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La capital de l’Anoia espera rebre més de 100.000 persones en uns dies d’alta oferta comercial

Els millors pilots d'Enduro 
d'Espanya, a l'Anoia

P09

 El Rec.012, 
carregat de 
novetats, ja 
ha rebut més 
visitants que mai
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Igualada, ciutat de les compres

 La Festa del 
Vi, demà a la 
Rambla St. Isidre, 
tancarà el cap 
de setmana més 
shooping de l'any

 El comerç 
de la ciutat 
demana "més 
generositat" a 
Rec Stores per  
acostar-se al 
nucli comercial

El Rec.012 està rebent molts més visitants que en passades edicions d’hivern, en part gràcies al bon temps. Foto: Marc Vila
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Igualada torna a viure uns dies plens 
d’oferta comercial. La previsió és que, fins 
demà, per la ciutat hauran passat més de 
cent mil persones, la majoria d’elles dispo-
sades a passar el dia a Igualada i adquirir 
algun producte. Més enllà del debat sobre 
determinats aspectes del Rec.0, el cert és 
que aquesta iniciativa genera per sí sola 
una enorme capacitat d’atracció i una pro-
funda creació d’oportunitats, sense oblidar 
mai l’aposta ferma per un comerç urbà i de 
proximitat.
Catalunya és un país amb el teixit comer-
cial molt diversificat, on el petit comerç es-
devé una realitat molt arrelada al territori, i 
és lògic que des de les patronals del sector 
es defensi a capa i espasa. Bé és cert que 
els temps canvien i sorgeixen nous models, 
que, sovint, topen amb hàbits que s’havien 
consolidat. La regulació dels horaris co-
mercials incideix, per exemple, de manera 
injustament negativa sobre milers d’empre-
saris que volen compaginar la seva activitat 
amb el dret a tenir una vida familiar. 

A Igualada -com en d’altres indrets de la 
comarca amb un comerç clarament defi-
nit- les botigues han configurat uns centres 
urbans ben vius, singularitzats i articulats. 
Històricament, aquests espais han bullit de 
vida, amb mercats i parades que han con-
tribuït, en part, a la definició d’un caràcter 
local. I això es pot millorar, adaptar-se, però 
mai no es pot perdre.
Avui, els  petits comerciants han d’utilitzar 
totes les habilitats per atreure una clientela 
molt sensible a la butxaca i a les ofertes 
captivadores de les grans superfícies. El 
tracte personalitzat garanteix una relació 
de confiança i el producte que es ven, en 
molts casos, és un aparador de productes 
de qualitat elaborats a casa nostra, que 
difícilment es trobaran en altres espais 
comercials. I, sobretot, el comerç de proxi-
mitat genera llocs de treball, quelcom que 
s’ha de tenir molt en compte en els temps 
que corren.
Passejar pels nuclis comercials, triar i re-
menar en un univers d’aparadors i parades 
és un plaer que ha de poder conviure amb 
nous models, siguin efímers, estiguin de 
moda, o es basin en la gran superfície co-
mercial de preus rebentats. 
Defensar el comerç de sempre és apostar 
per una oferta genuïna i per la qualitat dels 
nostres pobles i ciutats. 
No ens ho deixem perdre.

Comerç de 
proximitat

Empreses guardonades de l’Anoia
Les empreses Cal Gaspar, Acadèmia Igualada, Gru-
es Suárez, Nautil i Ondulados Carme han estat guardonades per 
la Cambra de Comerç de Barcelona en la jornada anual que de-
dica a aquelles companyies que celebren un destacat aniversari. 
Totes elles han sabut superar temps difícils, i, en la mesura de 
les seves possibilitats, contribuir a la riquesa del nostre territori 
amb la creació de llocs de treball i amb la fabricació o venda de 
productes de qualitat. Enhorabona!

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, ha demanat a 
‘Podemos’ que accepti la candidatura de ‘Barcelona 
en Comú’ en les eleccions generals del 20-D i els ha 
dit “Vàreu ser molt valents quan vàreu reconèixer el 
dret inalienable de Catalunya a dir el seu futur en un 
referèndum, i ara vull que seguiu sent valents i fem 
el que sempre hem dit: més enllà de les sigles el que 
importa són els processos de canvi i el protagonisme 
de la gent”

Pere Navarro, exprimer secretari del PSC, va dir 
“Mai m’hauria pensat que veuria certes coses, però 
per desgràcia alguns estan acostumats a fer el que 
sigui per defensar els seus interessos. Bon viatge. 
Però que no comptin amb la meva companyia”. 

Mariano Rajoy, president del govern en funcions, va 
vanagloriar-se “d’haver salvat Espanya de la fallida, 
la sortida de l’euro i el rescat. El millor per al futur 
d’Espanya és que el PP torni a governar els pròxims 
quatre anys”. Per afegir que té preparats tots els me-
canismes legals en el cas d’una declaració unilateral 
d’independència de Catalunya. 

Carme Forcadell va ser elegida Presidenta del 
Parlament i en el seu primer discurs va demanar 
“Posem-nos a caminar per tancar l’etapa d’aquest 
Parlament regional amb competències retallades i 
iniciem el procés fundacional d’un país lliure”. I per 
acabar va dir “Visca la democràcia, visca el poble 
sobirà, visca la república catalana”. 

Mariano Rajoy, president del govern, no para de re-
petir “Els que menyspreen les normes amb les quals 
es regeix la convivència als Estats de dret, violenten 
també els principis bàsics de la Carta fundacional de 
les Nacions Unides i no poden ser admesos per la 
comunitat internacional, que es regeix per la llei. Els 
que així ho pretenen en els seus somnis, ja poden 
abandonar tota esperança”.

Carme Forcadell, presidenta del Parlament va res-
pondre “No crec que l’Estat ens inhabiliti: aquesta 
cambra farà les coses ben fetes”

Antonio Baños, cap de llista de les CUP al Parla-
ment comentava “La declaració del Parlament posa 
les coses a lloc: som una nació. Les lleis del Par-
lament han de ser sobiranes si volem construir una 

nació independent. Ja hem vist com s’ha ‘liat’ amb la 
declaració! I només és una part del pollastre, encara 
queda la carcanada i el pit”.

Els 62 diputats de JuntsXsí han presentat un escrit 
en el moment de recollir l’acta on deien que “prometo 
respectar la Constitució i l’Estatut per imperatiu legal 
i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, 
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, 
del President i del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, per exercir l’autodeterminació del nostre poble 
i proclamar l’Estat català lliure i sobirà”.

Oriol Junqueras, líder d’ERC, ha defensat que “es 
persegueixi tota la corrupció, però sembla que el Go-
vern només està interessat a perseguir segons quina 
corrupció i en segons quins moments”. 

Ban ki Moon, secretari general de l’ONU, va aprofi-
tar l’estada a la aquesta commemoració dels 60 anys 
d’Espanya a l’organització per “aplaudir les autori-
tats i ciutadans espanyols per la seva històrica col-
laboració amb les Nacions Unides” i afegir que “es-
tava mirant cap a una Espanya unida per poder fer 
molt més en l’escenari mundial del futur, per treballar 
conjuntament en aquella unitat dins de la diversitat”.

Mariano Rajoy, president del govern ha aglutinat 
un front antiindependentista “Ens hi enfrontarem 
tots junts, tots els partits polítics i tots els espanyols, 
que som més de 40 milions”. I ja s’hi ha afegit Pedro 
Sánchez, del PSOE, Albert Rivera, C’s i amb més o 
menys reticències altres partits.  

Josep Antoni Duran i Lleida, líder d’UDC, conside-
ra que “la CUP està marcant ara el pols polític, però 
si Mas no és investit president, poden haver-hi unes 
altres eleccions”, I en cas que es doni aquest esce-
nari “s’haurà d’obrir un procés per repensar el tema 
nacional, que no vol dir aparcar-lo, i assumir ràpida-
ment l’agenda social”. I així li va explicar a Mariano 
Rajoy que el va cridar a la Moncloa.

Marta Rovira i Jordi Rull, secretaris generals d’ERC 
i CDC repectivament, han anunciat que aniran per 
separat a les eleccions del 20D “pel referèndum del 
27S havíem d’anar junts, però ara hem d’anar per 
separat per eixamplar el sobiranisme”. 

Històricament, els nuclis comercials 
han bullit de vida, amb mercats i pa-
rades que han contribuït, en part, a la 
definició d’un caràcter local. I això es 

pot millorar, adaptar-se, 
però mai no es pot perdre.
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A l’arribada del PSOE de Felipe González i Alfon-
so Guerra al poder, l’Estat va deixar anar un mis-
satge molt clar: si no molestes políticament, pots 
robar tant com vulguis. El “nou” Estat administrat 
pel PSOE va utilitzar dos casos politicojudicials per 
deixar clara la seva intencionalitat de donar tot el 
poder als secretaris generals dels partits, autèntics 
administradors “del règim”.   
Just arribar al poder, el PSOE va expropiar el grup 
d’empreses Rumasa pel convenciment que Ruiz 
Mateos era el que es va conèixer com a “trama ci-
vil del Golpe de Estado del 23-F”. El grup Rumasa 
mai va ser retornat a Ruiz Mateos, sent revenut 
posteriorment a un seguit d’empresaris afins al 
PSOE o a amics personals de Felipe González. Es 
va regalar Galerias Preciados al multimilionari ve-
neçolà Carlos Cisneros que posteriorment les va 
vendre -amb un fabulós benefici- al Corte Inglés.
També per la mateixa època, una dotzena d’em-
presaris igualadins foren empresonats -amb pena 
de telediario durant setmanes- pel presumpte de-
licte d’estafa a al Seguretat Social. Anys després, 
quan es varen jutjar els casos, no hi havia delicte, 
però l’avís ja estava donat i l’empresariat igualadí 
va quedar molt tocat. 
El segon missatge va ser contra l’aleshores presi-
dent de la Generalitat Jordi Pujol, en el que es va 
conèixer com Cas Banca Catalana. Aquest banc, 
amb fortes inversions industrials a Catalunya, es 
va veure afectat per una crisi econòmica que el va 
portar a ser venut al Banc de Bilbao, amb una forta 
pèrdua de capitals per als seus accionistes, en la 
seva majoria catalans.
El pare de Jordi Pujol -l’avi Florenci- n’havia estat 
el fundador i, pel que hem vist després, va tenir 
més responsabilitat de la que se li va atribuir en 
aquell moment i el cas va esquitxar Jordi Pujol, 
acusat per l’aleshores fiscal Carlos Jiménez Villa-
rejo. Felipe González va desactivar el cas i, d’al-
guna manera, va marginar a Jiménez, enviant-lo a 
altres responsabilitats que no interferien en el po-
der polític. Jordi Pujol va quedar exculpat i amb les 
mans lliures per fer i desfer en assumptes econò-
mics, sempre que quan fossin necessaris els vots 
de CiU per bastir majories de govern del PSOE o 
del PP, els cedissin sense reclamar més autogo-
vern per a la Generalitat.
Els presidents de les diputacions -amb uns pres-
supostos enormes- eren -i són encara- elegits di-
rectament pels partits. L’alcalde que no mantingui 
bones relacions amb la Diputació -és a dir, amb el 
partit que la governa- se li neguen les inversions 
al municipi. 
D’alguna manera, el règim creat pel franquisme, 
basat en les adhesions polítiques, s’ha mantingut 
fins als nostres dies -i ja són gairebé 40 anys- fent 
del servilisme, quan no de la corrupció, el sistema 
de funcionament a tots els nivells de l’administra-
ció.

Tres revolucions (2)

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

La immigració
A causa de les guerres es produeixen moltes situaci-
ons injustes. No sols pels morts i per la destrucció que 
es genera, sinó perquè uns pocs decideixen la ruïna 
de molts. Les dues darreres guerres mundials van ser 
terribles. Tot es resolia a canonades i trets. Però des 
que es va signar la pau, sempre hi ha hagut conflictes 
armats en un lloc o altre del planeta. Migracions mas-
sives i refugiats incòmodes. Fred, insalubritat, misèria 
i morts. I ara el dilema a Europa, que vol ser un model 
de convivència. El deure d’acollida a qui pateix i com 
fer-ho, en moments de retallades dels serveis socials. 
És com aquell pare de família que deu tot el que gua-
nyarà en els propers dos anys i, per falta de recursos, 
fills a qui no cuida prou bé. I truquen a la porta uns, 
encara més miserables, que qüestionen les seves re-
gles i exigeixen ser tractats com iguals. I sap que no 
és un ajut temporal, sinó que són persones que rei-
vindiquen els mateixos serveis que els locals, malgrat 
ells nom hi hagin contribuït a pagar-los amb els seus 
impostos.
I Europa va fer una cimera. La seva forma de resoldre 
els temes més punyents pels quals no té solució. Es 
debat i es deixa passar el temps, com si pels afectats 
això fos garantia de res. La tensió de la crisi d’asil va 
fer que la trobada, convocada a Brussel·les per Je-
an-Claude Juncker, derivés en una picabaralla entre 
els líders de 13 països afectats (Eslovènia, Hongria, 
Croàcia, Romania, Bulgària, Àustria, Holanda, Lu-
xemburg, Alemanya i Grècia, més tres que encara no 
són membres de la UE, Sèrbia, Macedònia, Albània). 
S’havien de buscar solucions pràctiques als proble-
mes dels països en la ruta dels Balcans. Vivim “temps 
extraordinaris que requereixen mesures extraordinà-
ries”, va demanar president de la Comissió, recordant 
als seus col·legues les obligacions dels europeus 
amb el dret d’asil. 
Miro Cerar, primer ministre d’Eslovènia, cansat de les 

D E  L ’ A N O I A
03DIVENDRES

6 de novembre de 2015

Opinió

Ll
uí

s 
Ca

pd
ev

ila
 

A
 C

UA
 D

’U
LL

decisions fetes des la llunyania va advertir “La situa-
ció és molt seriosa. Si no prenem mesures concretes 
immediatament sobre el terreny, crec que la Unió Eu-
ropea començarà a enfonsar-se”. El seu país, de dos 
milions d’habitants, havia rebut 60.000 immigrants en 
deu dies, 13.000 d’ells en una sola jornada. “És una 
situació insuportable. Encara controlem les nostres 
fronteres i intentem continuar sent humans i mostrar 
solidaritat, però no podrem aguantar moltes setma-
nes més així si no rebem ajuda”. Werner Faymann, 
canceller austríac, va insistir “O consolidem una Eu-
ropa unida o assistirem a la lenta descomposició de 
la UE”.
La cimera, com gairebé sempre, es va salvar de mati-
nada. L’acord polític va posar fi a la política de portar 
els refugiats al país veí sense avisar. I es va esta-
blir una compensació per augmentar les capacitats 
d’acollida. El camí que recorren els refugiats és llarg 
i calia preveure tant la destinació, com les parades 
intermèdies. Al començar la reunió tothom intercan-
viava retrets. Es criticava implícitament Alemanya, 
per haver obert les seves fronteres sense consultar 
ningú i sense pensar en les conseqüències per a la 
resta. I explícitament contra Grècia, el primer país de 
la cadena. Tothom es queixava dels seus veïns per 
passar-los el problema. El primer ministre grec, Alexis 
Tsipras va apuntar a Turquia, que no hi era. Tenen mi-
lers d’illes de fàcil accés i els seus ciutadans pateixen 
una situació de crisi aguda. “Acceptar més refugiats al 
nostre territori és un suïcidi, però un crim veure com 
es moren a les nostres costes”. I en la roda de prem-
sa final Angela Merkel, la poderosa cancellera alema-
nya va dir “Avui es tractava d’atenuar el patiment dels 
refugiats que estan en ruta cap a Europa i ho hem 
aconseguir”. Però la pressió de refugiats només es 
pot contenir tornant la pau als seus llocs d’origen. I en 
això els reunits poc podien fer-hi.

Necessitem personal 
amb capacitat 

de comunicació
No es requereix

 experiència
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LOTTO 6/49
· Dissabte 31/10/2015

4-31-34-38-44-445
Complementari: 7
Reintegrament: 8

· Dimecres 4/11/2015
5-8-15-33-41-44

Complementari: 11
Reintegrament: 4

TRIO
· Dijous 29                  818  
· Divendres 30          898
· Dissabte 31     256
· Diumenge 1          436
· Dilluns 2               185
· Dimarts 3       765
· Dimecres 4      013

ONCE
· Dijous 29              89718
· Divendres 30       33328
· Dissabte 31    93803
· Diumenge 1       04273
· Dilluns 2             30264
· Dimarts 3    13425
· Dimecres 4    61748

· Dijous 29   25-27-33-36-41-45   C: 17  R: 2
· Dissabte 31   13-16-24-30-38-48  C: 4   R: 15

· Diumenge 1   6-10-11-21-31  Núm. clau: 1 

· Dimarts 3   8-27-39-46-49  Estrellas: 2/6

NOVEMBRE
6: Sever; Lleonard.
7: Ernest; Florenci; Carina; Severí.
8: Sever, Severià, Carpòfor i Victorià.
9: Mare de Déu de l’Almudena; Teodor).  
10: Lleó el Gran; Andreu Avel·lí; Tiberi.
11: Martí de Tours; Menna 
12: Josafat; Emilià (Millán) de la Cogolla

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.

Papereres brutes
•• M.F.S.

Aquest és l’estat en què es troben les 
papereres de la nostra ciutat, especial-
ment els matins del cap de setmana i 
que en moltes ocasions resten plenes 
a vessar fins a tres dies seguits sense 
que ningú les netegi i les buidi.
Aquesta correspon al passeig Verda-
guer però qualsevol indret del nucli an-
tic d’Igualada i dels carrers adjacents  
es pot veure la mateixa imatge o pitjor, 
de papereres plenes a vessar d’am-
polles i plàstics producte de les festes 

que es munta el jovent pels carres i 
places amb begudes i alcohol com-
prats al supermercat i consumits sen-
se control. Quina llàstima!
I també és una llàstima que des que 
han passat el període electoral els car-
rers de la ciutat estan molt més bruts 
que temps enrere. Seria convenient 
que qui n’és el responsable posés fil 
a l’agulla i es comencés a treballar 
perquè Igualada tingui una cara més 
neta, que la faci agradable als seus 
ciutadans i a aquells que ens vinguin 
a visitar.

Dia 6: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 7: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 8: ESTEVE/ Av. Països Catalans, 101
Dia 9: TORELLÓ./ P. Verdaguer, 82
Dia 10: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 11: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 12: MISERACHS/ Rambla Nova, 1

cartes al director

La religió en el món antic, tant en lo referent 
al culte com en lo funerari, tenia un paper in-
commensurable; el cas de la civilització egíp-
cia representa el vèrtex suprem de la transcen-
dència.

Aquesta fotografia ens mostra una de les innom-
brables peces de l’arquitectura i de l’escultura 
egípcia creada ex profeso per a fer saber, a qui la 
contemples, que la immortalitat, és a dir,  la vida 
després de la mort, només tenia cabuda a través 
de la propiciació que se celebrava en el temples 
mitjançant l’ofici dels sacerdots, intercessors i 
representats del faraó, fill de Rah o d’Aton. Les 
columnes formen part d’una sala hipòstila d’un 

temple de l’època del Imperi Nou (mitjans del se-
gon mil.lenni); ens indiquen, a través de la seva 
magnificència i dels motius gravats, que l’arqui-
tectura egípcia estava al servei del món religiós. 
Un exemple, reiteradament present, el trobem en 
el ang, la creu egípcia. Aquest coneixement em 
fa pensar que de la mateixa manera que el món 
cristià focalitza la simbologia salvífica en la creu, 
el món egipci ho feia en el ang. Religions diferents 
amb simbolismes plens d’analogies. Se’ns trans-
met que la salvació és mirar cap al cel, és verti-
calitat; la vida en el més enllà no és un acte de 
transversalitat sinó d’aixecament. Moisés va aixe-
car la vara per a obrir les aigües del mar Roig i així 
salvar el seu poble de la persecució del exèrcit 
egipci. Jesús aixecava la mà pels seus actes tau-
matúrgics i el seu cos fou aixecat per a la salvació 
del món a través de la fe. De igual manera el món 
egipci aixecava columnes i piràmides per arribar al 
més enllà, a la vida eterna.
En un viatge familiar a les terres banyades pel riu 
de la vida, el Nil, vaig poder viure de prop, tocant 
les pedres sagrades de granit, com el Suprem Sa-

JOSEP ORIOL JORBA •      

Transcendència i agnòsia
cerdot oficiava l’expiació dels egipcis, l’experièn-
cia sagrada de la propiciació salvífica. Però aquest 
fet em va fer quedar atònit al constatar que el ce-
rimonial egipci era l’arquetip del Santuari Terrenal 
del poble hebreu, per ser primigeni. Jo com molts 
de vosaltres, lectors, tenia entès que tant el ceri-
monial com els rituals propiciatoris del tabernacle, 
primer, i del temple més tard, havien sigut con-
cebuts per inspiració divina. Tanmateix me’n vaig 
adonar que de ben segur no foren altre cosa que 
repliques teològiques, conceptes aprehesos del 
món egipci. Vaig arribar a la decebedora conclu-
sió que el fonament de la teologia de la salvació 
hebrea, de la que més tard sorgiria la cristiana, 
estava inspirat en el cerimonial  que s’oficiava en 
els temples egipcis fa milers d’anys.  Des de lla-
vors la meva fe sega en la inspiració divina de les 
Sagrades Escriptures on s’explica la funció del ce-
rimonial com a instrument sine qua non  hi havia 
salvació possible, es va esvair. El viatge a Egipte 
em va portar a la agnòsia, a l’incapacitat de tornar 
a assimilar postulats teològics de tradició judaica.
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És obvi que em refereixo a la ja famosa sèrie de TV3 
i que sóc professor de filosofia. Per això voldria oferir 
el meu punt de vista sobre aquest mag de l’ense-
nyament. La popularitat d’aquest celebèrrim mag es 
remunta a una llegenda medieval que el vincula amb 
el rei Artús, la Dama del Llac i la recerca del Sant 
Greal. I  a través de novel·les de fantasia i àdhuc pel·
lícules sembla haver·se traspassat ara al professor 
de filosofia homònim. El seu encert a l’hora d’ajudar 
els alumnes de batxillerat a pensar pel seu compte 
i prendre decisions més reflexives també l’acosta al 
paper de guia i conseller del jove Artús. El preciós 
gravat de Paul Gustave Doré situa tots dos en un 
context boscà de relació directa amb la natura, d’on 
pot brollar amb força la saviesa que nodreix la vida 
humana, com suggereixen les arrels dels arbres. 
Perquè la filosofia és, justament, això: recerca apas-
sionada, i ben necessitada, de la saviesa. Tant que 
calia que una sèrie televisiva ens recordés la dèria 
inevitable de la humanitat per les qüestions ances-
trals, com els orígens probablement celtes de Merlí 
el mag. I és aquí on crec que s’ha de posar l’accent a 
l’hora de valorar la sèrie de TV3: en l’al·lusió que fa a 
la intuïció primera de la filosofia grega quan va apa-
rèixer entre finals del segle VII i començament del 
segle VI aC. No es tracta de res més que d’un pro-
cés de recerca constant i indefugible de la saviesa, 
mogut per l’amor que ens inspira el valor inestimable 
que té en si per a la vida.
Crec, doncs, que els elements que donen color dra-
màtic a la sèrie, tot i ser essencials a la trama i a l’èxit 
que va recollint, no ens han de fer desviar la mirada 
de la intencionalitat didàctica de fons: reivindicar la 
filosofia, acostar·la al gran públic i mostrar·la encar-
nada en situacions reals d’ensenyament acadèmic 
i d’aprenentatge per la vida. La conducta èticament 

Realitat i aparença. El mag Merlí
JOAN ORDI ·   Titular de Filosofia de l’INS Guinovarda, Piera 

problemàtica de Merlí professor, però també la seva 
enorme capacitat de posar-se en el lloc dels altres 
i cercar d’ajudar de manera efectiva, la superficiali-
tat dels adults que s’escandalitzen dels adolescents, 
l’abisme d’incomunicació entre totes dues generaci-
ons, l’individualisme predominant en la societat, la 
gran diferència de nivell de benestar entre alumnes 

CiU i PSC van aprovar, recentment, els pressupos-
tos de l’Ajuntament d’Igualada. En aquests comp-
tes municipals es detalla una previsió de quant es 
gastarà l’ajuntament i en què s’ho gastarà.  
Ara bé, quina ha estat la sorpresa –desagradable· 
dels pressupostos aprovats per CiU i PSC? Doncs 
que es destinaran, únicament, 50.000€ per be-
ques als estudiants universitaris i de FP. Aquesta 
quantitat és minúscula si la comparem amb el total 
dels pressupostos (49.821.997,82€, casi 50 mili-
ons d’euros!!!). Per tant, dels pressupostos només 
es destina un 0’1% dels recursos per ajudar els 
joves de la ciutat.  De 50.000.000 d’euros, nomes 
50 mil. I això, traduït, què vol dir? Segons l’Institut 
d’Estadística de Catalunya hi ha 871 joves iguala-
dins que estudien fora de la comarca de l’Anoia. Si 
fem un càlcul força simple (dividim els diners que 
hi ha per beques entre els joves que estudien fora 
de la ciutat) ens surt que a cada jove li tocaria l’es-
fereïdora quantitat de 57 euros amb 40 cèntims de 
beca anual. Amb prou feines es pot pagar una T10 
de 6 zones amb això. Imaginem·nos, però, que per 
donar aquestes beques s’implementa un criteri de 
rendes familiars per poder·s’hi acollir. Imaginem·
nos que dels 871 estudiants d’Igualada només s’hi 
poden acollir un 50%. En cas que només es vol-
gués ajudar a la meitat dels estudiants igualadins, 

o sigui, a 436, els hi tocaria a aquests estudiants 
114 euros amb 67 cèntims, a l’any! O sigui, 9€ 
amb 55 cèntims al mes. Beques de la misèria. 
Pràcticament és un exercici de caritat de l’Ajunta-
ment d’Igualada. De 50 milions que pressuposta 
l’Ajuntament, només un 0,1% està destinat a aju-
dar els joves de la ciutat i a les seves famílies. És 
greu, ens ho mirem per on ens ho mirem. Estudiar 
a Catalunya és més car que a qualsevol altre lloc 
de l’estat. Els preus universitaris (i també d’ FP) 
s’han encarit moltíssim, en algunes carreres fins 
un 100% del seu total. S’ha retallat en beques i 
ajudes i el preu del transport públic continua sent 
abusiu, sobretot per les 6 zones de la comarca de 
l’Anoia. Les administracions públiques han de fer 
un esforç més gran que el d’un 0,1% del pressu-
post per ajudar als joves. No ens podem permetre 
com a societat que hi hagi famílies que vagin ma-
lament econòmicament per culpa dels estudis dels 
fills, o que senzillament hi hagi joves de la comar-
ca que no puguin estudiar.
ERC Igualada va proposar un sistema de beques 
pels joves igualadins que estudiïn fora de la ciu-
tat, i pressupostava aquestes ajudes sobre els 
400.000€. Aquestes beques pels estudiants seri-
en d’uns 450€ l’any pel 80% dels joves igualadins 
(de mitjana) que estudien fora, i depenent de la 
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d’una mateixa aula, la dolça i simpàtica i problemàti-
ca immaduresa dels joves, etc.: tot això fa de la sèrie 
un còctel sàviament administrat que ens acosta amb 
passió al món dels instituts. Però la saviesa i la pas-
sió que ens calen cercar i cultivar són les caracte-
rístiques i pròpies de la filosofia. És al servei d’elles 
que la sèrie ha nascut. I no tindria, doncs, sentit que 
restessin camuflades, enfosquides o eclipsades sota 
la trama dels fets que se’ns mostren en la superfície 
de la pantalla. 
Recordem·ho, doncs: la filosofia és necessitat de 
saviesa. I aquesta consisteix en dues coses alhora: 
comprensió, el més correcta possible, de la nostra 
realitat i de la del cosmos, i determinació, el més 
racional possible, de la conducta que, d’acord amb 
aquella bona visió de la realitat, ens acostaria a la 
felicitat. Dit d’una altra manera, el descobriment de 
la veritat en si, objectiva, es trobi on sigui, i l’encontre 
amb el bé en si, digne de ser estimat pel seu propi 
valor, sense els subjectivismes dels punts de vista i 
interessos personals: vet aquí el que va fer néixer 
la filosofia, el que l’alimenta sempre i el que conti-
nuarà impulsant·la mentre hi hagi un futur humà. 
Merlí professor ens ho recorda subtilment a cada 
capítol, Merlí com a sèrie és el que volia dir·nos des 
del principi i Merlí el mag medieval constitueix una 
figura prototípica del filòsof i filòsofa que tots portem 
a dintre. Per què? Perquè forma part de la condició 
humana fer·se preguntes sobre la totalitat de l’exis-
tència, i no només sobre els àmbits concrets de la 
ciència, que és investigació de la matèria. La savi-
esa, i no la simple erudició ni tota la ciència que es 
vulgui, constitueix la passió de la filosofia. I ve a ser 
com el Sant Greal que sempre ens manca. Però no 
per esdevenir immortals, sinó per donar sentit a la 
nostra mortalitat.

renda familiar podria arribar a ser de 950€ l’any. 
Això representaria una ajuda força important que 
permetria a moltes famílies de la ciutat alleuge-
rir la càrrega econòmica que suposen els estudis 
dels seus fills. Els diners hi són, l’ajuntament té la 
capacitat econòmica per fer aquest esforç (si de-
manem esforços als ciutadans, també l’han de fer 
les administracions!) però pel que es veu no hi ha 
voluntat política per part de CiU i del PSC per aju-
dar als joves igualadins i a les seves famílies. Ens 
haurem de conformar amb el 0,1% de recursos de 
l’Ajuntament.

Les beques de la misèria
DAVID PRAT JORBA ·  



En el marc del Rec.0 Experimental Stores, el res-
taurant Somiatruites va acollir, dimecres, el tercer 
Rec Meeting. Un espai de reflexió que aquest any 
va anar dedicat a la transformació de barris industri-
als en desús. Evidentment, el Rec és un d’aquests 
barris: 40 hectàrees, algunes ocupades i altres bui-
des. Per veu dels mateixos impulsors de la iniciativa 
es va dir que el repte del Rec és marcar què hi ha 
de passar durant la resta de l’any, que cal una nova 
normativa per obrir els usos del barri i van denunci-
ar que en aquests moments no hi ha un model del 
que ha d’esdevenir l’anomenada “joia de la corona 
d’Igualada”.
El Rec.0 ha arribat a la seva tretzena edició i sisè 
any, temps que ha servit perquè els igualadins re-
descobrim el barri i sigui més valorat del que era 
abans. Objectiu complert. Però aquí no es pot que-
dar: el barri del Rec no només pot ser “útil” dos cops 
l’any, sinó que caldria passar a una segona fase. 
Després de la redescoberta, un nou aprofitament. 
En una ciutat amb un terme municipal petit i pràctica-
ment tot ocupat, el Rec és una oportunitat d’or per on 
Igualada pot respirar. Tenir aquestes desenes d’hec-
tàrees per repensar i projectar la ciutat del futur és 

una situació que pocs municipis tenen i que Igualada 
hauria de saber aprofitar. A més, poder-ho fer en un 
moment en el qual no hi ha una febre constructiva 
ni una pressió immobiliària que ho condicioni és un 
gran avantatge.
És important començar a parlar de models i passar 
de la teoria a la pràctica: volem un Rec residencial, 
industrial, comercial, cultural,…? O un Rec que ho 
barregi tot i sigui mixt? Quin Rec volem? S’han fet 
molts debats, des de la societat civil i des dels partits 
polítics, però encara no s’ha dit clarament en què 
es vol convertir el barri ni s’han traçat línies sobre 
el mapa. Cal començar a planificar urbanísticament 
amb un nou POUM que dibuixi el futur del Rec (i de 
la ciutat en general) a 20 anys vista. Perquè quan es 
parla de normativa es parla d’això: cal recordar que 
si al Rec, de moment, només s’hi poden fer activitats 
efímeres com el Rec.0 és perquè els usos del barri 
que marca el pla urbanístic vigent són industrials i 
no hi ha cobertura legal per fer-hi cap activitat més. 
Així que mentre l’Ajuntament no desbloquegi aquest 
tema, poca cosa podrà passar al Rec i qui dia passa, 
any empeny. Fa temps que és hora de que la política 
actuï.

JORDI CUADRAS • @jordicuadras     VUIT LLETRES 

El Rec espera un futur
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La política no n’entén massa, de petons i abraçades. 
Tampoc el món empresarial. Darrere de les imatges 
de tendresa i suposada entesa que es van veure 
fa només uns mesos entre David Fernández i Artur 
Mas, alguna cosa devia haver-hi que, ara quan més 
farien falta, brillen per la seva absència. Aquests dies 
n’hi ha molts que veuen perillar no només l’acord 
entre Junts pel Sí i la CUP, que sembla impossible 
perquè ningú no baixa del burro, sinó el propi procés 
sobiranista. Tenim un problema, certament, i som a 
les portes d’un immens ridícul traduït en eleccions el 
proper mes de març...
Quan Fernández i Mas es van abraçar i es petone-
javen públicament, per esglai dels cuperos més au-
tèntics, encara hi havia quelcom que aguantava l’es-
perit autèntic del procés sobiranista, el que de debò 
ha portat el país a les portes de la independència: el 
poble, l’ANC, Sumate i l’Òmnium, menjaven a part. 
Quan han volgut barrejar-se amb els que fa temps 
que són a la poltrona d’una política per llençar a les 
escombraries, tot se n’ha anat en orris. I no s’hi val 
culpar a la CUP, perquè ells són els qui tampoc en-
tenen aquesta manera de fer política... Només cal 
que ens fixem en la filtració de la darrera reunió del 
govern de la Generalitat, on tots eren del mateix par-
tit. Quan vaig llegir aquell dia “la Vanguardia” com es 
posaven les mans al cap aquells qui fa quatre dies 
sortien a la foto en primera fila cridant independèn-
cia, vaig comprendre com de gran havia estat l’error 
de coŀlocar Forcadells, Muriels, Llachs i companyia 
en una llista “política”... La filtració del Consell Exe-
cutiu és un delicte, i això vol dir que hi ha un conseller 
que és un delinqüent. Un membre del govern! I volem 
donar lliçons al d’Espanya? No, home, no. Així no.
Tenen raó els qui afirmen que el procés està on està 
perquè, a les eleccions, la majoria era independen-
tista, sí, però insuficient. No es tracta  només de voler 
la independència, no siguem ingenus. N’hi ha molts 
que fa dies que corren per emportar-se els càrrecs 
públics millor pagats, com sempre ha passat...
I no tot està en veure qui té més ous a la cistella o de 
modelar màrtirs, com si tot plegat només depengués 
d’una persona. El procés no ha arribat fins aquí per 
ara estar llençant-se els plats pel cap com criatures, 
cada dia, perquè això deceb molta gent, massa gent. 
Estem en un moment en què cada dia que passa es 
corre el risc de perdre independentistes. 
I no pas per gràcia de Madrid, sinó per desgràcia de 
Catalunya. La història, sàvia ella, es repeteix.

JORDI PUIGGRÒS - @jordipuiggros67

Petons 
i abraçades

Sempre he pensat que cap primer ministre espanyol 
-que es preui de no tenir tendències suïcides- no pot 
tolerar que a Catalunya es parli d’independència. Molt 
menys, evidentment, acceptarà discutir-ne. Ni per fer 
un referèndum, ni per pactar res de res com a conse-
qüència d’una negociació amb aquells que volen se-
parar-se d’Espanya. I la raó és simple: els espanyols 
no ho volen.
A les reunions que ha mantingut el senyor Rajoy aques-
ta setmana passada hi ha hagut dos tipus de convidats. 
Aquells que opten a ser opció de govern i els que no. 
Els primers saben que només l’anticatalanisme els pot 
encimbellar al poder. I si els qualifico d’anticatalanistes 
és perquè, des de la perspectiva nacional, ho són. No 
estem davant de, simplement, posicions antiindepen-
dentistes. No senyor. Amb això no n’hi ha prou.
Els que opten per ser opció de govern espanyol són, 
a part del PP, els senyors de Ciudadanos i els senyors 
del PSOE. I tots aquests han de fer una declaració 
explícita d’anticatalanisme. Això és el que van esceni-
ficar la setmana passada. No cal analitzar les bases 
ideològiques de Ciudadanos. Quan no s’imaginaven 
ser una opció política a nivell espanyol ja practicaven 
l’anticatalanisme. Ara, encara estan més encoratjats a 
defensar-lo, peti el que peti. Els del PSOE –que algun 
dia integraven socialistes catalans que actuaven com 
catalanistes- també ho ha deixat córrer. Ofereixen a 
Catalunya ser una “singularidad”. Cal tenir valor!
Tant els de Ciudadanos com els del PSOE intenten fer 
creïble el seu discurs. I la millor manera és incorporar 
a la causa catalans, gent nascuda al país, per tal de 

XAVIER ROIG •      

El 20-D és l’hora de la veritat
demostrar la prova de foc. 
Alguns pensaran que els de Podemos són coherents 
i honestos, ja que han demanat a Rajoy que a Cata-
lunya es faci un referèndum. Deixin-me que discrepi. 
El que succeeix és que aquests senyors han detectat 
que no constituiran una opció de govern després del 
20-D. No tindran una majoria prou important i, a més, 
ningú voldrà pactar amb ells. El dia que entrevegin que 
poden arribar a la Moncloa, la broma del referèndum 
català passarà a millor glòria.
El 20-D constitueix, al meu entendre, la prova més im-
portant que se li ha fet a la democràcia espanyola des 
de la mort de Franco. No està en discussió el programa 
dels partits. Està a prova l’espanyolitat de tots ells. El 
PSOE planteja, com sempre, un engany per etapes, 
mentre que el PP i Ciudadanos fan plantejaments pel 
broc gros. Més tavernaris. Volen fer-se entenedors de 
l’Espanya del carajillo sense dilacions.
El món es mirarà amb lupa els resultats d’aquestes 
eleccions espanyoles. Els països de tradició demo-
cràtica podran assabentar-se que el problema no és 
polític, sinó social. Per això aquest és un contenciós 
que hem d’internacionalitzar per tal que sigui algú de 
fora que forci la negociació. Mai arribarà motu proprio 
del que mani a Espanya. És impossible i, com he dit, 
seria suïcida. Espero que aquestes eleccions del 20-D 
serveixin perquè els catalans ens adonem, d’una ve-
gada, que el problema no el tenim amb els governants 
espanyols. Al cap i a la fi, ells només pretenen guanyar 
les eleccions. Vostès que volen? Que es quedin sense 
mercat?
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Veure que cap diputat dels partits del bloc espa-
nyolista  aplaudís el nomenament de Carme For-
cadell com a Presidenta del Parlament de Cata-
lunya, era quelcom de previsible. Tots ells van fer 
us del dret a la rebequeria. El quadre més lúgubre 
va ser veure les cares dels representants de Ciu-
tadans i del PP, en el moment en què a la Cambra 
es van cantar “Els Segadors”.  L’enuig per haver 
d’escoltar una lletra punyent amb la seva ideolo-
gia anticatalanista,  es va traduir en mostrar un 
total menyspreu vers la identitat pròpia del país 
on viuen.  Per a tots ells, aquests símbols que 
ens identifiquen no tenen cap mena de valor. Tot 
i així, fan palès que se senten tan catalans com 
el que més. Aquesta és la més gran del reguit-
zell de mentides que deixar anar,  cada vegada 
que els posen un micròfon al davant.  Si només un 
terç del que pregonen als quatre vents for cert, la 
seva actitud no irradiaria el rebuig pestilent per al 
lloc on viuen. No tinc cap mena de dubte que si el 
comptes dels segadors hagués sigut l’himne d’Es-
panya, llavors els seus rostres haguessin revelat 
empatia i la seva postura hagués sigut solemne. 
Més d’un,  fins i tot  s’hagués estimat més  el “Cara 
al Sol” . 
En tots els Parlaments,  la figura del diputat és dis-
cutir i aprovar lleis, esmenes... En el cas d’estar 
a la oposició, no sempre hi estan d’acord. D’aquí 
el seu dret a pronunciar-se en contra. Està en de-
sacord amb algú no és equivalent a perdre-l’hi  el 
respecte. Les dialèctiques que utilitzen el Sr. Gar-
cía Albiol i la Sra. Arraimadas no estan a l’alçada 
de les circumstàncies. Més que donar suport als 
seus votants el que els fan és un mal favor. Ells 
exigeixen que es respectin el seus drets, mentre 
que ells no respecten en absolut els de la majo-
ria. Perquè, sí, mal es pesi a tots, les formacions 
sobiranistes disposen d’una majoria al Parlament. 
Estem farts de veure com a Madrid, el PP utilitza 
la seva majoria per fer valdre totes lleis, decrets 

Morros i males cares
EDUARD CREUS ·    educrevi@telefonica.net

exprés... Tant els fa 
si la resta no hi com-
breguen.  Els ignoren 
i passen pàgina. Ara 
bé, quan es tracta de 
Catalunya, aleshores 
és diferent. No ha de 
ser pas la decisió de 
la majoria del Parla-
ment la que prevalgui, 
sinó el que volen les 
minories de l’oposició. 
Unes minories que no 
dubten en aixoplugar-
se sota la bandera de 
la democràcia, quan 
ells ni coneixen quin 
significat té aquesta 
paraula. Titllen de fat-
xendes als que legal-
ment fan prevaldre la 
seva majoria numè-
rica. Recentment, s’ha 
començat a utilitzar el terme “filibusterisme polític” 
per referir-se a com actuen els grups del “no”.  La 
veritat és que les seves accions són comparables 
a un abordatge,  en tota regla.
I si parlem de morros i males cares, cal incloure-hi 
també als membres del govern central espanyol. 
A ells ja els surt la bromera per la boca i han tret 
unes urpes com les del tigres. Ja no refrenen els 
seus instints innats a l’hora d’enumerar tots els 
recursos que poden emprar i empraran contra el 
govern de Catalunya, si debades les amenaces, 
continuen amb el procés que ha de culminar amb 
la desconnexió d’Espanya. El ministre de l’interior 
ja ha fet obertament menció a la intervenció de for-
ces de seguretat. Un advertiment que feia temps 
que li cremava la boca. No obstant, es va declarar 
fa poc admirador del general franquista Yagüe, el 

Stephen Hawking, en el seu llibre El gran disseny, 
assegura que Déu s’ha fet innecessari i que no 
cal la divinitat per entendre el món. Què contesta 
a aquesta afirmació el pare Lluís Torcal, prior de 
Poblet i llicenciat en ciències físiques, doctor en 
filosofia i batxiller en teologia i expert en mecàni-
ca quàntica, doncs contesta: El fet d’existir no té 
fonament per si sol, sense cap divinitat. L’Univers 
físic, però, no necessita Déu com hipòtesi que 
l’expliqui, vull dir que expliqui la seva formació físi-
ca. Per això no podem confondre el Big Bang amb 
la creació. Per simplificar i no enredar els lectors, 
allò que fluctua i origina el Big Bang ja és quel-
com, ja és creació. Qui és el pare Lluis Torcal? És 
un  monjo molt preparat que fins ara estat prior de 
Poblet i que ara ha estat destinat a Roma per la 
seva ordre. Que vol dir això? Que el gran científic 
Stephen Hawking va errat i que l’origen de l’Uni-
vers no es pot explicar només amb  pura ciència? 
Doncs segons Lluís Torcal, diu que no. 
Ha estat  eterna dins la humanitat, la recerca de 
l’explicació del perquè de l’existència del Món i, 
sobretot, què hi pinta l’home davant de tot això. 

Quan Darwin, en el segle XIX, va publicar l’Origen 
de les Espècies i va justificar en la pròpia naturale-
sa i el seu desenvolupament la multitud de criatu-
res que han existit i segueixen existint, incloent-hi 
l’home, la societat britànica del seu temps es va 
escandalitzar. Aquella societat, amb fortes arrels 
religioses, es va defensar  rient-se i ridiculitzant 
les teories de Darwin, escarnint-lo en dibuixos 
on apareixia amb cos de primat. La gent accep-
tava la Creació gairebé de forma literal a com la 
descrivia la Bíblia. Tota explicació científica que 
semblés contradir el llibre sagrat era objecte de 
rebuig. Va passar molt de temps fins que la teoria 
del pobre Darwin va ser acceptada, i fins i tot des-
prés de mort va ser qüestionat. Avui dia la doctrina 
de Darwin ja és acceptada per la ciència moder-
na, tot i així encara hi ha moviments creacionistes 
als EEUU que posen en dubte les teories darwi-
nianes. L’Església, al llarg del segle XX, ha anat 
acceptant la interpretació de  la Bíblia com una 
metàfora contínua, cal recordar que es va escriure 
amb mentalitat oriental i per gent molt poc prepa-
rada. El monestir de Montserrat va fer una edició 
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que entrà a Barcelona per la Diagonal i que rebé el 
sobrenom de “el carnisser de Badajoz”.
No vull tancar aquest article sense mirar-nos al 
melic. És a dir, mentre tots els partits politics  es-
panyols fan pinya al voltant del president Rajoy, 
unificant les postures de sanció envers la descon-
nexió de Catalunya, aquí veiem passar els dies 
sense que Junts pel Sí i la CUP arribin a un acord. 
Aquestes friccions internes no fan altre cosa que 
debilitar-nos,  en front d’un adversari que cada dia 
és més fort. El front comú entre PP, Ciutadans i 
PSC ha quedat palès amb la presentació del re-
curs d’empara contra el debat a la resolució inde-
pendentista pactada entre Junts pel Sí i la CUP.  
Aquest “front” pot esdevenir un cavall de Troia, 
molt incòmode bregar i que no s’aturarà en el seu 
intent de dinamitar el camí que condueix a la pro-
clamació de la República Catalana.

del llibre sagrat que a peu de pàgina s’esmerça 
en explicar l’origen metafòric de les explicacions i 
l’origen natural de molts fenòmens interpretats en 
el seu temps com miracles. 
Hi ha hagut molta gent en la passada centúria que 
va voler buscar interpretacions actuals al llibre 
sagrat i no creure les coses al peu de la lletra.  
Un gran precursor en la interpretació moderna de 
la Creació per part d’un membre de l’Església és 
el jesuïta Teilhard de Chardin, un naturalista molt 
preparat que va tenir enfrontaments amb el Vaticà 
per la seva no clàssica interpretació de la doctrina 
oficial de l’Església. Va ser membre de l’Acadèmia 
de ciències de França, gran paleontòleg i investi-
gador. El dilema és etern: per creure sempre hi ha 
de haver un acte de fe, però si la ciència ens ajuda 
a raonar aquesta fe estem ajudant l’Església a do-
nar un toc de racionalitat a la seva doctrina. Diuen 
que Nietzche, el gran filòsof alemany que havia 
afirmat que Déu havia mort, va morir després de 
passar els deu últims anys de la seva vida comple-
tament boig. La discussió continua....

