 
comptarà amb la presència de 
l’autora.     
Divendres a les 8 del vespre al 
Museu de la Pell.

DISSABTE 31

TEATRE
- Igualada 
“Zona Franca”. Els coneguts 
actor Lluís Marco i Pau Vinyals 
protagonitzen aquesta diver-
tida comèdia sobre el món la-
boral.
Dissabte, a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

CLUB DE FILOSOFIA
- Igualada 

Espai de reflexió i tertúlia a l’en-
torn de al lectura d’un text filo-
sòfic. En aquesta ocasió “Ecce 
Homo” de Friedrich Nietzsche.
Dissabte a les 11 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

HORA DEL CONTE EN AN-
GLÈS
- Igualada 
“Halloween”. A càrrec d’Irene 
Moreno. Conte en anglès per a 
nens i nenes a partir de 6 anys.
Divendres, a 2/4 de 12 del matí 
a la Biblioteca Central d’Iguala-
da.

POESIA
- Igualada 
Cicle de PellSensible. “El Petit 
Príncep” amb Carla Jorba i Biel 
Jorba, veus i Guillem Martí, pi-
ano.
Dissabte a les 8 del vespre a 
l’Adoberia Cal Granotes.

DISSABTES INFANTILS
- Igualada 
Taller de fang endurible PLUS 
dins els Dissabtes infantils.     
Dissabte a les 12 del migdia a 
la botiga Abacus.

CASTANYADA ROCK
- Piera 
Aquest any, homenatge a Ovidi 
Montllor en el 20è aniversari de 
la seva mort. Actuacions dels 
grups La Fera Ferotge, Banda 
Bassotti, Ebri Knight, Zoo, Re-
volta 21 i Gatibu.
Dissabte a partir de les 9 del 
vespre a la nau de Cal Sana-
huja.

TEATRE FAMILIAR
- Els Hostalets de Pierola 

La companyia del Princep To-
tilau porta “El llop ferotge”, un 
espectacle d’actors, titelles i 
màscares.
Dissabte a les 6 de la tarda al 
Casal Català.

FESTIVAL DE CINEMA. NIT DE 
TERROR
- Vilanova del Camí 
I Festival de Curtmetratges de 
Terror.
Dissabte a partir de les 7 de 
la tarda al centre polivalent de 
Can Papasseit.
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TEATRE
- Igualada 
“Zona Franca”. Els coneguts 
actor Lluís Marco i Pau Vinyals 
protagonitzen aquesta diver-
tida comèdia sobre el món la-
boral.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

CONEIX EL MUSEU DE LA 
PELL
- Igualada 
Cada primer diumenge de mes 
el Museu ofereix una visita gui-
ada gratuïta a tots els espais: 
Univers de pell, L’ofici d’ado-
ber, L’Home i l’Aigua, i a l’antiga 
adoberia de Cal Granotes.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí 
al Museu de la Pell.

MÚSICA AL CEMENTIRI VELL
- Igualada 
Música en memòria de les per-
sones que reposen als cemen-
tiris de la ciutat. A càrrec de 
quartet de corda

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

Diumenge a 2/4 de 12 del matí 
al Cementiri Vell..

MÚSICA AL CEMENTIRI NOU
- Igualada 
Música en memòria de les per-
sones que reposen als cemen-
tiris de la ciutat. A càrrec de 
quartet de corda
Diumenge a les 5 de  la tarda al 
Cementiri Nou.

TEATRE
- Igualada 
“Idiota” amb Ramon Madau-
la i Anna Sahun. Un thriller de 
Jordi Casanovas. L’espectador 
haurà de resoldre els diferents 
obstacles que es troba un 
home (l’idiota) que es presenta 
a unes proves psicològiques
Diumenge a les 7 de la  tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

DILLUNS 2

CONFERÈNCIA
- Igualada
“Recuperant remeis medici-
nals”. A càrrec d’Enric Prats. A 
partir de la troballa d’un manus-
crit medicinal sense datació, ni 
autor en un prestatge, l’Enric 
ens explicarà el camí que s’uti-
litzà en aquest procés. Organit-
zada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 3

HORA DEL CONTE
- Igualada
“Els contes de Can Sons”. A 
càrrec de Roger Corominas.