Fe i ciència
GALO BALL RATÉS ·    
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Igualada torna a ser aquests 
dies un ambient comercial de 
magnitud considerable. Avui 
i demà, la coincidència del 
Rec.0 amb l’Slow Shopping i 
la Festa del Vi, situa indubta-
blement la capital de l’Anoia 
com un referent i un reclam 
de primera classe, pocs dies 
abans que comenci la cam-
panya de Nadal. De tot plegat 
en parlem amb el president 
d’Igualada Comerç, Xavier Fi-
gueres.

Que es repeteixi la mateixa 
fórmula que l’any passat en 
els mateixos dies, vol dir 
que és un èxit?
Estem convençuts que el 
Rec.0 és una oportunitat per a 
la ciutat, i s’ha d’aprofitar cre-
ant noves sinergies. Per això 
l’Slow Shopping i la Festa del 
Vi pretenen ser aquest punt 
d’atracció del teixit comerci-
al de la ciutat en relació als 
ciutadans que ens visiten, en 
un moment que estem fora 
de rebaixes i que la ciutat es  
converteix en un referent de 
les compres. Diria que la co-
incidència és positiva perquè 
reforça la capacitat d’atracció 
dels dos actors que convivim 
en un moment com l’actual, de 
canvi i de dificultats. 
Llegeixo en les seves pa-
raules que la pipa de la pau 
amb el Rec.0 és definitiva?
No correspon a una entitat co-
mercial com la nostra decidir 
si una activitat comercial com 
aquesta pot tirar endavant o 
no. És una empresa privada, 
la que fa el Rec.0, i que ha de-
mostrat sobradament la seva 
capacitat positiva per pro-
jectar la ciutat a l’exterior. Té 
uns plantejaments que hem 
de respectar. En aquest sen-
tit, creiem que hem de crear 
sinergies. L’Slow Shopping, 
d’acord amb l’Ajuntament, és 
una iniciativa que veiem bé 
perquè intenta reforçar la ca-
pacitat d’atracció que es ge-
nera cap al centre de la ciutat, 
però pensem que han de venir 
més iniciatives. 
Per exemple?
Doncs que Igualada i el Rec.0 
vagin més enllà del que és la 
Roca Village i la Roca del Va-
llès, posem per cas. La gent 
va al centre comercial, però 
no va al poble. Entenem que 

“Ha d’haver un punt de generositat per part del Rec.0 
per crear més vincles amb el centre de la ciutat”

Xavier Figueres, president d’Igualada Comerç.

Igualada

“Estem convençuts 
que el Rec.0 és 
una oportunitat per 
a la ciutat, i s’ha 
d’aprofitar creant 
noves sinergies. Per 
això l’Slow Shopping 
i la Festa del Vi prete-
nen ser aquest punt 
d’atracció”
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Entrevista al president d’Igualada Comerç, Xavier Figueres

el Rec.0 ha de crear més si-
nergies amb el teixit comerci-
al, i veig que anem en aquesta 
direcció. Nosaltres voldríem 
més, que el circuit fos més 
ampli, que arribés a més zo-
nes comercials de la ciutat, 
però tenim la capacitat que te-
nim, i hem d’aglutinar tothom. 
El que no voldríem és encetar 
o recuperar camins que no te-
nen sortida. Hem d’anar junts 
en la línia que li deia, comerci-
ants, administració i l’empresa 
organitzadora.
Hi ha qui arrufa el nas quan 
veu que ara el Rec.0 també 
vol tenir el seu apartat gas-
tronòmic. Ho veu bé?
Observem que el Rec.0 és un 
esdeveniment que està canvi-
ant, i que l’equilibri en el volum 
de la seva activitat comercial 
també s’està diversificant. Això 
indica que s’està adaptant a 
nous temps, i, francament, 
penso que també significa que 
s’ha de buscar més capiŀlaritat 
i connexió amb el centre urbà 
i la zona comercial existent, 
la de tot l’any, enlloc de que 
el Rec.0 sigui l’única finalitat. 
És un motor indiscutible, amb 
gran atractiu, és clar, però ha 
d’haver un punt de generositat 
per part d’aquesta empresa 
per a crear més vincles amb el 
centre comercial de la ciutat.
Si ha de tenir també un apartat 
de festival gastronòmic, crec 
que hauria d’estar més vincu-
lat amb el centre. Potser les 
food-trucks podrien estar situ-
ades en espais propers al cen-
tre urbà. Si l’esdeveniment es 
diversifica, l’afectació amb els 
sectors pot ser més gran, i cal 
tenir-ho en compte. Insisteixo 
que el potencial del Rec.0 pot 
tenir un retorn més important 
per al conjunt d’actors de la 
ciutat.
Igualada té un model comer-
cial clar, per a vostè?

Tenim un model consolidat. 
Ara, amb l’Ajuntament, tin-
drem un projecte Urbact que 
ens permetrà avançar en mi-
llorar aquest model compartint 
experiències amb altres ciu-
tats europees. Ens servirà per 
donar resposta a noves ten-
dències i hàbits en consum, 
que el teixit comercial hem 
de saber liderar i promoure. 
A Igualada hem sabut espe-
cialitzar-nos i diversificar-nos 
en el  camp comercial, i ara 
el que cal és ser capaços de 
trobar el punt de convivència 
òptim entre tota l’oferta. Hem 
de ser capaços entre tots de 
definir més el model per ser 
competitius, sempre dins de 
posar per davant la proximitat 
i el comerç urbà.  
La Festa del Vi sembla haver 
trobat el seu espai.
Sí, creiem que sí. Aquesta 
serà la quarta edició. El nostre 
és un país de vins, que en la 
gastronomia ocupen un espai 
central. Estem en una posició 
geogràfica molt propera a zo-
nes on s’elabora vi perfecte, i 
a casa nostra mateix s’elabo-
ra també vi de molta qualitat. 
La festa del vi ja està conso-
lidada, i aquest any l’oferta és 

molt interessant, amb la parti-
cipació de cellers elaboradors, 
però també d’empreses que 
fan productes, propis i singu-
lars, de primera línia.  
Activitats com aquesta aju-
den altre tipus de comerç?
Reforcen aquesta capacitat de 
centralitat, la d’una ciutat de 
compres estratègicament situ-
ada en el mapa. La festa del 
vi reforça aquesta capitalitat, 
a més de, lògicament, l’oferta 
que s’hi presenta.
Estem a quatre dies de la 
campanya de Nadal. Noteu 

recuperació, o esteu preo-
cupats?
Estem preocupats, perquè el 
consum no arriba a les butxa-
ques de les famílies. És cert 
que ja no hi ha un decreixe-
ment, i el comerç de les nos-
tres característiques és potser 
el que primer inicia la recupe-
ració, d’igual manera que és el 
primer que va notar la caiguda. 
Es nota el canvi de tendència, 
però és molt tímid. Esperem 
que, igual que a les vacances 
alguns sectors ja van experi-
mentar un cert repunt, passi 
el mateix per Nadal. També 
organitzarem, el darrer diven-
dres de novembre, el Black 
Friday, amb interessants ofer-
tes comercials.

“Si el Rec.0 ha de te-
nir també un apartat 
de festival gastronò-
mic, crec que hauria 
d’estar més vinculat 
amb el centre. Potser 
les food-trucks po-
drien estar situades 
en espais propers al 
nucli comercial”

“Estem preocupats, 
perquè el consum no 
arriba a les butxa-
ques de les famílies. 
Es nota el canvi de 
tendència, ja no hi ha 
decreixement, però la 
recuperació és molt 
tímida”

SERVEI GRATUÏT DE 

WIFI + PORTÀTIL + IPAD   
IMPRESSORA + CORRENT 220V

trànsfers de fins a 
8 passatgers

facebook.com/taxisigualada
twitter.com/taxisigualada

www.taxisigualada.com

609 478 219
info@taxisigualada.com
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Com l’any passat, el Rec.0, 
l’Slow Shopping al centre de 
la ciutat, i, demà dissabte, la 
Festa del Vi, converteixen la 
ciutat en un referent comer-
cial de primer ordre a tot el 
país. Des de dimecres ja han 
passat milers de persones pel 
Rec.012. 
El primer dia, segons l’orga-
nització, van passar-hi més 
gent que cap altra edició an-
terior, en part gràcies al bon 
temps. Des d’avui i fins dis-
sabte, de 10h a 21h, el barri 
industrial del Rec estarà en 
plena ebullició.

Més de 100.000 persones
El bon temps, que continuarà 
avui i demà, són un atractiu 
més per a assegurar una alta 
afluència de públic en les zo-
nes al llarg del circuit: la nova 
zona Urban Village, la de mar-
ques d’esport, la de dissenya-
dors, les marques infantils, 
etc. L’organització espera su-
perar els visitants de l’última 
edició (juny 2015), en què van 
venir a Igualada 100.000 per-
sones de tot Catalunya durant 
els quatre dies.

Novetats
D’entre les novetats del 
Rec.012, destaca l’Urban Vi-
llage, un nou concepte d’es-
pai amb marques urbanes, 
com Adidas, Loreak Mendian 
o Costalamel i Dütch Delight, 
música i food trucks, amb DJ 
i rampes per bikers, tot pensat 
per a un públic jove. En aquest 
espai s’estrena l’Urban pop 

Imatges d’aquests dies a les botigues efímeres del Rec.0. Fotos: Marc Vila.

El Rec.0, l’Slow Shopping i la Festa del Vi converteixen 
Igualada en un referent comercial a tot Catalunya

up, un nou espai efímer que 
porta una marca diferent cada 
dia. Dimecres va ser el torn 
de Kaotiko Barcelona, ahir de 
WAU, avui serà el torn de Gas 
Monkey Garage i demà dis-
sabte de WeSC.
Un altre espai de venda flash 
és el Rec Pop Up Day Estrella 
Damm, que cada dia compta 
amb un dissenyador o marca 
diferent: la primera fashion 
truck d’Espanya, la Gypsy 
Truck, s’ha instal·lat aquest di-
mecres a la pop up store, amb 
Lebor Gabala, i ahir dijous va 
arribar la marca ètica Xisque-
ta, avui divendres Colmillo de 
Morsa i dissabte Martitoro.

Activitats culturals
Les activitats culturals també 
acompanyen, durant aquests 
quatre dies, l’esdeveniment de 
moda. Destaquen la presenta-
ció del llibre de la il·lustradora 
Paula Bonet, avui divendres 
a les 19h, la del Jair Domín-
guez, dissabte a les 12h, o 
concerts, com Carosones, la 
Beth, InnerCut o el concert 
Movistar de Mujeres.
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. Rec.0 
desenvolupa la seva comuni-
cació a través de www.rec0.
com i les xarxes socials Face-
book, Twitter i  Instagram. 
D’altra banda, l’Igualada Slow 
Shopping arriba a la seva 
tercera edició, amb un circuit 

de comerços que han prepa-
rat descomptes en articles 
de temporada i liquidacions 
d’Outlet. La variada oferta 

comercial abraça la moda, el 
calçat, l’esport, la llar, els com-
plements i amb la companyia 
d’una gran oferta gastronòmi-

ca. Hi ha punts d’informació 
de l’Igualada Slow Shooping a 
la plaça de la Creu i al carrer 
del Sol.

La Festa del Vi acollirà 22 cellers i set establiments igualadins xarcuters i pastissers
El final als quatre dies d’Slow 
Shopping, arriba demà dis-
sabte 7 de Novembre amb la 
celebració de La Gran Festa 
del Vi i totes les activitats que 
hi ha programades. 
Tal com es va anunciar fa 
uns dies des d’Igualada Co-
merç, entitat organitzadora, 
enguany comptarem amb 22 
cellers que vindran a presen-
tar les seves novetats i 7 es-
tabliments igualadins com són 
Carnisseria Gual, Cal Passa-
nals, La Botigueta, Domènech 
Xarcuter, Pastisseria Fidel 
Serra, Pastisseria Targarona i 
Làctics La Tossa, que oferiran 
tasts i degustacions dels seus 
productes més exquisits per 
tal d’acompanyar la resta de 
vins i caves de la fira. 
La inauguració de La Gran 
Festa del Vi serà a la Ram-
bla de Sant Isidre a les 12 del 
migdia, presidida per l’entitat 
organitzadora i representants 

de l’Ajuntament, així com el 
conseller d’Empresa i Ocupa-
ció Felip Puig. 
Segons el programa, que s’ha 
publicat aquesta setmana, es 
faran diverses activitats infan-
tils al llarg de tot el dia: trepit-
jada de raïm a l’escenari de la 
fira, tombs amb el carruatge 
de l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada pels carrers del nu-
cli antic, i maquillatge infantil. 
Tot pensat perquè el públic fa-

miliar també pugui gaudir de la 
jornada.  
Cal destacar també els 4 tasts 
solidaris que enguany desti-
naran tots els diners recaptats 
als programes d’ajuda als re-
fugiats sirians gestionats per la 
Creu Roja. Recordar que en-
cara teniu temps de comprar 
els tiquets als establiments or-

ganitzadors: Vinnari, Vinnart, 
Igualavins, Celler Can Figue-
res, Bar Acústic i a la mateixa 
seu d’Igualada Comerç. Sens 
dubte, tota una   experiència 
per a una bona causa. 
Finalment, el concert d’Adria-
na Muntané i Josh Allen & The 
Rootmakers, que començarà 
a partir de les 9 del vespre a 

l’escenari de la fira, posarà el 
punt i final a aquests 4 dies tan 
intensos. 
Des d’Igualada Comerç han 
volgut agrair a tos els partici-
pants la bona disposició i el 
suport rebut any rere any, sen-
se els quals tot aquest esde-
veniment no seria possible.
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Alba Vergés, presidenta 
d’ERC a Igualada per als pro-
pers quatre anys, ha donat a 
conèixer aquesta setmana 
l’evolució d’ERC Igualada du-
rant els darrers mesos; “Arran 
de l’àmplia mobilització de 
persones que vam aconseguir 
a través dels equips de treball 
per a les passades eleccions 
municipals, hi ha hagut moltes 
persones que s’han incorporat 
a col·laborar de forma esta-
ble amb nosaltres. El procés 
d’obertura i de creixement que 
ens vam plantejar com a par-
tit està donant els seus fruits, 
amb aquesta àmplia i renova-
da executiva, que mantindrà 
com a objectiu continuar su-
mant noves incorporacions”.
Per a David Prat, nou vicepre-
sident local, “tenim per davant 
quatre anys per fer la feina 
d’una oposició responsable, 
basada en la presentació d’al-
ternatives, i que en les prope-
res eleccions municipals els 
igualadins puguin veure en no-
saltres una alternativa sòlida 
per governar la ciutat”. En el 
mateix sentit s’expressa Jordi 
Besa, nou secretari d’organit-
zació, pel qual “l’organització 
dels equips de treball serà 
fonamental, ja que a Igualada 
som més de cinc cents amics 

Candidats d’ERC Catalunya Central a les eleccions del Congrés i Senat del 20 de desembre.

ERC renova la seva executiva local 
i hi incorpora 34 persones

L’ANC Igualada convoca per 
demà una assemblea per 
debatre l’actualitat política

i col·laboradors i tots podem 
ser una peça important”.
El secretari de comunicació, 
Jordi Albert Monroig, explica 
aquest bon moment del partit 
a Igualada; “Durant el darrer 
any s’han donat d’alta 27 de 
persones com a nous militants 
i aquest és un procés de crei-
xement que continuarà en el 
futur més immediat”. 
Joan Manel Tomàs, secreta-
ri d’Entorn, junt amb Magda 
Coll i Mònica Morros, des de 
la secretaria de Ciutadania i 
Dones, tenen, en la nova Exe-
cutiva Local que s’ha escollit 
el passat 14 de setembre, la 
responsabilitat de coordinar 
l’acció sectorial i d’implicació 
i col·laboració amb el teixit 
associatiu i dels barris de la 
ciutat, així com vetllar per la 
no discriminació de cap col·
lectiu. Els acompanyaran en 
aquesta tasques, entre d’al-
tres, Josep Maria Palau, Ca-
rolina Telechea, Enric Conill, 
Toni Claramunt, Josep Antoni 
Ropero, Enric Asensi, Daniel 
Abulí, Maria Sayavera, Joan 
Teixidó, Josep Bové, Susanna 
Llopart, Toni Olivé, Òscar Tor-
rents, Lluís Segura, Francesc 
Bòria, Iolanda Gandia, Jordi 
Ventura, Joan Boix, Gemma 
Marsal, Maria Fernández, 
Gemma Balsells, Pere Joan 

Vinós, Marta Chandre i Isabel 
Caballero.

Candidats de l’Anoia d’ERC 
al Congrés i Senat
D’altra banda, dimarts es va 
celebrar al Centre Recreatiu 
de Santa Maria d’Oló (Moia-
nès), el congrés de la Federa-
ció Regional de la Catalunya 
Central, en què es va escollir 
la primera persona candidata 
a les llistes d’ERC per al Con-
grés dels Diputats. 
Així, es va aprovar per una 
àmplia majoria, la candidatura 
presentada per Mirella Cortés. 
La candidata, exalcaldessa 
de Sallent, és la secretària de 
Política Municipal d’ERC al 
Bages. 
En el mateix congrés, també 
es varen presentar la resta 
de persones candidates de la 
regional a les eleccions del 20 
de desembre, entre les que hi 
figuren David Prat, d’Igualada 
i president de les JERC Anoia,  
Meritxell Humbert, de Vilano-
va del Camí i presidenta de la 
comarcal ERC Anoia.
Pel que fa als candidats de la 
Catalunya Central al Senat, 
són dos, un d’ells Elisabet Hi-
dalgo, de Cabrera d’Anoia i 
membre de la comarcal ano-
ienca.

REDACCIÓ / LA VEU

L’ANC d’Igualada ha convocat 
una assemblea extraordinària 
per a socis i simpatitzants que 
tindrà lloc demà dissabte, dia 
7 de novembre, a l’auditori de 
l’Ateneu Igualadí, a les 10,30 
h.
En aquesta reunió s’informarà 
dels canvis que s’han produït 
a la Junta Territorial d’Igualada 
i es ratificarà la nova junta per 
part de l’assemblea. També es 
farà una exposició de l’anàlisi 
fet per l’ANC de les eleccions 
del passat 27 de setembre, i 
de la preparació de III CTSE 
(Consell d’Assemblees Territo-
rials, Sectorials i Exteriors) que 
tindrà lloc el dia 21 de novem-
bre.
Els objectius del Consell d’As-
semblees Territorials, Secto-
rials i Exteriors són fer una 
avaluació de com ha anat la 
primera meitat d’aquest man-
dat del Secretariat Nacional i 
adaptar el pla d’actuació a la 
situació actual. A tals efectes, 
s’ha demanat a cada assem-
blea territorial d’organitzar un 
debat amb els seus socis i sim-
patitzants. La metodologia de 
treball serà la següent:
· Es faran 4 grups de treball 
per tractar els temes següents: 
majoria social, procés constitu-
ent, relacions AT (Assemblees 
Territorials) – SN (Secretariat 
Nacional de l’ANC), paper de 
l’ANC en el moment actual de 
la política catalana.
· Cada grup escollirà  un res-
ponsable.
· El dinamitzador llegirà  les 
4 preguntes, una per a cada 
tema, i donarà  10 minuts de 
reflexió.
· Cada persona del grup escriu 
un màxim de 3 respostes, ca-
dascuna en un post·it diferent. 
El responsable del grup reco-
llirà  totes les respostes i les 

lliurarà al dinamitzador. 
L’assemblea, com és lògic, ser-
virà també per a decidir les ac-
cions que durà a terme l’ANC 
en les properes setmanes, que 
es preveuen crucials en el de-
venir del procés sobiranista.
L’ANC, davant la proposta pre-
sentada al Parlament per les 
formacions de Junts pel Sí i 
CUP, ja va afirmar que decla-
rava la seva “satisfacció i el 
nostre ple acord en tant que 
recull la voluntat i l’esperit de 
la majoria de ciutadans que el 
passat 27S ens vàrem expres-
sar de manera inequívoca a les 
urnes”.
Alhora, l’Assemblea Nacio-
nal Catalana encoratjava “als 
grups parlamentaris que dis-
posen de la majoria sorgida 
d’aquestes eleccions a no fer 
cap pas enrere i a debatre i 
aprovar l’esmentada Resolució 
en el menor temps possible. 
Animem també a donar·hi su-
port a aquells altres represen-
tants de la sobirania popular 
que s’han compromès electo-
ralment amb iniciar a Catalu-
nya un procés constituent”.
L’ANC també rebutja “un cop 
més les habituals amenaces 
formulades pel president del 
govern espanyol en funcions, 
Mariano Rajoy. En coherència 
amb el compromís de l’ANC 
d’impulsar el procés social i 
polític cap a la independèn-
cia, manifestem la voluntat de 
mobilitzar la societat catalana 
davant qualsevol atac contra 
les nostres institucions repre-
sentatives i de govern. Fem 
una crida a tots els actors soci-
als del nostre país a trobar les 
complicitats i els acords neces-
saris per defensar l’actuació 
del Parlament de Catalunya en 
el camí de la construcció d’un 
procés constituent no subordi-
nat”.

ÉS INSPIRADORA ÉS CONTAGIOSA  ÉS REVELADORA
A ENDESA UTILITZEM LA NOSTRA INNOVANT 
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L’Ajuntament ha presentat 
aquest dimecres l’aplicació 
per a dispositius mòbils Iti-
neraris Igualada, que ja es 
pot descarregar gratuïtament 
des de les botigues d’Apple i 
Android. Aquesta nova eina 
s’emmarca en el programa 
Km2 Ciutat, que impulsen la 
Diputació de Barcelona, l’Ins-
titut de Ciències de l’Educació 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), la Fundació 
Itinerarium i iEARN-Pangea. 
En aquesta primera fase, com 
una prova pilot, s’han desen-
volupat aplicacions específi-
ques per Igualada, Manresa 
i Sant Quirze del Vallès. La 
intenció és, posteriorment i en 
base a aquestes experiències, 
fer-la extensiva a altres muni-
cipis de la província. 
La presentació ha comptat 
amb la presència del regidor 
de Promoció Cultural i Co-
merç, Pere Camps, el respon-
sable del seu desenvolupa-
ment per part de la Fundació 
Itinerarium, Narcís Vives, i 
dos testimonis d’experiències 
amb aquesta nova aplicació, 
la directora de la Biblioteca 
Central d’Igualada, Montse 
Lobato i, representant l’Escola 
Pia d’Igualada, David Segura i 
Marta Basart. 
Km2 Ciutat és un projecte co-
munitari d’utilització de tecno-
logies de geolocalització per a 
la creació de continguts infor-
matius en barris o ciutats, obert 
a la participació de l’adminis-
tració local, centres d’ense-
nyament, empreses i empre-

nedors, comerços i qualsevol 
altra organització que vulgui 
formar part d’aquesta xarxa. 

Continguts específics 
a Igualada 
Ara mateix, a l’app Itineraris 
Igualada ja es poden consultar 
diferents continguts. L’Ajunta-
ment ha elaborat Viatge per la 
pell d’Igualada, que recorre els 
escenaris més destacats del 
patrimoni industrial adober; 
Passeig per la Igualada indus-
trial, que visita els principals 
edificis fabrils i el món dels 
patrons i dels obrers; Anella 
Verda, que geolocalitza els 
tres itineraris, un ja finalitzat 
i els altres dos en execució, 
que permeten recórrer la ciu-
tat a peu i amb bicicleta; Igua-
lada Turisme, que recull els 
atractius patrimonials i turís-
tics més destacats; Igualada 
Equipaments, amb una relació 
d’equipaments administra-
tius, educatius, assistencials, 
esportius, cívics o culturals; i 
Igualada Slow Shopping, que 
inclou el circuit de comerços 
que, durant aquesta mateixa 
setmana, ofereixen promoci-

Joves “corresponsals” de la Kaserna, estudiants dels instituts d’Igualada.

Una desena de joves 
promocionaran La Kaserna 
als instituts de la ciutat

REDACCIÓ / LA VEU

El departament de Joventut de 
l’Ajuntament d’Igualada inicia 
aquesta tardor una nova edi-
ció del programa de beques 
per Joves Corresponsals de 
La Kaserna als instituts de la 
ciutat. Primer, aquests joves 
es formaran en diferents as-
pectes i, a partir del gener, 
començaran la seva activitat. 
Aquesta iniciativa, que de-
fineix un grup de joves que 
duen a terme la tasca d’infor-
madors i dinamitzadors entre 
l’alumnat dels seus centres 
i altres joves d’Igualada, va 
arrencar el curs 2014/15 i ara 
engega la seva segona edició. 
La setmana passada, a l’equi-
pament juvenil municipal, es 
va dur a terme el procés de 
selecció dels nous corres-
ponsals, deu joves de 3r i 4t 
d’ESO de l’Institut Pere Vives 
Vich, l’Institut Joan Mercader i 
l’Escola Anoia. 
S’hi van presentar vint-i-cinc 
candidats, que van dur a ter-
me un procés de selecció en 
tres nivells. D’una banda es 
van valorar mèrits com ara ha-
ver realitzat voluntariats o ha-
ver participat en el món asso-
ciatiu; en segon lloc, es va fer 
una jornada amb dinàmiques 
per tal que demostressin les 
seves habilitats comunicati-
ves, de consens, de lideratge, 

d’organització o creatives, en-
tre altres; i finalment, tots els 
candidats es van sotmetre a 
una entrevista personal.   
Amb el procés de selecció fi-
nalitzat, s’encara la segona 
edició d’aquest projecte amb 
quatre participants de l’Insti-
tut Joan Mercader, quatre de 
l’Institut Pere Vives Vich i dos 
de l’Escola Anoia. Durant els 
mesos de novembre i desem-
bre, el grup finalista es forma-
rà en aspectes comunicatius i 
d’organització de projectes i, 
a partir del gener, iniciaran la 
seva funció com a correspon-
sals.  
La regidora de Joventut, Pa-
trícia Illa, ha valorat aquest 
dimecres molt positivament 
la primera fornada de joves 
corresponsals que, durant el 
curs passat, van organitzar 
activitats diverses i amb gran 
acceptació, com una cursa 
jove per conscienciar de les 
conseqüències del consum de 
les drogues, un cinefòrum, un 
concurs de logotips i eslògans 
o el Holi Colors Igualada 2015, 
que va congregar un gran 
nombre de participants al pati 
del Museu de la Pell.     
Per seguir el projecte més de 
prop o estar informat de la fei-
na que aniran fent els corres-
ponsals, es podrà consultar la 
web www.igualadajove.cat. 

L’Ajuntament estrena la seva “app” 
mòbil, amb el nom d’Itineraris Igualada

La presentació va tenir lloc dimecres al migdia a l’Ajuntament.

ons especials coincidint amb 
una nova edició del Rec.0.  
Igualada Comerç ja hi ha in-
clòs, de la seva banda, la 
relació de locals associats a 
aquesta entitat. A banda, Sota 
la pell del Rec, elaborada per 
Amics del Rec i CERCA, in-
clou testimonis en vídeo de 
persones vinculades al barri 
del Rec.  
La Biblioteca Central, en col-
laboració també amb l’Arxiu 
Comarcal, hi ha introduït els 
Gegants de l’any de la picor, 
amb descripció i fotografies 
dels gegants més antics de 
la ciutat; Autors igualadins, iti-
nerari pels carrers de la ciutat 
que duen noms d’autors lo-
cals, amb fotografies i biogra-
fia dels mateixos; i Coneixes 
Igualada? El Nucli antic, un 
itinerari educatiu que proposa 
conèixer alguns dels racons i 
històries d’aquesta zona sim-
bòlica de la ciutat. S’acompa-
nya de materials on-line, que 
permeten contestar un qüesti-
onari sobre allò que es visita. 
Ara mateix hi ha dos contin-
guts més en procés d’elabo-
ració. L’Itinerari poètic Joan 
Llacuna, elaborat per Progra-
ma de Millora del Barri de Sant 
Agustí, que permetrà repetir la 
passejada literària pels racons 
de la ciutat relacionats amb el 
poeta que es va fer al passat 
Mercat de Lletres i a la Festa 
Major; i Itineraris, dels alum-
nes de l’Escola Pia, un seguit 
de rutes urbanes que estan 
elaborant joves estudiants 
d’aquesta escola.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
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Demà dissabte, 7 de novem-
bre, es durà a terme una jorna-
da amb visites guiades a l’Ado-
beria Bella d’Igualada, l’edifici 
que ha d’acollir ben aviat la seu 
de l’Igualada Leather Cluster 
Barcelona. Aquestes visites, 
amb entrada lliure i obertes a 
tothom, es duran a terme a les 
10:30, les 12 i les 17h.  
L’Adoberia Bella, situada a 
la confluència del carrer del 
Rec amb el carrer Dr. Joan 
Mercader, comparteix pati, a 
la seva part posterior, amb el 
Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia. L’edifi-
ci, de propietat municipal, ha 
estat objecte d’una reforma 
integral durant els dos últims 
anys, per a convertir-lo en el 
pol de referència del projec-
te Igualada, capital europea 
de la pell de qualitat i seu del 
clúster que agrupa les indús-
tries productores d’aquest 
àmbit a la capital de l’Anoia. 
Aquest multiespai serà a curt 
termini un punt d’intercanvi 
de coneixement i showroom 
per les empreses adoberes i, 
alhora, un nou punt museístic 
per la ciutat que podrà rebre 
mostres puntuals relaciona-
des amb el barri que l’envolta i 
el sector adober. També, acull, 
des de fa pocs dies, l’Oficina 
del Pla de Millora del Barri de 
Sant Agustí. Ara, a poques 
setmanes de la seva posada 

L’Adoberia Bella serà la seu del clúster de la pell d’Igualada.

El conjunt 
arquitectònic ha estat 
rehabilitat i serà la 
seu del clúster de 
la pell, com a punt 
d’intercanvi de 
coneixement i 
showroom del sector

Demà dissabte, visites guiades 
a la “nova” Adoberia Bella

La reforma horària, a debat en 
el proper Dimarts de Diàleg

en marxa definitiva, que s’està 
duent a terme de manera gra-
dual, l’Ajuntament n’obre les 
portes perquè la ciutadania 
pugui descobrir aquest patri-
moni industrial recuperat. 
El conjunt arquitectònic, for-
mat per dos edificis de finals 
del segle XIX i principis del se-
gle XX i amb una superfície de 
mil metres quadrats distribuïts 

en tres plantes, està ubicat a 
tocar de l’antic canal que en 
aquella època portava aigua a 
les adoberies. Ha estat reha-
bilitat respectant al màxim la 
seva integració en el conjunt 
del barri del Rec, en un projec-
te encapçalat per l’Ajuntament 
d’Igualada, que ha comptat 
també amb el suport de la Di-
putació de Barcelona i la Unió 
Europea. Els treballs de reha-
bilitació s’han documentat ex-
haustivament en un catàleg de 
solucions constructives, que 
properament es presentarà, i 
que recull totes les problemà-
tiques trobades en el procés i 
la forma com s’han resolt, de 
cara a facilitar futurs treballs 
similars en altres edificis del 
barri del Rec. 

REDACCIÓ / ASS. GENT GRAN

El divendres passat va tenir 
lloc la Festa del Soci de l’As-
sociació de gent gran d’Igua-
lada, en un acte fet a la Sala 
Polivalent del Casal del Pas-
seig, en que es va començar 
amb un Ball amenitzat pel Mú-
sic Santané, i a la mitja part es 
va presentar el nou President 
l’Enric Senserrich, el qual va 
anar anunciant cada un dels 
membres de la nova Junta 
i els seus càrrecs, explicant 
diverses activitats a fer fins a 
final d’any. 
En els mateixos parlaments 
va agrair la feina feta per les 
diverses persones que han 
plegat, però en especial per 
l’expresident Lluís Mas i ex-
vicepresident Tomás Berzo-
sa, encara que ells dos de 
moment continuen ajudant. A 
continuació es va procedir a 
lliurar un record a tots d’ells, 
per la feina feta, amb unes ori-
ginals escultures i flors, repre-
sentant una mica el que han 

Festa del Soci i presentació de la nova 
junta de l’Associació de la Gent Gran

fet.  Tot seguit es va oferir un 
bon berenar a tots els socis/
es presents en la festa, men-
tre intercanviaven idees i feli-
citacions... acabant amb més 
música per gaudir ballant. A 
la sortida se’ls entregava una 
planta a cada assistent.
Cal recordar que el diumen-
ge dia 8 de novembre, en el 
Ball de tarda, farem la Casta-
nyada, amb alguna sorpresa, 
a més a més del ball habitu-

al, en aquest cas amenitzat 
per Mairen.
De les activitats anunciades 
de moment cal remarcar que 
els dies 27, 28 i 29 de novem-
bre fem l’excursió a SORT, 
“per cercar la sort”... al mateix 
temps es va a la Vall d’Aran i 
Sud de França.
Tampoc oblideu que celebrem 
el Prenadal a Platja d’Aro el 
dia 10 de desembre. 

REDACCIÓ / LA VEU

L’espai de debat i reflexió 
d’Igualada DdD (Dimarts de 
Diàlegs) ja té a punt la sessió 
d’aquest mes de novembre, 
que porta per títol: “Anem a 
l’hora?”. Serà el proper di-
marts 10 de novembre, a les 8 
del vespre, a la Sala de Socis 
de l’Ateneu Igualadí i abordarà 
el tema de la reforma horària. 
Els horaris són cabdals en el 
dia a dia de qualsevol persona 
i marquen els seus hàbits i la 
conciliació entre les diverses 
activitats que fa, el que inci-
deix en el seu estat d’ànim. 
Amb l’objectiu d’assimilar els 
horaris del país amb els de la 
resta d’Europa, s’ha impulsat 
la Iniciativa per a la Refor-
ma Horària que vol recuperar 
dues hores de desfasament 
horari. DdD vol conèixer què 
proposa i quin escenari dibui-
xa. També es vol saber què pot 
fer una ciutat com Igualada en 
promoure una nova cultura del 
temps i el canvi d’horaris.
La introducció de l’acte anirà a 
càrrec de l’expert en la qüestió 
Fabian Mohedano, que és el 
promotor de la Iniciativa per a 
la Reforma Horària i president 
del Consell Assessor per a la 
Reforma Horària que ha creat 
el govern de la Generalitat. A 
través d’un diàleg-entrevista 
amb el coordinador de DdD 
Jordi Cuadras, Mohedano ex-
plicarà què proposen i quins 
camins hi ha per arribar al 
canvi d’horaris.
Després es passarà a analit-

zar el tema en clau local amb 
diferents convidats a la “Fila 
0” per saber com es veu la 
reforma horària des de dife-
rents sectors de la ciutat. En 
aquets sentit s’hi ha convidat 
Blai Paco (president de la 
UEA), Alfonsa Santiesteban 
(representant de CCOO-Ano-
ia), Xavier Figueres (president 
d’Igualada Comerç), Sònia 
Farran (vicepresidenta del 
Gremi d’Hosteleria) i Carme 
Aloy (presidenta del Grup de 
Mestres). 
També es vol donar un enfoc 
sobre el que suposa el canvi 
d’horaris en un sentit més bi-
òlogic i de bioritmes amb la 
terapeuta Magda Ninot i tam-
bé es vol conèixer la proposta 
de diverses entitats d’Igualada 
de convertir en festiu el dia 24 
d’agost. A tots ells s’hi podrà 
sumar el públic que, com en 
qualsevol sessió de DdD, és 
protagonista absolut. Aquesta 
serà la sessió 19 de Dimarts 
de Diàlegs i compta amb la 
col·laboració de la UEA.

Fabian Mohedano.
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IDEA -Igualada Disseny En 
Acció- ha fet una acurada 
selecció de 14 de les millors 
empreses de disseny industri-
al de Catalunya, així com una 
provinent de Madrid. Aquestes 
presenten un ampli potencial 
de serveis que abraça les di-
ferents especialitats del dis-
seny industrial: hàbitat, sani-
tari, automoció, tecnològic... 
utilitzant, algunes d’elles, ma-
terials del territori com paper, 
cartó o pell.
Des de l’associació professio-
nal disseny=igualada, organit-
zadora d’IDEA, es valora molt 
positivament que aquestes 
empreses hagin volgut estar 
presents en aquesta pionera 
iniciativa, que té com a ob-
jectiu la reindustrialització del 
territori i la identificació de la 
diversitat de l’activitat produc-
tiva així com la recerca de no-
ves oportunitats de negoci.
IDEA ofereix a empresaris, in-
dustrials i inversors de la co-
marca de l’Anoia i de la resta 
de Catalunya la possibilitat de 
conèixer de primera mà el tre-
ball d’aquests dissenyadors i 
detectar quines són les noves 
alternatives de fabricació i de 
comercialització. També veure 
de primera mà les més noves 
tendències en innovació, tan 

La Fira IDEA presenta les empreses de 
disseny que exposaran a Igualada

Reunió dels clubs 
Rotary a Igualada

a nivell de producte com en la 
millora de la producció indus-
trial, com es pot comprovar en 
la informació que de cadascún 
dels participants es presenta 
en el catàleg. IDEA esdevin-
drà doncs un punt de troba-
da imprescindible per a molts 
sectors del món empresarial.

Empreses presents
Aquest catàleg es pot consul-
tar a http://www.ideaigualada.
cat/cataleg-idea-2015/ amb 
informació dels següents estu-
dis: Jordi Milà Studio, LÚCID 
Product Design, estudi Ribau-
dí, Grocs Estudi Creatiu, the-

TRIGGER. Equip innovation, 
ÀNIMA Barcelona, Jordi Pla 
Studio, Cardboard Furniture 
and Projects, Intimum, ROK-
design, Crea Product Design, 
Gerard Arqué, OVICUO De-
sign BCN, Preforma design, i 
Pete Sans.
La fira IDEA tindrà lloc els dies 
18 i 19 de Novembre a l’Antic 
Escorxador.
I els empresaris, industrials i 
inversors que la vulguin visitar 
poder acreditar-se gratuïta-
ment ja des d’ara a www.ide-
aigualada.cat
Si algun visitant està interes-
sat a contactar amb algun dels 
estudis en concret, pot fer una 
reserva d’horari de visita al 
mateix web.
IDEA estarà oberta de les 
10.00h a les 19.00h i hi haurà 
servei de càtering amb Food-
trucks per a tots els visitants al 
llarg de tot el dia.
IDEA compta amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
i la col·laboració de la Unió 
empresarial de l’Anoia, Fira 
d’Igualada, Escola Gaspar 
Camps, ADIFAD i la Cambra 
de Comerç i els suport de les 
empreses Ultramàgic i Fàbre-
gas pels workshops que s’or-
ganitzaran simultàniament.

REDACCIÓ / ROTARY IGUALADA

Dissabte passat, 31 d’Octu-
bre, es va celebrar la trobada 
de Clubs Rotaris a Igualada. 
Participaren mes d’un cente-
nar de socis rotaris represen-
tants de 40 Clubs catalans.
El fet de que fos al Campus 
Universitari d’Igualada, va ser 
determinant per l’ èxit d’aquest 
important esdeveniment.  El 
Club d’Igualada, va ser felici-
tat per molts dels visitants per 
poder gaudir d’un lloc tan em-
blemàtic.
Va obrir l’acte el Sr. Joan Tris-
tany, com a president del Club 
amfitrió, agraint la confian-
ça a Rotary International per 
designar Igualada com a seu 
d’aquest actes. Tot seguit la 
Sra. Angels Chacón 1ª Tinent 
d’Alcalde i com a representa-
ció   del  Ajuntament, va ofe-
rir i engrescar als assistents 
a gaudir i conèixer la nostra 
Ciutat, tan en la vesant eco-
nòmica com la cultural i turís-
tica-industrial. Qui va donar 
l’apertura oficial com a reu-
nió rotaria, va ser el Sr. Ser-
gio Aragón, Gobernador del 
Districte 2202, que compren 
les autonomies de Cantabria, 
Euskadi, Navarra, Aragó i Ca-
talunya.
Durant el transcurs de la jorna-
da, des de les 9 del mati  fins a 
les 6 de la tarda,  a demès de 
les sessions  conjuntes de tots 
els assistents, es van orga-
nitzar tres “tallers de  treball”, 
bàsicament formació practica 
per les diferents accions que 
porta a terme el Rotary:
Joventut, una de les principals 
àrees de treball d’aquesta or-
ganització internacional. Cada 
any es convoquen un miler de 
beques(cost de 15 mill) per 
estudiants per cursar estudis 
fora del país d’origen, nor-
malment postgraduats. Com 
el cas d’un estudiant argenti 
que ho va fer a l’Escola de Te-
neria. D´altres modalitats son 
els intercanvis llargs (un any 
acadèmic) i curts (fins a sis 
setmanes).  Un altre possibili-
tat son els Camps de Joventut 

on hi participen anualment uns 
8000 joves de 16 a 25 anys i 
organitzats majoritàriament 
per Clubs europeus. La pre-
sencia de Igualada en aquesta 
modalitat es rellevant a nivell 
espanyol –durant molts anys- 
l’ únic camp a l’estat, era el 
nostre, actualment  quatre.  En 
els darrers 20 anys, hem rebut  
350 joves a llars igualadines 
i n’hem enviat  207, entre els 
que hi ha els tres premis anu-
als, a estudiants que atorga el 
Club local amb col.laboració 
del Ajuntament. 
Fundació Rotaria, que va ser 
fundada el 1917 per canalitzar 
totes les subvencions que re-
parteix Rotary International a 
tot el mon. Aéreas com l’ in-
fància, la sanitat, l’educació, el 
medi ambient, son preferents 
destinataris dels fons que dis-
tribueix aquesta organització. 
Destaca especialment la cam-
panya contra la Polio, iniciada 
fa 30 anys quan es produïen 
385.000 casos anuals, fins als 
120 d’ aquest any, a Afganis-
tan i Pakistan. Rellevant es 
que aquest 2015 ja s’ha decla-
rat Africa lliure de Polio.  No-
mes queda Asia per alliberar 
d’aquesta malaltia. Les apor-
tacions del Club d’Igualada, 
han representat poder vacu-
nar a 30.000 nens els darrers 
10 anys. La Fundació, ha in-
vertit mes de 4.000 milions de 
dollars des de 1985. 
Extensio, avinguda per on ca-
nalitzen els rotaris, tan el fo-
ment de l’amistat entre socis 
i clubs, com les accions dirigi-
des per aconseguir els creixe-
ment tan en persones com en 
ciutats vinculades a Rotary.
Van ser tallers molt pràctics i 
participatius. L’ intercanvi  d’ 
experiències dels participants 
i les conclusions compartides 
van permetre aconseguir l’ob-
jectiu de formació que es pre-
tén en aquestes reunions.
Un Bon dinar al Hotel América 
i un passeig  per Igualada, van 
acabar d’omplir l’estancia dels 
rotaris al Anoia.  

La trobada va fer-se al Campus Universitari d’Igualada.

Dol al Col.legi Monalco per la sobtada 
mort de Carme Pagès i Royo
REDACCIÓ / LA VEU

El Col.legi Monalco ha estat 
de dol aquesta setmana per la 
sobtada mort de Carme Pagès 
i Royo, esposa de Josep Maria 
Vicente i mare de la directora 
del centre, Susanna Vicente. 
La senyoreta Carme, tal i com 
l’han coneguda moltes gene-
racions d’igualadins que han 
passat per aquesta escola, va 
morir diumenge al matí a Bar-
celona, on havia nascut fa 71 
anys. 
El seu adéu va omplir dilluns 
la parròquia de la Sagrada Fa-
mília. Molts alumnes, exalum-
nes, pares i professors, i una 
notable representació d’altres 
centres educatius de la ciutat, 
van voler acompanyar la fa-
mília en aquests moments de 
dolor. 
Un grup de professors ens ha 
enviat un escrit, que van llegir 
durant la cerimònia:
“Ens costa molt expressar 
com ens sentim en aquests 
moments. Ha estat una pèr-
dua inesperada i dolorosa per 
a tots nosaltres. Tot el perso-
nal del centre volem agrair la 

seva tasca educativa i la seva 
implicació amb tota l’escola al 
llarg dels anys. 
La Srta. Carme sempre ha 
estat un referent per a tots i el 
puntal de l’etapa d’Educació 
Infantil. Sempre ha defensat i 
ha lluitat al costat de les seves 
“nenes” per consolidar l’es-
sència de la nostra gran famí-
lia: El Col·legi Monalco. 
Parvulari, festival: preparatius 
i nervis, roses i la Moreneta 
del seu jardí, col·leccions de 
pessebres i perfums, manua-
litats, l’esmorzar del primer dia 

d’escola amb el seu indispen-
sable cafè... quants records! 
“Les seves nenes del Parvu-
lari” hem anat recordant les 
moltes vivències i anècdotes 
viscudes al seu costat. 
Srta. Carme... quina vitalitat! 
No li podíem seguir el ritme! 
Activa en tot moment, alegre, 
xerraire, detallista, sempre in-
tuïtiva i pendent del seu Col-
legi, dels nens i de nosaltres. 
Estimava de debò: la seva fa-
mília, la seva escola, el seu 
Barça que l’ha fet viatjar per 
tot el món, la seva Barcelo-
na... 
Al seu costat hem après tan-
tes i tantes coses!. 
Gràcies per totes elles i gràci-
es sobretot per ensenyar-nos 
a estimar la nostra escola. 
Un petó. 
Les seves nenes.    
Tots nosaltres, professors i 
professores, alumnes i ex-
alumnes, pares i mares i tots 
els que l’hem coneguda la re-
cordarem sempre. 
Estem agraïts d’haver com-
partit amb ella uns anys de la 
nostra vida”.
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La fira del gènere de punt BS-
TIM ha presentat la novetat 
més destacada de la propera 
edició que tindrà lloc a Iguala-
da el mes de febrer. Es trac-
ta de l’espai “Fresh Fashion” 
(moda fresca), que permetrà  
les marques tenir la comanda 
a la botiga en molt pocs dies. 
De fet, Fresh Fashion és el 
nom que rep una nova ma-
nera de treballar que permet 
als productors  entregar les 
comandes ràpidament si hi ha 
fil en estoc. Amb el sistema de 
treball Fresh Fashion, una co-
manda feta al BSTIM es podrà 
entregar en un termini rècord, 
ja que la fira fa confluir la ma-
tèria prima, el productor i el 
comprador al mateix moment. 
A l’espai hi haurà diversos fi-
ladors que exposaran tota la 
gamma de fil que tinguin en 
estoc. Així qualsevol visitant 
que contacti amb un produc-
tor i, junts, escullin una ma-
tèria prima disponible, podrà 
tenir aquella peça fabricada i 
enllestida per ser posada a la 
venda en  només 21 dies. Ja 
que no tots els expositors te-
nen capacitat de fer entregues 
en aquest  termini rècord, es 
crearà el distintiu Fresh Fas-
hion que estarà col·locat de 
manera visible  als estands 
dels productors que ofereixin 
aquesta possibilitat. 
Amb la posada en marxa de 
l’espai Fresh Fashion els orga-
nitzadors volen posar l’èmfasi 
en un dels grans avantatges 
de la producció en proximitat 
que és la rapidesa dels ter-
minis  d’entrega, així com la 
possibilitat de fer col·leccions 
petites i mitjanes sobre la mar-

La fira BSTIM tornarà el proper mes de febrer.

El Fresh Fashion serà 
la novetat més des-
tacada de la fira BS-
TIM, que tindrà lloc el 
proper mes de febrer 
a l’Escorxador

La fira BSTIM tindrà un sistema de 
“moda fresca” de comandes exprès

La farmacèutica alemanya 
Grünenthal simula un nou 
dispositiu al 4D Health

xa i en  funció de la demanda 
del públic, a diferència dels 
encàrrecs que es produeixen 
al continent  asiàtic, que re-
quereixen sèries molt grans 
i terminis molt llargs, fet que 
fa reduir la capacitat de reac-
ció a les marques davant les 
demandes dels compradors 
finals 
La fira tèxtil BSTIM (Best So-
lutions in Textile Manufac-
turing) està organitzada per  
Fira d’Igualada i l’agrupació 
tèxtil FAGEPI amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
Tindrà 
una segona edició els dies 24 
i 15 de febrer de 2016, i vol 
convertir-se en la fira europea 
de referència en la producció 
de peces de punt en proximi-
tat.  

Gràcies a l’èxit rotund de la 
primera edició, que va aplegar 
més de 60 expositors i 1.400 
visitants i va portar marques 
punteres a fabricar a l’Anoia, 
els organitzadors de BSTIM 
volen fer el salt a l’àmbit eu-
ropeu i atraure la presència de 
compradors de marques in-
ternacionals perquè coneguin 
de primera mà el potencial de 
producció tèxtil que té Catalu-
nya i apostin per fabricar aquí 
part de la fabricació que actu-
alment fan al continent asiàtic.  
A més d’ampliar el nombre 
de visitants internacionals, 
BSTIM també té per objectiu 
ampliar l’àmbit territorial de les 
empreses expositores per tal 
que hi hagi participació de di-
versos territoris catalans més 
enllà de l’Anoia, el Maresme i 
el Bages, comarques que tam-
bé reforçaran la seva presèn-
cia en la nova edició. 
 

REDACCIÓ / LA VEU 
La companyia farmacèutica 
alemanya Grünenthal ha triat 
l’hospital simulat 4D Health 
d’Igualada per simular l’ús 
d’un nou dispositiu que admi-
nistra analgèsics i que es farà 
servir en un entorn simulat 
gairebé real i amb professio-
nals de la salut en actiu. 
La simulació del nou dispo-
sitiu -que ja compta amb la 
certificació europea CE- té 
lloc aquesta setmana a les 
instal·lacions del centre 4D 
Health a Igualada, i hi partici-
pen 40 professionals de la sa-
lut (anestesiòlegs, cirurgians, 
infermeres, auxiliars d’infer-
meria i zeladors) que interac-
tuaran amb 24 actors que fa-
ran de pacients simulats. Tots 
ells es trobaran en situacions 
diverses -i molt realistes- en 
què han d’utilitzar el disposi-
tiu, i així es podrà visualitzar 
i avaluar tot el procés d’ús 
de l’aparell dins de l’hospital, 
comprovant per exemple si 
els professionals i els paci-
ents n’entenen fàcilment el 
funcionament o quina mena 
d’incidències es produeixen 
(de comunicació o tècnics). 
Les simulacions es faran en 
diversos escenaris, des del 
bloc quirúrgic fins a les habita-
cions de l’hospital, i es produi-
ran situacions imprevistes que 
obligaran als professionals a 
actuar ràpidament. 

Un cop completades aquestes 
tres jornades de simulació, es 
podran treure conclusions per 
optimitzar l’ús del dispositiu i, 
especialment, per determinar 
com cal formar els professio-
nals que ho hauran d’imple-
mentar. 
Amb aquesta experiència, 
l’hospital simulat 4D Health, 
que va ser inaugurat el passat 
mes de març, posa en marxa 
una nova línia de treball des-
tinada al sector empresarial 
perquè empreses del sector 
sanitari o laboratoris farma-
cèutics disposin d’un espai on 
testar els seus productes. Els 
responsables del 4D Health 
remarquen la importància que 
el centre tingui com a clients 
empreses punteres del sector 
sanitari com Grünenthal. 
L’Hospital Simulat 4D Health 
es troba situat a l’edifici de 
l’antic hospital d’Igualada i té 
per objectiu augmentar la se-
guretat dels pacients i reduir 
els errors en salut a través de 
la formació i entrenament dels 
professionals en un escenari 
gairebé real.  

                 Andreu Pons          
                            · Graduat Social · 
                            · Laboral · Fiscal · 
                               · Comptable ·

                      615 392 438
                       93 004 46 49

andreupons@graduatssocials.cat

Rambla San Ferran 62 1r, 3a
08700 Igualada

www.apsabogadolaboral.com

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com

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

Al  centre d’Igualada.
Sense despeses de comunitat, WI-FI inclosa.

Interessats truqueu al:

608 463 829 

Es lloguen despatxos petits 
Preus molt econòmics. 
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La Casa Llotja de Mar s’ha tor-
nat a vestir de gala per retre 
homenatge a totes aquelles 
empreses que aquest any fan 
un aniversari rellevant (50, 
75, 100, 125, 150, 175 i 200 
anys). El marc ha estat el tra-
dicional Dia de la Cambra, que 
enguany ja arriba a la seva 
dinovena edició, i en el que 
147 empreses de la demarca-
ció de Barcelona han rebut el 
guardó que atorga la Cambra 
de Comerç Barcelona en reco-
neixement al seu esforç i con-
solidació en el temps. La clo-
enda de l’acte ha anat a càrrec 
del Conseller d’Economia en 
funcions, Andreu Mas-Colell. 
En aquesta edició, cinc em-
preses de l’Anoia han rebut 
la placa commemorativa: Per-
fumeria Cal Gaspar, amb 150 
anys d’antiguitat; Acadèmia 
Igualada i Grues Suarez i So-
ler, amb 75 anys; i Nautil i On-
dulados Carme, amb 50 anys 
d’activitat. 
Enguany, de totes les empre-
ses i institucions premiades, 
destaca el 200è aniversari de 
l’Escola Pia de Sant Antoni, el 
175è de la Serralleria Cruells i 
Unión Suiza, el 150è de la ja 

Cal Gaspar, Acadèmia 
Igualada, Grues Suá-
rez, Nautil i Ondula-
dos Carme, les em-
preses guardonades

Cinc empreses de l’Anoia, guardonades 
per la Cambra per la seva trajectòria

Desè aniversari de l’espai de la 
gent gran del barri Set Camins

citada Perfumeria Cal Gaspar, 
i els 125 anys d’Elvira Servit-
ja Vives, Empreses Masiques 
1890, Estanc Mateu, Grobe-
lastic, Guerin, Joieria Climent 
1980, Perfumeria Vall i Suce-
sores de A. Navarry. Aquestes 
empreses, com a reconeixe-
ment a la seva llarga trajectò-
ria, a més de rebre el guardó 
de la cambra, han estat obse-

REDACCIÓ / LA VEU

Durant l’última setmana del 
mes d’octubre Creu Roja ha 
dut a terme dues activitats per 
commemorar el desè aniver-
sari de la posada en marxa de 
l’espai de dinamització de gent 
gran, del barri Set Camins, si-
tuat a la seu de l’entitat.
Aprofitant les millores fetes a 
la planta baixa, on s’han obert 
unes claraboies al sostre per 
poder gaudir de llum natural, 
es va celebrar un dinar on 
van assistir tots els usuaris 
de l’espai diari, amb els seus 

quiades amb el carnet de Soci 
Business del Club Cambra, 
que inclou una atenció priori-
tària, promocions especials, 
l’entrada gratuïta a 10 dinars 
cambra i conferències o cur-
sos de la cambra, i finalment, 
descomptes exclusius. 
El president de la Cambra de 
Barcelona, Miquel Valls, ha 
destacat la longevitat de les 
empreses gràcies a “empre-
saris i líders amb visió de futur 
i valentia que han transmès 
aquests valors a les noves ge-
neracions que els han seguit i 
les han fet arribar encara més 
lluny”. 

acompanyants corresponents, 
i representants de Creu Roja. 
Més de 60 persones.
També es va dur a terme una 
sortida a Balsareny, per conèi-
xer l’ERIE de gossos de res-
cat i salvament de Creu Roja 
Catalunya. Van poder gaudir 
tots plegats d’un esmorzar 
amb carn a la brasa, i posteri-
orment es va dur a terme una 
exhibició del grup de rescat.
A Creu Roja esperen poder 
continuar celebrant molts més 
anys en companyia dels nos-
tres avis i avies de l’espai.

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

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon mòbil:
Mail:

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

amb la 
col·laboració de

SORTEGEN
2 entrades 
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Igualada ha celebrat la 4a 
Setmana de l’Ocupació amb 
la voluntat d’oferir a les perso-
nes que es troben en situació 
d’atur l’oportunitat de conèixer 
les tendències del mercat la-
boral actual, conèixer noves 
eines per trobar feina, i rebre 
els millors consells de la mà 
de professionals especialistes 
en el seu àmbit. 
Gairebé 600 persones, unes 
100 en cada acte, han assis-
tit a les sessions matinals del 
Prepara’t que s’ha celebrat a 
l’auditori del Museu de la Pell. 
Visió del mercat laboral a 
l’Anoia. La taula rodona forma-
da per empresaris de diferent 
sectors econòmics va donar 
una visió general de la situació 
actual del mercat laboral, des 
dels perfils més demanats, 
fins el tipus de formació que 
es necessita per accedir en 
els diferents sectors. 
La majoria d’empresaris van 
destacar la importància de 
tenir una bona formació i co-
nèixer idiomes, i en relació a 
la demanda de perfils profes-
sionals van coincidir en què en 
cada sector hi ha molta varie-
tat, tot i que en el cas del sec-
tor logístic la gran demanda 
són operaris. 
També es va posar de relleu la 
importància de treballar molt 
bé el currículum professional 
per que és la carta de presen-
tació. 

Més de mig miler de persones van assistir 
a la 4a Setmana de l’Ocupació d’Igualada, el “Prepara’t”

“La Grossa” va visitar la Residència P. Vilaseca

“Cal recuperar la figura de 
l’aprenent”, així ho va afirmar 
el director general d’Infojobs, 
Jaume Gurt, argumentant que 
hi ha un desencaix entre la 
formació i les necessitats del 
mercat laboral actual. També 
va destacar les poques aju-
des i facilitats que tenen els 
emprenedors en aquest país a 
l’hora d’engegar una empresa. 
L’empresa Infojobs té previst 
tenir 1,5 milions de vacants 
aquest any, i  entre els perfils 
més demanats hi ha vendes 
(comercial), atenció al client, 
i feines relacionades amb tec-
nologia. 
“L’aptitud et fa arribar a l’entre-
vista, però és l’actitud el que 
fa que t’agafin”. Ho afirmava 
la psicòloga i orientadora pro-
fessional Cèlia Hil en la seva 
conferència sobre tendències 

en l’entrevista de selecció. 
Segons Hil és imprescindible 
preparar-se molt bé una entre-
vista informant-se prèviamet 
de l’empresa i fent una anàlisi 
DAFO d’aquesta. La psicòloga 
va recomanar tenir un perfil a 
la xarxa social Linkedin per 
trobar sinergies amb altres 
persones, i sobretot mantenir 
una actitud positiva si hom no 
has estat seleccionat. “Si no 
t’agafen, cal tornar a comen-
çar, aixecar-se i continuar”.
“L’ús de les xarxes socials 
és senzill, l’important és utilit-
zar-les amb una estratègia al 
darrere”. Segons Maria Re-
dondo, consultora i docent 
en comunicació 2.0, per ser 
efectius a les xarxes primer 
cal treballar la marca perso-
nal, definint amb cinc paraules 
les habilitats i competències 

personals. Així aconseguirem 
destacar per sobre la resta de 
perfils similars. Linkedin és la 
xarxa professional per excel-
lència, Google+ serveix per 
posicionar-se dins el cercador 
de google;  Facebook mostra 
el perfil més social del nostre 
CV, i Pinterest, Instagram i Yo-
utube son xarxes que ajuden 
a transmetre valors personals 
a traves de la imatge. Existei-
xen més de 500.000 xarxes 
socials al mon, i per això cal 
escollir la ideal.
“Tothom té una habilitat que 
pot encaixar en el mercat la-
boral”. Ho deia Maria Fontal, 
coach per al desenvolupa-
ment professional. Fontal va 
fer una sessió de coaching per 
millorar i potenciar les compe-
tències personals. Va posar 
èmfasi en què tothom és bo 
en alguna cosa, però cal sa-

ber identificar què ens fa dife-
rents de l’entorn homogeni de 
cadascú. La coach també va 
dir que no totes les feines es-
tan inventades i que cal veure 
quines necessitats fan falta i 
crear-les. 
“Qui te més contactes té més 
oportunitats”. Una afirmació 
de Rosaura Alastruey és pio-
nera en la difusió del networ-
king professional. Segons la 
ponent, Catalunya es situa en 
cinquena posició de les Co-
munitat Autònoma en el mer-
cat ocult, és a dir, el mercat 
de les ofertes de feina que no 
es publiquen. Avui la majoria 
d’oportunitats laborals sorgei-
xen a través dels contactes. 
“Fer xarxa és treball, és l’art 
de construir i mantenir relaci-
ons personals molts genero-
ses”.

REDACCIÓ / LA VEU

El matí del passat divendres 
30 d’octubre la Grossa de Cap 
d’Any va visitar la Residència 
Pare Vilaseca d’Igualada, cen-
tre gestionat pel Consorci So-
ciosanitari d’Igualada (CSSI). 
La Grossa va acompanyar els 
avis i àvies residents durant 
la celebració de la tradicional 
castanyada, que portava el 
lema “Aquest any, la casta-
nyada la farem Grossa”. 
La Grossa va ser rebuda pel 
president del CSSI i alcalde 
d’Igualada, Marc Castells. Els 
beneficis de la Grossa  es de-
diquen a la gent gran, i a la in-
fància en risc.

La Grossa va ballar amb la 
castanyera de la residència i 
va saludar tots els residents, 
mentre aquests degustaven 
les castanyes. 
El CSSI aquest any per prime-
ra vegada ha adquirit íntegra-

ment 10 números de la Gros-
sa i ha preparat participacions 
de 5€ que juguen 0,5€ en 
cada un d’aquests 10 núme-
ros, i que estan disponibles als 
centres del CSSI d’Igualada i 
Piera.

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)

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com
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CaixaBank i la CEOE im-
pulsen la convocatòria de la 
primera edició dels Premis 
CaràcterEmpresa, que reco-
neixen l’esforç de les empre-
ses espanyoles que innoven i 
aposten per la internacionalit-
zació.  
Aquests guardons neixen 
en el marc de l’acord de col·
laboració entre CaixaBank i la 
CEOE, signat el passat mes 
de maig i amb caràcter anu-
al, que incloïa l’obertura d’una 
línia de crèdit per un import 
d’11.000 milions d’euros per 
afavorir el finançament de les 
empreses amb l’objectiu de 
fomentar el seu desenvolupa-
ment i modernització.  
A partir d’avui, poden presen-
tar les seves candidatures 
les companyies afiliades a la 
CEOE o a qualsevol de les 
seves organitzacions membre 
(territorial o sectorial) que, a 
més, hagin sol·licitat finança-
ment a CaixaBank durant el 
període de vigència d’aquest 
acord i que siguin clients de 
l’entitat. El període de presen-
tació finalitzarà el proper 15 de 
gener de 2016 i es realitzarà 
exclusivament de forma on-
line, a través de la web: www.
CaixaBank.es/caracterempresa 

Els Premis CaràcterEmpre-
sa es divideixen en dues ca-
tegories i compten amb una 
dotació econòmica de 20.000 

Els presidents de la CEOE i de CaixaBank.

CaixaBank i la CEOE creen 
els premis CaràcterEmpresa 

Igualada es declara ciutat 
oposada al Tractat Transatlàntic 
de Comerç i Inversions (TTIP)

euros cadascuna. La primera 
categoria, Premi a la Innova-
ció, distingirà el grau d’innova-
ció, tindrà en compte els avan-
tatges competitius o elements 
diferencials que aporta, el pú-
blic objectiu al qual es dirigeix, 
la grandària del mercat i el seu 
potencial de creixement. Per 
la seva part, la segona catego-
ria, Premi a la Internacionalit-
zació, reconeixerà la capacitat 
d’internacionalització, valorarà 
la implantació geogràfica de 
l’empresa, la solidesa de les 
seves vendes internacionals i 
la seva grandària i la projecció 
de creixement als mercats es-
trangers.  
 
Procés de selecció 
Una vegada tancada la re-
cepció de candidatures, es 
seleccionarà una empresa 
finalista per cada Comunitat 

Autònoma.  
Un jurat local serà l’encarregat 
d’analitzar les candidatures i 
estarà integrat per represen-
tants de CaixaBank, de la 
CEOE i de prestigiosos pro-
fessionals externs d’alt perfil 
empresarial i tècnic. 
El nom dels finalistes autonò-
mics es donarà a conèixer du-
rant el mes d’abril i passaran 
a competir en la fase estatal. 
Les candidatures selecciona-
des per participar en la fase 
final seran analitzades per un 
Jurat d’Honor, constituït per 
representants del màxim nivell 
directiu de CaixaBank i de la 
CEOE, que escolliran l’empre-
sa guanyadora per a cada ca-
tegoria, Premi a la Innovació 
i Premi a la Internacionalitza-
ció, que es fallarà en el mes 
de maig de 2016. 
 

REDACCIÓ / LA VEU

Igualada s’ha declarat ciutat 
oposada al Tractat Transat-
làntic de Comerç i Inversions 
(TTIP). D’aquesta forma s’afe-
geix a la campanya que es de-
senvolupa arreu contra aquest 
pacte i que en l’àmbit local ha 
promogut Decidim Igualada, 
perquè considera, vol “sot-
metre’ns als interessos de 
les oligarquies econòmiques”. 
Més enllà de l’anunci, el grup 
busca promoure el debat pú-
blic entre la ciutadania i les 
entitats locals sobre l’impacte 
que podrien comportar aquest 
tipus de tractats per al nostre 
municipi.
Altres ciutats, com Barcelona, 
també s’han sumat. A Igua-
lada, ha estat la plataforma 
de confluència ciutadana i 
d’esquerres Decidim Iguala-
da, amb el suport de la CUP 
i ERC, qui s’ha fet ressò de la 
campanya de la plataforma No 
Al TTIP, amb la presentació 
d’una moció de rebuig a l’últim 
ple municipal. Tot i que només 
aquests grups van votar a fa-
vor, finalment va poder pros-
perar gràcies a l’abstenció de 
CiU, a més del PSC. El PP va 
votar en contra.
A la moció es declara com “la 
Unió Europea (UE) i els Estats 
Units d’Amèrica (EUA) estan 
negociant en secret, amb un 
intolerable dèficit de transpa-
rència i control per part de la 
ciutadania i dels seus repre-
sentants polítics (parlaments 
nacionals i europeu) un am-
pli acord de liberalització de 
comerç i inversions, que re-
presenta un seriós perill per 
a la democràcia, la deguda 
protecció dels drets laborals, 
mediambientals i la salut, prio-
ritzant l’interès comercial dels 
inversors i empreses transna-
cionals (ETN) davant l’interès 

general”.
El portaveu de Decidim, Dario 
Castañé, aclareix que “l’ob-
jectiu principal no és suprimir 
aranzels ni cancel·lar dupli-
cacions i tràmits burocràtics, 
com diu la retòrica oficial, 
sinó de fer un pas més en la 
dominació de les empreses 
transnacionals, generant un 
escenari polític, econòmic, 
social i mediambiental encara 
més propici per als seus inte-
ressos”.
Castañé assegura que “el 
TTIP atempta frontalment a la 
nostra sobirania popular”. “De 
fet –continua, és la negació 
del dret a decidir”. I en aquest 
sentit, retreu que “no es pot 
voler crear un Estat propi o 
simplement trencar amb l’sta-
tu quo i estar disposats a sot-
metre’ns als interessos de les 
oligarquies econòmiques, sa-
crificant els nostres drets als 
déus del capitalisme a canvi 
de les seves molles”.
En clau nacional, i fins i tot lo-
cal, Decidim Igualada, explica 
que les exportacions fins i tot 
de forma general a Amèrica, 
no tan sols als EUA, només 
representa un 2,4% del PIB 
català. Castañé admet que 
signifiquen “molts diners, però 
val la pena sacrificar·ho tot 
per un 2,4% de la nostra eco-
nomia?”.
Amb l’aprovació de la moció 
s’acorda, en primer lloc, “de-
clarar Igualada com a Muni-
cipi oposat al TTIP, al tractat 
de lliure comerç de la UE amb 
Canadà (CETA) i a l’Acord 
Multilateral per a la Comerci-
alització de Serveis (TISA), 
defensant els serveis públics 
bàsics per a la solidaritat i 
redistribució social, el medi 
ambient i els drets de la ciu-
tadania”.

El Casal del Passeig organitza una nova edició 
de “Cuinem el dissabte” amb Montse Bartolomé
REDACCIÓ / LA VEU

El dissabte, 14 de novem-
bre, durant tres hores vindrà 
la Montse Bartolomé a ense-
nyar  a fer petits dolços, dins 

del cicle “Cuinem el dissabte”.
Serà de 9.30 a 12.30 h del 
matí. El preu d’aquesta activi-
tat que organitza el Casal del 
Passeig i l’Associació de gent 
gran d’Igualada, és de 12 €, 

tot inclòs.
Per a apuntar-se us podeu di-
rigir al mateix Casal del Pas-
seig, al telèfon 938033312 o 
al Passeig Verdaguer, núm 67.
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El proper dissabte 14 de no-
vembre, Igualada tornarà a 
acollir el congrés de l’empre-
nedoria, BIZMarathon Iguala-
da, a l’Escorxador, de la mà 
de Jove Cambra Internacional 
d’Igualada. Un any més, el 
projecte compta amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí, Direcció General de Jo-
ventut de la Generalitat de Ca-
talunya i Diputació de Barcelo-
na. A més a més, aquest any 
el BIZ compta amb l’esponso-
rització de BIZBarcelona.. 
Es tracta de la segona edició 
d’un projecte ambiciós portat a 
l’èxit l’any 2014, i que aquest 
any es presenta com a ma-
rató de 24h, amb ponències, 
formació, tallers i el mateix 
concurs d’Start-ups, amb el 
premi al projecte emprenedor 
de 1.500€. 
El congrés començarà a les 
10.30h de dissabte, amb la in-
auguració a càrrec del Xavier 
Morros, Director BIZ Marat-
hon Igualada 2015 i la Cristi-
na Martín, Presidenta de JCI 
Igualada, que aniran acompa-
nyats del conseller d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya, Felip Puig; l’Al-
calde d’Igualada, Marc Cas-
tells; el diputat al Parlament 
de Catalunya, Pere Aragonès; 
les diputades, Alba Vergés i 
Maria Senserrich; la directora 
Serveis Territorials d’Empre-
sa i Ocupació a la Catalunya 
Central, Bàrbara Minoves; i el 
President Nacional de JCI Ca-
talunya, Magí Senserrich. 
Al llarg del dia es viuran po-
nències, les BIZxperiences, 
sobre el món de l’emprenedo-
ria, a càrrec de representants 
d’empreses i entitats tals com 
Afinitica, Ocisport, Kids&Us, 

La primera edició, el 2014, va ser tot un èxit.

El 14 de novembre torna el BIZMarathon, 
el congrés de l’emprenedoria

Jaume Funes i la bogeria de 
l’adolescència, a l’ARMPA

Creu Roja, Ship 2B, Art Cava, 
Nostrum, Cat UAV, Versos & 
Reversos, M2m Cloud Fac-
tory, Fitex, Espina de Ferro... 
entre d’altres, que pròxima-
ment es donaran a conèixer. 
Els assistents també podran 
gaudir de tallers i formació 
paral·lela, i un any més, des-
prés de les sessions BIZx-
perience, se celebrarà el 2n 
concurs d’Start-ups. Es tracta 
de la segona edició del con-
curs que dóna la oportunitat 
a joves emprenedors de pre-
sentar la seva idea de negoci, 
en un discurs breu de 2 min 
(Elevator Speech), per optar a 
endur-se el premi de 1.500€, 
al projecte guanyador. 
El congrés finalitzarà amb la 
gran actuació a càrrec de la 
jove promesa del jazz en cata-
là, Eva Fernandez, que actua-
rà amb companyia d’un quar-
tet de ball swing. 
Les inscripcions ja són ober-
tes, a la web de l’esdeveni-
ment www.bizmarathon.cat. 
Tot aquell qui vulgui gaudir del 
congrés i del welcome pack, 
cal que faci la seva inscripció 
gratuïta a la web del BIZMa-
rathon Igualada; de la mateixa 
manera que tots aquells em-
prenedors que vulguin formar 
part del concurs d’Start-ups. 
En aquest cas, la inscripció 
tindrà un cost de 30€. 
L’esdeveniment és promogut 

per Jove Cambra Internaci-
onal d’Igualada, una entitat 
de caire internacional, amb 
presència al nostre municipi, 
formada per joves voluntaris 
actius, amb inquietuds i com-
promesos amb la ciutat, que 
treballen conjuntament amb 
les institucions locals, per por-
tar a terme activitats d’interès 
comú.  
En cas del BIZMarathon, es 
tracta d’un projecte de promo-
ció econòmica, per contribuir 
al desenvolupament econò-
mic del nostre territori, i donar 
l’oportunitat a joves emprene-
dors de tirar endavant el seu 
projecte.  

REDACCIÓ / LA VEU

Més de 100 persones van 
anar el passat dijous a la xer-
rada del Jaume Funes amb el 
títol “Estic boig. Sóc adoles-
cent” a l’Espai Cívic Centre 
d’Igualada.
Jaume Funes va descriure a 
l’adolescent com a un “explo-
rador reprimit”. Va presentar 
les característiques generals 
de l’adolescència, tot allò que 
és i ha de ser “normal” en 
aquesta etapa de la vida, un 
punt de vista des de l’educació 
sembrat de pautes molt útils 
dirigides a pares i professio-
nals. Psicòleg, educador i pe-
riodista, porta més de 40 anys 
dedicat al món dels joves. El 
seu últim llibre Alex no entien-
de el mundo és una bona guia 
per entendre en el món que 
viuen avui dia els adolescents, 
les seves preocupacions, les 
drogues i l’alcohol, les injustí-
cies socials, i també parla de 
la felicitat i de perquè moltes 
vegades no podem ser feliços. 
És un llibre per reflexionar so-
bre la societat actual i enten-
dre que s’ha d’actuar per cor-
regir errors abans la situació 

no empitjori.
Aquesta ha estat la primera 
xerrada d’aquest any del cicle 
de Xerrades de Tardor, que 
des de fa 11 anys l’ARMPA, 
associació per a la rehabilita-
ció de persones amb malaltia 
mental de l’Anoia, organitza 
al voltant del Dia Mundial de 
la Salut. Una iniciativa que vol 
informar i apropar a la ciuta-
dania, el món de la malaltia 
mental. L’ARMPA està enge-
gant un projecte per a adoles-
cents i els seus familiars, i ha 
enquadrat el Cicle de xerrades 
envoltat als joves. 
El proper 12 de novembre es 
farà la segona xerrada a càr-
rec de Daniel Cruz amb el títol 
“Eines per comprendre al nos-
tre fill adolescent”. Una visió 
de l’adolescent des del món 
sanitari. Daniel Cruz és psicò-
leg clínic i psicoterapeuta, co-
ordinador del Centre de Salut 
Mental de Granollers, i treballa 
directament amb adolescents 
a Sant Joan de Déu. 
El cicle  conclourà el 26 de no-
vembre amb la presentació de 
la Xarxa de Salut Mental Juve-
nil i Infantil de l’Anoia.  

FESTA DEL VI
IGUALADA, 7 DE NOVEMBRE

D E  1 2 : 0 0  A  2 3 : 0 0  -  R A M B L A  S T.  I S I D R E

Cellers Figueres
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Dimecres vinent, 11 de no-
vembre, es compliran els 25 
anys de la inauguració de les 
obres de reforma de la basí-
lica de Santa Maria, que es 
portaren a terme, en ocasió 
del IV Centenari del Sant Crist 
d’Igualada. Per aquest motiu, 
en el 1990, no va poder cele-
brar-se la tradicional festa de 
la venerada imatge a l’Esglé-
sia Gran. La solemnitat anual 
va tenir lloc, excepcionalment, 
a la parròquia de la Sagrada 
Família. La inauguració la pre-
sidí el Bisbe de Vic, Dr. Josep 
M. Guix, el qual també beneí 
les noves campanes que es 
fabricaren a Alemanya.
El prelat oficià la Missa de 
la Dedicació d’una Església. 
Després de l’Evangeli, proce-
dí a la benedicció de les sis 
campanes. Durant la Comunió 
es cantaren els Goigs del Sant 
Crist i al final, com comiat, 
l’Himne a Santa Maria.
Els fidels pogueren tocar les 
campanes, que estaven col.
locades al peu del presbiteri.
Recordem els noms i pes de 
cadascuna d’elles:
Reina de la Pau - Diàmetre 72 
- pes 216 Kg.
Arcàngel Sant Miquel - Diàme-

El Bisbe de Vic, Josep M. Guix, i Mn. Raurell, beneïnt les noves campanes de Sta. Maria (1990).

Ja fa 25 anys de l’última renovació 
de la Basílica de Santa Maria

Intenten robar una de les 
figures de la plaça de Cal Font

tre 87 - pes 381 Kg.
Sant Bartomeu - diàmetre 103 
- pes 633 Kg.
Mare de déu de la Pietat - Dià-
metre 116 - pes 904 Kg.
Sant Crist d’Igualada - Diàme-
tre 140 - pes 1589 Kg.
Santa Maria - diàmetre 170 - 

Àlbum Històric

Sembla que era de família 
rica, però forana, segons ex-
plicà Miquel Ball Mateu. Era 
un captaire i recollia el que 
podia. Portava una gorra 
greixosa i bruta i una negra 
brusa. Havia viscut en una 
cova a l’entorn de la Font 
Trobada, sota la muntanya 
del Pi, i també en un casa-
lot al carrer dels Pins (Alba) i 
també al passeig de les Ca-
bres.
Algunes vegades, també aju-
dava els frares caputxins en 
tasques de l’horta. Igualment 
s’ocupava d’altres treballs 
ocasionals, fets a particulars.
Era molt devot i, sovint, ana-
va a l’Església Gran. Seia en 
els anomenats bancs dels 
pobres. Anava a les proces-
sons portant un tros d’atxa 
que havia manllevat a algú.
Durant la guerra civil, va 
desaparèixer d’Igualada de 

manera misteriosa, sense 
saber res del seu final. Sigui, 
com sigui, fou una figura po-
pular de la societat d’abans 
de la guerra.
Fotografia  de l’any 1934, 
Procopi Llucià, ACA, 1382

Josep Elias Farré

El Carlitos

pes 2845 Kg.
No foren col.locades al cam-
panar, fins el febrer de 1991
Recordem que al cloquer es 
conserva una campana  gòti-
ca, fora de servei - Diàmetre 
69 - pes 190 Kgs. 

REDACCIÓ / LA VEU

La matinada de dimarts, uns 
desconeguts van intentar ro-
bar una de les figures de ferro 
que integren el conjunt escul-
tòric “Nos-altres”, a la plaça 
de Cal Font, tal i com podeu 
observar en la fotografia del 
nostre lector Xavier Teixidó.
Els lladres intentaven arrencar 
la figura del terra, però no van 
poder-ho aconseguir. L’Ajun-
tament reforçarà aquestes es-
cultures per a evitar que l’ac-
ció es pugui repetir. 
L’escultura “Nos-altres”, cedi-
da a la ciutat per la Fundació 
Sociocultural Atlas, es va es-
trenar per Sant Jordi, i és obra 
de la igualadina Teresa Riba.

GUANYADORS DEL SORTEG
DELS VALS PER A 
LA FESTA DEL VI

amb la col·laboració de

Cellers Figueres

AMADOR SOLÀ · GLORIA SAVALL

JORDI PADRÓ · JOSEP Mª CORBELLA

SERGIO LOPEZ· JOAN BERNADES

MERCÈ FORN· JOAN SERRA

NURIA SENSARICH· ENRIC SERRA

JULIÁN BORREGA
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Enguany es compleixen 10 
anys dels acords entre el Mi-
nisteri d’Indústria, Energia i 
Turisme (Turespaña), la Fede-
ració Espanyola de Municipis i 
Províncies (FEMP), la Diputa-
ció de Barcelona i la Cambra 
de Comerç de Barcelona, que 
han permès la implantació del 
Sistema de Qualitat Turística 
en Destinacions (SICTED) a 
la demarcació de Barcelona. 
Per commemorar-ho, aquest 
any ha es va fer un homenat-
ge les primeres empreses i 
destinacions que van obtenir 
el distintiu.
Al conjunt de Catalunya hi ha 
16 destinacions i 514 empre-
ses i serveis reconeguts pel 
SICTED. La demarcació de 
Barcelona és líder del projec-
te amb 12 destinacions i 431 
empreses distingides el 2014, 
Maresme (72), Osona (65), 
Garraf (57), Vallès Oriental 
(50), Berguedà (42), Baix Llo-
bregat (36), Alt Penedès (27), 
Vallès Occidental (22), Bages 
(21), Anoia (15), Vilafranca 
(15) i Moianès (9). 

A principis d’any es va fer un acte commemoratiu a la Llotja de Mar de Barcelona.

Fa deu anys que 
es va implementar 
a Catalunya el 
Sistema de Qualitat 
Turística en 
Destinacions, el 
segell SICTED

Quinze empreses de l’Anoia tenen el 
segell de Qualitat Turística

L’empresa de transports Masats 
rep el premi Guillem Catà

El SICTED a l’Anoia
Un total de 15 empreses tu-
rístiques disposen del certifi-
cat de qualitat SICTED, una 
distinció d’àmbit estatal que 
reconeix la competitivitat de 
les empreses del sector. Les 
quinze empreses que tenen 
el distintiu són: la brigada de 
l’Ajuntament de Calaf, Cal 
Barrusca, Cal Fuster de la 
Plaça, Cal Grau de la Llavine-
ra, el forn Cal Prat, el Celler 
Cal Prat, l’oficina de Turisme 
de Calaf, El Castell de Boixa-
dors, La Torre de la Manresa-
na, l’Observatori de Pujalt, el 
museu de la Pell i Comarcal 
de l’Anoia, Punt d’Informació 
Cultural i Turístic d’Igualada, 
la Torre Nova Resort, Globus 
Kontiki i Cava Pagès Entrena.
Per aconseguir l’adhesió́ i/o 

mantenir-la, les empreses han 
de complir uns indicadors de 
qualitat, unes mesures de bo-
nes pràctiques recollides en 
un manual. 
A més,  reben  un pla formatiu, 
assisteixen a tallers i partici-
pen en grups de treball. Una 
entitat externa avalua cada 
any el compliment del manual 
de bones pràctiques i supervi-
sa que les empreses apliquin 
tots els indicadors de qualitat 
exigits.
El Consell Comarcal és l’ens 
encarregat de gestionar les 
acreditacions, un projecte que 
té la voluntat d’incrementar la 
competitivitat de les empre-
ses turístiques de la comarca 
i augmentar els estàndards 
de qualitats turística de la 
destinació́. 
Les empreses i entitats turísti-
ques, així com els productors, 
comerços i restaurants que 
estiguin interessats en adhe-
rir- se o bé vulguin obtenir més 
informació́, es poden adreçar 
al Departament de Promoció 
Comarcal del Consell Comar-
cal de l’Anoia 
(telèfon 93 805 15 85).
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La Demarcació de la Catalu-
nya Central del Col·legi d’En-
ginyers Industrials de Catalu-
nya ha decidit atorgar la 36a 
edició del premi Guillem Catà 
a l’empresa manresana de 
transports Masats SA, que és 
l’adjudicatària del transport 
urbà i interurbà d’Igualada i la 
Conca d’Òdena.
El jurat està format per engi-
nyers industrials de les comar-
ques de l’Anoia, el Bages, el 
Berguedà i Osona, i també, 
entre d’altres, per Blai Paco 
Sánchez, president de la Unió 
Empresarial de l’Anoia.
El premi s’ha decidit atorgar 
a l’empresa Masats “pel dis-
seny, desenvolupament i fabri-
cació d’innovadors sistemes 
d’accés, per vehicles de trans-
port col·lectiu de persones”.
La companyia Masats es va 
fundar l’any 1953 a Manre-
sa per Salvador Alapont Ma-
sats, dedicada a la reparació 
de vehicles en general. L’any 
1967 es va constituir pròpia-
ment Masats SA i el 1974, es 
construeix un primer edifici de 
1.000 m² a Sant Salvador de 
Guardiola i, desprès de suc-
cessives ampliacions, s’arriba 
als aproximadament 14.626 

m² actuals.
El 1988 es va arribar a un 
acord societari amb l’empresa 
alemanya Gebr. Bode GmbH 
& Co., dedicant-se també a 
la fabricació d’equips elèc-
trics i pneumàtics, i es creà 
una nova societat amb capital 
compartit, anomenada Bode 
Masats S.A., dedicada a la 
fabricació de portes d’alumini 
per a autobusos i autocars.
Més tard, el 1999 s’inicia la 
fabricació de rampes automà-
tiques d’accés de PMR a vehi-
cles urbans, amb disseny pro-
pi. L’any 2002 s’incorpora com 
a accionista majoritari de Ma-
sats, el carrosser Iriza, que es 
tradueix en una major obertu-
ra als mercats internacionals. 
El setembre de l’any 2003 es 
fusionen les dues societats, 
S.A. Masats i Bode Masats 
S.A., en la nova Masats S.A., 
que es converteix així en el 
segon fabricant europeu de 
sistemes de portes.
Aquest mateix any, Gebr. Bode 
GmbH & Co. es desvincula de 
Masats com a accionista.
En la actualitat Masats expor-
ta un 47% de la seva produc-
ció a més de 30 països. La 
seva plantilla està formada per 
unes 300 persones.

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

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ
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El departament de Dinamitza-
ció Econòmica de l’Ajuntament 
d’Igualada impulsa el taller 10 
claus per a vendre + al segle 
XXI, que es durà a terme els 
dies 18, 24 i 26 de novembre, 
de 9 a 13h, a IG-Nova Tecno-
espai (Av. Barcelona, 105).  
El curs consta de tres sessions 
de quatre hores que seran im-
partides per Joan Jubert, con-
sultor de l’empresa Jubert & 
Partners SL, director general 
d’empreses de consum durant 
més de vint anys, amb expe-
riència prèvia com a executiu 
i formador especialista en les 
àrees d’innovació, estratègia, 
màrqueting i vendes i organit-
zació i control de gestió.  
El taller, adreçat principalment 
a empresaris, comandaments 
i persones amb una activitat 
empresarial ja iniciada i en 
funcionament, està pensat 
com un espai per ajudar a re-
pensar el negoci, on l’empre-
sari interactuï amb un profes-
sional amb una dilatada vida 
empresarial, seguint i compar-
tint situacions i experiències 
que tenen com a objectiu des-
cobrir les seves oportunitats 
de millora. El continguts seran 
Repensant el Model de Ne-
goci, Fonament del nou màr-
queting per a clients, Final del 
màrqueting de producte, 20 
habilitats dels venedors excel-
lents, Orientació a client i La 
Multicanalitat i el nou rol d’In-
ternet. La inscripció al taller és 

El Tecnoespai es troba a l’edifici Ig-Nova, al carrer Lleida, a l’antic Amèlior.

Masquefa acollirà el 
13 de novembre una 
taula rodona sobre el 
sector TIC a l’Anoia

Cursos al Tecnoespai de millors de la 
competitivitat i sobre cooperatives

gratuïta i es pot formalitzar en-
viant un correu amb les dades 
personals a ignovaempresa@
aj-igualada.net. Aquest curs 
està cofinançat per la Diputa-
ció de Barcelona i emmarcat 
en el programa Catalunya Em-
prèn, del departament d’Em-
presa i Ocupació de la Gene-
ralitat de Catalunya i el Fons 
Social Europeu, d’acord amb 
el Programa Integral de Fo-
ment de l’Emprenedoria de la 
direcció general d’Economia 
Social i Cooperativa i Treball 
Autònom.  
A banda, el dijous, 19 de no-
vembre, a les 9h, també a 
IG-Nova Tecnoespai, es durà 
a terme una sessió sobre els 
canvis en la llei de cooperati-
ves. Amb el títol Com afecta-
ran els nous canvis de la llei a 
la meva cooperativa, l’objectiu 
de la trobada és donar a co-
nèixer als assistents les no-

El tercer trimestre del 2015 
la taxa de temporalitat - el 
número de treballadors 
amb contracte de duració 
determinada, comparada 
amb el conjunt d’assalari-
ats -segueix la tendència 
negativa iniciada el 2008-. 
Ara s’ha arribat al 26,2%, el 
punt  més alt fins ara, quan 
diuen que les dades ma-
croeconòmiques milloren. 
Probablement la raó està 
en la dualitat del mercat 
del treball. Els que tenen 
tots els drets, perquè han 
conservat la feina i els que 
en tenen molt pocs, per-
què accedeixen a una nova 
ocupació. El 2006 un de 
cada tres tenia un contrac-
te de durada determinada. 
Ara hi ha aproximadament 
quatre milions de perso-
nes en ocupació temporal. 
Els contractes més habitu-
als, segons l’EPA, són els 
temporals per obra o servei 
determinat. Els segueixen 
els eventuals per circum-
stàncies de la producció i 
els relacionats amb l’esta-
cionalitat o la temporada. 
Tots solen ser molt curts. 
El 40,9% dels contractes 
temporals de setembre del 
2015, tenen una durada in-
ferior a un mes. I el 22,5% 
de menys d’una setmana. 
Fins l’extrem que 174.500 
ocupats, ho són per menys 
de dos meses i 26.200 d’un 
sol dia. Únicament el 2,8% 
dura més de sis meses.
En tots aquests anys Es-
panya tampoc ha aconse-
guit augmentar els nivells 
d’ocupació i justícia social. 
Les diferències continuen. 
Com en tantes coses, és 
a la cua d’Europa. Segons 
l’índex anual que elabora la 
fundació Bertelsmann, l’Es-
tat espanyol ocupa la posi-
ció 23, entre els 28 estats 
membres de la UE. Ha per-
dut dues posicions respec-
te del 2014. Està només 
per davant d’Itàlia -un altre 
il·lustre-, Bulgària, Roma-
nia i Grècia. L’estudi posa 
l’accent en la situació dels 
menors i els joves. Alerta 
que el risc de pobresa en 
aquest grup vulnerable no 
ha deixat d’augmentar. És 
una situació preocupant a 
la que no s’endevina una 
millora en un futur proper. 
El 35,8% dels nens i joves 
ja estan en risc de pobresa 
i exclusió social -el 27,9% 
al conjunt de la UE- xifra 
que significa que viuen en 
nuclis familiars amb menys 

PERE PRAT

del 60% de la renda mitja-
na. Actualment hi ha 5,4 mi-
lions de joves a Europa que 
ni estudien ni treballen. En 
25 dels 28 estats membres 
el nombre ha anat en aug-
ment des del 2008 i tan sols 
a Alemanya i Suècia han 
millorat les seves perspecti-
ves laborals. L’estudi atribu-
eix aquest retrocés al crei-
xent endeutament públic, 
l’estancament de la inversió 
en R+D i l’envelliment de la 
societat. L’informe situa Su-
ècia, Dinamarca, Finlàndia i 
Holanda a la part més alta 
de la classificació de justí-
cia social, encara que tam-
bé han registrat un retrocés 
en els seus nivells.
A Espanya la taxa d’atur va 
arribar al 21,3%, l’any 1985. 
El triple que la mitjana dels 
països d’Europa Occiden-
tal. El 1994 era el 24,1%, 
quan la mitjana europea 
era del 9,0%, i l’any 2013 
torna al 26,1% (un altre cop 
el triple que la mitjana eu-
ropea que és 8,2%). Veiem 
doncs que aquest problema 
és crònic al nostre país. I 
ara ja no es pot utilitzar la 
teràpia de la devaluació, 
que es va aplicar per sor-
tir de les crisis de 1985 i 
de 1994. Aleshores es va 
poder fer reduint la paritat 
de la pesseta, sabent que 
la devaluació era un esti-
mulant, no una cura. Però 
ara s’ha anat fent forçant la 
massa laboral. La reducció 
de salaris i la flexibilitat. I no 
haver de pagar indemnitza-
cions que eren les habituals 
abans de la crisis. 
Però malgrat aquestes 
dràstiques mesures, se-
guim on érem. Res permet 
pensar que estiguem en 
el camí d’una recuperació 
consistent. I el pitjor és l’eu-
fòria dels nostres dirigents, 
perquè significa que, un 
cop més, no han entès que 
el tractament que necessita 
el país és un altre. Juan Pa-
blo Riesgo, secretari d’Es-
tat per l’Ocupació, ha decla-
rat que “ni els treballadors, 
ni els seus representants, 
ni els empresaris, no són 
tramposos. És el govern 
qui ha de fer una regulació 
eficaç i eficient”. Però no 
sembla que ni en sàpiguen, 
ni vulguin fer gran cosa. I 
l’oposició, incapaç de fer al-
tres propostes que els sub-
sidis i els ajuts, no ofereix 
esperances de canvi. Cal 
que tothom tingui feina. I 
n’hi ha molta per fer. 