No us heu preguntat mai d’on 
neixen les cançons? Doncs 
surten de Can Sons i de la ins-
piració del Bufamots...
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA
- Igualada
Jam-session oberta a tots els 
músics de jazz.
Dimarts a les 10 del vespre al 
bar musical Hot Blues.

DIMECRES 4

TALLER 
- Igualada
“Ara t’ho explico. A... d’alimen-
tació”. A càrrec de Raquel Gar-
cia, especialista en deglució 
pediàtrica, i Anna Garcia, con-
tacontes 
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda 
a la llar d’infants La Rosella.

DIJOUS 5

CONFERÈNCIA 
- Igualada
Aplicació dels cinc elements de
Feng Shui. A càrrec d’Imma 
Vila, terapeuta i mestra de Rei-
ki
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a 
la sala de comunicació de l’Ate-
neu Igualadí.

CINEMA 
- Igualada
23ª mostra internacional de 
films de dones. Projecció de la 
pel.lícula “Rastres de sàndal”.
Dijous a les 8 del vespre al Te-
atre de l’Aurora.

dels nostres il·lustradors de 
projecció internacional. 
De l’1 al 31 d’octubre a la Bibli-
oteca de Piera.

ANOIA, EL PUNT D’ORI-
GEN DE LA MODA. DELS 
DRPAS ALS JERSEIS
Recorregut per la història de la 
indústria del tèxtil a Igualada, 
des del segle XIV fins als nos-
tres dies. 
Del 16 d’octubre al 29 de no-
vembre a la sala d’exposicions 
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’exposicions 
de la Pobla de Claramunt.

DE LLUMS I DE FORATS
Escultures de llum de Rosó 
Cuscó.
Del 22 d’octubre al 29 de no-
vembre a Artèria, Espais d’art i 
tallers.

TONI GUIX
Dibuix a ploma. Conjunt d’obres 
del més pur estil de l’autor amb 
molta variació de temes. Pai-
satges, nuvolades, camps, po-
bles, marines...
Del 23 d’octubre al 15 de no-
vembre a la Sala Municipal 
d’Exposicions.

VAIVÉ PAPERER
Ximena Perez-Grobet i Jorge 
Yápik.
Del 10 d’octubre al 10 de gener 
al Museu Molí Paperer de Ca-
pellades.

CAVALL FORT,  TAN DI-
VERTIT COM UN JOC
Un repàs a la història de la 
publicació que va néixer el de-
sembre de 1961.
Del 13 d’octubre al 2 de novem-
bre a la Biblioteca el Safareig 
de Capellades.

ELS NOSTRES MÚSICS: 
CARGOL TREU BANYA... 
CANÇONS PER A NENS 

I NENES
Amb motiu de Santa Cecília, 
patrona de la música, la Bibli-
oteca mostra els grups igua-
ladins que s’han dedicat o es 
dediquen a la música.
Del 2 al 28 de novembre al 
vestíbul de la Biblioteca Cen-
tral.

BITRAC DANSA: 25 
ANYS QUE DANSEM
L’Entitat ho celebra amb una 
exposició evocadora de la 
seva trajectòria.
Del 5 al 28 de novembre a la 
sala d’exposicions de la Bibli-
oteca Central d’Igualada. 

SHERLOCK HOLMES I 
EL CAS DE L’EMPREM-
TA D’IGUALADA
Exposició d’objectes, llibres i 
curiositats relacionades amb 
les novel·les del mític perso-
natge de ficció Sherlock Hol-
mes.
Del 4 al 22 de novembre a 
l’Empremta de Gràfiques Vi-
lanova. 
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Diumenge al Mont-Àgora •

RAMON ROBERT.-

Reprenent una pràctica habitu-
al que es feia al Rovy Cinema 
de Vilanova del Camí als anys 
80, i que llavors va tenir mol-
tíssima acceptació popular, la 
Sala Auditori del Mont-Àgora 
de Montbui oferirà aquest pro-
per diumenge una marató de 
cinema de terror. En total es 
podran veure cinc peŀlícules 
actuals, totes adscrites al gè-
nere. La llarga sessió s’inicia-
rà la tarda del  dia de Tots els 
Sants, a les 15’00 hores, fina-
litzant poc després de mitja nit.
El preu de l’entrada és de 10 
euros, preu únic. Entre pel-
lícula i pel·lícula hi haurà 15 
minuts  aproximadament de 
descans. Amb l’entrada es tin-
drà accés a totes les pel·lícules 
projectades en la marató, però 
una vegada estiguin les pel-
lícules 10 minuts comença-
des, no es podrà accedir a la 
sala fins a la següent sessió, 
per la qual cosa es prega la 
màxima puntualitat.  
Oculus: El espejo del mal 
(15’00 hores). Historia de fan-