Temporalitat
laboral

vetats legals en la constitució 
d’empreses cooperatives. La 
sessió, que té una durada de 
dues hores, està adreçada a 
persones sòcies o treballado-
res de cooperatives, persones 
que es plantegen emprendre 
un projecte, així com perso-
nal tècnic de l’àrea de crea-
ció d’empresa i d’altres pres-
criptors del territori. La sessió 
serà impartida per Antoni Oró 
i Badia, director d’Aposta i  
economista. Les inscripcions 
són gratuïtes i es poden dur a 
terme per correu electrònic a 
ignovaempresa@aj-igualada.
net.  
Es pot obtenir més informació 
dels cursos i sessions a la web 
www.igualada.cat. 
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El sector de les empreses tec-
nològiques és un sector molt 
actiu i dels que millor ha resis-
tit la crisis. Els percentatges 
d’ocupació són clarament su-
periors a altres àmbits empre-
sarials i els professionals tro-
ben amb més facilitat, sortides 
relacionades amb la formació 
que han rebut.
Masquefa acollirà el 13 de 
novembre una taula rodona 
sobre el sector TIC a l’Anoia, 
amb la participació dels igual-
dins Jaume Catarineu, Blai 
Paco, Ramon Costa, Manel 
López i Ester Garcilopez, tots 
ells pertanyents al grup TIC 
Anoia i a la Unió Empresarial 
de la nostra comarca.
La sessió està adreçada a 
persones usuàries dels Ser-
veis d’Ocupació Locals.
Inscripcions i informació:
Piera - 937760076 - empresa-
iocupacio@ajpiera.cat
Masquefa - 937727828 - ctc.
serveiocupacio@masquefa.
net

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:
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L’any 2013 a Catalunya es van 
produir 537 morts per suïcidi, 
una taxa de 7,2 per 100.000 
habitants. A la Regió Sanitària 
Catalunya Central han estat 41 
morts, amb una taxa de 8,01 / 
100.000 habitants, superior a 
la mitjana de Catalunya. Des 
de l’any 2007, les morts per 
suïcidi superen les causades 
per accidents de trànsit. L’Or-
ganització Mundial de la Salut 
(OMS) determina que el suïcidi 
és un problema de salut públi-
ca de primera magnitud i ha 
alertat sobre l’augment mun-
dial de la mortalitat per suïcidi. 
S’estima que cada any un mi-
lió de persones se suïciden al 
món.
Les estadístiques no registren 
les temptatives autolítiques, 
però s’estima que existeix una 
raó d’1 a 20. És a dir, que hi 
ha 20 temptatives per cada 
suïcidi consumat. En general, 
les temptatives són més ele-
vades entre les dones que en 
els homes, tot i què la morta-
litat és més elevada entre els 
homes atès que solen utilitzar 
mètodes més radicals. És un 
problema de salut que està 
entre les primeres causes de 
mortalitat: evitable. El 86% de 
les persones que han intentat 
suïcidar-se presenten diagnòs-
tics psiquiàtrics, essent la de-
pressió major el principal factor 
de risc del suïcidi. 
  
El Codi Risc 
de Suïcidi (CRS)
D’acord amb les recomanaci-
ons de l’OMS, el Departament 
de Salut ha prioritzat la preven-
ció del suïcidi. Les polítiques 

El departament de Salut vol evitar els suicidis a Catalunya amb aquesta nova eina de prevenció.

Salut inicia el 
desplegament 
del nou Transport 
Sanitari Integral

La Generalitat posa en marxa 
a l’Anoia el Codi Risc Suïcidi

definides en el Pla de salut de 
Catalunya 2011-2015 tenen 
com a objectiu disminuir la 
mortalitat, augmentar la super-
vivència de la població atesa 
per conducta suïcida i prevenir 
la repetició de temptatives au-
tolítiques en els pacients d’alt 
risc. 
Per aquests motius,el Departa-
ment de Salut va començar a 
implantar al 2014 el Codi risc 
de suïcidi (CRS), que dimecres 
23 de setembre arribava a la 
Regió Sanitària de la Catalu-
nya Central.
El Codi defineix el circuit a se-
guir davant d’una temptativa 
de suïcidi. El primer avís el rep 
normalment el 061 CatSalut 
Respon, ja sigui via telefònica, 
per una activació d’atenció, o 
per qualsevol altre agent de 
salut. El 061 CatSalut Respon 
garantirà el control i el segui-
ment de tots els casos i rea-
litzarà una primera enquesta, 
a partir de la qual es determi-
naran els recursos a mobilitzar 
segons el grau de gravetat del 
cas. En els casos en què hi ha 

una necessitat d’assistència, 
aquesta es dóna in situ i es 
trasllada el pacient a un centre 
hospitalari, si és necessari. El 
pacient ja és visitat pel psiqui-
atre durant el mateix ingrés. 
En el cas que es determini que 
hi ha un risc alt o moderat de 
suïcidi, es programarà una vi-
sita a un centre de salut mental 
en un termini màxim de deu 
dies. Si es tracta d’un menor, 
aquesta visita serà dins els tres 
dies següents. El 061 CatSalut 
Respon farà un seguiment te-
lefònic proactiu post alta del 
pacient al cap d’un mes, per 
garantir que hagi acudit a la 
visita programada al centre de 
salut mental.    
Per tant, el Codi risc de suïcidi 
permet:
• Definir un procediment d’ac-
tuació específica urgent de tots 
els agents sanitaris implicats 
davant de la detecció d’un cas 
amb risc de suïcidi alt, amb 
l’objecte de reduir la mortalitat 
per aquesta causa o evitar el 
risc de noves conductes suïci-
des, amb un paper especial del 

061 CatSalut Respon / SEM i 
de l’equip de professionals de 
la xarxa de salut mental.
• Implantar un procediment ho-
mogeni d’actuació per millorar 
la seguretat dels pacients ate-
sos per conductes suïcides en 
els serveis d’urgències hospi-
talàries.
• Implantar un procediment 
homogeni per potenciar la con-
tinuïtat assistencial postalta 
d’urgències o d’hospitalització 
dels pacients atesos per con-
ductes suïcides (adults i me-
nors d’edat).
• Assegurar el seguiment pro-
actiu i la vinculació als centres 
de salut mental (CSM) dels pa-
cients que continuen amb risc 
i també el seguiment longitudi-
nal de l’atenció primària durant 
els primers dotze mesos poste-
riors a la temptativa autolítica, 
per prevenir-ne la repetició.
• Assegurar, des de qualsevol 
punt d’atenció sanitària, a les 
persones amb risc de suïcidi, 
una atenció proactiva i ade-
quada en funció del seu nivell 
de gravetat.
El CRS, facilita que part dels 
objectius que persegueix el 
CRS ja estiguin consolidats 
dins l’operativa habitual d’aten-
ció davant una temptativa de 
suïcidi. Així, les millores més 
evidents que comportarà la im-
plantació del Codi a la demar-
cació de la Catalunya Central 
seran el fet que l’activació del 
061 CatSalut Respon garan-
tirà el control i el seguiment 
de tots els casos i garantirà la 
continuïtat assistencial, ja que 
la derivació a la xarxa de salut 
mental s’ha de fer dins uns ter-
minis fixats. 
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Aquesta setmana, per Lleida, 
ha començat el desplegament 
del model millorat del Trans-
port Sanitari Integral a Cata-
lunya (TSI), les noves ambu-
làncies. El desplegament es 
realitzarà de manera gradual 
a tot el territori català, inclosa 
l’Anoia.
A partir d’ara, el Sistema 
d’Emergències Mèdiques 
s’encarregarà de centralitzar 
la gestió de tot el transport 
sanitari públic de Catalunya, 
fins ara coordinada entre el 
CatSalut (per al transport no 
urgent) i el SEM (per al trans-
port urgent). 
El model millorat del transport 
sanitari replanteja els recur-
sos disponibles en funció de 
les necessitats i els fluxos sa-
nitaris de cada territori. Inclou, 
com a novetat, la priorització 
de l’assistència dels pacients 
in situ sobre del trasllat dels 
mateixos, amb la incorpora-
ció de nous Vehicles d’Inter-
venció Ràpida (VIR). Els VIR, 
que no efectuen trasllats, són 
turismes més àgils que les 
ambulàncies convencionals i 
estan integrats per un metge i 
un TES. Estan situats estratè-
gicament a tot el territori, amb 
la finalitat d’oferir una primera 
valoració de l’estat del pacient 
així com dels recursos  per fer 
front a l’incident.
La pintura base de les noves 
unitats és d’un sol color, groc. 
Les ambulàncies incorporen 
canvi automàtic i tecnologia 
d’il·luminació per led, que per-
met tenir consums més bai-
xos d’electricitat i millora qua-
litativament l’anterior sistema 
d’il·luminació.
S’ha actualitzat tota l’electro-
medicina que contenen les 
ambulàncies, incloent un nou 
equipament monitor, cardio-
compressor i respirador d’últi-
ma generació. Es tracta d’un 
aparellatge que s’adapta a 
les necessitats del pacient al-
hora que facilita la feina dels 
professionals. A banda, s’han 
ampliat equipaments com el 
sistema de retenció, mobilit-
zació i immobilització infantil, 
fet que adapta les unitats per 
un millor trasllat pediàtric.
Les comunicacions entre les 
ambulàncies i la Central seran 
a través d’un PC, que dismi-
nuirà el trànsit de veu. L’ordi-
nador disposa d’un navegador 
específic per a emergències, 
que busca la ruta més ràpida, 
i que mostra automàticament 
tota la informació actualitza-
da, tant del lloc de l’incident 
com de l’estat del pacient.  

L’Hospital d’Igualada, present en el Congrés Català de Cirurgia 
REDACCIÓ / LA VEU

El Servei de Cirurgia de l’Hos-
pital d’Igualada ha estat pre-
sent en el 10è Congrés Català 
de Cirurgia que es va celebrar 
els dies 15 i 16 de Octubre a 
Barcelona a la Seu de l’Acadè-
mia de Ciències Mèdiques.
Encapçalat per el Dr. Josep 
Camps, Cap del Servei de Ci-
rurgia i el Dr. Xavier Viñas que 
participa en un estudi multicèn-
tric sobre la ràpida recuperació 
del malalt intervingut per càn-
cer de colon, es van presentar 
un total de 18 comunicacions.
La Dra. Lidia Blay es va cen-
trar en l’estudi del Càncer de 
Mama presentant els resultats 
d’un treball  multicèntric amb 
una base de dades que inclou 
1.000 dones afectades per 
aquesta malaltia i va incidir en 
les diferències que presenten 

els tumors per decidir entre 
la cirurgia conservadora o la 
mastectomia. 
El Dr. Luis Vega va presentar 
en diverses comunicacions 
l’experiència del Servei de Ci-

rurgia en les intervencions de 
la paret abdominal, hèrnies i 
eventracions  i en especial els 
resultats de les intervencions 
per laparoscòpia. 
La Dra. Marina Molinete va ex-

posar la resolució d’oclusions 
intestinals amb cirurgia per la-
paroscòpia amb la important 
millora que representa en el 
postoperatori. 
Per últim, el Dr. Kevin Oh-Ui-
ginn va presentar l’experiència 
del Servei en abdomen agut 
amb una interessant comuni-
cació sobre l’apendicitis aguda 
en la gent gran i la seva extir-
pació per laparoscòpia amb 
resultats postoperatoris molt 
satisfactoris per al pacient.
Una vegada més es va posar 
sobre la taula la important ex-
periència del Servei de Cirur-
gia de l’Hospital d’Igualada en 
el camp de la laparoscòpia i 
que ha fet que sigui centre de 
referència en la formació de 
especialistes d’altres hospital 
d’arreu del món.

Equip de l’Hospital d’Igualada present en el congrés de cirurgia.
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REDACCIÓ / LA VEU

Membres del cos d’Agents Ru-
rals del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació adscrits a l’Àrea 
Bàsica de l’Anoia van denun-
ciar ahir una persona i li van 
comissar el material sostret 
amb l’ajuda d’un detector de 
metalls a la zona de l’aerò-
drom d’Òdena.
Es tracta de material que cor-
respon a la guerra civil espa-
nyola, concretament munició 
de màuser i Mosin 7’62 Na-
gant soviètic (emprats pels 
republicans) i una moneda de 
deu cèntims de 1870, entre al-
tres elements.
Els Agents Rurals de  l’Anoia 
i el Bages han incrementat el 
control i la vigilància de les 
zones susceptibles de possi-
bles espolis (jaciments), com 
a mesura preventiva arran de 
l’efecte reclam que ha com-
portat l’aparició de les trinxe-
res que l’incendi d’Òdena va 
deixar al descobert.
És molt important preser-
var els contextos arqueolò-
gics encara que siguin de la 
guerra civil, on podem trobar 
restes humanes. Actualment 
hi ha associacions de famili-
ars de desapareguts que els 
busquen. Si alterem els con-
textos amb la sostracció dels 
elements, amb l’ajuda d’apa-
rells detectors de metalls, po-
dem perdre informació essen-
cial per a la identificació dels 
cadàvers.

Els organitzadors, amb l’alcalde de la ciutat Marc Castells.

Agents Rurals enxampen un 
espoliador de patrimoni cultural

Recordem que no es pot rea-
litzar cap recerca que no es-
tigui degudament autoritzada 
pel Departament de Cultura i 
amb coneixement de l’Ajunta-
ment del municipi. Fer-ho de 
manera il·legal pot comportar 
sancions econòmiques, fins i 
tot responsabilitats penals.
L’ús de detectors de metall per 
a la prospecció de terrenys en 
recerca d’objectes històrics és 
prohibit, i l’extracció d’objectes 
en zones catalogades com a 
jaciment arqueològic pot arri-
bar a ser constitutiu de delicte 
contra el patrimoni històric i 
castigar-se amb penes d’1 a 3 
anys de presó i multa de 12 a 
24 mesos.
El Departament de Cultu-
ra i el d’Agricultura tenen un 
conveni que permet conèixer 
i protegir més eficaçment el 
patrimoni cultural immoble de 
Catalunya i facilitar la coor-
dinació dels diferents actors 
que operen sobre el territori 
en matèria de protecció del 
patrimoni cultural.

REDACCIÓ / LA VEU

La primera edició de la cursa 
i caminada Alzheimer Race, 
celebrada a Igualada el passat 
20 de setembre, ha tancat el 
seu balanç econòmic fent una 
aportació de 4.029€ a favor 
de la delegació Anoia de l’As-
sociació de Familiars d’Alzhei-
mer de Barcelona (AFAB).
La cursa, organitzada per 
l’Hospital de Dia Sant Jordi del 
Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada (CSSI) amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
va comptar amb més de 600 
persones inscrites que van 
recórrer el passeig Verdaguer 
i l’anella fluvial per aquesta 
causa solidaria.
L’èxit de la primera edició ha 
fet que els organitzadors ja 
hagin anunciat que la cursa 
tindrà continuïtat l’any vinent, 
amb una segona edició pre-
vista per al diumenge 18 de 
setembre de 2016.
Aquest dimecres, 28 d’octu-
bre, s’ha realitzat a l’Ajunta-
ment d’Igualada l’acte d’en-
trega dels fons recaptats amb 
la presència de Joana Varea, 
presidenta de la delegació 
Anoia de l’AFAB, i Marc Cas-
tells, president del CSSI i al-
calde de la ciutat. 
Els fons obtinguts provenen 
de les inscripcions i donacions 
des participants, de l’aportació 
de 2.000€ del patrocinador 
principal, l’Obra Social “la Cai-
xa”, i de la resta d’empreses 
que han fet aportacions. Han 
donat suport econòmic les em-
preses Hineutra, Més Motor 
Anoia, Servisimó, Taxis Igua-
lada i el Comitè d’Empresa 
dels treballadors del CSSI. En-

La cursa per l’Alzheimer va recollir 
4.029€ per a l’Associació de Familiars

tre les empreses i entitats que 
han aportat obsequis, produc-
tes i serveis hi ha AquaSOS, 
Caldo Aneto, Cansaladeria 
Esquius, Càtering Ca La Nuri, 
Caves Bohigas, Celler Figue-
res, Comerciants del Mercat 
de la Masuca, Cuinats Torres, 
Dillepasa, Elements, Flors Ro-
set, Forn Alemany, Forn de pa 
Cal 21, Forn Jaume i Vicenç, 
Forn Montserratina, Fotos 
Roig, Fruiteria Carme i Llu-
ís, Gimnàs Calfont, Igualada 
Comerç, Imprenta Codorniu, 
L’Art de la Llum, La Cassoleta 
de Cal Font, Les Confeccions, 
Munich, Pastisseria Pla, Pèl i 
Ploma, Perfumeria Cal Gas-
par, Punto Blanco, Railhome 
BCN, Rètols Planell, Super-
mas, Tecnocolor, Tot Marca 
Òdena, Tuga i Unigràfic.
En l’organització han col-
laborat Creu Roja Anoia amb 
la cessió d’una ambulància i 
personal voluntari,  Cuidadors 
Anoia amb suport logístic, la 
Fundació Sociocultural Atlas 
amb voluntaris repartits pel re-

corregut i suport logístic, Ocis-
port amb assessorament tèc-
nic, Therana Teràpies Naturals 
Cos i Ment amb massatgistes, 
Josep Balcells, en la capta-
ció de fotografies, AerofullHD 
amb un dron multicòpter que 
captava imatges aèries, Jordi 
Balcells, en la gravació i edi-
ció de vídeo, i Rubén Torrecilla 
Decoració amb suport logístic.
A la causa també s’hi han su-
mat esportistes coneguts com 
els pilots Toni Bou, Marc Már-
quez i Jordi Viladoms, i els at-
letes Elena Barlabé, Toni Mar-
tínez, Noemí Moreno, Marc 
Moreno, Jordi Moreno, Albert 
Moreno, Anna Noguera, Èlia 
Pascual, Níria Pascual, Josep 
M. Planell, Roger Roca i Fran-
cesc Solé.
Des de l’organització s’ha fet 
un agraïment públic a tots els 
participants, esportistes, vo-
luntaris i entitats i empreses 
col·laboradores, que han su-
mat esforços per fer front a 
una malaltia com l’Alzheimer. 

Una empresa igualadina instal.la un 
desfribil.lador a la Sala i el C. Mercantil
REDACCIÓ / LA VEU

El local d’oci nocturn situat a 
l’emblemàtic edifici del Cercle 
Mercantil, La Sala, ja és un es-
pai càrdio-protegit gràcies a la 
instal·lació d’un desfibril·lador 
–DEA– de la mà de l’empre-
sa igualadina Cardiac Future 
iDEA. En aquest cas, la popu-
lar sala de festes no en serà 
l’única beneficiària, sinó que la 
càrdio-protecció serà compar-
tida amb l’entitat Cercle Mer-
cantil. Cardiac Future iDEA no 
només s’ha encarregat de la 
instal·lació del dispositiu DEA 
sinó que també ha dut a terme 
la formació d’una vintena de 
treballadors, des de personal 
de seguretat fins a cambrers, 
responsables del local i mem-
bres del Cercle Mercantil i, a 

més, realitzarà el manteni-
ment integral de la instal·lació.
Els DEA són aparells que per-
meten efectuar reanimacions 
en cas d’aturada càrdio-res-
piratòria i que es converteixen 
en imprescindibles, totalment 
automàtics i molt fàcils d’utilit-
zar per qualsevol ciutadà. En 

aquest cas, es tracta, a més, 
del primer desfibril·lador auto-
màtic que dóna les instrucci-
ons en llengua catalana. 
L’empresa instal·ladora dels 
DEA, Cardiac Future iDEA, es 
dedica exclusivament a oferir 
serveis de càrdio-protecció i 
ho fa de manera integral, des 
de la instal·lació d’aparells fins 
a la formació de professionals. 
Aquest 2015 l’empresa ha am-
pliat un 25% la seva plantilla 
i fruit d’un innovador sistema 
de manteniment i control dels 
aparells ha fet el salt a l’àmbit 
estatal signant contractes de 
serveis amb diferents adminis-
tracions públiques i privades 
d’Andalusia, Aragó, Comunitat 
Valenciana, Madrid, Balears i 
Castella-Lleó. 

El subscriptor/lector de la VEU amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment 
exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a CAMINS DE VENT a incorporar les dades 
que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la 
�nalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis de CAMINS DE VENT, així com 
de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que CAMINS DE VENT o LA VEU 
puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 
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L’establiment de Caprabo del 
carrer de Sant Josep acollirà 
demà dissabte 7 de la Fira de 
Productors de Proximitat de 
l’Anoia, amb 20 productors i 
214 referències de les nostres 
contrades. 
La fira incrementa enguany 
en 9 el nombre de proveïdors 
i cooperatives agroalimentàri-
es i amb 84 el nombre de re-
ferències, respecte a l’edició 
d’aquesta mateixa fira que 
es va celebrar ara fa un any i 
que ha significat un augment 
del 100% en vendes durant 
aquest període. En total 20 
productors i cooperatives 
agroalimentàries de la comar-
ca de l’Anoia  donaran a tastar 
els seus productes al públic 
demà dissabte, des de les 
10h. del matí i fins a les 14h. 
de la tarda, a la zona de pàr-
quing del supermercat.

Nou productors 
nous de l’Anoia
En aquest últim any i donada 
la bona acceptació que ha tin-
gut el producte de proximitat, 
es presentaran 9 productors i 
cooperatives agroalimentàries 
nous que s’han incorporat en 
aquests últims dotze mesos, 
com la vedella de Can Mar-
bres, els iogurts de La Tossa i 
mató del Canadell, el pollastre 
de Closa i Fills, la botifarra de 
Calaf de Closa, el xai de Can 
Caselles, les pizzes de Traver-
tino, l’horta de Can Massana i 
els vins i caves de Bonans, 
amb un total de 84 noves re-
ferències. 
La venda del productes de 
proximitat en els supermer-
cats Caprabo a la comarca 
de l’Anoia ha experimentat un 
augment del 100% en l’últim 
any. La firma catalana alimen-
tària disposa de sis supermer-
cats a la comarca (4 a Iguala-
da, 1 a capellades i 1 a Piera) 
que sumen prop de  5.000 me-
tres quadrats.  
A més Caprabo ha cregut 
oportú que alguns d’aquest 
productes, com el vi Bohigas, 
la xarcuteria d’Ibañez, l’oli de 
Cal Sadurno i la carn de Can 
Mabres, puguin vendre’s, tam-
bé, a les botigues de Caprabo 
a Barcelona i àrea metropoli-
tana. 
La mostra serà inaugurada per 
l’alcalde Marc Castells, amb 
la presència del president del 
Consell Comarcal, Xavier Bo-
quete, i Lluís Lletjós, Director 
dels Serveis Territorials d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Catalunya 
Central.  
Aquestes són les empreses 
de l’Anoia que es poden tro-

Fernando Tercero, responsable de productes de proximitat de Caprabo, dimarts al matí a l’establiment del carrer St. Josep, a Igualada.

La fira de productes 
de proximitat en una 
gran superfície va 
ser una prova pilot a 
Igualada, però el seu 
èxit l’ha fet repetir 
en diferents ciutats 
catalanes

Caprabo organitza demà una nova Fira de Productors i Proximitat 
de l’Anoia, una iniciativa que ha exportat per tot el país

bar entre els articles presents 
a Caprabo: Productes Làctics 
La Tossa, Agromasana, Josep 
Maria Closa Busquets, Can 
Mabres Ramaders, Bonans 
S.C.P, Closa i Fills, Can Case-
llas, Pizzes Travertino S.C.P, 
Mir Pous Girona, Fermí Bohi-
gas, Sagarra Bascompte, Jor-
di Torra Vendrell, Formatges 
Veciana, Xarcuteria Ibañez, 
Moli d’oli Cal Nasi, Ous Cla-
rassó, Oliva Codina José Ma-
ria. Molí d’oli Cal Sadurní, La 
Fleca de Jorba i Formatgeria 
Ancosa.

Una iniciativa d’èxit
Fernando Tercero, responsa-
ble de la secció de Productes 
de Proximitat de Caprabo, ex-
plicava dimarts a Igualada, a 
l’establiment del carrer de Sant 
Josep, que la política de l’em-
presa d’apostar per aquest 
tipus de productes propers 
geogràficament al client “està 
essent tot un èxit”. Caprabo ha 
anat incorporant diferents ves-
sants de productes, amb més 
proveïdors locals i comarcals 
de carns, fruites, verdures, 
vins i formatges, amb “bona 
resposta del client, que agra-
eix aquest suport a les empre-
ses de casa seva, però alhora 
també l’ajuda a conèixer millor 
negocis que, en alguns casos, 
no sabia ni que existien”.
De fet, la fira de productes de 
proximitat va tenir la seva pri-
mera edició a Igualada, que es 
va escollir com a prova pilot. 
“Va ser tant l’èxit que ens vam 
engrescar i s’ha repetir des-
prés al Camp de Tarragona, 

al Gironès, al Berguedà i al 
Maresme, i a tot arreu ens ha 
anat molt bé”, explica Fernan-
do Tercero.

Recuperar l’esperit 
de proximitat
Que un comerç de grans di-
mensions com Caprabo aposti 
pel producte de proximitat re-
presenta un trencament. “Ha 
servit per recuperar un espe-
rit d’aposta per l’empresa del 
país que potser havíem perdut 
una mica”, diu Tercero. No en 
va, Caprabo era inicialment 
una empresa cent per cent 
catalana fins que va compartir 
negoci amb la basca Eroski. 
“Ara hem vist que val la pena 
aquest canvi que hem fet, 
costa una feinada de dur-lo 
a terme, però la resposta és 
positiva, estem molt agraïts 
als nostres clients i també als 
proveïdors que hi col.laboren. 
Estem segurs que n’hi haurà 
més, perquè aquest és un pro-
jecte en creixement”.

Programa de proximitat 
per comarques 
El Programa de Proximitat 
per Comarques ha permès a 
Caprabo portar productes de 
totes les comarques catalanes 
als seus supermercats. Això 

s’ha traduït en la introducció 
de més de 1.700 noves refe-
rències de productes de proxi-
mitat en les seves botigues de 
més de 260 petits productors  
i cooperatives agroalimentà-
ries. El programa ha culminat 
a Barcelona i la seva àrea 
metropolitana amb una inicia-
tiva denominada “Caprabo et 
porta el millor de les nostres 
comarques” amb una selecció 

de productes. A l’any 2013 Ca-
prabo es va convertir en l’únic 
supermercat amb el distintiu 
oficial del departament d’Agri-
cultura de la Generalitat “Se-
gell de Proximitat”. 
Caprabo, companyia de su-
permercats de referència, va 
néixer a Barcelona el 1959. 
Té una xarxa de 319 super-
mercats, ubicats a Catalunya 
i Navarra. La companyia re-
presenta el supermercat urbà 
de prestacions amb el major 
nombre de referències, que 
combina l’oferta d’estalvi amb 
l’oferta en marques més àm-
plia del mercat. Cada dia, més 
de 220.000 persones compren 
als supermercats Caprabo. 
Més d’1,2 milions de persones 
utilitzen de manera regular la 
targeta client de Caprabo. Ca-
prabo és pionera en la venda 
d’alimentació per Internet a 
través de www.capraboacasa.
com i la primera companyia 
en disposar d’app de compra 
completa.  Forma part del grup 
basc Eroski, del qual suposa 
el 20% del negoci.    

La fira es farà al 
pàrquing del 
Caprabo del carrer de 
Sant Josep, des de 
les 10 del matí i fins 
les 2 del migdia

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només 
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que es celebrarà a finals de mes.

Per més informació truca al tel. 93 804 24 52
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Els vilafranquins ja han visi-
tat la Jiaotong University de 
Shanghai per participar a un 
dels actes de la Barcelona 
Catalonia Cultural Week, que 
se celebra a Shanghai amb 
motiu del desè aniversari del 
Casal Català i el quinzè de 
l’agermanament de les ciutats 
de Shanghai i Barcelona de l’1 
al 8 de novembre.
Els verds han estat presents 
en la preestrena del documen-
tal ‘The peach blossom gar-
den’, de producció catalana, 
que explica el naixement dels 
Xiquets de Hangzhou i el seu 
dia a dia a l’empresa Antex.
En l’acte també ha comptat 
amb la presència dels Xiquets 
de Hangzhou, que al costat 
dels verds han hagut d’aixecar 
els seus castells sota cobert 
degut a la pluja. La Biblioteca 
Quian Xuesen Library ha estat 
el marc excepcional de l’actu-
ació castellera. Els Castellers 
de Vilafranca han descarregat 
el quatre de set amb l’agulla, 
el quatre de vuit, la torre de 
set i un vano al pilar de cinc, 
mentre que els Xiquets de 

Hangzou descarregaven el 
tres de sis amb l’agulla, el tres 
de set, la torre de sis i un pilar 
de quatre. Demà els castellers 
vilafranquins es desplaçaran 

Els Castellers de Vilafranca ja captiven el 
públic asiàtic

fins a la ciutat de Hanghzou on 
visitaran l’escola Greentown i 
les instal·lacions de l’empre-
sa Antex seu dels Xiquets de 
Hanghzou.

La Unió Empresarial del Pe-
nedès (UEP) ha presentat al·
legacions a l’estudi del projec-
te d’interconnexió de la línia 
de tren convencional amb la 
d’alta velocitat al Penedès que 
el Ministeri de Foment tenia en 
exposició pública.
La UEP ha volgut anar més 
enllà del simple posiciona-
ment verbal i ha presentat 
cinc al·legacions formals per 
defensar principalment que 
aquesta interconnexió de les 
vies es faci entre la Granada 
i Subirats ja que això permet  
que la futura estació de trens 
regionals s’ubiqui a Vilafranca 
del Penedès. D’aquesta ma-
nera, els usuaris de rodalies 
podrien utilitzar aquests trens 
per desplaçar-se tant a Bar-

celona com a Tarragona fent 
servir la via d’alta velocitat, fet 
que escurçaria el trajecte en 
25 minuts en el cas de Bar-
celona i a més de la meitat de 
temps, en el cas de Tarrago-
na. El fet que aquests trens rà-
pids s’aturessin a l’estació de 
Vilafranca suposaria un bene-
fici directe pels milers d’usua-
ris no només del Penedès sinó 
de les comarques veïnes com 
el Garraf, l’Anoia i el Bages, 
avui interconnectades per car-
retera a través de la C·15.
El Ministeri de Foment, però, 
no sembla ara per ara gaire 
disposat a tirar l’obra enda-
vant ja que la considera poc 
viable econòmicament. Fo-
ment contempla en l’estudi 
dues alternatives d’ubicació 

de la interconnexió: Vilafran-
ca·La Granada i l’Arboç, al 
Baix Penedès.
La UEP, tal com també defen-
sen la Generalitat i els ajun-
taments de Vilafranca, Reus 
i Tarragona, considera que 
l’alternativa de l’Arboç és la 
menys apropiada perquè no 
té la quantitat d’usuaris po-
tencials ni el retorn econòmic 
que pot acabar tenint l’opció 
de Vilafranca per al conjunt 
del territori. Per a la Unió Em-
presarial del Penedès, no es 
tracta d’una lluita territorial 
sinó de buscar el màxim de 
bé comú i, en aquest sentit, 
l’opció d’ubicar la interconne-
xió entre la Granada i Subirats 
també seria a la llarga la més 
econòmica ja que no caldria 

construir una nova estació de 
trens regionals sinó que no-
més s’hauria de reconvertir la 
de Vilafranca.
Un dels altres principals ar-
guments que planteja la UEP 
en les seves al·legacions és el 
benefici que tindrà l’obra per 

La UEP presenta al·legacions a la interconnexió 
ferroviària al Penedès

al desenvolupament econò-
mic de tot el Penedès i el seu 
entorn. Tant sols a l’Alt Pene-
dès hi ha censades més de 
3.300 empreses, un 10% de 
les quals representen una fac-
turació superior als 6.000.000 
d’euros anuals.

Responsable tècnic
Important empresa industrial 

fabricant de film retràctil
situada a Torà (Lleida)

NECESSITA

Un perfil professional amb formació tèc-
nica i alts coneixements en electrònica, 
ofimàtica industrial i mecànica. Amb 
experiència en planificació dels manteni-
ments correctius i preventius, així com 

de la resolució d'avaries.

Interessats enviar CV amb foto a
 G&R Consultors Associats, S.L. 

E-mail; gir@girconsultors.com

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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Un equip d’investigadors de 
l’Institut Català de Paleonto-
logia Miquel Crusafont descriu 
a la revista Science el nou gè-
nere i espècie, Pliobates cata-
loniae, a partir d’un esquelet 
procedent de l’abocador de 
Can Mata dels Hostalets de 
Pierola, Catalunya. Les res-
tes corresponen a una femella 
adulta que ha estat batejada 
com a “Laia”. Pesava uns 4-5 
kg, s’alimentava de fruits tous 
i grimpava per les capçades 
dels arbres penjant-se even-
tualment de les branques. Té 
11,6 milions d’anys i, en ter-
mes de parentiu, tot just pre-
cedeix la divergència entre els 
homínids (grans antropomorfs 
i humans) i els hilobàtids (gi-
bons), per la qual cosa té im-
portants implicacions per a 
reconstruir el darrer ancestre 
comú de tots dos grups.
Els hominoïdeus actuals són 
un grup de primats que in-
clou els simis antropomorfs 
de mida petita (els gibons i 
siamangs, que constitueixen 
la família dels hilobàtids) i 
els grans simis antropomorfs 
(orangutans, goril·les i xim-
panzés) que, conjuntament 
amb els humans, conformen 
la família dels homínids. 
Investigadors de l’Institut Ca-
talà de Paleontologia Miquel 
Crusafont (ICP) han descrit el 
nou gènere i espècie d’homi-
noïdeu extint, Pliobates cata-
loniae, a partir d’un esquelet 

parcial compost per 70 restes 
fòssils trobades l’any 2011 en 
un dels jaciments de la sèrie 
estratigràfica de l’Abocador de 
Can Mata. En destaquen bona 
part del crani i la dentició, i una 
part del braç esquerre que in-
clou diversos elements de les 
articulacions del colze i el ca-
nell. Correspon a un simi de 
mida similar a la dels gibons 
actuals més petits (entre 4 i 5 
kg), que va viure fa 11,6 mili-
ons d’anys. Pliobates mostra, 
per primera vegada en un pri-
mat fòssil d’aquesta mida, tot 
un conjunt de trets caracterís-
tics dels hominoïdeus actuals 
presumiblement heretats a 
partir del seu darrer ancestre 
comú, el qual probablement 
va viure a l’Àfrica uns quants 
milions d’anys abans que Pli-
obates.

capgira tot”, afirma.
Les adaptacions de l’esquelet 
postcranial de Piobates cata-
loniae indiquen una locomoció 
que hauria consistit principal-
ment en grimpar de manera 
lenta i cautelosa per les cap-
çades dels arbres, amb una 
gran flexibilitat de moviments 
i certa capacitat de penjar-se 
de les branques. L’estudi de 
les marques microscòpiques 
deixades pels aliments a la 
superfície masticatòria de les 
dents poc abans de la mort 
indiquen una dieta essencial-

La troballa de Pliobates cons-
tata un altre cop que el com-
plex de jaciments de l’Aboca-
dor de Can Mata és un dels 
llocs més importants del món 
per estudiar l’origen dels ho-
minoïdeus actuals. El control 
paleontològic que s’ha realit-
zat de les obres d’ampliació 
de l’abocador durant els dar-
rers 13 anys, sota la supervi-
sió científica de l’ICP, ha per-
mès recuperar extraordinàries 
restes fòssils de primats de 
fa entre 12.5 i 11.5 milions 
d’anys. En destaquen l’esque-

Apareixen restes d’un nou gènere i espècie, el Pliobates 
cataloniae a l’abocador de Can Mata dels Hostalets
Les restes corresponen a una femella adulta, que ha estat batejada amb el nom de "Laia" i tenen 11,6 milions d'anys

ment frugívora, és a dir, basa-
da principalment en fruits ma-
durs i tous, com en els gibons 
actuals.
El nom del nou gènere (Plio-
bates) respon a la contracció 
dels noms de gènere Pliopithe-
cus (que significa “més simi”) i 
Hylobates (“aquell que camina 
o habita pels arbres”), en al-
lusió a les similituds primitives 
amb altres antropoïdeus de 
mida petita coneguts prèvi-
ament (els pliopitecoïdeus) i 
les resemblances, pel que fa 
a caràcters derivats, amb els 
actuals gibons (hilobàtids). 
L’epítet específic (cataloniae) 
és una referència geogràfica a 
la ubicació del jaciment a Ca-
talunya. L’espècimen ha estat 
batejat amb el nom de “Laia”, 
diminutiu familiar d’“Eulàlia”, 
patrona de Barcelona i que 
literalment significa “la qui 
parla bé, l’eloqüent”, pel nou 
coneixement que aporta a la 
ciència.

L’Abocador de Can Mata, un 
jaciment excepcional

let de Pierolapithecus catalau-
nicus (conegut com en “Pau”), 
trobat l’any 2002 i descrit el 
2004, així com el crani d’Ano-
iapithecus brevirostris (“Lluc”), 
descrit l’any 2009.
Durant el Miocè mitjà i princi-
pis del superior, la zona on ac-
tualment hi trobem l’abocador 
corresponia a un bosc tancat 
amb un clima càlid i humit i al-
gunes masses d’aigua perma-
nents, la qual cosa va afavorir 
una gran diversitat faunística, 
tal com mostren les prop de 80 
espècies de mamífers que s’hi 
han reconegut, a més de di-
versos amfibis, rèptils i ocells. 
Així, a banda de primats homi-
noïdeus i pliopitecoïdeus, s’hi 
han trobat mamífers de mida 
petita (insectívors i rosega-
dors), ungulats diversos (com 
per exemple cavalls, rinoce-
ronts i cérvols), molts carní-
vors (incloent els coneguts 
com a “falsos dents de sabre”, 
actualment extingits) i probos-
cidis llunyanament emparen-
tats amb els elefants actuals.

Una troballa que proporcio-
na moltes pistes sobre l’an-
cestre dels hilobàtids i els 
homínids
La troballa canvia radicalment 
el model acceptat fins ara so-
bre l’ancestre dels hilobàtids 
i els homínids, a més de pro-
porcionar pistes molt sòlides 
sobre l’origen dels gibons ac-
tuals. “L’origen dels gibons és 
un misteri degut a la manca de 
registre fòssil, però fins ara la 
majoria de científics pensaven 
que el seu darrer avantpassat 
comú amb els homínids havia 
de ser de mida gran, ja que 
tots els hominoïdeus fòssils 
indubtables trobats fins ara ho 
eren”, explica David M. Alba, 
l’investigador de l’ICP que 
encapçala l’estudi que publi-
ca la revista Science. Fins la 
descripció de Pliobates, tots 
els simis fòssils de mida petita 
(entre 5 i 15 kg) que s’havien 
trobat tenien un estructura 
corporal massa primitiva per 
a tenir una relació de parentiu 
estreta amb els hominoïdeus 
actuals. “Aquesta troballa ho 

Crani original del Pliobates cataloniae

Excavacions a l’Abocador de can Mata

Reconstrucció del crani i la cara del Pliobates
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El I Festival de curtmetratges 
de terror Noche de Miedo or-
ganitzat per +QCine el pas-
sat dissabte 31 d’octubre ja 
té guanyador. Mr. Dentonn, 
d’Iván Villamel, es va endur el 
primer premi, dotat amb 250 
euros, amb aquest curt que 
ja va ser nominat a la prime-
ra edició del Rewind Festival 
i que també ha estat premiat 
en altres festivals de curtme-
tratges.
Va recollir el premi Èric Vi-
llamel, germà del director i 
productor associat d’aquest 
curt ambientat en els contes 
clàssics dels anys 80. Un re-
lat místic que va fer reviure els 
assistents les històries més 
terrorífiques de l’home del sac.
A banda d’aquest primer pre-
mi, l’organització va lliurar un 
premi especial al curtmetratge 
“El ritual de la Felicidad” per 
la seva originalitat. El seu di-
rector, Carlos Ocho, va pujar 
a l’escenari per rebre el premi 
mentre era llargament ovacio-
nat. Ocho va mostrar-se agra-
ït perquè s’hagi reconegut el 
seu curt en el que hi ha treba-
llat durant un any i mig amb la 
voluntat de sembrar una llavor 
de consciència entre el seu 
públic. 
En aquest curt que explica 
la història d’en Fèlix (Eudalt 
Font), un noi jove, ben plantat, 
amb èxit, però que no és feliç. 
La seva núvia, paper que in-
terpreta l’actriu Garazi Beloki, 

li recomana seguir un ritual de 
dotze passos per aconseguir 
la tan anhelada felicitat. Però 
els plans no sempre surten bé.
Les dues actrius del curt de 
Carlos Ocho, Garazi Beloki i 
Victoria Llena, van participar 
també al lliurament dels pre-
mis. Llena va destacar la in-
tensitat dels rodatges i la bona 
sintonia que s’ha creat entre 
els actors de repartiment. 
Mentre que la jove actriu Ga-
raxi Beloki, va agrair el premi 
i l’oportunitat que li ha ofert 
Ocho “per créixer i madurar 
com actriu”. 
També van assistir al lliura-
ment de premis d’aquest I 
festival de curts de terror, el 
director Jan Martínez que va 
quedar finalista amb el curt 
Smile, un dels més aplaudits 
del certamen. Martínez va 
venir acompanyat d’una part 
de l’equip que va contribuir 

econòmicament a finançar el 
projecte que explica la histò-
ria d’un pare de família que 
comença a tenir malsons a les 
nits i la seva visió de les coses 
produiran grans canvis en la 
seva vida.
Els organitzadors del I Festival 
de curts de terror, Javier Pé-
rez-Vico i Raül Bocache, han 
fet una valoració molt positiva 
de la “Noche de miedo” que va 
tenir lloc el passat 31 d’octu-
bre, malgrat no aconseguir un 
públic massa nombrós. Raül 
Bocache ha destacat sobretot 
la part tècnica: Projecció i so. 
Pérez-Vico i Bocache valoren 
ara convocar novament el fes-
tival de curts de terror però sí 
que tenen clar que si el tornen 
a convocar serà en unes dates 
diferents, fora de la setmana 
de Halloween per evitar actes 
com el Passatge del Terror 
que els pot restar públic. 