tasmes en la qual el suspens 
triomfa sobre la sang i els bu-
dell. Fa temps que un assassi-
nat va deixar orfes a dos nens, 
que ara han crescut. La germa-
na creu que un mirall va tenir la 
culpa de tot.
Poltergeist (17’00 hores). Nova 
versió d’un clàssic de terror 
dels anys 80. Explica la histò-
ria d’una família que, després 
de mudar-se a una nova casa, 
es veu assotada pels esperits 
dels que la van habitar en el 
passat. El focus de l’atac so-
brenatural se centra en la filla 
més petita del matrimoni. El 
nou guió conté novetats diver-
tides.
La cabaña en el bosque (18’45 
hores). Cinc universitaris es 
preparen per passar el cap de 
setmana en una cabana situ-
ada en un remot bosc i sense 
mitjans de comunicació amb 
l’exterior. Al soterrani troben 
una estranya col·lecció de re-
cords; entre ells, un diari que 
parla de l’antiga família que 
va ocupar la casa. Realitzada 
amb innegable enginy i amb 
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Marató de cinema de terror
suspens ben dosificat. 
Babadook (20’45 hores). Th-
riller sobrenatural premiat en 
distints festivals. Sis anys des-
prés de la violenta mort del seu 
marit, Amelia no s’ha recuperat 
encara. I a més a d’ajudar a 
Samuel, el seu fill de sis anys, 
que viu aterrit per un monstre 
que se li apareix en somnis i 
amenaça amb matar-los. Les 
al·lucinacions del nen es fan in-
controlables i la seva conduc-
ta, impredictible i violenta. Cer-
tament insòlita i impactant, 
aquesta pel.lícula australiana 
és com un malson.
Insidious: Capítulo 3 (22’30 
hores). Tercer lliurament d’una 
nissaga de terror ja prou cone-
guda pels seus seguidors. Un 
grinyolador carrusel de cops 
d’efecte, sobresalts i ensurts. 
Aquesta vegada, Elise Rainier 
accepta a contracor utilitzar la 
seva capacitat de posar-se en 
contacte amb els morts per tal 
d’ajudar a una adolescent que 
s’ha convertit en el objectiu 
d’una perillosa entitat sobrena-
tural. 

T.C.-

Aquest divendres el Cineclub 
fa una sessió especial. La pel-
lícula que es projectarà Un 
món que no és el nostre, està 
inclosa en la Mostra de Cine-
ma Àrab i Mediterrani de Cata-
lunya (certamen de referència 
al nostre país i que enguany 
arriba a la seva novena edició) 
i aterrarà a les pantalles de la 
nostra ciutat. La sessió comen-
çarà a 2/4 de 8 del vespre, a 
l’Ateneu i l’entrada serà lliure. 
La projecció comptarà amb la 
presència de la directora de la 
Mostra, Meritxell Bragulat, que 
en farà la presentació. Aquesta 
és una més de les activitats re-
alitzades aquest any dins l’’Oc-
tubre Solidari”
I què ens explica Un món que 
no és el nostre? Situem-nos. 

Un món que no és el nostre
L’any 1948 Israel va expulsar 
més de 800.000 palestins. En 
finalitzar la guerra, el govern 
israelià va impedir el retorn 
d’aquesta gent a les seves 
terres i cases. Molts d’aquests 
pobles foren arrasats fins als 
fonaments, i reedificats amb 
noves cases per a la nova po-
blació jueva que arribava de 
l’Europa post-nazi. De fet la 
gran majoria dels pobles i ciu-
tats de l’actual Estat d’Israel 
s’ubiquen allà on abans hi ha-
via hagut un poble o una ciutat 
palestina. Així, amb la inten-
ció de solucionar el problema 
de l’holocaust europeu es va 
crear un nou problema, el dels 
refugiats palestins, encara ara 
sense resoldre. Avui, els refu-
giats i els seus descendents 
ja sumen més de 5 milions de 

persones ubicades en camps 
de refugiats a la regió o bé com 
a emigrants o refugiats polítics 
a Europa, Amèrica i d’altres pa-
ïsos àrabs veïns.
D’això ens parla la pel·lícula de 
Mahdi Fleifel. El director fa un 
retrat íntim, sovint humorístic, 
de tres generacions a l’exili al 
camp de refugiats d’Ein El-He-
lweh, al sud del Líban. És un 
estudi sensible sobre el sentit 
de pertinença, l’amistat i la fa-
mília. Filmada durant més de 
vint anys per diferents mem-
bres de la mateixa família, Un 
món que no és el nostre, és 
més que un retrat familiar; és 
un intent per preservar el s’es-
tà oblidant i subratllar el que no 
hauria de ser mai esborrat de 
la memòria col·lectiva. Mahdi 
Fleifel, encara que va néixer 

a Dubai i créixer a Dinamarca, 
sempre ha sentit que Ein El-
Helweh era casa seva. Quan 
tornava després de passar-hi 
les vacances d’estiu, es veia 
incapaç d’explicar als seus 
companys a quina mena lloc 
havia anat. Això li va generar 
una necessitat compulsiva 
d’explicar històries sobre la 

El racó del Cineclub •

família i amics que havia dei-
xat al camp. Amb els anys va 
heretar del seu pare l’obsessió 
per a gravar-ho tot. A través de 
la càmera, Mahdi troba que pot 
posar el camp en el seu con-
text, i entendre millor les vides 
d’aquells que hi viuen. Filmar 
és assegurar la seva identitat 
i la memòria del lloc on prové

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

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

CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors del mes d’octubre són:
Josep Vilà (de Capellades), Maite Casado(de Jorba), Anna Singla 

(d’Òdena) i Manuel Pérez (d’Igualada)

Felicitats!
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UN MÓN QUE NO ÉS EL NOSTRE
Líban – Dinamarca. De Mahdi Fleifel. Retrat íntim, sovint humorístic, 
de tres generacions a l’exili al camp de refugiats d’Ein El-Helweh, al sud 
del Líban. A partir d’una gran quantitat de documents personals, arxius 
familiars, i filmacions històriques, la pel·lícula és un estudi sensible sobre 
el sentit de pertinença, l’amistat i la família. Filmada durant més de vint 
anys per diferents membres de la mateixa família, hauria de ser mai 
esborrat de la memòria col.lectiva. 

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. 

ELSA Y FRED
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.

UNA FAMILIA ITALIANA
Itàlia. Comèdia. De Cristina Comencini. Amb Virna Lisi, Marisa Paredes, 
Angela Finocchiaro i Valeria Bruni Tedeschi. En un petit poble de la regió 
de Puglia se celebra el 10è aniversari de la mort d´un actor molt famós. 
A la cerimònia arriben les seves cinc filles, escampades pel món, i dos ex-
dones, una italiana i l’altra espanyola. Secrets, rivalitats i noves passions 
portaran a les dones a descobrir un passat inesperat i a veure la vida amb 
nous ulls

HOTEL TRANSILVANIA 2
Estats Units. Animació. De Genndy Tartakovsky. Tot sembla millorar a 
l’Hotel Transilvània. La rígida norma establerta per Dràcula de “només per 
a monstres” s’ha suprimit i s’accepten també hostes humans. A Dràcula 
li preocupa que el seu adorable nét Dennis, mig humà i mig vampir, no 
doni cap senyal de vampirisme. Aprofitant que Mavis ha anat a visitar els 
seus sogres humans, Dràcula fa de les seves. Molt divertida seqüela

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

EL ULTIMO CAZADOR DE BRUJAS
USA. Acció.  De  Breck Eisner. Amb   Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood, 
Ólafur Darri Ólafsson, Rena Owen. El món modern amaga molts secrets, 
però el més sorprenent de tots és el de les bruixes que segueixen vivint 
entre nosaltres; cruels criatures sobrenaturals amb la intenció d’alliberar 
la Mort Negra sobre el món. Exèrcits de caçadors de bruixes han combatut 
l’enemic antinatural al voltant del globus durant segles, incloent a Kaulder 
(Vin Diesel), un valent guerrer que va aconseguir acabar amb la Reina 
Bruixa, delmant als seus seguidors en el procés.