Mr. Dentonn guanya el premi al Millor 
Curtmetratge en el festival Noche de miedo

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El temporal de vent i pluja ha 
deixat diverses incidències 
a Vilanova del Camí. Un pa-
rell d’arbres caiguts, entrades 
d’aigua a diferents edificis, ac-
tivitats anul·lades perquè no 
es podien realitzar i fins i tot 
un vehicle aturat en una zona 
inundable. Segons fonts poli-
cials, els Bombers van haver 
de fer unes quantes sortides 
al nostre municipi en una jor-
nada que des de les 22 h de 
dilluns i fins 8 h, va portar el 
cos a atendre 141 serveis per 
inundacions i des de l’inici del 
temporal a atendre 626 ser-
veis.
Les incidències més desta-
cades a Vilanova del Camí 
per aquest episodi de plujat 
abundant ha estat el de dos 
arbres caiguts, un a la plaça 

dels Claramunt i l’altre en la 
cruïlla dels carrers Argentina i 
Santa Llúcia. Els bombers es 
van encarregar de tallar-los i 
la brigada de retirar-los.
D’altra banda, al carrer dels 
Teixidors, en una zona asse-
nyalada com inundable, un 
cotxe va haver de ser retirat 
pels Bombers a les 22:20h i la 

El temporal de vent i pluja deixa a Vilanova 
dos arbres caiguts i inundacions en diferents 
habitatges

Policia va haver de delimitar el 
carrer amb cinta.
La Policia Local també va re-
bre avisos per inundacions en 
diferents habitatges. La com-
binació del vent i la pluja va 
provocar l’entrada d’aigua en 
alguns immobles buits i va ge-
nerar goteres als veïns. 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La piscina de Can Titó de Vi-
lanova del Camí es convertirà 
aquest dissabte en un esce-
nari terrorífic. Aquesta, si més 
no, és la intenció dels organit-
zadors del Passatge del Ter-
ror de l’escola Artístic que per 
tercer any consecutiu animen 
a la població a passar una nit 
de por. Aquest any l’activitat 
arriba amb dues novetats im-
portants, d’una banda el can-
vi d’ubicació i de l’altra un do-
ble horari per al circuit: infantil 
i per adults.
Després d’ambientar l’any 
passat la nit de terror a Can 
Muscons, aquest any l’es-
cenari del passatge serà la 
piscina, tant les instal·lacions 
com els exteriors. L’entrada 
es farà per la porta habitual 
i el recorregut promet entre 
quinze i vint minuts d’ensurts, 
crits i tensió. 
El primer horari d’obertura, 
adreçat al públic infantil o fa-
miliar, començarà a les 6 de 
la tarda i s’allargarà fins a dos 
quarts de 8 del vespre, men-
tre que el d’adults començarà 
a les 9 del vespre i fins a la 
1 de la matinada. Aquest serà 
molt més potent, com ens ex-
plicaven els organitzadors, 
els cosins Rubén i José Maria 
Caldito. En el circuit infantil 
hi haurà menys actors i serà 
una mica més fluixet.
Aquest any, el passatge del 
Terror comptarà amb una 
quarantena d’actors i actrius 
de totes les edats que inter-
pretaran diferents papers 
terrorífics. En l’ambientació 
(escenografia, il·luminació i 
so) han comptat amb l’estre-
ta col·laboració i complicitat 
de Maria Berenguer, profes-
sora de teatre d’Artístic, Rà-
dio Sala i Sergio Mancebo de 
Visual Seyra. El maquillatge 

anirà a càrrec dels propis in-
tèrprets que compten amb 
l’assessorament d’Ismael, un 
maquillador professional.
El passatge va tenir molt bona 
acollida l’any passat, però 
una de les crítiques més rei-
terades va ser la de les cues; 
moltes persones es van que-
dar amb les ganes d’accedir-
hi però van decidir marxar 
davant la llarga estona d’es-
pera. Aquest any ha estat un 
dels principals aspectes que 
l’organització ha volgut corre-
gir i esperen que la cua sigui 
lleugera (pel que fa al temps) 
i més amena i emocionant.
Pel que fa a la temàtica, l’any 
passat van optar per ambi-
entar el passatge a l’entorn 
d’una llegenda... Aquesta ve-
gada, tot i que no han avan-
çat gaire detalls al respecte, 
els organitzadors han explicat 
a Ràdio Nova que els partici-
pants s’han de fer a la idea 
d’anar a una festa, que de 
ben segur serà ben particular 
i no provocarà precisament 
rialles... 
El ballarí Rubén Caldito, pro-
fessor de l’escola Artístic i 
una de les ànimes d’aquesta 
activitat, ha estat fora durant 
tres setmanes, precisament 
per motius professionals ac-
tuant a la Xina. Durant la 
seva absència afirma que el 
grup de persones implicades 
en l’organització han treballat 
a diari, al llarg de dos mesos. 
Tant ell com Jose Maria Caldi-
to han tingut paraules d’agra-
ïment per a tots ells i també 
per a l’Ajuntament de Vilano-
va del Camí per permetre fer 
l’activitat a les instal·lacions 
de la piscina. 
El preu de l’entrada del pas-
satge serà de 2 euros per per-
sona.

Artístic porta a la piscina de 
Can Titó el Tercer Passatge del 
Terror

Javier Pérez-Vico i Raül Bocache
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Aquesta setmana han comen-
çat diferents actuacions a les 
zones verdes i enjardinades 
que trobem a les entrades 
de Vilanova del Camí. Unes 
obres de millora que es faran 
gràcies a la contractació de sis 
persones dels Plans d’Ocupa-
ció del SOC que donaran su-
port a les brigades municipals 
de jardineria i obres. 
L’objectiu, explica el regidor 
de Medi Ambient, Luís Perea 
és “oferir una bona imatge del 
municipi, més amable i endre-
çada, alhora que millorarem 
també la mobilitat de les per-
sones, especialment les que 
tenen necessitats especials”.
Les actuacions -que es poden 
allargar fins el mes d’abril o 
maig- es faran a la rotonda de 
la C-244 amb Verge de Mont-
serrat; al carrer Alba, al talús 
que va des de la cruïlla amb la 
C-244 fins a la plaça Calcina-
ia; a la  carretera d’Igualada, 
davant el Baguette i a la Font 
de la Pregona, a la cruïlla del 
carrer Verge de Montserrat 
amb Mossèn Borràs i Mossèn 
Cinto Verdaguer.
El fet de treballar simultàni-
ament les brigades de jardi-
neria i obres, implicarà que 
en alguns moments, hi hagi 
diferents obres començades. 

Des de la regidoria de Medi 
Ambient també han explicat 
que és possible veure durant 
uns mesos els parterres vuits, 
o només amb terra, perquè 
el temps idoni per plantar els 
arbres és al gener i febrer, 
mentre que per a les plantes, 
el moment òptim és a la prima-
vera, entre el mesos de març 
i abril. 

Rotonda C-244 amb Verge 
de Montserrat
L’actuació preveu la substitu-
ció de l’arbrat actual, tant el 
que hi ha a les voreres com 
a la mitgera que separa els 
dos sentits de la marxa, per tal 
d’unificar espècies d’arbrat, la 
tria del qual es fa en criteris de 
poc manteniment i més ade-
quats a la zona on han d’anar.
 Els treballs previstos inclouen 
plantar el mateix tipus d’arbres 
a les dues voreres del carrer 
Verge de Montserrat i prolon-
gar també aquest arbrat a l’al-
tra banda de la rotonda, és a 
dir, al barri Bonavista.
Pel que fa a la mitgera, a ban-
da de la plantació d’arbrat que 
serà diferent al que es planti 
a les voreres, hi ha una part 
important d’obra que permetrà 
eliminar alguns dels escocells 
actuals i renovar els baixa-
dors per facilitar el pas entre 

La regidoria de Medi Ambient millorarà les zones 
verdes d’entrada al municipi

les vies. També està previst 
instal·lar jardineres amb flor 
de temporada. 

Talús del carrer Alba
Els treballs al talús comença-
ran per la retirada de la vege-
tació actual però es mantindrà 
l’arbrat existent. S’hi instal·larà 
el reg automàtic i es plantarà 
vegetació nova.

Jardineres i voreres 
de la carretera d’Igualada
L’actuació en aquest espai 

inclourà una part de jardine-
ria i una altra d’obra. Es co-
mençarà amb la retirada de 
la vegetació existent. Es con-
tinuarà amb la modificació 
dels parterres en els quals 
després és previst plantar, a 
banda i banda de la carrete-
ra, el mateix tipus de vege-
tació, per tal d’unificar plan-
ta i harmonitzar la zona, al 
mateix temps que s’evitarà 
molèsties a les persones que 
transiten per les voreres. 

A la mitgera està previst con-
tinuar plantant flor de tempo-
rada.

Font de la Pregona
Es preveu la modificació del 
parterre actual amb l’objectiu 
de reduir les barreres arqui-
tectòniques i facilitar la mobi-
litat de les persones, així com 
també unificar l’espai amb la 
millora de vegetació més ade-
quada per la zona.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El darrer dijous 29 d’octubre es 
va celebrar la tradicional Fes-
ta de la Tardor a l’Escola Pom-
peu Fabra. Enguany, tal i com 
han explicat des del centre, 
prenia importància el “Tastet 
de fruits de tardor” que es ce-
lebra cada 3 cursos escolars. 
A través d’una gimcana orga-
nitzada per grups d’Educació 
Infantil o d’Educació Primària, 
van tenir l’ocasió de tastar un 
bon grapat de fruits típics de 
l’estació de l’any: nous, avella-
nes, moniato, codony, magra-
na… Cada alumne/a duia la 
seva cullereta i el seu tovalló 
per fer un bon tast. 
L’alumnat de 5è i 6è eren els 
encarregats de les paradetes 
dels fruits i de conduir cada 
grup, amb un nom d’un dels 
fruits, per tot el recorregut. 
Finalment, van obrir la porta 
de la pista del pati per convi-
dar als familiars a gaudir de la 
dansa de “La castanyera” tots 
plegats. Primer van mostrar la 
coreografia i després els fami-

liars que van voler, van poder 
col·locar-se al centre de la rot-
llana del nivell del seu fill/a per 
ballar plegats. Amb més, vam 
comptar amb uns fanalets 
de tardor construïts durant el 
matí. Per finalitzar la jornada 
van oferir un petit tast a les 
famílies a l’entrada del centre.
Al llarg de la setmana, les fa-
mílies van poder participar de 
la festa creant el seu mòbil de 
tardor, amb elements típics del 
bosc de tardor. A aquesta de-
coració es va afegir una bona 
presentació de la festa al ves-
tíbul de l’escola. Les famílies 
van poder veure les seves cre-
acions i voltar per l’interior de 
l’escola el mateix dia al mig-
dia. Una festa de tardor per 
aprendre nous fruits i conèixer 
nous sabors!
It’s Halloween… booooo!!!!
D’altra banda, des de l’àrea 
d’anglès, durant aquesta set-
mana, l’alumnat ha estat tre-
ballant “Halloween”, una tra-
dició que agrada molt a grans 
i petits, segons expliquen des 
de l’escola: “Hem fet sopes de 

lletres amb el vocabulari, hem 
escoltat i vist alguns vídeos 
sobre com celebren la festa a 
Anglaterra i als Estats Units, 
hem fet unes decoracions per 
a les portes de les nostres 
habitacions i com a cloenda, 

Festa de la Tardor a l’Escola Pompeu Fabra!

hem creat unes autèntiques 
carabasses de Halloween, o 
més ben dit, “Jack-o-lanterns” 
a les dues classes de 6è. Aquí 
a les fotografies en teniu els 
resultats, fan molta por!”.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquest dilluns han comen-
çat a treballar a l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí sis 
persones gràcies als Plans 
d’Ocupació del Servei Públic 
d’Ocupació  de Catalunya, 
el SOC. Són quatre peons 
de jardineria, un oficial i un 
peó de brigada d’obres que 
s’ocuparan, durant els pro-
pers sis mesos, de tasques 
relacionades amb la millora 
de les zones verdes, la su-
pressió de les barreres arqui-
tectòniques i el manteniment 
de la via pública.
El programa, que compta 
amb el suport del Fons So-
cial Europeu, ha permès la 
contractació d’aquestes per-
sones, aturades de llarga du-
rada, que ja havien exhaurit 
les prestacions i/o el subsidi 
per desocupació. 

L’Ajuntament 
contracta sis Plans 
d’Ocupació per fer 
manteniment de la 
via pública
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MONTBUI / LA VEU

El novè Passatge del Ter·
ror de Montbui va tornar a 
omplir de festa i diversió la 
nit de Tots Sants, celebrant 
una adaptació de l’anglosa·
xó “Halloween”. El Passatge 
d’enguany va aplegar més 
de 1.500 visitants, durant gai·
rebé quatre hores d’intensa 
activitat a l’entorn del Centre 
Cívic i Cultural La Vinícola. 
Enguany tot l’entorn del com·
plex modernista, edifici, apar·
cament i jardins, es va omplir 
de “sinistres personatges de 
terror” magníficament carac·
teritzats i amb coreografies i 
escenes dignes dels millors 
professionals del món del ter·
ror. 
Amb un gran treball de tot 
l’equip de voluntaris es va co·
mençar puntualment, a dos 
quarts de 10 de la nit, amb un 
petit espectacle de foc i llum i 
la presentació dels personat·
ges . Enguany com a novetat 
cal destacar l’existència de 
“l’entrada exprés” al Passat·
ge, a través de la qual 200 
persones –que van pagar el 
doble del preu d’accés, dos 
euros, per un de l’entrada or·
dinària,- s’estalviaven haver 
de fer la llarga cua que omplia 
la Plaça de l’Ajuntament.
El Passatge del Terror comen·
çava enguany a l’aparcament 
de vehicles, caracteritzat com 
un espai ple d’espectres i fi·
gures terrorítiques. Allà els 
visitants trobaven personat·
ges de tota mena, sorolls in·
esperats i diferents escenes 
de por. Des d’aquí accedien 
a l’edifici de La Vinícola per 

la planta inferior, des d’on co·
mençaven un circuit sempre 
ascendent on es combina·
ven escenes de terror clàs·
sic, d’altres representacions 
“gore”, llums i sons aterridors, 
tot sempre en un ambient on 
predominaven els colors ne·
gre i vermell. Les caracterit·
zacions i la tasca de tots els 
voluntaris i voluntàries dis·
fressats va ser, un any més, 
excel·lent, i no es van produir 
incidents remarcables. 
Grans i petits van poder gau·
dir d’un esdeveniment que 
s’ha convertit en un dels més 
esperats que es realitzen 
anualment al municipi, i que 
va ser possible per la col·
laboració de gairebé un cen·
tenar de voluntaris, la tasca 
fonamental de l’Associació 
Jov@s de Montbui i les regi·
dories de Cultura i Joventut 
de l’ajuntament montbuienc, 
així com diferents establi·
ments comercials del muni·
cipi que van col·laborar amb 

Més de 1.500 visitants al 9è Passatge 
del Terror de Montbui

l’organització.
L’activitat va tornar a ser pos·
sible gràcies al treball d’un 
centenar de voluntaris, a la 
col·laboració de l’Associació 
de Jov@s de Montbui i a la 
tasca de l’àrea de Festes i 
Joventut de l’ajuntament de 
Montbui. Hi van col·laborar 
en aquesta edició Gonzalo 
Shops, Pesca Salada Anoia, 
Anoia Foto, Finques Montbui i 
Mascotes i Més Scooby. 

Festa de la Castanyada
A més del Passatge del Ter·
ror, que va ser l’activitat més 
participada, dissabte passat 
al matí es va dur a terme la 
tradicional “Festa de la Cas·
tanyada” a Montbui, amb la 
proliferació de paradetes i 
estands on es podien adqui·
rir les tradicionals castanyes 
i panellets. Tammateix es 
van dur a terme diferents ac·
tivitats infantils a la plaça de 
l’Ajuntament.

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper dissabte tindrà 
lloc la primera edició del Mont·
bui Stores, iniciativa comercial 
que organitzen la Unió d’Es·
tabliments de Montbui (UEM) 
amb el suport de l’ajuntament 
de Montbui a través de Mont·
bui Comerç. L’activitat es durà 
a terme al llarg del carrer Òde·
na, el primer carrer del muni·
cipi entrant pel nou pont de 
“La Palanca”, on els visitants 
podran trobar estands amb 
diferents productes i serveis 
d’alguns establiments mont·
buiencs, i grans descomptes 
en els articles de temporada. 
El Montbui Stores 1.0 es durà 
a terme entre les 10 del matí 
i les nou del vespre i esta·
rà amenitzat per l’actuació 
musical dels Q·Sticks (Santi 
Méndez a la guitarra i Fran·
cina Cantarell a la veu), que 
interpretaran versions rock, 
pop i soul entre les 18.45 i les 

20.15 hores, una de les hores 
de més afluència de compra·
dors tradicionalment a la zona 
del Rec.
Cal destacar que aquesta ini·
ciativa comercial és una pro·
posta complementària per a 
aquells visitants del REC.012, 
tenint en compte la proximitat 
d’aquest espai –tot just 100 
metres· amb els “pop up sto·
res” de moda ubicats a l’altre 
vorera del riu Anoia.
En anteriors edicions la zona 
del barri del Pi montbuienc 
ha estat un dels espais habi·
tuals utilitzats perquè molts 
visitants del REC estaciones·
sin els seus vehicles. Aquest 
fet converteix la ubicació del 
Montbui Stores en un lloc de 
pas pràcticament obligat per 
a molts dels visitants d’aquest 
certamen que es realitza entre 
dimecres i dissabte d’aquesta 
setmana.  

Demà dissabte, Montbui Stores 
1.0, organitzat per la Unió 
d’Establiments

MONTBUI / LA VEU

A la biblioteca Mont·Àgora te·
nen dos motius de celebració. 
Des del mes de març, data 
de la seva inauguració, s’hi 
han dut a terme activitats per 
celebrar-ne el 20è aniversari. 
D’altra banda, com explica la 
directora Núria Rossell: “No 
volem tancar el 2015 sense 
participar en els actes que 
commemoren l’Any de les Bi·
blioteques. Com que enguany 
es compleix un segle de la 
creació de les primeres bibli·
oteques catalanes, dedicarem 
tot el mes de novembre al món 
literari, en companyia dels 
nostre lectors”.
L’agenda d’activitats és bas·
tant completa i adreçada a tot 
tipus de públic. Pensant en els 
adults i els joves, “hem orga·
nitzat un taller gratuït d’«ex 
libris», adreçat a tothom que 
vulgui personalitzar els seus 
llibres amb una marca o se·
gell distintius, que permetin 
reconèixer·los i evitar·ne la 
pèrdua. Els alumnes apren·
dran a dissenyar aquests “ex 
libris” i coneixeran les diverses 
tècniques d’impressió, des de 
les més tradicionals a les més 
actuals. Tots els participants, 
finalment, crearan el seu pro·
pi ex libris”. El taller, dirigit per 
Juanjo Navarro, té una durada 
de tres hores i tindrà lloc els 
dies 25 de novembre i 9 de de·

sembre. Cal inscripció prèvia.
El dia 11 de novembre, a les 
6 de la tarda, els infants estan 
convidats a escoltar el conte 
“Estels a la biblioteca”, narrat 
per la Cia. Patawa, un espec·
tacle amb titelles on la prota·
gonista és una bibliotecària 
que fabrica estels. El dia 18, 
a les 6 de la tarda, els nens 
més grans de 8 anys podran 
assistir (amb inscripció prèvia) 
al taller gratuït “biblio·scrap”, 
durant el qual treballaran 
amb tots els materials que ca·
len per confeccionar un punt 
de llibre amb la tècnica de 
l’scrapbooking. Les propostes 
relacionades amb el món lite·
rari es completaran amb una 
selecció de novel·les, contes 
i pel·lícules on els protagonis·
tes són les biblioteques, les 
llibreries, la lectura..., amb el 
propòsit d’estimular els hàbits 
lectors dels montbuiencs.
A la celebració de l’«Any de 
les Biblioteques» també hi 
participaran els alumnes de 
1r, 3r i 5è de les escoles Gau·
dí i García Lorca del munici·
pi. «Els alumnes dibuixaran 
“la biblioteca del futur”, ens 
escriuran felicitacions i ens 
redactaran cartes imaginant 
com els agradaria que fos la 
seva biblioteca», comenta 
Rossell. Tots aquests treballs 
seran exposats durant el no·
vembre a l’àrea infantil. 

Activitats per a tothom a la 
Biblioteca Mont-Àgora

MONTBUI/VILANOVA / LA VEU

El president del Consell Co·
marcal, Xavier Boquete, ha 
signat recentment un conveni 
amb l’alcalde de Santa Mar·
garida de Montbui, Teo Rome·
ro, i l’alcaldessa de Vilanova 
del Camí, Vanessa González. 
L’acord suposa una injecció de 
finançament important per a la 
gestió dels centres oberts per 
a infants i joves dels dos mu·
nicipis.
El Consell Comarcal va sol-
licitar finançament al departa·
ment de Benestar Social i Fa·
mília de la Generalitat per als 
centres oberts dels dos munici·
pis anoiencs. Ara, el govern ca·
talà ha decretat dotar el servei 

de centre obert a Montbui amb 
25.005 euros, i el de Vilanova, 
de 21.513 euros. 
El conveni estableix la trans·
ferència d’aquesta subven·
ció, que es farà efectiva als 
ajuntaments una vegada la 
Generalitat l’hagi fet arribar a 
la tresoreria comarcal. El do·
cument signat també regula el 
desenvolupament, l’entorn i les 
condicions en que s’ha de de·
senvolupar el centre obert; que 
estarà gestionat sota les direc·
trius del Consell. 
La missió del Centre Obert
Els centres oberts de Vilano·
va i Montbui tenen la missió 
d’atendre tots els infants i ado·
lescents en situació de risc de 

El Consell Comarcal aconsegueix finançament 
de la Generalitat per als Centres Oberts de 
Montbui i Vilanova   

la zona, afavorir el seu desen·
volupament personal i integra·
ció social, a més de l’adquisi·
ció d’aprenentatges. El servei 
treballa per a prevenir el dete·
riorament de les situacions de 
risc i compensar dèficits socio·
educatius.
Per a vetllar l’execució del 
conveni, cada una de les parts 
nomenarà un interlocutor i es 
faran tres reunions anuals que 
comptaran amb el director del 
centre obert, educador social 
de serveis socials d’atenció pri·
mària, cap del departament de 
Benestar Social i Atenció a la 
Ciutadania del Consell Comar·
cal de l’Anoia i tècnica d’inclu·
sió de l’esmentat departament.
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CARME / LA VEU

Qui dia passa, any empeny...I 
un altre any, les dones grans 
de Carme tornen celebrar la 
Castanyada.
Castanyes, moniatos i pa-
nellets, aquestes delicioses 

menges del temps, foren el 
centre de la festa, acompa-
nyades això si, de diversos 
personatges: castanyeres, 
bruixes i algun altre amb ai-
res una mica espantosos, 
van fer incursió en el grup. 

Segurament en sentir la flaire 
d’aquests fruits, no se’n van 
poder estar.
Així doncs va transcórrer una 
altra tarda de dilluns, amb les 
dones grans de Carme.

El Casal de Carme va celebrar la Castanyada

LA POBLA DE C. / LA VEU

La Pobla de Claramunt va viure, 
entre el 29 d’octubre i l’1 de no-
vembre, diverses activitats amb 
motiu de la castanyada. Tant 
grans com petits van poder par-
ticipar en diferents propostes, 
com un taller de panellets, un 
ball o la visita de la Castanyera 
a la llar d’infants i a l’escola. 
Al taller de panellets, que es 
va fer el dijous 29 d’octubre a 
la tarda a la sala polivalent del 
Cau Jove, hi van participar una 
desena de nois i noies. En van 
fer de diferents gustos, com 
coco, pinyons, xocolata o amet-
lles, i després els van poder tas-
tar. L’activitat es va organitzar 
des de la regidoria de Joventut, 
a través del Cau Jove.
A l’escola Maria Borés i a la llar 
d’infants municipal Sol Solet, 
els nens i nenes van participar, 
el divendres 30 d’octubre, en 
diferents activitats relacionades 
amb la castanyada. Els alum-
nes de l’escola bressol van re-
bre, durant el matí, la visita de 
la Castanyera, que els va expli-
car un conte i van poder tastar 
castanyes, moniatos i panellets, 

que van fer ells mateixos.
Al col·legi, els nens i nenes de 
P3 fins a P5 van rebre la visi-
ta de la Castanyera, que els va 
llegir un conte. Els alumnes de 
sisè van passar per les diferents 
classes i van recitar un poema o 
una dita relacionada amb la tar-
dor. A la tarda, al pati, els nens i 
nenes van oferir una mostra de 
cançons i balls de tardor, que va 
comptar amb l’assistència d’un 
bon nombre de pares i famili-
ars dels estudiants. Els nens i 
nenes de sisè van repartir pa-
perines de castanyes, que van 
torrar alguns pares.
El diumenge 1 de novembre, 
a la tarda, l’Associació per a 
l’Oci de la Gent Gran, amb la 
col·laboració de la regidoria de 
Benestar Social de l’Ajunta-
ment, va organitzar un ball, en 
què van participar un centenar 
de persones. L’animació mu-
sical va anar a càrrec del duet 
Vives Veus i es van repartir cas-
tanyes, panellets i moscatell per 
a tots els assistents. La festa va 
tenir lloc a l’Ateneu Gumersind 
Local, que estava decorat per a 
l’ocasió.

La Pobla de Claramunt viu la 
castanyada amb activitats 
per a grans i petits

LA POBLA DE C. / LA VEU

La delegació de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer 
de la Pobla de Claramunt or-
ganitza, el diumenge 8 de 
novembre, una caminada i 
un esmorzar popular per re-
collir fons per a la lluita contra 
aquesta malaltia. Ja és la si-
sena edició d’aquesta activitat 
solidària que compta amb la 
col·laboració de l’Ajuntament.
L’hora i el punt de sortida de 
la caminada serà a 2/4 de 9 
del matí des de la plaça de 
l’Ajuntament. L’itinerari es farà 
al voltant del terme municipal i 
l’excursió la dirigirà el poblatà 
Àngel López. Les inscripcions 
per a la caminada es poden fer 
a l’Espai Municipal de la Gent 
Gran, de dilluns a divendres, 
de les 4 a les 7 de la tarda. 
Els caminants que ho vulguin 

podran comprar l’entrepà i la 
beguda abans de la sortida i 
tindrà un preu de 5 €.
Les persones que no participin 
a l’excursió podran esmorzar, 
de les 10 del matí fins a les 
12 del migdia, a la plaça de 
l’Ajuntament (en cas de mal 

Sisena caminada i esmorzar popular, a la Pobla 
de Claramunt, per recollir fons per a la lluita 
contra el càncer

temps, es farà al Teatre Jardí). 
En aquesta mateixa plaça, a 
2/4 de 12 del migdia es farà el 
sorteig d’una panera. Els nú-
meros de la rifa els vendran 
voluntaris de l’associació casa 
per casa. 

ÒDENA / LA VEU

El tribunal considera que el 
pagès no va cometre cap 
ll.legalitat perquè totes les fei-
nes que va realitzar durant la 
jornada del passat 26 de juliol 
estaven permeses. A més, el 
jutge considera que no hi ha 
proves suficients per atribuir 
l’inici de les flames a la maqui-
naria del pagès, tal i com apun-
taven inicialment les investiga-
cions dels Agents Rurals.
Una picadora de palla va ser 
l’assenyalada per les primeres 
investigacions dels Agents Ru-
rals com a causa de l’incendi 
més gran de l’estiu 2015 que 
va patir Catalunya. Això va as-

senyalar al pagès que va estar 
treballant en aquella zona una 
bona estona abans que co-
mencés el foc. Per aquests mo-
tius es va decidir la imputació 
d’aquest. En un primer moment 
va trascendir, fins i tot, que el 
pagés s’havia autoimputat, 
fet que va ser desmentit amb 
contundència per Unió de Pa-
gesos. De fet, la criminalització 
del pagès va provocar una ma-
nifestació a Òdena per donar-li 
suport.
L’incendi d’Òdena va començar 
el 26 de juliol d’aquest 2015, i 
va cremar més de 1.200 hec-
tàrees de les comarques de 
l’Anoia i el Bages.

Arxivada la causa contra el 
pagès per l’indendi d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

Durant la darrera setmana del 
mes d’octubre es va ampliar la 
zona de l’hort de l’Escola Cas-
tell d’Òdena. S’hi  va fer una 
rasa perquè les arrels dels 
pins de la mateixa zona no 
perjudiquin la zona de l’hort i 
aquesta zona es va omplir de 
matèria orgànica que s’obté 
de la poda que es fa des de 
l’Ajuntament i dels arbres que 
van caure durant la ventada 
del gener del 2009. En Jor-
di Cañellas, encarregat de la 
brigada de manteniment i jar-
dineria de l’Ajuntament ens 
explica “quan es prepara la 
matèria orgànica es tritura, es 

fa podrir i es garbella perquè 
quedi més fina”. I ell mateix 
afegeix “d’ençà d’aquella ven-
tada reciclem d’aquesta ma-
nera”.

S’ha ampliat l’hort de l’escola Castell d’Òdena

Ara la feina la tenen els alum-
nes de l’escola odenenca, que 
ja hi treballen any rere any, el 
darrer que hi han plantat ha 
estat un cirerer.
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LA TORRE DE C. / LA VEU

El proper diumenge 8 de no-
vembre tindrà lloc la 8a cami-
nada popular i 4a memorial 
Josep Caravaca que organitza  
l’Associació Excursionista i BTT 
“La Guineu”. La trobada serà el 
diumenge 8 de novembre, amb 
sortida a les 8 del matí al recinte 
Torresport (piscina). Els partici-
pants realitzaran un recorregut 
de 18km amb un desnivell mo-
derat i en acabar hi haurà un 
esmorzar de pà amb tomàquet 
i botifarra.
L’activitat té un preu de 8€ per 
a socis i de 10€ per a no so-
cis. Les persones interessades 
a participar poden inscriure’s 
mitja hora abans de la sortida, 
és a dir, a dos quarts de vuit a 
la piscina Torresport o bé fer el 

pagament per anticipat i portar 
el rebut de pagament. Fins al 
dissabte 7 es pot fer l’ingrès a 
l’oficina de Catalunya Caixa al 
núm. de compte: 2013-0829-
63-0200192703.
Per a qualsevol dubte o rebre 
més informació, els interessats 
poden dirigir-se a la pàgina web 
www.aguineu.es i als telèfons 
676251577 – 626830512.
Amb aquesta activitat La Gui-
neu veu complert el seu objec-
tiu d’oferir una oferta variada 
per als amants de la natura i 
l’esport i, alhora que ret home-
natge al seu desaparegut soci 
Josep Caravaca. Per la seva 
part, l’Ajuntament de La Torre 
de Claramunt col·labora amb 
l’entitat pel foment de l’esport i 
la promoció del municipi. 

Diumenge, 8a caminada popular 
de La Guineu de la Torre de 
Claramunt 

PIERA / LA VEU

La nit del 31 d’octubre es va 
celebrar, a la nau del Sanahu-
ja, la 12a edició del Castanya-
da Rock, amb més d’un miler 
d’assistents que van gaudir de 
la música rock més actual i re-
ivindicativa. 
El festival va obrir les seves 
portes puntualment a les 21 
hores amb el grup La Fera Fe-
rotge, format per exmembres 
d’Inadaptats i Eina, que amb 
un format íntim van cantar 
cançons d’Ovidi Montllor, en-
guany que es commemora el 
20è aniverari de la seva mort. 
A continuació va tocar el grup 
valencià Zoo, grup revela-
ció d’aquest any, davant d’un 
nombrós públic juvenil i van 
tocar grans èxits mediàtics 
com Esbarzers. Seguidament, 
va ser el torn del grup basc de 
Bizkaia els Gatibu, grup molt 
popular a Euskadi però molt 
desconegut a casa nostra, 
que van fer descobrir al pú-
blic el rock basc més mogut. 
Després, va ser el torn dels 
mítics Banda Bassotti, la for-
mació italiana en actiu des de 
l’any1987 per a qui no passen 
els anys, que van fer saltar i 
cridar el públic amb les seves 
lletres socialment comprome-
ses com Luna Rossa o Bella 
Ciao.  A continuació va ser el 
torn dels Revolta 21, formació 
penedesenca que va abando-
nar els escenaris fa una dè-
cada sense fer un concert de 
comiat. Aquest retrobament 
després de tants anys i tam-
bé concert de comiat va ser 
present al festival en aquesta 

edició. Va tancar el concert el 
grup maresmenc Ebri Knight, 
que repeteix per tercer cop al 
festival, amb el seu particular 
estil de folk-rock i èxits com La 
palla va cara. Ells van posar el 
va posar punt final a una nit de 
7 hores i mitja de música de 
casa i de fora, moderna i co-
neguda però reivindicativa.
En altres aspectes, cal desta-
car que l’organització del fes-
tival i regidoria d’escenari van 
anar un any més a càrrec de 
l’Associació Juvenil l’Espurna 
de Piera, qui va comptar tam-
bé amb el suport desinteres-
sat de jovent d’altres entitats i 
persones a títol individual. La 
procedència de la gent va ser 
molt variada, amb predomini 
de la comarca i el Penedès, 
sense obviar el jovent vingut 
des de terres de l’Ebre, Gi-
rona, Àrea Metropolitana o 
autobusos organitzats des de 
Tarragona i el Garraf.
Des de l’Ajuntament es va fa-

Més d’un miler d’assistents 
al Castanyada Rock de Piera

cilitar a la gent dels barris i po-
bles de Piera el Festabus, un 
servei de bus nocturn gratuït 
per facilitar els desplaçaments 
del jovent als esdeveniments 
festius, en aquest cas el Cas-
tanyada. En aquesta ocasió, 
el jovent que en va fer més 
ús va ser el del Bedorc, Ca 
n’Aguilera, Can Bonastre i 
Can Claramunt.
Finalment, l’Ajuntament vol 
remarcar que el Castanya-
da Rock en cada edició que 
passa posa el llistó més alt. 
L’Associació Juvenil l’Espurna 
promou activitats ludicofesti-
ves per a la gent ja no només 
de Piera sinó d’arreu de Ca-
talunya, celebrant un festival 
de tardor reconegut com un 
dels grans dins de l’àmbit del 
rock català. Des d’aquestes 
línies, els encoratgem a con-
tinuar amb aquesta tasca, que 
requereix moltes hores i es-
forços d’organització i gestió. 
Gràcies i enhorabona per la 
feina ben feta.

PIERA / LA VEU

Piera Turisme tanca el mes 
d’octubre amb una excursió 
guiada a dos dels salts mes 
emblemàtics i propers del nos-
tre territori: el de la Mala Dona 
i el dels Capellans. 
El passat diumenge, i amb un 
trajecte de 4,7 km, els excur-
sionistes van gaudir d’un re-

corregut de vegetació exube-
rant i formes capritxoses fins 
arribar a dos dels salts més 
emblemàtics del nostre muni-
cipi. Un cop arribats al salt de 
la Mala Dona ,la pierenca Lola 
Casanovas va fer una esceni-
ficació basada en la llegenda 
d’aquest salt i en Jordi Romeu 
va llegir uns versos a l’entorn 

Sortida al salt de la Mala Dona 
i els Capellans de Piera Turisme

de la mateixa llegenda.
La pròxima sortida progra-
mada per Piera Turisme està 
prevista per al diumenge 29 
de novembre i constarà de 
tallers i un itinerari per poder 
entendre i descobrir el paratge 
natural de les Flandes. Els ex-
cursionistes es trobaran a les 
10 h a la Font del Prat.

PIERA / LA VEU

Piera Creativa va proposar el 
passat 25 d’octubre un ample 
ventall d’activitats per poder 
gaudir i participar al Dia Inter-
nacional de la Pintura, com les 
parelles pintores als portals, 
que convidava a sortir de dos 
en dos a dibuixar o pintar da-
vant del portal de casa amb el 
lema “la Vila de Piera i la seva 
gent”, i que podien exposar a 
la façana de casa seva.
Paral·lelament, al matí, nens i 
adults varen poder participar 
pintant un quadre de grans 

proporcions a la plaça del Peix. 
Van començar agafant la tela i 
portant-la carrer amunt fins a 
la plaça del Peix i convidant 
els vianants a pintar “L’home 
dels colors” mitjançant la tèc-
nica del puntillisme, consistent 
a pintar amb els dits la figura 
d’aquest home representant la 
diversitat a Piera.
Finalment, del dia 30 d’octubre 
al 13 de novembre, a l’Espai 
d’Entitats queden exposats 
els dibuixos i pintures fets en 
parella i també el quadre col-
lectiu “L’home de colors”. 

Piera Creativa va proposar la 
celebració del Dia Internacional 
de la Pintura

PIERA / LA VEU

El passat dijous 22 d’octubre 
de 2015 es va reunir, en dues 
sessions, el Consell Escolar 
Municipal, un òrgan de partici-
pació, de consulta i d’informació 
per poder parlar sobre diferents 
temes educatius que d’alguna 
manera o altra afecten al mu-
nicipi.
En la primera sessió extraordi-
nària es va constituir el CEM de 
l’actual legislatura 2015-2019. 
Tot seguit es va procedir a la 
sessió ordinària on represen-
tants dels centres educatius 
de primària i secundària, de les 
llars d’infants, de l’escola de 
música,  del PFI, així com repre-
sentants de professors, de les 
AMPA, del personal d’adminis-
tració i de serveis dels centres, 

dels alumnes i dels diferents 
grups politics municipals van 
debatre sobre diversos temes.
En l’ordre del dia hi havia punts 
relatius sobre l’inici de curs (da-
des de matriculcions, novetats, 
alumnes de transport, alumnes 
becats) tant referents a l’educa-
ció obligatòria, com a la posto-
bligatòria, PFI i aula municipal 
de música. També es va parlar 
sobre les actuacions més des-
tacades del Pla Educatiu d’En-
torn de Piera. En el torn obert 
d’intervencions es van tractar 
diversos temes com l’afectació 
que ha tingut la LOMCE en els 
centres, els problemes de tràn-
sit en les entrades i sortides 
de les escoles o els recursos 
existents per a evitar el fracàs 
escolar.

Constitució del nou consell 
escolar municipal



34
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
6 de novembre de 2015 Comarca

Anoia Sud  

LA LLACUNA / LA VEU

El diumenge dia 8 de novem-
bre tindrà lloc la 12a Sortida 
de motos i vehicles clàssics 
organitzada pels Amics del 
Motor Clàssic de La Llacuna. 
A partir de les 8 del matí els 
participants podran formalit-
zar les inscripcions a la plaça 
Major de l’Ajuntament i a les 
10 h s’iniciarà un recorregut 
per la zona. 

A les 12h es farà una atura-
da per visitar el celler “Can 
Feixas”. Seguidament es re-
prendrà la marxa per arribar a 
les 2 del migdia altre vegada 
al punt de sortida, a la plaça 
Major on es farà l’entrega de 
premis, sorteigs i tindrà lloc 
un vermut per a tots els par-
ticipants. 
Com cada any, la sortida és 
una exhibició, una exposició 

La Llacuna acull la 12a Sortida de motos i 
vehicles clàssics 

de vehicles clàssics que fan 
gaudir a tots els qui s’apro-
pen a la plaça Major de La 
Llacuna. A més, per a l’ocasió 
els restaurants de la zona han 
preparat un menú especial 
“Motos Antigues”.
Prèviament al dia 8, les ins-
cripcions o més informa-
ció es poden fer trucant al 
608998732 o 669983835.

LA LLACUNA / LA VEU

La llacunenca Emilia Tort i Solé 
va complir 100 anys aquest 
diumenge 1 de novembre. Per 
a celebrar aquesta fita es va 
organitzar un acte molt espe-
cial, en el qual se li va lliurar la 
medalla centenària de la Ge-
neralitat de Catalunya. Malau-
radament, el destí va fer que, 
ahir dijous, ens deixés.
La celebració del centena-
ri d’Emília Tort va tenir lloc a 
l’Hospital d’Igualada. Hi va 
assistir la família més directa, 
com l’alcalde de La Llacuna, 
Josep Parera i Tort, que és 
fill de l’homenatjada a més 
de comptar amb la presèn-
cia d’amics i familiars, repre-
sentants del consistori de la 
Llacuna, de la Generalitat 
de Catalunya i de l’Hospital 
d’Igualada. 
L’encarregat de lliurar la me-
dalla centenària va ser el res-
ponsable de l’Oficina de Gent 
Gran Activa de la Generalitat, 
Agustí Vilà. A més, hi va ser 
present la diputada al Par-
lament de Catalunya, Maria 
Senserrich. 
Tampoc hi van faltar alguns 
dels membres de l’equip de 
govern de La Llacuna, com 
el segon tinent d’alcalde i re-
gidor de Vies Públiques i Lo-
cals Municipals Josep Martí, 
la regidora d’Ensenyament, 
Comerç, Turisme i Cultura Ma-
ria Rosa Busquet i la regidora 

de Benestar i Serveis Socials 
Cristina Poch que li van lliurar 
una placa commemorativa per 
haver complert 100 anys. 
Va ser un acte molt emotiu, el 
qual també se li va fer entrega 
de diversos rams de flors i una 
carta signada per la vicepresi-
denta del govern i consellera 
de Benestar Social i Família, 
Neus Munté en la que fa un re-
coneixement als valors, a l’ex-
periència, els aprenentatges i 
els coneixements que ha anat 
acumulant i transmès l’Emilia.
Cent anys de vida 
Emília Tort i Solé va néixer el 
dia 1 de novembre de 1915 a 
la Masia de Valldecerves, al 
nucli d’Esblada, pertanyent 
a Querol (Alt Camp). Al cap 
d’uns anys, van anar a viure a 
Novell, a l’antiga masia de Cal 
Balada.
Posteriorment van traslladar-
se a Torrebusqueta, on van 
exercir de masovers.
Durant la seva infantesa, ana-
va a l’escola de La Llacuna, 
primer a Ca Les Hermanes, 
després a les escoles de ne-
nes a la plaça de Fortmico i 
cap als anys 20, a les esco-
les de la carretera d’Igualada. 
Com que venia d’una família 
humil, quan va fer 14 anys va 
posar-se a ajudar a casa, al 
camp, ofici que va compaginar 
amb la seva passió per la cos-
tura. Cada dia anava a
La Llacuna a aprendre’n a Cal 

Travé, al carrer d’En Granell, o 
a Cal Nin amb la Consuelo de 
Cal Barniles i la Maria Morga-
des de Cal Guixoter.
Durant la seva joventut, cap 
als anys 30, li agradava anar 
a ballar, i així va ser com va 
conèixer el seu marit, Ton Pa-
rera. Tots dos eren grans ba-
lladors. En acabar la guerra, 
es van casar i van agafar el 
cotxe de línea per anar tres 
dies a Barcelona, de viatge de 
noces. Van tenir dos fills, l’An-
tonio i el Josep. Emília va que-
dar vídua als 54 anys, i l’any 
1991 va perdre el seu fill An-
tonio. Van ser dos cops molt 
durs per a ella, però el treball i 
la dedicació a la família la van 
ajudar a tirar endavant.
La Medalla Centenària és una 
iniciativa del Departament 

de Benestar Social i Família. 
Es tracta d’una medalla gra-
vada amb el nom i l’any de 
naixement commemorativa 
del centenari. A aquest reco-
neixement institucional poden 
accedir-hi totes les persones 

residents a Catalunya que 
compleixin els requisits i realit-
zin la sol·licitud corresponent.
L’ofici funeral per Emília Tort 
serà avui divendres a 2/4 de 4 
de la tarda a l’església parro-
quial de la Llacuna.

La llacunenca Emília Tort i Solé va rebre diumenge la medalla de 
la Generalitat pel seu centenari, pocs dies abans de deixar-nos

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
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CAPELLADES / LA VEU

Es tracta d’un nou portal web 
elaborat pel Museu de la Ci-
ència i la Tècnica de Catalu-
nya. Aquest mapa recull 150 
elements imprescindibles de 
les diferents temàtiques de 
patrimoni industrial que hi ha 
a Catalunya.
Tots elements recollits al web 
tenen un alt interès històric, 
estètic i testimonial i represen-
ten com a mínim un exemple 
de totes les àrees temàtiques 
en què la industrialització ha 
tingut un paper destacat.
El llistat dels 150 elements és 
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-

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, 

El Museu Molí Paperer de Capellades present al 
mapa del patrimoni industrial de Catalunya

que es va ampliar a 100 ele-
ments l’any 1997.
El Museu Molí Paperer de Ca-
pellades forma des de fa molts 
anys part del sistema territori-
al del Museu de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya. 

CAPELLADES / LA VEU

Aquest cap de setmana la 
Castanyada a Capellades 
s’ha celebrat per partida do-
ble. D’una banda, dissabte a 
la tarda l’atenció es va con-
centrar a la Plaça Sant Jau-
me. Més de 200 nens i nens 
van poder fer diversos tallers 
com ara màscares de car-
basses de Halloween, rats 
penats, trompetes de la mort i 
xupa-xups terrorífics. A més a 
més també es va instal·lar un 
estand del Forn L’Espiga que 

va ensenyar els nens i nenes 
a fer galetes i pastissets de 
Castanyada.
Diumenge, la segona part de 
la Castanyada va anar a càr-
rec del Grup Teatral que va 
omplir els Jardins de Casa 
Bas, de tradició, castanyes 
i quadres de tardor. Durant 
prop de dues hores, més de 
250 persones van anar passe-
jant i descobrint l’ambientació 
teatralitzada de castanyades 
antigues.

Cap de setmana de 
Castanyades, a Capellades

CAPELLADES / LA VEU

El passat dilluns a tarda, es va 
dur a terme dins l’espai de Di-
namització de gent gran,  un 
taller de tardor, on hi van as-
sistir al voltant de dotze  per-
sones. Es van realitzar unes 
petites escombres, que a l’ho-
ra serveixen per escriure. El  
resultat, un llapis-escombra, 
ben original i bonic.
Cada dilluns a les 17h  es fa al 
Casal de Cal Ponet el Taller de 
memòria, com a activitat gratu-
ïta. Cal ser Soci de Cal Ponet. 
A banda de l’activitat setmanal 
del taller de memòria, la dina-
mitzadora de Cal Ponet també 
organitza activitats puntuals 

com ara xerrades sobre diver-
sos aspectes o tallers com el 
d’aquesta setmana. Per parti-
cipar d’aquestes activitats no-

Taller de Tardor a Cal Ponet 

més cal informar-se els dilluns 
a la tarda, al mateix Casal de 
Cal Ponet.