LOS MIERCOLES NO EXISTEN
Espanya. Comèdia romàntica. De Peris Romano. Amb Eduardo Noriega, 
Inma Cuesta, Alexandra Jiménez i María León. Patricia surt amb César, 
però ell no ha pogut oblidar Mara, la seva novia de tota la vida, que el va 
deixar just després de demanar-li que es casés amb ell. Ja fa uns mesos 
d’això però encara no s’ha recuperat. El seu millor amic, Hugo, està decidit 
a animar-lo i una nit de festa coneixen a Paula.

IGUALADA

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
UN MÓN QUE NO ÉS EL NOSTRE
Divendres: 22:00

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
MI  FAMILIA ITALIANA (7 ANYS)  
Diumenge: 18.00
ELSA Y FRED (7 ANYS) 
Diumenge: 19.40

CINEMA A L’ANOIA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI-MONTÀGORA CINEMES

SALA AUDITORI SALA PETITA

LOS MIERCOLES NO EXISTEN
Divendres: 18:15/20:30/22:45
Dissabte: 16:00/18:15/20:30/22:45
Dimarts i dijous: 18:00/20:15
MARATO DE CINEMA DE TERROR
Diumenge:  des de les 15:00

HOTEL TRANSILVANIA 2 
Divendres: 18:15/20:15/22:15
Dissabte: 16:15/18:15/20:15/22:15
Diumenge: 16:15/18:15/20:15

1/ HOTEL TRANSILVANIA 2 (TP)
Dv Dll.  Dj 17:30/19:30/21:30
Ds.: 15:30/17:30/19:30/21:30
Dg.: 11:40/15:30/17:30/19:30/21:30

2/EL BECARIO (TP)
Dv Dll. a Dj 17:00/19:30/22:00
Ds.: 17:00/19:30/22:00
Dg.: 11:50/17:00/19:30/22:00

3/ DEL REVÉS (TP)
Dg.: 12:00
3/ LOS MIERCOLES NO EXISTEN 
(12A)
Ds i Dg: 15:45
3/ MI GRAN NOCHE(12A)
Dv a Dj: 18:30/20:40/22:50

4/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

5/ HOTEL TRANSILVANIA 2 (7A)
Dv. a Dj: 18.30
5/ ATRAPA LA BANDERA (7A)
Dv. a Dj: 16.30
Dg.: 12:00/16:30
5/ MARTE (7A)
Dv. a Dj: 20.30

6/EL ULTIMO CAZADOR DE 
BRUJAS (16A)
Dv. Dll a Dj: 18:20/20:30/22:35
Ds.: 16:00/ 18:20/20:30/22:35
Dg.: 11:50/16:00/ 18:20/20:30/22:35

7/ PAN (TP)
Dv. Dll a Dj: 17:45
Ds.: 15:30/17:45
Dg.: 11:40/15:30/17:45
7/ REGRESION (7A) 
Dv. a Dj: 20:00/22:15

8/ EL CORREDOR DEL LABERINTO. 
LAS PRUEBAS (12A)
Ds.: 15:30
Dg.: 11:40/15:30
8/ CUMBRE ESCARLATA (16A)
Dv a Dj.: 18:05
8/ BLACK MASS (16A)
Dv a Dj.: 20:30/22:50 
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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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Igualada,  27 d’octubre de 2015

2n Aniversari

Josep Martí Llacuna
1946 - 2013

Fundador de l’empresa SIMAR, S.A.

El teu esperit de treball continua amb nosaltres. 
Sempre estàs en el nostre record. 

Joan Vives Queraltó
Que morí el dia 2 de novembre de 2010

Igualada, octubre de 2015

5è. Aniversari del traspàs de

La seva esposa, Assumpta, prega una oració per ell.

Igualada,  27 d’octubre de 2015

2n Aniversari

Josep Martí Llacuna
1946 - 2013

Et trobem a faltar i cada dia pensem en tu.
De la teva família: la teva dona, Carme; i �lls, 

Carmina (†), Josep, Rut i David. 
T’estimem i mai t’oblidarem.

ESGLÉSIA / LA VEU

Els propers 7 i 8 de desembre, 
el Monestir de Montserrat or-
ganitzarà un Taller Monàstic 
adreçat a joves d’entre 18 i 35 
anys interessats a conèixer el 
monaquisme. El taller, que ja 
s’ha fet en altres edicions, vol 
oferir als joves l’oportunitat de 
conèixer, des de dintre, la vida 
monàstica, tot compartint, du-
rant aquests dos dies, la pre-
gària i la reflexió, els àpats i 
el diàleg en el dia a dia dels 
monjos.
El monaquisme, com a crida 
a la vida de pregària, de tre-
ball i de silenci, continua en-
cara avui atraient joves que 
volen respondre amb gene-
rositat al Déu que ens aplega 
en una comunitat de lloança 
i d’acolliment. Els monjos i 
les monges, enmig d’una so-
cietat caracteritzada per les 
presses i pel neguit, ofereixen 
als hostes i aquells que estan 
interessats a conèixer el seu 
estil de vida, la possibilitat de 
fer una experiència de silen-
ci i de trobada amb Déu. Per 
això, aquest Taller Monàstic 
obrirà les portes de Montserrat 
per compartir amb els joves el 
camí de la vida monàstica, un 
camí que des de Sant Antoni 
i Sant Pacomi i des de Sant 
Benet a l’abat Oliba, continua 
fascinant aquells que han sen-
tit la crida de Déu a seguir-lo 
sota una Regla i un abat.
Segons expliquen els mem-
bres de la comunitat mont-
serratina, “intenten que el 

monestir sigui una llar oberta 
a aquells que volen fer una ex-
periència de silenci, per afavo-
rir el trobament amb Déu, amb 
els altres i amb un mateix”.
Al monestir els monjos troben 
en Crist la llum que il·lumina 
les seves  foscors i l’alegria 
en el camí de la fe. I també 
l’amor gratuït dels uns als al-
tres, un amor sense fronteres, 
sense barreres. L’abat Cassià 
Just escrivia: “No hi ha res tan 
bonic com una comunitat en 
què les persones comencen a 
tenir confiança i a estimar-se. 
Per això el monaquisme ens 
és font de vida, ja que sempre 
que acollim els altres, siguin 
qui siguin, som acollits per 
Déu”.
En un món caracteritzat per 
les presses, el silenci acosta 
a Déu, als altres i a un ma-
teix. Un silenci que no és mu-
tisme ni absència de soroll, 
sinó aquella actitud que ens 
fa descobrir allò que hi ha al 
nostre interior i que ens aju-
da a veure Déu en els altres. 
És així com els monjos, en el 
silenci, la pregària i el servei, 
en l’acolliment dels hostes i en 
el treball, fan del monestir una 
família, i “una escola de co-
munió fraterna”, com ha dit el 
P. abat Josep Maria Soler, on 
“l’amor és el centre de les nos-
tres relacions”. I és per això 
que poden fer l’experiència 
de la misericòrdia, del perdó i 
de la bondat d’un Déu que és 
Pare i que estima els homes 
i les dones apassionadament.

Montserrat organitza un Taller Monàstic per a joves



              

Consells 
Núria Torres Riba. 

Nutricionista i dietista
www.movimientomediterraneo.com .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

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

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

LAIA TEROL JULIAN
Psicologa Col. num. 18.000

Psicòloga
Adults, adolescents i nens

Rambla St. Ferran, 62, 1r-3a
Igualada

Tel. 93 818 20 92 /93 004 46 49
655 021 919

amaramne@gmail.com

Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES MÈ DICS
C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- 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
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Motius per realitzar 
una dieta alcalinitzant

Vivim en una societat on l’es-
très i els mals hàbits alimentaris 
s’han apoderat de les nostres 
vides. Una situació que, amb 
freqüència, ens motiva a seguir 
les dietes més trencadores del 
moment. I una d’elles, ¡és la 
dieta alcalina! El propòsit de la 
dieta alcalinitzant o basificant 
és equilibrar i promoure el bon 
funcionament cel·lular, preve-
nir patologies, proporcionar 
energia i vitalitat, una digestió 
efectiva i regular el trànsit intes-
tinal. Però per comprendre la 
dieta en qüestió, cal establir 
una classificació, diferenciant 
els aliments acidificants dels 
basificants.