CAPELLADES / LA VEU

Aquesta setmana ja està ope-
rativa la Wi-Fi gratuïta del Pa-
velló Poliesportiu Municipal, 
que per extensió també per-
metrà connectar-se a la zona 
dels voltants, els Jardinets i 
el principi del Parc de la Font 
Cuitora.
D’aquesta manera l’equip de 
govern continua amb la seva 
voluntat d’instal·lar Wi-Fi gra-
tuïta als equipaments i serveis 
municipals. La primera inter-
venció en aquest sentit va ser 

aquest estiu a la Piscina Bla-
va, amb molt bona acollida per 
part dels usuaris.

Ja està operativa la Wi-Fi del 
pavelló poliesportiu municipal

CAPELLADES / LA VEU

Continua activa la campanya 
“Vols deixar de Fumar? Aquí 
t’ajudem. Pregunta’ns”, impul-
sada conjuntament entre el 
Centre d’Atenció Primària de 
Capellades i l’Ajuntament de 
Capellades.
Fins ara, s’ha fet ressò de la 
campanya amb diverses ac-
tivitats, que han tingut molt 
bona acollida, com ara els 
sorteigs preparats per la Far-
màcia Sabater i Farmàcia 
Granero. També el concurs de 

fotografia per als alumnes de 
secundària i les seves famílies 
o les taules de difusió al mer-
cat dels dimarts i, recentment 
durant la setmana de la mo-
bilitat sostenible. En aquesta 
línia, s’ha creat al voltant del 
CAP una zona lliure del fum 
del tabac.
Totes les persones interessa-
des a demanar informació per 
deixar de fumar poden fer-ho 
acudint al centre de salut de 
Capellades.

“Vols deixar de fumar?”, 
campanya a Capellades

CAPELLADES / LA VEU

El dimarts 3 de novembre la 
Biblioteca El Safareig de Ca-
pellades celebrarà el segon 
aniversari de la seva inaugu-
ració. Enguany aquesta data 
coincidirà amb un taller fami-
liar per fer teatre d’ombres, ja 
que precisament aquest 2015 
és l’any de la llum. Per assis-
tir-hi només cal pagar un euro 
per família. L’activitat durarà 
una hora i mitja, començant a  
dos quarts de sis de la tarda.
L’endemà, 4 de novembre, 
tindrà lloc com és habitual la 
trobada bimensual del Club 
de Lectura, que en aquesta 
ocasió debatrà sobre el llibre 
“Riña de gatos”, d’Eduardo 
Mendoza.

Aquesta setmana la Biblioteca el Safareig de 
Capellades compleix 2 anys
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MASQUEFA / LA VEU

El cap de setmana de Tots 
Sants, els panellets, les cas-
tanyes i els moniatos van ser 
els postres protagonistes a les 
cases de Masquefa. A banda 
del menjar típic per aquestes 
dates, també és tradicional 
visitar el cementiri.  Van ser 
molts els masquefins que van 
voler recordar els seus difunts 
en aquesta data assenyalada. 
Els representants del consisto-
ri també van anar-hi per fer la 
tradicional ofrena floral davant 
la tomba que acull els soldats 
desconeguts de tots dos bàn-
dols que van morir a la guerra 
civil, entre el 22 i el 23 de ge-
ner de 1939, quan les tropes 
del general Franco van ocu-
par definitivament Masquefa. 
Els representants municipals 
van llegir el poema ‘A Mallorca 
durant la Guerra Civil’ de Bar-
tomeu Rosselló-Porcel. L’acte 
també va incloure una emoti-
va actuació musical a càrrec 
de l’Aura Porta, professora de 
l’Aula de Música.
El Club Excursionista Anoia 
es va sumar a la Castanyada 
amb una nova edició de la tra-
dicional caminada nocturna, 
que va tenir lloc dissabte 31 
d’octubre. Hi van participar 
prop de 200 persones, que no 
van conèixer el trajecte fins al 

Masquefa celebra la Castanyada 
i recorda els difunts per Tots Sants

mateix moment de la sortida. 
El destí va ser la font del tor-
rent de Can Bosc, un recorre-
gut de prop de tres hores de 
durada entre l’anada i la tor-
nada. Entre els participants hi 
havia gent d’edats compreses 

entre els 4 i els 70 anys. Tots 
ells van poder admirar l’entorn 
de Masquefa sota la llum de la 
lluna. Tots ells van poder re-
cuperar forces amb castanyes 
calentes i mistela que van ofe-
rir els organitzadors.

MASQUEFA / LA VEU

Amb una inversió de 1078,88 
€, Ràdio Masquefa ha renovat 
tots els micròfons i auriculars 
així com el cablejat de l’estudi 
1 (el que es fa servir per eme-
tre en directe).
Aquesta inversió ha estat pos-
sible gràcies a l’ajut econòmic 

rebut per part de la Xarxa de 
Comunicació Local per a la 
producció pròpia de dues ho-
res diàries de programació.
Amb aquesta renovació de 
material es continua l’aposta 
per fer de l’emissora municipal 
el referent informatiu de proxi-
mitat.

Ràdio Masquefa estrena nous 
equipaments

MASQUEFA / LA VEU

Fins diumenge, 8 de novem-
bre, són obertes les inscripci-
ons per apuntar-se, de manera 
gratuïta, al Taller de Quadres 
Scrap que es farà dimecres 11 
i dijous 12 de novembre de 15 

h a 16.30 h al Casal d’Avis, si-
tuat a la Plaça de l’Estació.
Aquest taller, que anirà a càr-
rec d’Artifils, forma part de les 
activitats que es programen al 
Casal d’Avis, on ja s’han fet al-
tres tallers de manualitats amb 
molt bona acceptació.

Taller de Quadres Scrap al 
Casal d’Avis

MASQUEFA / LA VEU

La segona edició del curs 
d’Estratègies d’apropament al 
teixit empresarial vol fer-vos 
descobrir les competències 
del vostre perfil professional 
per tal de poder elaborar la 
vostra pròpia marca i respon-

dre a les necessitats actuals 
de les empreses.
Fins divendres 13 de novem-
bre sou a temps d’apuntar-vos 
al curs que es farà al CTC els 
dies 16, 18, 23, 25 i 30 de no-
vembre, des d’1/4 de 10 del 
matí fins a ¼ d’1 del migdia.

Estratègies d’apropament al 
teixit empresarial (II Edició) 

MASQUEFA / LA VEU

Els masquefins que vulguin 
iniciar una activitat econòmica 
al municipi tenen disponibles 
tres tràmits més que ja poden 
fer a través d’Internet:
Declaració responsable 
d’obertura.
Comunicació prèvia 
d’obertura.
Sol·licitud d’informe 
previ en matèria d’incendis.
Per fer aquests tràmits només 
cal accedir a la pàgina web de 
l’Ajuntament i entrar al desta-

cat titulat seu-e, situat a la dre-
ta de la pàgina, o entrar aquí: 
https://goo.gl/tO7sf9
Es necessita disposar de cer-
tificat electrònic, que pot ser 
el DNIe o el certificat idCAT, 
entre d’altres. A més cal dis-
posar d’un lector. Si no se’n té 
a casa es poden usar els que 
hi ha a Masquef@ula, al CTC 
(avinguda Catalunya, 60). El 
DNIe es pot tramitar a l’Ajun-
tament de Masquefa (C/Major, 
93) i el certificat idCAT al CTC. 

Nous tràmits que es poden fer a 
la web de Masquefa

MASQUEFA / LA VEU

L’objectiu de Veus Poètiques 
és introduir els assistents en 
el coneixement d’un poeta 
del nostre país. En el conei-
xement de la seva obra i de 
la seva vida. Al novembre es 
faran dos tallers gratuïts a la 
Biblioteca, que tindran una 
hora i mitja de durada i es-
taran oberts a la participació 
dels assistents.

Dates
5 de novembre a les 18 h: La 
poesia, un gènere per gau-
dir, divertit. Canigó, de Jacint 
Verdaguer, una novel•la en 
vers.
19 de novembre a les 18 h: 
Jacint Verdaguer, l’home, 
a través d’alguns dels seus 
poemes més vitals. Ascens i 
caiguda del ‘poeta del poble’.

Excursió a Folgueroles
És el poble natal del poeta 
Verdaguer. El 12 de desem-
bre, de 9 a 16 h, es farà una 
visita a aquesta localitat per 
conèixer els espais del poe-

ta. Guiada per Marc Guarro, 
corrector de català i modera-
dor de club de lectura i tallers 
de poesia. El preu del dinar 

Taller de poesia de Jacint Verdaguer a la 
Biblioteca de Masquefa

és de 20 €. Les inscripcions 
es poden fer a la mateixa Bi-
blioteca.
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COMARCA / LA VEU

El temporal de principis de 
setmana ha deixat vent i plu·
ja general a Catalunya, amb 
acumulacions molt abundants 
(superiors als 50 mm en 24 
hores al llarg de dilluns) a la 
majoria de comarques, i fins 
i tot superiors als 100 mm a 
diversos sectors del prelitoral, 

El temporal de pluja i vent va afectar fortament el nord de la comarca
Pirineu i Prepirineu, així com a 
punts de l’altiplà Central (nord 
de la Conca de Barberà i zo·
nes altes de l’Anoia i la Segar·
ra). Al llarg de l’episodi, la plu·
ja acumulada ha superat els 
200 mm al massís dels Ports, 
a l’extrem sud del Principat.
La pluja recollida en 12 hores 
a Sant Salvador de Guardio·

COPONS / LA VEU

Aquests propers dies a Co·
pons tindran lloc una sèrie 
d’activitats obertes a tot·
hom.
El dissabte 7 de novembre 
tindrà lloc un Tast de Zum·
ba per moure el cos a ritme 
de zumba. Serà a les 6 de 
la tarda a la Sala Polivalent.
Per altra banda, el dia 12 el 
Bibliobús Montserrat serà 
a Copons i portarà l’obra 
de teatre dels Farres  Brot·
hers Operació AVI. Serà a 
dos quarts d’11 del matí a la 
Sala Polivalent.
I el mateix dia 12  comen·
çarà un Taller de creació li·
terària a partir del treball de 
recerca històrica “Les dones 
de Copons i la fàbrica” a 
càrrec de Ricard Closa. El 
taller tindrà continuació els 
dies 19 i 26 de novembre 
i el 3 i el 10 de desembre i 
serà a la sala polivalent peti·
ta  partir de les 7 de la tarda.

Novembre 
d’activitats a 
Copons

IGUALADA / LA VEU

Des de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Queralt i en col·
laboració amb entitats del po·
ble estem  endegant una nova 
via de recuperació del nostre 
material etnogràfic i històric.
Hem preparat una jornada 
dedicada al safrà que rebrà 
per nom “Som terra de safrà” 
i serà el dia 14 de novembre. 
La matèria base amb què tre·
ballarem es centra en la recu·
peració d’un dels trets de cla·
ra identitat del nostre poble, el 
cultiu del safrà. El nostre call 
jueu fou molt poblat durant 
tota l’Edat Mitjana, ja se’n te·
nen referències del 1272, i 
en els seus afers comercials 
hi tingué un paper indubta·
ble el safrà. Tot i que des de 
mitjans del segle XIII el seu 
cultiu era ja important, podem 
constatar que en els dos se·
gles següents anà en incre·
ment i a mitjan s. XV Santa 
Coloma constava en la llista 
dels 63 mercats safraners de 
Catalunya, segons les dades 
consignades a les llicències 
atorgades per la Diputació del 
General de Catalunya. Aquest 
comerç, com el del blat, es 
feia sobretot en el mercat dels 
dilluns. El centre de contracta·
ció era a la Plaça de l’Om (ac·
tual Plaça de l’Església), on hi 
havia les anomenades “taules 
del safrà “, que establien els 
preus.

Així doncs, és natural que 
en la recuperació dels valors 
del nostre poble hi consti no 
només aquesta espècia sinó 
també la història i l’espai en 
què s’emmarcà, el Call Jueu; 
la  gastronomia vinculada al 
gust intens que confereix el 
safrà a un arròs, un caldo, 
un suquet de peix i, fins i tot, 
unes postres; i l’explotació de 
la nostra terra on mai ha faltat 
el safrà i ara fins i tot s’hi ha 
intensificat.
La data que s’ha triat per 
ubicar·hi la jornada no és en 
absolut arbitrària sinó que és 
justament entre octubre i no·

vembre quan se’n fa la recol·
lecció. I les activitats que es 
duran a terme al llarg de la 
jornada estan totes encami·
nades a descobrir aquest dife·
rents valors de què hem parlat 
abans:
Gastronomia: Taller de mel·
melades i gelea amb safrà; 
mostra de productes elaborats 
pels nostres productors amb 
safrà; oferta de menús de sa·
frà als restaurants colomins 
durant el migdia i de tapes 
“ensafranades” als bars a par·
tir de les 8 del vespre.
Història i descoberta d’espais: 
Visita guiada al Call jueu i vi·

sita d’una plantació de safrà; 
exposició de material divers 
vinculat amb l’espècia; foto·
grafies i vídeos il·lustratius; 
xerrada sobre les aplicacions 
mèdiques i culinàries del safrà 
durant l’Edat Mitjana; taula ro·
dona sobre el cultiu, la recol·
lecció i la conservació.
I, tot això, sense oblidar la part 
ludicofestiva de la jornada: 
matinal de circ, taller de ma·
nualitats a la tarda, batucada 
al vespre i ballaruca a la nit.
El dia 14 de novembre serà, 
doncs, una jornada completa 
i engrescadora. Us hi convi·
dem!

“Som terra de safrà”, jornada d’història i gastronomia 
a Santa Coloma de Queralt el 14 de novembre

la (el Bages) i a la Panadella 
(l’Anoia) va suposar més de la 
meitat de la que havia caigut 
al llarg dels últims 10 mesos.
Els registres més excepcio·
nals de l’episodi corresponen 
a les comarques de l’altiplà 
central (nord de la Conca de 
Barberà, zones altes de la Se·
garra o l’Anoia i sud del Solso·
nès). Com a exemples:
· L’estació automàtica de la 
Panadella (l’Anoia), amb poc 
menys de 7 anys de dades, 
va registrar dilluns 135,8 mm, 
valor que supera molt àmpli·
ament l’anterior valor màxim 
diari, de 78,4 mm el 29 de no·
vembre de 2014. 
· A l’Observatori de Pujalt 
(l’Anoia), amb 12 anys de 
dades, els 146,3 mm gairebé 
doblen l’anterior màxim diari, 
de 76,5 mm el 9 d’octubre de 
2010.
· A Santa Coloma de Queralt 
(la Conca de Barberà), on es 
van recollir 137,6 mm, el valor 
màxim de pluja diària de les 

sèries manuals, amb 33 anys 
de dades contínues, era fins 
ara de 83,7 mm (09/06/2010). 

Anteriorment, consta que el 14 
de desembre de 1943 s’hi van 
recollir 135,0 mm.
· A Cervera (la Segarra), on 
ahir dilluns es van recollir 75,3 
mm, cal retrocedir fins al 7 de 
maig de 1970 per trobar una 
pluja diària superior: 82,5 mm.
· A Calaf (l’Anoia), on es van 
recollir 75,1 mm, s’havia me·
surat una precipitació superi·
or, de 102,0 mm, l’11 d’octubre 
de 1970.
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Aquest cap de setmana ha es-
tat intens al municipi de Calaf, 
amb la celebració de nombro-
sos actes relacionats amb la 
tradicional Fira de Tots Sants. 
El sol i les altes temperatures 
han acompanyat la celebra-
ció d’aquesta festa, convidant 
calafins i visitants a passejar i 
gaudir de les activitats a l’ex-
terior.
Dissabte al migdia es va ce-
lebrar a la plaça dels Arbres 
el primer concurs de sopa de 
carbassa feta a casa, al qual 
van participar nou cuiners. El 
jurat, format per l’alcalde de 
Calaf, Jordi Badia, el cuiner 
professor de la Joviat Jordi 
Solà i la presidenta de l’ARCA, 
Inés Sangrà, va tenir en comp-
te el gust de cada sopa i tam-
bé la presentació. Finalment, 
el veredicte proclamà guanya-
dor José de la Torre, del res-
taurant-pizzeria La Coppe, qui 
va recollir el seu guardó i va 
explicar davant dels presents 
els secrets de la seva recep-
ta. Mentrestant, els Escoltes 
de Calaf venien castanyes 
torrades entre el públic: entre 
dissabte i diumenge en van 
vendre uns 80 kg! A més del 
concurs, durant tot el matí les 
cuineres de l’ARCA van estar 
elaborant sopa de carbassa: 
en van repartir gratuïtament 
300 racions entre tots els as-

sistents. Malauradament, qui 
va fallar a la cita va ser la me-
diàtica cuinera Àvia Remei, 
per motius familiars, que li 
van impedir ser a Calaf a fer 
la seva demostració de cuina 
en directe.
Al vespre, la 12a nocturna de 
Calaf, organitzada per Bike-
Calaf, va tornar a ser tot un 
èxit: unes 600 persones van 
prendre-hi part en diferents 
categories (pedalada llarga 
i familiar, caminada llarga i 
familiar, cursa). Cal tenir en 
compte l’elevada participació 
de famílies, nens i, fins i tot, 
nadons amb cotxet, convertint 
la caminada familiar de 5 km 
en una gran festa. L’arribada 
va ser al voltant de les 22.00 
h a la plaça Gran, per passar 

per la darrera de les “proves”: 
el passatge del terror instal-
lat al carreró que hi ha entre 
la Casa Felip i l’església. Un 
gran nombre de participants 
es va sumar al sopar del 
Tasta la plaça!!!, una iniciati-
va que s’estrenava enguany 
i que va tenir una excel·lent 
acollida. La plaça, decorada 
amb tendals de colors i una 
il·luminació càlida, envoltada 
de petites fogueres, va ser 
un escenari excepcional per 
degustar les propostes dels 
restaurants i artesans de l’Alta 
Segarra. Tot plegat acompa-
nyat de cervesa artesana i vi 
ecològic, i amb l’acompanya-
ment musical en directe dels 
No fem un trio?. També es va 
fer la recreació teatralitzada 
de l’anunci de la pesta que el 
municipi va patir el 1651, grà-
cies a un grup d’actors del Ca-
sal de Calaf. En total es van 
vendre més 1.600 tastos, fent 
que molts dels restaurants fins 
i tot exhaurissin els seus plats.
L’endemà diumenge, dia de 
Tots Sants, l’activitat va tras-
lladar-se de nou a la plaça 
dels Arbres. Els primers a ar-
ribar van ser els productors de 
carbasses gegants, que parti-
cipaven del 3r concurs de car-
basses de Calaf. En van venir 

de tot arreu i de totes mides, 
i va ser espectacular veure la 
seva arribada i descarregada 
damunt de les bales de pa-
lla que els feien d’expositor. 
Les parades d’artesania van 
instal·lar-se al Raval de Sant 
Jaume, amb productes ben 
variats: farines ecològiques, 
xocolata, olives… però també 
joies, objectes de decoració, 
carbasses i fruits de tardor. 
Mentrestant, a la plaça, es po-
dia veure com treballaven les 
cuineres de l’ARCA, preparant 
pa amb codonyat, i els Boines 
Negres de Sant Feliu de Co-
dines, amb els seus delicio-
sos tastets de carbassa, que 
al migdia van repartir entre 
tots els assistents. També es 
va poder apreciar la feina en 
directe de l’artista Xiu, que va 
esculpir dues carbasses ge-
gants: una amb una simpàtica 
cara, i l’altra amb la façana de 
l’església i el campanar de Ca-
laf. A les 12 h va fer la seva 
arribada triomfal a la plaça la 
castanyera, acompanyada de 
l’hereu i la pubilla de Calaf, en 
Joel i la Gina, i damunt d’un 
fantàstic carruatge tibat per 
una mula. El pas de la comi-
tiva va fascinar petits i grans, 
que van seguir-los fins a la 
vora del foc, on la castanyera 

La renovada Fira de Tots Sants de Calaf aconsegueix 
una gran afluència de públic

va repartir castanyes i va ex-
plicar històries.
Just abans de donar per aca-
bada la fira es va fer el lliura-
ment dels premis del concurs 
de carbasses, a càrrec de la 
castanyera, l’alcalde Jordi Ba-
dia i el calafí Albert Casano-
vas, cultivador i impulsor del 
certamen. Tots els participants 
van rebre un diploma acredita-
tiu del concurs, i seguidament 
es van entregar els guardons. 
El calafí Joan Guix es va em-
portar el premi especial Alta 
Segarra, valorat en 50 euros, 
per la seva carbassa de 34 kg; 
Rubén Mendi (Valtierra) va re-
bre el 3r premi (50 euros) per 
la seva carbassa de 268 kg; el 
2n premi (100 kg) va ser per 
a la carbassa de 278 kg, cul-
tivada per Piqué (Sant Llorenç 
de Morunys); i, finalment, el 1r 
premi (150 euros) va ser per a 
Raul Gascón, d’Osca, amb la 
carbassa més pesada: 302 kg.
Després del lliurament dels 
premis, es van obrir algunes 
de les carbasses gegants per 
donar-ne a tothom qui ho vo-
lia: se’n van repartir 600 kg 
entre els assistents; un comiat 
ben adequat per a la Fira de 
Tots Sants d’aquest any, en la 
qual la carbassa ha tingut un 
gran protagonisme.

Els premiats al Concurs de Carbasses

Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar 
aquesta butl leta  al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se 
celebrarà mensualment. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.
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 mòbil

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2015

C/ Gaspar Camps,31
08700 Igualada

93 803 21 98



La Constructora de Calaf es converteix en el nou 
espònsor de l’Igualada Hoquei Club
IGUALADA / IHC BLOCAT

L’Igualada HC i el grup em-
presarial anoienc, Calaf Grup 
han arribat a un acord de col·
laboració per dues temporades 
(fins el juny de 2017). Després 
d’aquest pacte, a partir d’avui, 
el primer equip de l’entitat pas-
sarà a anomenar·se IGUALA-
DA HC CALAF GRUP. Es trac-
ta d’un holding d’empreses la 
matriu de la qual és la conegu-
da Constructora de Calaf, una 
de les poques grans empreses 
d’aquest sector que ha acon-
seguit sobreviure a la crisi.
Des de l’Igualada Hoquei Club, 
han volgut agrair “el suport i 
la confiança rebuda per poder 
tirar endavant aquest nou pro-
jecte”, i destaquen “poder·ho 
haver fet amb una empresa de 
casa”. 
L’any 1964 es va fundar l’em-
presa Constructora Calaf dedi-
cada inicialment a la construc-
ció d’habitatges dins l’àmbit 
local. Des de llavors ha anat 
evolucionant any rere any. A 
partir dels anys 70 es varen 
diversificar les activitats apos-
tant per l’obra pública, la reha-
bilitació i la portada d’aigües 
a diversos nuclis urbans. Amb 
el nou segle es va arribar a un 
punt d’inflexió definitiu en la 

Els participants en el partit solidari amb la lluita contra el càncer de mama. Foto: D. Figueras.
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El patrocinador pren-
drà la denominació de 
Calaf Grup, que és el 
holding d’empreses 
de la constructoria 

Jornada 7
CP Masquefa - CP Hoquei Olot B-Sensible   3-6
HC Alpicat - HP Tona     9-5
CE Noia Freixenet B - CH Caldes Laser B   9-5
CP Folgueroles - GEiEG    4-4
Himel Capellades HC - Cambrils CH   5-3
CP Roda de Ter - HC Sant Just   1-4
CP Taradell COS FísicWell - HC Ripoll   3-2
Mesoestètic CP Congrés (Descansa)

         PT j g e p     gf     gc    
1. H. Capellades  14  7  4  2  1  26  26
2. Alpicat  13  6  4  1  1  41  31
3. Tona  13  7  4  1  2  36  29
4. GEiEG  13  7  4  1  2  30  27
5. Sant Just  13  6  4  1  1  27  19
6. Taradell  12  6  4  0  2  24  16
7. Noia Freixenet B  10  6  3  1  2  30  26
8. Folgueroles  10  7  3  1  3  23  27
9. Hoquei Olot B  9  7  2  3  2  27  24
10. Caldes Laser B  8  6  2  2  2  26  28
11. Ripoll  7  6  2  1  3  24  27
12. Congrés  6  6  1  3  2  22  21
13. Masquefa  5  7  1  2  4  26  35
14. Cambrils CH  4  7  1  1  5  20  30
15. Roda de Ter  0  7  0  0  7  18  34

1a Nacional Catalana

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

         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  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 Alcoi  0  6  0  0  6  14  28

OK Lliga Masculina

2CAT  CP SITGES 2 IGUALADA HC 6
JUVENIL A CE VENDRELL 8 IGUALADA HC 6
ALEVI A MONTBUI 3 IGUALADA HC 9
BENJAMI A OLESA 0 IGUALADA HC 10
BENJAMI B IGUALADA HC 6 CH CASTELLET 5
BENJAMI C IGUALADA HC 5 CP SANT RAMON 6
PREBENJAMI A VITALDENT IHC 3 SANT RAMON 1
PREBENJAMI B SANT RAMON 2 VITALDENT IHC 2

Hoquei Base IHC

FUTBOL / LA VEU

El Club Futbol la Pobla de 
Claramunt va presentar, el 
diumenge 1 de novembre a 
la tarda al camp municipal del 
Pas Blau, els equips que es-
tan competint en aquesta tem-
porada 2015·2016. A més de 
l’amateur, de l’Escola de Futbol 
juguen quatre equips en tres 
categories: juvenil, cadet (dos 
equips) i aleví.
Els amateurs van començar la 
temporada la segona quinzena 
de setembre i la resta d’equips, 
a l’octubre. A principi de no-
vembre, l’equip amateur, inclòs 
dins del grup 7 de la quarta ca-
talana, se situa en el desè lloc, 
amb 9 punts. 
Pel que fa als equips de l’Esco-
la de Futbol, els millors classifi-
cats són els cadets, segona di-
visió, grup 25, que van segons, 
amb 10 punts. L’altre equip de 
cadets, segona divisió, grup 

26, van quinzens i no han 
aconseguit sumar cap punt. 
Els juvenils, segona divisió, 
grup 24, es troben en el desè 
lloc, amb 4 punts, i els alevins, 
tercera divisió, grup 29, no han 
obtingut cap punt i estan en la 
catorzena posició de la taula.
A la presentació dels equips 
es va comptar amb la presèn-

cia de l’alcalde, Santi Broch; el 
regidor d’Esports, Juan Carlos 
Pérez; el president de l’entitat 
esportiva, Zorion Llaguno, i el 
vicepresident, Wifred Godó. 
En els parlaments de l’alcalde 
i el president es va fer referèn-
cia a la reducció de jugadors 
del club, motivada pel con-
text de crisi econòmica, i a la 

desaparició d’alguns equips 
de la comarca, a causa de la 
normativa actual. També es va 
parlar de realitzar millores a les 
instal·lacions esportives, com 
la construcció d’una zona tan-
cada com a ampliació del bar.
L’acte de presentació va comp-
tar amb l’actuació dels Falcons 
de Vallbona.  

El CF Pobla de Claramunt va presentar 
els seus equips per a aquesta temporada

diversificació, convertint·se en 
una constructora més genera-
lista; amb una menor depen-
dència del client públic i amb 
un fort augment de l’activitat. 
Però en el 2010, en plena cri-
sis i amb la tercera generació 
familiar incorporada en la ges-
tió, calia fer una clara aposta: 
professionalització, especialit-
zació i internacionalització. Tot 
això sense perdre els valors de 
l’esforç, el compromís i l’apos-
ta pel territori.
Partit benèfic
El passat divendres a Les 
Comes es va fer el partit be-
nèfic de la campanya “Suma’t 
al Rosa”, contra el càncer de 
mama, entre l’IHC i la selecció 

catalana. Catalunya va acabar 
imposant·se per 4 a 7, però en 
aquesta ocasió el més impor-
tant era la causa que defensa-
ven els dos equips.
Tres·cents espectadors van 
participar en aquest partit be-
nèfic que va complir totes les 
expectatives. Es van recaptar 
fons, s’ha conscienciat de la 
necessitat de fer revisions pe-
riòdiques i es va poder veure 
un bon partit d’hoquei. La se-
lecció nacional dirigida per Jor-
di Camps va demostrar ser un 
bloc competitiu i l’IHC,  que va 
donar molts minuts als joves 
del planter, va millorar després 
del descans (el parcial de la 
segona part va ser de 4 a 4). 

A la fi, una d’aquelles poques 
ocasions que tothom guanya.
D’altra banda, l’IHC tornarà a 
l’activitat oficial demà dissabte, 
a la sempre complicada pista 
del Noia Freixenet, en partit de 
la setena jornada de l’OK Lliga. 
Serà la primera visita en lliga 
del tècnic arlequinat, Ferran 
Lòpez, a la que va ser la seva 
pista durant 8 temporades.
 
IGUALADA HC 4 (0·4) Àlex 
Ferrer, Ton Baliu (1), Nil Gar-
reta (1), Sergi Pla (2), Pol Gal-
bas, equip inicial. Tety Vives, 
Roger Bars, Met Molas, Dani 
Lòpez i Elagi Deitg.
CATALUNYA 7 (3/4) Albert Po-
vedano, Del Amor, Vàzquez 

(3), Vargas (4), Rubio, equip 
inicial. Jassel Oller, Rodero, 
Xaus, Arellano.
GOLS: 0·1 Vargas (m 9), 0·2 
Vàzquez (m 12), 0·3 Vargas 
(m 21.05). SEGONA PART: 0·4 
Vàzquez (m 0.40), 1·4 Ton Ba-
liu (m 4), 2·4 Nil Garreta (m 5), 
2·5 Vargas (m 18.30), 3·5 Pla 
(m 19.08), 3·6 Vargas (m 22), 
4·6 Pla ( m 22.30), 4·7 Vàz-
quez (m 23.16)

Més info a http://ihc.blog.cat



Juvenil femení de l’Handbol Igualada.

HANDBOL / T. CASELLAS/J. MARSAL

El passat dissabte al vespre 
es va disputar al pavelló de 
La Salle Bonanova el partit 
corresponent a la cinquena 
jornada de Segona Catalana, 
que enfrontava el segon equip 
de La Salle amb l’Igualada. Al 
final, 40-30.
Els dos equips arribaven amb 
sensacions diferents al partit, 
els igualadins havien aconse-
guit una victòria important en 
la passada jornada, en canvi, 
els de la Bonanova havien 
perdut el seu partit amb l’Es-
cola Pia de Granollers. 
La primera part va començar 
amb les forces bastant igua-
lades, tant a nivell físic com 
mental. A la pista s’hi veia un 
joc seriós per part dels dos 
equips, els igualadins potser 
amb una mica més de por te-
nint en compte que a priori la 
Salle tenien millor equip. El 
marcador doncs, fins a l’equa-
dor de la primera part, no va 
mostrar una diferència de més 
de dos gols en cap moment. 
Però a pocs minuts del final, 
els de la Salle continuaven 
amb el seu bon ritme de joc 
que va començar a ofegar als 
igualadins, i aquesta part va 
finalitzar amb un 22 a 15.
La segona meitat va ser bas-
tant diferent de la primera, 
en el sentit que els jugadors 
ja estaven més esgotats i el 
joc va perdre nivell. Els igua-
ladins van començar a fer 
més errades del normal, en 
defensa no hi havia manera 
de trobar la clau per frenar els 
de la Salle i en atac les erra-
des van provocar gols fàcils 

Els problemes defensius provoquen una nova derrota del CHI
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pels locals mitjançant con-
traatacs. És cert que hi van 
haver minuts bons per part de 
l’Igualada però que quedaven 
en simples anècdotes ja que 
això no afectava al joc de la 
Salle. Finalment es va arribar 
al final del partit amb una di-
ferència encara més àmplia 
que com va acabar la primera 
part, 40 a 30.
Partit molt fluix dels iguala-
dins sobretot en defensa - tal 
i com mostra el resultat final 
- i que té la conseqüència de 
la derrota, ja que 40 gols en 
contra no són una bona se-
nyal. Tot i així, no s’ha d’obli-
dar que la Salle són un equip 
i amb les idees molt clares. 
La pròxima jornada l’Iguala-
da s’enfrontarà a Les Comes 
amb el Cambrils, actual líder 
de la categoria i que no co-
neix la derrota. 
Entrenats per José Manuel 

García, van jugar: David de la 
Cerda (5 a.) i Jordi Bermejo 
(7 a.), com a porters. Sergi 
Garcia, Rubén Álvarez (2), 
Pere Sendra (3), Òscar Visa 
(11), Jordi Vilarrubias, Pol 
Cantero (2), Jordi Grado (5), 
Roger Calzada, David Díaz 
(7) i Esteban Lezama (1). 

Derrota dolorosa 
del sènior femení
El passat dissabte 31 d’octu-
bre les jugadores del primer 
equip del Club Handbol Igua-
lada es van desplaçar a Car-
dedeu per jugar el sisè partit 
de Lliga Catalana. Al final, 
32.15.
Després de dues derrotes 
consecutives les igualadines 
es disposaven a lluitar per fer 
un bon partit i pujar els ànims. 
Sabien que es trobaven da-
vant d’un equip competent, 
situat a la meitat de la classifi-

cació, i a priori es preveia as-
sequible i van sortir amb ga-
nes d’aconseguir la victòria.
El partit es va iniciar amb uns 
primers minuts igualats on els 
dos equips estaven encertats 
en atac i el marcador encara 
no agafava distàncies. Les 
jugadores de Cardedeu van 
desplegar una defensa ober-
ta, poc comuna en les darre-
res jornades de lliga, que va 
sorprendre a l’equip visitant, 
creant dificultats per poder 
desplegar el joc habitual de 
les igualadines tot provocant 
pèrdues de pilota i mals llan-
çaments. Contràriament l’atac 
de les locals era fluid, movien 
ràpid la pilota i estaven encer-
tades en els llançaments, fent 
créixer una diferència cada 
vegada més àmplia en el 
marcador, acabant la primera 
part 17-6.
Després d’algunes indica-

cions de García per afron-
tar la defensa poc habitual 
de l’equip de Cardedeu, les 
igualadines van sortir decidi-
des a millorar el parcial de la 
primera part. Van estructurar 
diferent l’atac per tal de facili-
tar la mobilitat de pilota i així 
tenir més opcions clares de 
gol. Tanmateix les locals van 
sortir amb força centrant gran 
part de les jugades en certes 
jugadores provinents de ca-
tegories superiors. Les igua-
ladines es van mantenir fer-
mes en defensa però l’equip 
local va ser capaç de superar 
el plantejament igualadí. Els 
arbitres excessivament caso-
lans van ser molt estrictes a 
l’hora de penalitzar les acci-
ons de les visitants, fent que 
durant varis minuts les igua-
ladines juguessin amb una 
persona menys a pista. El 
resultat final va ser de 32-15.
Entrenades per Josep Garcia 
van jugar pel Club Handbol 
Igualada: Laura Baraldés, 
Jordina Marsal, Laura Fer-
rera, Maria Noguera, Marta 
Muñoz, Raquel Arnau, Alicia 
Nieto, Ainoa Rizo, Lola Lo-
mas, Mònica Bisbal, Queralt 
Badia, Anna Vázquez i Júlia 
Estany.

Altres resultats
- Lleidatana 25-26 Club Handbol 
Igualada Estació de servei El 
Bruc juvenil femení
- Sant Cugat 34 - 27 Finques Ar-
gent Igualada cadet masc.
-  Santpedor 24 – 31 Finques Ar-
gent Igualada At. cadet m.
- Molins De Rei Verd 20 –  16 
CHI infantil masculí
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GIMNÀSTICA / LA VEU

Diumenge s’ha celebrat a tar-
ragona la II fase de Copa Ca-
talana en modalitat de conjunt 
de gimnàstica rítmica. El Club 
Gimnàstic San Roque va pre-
sentar dos dels seus conjunts 
en aquesta modalitat.
Per una banda, el conjunt in-
fantil V-VI format per Julia 
Farré, Nerea Camacho, Irune 
Munuera, Alba Blanco i Aina 
Pacheco, va debutar amb el 
seu exercici amb aparell ( cor-
des i pilotes). I per altra banda, 
el conjunt infantil base format 
per: Emma Profitós, Rut Vi-
ves, Laia Alsina, Sandra Do-
minguez, Irina García i Paula 
Mensa; van tornar a competir 
amb el seu exercici de cinc 
cercles. Tot i no ser, un gran 
dia de resultats per aquests 
conjunts, destaquem la seva 
gran feina i esforç, i les ani-
mem a seguir treballant amb 
il·lusió, per a la pròxima tenir 
una millor recompensa. 
Aquest dissabte 7 de novem-
bre, el conjunt infantil base 
viatja a Vitoria per participar 
a Euskalgym; un dels campio-
nats més importants en aquest 
nivell per les nostres gimnas-
tes. Des del club desitjar que 
gaudeixen molt d’aquesta ex-
periència i molta sort.
Pel que fa a l’Igualada Gim-
nàstic Club Aula, l’equip aleví 
de corda, format per les jove-
níssimes gimnastes, Alina Gili, 
Sheila Garcia, Violeta Agui-
lera, Mariel.la Espinalt, Carla 
Cervera, Dana Pijoan i Berta 
Enrique, va aconseguir un 
disputat tercer lloc. Les més 
xiques, les benjamines s’han 
classificat en setè lloc i en 
aquests moments lluiten per 
poder estar a la final, acon-
seguint pujar aquest cap de 
setmana 1,200 punts la nota, 
elles són: Martina Espinalt, 
Gina Castelltort, Paula Salas, 
Mar Vázquez i Aitana Pasa-

Segona fase de la Copa Catalana de gimnàstica rítmica de conjunts

das.   
En la categoria sènior compe-
tia el conjunt del CER Pratenc 
en el qual una de les  com-
ponents és la montbuienca 
Maria Cosano. Una fantàstica 
competició que van realitzar 
totes les components del con-
junt pujant a podi en la tercera 
posició, i classificant-se per al 
Campionat d’Espanya. 
Una competició complica-
da la de Tarragona per l’alt 
nivell de aquesta catego-
ria. Aquest conjunt sènior 
compost a mes de la Maria 
per Anna, Blanca, Laia, Nú-
ria ,Paula i l’entrenadora So-
nia, amb els aparells de dos 
cèrcols i els tres parells de 
maces. 

Presentació de l’Igualada 
Club Gimnàstic
El passat diumenge 25 d’octu-
bre va tenir lloc la presentació 
oficial de l’Igualada Club Gim-
nàstic Aula de la temporada 
2015/16. 
L’acte va començar amb l’as-
samblea anual  en la que en 
Josep Maria Planella, nou 
President de l’entitat, va fer 
un breu recorregut sobre els 
inicis del Club, instauració de 
la nova junta, planificació de la 
temporada i previsió de pres-
supostos.
Tot seguit es  van presentar  al 
pavelló de les Comes totes les 

gimnastes i seccions de l’en-
titat així com també  la nova 
junta directiva que l’impulsarà 
a partir d’ara, tot i que com ha 
dit  el president,  “és i serà tot 
el club, amb pares i famílies 
implicades qui farà que aquest 
club prosperi i creixi en tots els 
sentits” . 
Feia goig de veure 94 gim-
nastes sobre el tapís  amb un 
equip tècnic encapçalat per  
Laura Martínez que va enco-
ratjar gimnastes i pares a gau-
dir plenament d’aquesta nova 
temporada. També els va de-
dicar unes paraules d’enfor-
tir i suport a l’entitat en Marc 
Castells, alcalde de la nostra 
ciutat.
L’acte no va acabar aquí. Els 
esperava un aperitiu, amb 
varietat de begudes i menjar, 
que va propiciar que els pre-
sents parlessin i compartissin 

aquesta festa entranyable.
Gimnastes  i familiars van po-
der assaborir una jornada de 

caire  esportiu, festiu  i familiar 
que de ben segur prediu una 
temporada amb molts d’èxits.     

Josep Baró - Ma Dolors Gálvez
Noces d’Or, 1965-2015

Felicitats!!!

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



L’enduro serà protagonista al llarg del cap de setmana.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A partir de les dotze d’aquest 
migdia començaran les verifi-
cacions administratives i tècni-
ques de l’Enduro Igualada-Els 
Hostalets de Pierola organit-
zat per Moto Club Igualada i 
que posarà la cloenda al cam-
pionat estatal de l’especialitat.
L’Anoia amb els anys ha sigut 
una comarca amb una gran 
tradició endurista, ja a finals 
dels anys setanta MCI  i la 
seva secció motociclista de 
Castellolí va organitzar els 
primer Tot Terreny, així s’ano-
menava aleshores.  Amb els 
anys i amb l’empenta que hi 
va haver, l’enduro va arrelar 
molt fins el punt que a l’any 
1987 es van organitzar els 
Dos Dies d’Enduro de Caste-
llolí puntuables pel campionat 
d’Europa, europeu considerat 
com a campionat del món ja 
que aleshores no existia.
Anoiencs com Albert Costa, 
malauradament ja desapare-
gut, Pep Requena i Jesús Bru-
ges van ser pioners, els “alma 
mater” de l’enduro a casa 
nostra. I es que a més va sor-
gir una excepcional fornada 
de pilots que van aconseguir 
importants campionats, com 
el mateix Jesús Brugués, els 
germans Enric i David Fillat, 
Ramon Sellarés, els germans 
David i Jaume Colom, Josep 
Ferrer, Joan Marsal, Pere 
Sala, Toni Mas i tants i tants 
altres fins avui amb la nova i 

Arriba l’Enduro Igualada-Hostalets de 
Pierola del Campionat d’Espanya

FUTBOL SALA / MARC BISBAL

Alineació: Ivan Reales, Mario 
Barba, David Torralba, Xavi 
Gasulla i Marc Bautista. Tam-
bé Marc Bisbal, Jordi Prat, 
Rafa Barba i Andoni Bisbal.
Gols: Rafa Barba, Xavi Gasu-
lla, Mario Barba, Jordi Prat i 
David Torralba.
Emocionant derbi anoienc 
el que es va disputar aquest 
passat dissabte 31 d’octu-
bre al pavelló Mont-Aqua de 
Santa Margarida de Montbui, 
entre l’equip local i el Restau-
rant Bar Biarritz Capellades. 
Els primers minuts de joc, van 
deixar entreveure quin seria el 
tarannà del partit. Els mont-
buiencs molt ben posicionats 
en defensa esperant els atacs 
rivals i un equip visitant amb 
llargues possessions estèrils 
de pilota. 
En una jugada afortunada, la 
Vinícola F.S. Montbui s’avan-
çava en el marcador i pocs mi-
nuts després anotava el dos a 
zero en una jugada assajada. 
Els capelladins van saber so-
breposar-se a aquest cop dur i 
van empatar el partit abans de 
la mitja part.
A la represa, el ritme del partit 
va augmentar considerable-
ment i beneficià als visitants 
que van aconseguir marcar 
el 3-5 quan restaven només 3 
minuts per finalitzar l’enfron-
tament. Aquest gol semblava 
definitiu, però en una jugada 
desgraciada, els montbuiencs 
van retallar distàncies. Ja en 
l’últim minut, els locals van ru-
bricar la remuntada amb el 5-5 
definitiu. 

El CFS Capellades es deixa 
empatar en el darrer sospir
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prometedora fornada de joves 
pilots enduristes.
Fa sis anys l’enduro va ser 
protagonista destacat per les 
nostres contrades amb mo-

tiu del campionat del món 
molt ben organitzat per MCI i 
aquest cap de setmana com ja 
va publicar La Veu a l’anterior 
edició es disputarà l’Enduro 
Igualada-Els Hostalets de Pie-
rola al llarg d’aquest dissabte i 
diumenge.
La base de la prova estarà 
situada a les instal.lacions de 
IG-NOVA a la avinguda Mes-
tre Muntaner i el Paddock i 
el Parc Tancat a l’avinguda 
Catalunya igualadina. A cada 
jornada hi hauran tres proves 
especials, dues a Els Hosta-
lets de Pierola i una a Iguala-
da en un recorregut d’uns 65 
kms en la que els pilots hi do-
naran tres voltes. Recorregut 
que trancorrerà pels municipis 
d’Igualada, Òdena, La Pobla 
de Claramunt, Piera. Els Hos-
talets de Pierola i Castellolí.
L’horari de sortida tant del dis-
sabte com del diumenge serà 
a les nou del matí en el podi 
instal.lat a l’Avinguda Cata-
lunya i a partir de les quatre 
de la tarda del dissabte de la 
tarda i a partir de dos quarts 
de cinc de la diumenge en el 
mateix lloc hi haurà l’acte de 
lliurament de premis. Intens 
doncs cap de setmana en-
durista a l’Anoia amb motiu 
d’aquesta espectacular com-
petició de l’esport motociclista.