En l’organisme ha d’haver un 
equilibri entre la quantitat d’ali-
ments àcids i la quantitat de 
aliments alcalins que prenem. 
Garantint que el pH del nostre 
organisme estigui comprès 
entre 7,3 i 7,45.

Però la finalitat d’aquesta dieta 
no és suprimir completament 
els aliments àcids, ¡sinó limitar-
los!, ingerint aproximadament 
un 80% de productes alcalins 
(llegums, algues, verdures, 
ametlles, quinoa, remolatxa, 
patata, nap, moniato, xirivia...) 
i un 20% de productes àcids 
durant un mes. No obstant, 
no és recomanable perllon-
gar aquesta dieta en el temps 
perquè podria originar carèn-
cies nutricionals. Tanmateix, 
ens podem beneficiar de les 
virtuts alcalinitzants de suple-
ments com el quelat de mag-
nesi.

En definitiva, més que una 
dieta orientada a perdre pes, 
tracta de compensar la acidesa 
produïda per l’estrès, l’esport en 
extrem i patologies inflamatò-
ries com l’artritis reumatoide, 
dermatitis…



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

 
       

      
Pela i talla a daus les patates, la carabassa, 
els tomàquets, la pastanaga, la ceba, i l’all.

Fregeix les cebes i l'all en una mica d'oli.
Desglaça amb el brou, afegeix les verdu-
res tallades en cubs i el clau d’olor.
Assaona amb pebre, sal i les fulles de 
llorer i cuina a foc lent cobert durant 20 
minuts.
Retira les fulles de llorer i el clau d’olor, i 
tritura tot �ns que quedi un puré ben �
No deixis que bulli més la sopa i barreja 
amb la crema fresca.

Quim Lleonart.

Elaboració

Sopa de patates  amb carabassa

Ingredients ( 4 racions)

700 g de patates farinoses
300 g de carabassa neta
200 g de tomàquets pelats
1 pastanaga
1 ceba
2 dents d’all
2 litres de brou de verdures
Pebre, sal
2 fulles de llorer
1 clau d’olor
50 g de nata
1 grapat de llavors de carabassa
2 cullerades d’oli (oli de llavor de 
carabassa)

Torra en una paella sense oli les llavors de carabassa. Distribueix la sopa en plats de servir, escampa-hi les 
llavors torrades de carabassa i rega amb unes gotes d’oli de llavors.
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
Aquesta mestra d’educació 
física no és que descobrís la 
música fa cinc anys, però sí 
que va prendre una decisió 
important: va entrar a la Coral 
de Santa Maria, en la que 
considera una de les decisi-
ons més oportunes de la seva 
vida. I és que la Mercè Traves-
set és una dona que s’apas-
siona per les coses que fa. I 
només cal estar amatent a la 
premsa per veure que la Coral 
és un grup molt ferm de perso-
nes que no solament canten 
juntes, sinó que fan tota mena 
d’activitats, especialment viat-
ges. La proposta d’un grup 
de cantaires és endegar una 
campanya perquè la funda-
dora, Maria del Rio, tingui un 
carrer a Igualada.
Què és la Coral de Santa 
Maria?.
Un conjunt de persones que 
ens reunim per a cantar. Fem 
moltes altres activitats socials 
però el que més ens agrada 
és cantar. 
Què la va fer decidir a 
entrar-hi?
Amb l’Alfons, el meu marit, 
sempre fèiem activitats junts, 
però mai havíem pensat en 
cantar. Un dia, en un casa-
ment a la Sagrada Família 
algú li va proposar de cantar 

i des d’aquell dia que formem 
part de la Coral.
Inicialment era de veus 
femenines, acceptar homes 
l’ha fet créixer musical-
ment.?
Quan la Maria i la Mercedes 
del Rio amb Mossèn Amadeu 
Amenós varen fundar la Coral 
era per cantar les misses i el 
formaven únicament dones. 
Després es va ampliar amb 
veus masculines i s’ha ampliat 
el repertori i els espais on 
cantem.
Es podria entendre la Coral 
de Santa Maria sense la 
família Del Rio?
Si les germanes Del Rio el 
varen fundar, en Lleonard i la 
seva esposa Coni hi han dedi-
cat tanta part de la seva vida 
que costaria d’entendre el Cor 
sense la seva aportació. Cal 
dir però que la Coral mai ha 
dit que no a ningú i està obert 
a tothom qui vulgui entrar-hi, 
sense cap distinció.
Quan actueu?
Sempre que ens ho dema-
nen. És difícil dir quants con-
certs i activitats fem. Tingui 
en compte que hem fet cent 
actes diferents per comme-
morar els 75 anys de la Coral.
Quin ha estat el seu con-
cert més emocionant?
Cantar a l’altar Major del 

Monestir de Montserrat inter-
pretant cançons compostes 
per Maria del Rio. Un altre 
dia important ha estat actuar 
a la missa de TVE el dia de 
Sant Bartomeu. A la Sagrada 
Família o al Palau Sant Jordi 
de Barcelona on vàrem 
cantar L’home del paraigua. 
O un concert improvisat a les 
ruïnes de Pompeia.
Què hi vàreu cantar a Pom-
peia?
El Funiculí, funiculà.
La darrera proposta ha 
estat demanar-li un carrer a 
Maria del Rio.
Va ser una bona idea de la 
sotspresidenta Maria Teresa 
Calaf. Vàrem crear un grup 
de treball de quatre cantaires 

El Casino Foment d’Igualada molt 
aviat podria ser la nova seu del 
Casal la Teixidora. Així sembla a 
tenor de les negociacions que man-
tenen les dues juntes directives. Els 
nombrosos deutes de la centenària 
entitat igualadina serien un dels 
desencadenants de la sorprenent 
decisió, tota vegada que és un pro-
blema que s’arrossega des de fa uns 
anys i, diuen, cal fer alguna cosa per 
a  desllorigar l’assumpte. 
El casal independentista, que s’ha 
convertit en un referent en els 
darrers anys, i que precisament el 
passat cap de setmana celebrava 
el seu quart aniversari, ja ha anun-
ciat públicament que manté aques-
tes converses, amb l’objectiu que, 
tenint en compte el que es cou en el 
país últimament, es faci a Igualada 
“un punt de trobada que esdevin-
gui motor social, polític i econòmic, 
per treballar col.lectivament per 
a la ciutat i per al país”. Vaja, que 
el Foment passaria a ser el pal de 
paller de l’independentisme igua-
ladí, obert a d’altres col.lectius.
Sembla que, fa una setmana, al 
Foment ja van fer una reunió on, 
per unanimitat, es va donar llum 
verda a seguir negociant l’acord 
amb la Teixidora. El que també es 
veritat és que, pel que hem notat, 
molts dels “habituals” d’aquest 
emblemàtic espai, de tot plegat, no 
en saben res de res...

que vàrem recollir docu-
mentació, suports d’entitats 
igualadines, signatures i ho 
vàrem portar tot a l’Ajunta-
ment d’Igualada. L’enyorat 
Josep Miserachs Nadal ens 
donava suport i ens hauria 
agradat que fos una realitat 
durant la celebració del 75 
Aniversari, però no ha pogut 
ser. Esperem que sigui una 
realitat aviat, doncs pensem 
que Maria del Rio va ser una 
persona que va treballar 
molt per Igualada, i ho va fer 
de forma discreta. És mereix 
que la ciutat li dediqui un 
carrer. 
Vostè era mestra d’edu-
cació física. No ho troba a 
faltar?
No perquè faig moltes altres 
activitats. A més que cantar 
és molt bo per a la salut. 
Millores la respiració, exer-
cites el cervell aprenent les 
lletres, et relaxes cantant.... 
com a professora d’educació 
física, recomano a tothom 
-de qualsevol edat- que 
canti. A la Coral Santa Maria 
tothom hi és ben rebut.
Entrar a la Coral de Santa 
Maria és per motivació 
religiosa o artística?
Cadascú sap els seus 
motius. Els meus són artís-
tics. 

4 paraules amb... Mercè Travesset

SERVEIS SERVICIOS    

CONTACTE CONTACTO    

 

902 100 999  www.amma.es

C/ Dels Fusters, 2
c.p. 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)

Tel: 93 806 37 37 | Fax: 93 806 37 41

amma vilanova del camí

El nostre
compromís,
les persones

Nuestro
compromiso,
las personas

Servei de centre de dia
Servicio de centro de día

residència per a gent gran · centre de dia
residencia para mayores · centro de día 