Ara, els capelladins tenen 
l’oportunitat de redimir-se en 
l’enfrontament que disputarà 
contra l’Aiguafreda Sala “a”, a 
les 18:00h. al pavelló munici-
pal d’esports de Capellades. 
Altres resultats  
INFANTIL “b”:
Capellades 8-Òdena 5
Alineació: Dani Castillo, Victor 
Perez, Victor Díaz, Adrià Gonza-
lez i Agustí Querol. També Dani 
Sojos, Adam Borrego i Arnau Mo-
rant.
INFANTIL “a”:  Esplugues 2-La 
Farigola Capellades 6
Enric Batet, Iker Fernandez, Ser-
gio Perez, Pau Guinart i Arnau 
Lleixà. També Juan Ruiz, Martí 
Bellostas, Fran Roig, Toni Gomez 
i Xavi Gomez.
CADET “a”:  Resultat: Molins 99 
0-Masats Capellades 8
Oriol Cañadas, Gerard Latorre, 
Quim Riba, Gerard Perez i Cristi-
an Bernabeu. També Adrian Alco-
ba, Jan Pàmies i Ruben Espejo.
JUVENIL ”c”:  Sant Joan Despí 
C.F.S. 1 – Capellades 2
Marcel Colet, Marc Fernandez, 
Andreu Margarit, David Loza-
no i Gerard Mateu. També Fran 
Perez, Ivan Lorenzo, Alex Juan, 
Marc Juan i David Burrieza.
JUVENIL ”b”:  Yuyu Capellades 
4 – Futsal Cardona 1
Marcel Colet, Emilio Varo, Jose 
Maria Gonzalez, Pau Soteras i 
Oriol Guinart. També Nil Sabater, 
Albert Solé, Sergi Sanchez.
JUVENIL ”a”: Capellades  4 – 
Sant Cugat F.S. 5
Marc Bernadet, Marc Vela, Roger 
Castells, Albert Solé i Xavi Val. 
També Kiku Roca, Oriol Guinart i 
Marcos Sanchez. 

Victòria convincent del FS Can Titó
FUTBOL SALA / LA VEU

El Futbol Sala Can Titó Vilano-
va del Camí va brindar, dissab-
te, als ses aficionats un dels 
millors partits que es recorden 
des de fa molts anys a Can 
Titó, amb una victòria per 8-3 
enfront al Vacarisses.
Els vilanovins van dominar el 
joc durant la primera meitat, 
tenint ocasions per golejar, tot 
i això, el resultat parcial al final 
dels primers 20 minuts era de 
2-1 (amb un gol de Joan Roy i 
un en pròpia porteria). 
A la represa, els visitants van 
sortir més endollats i van por-
tar el pes del partit, tot i que 
la bona defensa dels de Can 
Titó va impossibilitar que el 
Vacarisses poguès aconseguir 
el gol de l’empat. Quan més 
avocat estava a l’atac l’equip 
visitant, Abel (que va quallar 
un gran partit) va aconseguir 
ampliar la distància amb el 3-1. 
No obstant, 3 minuts després 

el Vacarisses tornava a escur-
çar distàncies amb el 3-2, però 
acte seguit, Jordi Dalmases 
tornava a posar terra de per 
mig amb el 4-2.
Els visitants, que buscaven un 
punt, van apostar pel joc de 5 
i van poder fer el 4-3 que va 
ficar la por al cos als locals a 
falta d’un minut i mig. Tot i això, 
Dalmases, una vegada més, 
va aconseguir fer el gol que 
sentenciava el duel. Amb el 
5-3 al lluminós i 56 segons per 
jugar, el partit va embogir i els 
locals van poder fer 3 gols més 
que van fer justicia.
Ara, el Can Titó es col·loca cin-
què amb 6 punts. Els de Fidel 
Muñoz visitaran la dificilíssima 
pista del Sant Esteve Sesrovi-
res, dissabte a les 16h.
Altres resultats:
ALEVÍ 1-9 Monistrol
Òdena 2-3 CADET
Vilatorrada 3-2 JUVENIL
SÈNIOR B 4-2 Bruc

Zona de competició dels Hostalets de Pierola.

 ENTRADES
 PER A  

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

SORTEGEM

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

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

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

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

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

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

I.H.C.
2
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FUTBOL / LA VEU

L’Igualada va signar diumenge 
un empat davant el Sant Ilde-
fons i aconsegueix així sumar 
el 5è partit sense perdre. L’ar-
bitre va ser força decisiu en el 
partit disputat a les Comes, no 
tan sols perquè els 4 gols de la 
tarda es van fer tots de penal, 
sinó especialment per la gran 
quantitat de targetes que va 
ensenyar durant el partit (quasi 
una vintena), que van condici-
onar molt l’estil de joc.
El partit va estar molt igualtat 
en quant a possessió de pilo-
ta i els visitants van aguantar 
una intensitat molt alta durant 

Empat davant el Sant Ildefons 
en un partit marcat pels penals

   PT. g e p gf  gc 
1 CF Balaguer 18 5 3 1 12 8
2 Suburense 17 5 2 2 19 11
3 Rapitenca 17 5 2 2 15 9
4 Jesus Maria 17 5 2 2 14 9
5 Terrassa 17 5 2 2 12 9
6 FC Santboià 16 4 4 1 16 6
7 Lleida 16 5 1 3 16 12
8 Igualada 15 4 3 2 11 6
9 Vilaseca 15 4 3 2 13 9
10 Castelldefels 13 4 1 4 16 13
11 Viladecans 13 3 4 2 12 14
12 Vilanova 12 3 3 3 11 9
13 Vista Alegre 10 2 4 3 14 19
14 Amposta 10 3 1 5 13 21
15 Sant Ildefons 8 2 2 5 14 15
16 Catllar 5 1 2 6 7 14
17 Torredembarra 2 0 2 7 4 18
18 CF Reddis 1 0 1 8 7 24

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 9
Terrassa 1 - 1 Vilanova 
CF Reddis 1 - 1 Jesus Maria 
Castelldefels 4 - 2 Vista Alegre 
FC Santboia 4 - 0 CF Balaguer 
Catllar 1 - 1 Torredembarra 
Vilaseca 2 - 2 Viladecans 
Igualada 2 - 2 Sant Ildefons 
Suburense 2 - 0 Rapitenca 
Amposta 1 - 4 Lleida 

Jornada 10
Vilanova G. - Amposta 
Jesús y Maria - Terrassa FC 
Balaguer - Reddis 
Viladecans - Santboià 
Vista Alegre - Vilaseca 
Torredembarra - Castelldefels 
St. Ildefons - El Catllar 
Rapitenca - IGUALADA 
Lleida B - Suburense  

els 90 minuts de joc. L’Iguala-
da va jugar bé tota la primera 
part, amb una ocasió molt clara 
de gol, però qui es va avançar 
al marcador va ser el Sant Il-
defons al minut 24. Deu minuts 
més tard, però, el penal va ser 
a favor de l’Igualada i arribava 
així l’empat a 1 i la superioritat 
numèrica, ja que els visitants 
perdien un home per una doble 
tarjeta groga. 
A la segona meitat es va veure 
un joc més fluid de l’Igualada, 
tot i que el Sant Ildefons també 
estava ben organitzat. Al minut 
66 l’Igualada perdia a Bacha 
al provocar un penal i rebre la 

segona tarjeta groga. L’1-2 al 
marcador va fer que els igua-
ladins augmentessin la pressió 
en busca de l’empat i, al minut 
89, en l’últim suspir, l’àrbitre va 
assenyalar l’últim penal de la 
tarda a favor dels locals que 
Fran va enviar al fons de la 
porteria. 

CF IGUALADA: Yannick, Mar-
tí Lliró, Bachana Lominadze, 
Bernat Sansano, Ton Ca-
sas (Eloi Jiménez  59’), Fran 
Arévalo, Jonathan Fernández, 
Martí Just (Nuno Carvalho 75’), 
Pau Vidal, Eric González i Ós-
car García. 

Els punts se’n van davant l’Espanyol
L’Igualada femení ha cedit els 
punts davant el RCE Espanyol, 
en un partit que a la primera 
part semblava que podia do-
minar. Tres córners a favor en 
els primers 10 minuts, i fins a 
3 ocasions clares de gol, augu-
raven un bagatge millor que el 
que s’han endut les blaves de 
la Ciutat Esportiva. 
La primera part ha acabat en 
empat a zero i, a la represa, 
amb el vent en contra ha arri-
bat el primer gol de l’Espanyol. 
A partir de llavors, les coses 
s’han posat molt complicades 
per a les igualadines i les lo-
cals han pogut tancar el partit 
amb comoditat, signant el 2-0 
definitiu.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cia, Elena Alert (Míriam Bue-

no 84’), Queralt Gómez, Janet 
Mendoza, Carla Navarro, Núria 
Miquel, Jèssica Pablos (Esther 

Soler 70’), Míriam Solies, Judit 
Pablos, Pilar Puig (Anna Ber-
nadí 57’), Marina Salanova. 

   Pt. p G E P Gf  Gc 
1 Seagull 21 7 0 0 15 5
2 Barcelona 19 6 1 0 29 3
3 Levante 15 4 3 0 16 9
4 Son Sardina 13 4 1 2 14 11
5 L´Estartit 12 4 0 3 18 13
6 Blava Roca 12 4 0 3 11 17
7 AEM 11 3 2 2 12 9
8 Espanyol 10 3 1 3 9 7
9 Sant Gabriel 7 2 1 4 15 15
10 Europa 6 2 0 5 6 11
11 Palleja A 5 1 2 4 5 13
12 Igualada 4 1 1 5 7 17
13 Collerense B 3 1 0 6 2 12
14 Cerdanyola 3 1 0 6 4 21  

futbol 2A NACIONAL FEM.
Jornada 7
Blava Roca 1 - 4 L´Estartit 
Europa 2 - 0 Collerense B 
Seagull 3 - 0 Son Sardina 
Espanyol 2 - 0 Igualada 
Sant Gabriel 5 - 0 Cerdanyola 
AEM 1 - 2 Barcelona 
Pallejà 0 - 0 Levante 

Jornada 8
Son Sardina-Blava Roca
Levante Planas-Seagull
Cerdanyola-Pallejà
Collerense B-Espanyol
Barcellona-Europa
L’Estartit-AEM
Igualada-St. Gabriel

PRIMER EQUIP MASC. CF IGUALADA SANT ILDEFONS UE "A" 2-2

PRIMER EQUIP FEM. ESPANYOL RCD "B" CF IGUALADA 2-0

VETERANS CF IGUALADA SANTS UE "A" 6-1

JUVENIL A ATLÈTIC SANT JUST FC "A" CF IGUALADA 2-2

JUVENIL B MASQUEFA FC "A" CF IGUALADA 5-3

CADET A CASTELLDEFELS UE "C" CF IGUALADA 0-3

CADET B UF BASE JABAC I TERRASSA "D" CF IGUALADA 0-2

CADET C CF IGUALADA SAN MAURO UD "B" 0-1

INFANTIL A EFO 87 "A" CF IGUALADA 0-4

INFANTIL B CF IGUALADA BLANCA SUBUR CF "A" 2-5

INFANTIL C TERRASSA OLÍMPICA 2010 SAD "A" CF IGUALADA 0-0

INFANTIL D ST ANDREU DE LA BARCA AGRUP "C" CF IGUALADA 2-6

ALEVÍ A CF IGUALADA SANT ANDREU UE "B" 4-6

ALEVÍ B ESCOLA F. GAVA "B" CF IGUALADA 4-2

ALEVÍ C TERRASSA OLÍMPICA 2010 SAD "A" CF IGUALADA 2-3

ALEVÍ D JOANENC FC "A" CF IGUALADA 0-3

ALEVÍ E CF IGUALADA ANOIA CE "A" 5-0

ALEVÍ F PALLEJA CF "A" CF IGUALADA 7-2

ALEVÍ G CF IGUALADA RIUDEBITLLES CD "A" 0-6

BENJAMÍ A CF IGUALADA SANT CUGAT ESPORT FC "B" 1-2

BENJAMÍ B CASTELLDEFELS UE "A" CF IGUALADA 2-3

BENJAMÍ C PUIGREIG CE "A" CF IGUALADA 1-1

BENJAMÍ D CF IGUALADA CORNELLÀ UD "D" 0-3

BENJAMÍ E CF IGUALADA BASE VILANOVA LA GELTRÚ "A" 6-0

BENJAMÍ F CAPELLADES CF "A" CF IGUALADA 3-2

BENJAMÍ G ANOIA CE "B" CF IGUALADA 2-5

BENJAMÍ H CF IGUALADA ST VICENÇ ASSOC. ESPORTIVA "A" 0-4

PREBENJAMÍ A MASQUEFA FC "B" CF IGUALADA 0-12

PREBENJAMÍ B FE ATLÈTIC VILAFRANCA "C" CF IGUALADA 2-1

PREBENJAMÍ C MASQUEFA FC "A" CF IGUALADA 5-0

JUV- CADET FEM. CF IGUALADA EF FEMENÍ VILANOVA "A" 2-0

CAD-INF FEM. CASABLANCA FC "A" CF IGUALADA 0-9

INF- ALEVÍ BARCELONA FC "A" CF IGUALADA 15-0

ALEV-BENJ-PREBENJ FEM.A CF IGUALADA MARTINENC FC "A" 5-0

ALEV-BENJ-PREBENJ FEM.B MASQUEFA FC "A" CF IGUALADA 0-14

CATEGORIA DIA HORA LOCAL VISITANT CAMP
PRIMER EQUIP DIUMENGE 12:00 UE RAPITENCA CF IGUALADA
VETERANS DIUMENGE 9:30 CF VADALONA CF IGUALADA
JUVENIL 'A' DISSABTE 18:00 CE ANOIA A CF IGUALADA
JUVENIL 'B' DIUMENGE 17:00 CF IGUALADA CD RIUDEBITLLES A B

CADET 'A' DISSABTE 11:15 CF IGUALADA ATLÈTIC VILAFRANCA B A

CADET 'B' DIUMENGE 19:00 CF IGUALADA CF JUNIOR B B

CADET 'C' DISSABTE 11:00 CF LA POBLA DE CLARAMUNT A CF IGUALADA
INFANTIL 'A' DISSABTE 9:30 CF IGUALADA AE MARTORELL A A

INFANTIL 'B' DISSABTE 12:15 CF VILANOVA I LA GELTRÚ B CF IGUALADA
INFANTIL 'C' DIUMENGE 10:00 CF IGUALADA NATACIÓ TERRASSA B A

INFANTIL 'D' DISSABTE 13:00 CF IGUALADA CE ANOIA A B

ALEVÍ 'A' DIUMENGE 13:45 FC SANT CUGAT ESPORT A CF IGUALADA
ALEVÍ 'B' DISSABTE 13:00 CF IGUALADA AE PRAT A A

ALEVÍ 'C' DIUMENGE 12:00 CF IGUALADA FC SANT QUIRZE VALLÈS A A

ALEVÍ 'D' DIUMENGE 13:00 CF IGUALADA AT. GIRONELLA A A

ALEVÍ 'E' DISSABTE 10:30 FC SANTBOIÀ D CF IGUALADA
ALEVÍ 'F' DIUMENGE 10:00 CF IGUALADA FC SANT ESTEVE SESROVIRES A B

ALEVÍ 'G' DIUMENGE 17:00 FC HORTONENC A CF IGUALADA
BENJAMÍ 'A' DISSABTE 10:30 FC BARCELONA A CF IGUALADA
BENJAMÍ 'B' DIUMENGE 13:00 CF IGUALADA UE SANT JOAN DESPÍ A B

BENJAMÍ 'C' DIUMENGE 10:00 CF IGUALADA CE BERGA A B

BENJAMÍ 'D' DISSABTE 10:00 CF SANTA EULÀLIA A CF IGUALADA
BENJAMÍ 'E' DIUMENGE 9:15 ATLÈTIC VILAFRANCA B CF IGUALADA
BENJAMÍ 'F' DIUMENGE 13:00 CF IGUALADA CF MOLINS DE REI A B

BENJAMÍ 'G' DESCANSA

BENJAMÍ 'H' DIUMENGE 10:00 CF CORBERA LLOBREGAT B CF IGUALADA
PREBENJAMÍ 'A' DIUMENGE 11:30 CF IGUALADA CF CAPELLADES A B

PREBENJAMÍ 'B' DISSABTE 10:00 CF IGUALADA CE ÒDENA B B

PREBENJAMÍ 'C' DISSABTE 10:00 CF IGUALADA FC MASQUEFA B B

FEMENÍ 'A' DIUMENGE 17:00 VCF IGUALADA CD SANT GABRIEL A A

FEMENÍ 'B' DISSABTE 16:00 CF PALLEJÀ A CF IGUALADA

FEMENÍ 'C' DESCANSA

FEMENÍ 'D' DISSABTE 13:00 CF IGUALADA UD TANCAT A A

FEMENÍ 'E' DIUMENGE 11:30 UD VILADECANS A CF IGUALADA
FEMENÍ 'F' DISSABTE 11:15 CF IGUALADA AE MARTORELL A B

Partits del proper cap de setmana

Benjami ‘E’ 6-0 
Base Vilanova i la Geltru ‘A’
Les Comes va acollir dissabte 
el partit entre el tercer classi-
ficat de la segona divisió de 
benjamins i el cuer del grup, el 
Vilanova I la Geltrú.
El partit va començar amb 
moltes imprecisions per parts 
dels locals i un molt bon posi-
cionament dels visitants, però, 
sense ocasions clares de gol, 

Tercera victòria consecutiva del Benjamí E

es va arribar al descans amb 
empat a 0. La mateixa dinà-
mica es va evidenciar a l’inici 
del segon temps, però un gol 
d’Ibai va servir per encetar el 
marcador. En el tercer i l’últim 
quart els blaus van pressionar 
molt més i, amb una boníssi-
ma actitud i jugades ben tre-
nades, van aconseguir marcar 
la diferència i fer fins a 5 gols: 
2 més d’Ibai, i la resta de Ge-

rard, Oriol i Alejandro. El 6-0 
definitiu suposa la tercera vic-
tòria consecutiva de l’equip.
Cristian Gonzalez, Alejandro 
Caro, Adrian Vinagre, Oriol 
Berenguer, Jan Subirana, Biel 
Navas, Mubarek Rodriguez, 
Gerard Junyent, Ibai Valle, 
Xavi Velasco i Jan Miras. En-
trenador: Adrian Sanchez. De-
legat: Juan Serrano



HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

Bon partit de les igualadines el 
passat cap de setmana a Les 
Comes. Un partit que quedava 
en un empat a dos gols, però 
que molt bé es podia haver 
decantat clarament favorable-
ment per a les igualadines, ja 
a la primera part, on van dis-
posar de nombroses i clares 
ocasions de gol. Un empat 
agredolç davant les madrile-
nyes del CP Las Rozas, debu-
tants a l’OKlliga, que arribaven 
a Les Comes a la zona alta de 
la taula classificatòria, gràcies 
a les tres primeres jornades 
guanyades.
Les igualadines s’anaven fent 
amb el control del partit i al mi-
nut cinc la Laura Torres marca-
va el primer gol de la tarda al 
aprofitar un refús de la portera 
sobre el xut a boca de canó de 
la Laura Salvador (1-0). No-
més un minut després, l’Elba 
Garreta marcava el segon per 
a les igualadines on el rebot 
a les guardes de la portera 
xilena, Fernanda Hidalgo, hi 
van tenir molt a veure (2-0). El 
partit es posava molt de cara 
per a les igualadines. A més, 
defensaven bé i sense haver 
computat cap falta encara. 
La segona part començava 
amb molta intensitat per part 
de les visitants. L’especulació 
inicial s’havia transformat a 
molta intensitat i contundèn-
cia. Això va exigir un punt més 
de concentració en defensa. 
L’Igualada intentava controlar 
el partit, però en un contraa-
tac de Las Rozas arribava el 
seu primer gol, que marcava 
la xilena Catalina “Cata” Flo-
res, en un dos contra un ben 
resolt (2-1). Era el minut nou 
de la segona part. Apareixi-
en els nervis a la grada. Les 

L’Aqua Igualada mereixia guanyar 
davant les madrilenyes de Las Rozas

FUTBOL / PACO ESPLUGAS

Segon partit consecutiu a 
casa i nova derrota davant els 
cugatencs, que de seguir així 
estaran lluitant per l’acens de 
categoria. A manca de tres 
partits per complir un terç de 
lliga, la situació de l’Òdena és 
preocupant, més que pel fet 
d’estar a la cua de la classi-
ficació, perquè no s’aprecia 
per on pot sortir una possible 
solució. El més curiós de tot 
és que cada encontre, res té 
a veure amb l’altre, i la gran 
pregunta pot ser, què passa?. 
Del tot al no res, de lluitar com 
mai a una apatia d’impotència 
galopant. Tant es pot canviar?. 
El Junior, amb la llei del mínim 
esforç va guanyar un partit, 
de manera merescuda, però 
que amb la meitat d’intensitat 
que els locals hi varen posar 
en l’encontre anterior, un altre 
“gall” hagués cantat. No valen 
les lamentacions, ni apeŀlar a 
la mala sort, arbitratges, lesi-
ons, etc... Del carro ha de tibar 
tothom, la temporada és molt 
llarga, sense buscar cap ex-
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Resultats del Club 
Ping Pong Igualada
TENNIS TAULA / LA VEU

PRIMERA ESTATAL : CPP 
IGUALADA CTAI 1 – SON 
CLADERA TTC (PALMA DE 
MALLORCA) 5
Partit disputat a Les Comes 
contra el líder actual de la ca-
tegoria, en que la categoria 
del rival es va acabar impo-
sant. Jugaren : Jordi Satorras 
(1), Albert K. Matsuoka i Enric 
Casado.
SEGONA ESTATAL : CPP 
IGUALADA CTAI  4 – IMPULS 
T.T. 2
Partit molt complert del nos-
tres jugadors, remuntanten 
un partit que es va complicar, 
doncs es perdia per 2-0. Juga-
ren : Roger Domingo (2), Joan 
Moriana (1) i Lluis Graells (1)
SEGONA PROVINCIAL : CPP 
IGUALADA CTAI 3 – CTT PO-
BLE NOU DE BARCELONA 4
Partit molt disputat contra un 
rival de característiques simi-

lars al nostre, en que es va re-
soldre a la partida de dobles. 
Jugaren : Carles Contreras 
(2), Miguel Moriana (1) i Marc 
de la Rosa. 

futbol 2A CATALANA G3

   PT. g e p gf  gc 
1 Junior 20 6 2 1 17 6
2 Sant Joan D. 18 5 3 1 20 13
3 Espluguenc 18 6 0 3 17 11
4 Fontsanta 18 5 3 1 14 8
5 Marianao 18 5 3 1 10 5
6 Olímpic 16 5 1 3 15 8
7 San Mauro 15 5 0 4 15 12
8 Gornal  13 4 1 4 16 13
9 Unif. Bellvitge 13 4 1 4 14 13
10 Can Vidalet 12 3 3 3 17 13
11 Sant Cugat 12 3 3 3 11 10
12 CF Begues 11 3 2 4 13 17
13 Prat AE B 10 2 4 3 13 13
14 Moja AE 9 2 3 4 12 18
15 Torrelles 8 2 2 5 6 14
16 Vilafranca 7 2 1 6 10 16
17 Vallirana 4 1 1 7 5 19
18 Odena 4 1 1 7 7 23

Jornada 9
Odena 0 - 2 Junior 
Torrelles 0 - 3 Begues 
Marianao 1 - 0 Moja 
Fontsanta 1 - 0 San Mauro 
Unif. Bellvitge 1 - 0 Vallirana 
Can Vidalet 2 - 2 Sant Joan D. 
Prat AE B 0 - 1 Vilafranca 
Sant Cugat  3 - 1 Espluguenc 
Gornal 1 - 2 Olímpic

   Pt. G E P Gf  Gc 
1 Martorell B 21 7 0 2 17 9
2 Roquetes 20 6 2 1 25 12
3 Calaf 20 6 2 1 25 17
4 Montserrat 19 6 1 2 32 17
5 Cubelles 19 6 1 2 28 17
6 La Munia 16 5 1 3 24 13
7 Sitges 16 5 1 3 23 16
8 Martinenca 14 4 2 3 24 19
9 La Granada 13 4 1 4 17 15
10 Carme 13 4 1 4 14 18
11 Olivella 12 3 3 3 19 20
12 Piera 11 3 2 4 18 19
13 Sant Cugat 11 3 2 4 10 13
14 Anoia 9 2 3 4 14 28
15 Fatima 6 2 0 7 11 29
16 Castellvi 5 1 2 6 15 26
17 Sant Pere M. 2 0 2 7 12 24
18 Riudebitlles 2 0 2 7 7 23

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 9
Castellvi 0 - 3 La Munia 
Cubelles 4 - 0 Sant Cugat 
Martinenca 3 - 3 Piera 
Carme 1 - 2 Martorell B 
Sant Pere M. 2 - 4 Sitges 
Roquetes 2 - 0 La Granada 
Calaf 3 - 3 Olivella 
Fatima 2 - 6 Montserrat 
Anoia 2 - 2 Riudebitlles

Jornada 10
Júnior - Marianao P. 
Vilafranca Atl. - ÒDENA 
Espluguenc - Prat B 
Begues - St. Cugat 
Vallirana - Torrelles 
St. Joan Despí - U. Bellvitge 
SAN MAURO - Can Vidalet 
Olímpic Fatjó - Fontsanta Fatjó 
Moja - Gornal  

Jornada 10
Sitges - CARME 
La Granada - St. Pere M. 
MONTSERRAT - Les Roquetes 
PIERA - FÀTIMA 
La Múnia - Martinenca 
Olivella - Castellví M. 
St. Cugat S. - CALAF 
Riudebitlles - Cubelles 
Martorell B - ANOIA 

   Pt. G E P Gf  Gc 
1 Capellades 18 6 0 1 23 9
2 Hostalets 18 6 0 1 19 6
3 Masquefa 16 5 1 1 25 4
4 Rebrot 15 5 0 2 25 10
5 Sant Esteve B 15 5 0 2 22 17
6 Montserrat B 14 4 2 1 14 9
7 San Mauro B 13 4 1 2 15 10
8 Ateneu  10 3 1 3 16 11
9 Pobla 9 3 0 4 17 18
10 Torre 9 3 0 4 9 12
11 Mediona 8 2 2 2 11 11
12 La Paz 7 2 1 4 7 19
13 Calaf B 4 1 1 5 5 22
14 Tous 3 1 0 6 7 23
15 Jorba 1 0 1 6 4 25
16 Cabrera 0 0 0 6 6 19

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

Jornada 8
La Paz  - Cabrera
Ateneu Ig.  - Mediona 
Hostalets P. - Masquefa
Capellades  - San Mauro B
Sesrovires B - Tous
Calaf B - Montserrat
Torre Clar.  - Pobla Clar. 
Rebrot - Jorba

cusa. D’aquesta situació se’n 
pot sortir, si tothom hi creu i és 
conscient que al darrere hi ha 
molts anys d’història. Un gol a 
cada meitat, d’ Abu i Domingo, 
sentenciaren el partit
C.E. Òdena. Cristian, Garcia 
(Ruben), Ivan, Adrià (Fermin), 
Gerard, Magdaleno, Xavi 
Valls, Copoví, Biosca, Oscar 
(Milan), Gumà.
C.F. Junior. Nadal, Bernat, 
Sergi (Garcia), Alonso, Torras, 
Moretones, Rion (Venegas), 
Domingo (Perez), Renieblas 
(Cortes), Abu (Mayol), Crespo.
Àrbitre. Sr. Adrià Monferrer Mi-
ralles. Assistents. Srs. Oscar 
Mile i Eduard Angles. Delega-
ció (Barcelona).
Targetes, pel C.E. Òdena, 
Adrià (35), Oscar (43), Magda-
leno (54), Biosca (60), Garcia 
(68). C.F.Junior, Segi (50).
Dissabte, propera sortida a Vi-
lafranca. Duel de equips que 
la passada temporada asso-
liren l’ascens i en la present, 
és una altra història. At. Vilafa-
ranca- C.E. Òdena a les 5 de 
la tarda. Millor esperar…

El Júnior pot amb el “sènior” 
de l’Òdena, que segueix cuer

ocasions havien estat clares i 
nombroses però el marcador 
no reflectia el joc vist. 
En un altre contraatac, el CP 
Las Rozas empatava el partit 
gràcies a l’Ana Asensi (2-2). 
El partit entrava en una fase 
vibrant. Amb el partit trencat i 
ambdós equips creant ocasi-
ons clares i una Laia Navarre-
te exhibint la seva qualitat i de-
sesperant la bancada visitant. 
Quedaven vuit minuts per fer 
el golet de la victòria… que es 
resistia molt. 
Al final, empat a dos en un 
partit on les igualadines me-
reixien molt més i on les ma-
drilenyes van suar de valent 
per esgarrapar un punt. Res 
a veure amb l’Igualada de la 
setmana passada a Les Ca-
sernes.
Així doncs, un punt agredolç 
però que dóna molta moral 
per afrontar el proper cap de 
setmana amb dos partits con-
tra dos grans rivals. El dissab-
te dia 7 de novembre a les 
18:00 h. a Sant Hipòlit contra 
el CP Voltregà. I el diumenge 
8 de novembre, a Les Comes 
a les 13:30 h, contra l’Hostel-
cur Gijon en partit avançat de 
la jornada 10 per compromís 
internacional de les asturia-
nes. Serà un bon moment per 
gaudir del joc de la igualadina 

Maria Díez, màxima golejado-
ra de l’OKlliga en les darreres 
temporades. 
AQUA Igualada FHCP
Laia Navarrete -P-, Elba Gar-
reta (1), Laura Salvador, Clara 
Ferrer i Laura Torres (1). Tam-
bé Judit Baldris, Sofia Ramí-
rez, Meritxell Martínez, Marta 
Bel i Mònica Ferrer -P-. Entre-
nadors: Raül Ramírez i Harry 
Mora
CP Las Rozas
Fernanda Hidalgo -P-, Sonia 
Rodríguez, Claudia Silva, Ca-
talina Flores (1) i Marina Ro-
dríguez. També Marta Arbiza, 
Ana Asensi (1), Elena Wally, 
Noelia Yepes i Antia Vaamon-
de -P-. Entrenador: Carlos 
Sánchez

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

         PT j g e p     gf     gc    
1. Manlleu  12  4  4  0  0  15  3
2. Voltregà  10  4  3  1  0  17  7
3. Las Rozas  10  4  3  1  0  9  3
4. Palau Plegamans  9  4  3  0  1  14  7
5. Vilanova  7  4  2  1  1  15  10
6. Sferic Terrassa  6  4  2  0  2  9  10
7. Cerdanyola  6  4  2  0  2  9  7
8. Bigues i Riells  6  4  2  0  2  8  9
9. Hostelcur Gijón  5  4  1  2  1  13  8
10. Igualada  4  4  1  1  2  11  15
11. Mataró  3  4  1  0  3  6  13
12. Alcorcón   3  4  1  0  3  6  11
13. Citylift Girona  0  4  0  0  4  2  14
14. Sta Maria Pilar  0  4  0  0  4  2  19

OK Lliga Femenina



Torneig per a les 
AMPA de l’Anoia
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JOCS ESCOLARS / LA VEU

El passat dissabte 31 d’octu-
bre es va disputar una nova 
jornada dels Jocs Esportius 
Escolars de l’Anoia. Els resul-
tats obtinguts en les classifi-
cacions de Valors en Joc han 
millorat respecte a la primera 
jornada gràcies a que tothom, 
mica en mica, es va conscien-
ciant de la seva importància. 
De moment, els equips que 
competeixen en les competi-
cions de poliesportiu són els 
que millor puntuació obtenen. 
Aquest està sent un any de 
molts canvis, un de substan-
cial és en la puntuació final 
dels partits fins a categoria 
alevina. Fins aquest curs, els 
marcadors s’arrossegaven 
sent el marcador final el total 
de cistelles o gols que havien 
fet cada equip. Enguany, la 
puntuació va per parts, cada 
part puntua com a única. Si un 
equip guanya una part suma 3 
punts, si l’empata 2 punts i si 
la perd 1 punt. Aquest sistema 
de puntuació , igual a tots els 
Consell Esportius, obliga als 
coordinadors a ser més es-
trategues i a valorar totes les 
parts per igual. 
Per altra banda, aquest dis-
sabte 7 de novembre comen-
ça la competició dels equips 
de l’Anoia que participen en 
les lligues d’altres Consells 
Esportius, concretament al 
Baix Llobregat i l’Alt Pene-
dès. El motiu pel qual, equips 
de l’Anoia juguen a altres co-
marques, és pel fet que hi ha 
competicions que a l’Anoia no 
surten per manca d’equips. 
Gràcies al treball d’equip i a 
la bona sintonia amb els altres 
Consells Esportius, aquests 
equips poden tenir competició. 

Els valors comencen a deixar petjada en els Jocs Escolars

AGENDA

Un cop han començat els 
Jocs Esportius Escolars, és 
el torn per activar els pares 
i mares amb la seva pròpia 
competició: el Torneig d’AM-
PA per a les Associacions de 
Pares i Mares d’Alumnes de 
les escoles de la comarca.
La oferta esportiva propo-
sada pel Consell Esportiu 
de l’Anoia va en funció de la 
demanda. Per aquesta tem-
porada 2015-16 han obert 
els tornejos de Futbol Sala 
d’AMPA i Afeccionats al Bàs-
quet.
El primer en començar ha 
sigut el Campionat de Futbol 
Sala d’AMPA amb 10 equips 
de diferents poblacions de 
la comarca. Aquesta setma-
na s’ha disputat la primera 
jornada (dimecres, dijous i 
divendres). 
El Campionat d’Afeccionats 
al Bàsquet encara té les ins-
cripcions obertes i, en funció 
dels equips inscrits, es pre-
veu començar amb una pri-
mera competició prèvia de 4 
equips fins a Nadal que es 
reprendria amb l’incorpora-
ció de nous equips passades 
les festes.
Podeu ampliar informació a 
través de la pàgina web del 
Consell Esportiu de l’Anoia, 
a l’apartat ‘Campionat de 
Lleure’ o al correu electrònic 
xavi@ceanoia.cat

Dissabte 7 de novembre, 
Jornada 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 dis-
putaran els diferents partits 
dels campionats.
Dimarts 10 de novembre, 
Formació Multiesportiva: Cas-
tellers. 3a sessió del programa 
de formació per a professio-
nals de l’esport a Cal Tabola, 
el local d’assaig dels Moixi-
ganguers d’Igualada (Inscrip-
cions obertes a www.ceanoia.
cat).
Del 9 al 12 de novembre, Jor-
nada del Campionat Comarcal 
Futbol Sala d’AMPA.
09/11 a les 21.30: Alta Segar-
ra - Vilademàger. (Pavelló de 
Calaf).
12/11 a les 21.00: Castell 
d’Òdena - Serra de Coll-Bas 
de Carme (Pavelló Òdena).
12/11 a les 22.00: Castellolí - 
G. Fossas (Les Comes C).
12/11 a les 21.00: G. Lorca - 
Acadèmia Igualada (G. Lorca). 

   j g e p gf  gc PT
1 CFS ÒDENA  2 2 0 0 19 13 6
2 GARCIA LORCA  2 1 1 0 18 14 5
3 CAN CLARAMUNT  2 1 1 0 18 14 5
4 ESCOLÀPIES B  2 1 0 1 18 14 4
5 ESCOLÀPIES A  2 1 0 1 16 16 4
6 MARISTES  2 1 0 1 16 16 4
7 MONALCO  1 1 0 0 12 0 3
8 EMILI VALLÈS 6 FS  1 1 0 0 12 4 3
9 MARQUÈS POBLA  2 0 1 1 14 18 3
10 AC. IGUALADA  2 0 1 1 14 18 3
11 JOAN MARAGALL  2 0 0 2 11 21 2
12 CFS PIERA  2 0 0 2 4 24 2

F. SALA aleví masculí
Jornada 2
MONALCO   EMILI VALLÈS 6 FS   ajr. 
JOAN MARAGALL  7 MARISTES  9
CFS PIERA  4 ESCOLÀPIES B  12
UE CAN CLARAMUNT  8 GARCIA LORCA  8
M. DE LA POBLA  8 AC. IGUALADA  8
CFS ÒDENA  10 ESCOLÀPIES A  6

   j g e p gf  gc PT
1 MARISTES B  2 2 0 0 15 1 6
2 MARISTES C  2 2 0 0 14 3 6
3 IES ALT PENEDÈS  2 2 0 0 11 4 6
4 INS PERE VIVES  2 2 0 0 11 5 6
5 ESCOLA PIA A  1 1 0 0 7 2 3
6 MESTRAL  1 1 0 0 5 2 3
7 EEM VILOBÍ  2 1 0 1 5 8 3
8 SEA EMILI VALLÈS  2 1 0 1 3 6 3
9 AEE P. MORERES A  1 0 0 1 1 2 0
10 EEM SANTA FE  1 0 0 1 2 5 0
11 JOAN MERCADER  2 0 0 2 3 7 0
12 AEE P. MORERES B  1 0 0 1 1 5 0
13 MARISTES A  1 0 0 1 2 7 0
14 ESCOLA PIA B  2 0 0 2 5 13 0
15 MONALCO  2 0 0 2 1 16 0

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

   j g e p gf  gc PT
1 J. MERCADER B juv  2 2 0 0 18 1 6
2 J. MERCADER A juv  2 2 0 0 16 4 6
3 UE TOUS  2 1 1 0 6 1 4
4 MONALCO  2 1 0 1 4 6 3
5 JOAN MERCADER  2 1 0 1 9 8 3
6 ESCOLA PIA juv  2 1 0 1 8 12 3
7 ESCOLA ANOIA juv  1 0 1 0 1 1 1
8 AE SALLENT juv  1 0 0 1 2 7 0
9 MARISTES  2 0 0 2 3 13 0
10 ESCOLA ANOIA  2 0 0 2 5 19 0

F. SALA cadet juvenil masculí
Jornada 2
AE SALLENT juv   ESCOLA ANOIA juv        
J.. MERCADER A juv  10 ESCOLA PIA juv  1
MARISTES  0 J. MERCADER B juv  7
JOAN MERCADER  8 ESCOLA ANOIA  4
UE TOUS  5 MONALCO  0
 

   j g e p gf  gc PT
1 MARISTES  2 1 0 1 19 13 4
2 ESCOLÀPIES A mx  2 1 0 1 16 16 4
3 ESCOLÀPIES B  2 1 0 1 14 18 4
4 EEM FONT-RUBÍ  1 1 0 0 12 4 3
5 MONALCO  1 1 0 0 9 7 3
6 SECC - SALA mx  1 0 0 1 6 10 1
7 FRANGOAL  1 0 0 1 4 12 1
8 M.  LA POBLA mx  0 0 0 0 0 0 0
9 UE SUBIRATS  0 0 0 0 0 0 0

BÀSQUET  aleví femení-mixt
Jornada 2
FRANGOAL   M. POBLA mx           ajr. 
EEM FONT-RUBÍ  12 ESCOLÀPIES A mx  4
MARISTES  7 MONALCO  9
SECC - SALA mx  6 ESCOLÀPIES B  10

 

   j g e p gf  gc PT
1 VILANOVA B.E.  2 2 0 0 110 21 4
2 CB LLORENÇ  2 1 0 1 48 51 3
3 MARISTES  2 1 0 1 47 73 3
4 ESCOLA ANOIA  1 1 0 0 54 4 2
5 MONALCO  1 1 0 0 49 9 2
6 SEA EMILI VALLÈS  1 1 0 0 24 19 2
7 UE CAPELLADES A  2 0 0 2 51 67 2
8 UE CAPELLADES B   2 0 0 2 14 108 2
9 CB ROQUETES  1 0 0 1 11 56 1

BÀSQUET  infantil femení
Jornada 2
SEA EMILI VALLÈS   DESCANSA 
CB ROQUETES  11 VILANOVA B.E.    56
UE CAPELLADES B   4 ESCOLA ANOIA  54
MARISTES  9 MONALCO  49
UE CAPELLADES A  27 CB LLORENÇ  29

   j g e p gf  gc PT
1 MONALCO  2 2 0 0 112 30 4
2 ÒDENA CB  2 2 0 0 60 38 4
3 UE CAPELLADES A  2 1 0 1 59 52 3
4 SECC - CAFETERS  2 1 0 1 62 64 3
5 CB HORTONENC  2 1 0 1 47 54 3
6 UE CAPELLADES B  2 1 0 1 79 66 3
7 ESCOLA ANOIA  1 1 0 0 58 13 2
8 INS PERE VIVES  2 0 0 2 44 102 2
9 JOAN MERCADER  2 0 0 2 39 99 2
10 BÀSQUET PIERA  1 0 0 1 22 64 1

BÀSQUET  cadet-juvenil femení
Jornada 2
BÀSQUET PIERA    ESCOLA ANOIA       ajr. 
INS PERE VIVES  8 MONALCO  48
UE CAPELLADES B  25 CB HORTONENC  30
UE CAPELLADES A  21 ÒDENA CB  31
JOAN MERCADER  26 SECC - CAFETERS  41

 

   j g e p gf  gc PT
1 R.CASTELLTORT A  2 2 0 0 21 11 6
2 ATENEU  2 1 1 0 20 8 5
3 R.CASTELLTORT B  2 1 1 0 18 14 5
4 EMILI VALLÈS 6  2 1 0 1 19 13 4
5 EMILI VALLÈS 5  1 1 0 0 12 0 3
6 MONTCLAR  1 1 0 0 12 4 3
7 MOWGLI  2 0 1 1 14 18 3
8 MONALCO  2 0 1 1 12 20 3
9 CASTELL D’ÒDENA  2 0 0 2 4 24 2
10 MARISTES  2 0 0 2 4 24 2

POLIS aleví fem. (minihandbol)
Jornada 2
EMILI VALLÈS 5   MONTCLAR               ajr. 
EMILI VALLÈS 6  12 MARISTES  4
CASTELL D’ÒDENA  4 R.CASTELLTORT A  12
R.CASTELLTORT B  8 ATENEU  8
MOWGLI  8 MONALCO  8

 

   j g e p gf  gc PT
1 EMILI VALLÈS 5  2 2 0 0 21 11 6
2 MARTA MATA  2 2 0 0 21 11 6
3 MESTRAL A  2 2 0 0 21 11 6
4 MDP IGUALADA  2 2 0 0 21 11 6
5 MESTRAL B  2 2 0 0 18 14 6
6 R.CASTELLTORT A  2 2 0 0 18 14 6
7 R.CASTELLTORT B  2 1 0 1 16 16 4
8 JESÚS MARIA mx  2 1 0 1 14 18 4
9 CASTELL D’ÒDENA  2 0 0 2 14 18 2
10 GARCIA FOSSAS  2 0 0 2 13 19 2
11 MOWGLI  2 0 0 2 13 19 2
12 MARIA BORÉS  2 0 0 2 13 19 2
13 ATENEU mx  2 0 0 2 12 20 2
14 G. CASTELLÀ mx  2 0 0 2 9 23 2

POLIS aleví mas. (futbol sala)
Jornada 2
MDP IGUALADA  9 CASTELL D’ÒDENA  7
MESTRAL A  11 G. CASTELLÀ mx  5
R.CASTELLTORT A  9 MOWGLI  7
EMILI VALLÈS 5  10 MARIA BORÉS  6
GARCIA FOSSAS  7 JESÚS MARIA mx  9
ATENEU mx  5 MARTA MATA  11
MESTRAL B  9 R.CASTELLTORT B  7

   j g e p gf  gc PT
1 R.CASTELLTORT  2 2 0 0 23 5 6
2 MONTCLAR B  2 2 0 0 23 9 6
3 JESÚS MARIA  2 2 0 0 22 10 6
4 MONTCLAR A  2 1 0 1 15 17 4
5 CASTELL D’ÒDENA  2 1 0 1 14 18 4
6 EMILI VALLÈS 3-4  1 1 0 0 10 6 3
7 DOLORS MARTÍ  2 0 0 2 10 22 2
8 ESCOLÀPIES  2 0 0 2 6 22 2
9 MONALCO  1 0 0 1 7 9 1
10 MOWGLI  1 0 0 1 6 10 1
11 ATENEU  1 0 0 1 4 12 1

POLIS benjamí f. (minihandbol)
Jornada 2
MOWGLI   DESCANSA 
MONALCO   EMILI VALLÈS 3-4     ajr     
MONTCLAR A  10 DOLORS MARTÍ  6
ESCOLÀPIES  8 R.CASTELLTORT  8
ATENEU  4 JESÚS MARIA  12
MONTCLAR B  11 CASTELL D’ÒDENA  5

   j g e p gf  gc PT
1 MOWGLI B  2 2 0 0 24 8 6
2 GARCIA FOSSAS 3  2 2 0 0 23 9 6
3 MARISTES  2 2 0 0 22 10 6
4 ESCOLÀPIES 3  2 1 0 1 18 14 4
5 DOLORS MARTÍ  2 1 0 1 17 15 4
6 GABRIEL CASTELLÀ  2 1 0 1 14 18 4
7 R.CASTELLTORT B  2 0 1 1 14 18 3
8 GARCIA LORCA  1 0 1 0 8 8 2
9 JOAN MARAGALL B  2 0 0 2 8 24 2
10 MESTRAL B  2 0 0 2 8 24 2
11 MONALCO  1 0 0 1 4 12 1

POLIS benjamí m. 3r. (minibàsquet)
Jornada 2
MONALCO  DESCANSA 
JOAN MARAGALL B  4 MOWGLI B  12
GARCIA FOSSAS 3  11 DOLORS MARTÍ  5
MARISTES  12 MESTRAL B  4
GARCIA LORCA  8 R.CASTELLTORT B  8
GABRIEL CASTELLÀ  10 ESCOLÀPIES 3  6

   j g e p gf  gc PT
1 J. MARAGALL A  2 2 0 0 20 12 6
2 MESTRAL A  2 2 0 0 19 13 6
3 ATENEU  2 1 0 1 17 15 4
4 CASTELL D’ÒDENA  2 1 0 1 17 15 4
5 MOWGLI A  2 1 0 1 17 15 4
6 MARISTES mx  1 1 0 0 12 4 3
7 JESÚS MARIA  1 1 0 0 9 7 3
8 EMILI VALLÈS 3-4  2 0 1 1 14 18 3
9 R.CASTELLTORT A  2 0 1 1 14 18 3
10 AC- IGUALADA  2 0 1 1 12 20 3
11 POMPEU FABRA  1 0 1 0 8 8 2
12 CASTELLOLÍ  2 0 0 2 12 20 2
13 ESCOLA PIA  1 0 0 1 5 11 1
14 M. POBLA mx  0 0 0 0 0 0 0

POLIS benj. m. 3-4rt. (minibàsquet)
Jornada 2
JESÚS MARIA   MARISTES mx           ajr. 
ESCOLA PIA   MARQUÈS P. mx  ajr. 
MESTRAL A  9 CASTELL D’ÒDENA  7
R.CASTELLTORT A  8 POMPEU FABRA  8
JOAN MARAGALL A  10 MOWGLI A  6
ACADÈMIA IGUALADA  8 EMILI VALLÈS 3-4  8
CASTELLOLÍ  6 ATENEU  10

Per altra banda, l’Anoia també 
acull a molts equips d’altres 
comarques a les nostres com-
peticions. Concretament són 
equips del Bages, Garraf, Alt 
Penedès i Baix Llobregat que 
vénen a competir a futbol sala 
i bàsquet. Cada Consell Es-
portiu també té el seu progra-
ma propi de Valors. 
A partir d’aquesta setmana ja 
podem dir que els 200 equips 
de l’Anoia estan tots en com-
petició.



BÀSQUET / MARTA GARRIDO

El partit començava amb un 
equip local molt posat en atac, 
i molt poca intensitat en de-
fensa per part dels igualadins. 
Un parcial de 13-0 durant els 
4 primers minuts de partit, 
provocava un trencament en 
el partit, i forçar un temps mort 
per part dels blaus. Poc a poc 
s’anaven trobant en atac, i 
podien maquillar una mica el 
parcial, que ha acabat sent de 
18-11.
En el segon quart, cada vega-
da més còmodes en atac, po-
dien frenar l’equip contrari, ro-
bant pilotes i creant situacions 
de bàsquets fàcils. Els juga-
dors de Raül Caballero i Pep 
Piqueras han donat un pas 
endavant per sentir-se més 
forts a la pista, podent frenar a 
l’equip contrari per anar reta-
llant distàncies. El resultat del 
segon parcial era de 10-13, 
que col·locava un marcador 
total de 28-24 a la mitja part.
A la represa del partit, els ju-
gadors anoiencs seguien amb 
ganes de continuar retallant 
distàncies, amb canvis de-
fensius i moltes situacions de 
pilotes recuperades que crea-
ven situacions de bàsquets fà-
cils aprofitades. Un quart molt 
igualat, que posava les coses 

Important victòria del CB Igualada 
a la pista del Martorell (53-63)

TENNIS TAULA / LA VEU

Aquest passat cap de setma-
na, s’ha disputat a Salou, el 
torneig zonal, participant-hi 
els millors palistes de les Co-
munitats de Catalunya, Aragó, 
Balears i Navarra.
Destacar l’impressionant cam-
pionat de l’Albert K. Matsuoka 
que es va proclamar campió, 
sense perdre cap partit dels 
disputats. Desprès d’una fase 
de grups, varen començar 
les eliminatòries, guanyant 
consecutivament a Pablo del 
Marco (Aragó) per 3-2, Victor 
Flores (Catalunya) per 3-0, 
ja a quarts de final contra Nil 

Albert K. Matsuoka, campió 
juvenil del torneig de Salou
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difícils als jugadors del Physic 
CB Igualada per creure en la 
remuntada. El resultat del par-
cial va ser de 16-14, que feia 
un total de 44-38.
En l’últim quart, els jugadors 
de l’Igualada amb una defen-
sa molt forta que feia travar 
als jugadors de Xavi Garcia, 
aconseguia robar pilotes i atu-
rar el seu atac. Amb l’encert 
que mostraven els visitants, 
posaven molt difícil la defensa 
pels locals, que trobaven mol-
tes dificultats per anotar. Un 
últim quart impressionant feia 
creure en la remuntada, sen-
se parar de lluitar fins al final, 
aconseguien un últim quart 
de 9-25. Finalment el matx va 
acabar amb un resultat de BC 

Martorell Solvin 53 – Physic 
CB Igualada 63.
BC Martorell Solvin: G. Jou (-), 
P. Virós (10), J. Clotet (4), N. 
Sabata (2), S. Ala (4), R. Mo-
rales (7), S. Claramunt (0), M. 
Fuentes (-), A. Fusalba (3), M. 
Bernadí (0), D. Mabior (23), F. 
Boja (0).
Physic CB Igualada A: M. Mo-
liner (5), R. Riu (3), E. Burgès 
(0), J. Torres (0), C. Fons (2), 
A. Gual (17), A. Del Hoyo (7), 
X. Creus (4), S. Laguarta (0), 
M. Benito (-), E. Tejero (17), P. 
Camí (8).
Parcials: 18-11, 10-13 (28-24), 
16-14 (44-38), 9-25 (53-63).
Àrbitres: M. Hermida, M. Ma-
teu.

Aragall (Catalunya) per 3-2, 
a semifinals contra el jugador 
balear Pablo Cester per 3-1, 
i a la final victòria clara per 
3-0  contra el jugador del CN 
Mataró, Oriol Lario, que sor-
prenentment havia eliminat al 
jugador Joan Masip, principal 
favorit. També van participar 
en categoria juvenil, els juga-
dors Adrià Úbeda que va que-
dar en 11è lloc i Enric Casadó 
que va realitzar també un bon 
campionat.
En categoria infantil va partici-
par Bernat Luco i en categoria 
aleví Marc de la Rosa, fent tots 
dos un bon campionat, donat 
el gran nivell dels participants.

El Club Billar Piera celebra 25 anys d’història
BILLAR / LA VEU

El Club Billar Piera celebra 25 
anys de trajectòria, amb un 
torneig per als seus socis i per 
als aficionats a aquest esport 
que hi vulguin participar. 
El torneig, que està previst 
que s’iniciï al novembre i fina-
litzi al mes d’abril durant les 
Festes del Sant Crist 2016, 
constarà de dues categories, 
una per a les persones amb 

més experiència i una altra 
per als que s’inicien en aquest 
món. Tothom que hi vulgui 
participar pot contactar amb el 
Club Billar Piera per demanar 
informació i fer la inscripció al 
correu franciscoaparicio62@
gmail.com o al telèfon 618 613 
169.
Cal remarcar que tots els so-
cis del club tenen lliure accés 
a les instal·lacions per practi-
car o aprendre aquesta dis-

ciplina i disposen d’un ampli 
horari de 12 hores diàries du-
rant els 365 dies del any. Això, 
sumat a l’adquisició d’una se-
gona taula de billar de compe-
tició (grand match), fa que les 
instal·lacions del club no tin-
guin competència en un radi 
de 25 quilòmetres. El Club 
Billar Piera vol agrair el suport 
de l’Ajuntament de Piera per 
poder consolidar aquest pro-
jecte.

BICICLETES

Promocions Novembre

 Bicicletes 
d'Spinning 

 Llums led de 16 a 
6000 lúmens per a les 

sortides nocturnes.

Corrons per a
 entrenar a casa
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MOTOR / JAUME SINGLA

Una de les empreses que apor-
ta més feina a la indústria au-
xiliar de l’automòbil de l’Anoia 
és Nissan. La confirmació que 
la multinacional japonesa obre 
una línia de fabricació per a la 
nova Pick-Up Navara fa pre-
veure als directius de la marca 
que “si el mercat respon com 
s’espera, en pocs mesos po-
drem crear un miler de nous 
llocs de treball” en paraules 
de Paul Willcox president de 
Nissan Europa en la presen-
tació publica del nou vehicle. 
La multinacional ha invertit 80 
milions d’euros en la produc-
ció del nou Navara a Barcelo-
na on també es fabrica per a 
tot Europa i Orient Mitjà la línia 
de turismes Pulsar i està pre-
parada per fabricar -en règim 
de joint venture- les versions 
Renault i Mercedes de la pick 
up Navara. Tot plegat repre-
senta la producció de 120.000 
destinats majoritàriament a 
l’exportació.

Nisssan Pulsar
El Nissan Pulsar és el vehicle 
del seu segment amb la millor 
comoditat per als seus ocu-
pants i amb la màxima tecno-
logia tant de seguretat activa 
i passiva com de connectivitat 
i mesures d’estalvi energètic. 
La disponibilitat d’espai és 
màxima mercès a una intel-
ligent distribució interior que 
aprofita el petit increment de 
la longitud del model.
Posat a la carretera -o en el 
dens transit de la ciutat- el Pul-
sar es belluga amb agilitat i co-
moditat. El seu sistema d’es-

Models del Nissan Pulsar.

Nissan esperar crear mil llocs de treball 
fabricant nous cotxes a la Zona Franca

ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat diumenge al matí, es 
disputava a la població gironi-
na de Sta. Coloma de Farners, 
la 42a. edició del Cros de Sta. 
Coloma de Farners, amb l’or-
ganització conjunta de l’Ajun-
tament de la població, el Con-
sell Esp. de la Selva, i el C.A. 
Lloret - La Selva. Les proves, 
que obrien la temporada cata-
lana de Cros, comptaren amb 
una important participació en 
les diferents curses i eren pun-
tuables per al Gran Premi Ca-
talà de Cros de les categories 
Cadet, Juvenil i Junior. 
Hi participaren un grup de 22 
atletes del C.A.Igualada Pe-
tromiralles, sobresortint la vic-
tòria de Paula Blasco en Juve-
nils fem., i els 4 segons llocs 
assolits pels debutants amb el 
CAI Lahcen Ait Alibou - Pro-
mesa masc. - Abdessamad 
Oukhelfen - Junior masc. - Ha-
mid Darbaoui - Cadet masc. - i 
per Marcel·la Solé en Infantils 
fem., entre altres brillants clas-
sificacions assolides pels ano-
iencs, en una magnífica actua-
ció global dels atletes del CAI. 
Paula Blasco s’imposava en 
Juvenils fem.  amb 9’00” sobre 
2.560 m. de cursa, seguida 
d’Èlia Ibarra 9a amb  9’23” i de 
Mar Belenguer 15a amb 9’54”.
El debutant amb el CAI Lah-
cen Ait Alibou era 2n en ca-
teg. Promesa i 3r absolut amb 
28’07”, darrera d’Ibrahim Cha-
kir (F.C. Barcelona) 1r Pro-
mesa amb 27’32”, en la cursa 

Excel·lent actuació del CAI al 
cros de Sta. Coloma de Farners

talvi energètic fa que el motor 
es pari quan estem aturats en 
un semàfor i es posa en marxa 
novament, amb un lleuger toc 
al pedal del gas. El conductor 
gaudeix d’una excel·lent visibi-
litat i si tenim en compte que 
el vehicle equipa càmeres de 
vídeo que cobreixen els 360 
graus, ens assegurem aparcar 
en tot moment sense “tocar” 
els vehicles de les proximitats 
i sense angles morts.
Equipa efectius sistemes anti 
col·lisió i d’advertiment de 
canvi sobtat de carril amb el 
doble objectiu de fer més tran-
quil i més segur el trànsit. En 
aquest sentit el Pulsar és un 
dels vehicles més segurs del 
mercat, en totes les seves ver-
sions. A banda de ser fabricat 
a Barcelona, el Nissan Pulsar 
també ha estat dissenyat en el 
centre tecnològic de Barcelo-
na.

Nissan NP300 Navara
Quan escoltem el nom Nis-
san, habitualment l’associem 

a vehicles tot terreny. Tot i que 
la marca japonesa té una fan-
tàstica gamma de vehicles de 
turisme, la brillantor dels seus 
tot terreny sovint s’imposa en 
la nostra percepció. Per als 
amants dels vehicles versà-
tils, aptes per al lleure i també 
per a la feina, Nissan acaba 
de presentar la nova pick up 
NP300 Navara. És un confor-
table vehicle de doble cabina i 
caixa oberta que sorprèn per 
la seva agilitat, consum mode-
rat i mesures de seguretat -ac-
tiva i passiva- que no deixen 
indiferent ningú. 
Els anuncis d’aquest nou 4x4 
per a treball i lleure, han estat 
rodats a Castellolí i molts dels 
seus components -i també del 
Pulsar- es fabriquen a l’Anoia. 
L’èxit d’aquests dos models és 
la millor notícia per a l’econo-
mia de la comarca.   
La presentació va coincidir 
amb el trentè aniversari de la 
sortida de la primera unitat del 
mític Nissan Patrol de la facto-
ria Nissan de la Zona Franca.

Bona jornada de lliga dels equips 
Subaru Igualada de pàdel
PÀDEL / LA VEU

El primer equip federat se-
gueix en gran forma i va sumar 
3 punts davant el Manresa B.
Albert Homs/Isidre Marimon 
van resoldre per un doble 6-4 
davant Jordi Ollé/J. Oller, Mito 
Campins/Roger Rosich també 
van guanyar 6-4, 7-5 a Jaume 
Feliu/Josep Rubiralta i final-
ment Quim Aribau/Pere Far-
ré van sumar el tercer en un 
igualat partit a David Gómez/
Joan Barrés per 6-4, 3-6, 6-4.
El veterans van debutar en 
la lliga comarcal amb victòria 
clara davant el CNI per 3-0.
El germans Homs, Jordi i Al-
bert no van podem completar 
el partit que guanyaven per 
6-2 degut a una inoportuna le-
sió en el seu partit davant Ab-
delah Zaim/Quim Aguilar, Jor-

dominada per l’internacional 
Adel Mechaal (New Balance) 
guanyador amb 26’50” sobre 
8.820 m. de cursa.
Abdessamad Oukhelfen, tam-
bé debutant amb el CAI, era 
2n. en cat. Junior amb 15’46”, 
seguit de Guillem Carner, 5è 
amb 16’20” sobre 5.020 m. de 
cursa. El tercer debutant amb 
el CAI, Hamid Darbaoui, era 
igualment 2n en categ. Cadet 
amb 10’15”, seguit de David 
Muñoz, 46è amb 11’51”, sobre 
3.120 m. de cursa. 
Marcel·la Solé era també 2a 
amb 4’02” en Infantils fem., 
seguida de Laura Giménez, 
31a amb 4’42”, sobre 1.220 
m. de cursa. 
Va sobresortir també la gran 
actuació de l’equip Cadet 
fem., entrant 6a Judit Ibarra 
amb 6’07”, 10a Anna Torras 
amb 6’12”, 16a Jana Roca 
amb 6’18”, 23a Carla Alemany 
amb 6’25”, 24a Laia Resa 
amb 6’26”, 27a Laia Moix 
amb 6’31”, 31a Laia Planas 
amb 6’40”, i 67a Anna Escu-
dé amb 8’01”, sobre 1.750 m. 
de cursa. Ton Badia era 7è en 
Infantils masc., amb 5’57” so-
bre 1.750 m. de cursa, i Jordi 
Fernández Aguado era 10è 
en Veterans A, amb 17’30” 
per cobrir els 5.020 m. de cur-
sa.  Marcel Abad era 28è amb  
12’38” en Juvenils masc., so-
bre 3.650 m. de cursa. Ares 
Giménez entrava 29a en Ben-
jamins fem. amb 6’23” sobre 
1.220 m. de cursa. 

Albert Torres, cinquè a la Copa 
Catalana de Duatló
CURSES / LA VEU

El passat diumenge 1 de no-
vembre, Tavèrnoles va inau-
gurar una nova temporada de 
duatlons de Muntanya.
Albert Torres i Daniel Sànchez  
del Cni/BEST/Pallarès hi van 
prendre formant part de l’equip 
CN Reus Ploms.
Les distàncies que s’havien 
de cobrir eren 6km de cursa 
a peu molt exigents amb una 
duríssima pujada inicial, 20 
de bicicleta de muntanya amb 
constants puja-baixa i 3 de 
cursa a peu amb un desnivell 
considerable
En un entorn immillorable, 
amb uns recorreguts exigents 
i amb els millors especialis-
tes del duatló català, Torres i 
Sànchez van realitzar un bon 
paper.
Torres, després d’una setma-
na acusant una forta grip no 
va tenir un gran dia, però va 

entrar 25è aboslut i 5è veterà, 
amb la motivació que malgrat 
el mal dia, el 3r, 4t i 5è varen 
arribar amb 1 minut de dife-
rència. Amb rivals de molt bon 
nivell i categoria
Sánchez, que s’estrenava 
al campionat de duatlons de 
muntanya va realitzar una ex-
ceŀlent sortida i es va mantenir 
en bones posicions fins que un 
problema intestinal el va obli-
gar a aturar-se i agafar aire. 
En aquests moments el van 
passar bastants corredors, 
arribant a la transició bastant 
endarrerit i amb rampes.
Al tram de btt Sánchez va re-
cuperar posicions i ritme, ro-
dant a gust i amb progressió 
que es va mantenir també en 
l’últim sector de cursa a peu, 
finalitzant en una meritòria 
96a posició absoluta i 4a de la 
seva categoria. 

di De Belza/J.J. Penedès van 
dominar a Pepe Yebra/Carles 
Lladó per 6-3, 6-2 i finalment 
Àngel Solé/Joan Llorach tam-
bé van dominar clarament per 
un doble 6-0 a Toni LLenas/
Jordi Carbonell.
El primer equips federat feme-
ní perd 2-1 a Manresa davant 
el B del Club Tennis.
Rosa Riba/Teresa Jorba van 
perdre el primer punt en dos 

sets davant Maria Rodríguez/
Remei Baena, les nostres, van 
empatar a 1 gràcies al gran 
rendiment de Carla Gassó/
Marta Hidalgo guanyant Lour-
des Boté/M. Masana per 6-1, 
6-3, però en el decisiu Joana 
Vilarrubies/Fabiana Spik no 
van poder fer res caient amb 
Alba Candil/Carme Iglesias 
per un doble 6-2.



BÀSQUET / OTGER GABARRÓ

Júnior Masculí
Primera victòria del Júnior 
masculí, i merescuda davant 
el Piera. El marcador sempre 
va ser ajustat, i els odenencs 
només guanyaven de 3 al des-
cans. Amb una bona defensa 
sobre els jugadors importants 
dels visitants, el control en el 
rebot i uns bons atacs, l’Òde-
na va poder assegurar la vic-
tòria per 55-49.
Júnior femení
Segona victòria de les Júniors, 
aquest cop davant de l’UE Ca-
pellades A, per 21-31. El partit 
va ser clarament verd i el Ca-
pellades no va tenir gaires op-
cions per poder desenvolupar 
el seu joc. La bona defensa de 
les odenenques els permetia 
acabar a cistella amb ràpids 
contraatacs i, gràcies a això, 
l’escletxa en el marcador va 
ser sempre àmplia. 
Sots-25 Masculí
Derrota del Sots-25 mascu-
lí a casa contra La Palma en 

Més victòries que derrotes 
per al Bàsquet Òdena

ESQUAIX / DAVID JAUME

El jove igualadí Bernat Jaume, 
de 19 anys va debutar el pas-
sat cap de setmana a la Natio-
nale-1, la màxima lliga france-
sa per equips.
L’anoienc juga amb Evreux 
AC squash, un equip de les 
afores de París. Juntament 
amb ell el formen l’anglès Tom 
Ford (79 PSA), el belga Jan 
Van Herrewegen (PSA 129) i 
dos jugadors locals.
Les jornades de lliga a França 
tenen molta similitud a les de 
la lliga catalana. Es juguen en 
dissabte a dos partits.
En el primer partit davant Cre-

Bernat Jaume debuta a la lliga 
francesa d’esquaix
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itel, convincent victòria 11-4, 
11-7, 11-4 davant l’anglès 
Adam Auckland, sense punts 
PSA aquest any, però jugador 
que ha estat de nivell TOP-
100 el 2014. Per la tarda da-
vant Brest, el jove igualadí va 
sumar l’únic punt de Evreux 
guanyant al francès Artur Moi-
neau (PSA 233) per 11-8, 11-
6, 11-8.
La Nationale-1 és una lliga 
molt potent i hi juguen els mi-
llors jugadors del món. Està 
considerada la tercera lliga 
més important del món dar-
rera l’anglesa i la Bundesliga 
alemanya.

un partit on l’Òdena va posar 
massa facilitats a La Palma, 
equip que va demostrar te-
nir un gran joc col·lectiu i una 
bona defensa que els va per-
metre acabar guanyant amb 
solvènvia amb una renda de 
20 punts, 42-62.
Sènior Masculí
Important victòria contra un 
dels equips forts del grup, el 
Collblanc-Torrassa, que fins 
dissabte tan sols portava una 

derrota. El partit va ser molt 
igualat tot i que els visitants 
obrien petites escletxes en el 
marcador. En l’últim quart el 
Collblanc va encarrilar una sè-
rie de bons atacs que els van 
col·locar 13 punts per sobre 
en el marcador, però l’Òde-
na va fer un parcial molt bo i, 
gràcies a una cistella a l’últim 
segon, va aconseguir una me-
rescuda victòria que dóna oxi-
gen a l’equip odenenc.

CURSES / AEMDEKP

Diumenge 25 d’octubre, va 
tenir lloc la 6a. Edició de la 
Neandertal, la cursa de mun-
tanya que es du a terme pels 
voltants de Capellades. 
A la sortida, 510 participants a 
punt per fer els 17  km. corrent 
o 13 km. caminant. 
Arrel del nou recorregut, en-
guany, corredors i caminadors 
coincidien al pas per l’avitua-
llament del punt més alt del re-
corregut, a Miramar, passant 
per camins i corriols que dies 
abans membres de l’organit-
zació i col.laboradors varen 
obrir de nou, després de molts 
temps d’haver estat perduts 

degut a la vegetació.
Aquest any prenien la sortida 
els dos candidats a guanyar el 
Garrot Neandertal en propie-
tat, ja que tant en Jordi Garcia 
com Josep Manuel Granade-
ro, han guanyat la cursa en 
dues ocasions i el que tornés 
a guanyar es quedaria amb el 
preciat Garrot Neandertal. 
Tots dos van arribar junts a 
Miramar, punt culminant de la 
cursa, la baixada va ser deci-
siva, en Jordi Garcia es va co-
mençar a distanciar d’en Gra-
nadero, arribant a la meta amb 
un temps de 1:21’:15”, en se-
gona posició Josep M. Grana-
dero a 5’; i Sergi Sole Graells 

tancava el podi amb 1:29’26”.
En categoria femenina, la 
capelladina Silvia Gonzalez 
arriba en primer lloc amb un 
temps de 1:55’:51”, seguida 
per Jessica Rodriguez i Mª. 
Teresa Segues.
Menció especial per l’entrega 
a Noemi Moreno del Garrot fe-
mení, tot i que no va prendre 
part a la prova, la Noemi ja ha-
via guanyat en tres ocasions 
aquesta cursa.
Cal ressaltar l’esforç dels ca-
minadors, que van treballar 
de valent per  l’exigència del 
recorregut, gaudint de corriols 
i fantàstiques vistes que molts 
dels participants no podien 

imaginar abans de la sortida.
Agraïm des de AEMDEKP a 
tots els voluntaris per la seva 
coŀlaboració, a totes les les 
empreses que hi han partici-
pat, comerços, massatgistes, 
capgrossos de Capellades, 

Jcuacc, Protecció Civil, bom-
bers, ambulàncies, Policía 
municipal, Ajuntament de Ca-
pellades i a tothom que d’una  
manera o altra han fet possi-
ble la 6a Neandertal.

510 participants a la Cursa de la Neandertal a Capellades

(C/ Retir 40)
o via e-mail

Felicita 
als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com

Nom

Adreça

Localitat

Tel. mòbil

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



Sergi Pérez.
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VELA / LA VEU

Després de tornar del mundial 
d’Optimist el passat setem-
bre, amb el títol de quart del 
món de per equips i classifi-
car-se a individual al grup or, 
Eduard Ferrer deixa la classe 
Optimist on va començar amb 
7 anys,  i comença una nova 
etapa. Canvia de vaixell, club 
i entrenador.  Aposta per la 
classe 420, vaixell doble (dos 
tripulans). La parella de Ferrer 
Carvajal és Carlos de Maqua, 
amics i companys de selec-
ció.  També canvi de club, 
ara corre sota el gallardet del 
Club Náutic El Balís, club que 
aposta molt fort pel 420.  Com 
entrenadors, des de que va 
començar estava amb Lola 
Resano i ara passa a entre-
nar amb la Seleccionadora 
Catalana i Espanyola Magda 
Resano i els germans Alex i 
David Charles (Campions del 
món de 420 i 470).

Eduard Ferrer, a la Copa d’Espanya de vela

FUTBOL / JOAN TORT

Plàcid partit dels nostres vete-
rans, que en el día d’avui van 
tenir la fortuna que en anteri-
ors ocasions els hi va mancar.  
No cal dir que el resultat re-
flecteix fidelment el que es va 
veure dins del terreny de joc, 
control total dels Igualadins i 
bones intencions per part dels 
visitants. MIN 19, Jugada que 
neix en defensa, Robert pas-
sà a Canals que veu Quim a 
banda, entra a línia de fons i 
la centrada és rematada per 
Costa avançant els igualadins 
1-0  MIN 20 encara no s’ha-
via refet el Sants del primer 
gol, que perderen la pilota en 
defensa i amb ràpida i preci-
sa triangulació  Enric, Costa, 
Quim, aquest últim veu a Xavi 
Cantarell lliure de marca i am-
plia el marcador 2-0  MIN 30, 
contra blava on Calsina passa 
en profunditat a Xavi Cantarell 
que alçà el cap veient la arri-
bada de Enric, que fa el tercer 
per als blaus 3-0  MIN 37, Xavi 
Cantarell és objecte de falta a 
la frontal de l’àrea visitant, ell 
mateix llançà la falta amb ra-
pidesa sorprenent a tothom 
i portà la tranquiŀlitat al partit 
4-0  MIN 41, contra dels bar-
celonins on el davanter pujà la 
pilota i s’habilita l’espai per fer 
una gardela inaturable, pre-
ciós gol 4-1  MIN 44, jugada 
blava per la banda on contro-
la Xavi C. i veu la posició de 
Sevilla sumat a l’atac, entrà 
a l’àrea i fou derribat per el 
defensor, penal. La pena mà-
xima la materialitzà Gustavo 
deixant el marcador 5-1.
Segona part:  MIN 54, con-
tra blava que amb exceŀlent 
moviment de Roberto habilita 
a Sergi que xutà creuat fora, 
per poc  MIN 56 rèplica del 
Sants, ràpid contraatac on el 
davanter xuta creuat fent lluir 

L’AVI goleja el Sants per 6-1 en 
un gran partit dels veterans

El dimarts dia 27 va marxar 
cap a Vilagarcia de Arousa 
(Galicia) amb la Selecció Ca-
talana de Vela de 420, per 
tal de disputar la Copa d’Es-
panya. Els catalans van una 

mica justos, ja que nomès 
podien entrenar dos dies i el 
camp de regates era d’una 
Ria. De la Copa d’Espanya i el 
Campionat d’Espanya en surt 
la Selecció Espanyola.

el meta igualadí Diego  MIN 
60 Ton Mayor es fa amb l’es-
fèric al mig del camp, pujà al 
balcó de l’àrea visitant i de 
potent xut fa lluir el porter bar-
celoní. MIN 70  contra visitant, 
que amb exceŀlent moviment 
deixaren la pilota franca al da-
vanter barceloní, que de xut 
enverinat, Diego primer i Fran-
cesc després desfan la jugada 
de perill  MIN 80 contra blava 
portada per Ton Mayor que 
assisteix a Lele i rematà cre-
uat.  MIN 90 Canals s’inventa 
una passada en profunditat on 
un immens Costa, hi va creure 
i ens regalà un gol digne d’ad-
miració 6-1.
Per l’Igualada jugaren, Diego, 
Sevilla, Manel C., Robert, Cal-
sina, Enric, Canals, Gustavo, 
Quim,Xavi C.,Costa,Lele,Ivan
,Roberto,Sergi,Ton,Francesc, 
Tort. A la banqueta Ramonet, 
Farré i Xavi Moyes.  Aquesta 
setmana l’AVI visitarà el Bada-
lona.

MOTOR / LA VEU

El passat cap de setmana es 
disputava a la localitat valen-
ciana d’Albaida l’última pro-
va puntuable pel Campionat 
d’Espanya de motocròs, aple-
gant-s’hi un bon nombre d’es-
pectadors durant tot el cap de 
setmana.
El pilot odenenc Jordi Sala del 
Moto Club Igualada novament 
estava entre la trentena de pi-
lots inscrits a la categoria de 
Mx 125. Un cap de setmana 
complert, dissabte matí era 
temps d’entrenaments  lliures 
i cronometrats i per la tarda 
una primera màniga de car-
rera i diumenge la segona 
màniga. En els entrenaments 
cronometrats en Jordi aconse-
guia el setè millor temps per a 
la graella de sortida. A la pri-
mera màniga es col·loca en 7ª 
posició, remuntant fins arribar 
al 4art lloc, però un problema 
amb el vidre de les ulleres li 
obliga a baixar el ritme, i ha-
ver de conformar-se amb una 
7ª posició. Diumenge al matí 
i amb intervals de pluja es 
donava el tret de sortida a la 
segona màniga de cursa, una 
sortida espectacular acon-
seguint el holeshot, però a la 

Podi de l’igualadí Jordi Sala al MX d’Albaida

primera corba te un petit en-
trebanc que l’endarrereix fins 
a la 4ª posició, a partir d’aquí 
toca remuntar posicions per 
arribar al podi, amb un bon rit-
me aconsegueix posicionar-se 
en 2on lloc i finalment després 
de vint minuts més dues voltes 
creuà la bandera de quadres 
en tercera posició, que su-
mant la puntuació de dissabte 
i diumenge li donaven el 3er 
esglaó del podi i 6è classificat 
del Campionat d’Espanya a 
falta de poder puntuar en dues 
de les curses del campionat 
per lesió. La propera cursa 
que disputarà en Jordi, serà el 
cap de setmana del 7 i 8 de 
Novembre a l’Enduro d’Igua-

lada que també és puntuable 
pel Campionat d’Espanya.
Agrair al suport d’aquesta 
nova temporada a l’Ajunta-
ment d’Odena, Moto Club 
Igualada, Cs grup, Castrol, 
Ktm, MaquinaMotors, Tuga 
Active Wear, Joralfran i Salma 
Competició.

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades

ES VEN RELLOTGE 
SMART WATCH
MARCA AIRIS 

(NOU)
PREU 80€

TEL. 686 708 685

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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IGUALADA / LA VEU

Allà on passa tot, l’escenari 
del teatre de l’Ateneu, aquell 
espai íntim de distàncies cur-
tes és el lloc idoni per viure 
una experiència nova i singu-
lar, la que proposa ‘Músiques 
de butxaca’ pel concert del 6 
de novembre.  En aquesta 
ocasió Ferran Savall presenta 
el seu darrer treball Impro.
Ferran Savall és un músic au-
todidacta a la cerca de la veu 
natural. La seva característica 
essencial és una marcada es-
pontaneïtat a l’hora de cantar: 
la seva música és fruit del mo-
ment i de l’emoció justa, de la 
seva forma de ser i dels recur-
sos amb els quals explica en 
aquell precís instant. Les se-
ves interpretacions són sem-
pre úniques i irrepetibles, ja 
que construeix el seu univers 
musical en la improvisació, en 
la música que neix filla de l’es-
pai on es troba i de l’ambient 
i la gent que ho acompanyen. 
Per això, li agrada actuar en 

espais oberts i improvisats, en 
cercles íntims on també el pú-
blic participa en la creació de 
l’atmosfera d’on emergirà la 
seva veu en cant.
Han passat sis anys d’ençà 
que Ferran Savall  va publicar 
el primer àlbum, Mireu el nos-
tre mar. Durant aquest temps, 
ha anat trobant el seu lloc i 
ara ha publicat Impro, basat 
en la improvisació, tant melò-
dica com lingüística. Un disc 
que es passeja pels sons de 
la Mediterrània i de l’Àfrica i 
que aconsegueix de transme-
tre una pau gairebé espiritual. 
Entre les peces, hi ha una col·
laboració amb el seu pare, el 
reconegut músic Jordi Savall, 
i una peça en record de la 
mare, la soprano Montserrat 
Figueras, que es va morir el 
2011.
A ‘Músiques de butxaca’ Fer-
ran Savall (guitarra i veu) 
s’acompanyarà de Jordi Gas-
par (baix acústic).
L’hora d’inici del concert serà 

Ferran Savall, una proposta singular a ‘Músiques 
de butxaca’ per avui divendres

a les 11 de la nit al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu. Les entrades 
ja es poden comprar online 
a través del web wwww.mu-
siquesdebutxaca.cat. També 
es podran adquirir de forma 
habitual a taquilla mitja hora 
abans de l’inici de cada con-
cert i anticipada a les oficines 

de l’Ateneu Igualadí en horari 
d’atenció al públic. El preu de 
l’entrada és de 12 € i inclou 
el concert i la consumició, les 
entrades amb descompte són 
de 10 €. 
Ho organitza: Ateneu Igualadí  
Patrocinadors i col·laboradors:
Van Bruc International, El Cafè 

de l’Ateneu, Williams Chase, 
Supermas, Departament de 
Promoció Cultural de l’Ajunta-
ment d’Igualada, Ràdio Rec, 
Canal Taronja, Global Produc-
tions, Fruiteria Pilar, Infoanoia.
cat i Ràdio Igualada

MUSEUS / LA VEU

El proper dissabte, 7 de no-
vembre, el Museu de la Pell 
d’Igualada se suma a la cele-
bració de l’Any Internacional 
de la Llum i de les tecnologi-
es basades en la llum, amb la 
programació de l’espectacle 
A mitja claror, una proposta 
teatral del Col·lectiu Silencis 
sobre la llum i la foscor, que 
compta amb la participació 
del públic en un recorregut 
pels sentits. Es tracta d’un 
espectacle per a adults i nens 
majors de 10 anys i l’entrada 
és gratuïta tot i que l’afora-
ment és limitat. La represen-
tació s’iniciarà a les 20h a 
l’antiga adoberia de Cal Gra-
notes. 
A Mitja Claror és un espec-
tacle que acompanya l’es-
pectador entre els plecs de 
la foscor per fer·lo oblidar·se 
de l’exterior, del soroll i de 
l’espai en un recorregut pels 
sentits. El Col·lectiu Silencis 
es pregunta què passaria “si 
una nit s’apaguessin alguns 
llums i tornés el valor d’una 
llum mínima, de la calor d’una 

espelma, del foc, d’una sola 
bombeta que ens il·lumina 
de prop però ens deixa es-
pai per imaginar el que està 
lluny, una llum que ens per-
meti somiar i viatjar, en un sol 
moment podem recuperar la 
vàlua de la nit, de l’alba, del 
capvespre”. I es pregunta: “Si 
apaguéssim aquests llums, 
quin significat tindria per a 
nosaltres la foscor i la llum?”. 

La proposta neix amb la coor-
dinació de Nelson Jara i Lisa 
Marrani, gràcies a una inici-
ativa de la Xarxa de Turisme 
Industrial de Catalunya (XA-
TIC) per ser representada en 
diferents equipaments cata-
lans que pertanyen a aquesta 
xarxa, que agrupa vint·i·sis 
municipis que tenen oferta de 
turisme industrial. 

El Museu de la Pell celebra dissabte l’Any Internacional 
de la Llum programant l’espectacle “A mitja claror”

Es tracta d’una pro-
posta teatral del 
Col·lectiu Silencis so-
bre la llum i la foscor, 
que comptarà amb la 
participació del pú-
blic

Altres activitats 
A més d’aquest espectacle, 
el Museu de la Pell ha pro-
gramat altres actes vinculats 
a l’Any Internacional de la 
Llum i de les tecnologies ba-
sades en la llum. D’una ban-
da, celebrarà la segona Jor-
nada d’Història Industrial que 
aquest any estarà dedicada a 
L’electrificació de Catalunya, 
un fet cabdal en la història 

econòmica i social del país. 
Se celebrarà el divendres, 13 
de novembre, al mateix Mu-
seu i hi participaran diferents 
especialistes de la Universi-
tat de Barcelona, la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona 
o la Universitat Politècnica 
de Catalunya, entre altres. 
La inscripció és gratuïta i es 
pot obtenir més informació al 
web www.igualada.cat. D’al-
tra banda, el diumenge, 15 
de novembre a les 12h, i dins 
de la Setmana de la Ciència, 
les famílies podran gaudir del 
taller científic Escultures de 
llum. La proposta també serà 
gratuïta i amb l’aforament li-
mitat.
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TEATRE / LA VEU

El proper dissabte, 7 de no-
vembre, a les 21h, el Teatre 
Municipal l’Ateneu d’Igualada 
acollirà l’espectacle Rhum, 
dedicat a la memòria del pa-
llasso Joan Montanyès “Mon-
ti”, que va morir el maig de 
2013. El muntatge homenatja 
el món del circ i la seva figura 
des de la tendresa, la poètica, 
la sensibilitat, la musicalitat, 
el gamberrisme i la bogeria 
que sempre posava als seus 
espectacles. Les entrades 
es poden comprar al Punt 
de Difusió Cultural i Turística 
d’Igualada (c/ Garcia Fossas, 
2) de dimarts a divendres, de 
19 a 21h, i el dissabte, d’11 a 
14h. També al web www.ticke-
tea.com i, des de dues hores 
abans de la funció, a la taquilla 
del Passatge Vives. Les entra-
des tenen un preu de 18 i 15 
euros, amb descomptes per a 
diversos col·lectius. 

Rhum, pallassos de nassos
Amb la mort de “Monti” va que-
dar inacabat Rhum, un projec-
te sobre la figura del mític pa-
llasso Enrico Jacinto Sprocani, 
conegut precisament com a 
“Rhum”, que havia d’estrenar-
se a la Fira de Tàrrega 2013 i 
que havia de fer temporada al 
Teatre Lliure de Montjuïc. Me-
sos més tard, l’actual director 
de l’espectacle, Martí Torras, 
va decidir tirar endavant una 
nova història, inspirada en 
aquell Rhum que va escriu-
re amb “Monti” però diferent, 
perquè no parlaria de la mort 

d’aquell pallasso sinó dels que 
es quedaven a la seva compa-
nyia de clowns, ja que no tenia 
sentit intentar tirar endavant el 
mateix espectacle sense Joan 
Montanyès.
Rhum té un argument senzill i 
esbojarrat. Explica la història 
d’una companyia que fa anys 
que no treballa i ningú els cri-
da per anar a actuar enlloc. 
Els seus pallassos malviuen 
al magatzem de la companyia 
i un bon dia reben una truca-
da inesperada, algú els busca 
per fer una actuació. Tots els 
membres del grup es mobilit-
zen: treuen la pols dels instru-
ments, les arnes dels vestits i 
assagen l’espectacle que els 
va fer famosos. Però tenen el 
problema que “Rhum” no vin-
drà a fer la funció i no tenen 

pallasso August. A més hi ha 
dos pallassos carablanques a 
la companyia i la pista de circ 
és massa petita per a tanta 
intel·ligència. Un dels dos hau-
rà de deixar de ser el pallasso 
llest i haurà de posar-se el nas 
vermell.
Segons el crític teatral Andreu 
Sotorra, l’obra té un protago-
nista central, l’actor Jordi Mar-
tinez, oncle matern de “Monti” 
a la vida real, però “la compa-
nyia dels cinc intèrprets fa pi-
nya en tot moment i el resultat 
coral és una festa d’una hora 
i mitja plena de gags, ironies 
verbals, diàlegs de sords, es-
tira i arronses dels uns amb 
els altres i mirades a altres 
gèneres com el cinema o el 
teatre”. La resta de personat-
ges són actors molt coneguts 

“Rhum”, un espectacle de pallassos tendre i divertit, 
arriba dissabte al Teatre Municipal l’Ateneu

per la gent d’Igualada i comar-
ca: Guillem Albà , Joan Arqué, 
Roger Julià i el pallasso i mú-
sic Pep Pascual.

Les reflexions de Monti i 
Martí Torras
Abans que la malaltia se l’en-
dugués, “Monti” va deixar es-
crites unes reflexions sobre 
l’espectacle que volia muntar. 
Afirmava que “Enrico Jacin-
to Sprocani va ser un gran 
pallasso de la primera meitat 
del segle XX, amb una comi-
citat excepcional i una habilitat 
fora del normal per improvisar 
i crear números, esquetxos 
i paròdies; al mateix temps, 
però, era una persona turmen-
tada, se sentia molt desgraciat 
fora de la pista i els escenaris, 
una experiència que han patit 

també altres pallassos”.
“Monti” també deia que “Rhum 
pretén ser un homenatge a 
un dels oficis més generosos 
i entranyables de les arts es-
cèniques, fer riure el públic; un 
ofici que, entre altres virtuts, té 
la de voler aportar optimisme, 
esperança i felicitat a les per-
sones, petits i grans, tant se 
val l’edat; aquest vol ser un 
espectacle tendre, humà i cí-
nic, per gaudir i per riure, sen-
se moralina, però deixant una 
petita porta oberta a la reflexió 
personal de l’espectador so-
bre aquest apassionant i me-
ravellós ofici del pallasso”.
Per al director de l’espectacle, 
Martí Torras, el muntatge “es 
continua dient Rhum perquè 
conserva l’esperit del muntat-
ge que havia de ser, perquè 
Rhum és el personatge so-
bre el que s’inspira l’especta-
cle, un personatge absent. Hi 
som els mateixos que hi érem 
i hem convidat alguns amics 
i persones properes a Monti 
& Cia. a acompanyar-nos en 
aquest viatge”. Torras també 
afirma que l’espectacle s’ha 
fet amb “un gran respecte cap 
el llegat que ha deixat Joan 
Montanyès Martínez a les arts 
escèniques d’aquest país, 
adaptant les entrades clàssi-
ques i altres números de pa-
llassos als nostres temps i al 
nostre idioma”. Rhum, afegeix 
finalment, “té vida pròpia, llarg 
recorregut i voluntat de viatjar, 
per això recuperem per aquest 
espectacle la companyia que 
ell va crear”.

DANSA / LA VEU

La dansa contemporània és 
la protagonista, aquest cap de 
setmana, al Teatre de l’Aurora. 
La sala independent igualadina 
té la seva cita anual amb la mi-
llor dansa que es fa actualment 
a l’estat espanyol, de la mà del 
Circuito de la Red de Teatros 
Alternativos, que en aquesta 
ocasió permetrà als aficionats a 
aquest art i al públic en general 
gaudir del treball d’Irene Corti-
na.
Aquesta ballarina i coreògrafa 
valenciana ha establert la seva 
companyia a Berlín, on ha creat 
diversos espectacles que han 
obtingut diversos premis i un 
destacat prestigi internacional. 
Cortina treballa habitualment 
amb el músic i compositor ale-
many Paul Dill, la dissenyado-

ra Christin Noel i el fotògraf i 
il·luminador Albert Rossell. Fruit 
del treball d’aquest equip mul-
tidisciplinar, les composicions 
d’Irene Cortina tenen una gran 
força visual i sensorial.
N’és un clar exemple la peça 
que veurem aquest cap de 
setmana al Teatre de l’Aurora. 
A Polvo y tierra, amb el sug-
gerent subtítol de “O formas 
de lidiar con la muerte ajena”, 
Irene Cortina tracta el tema de 
la superació del dol, presentant 
uns personatges que tornen a 
casa després de perdre un és-
ser estimat i intenten continuar 
endavant amb les seves vides. 
En una emotiva successió d’es-
cenes, aquests personatges 
comparteixen amb el públic les 
seves experiències i emocions 
per la pèrdua i la superació 

d’aquest dolor. Polvo y tierra 
és una peça d’una gran quali-
tat interpretativa, a càrrec de la 
mateixa Irene Cortina, amb una 
gran força visual i amb música 
en directe, composada i inter-
pretada en viu per l’esmentat 
Paul Dill.

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de Polvo 
y tierra tindran lloc dissabte 7 a 
les 21 h. i diumenge 8 de no-
vembre a les 19h. Les entrades, 
a 15€ i 12€ (amb els descomp-
tes habituals) es poden adqui-
rir per Internet i a la taquilla 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 exclusivament

La prestigiosa companyia alemanya de dansa Irene 
Cortina porta a l’Aurora “Polvo y tierra”
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Zona Franca. Autor: David 
Desola. Direcció: Israel Solà. 
Amb: Lluís Marco i Pau Vi-
nyals. Producció: Sala Munta-
ner. Teatre de l’Aurora. Diven-
dres, 30 d’octubre de 2015.

Sovint la frenètica vida diària 
fa que no ens aturem el temps 
suficient per pensar què coi 
estem fent. Seguim uns ho-
raris, unes obligacions i unes 
rutines de manera automàtica. 
Les coses són com són i, com 
que sempre han estat així, ni 
ens plantegem que podrien 
ser diferents. Actuem per inèr-
cia. Però, què passa quan de 
sobte ens espetega un impre-
vist revelador? Som capaços 
de detectar-lo i adaptar-nos a 
la nova situació? 
Al protagonista de Zona Fran-
ca, el Senyor Mañé, li passa 
una mica això. Després de 29 
anys treballant en un magat-
zem li toca prejubilar-se per 
problemes d’artrosi i passar 
el relleu d’encarregat al Nin, 
un jove amb moltes ganes 
d’aprendre i introduir-se d’una 
vegada per totes al difícil món 
laboral. El públic presenciarà 
els cinc dies d’instrucció, una 
setmana de feina que farà 
sortir a la llum el caràcter i les 
motivacions vitals dels dos 

NÚRIA CAÑAMARES

Filosofia de vida

personatges.
L’obra treu punta amb humor 
intel·ligent al xoc generacio-
nal i la dinàmica de treball del 
magatzem. La buidor de l’es-
cenografia –presidida per tres 
encertats elements: l’escriptori 
de l’encarregat, la màquina de 
fitxar i un rellotge que esmico-
la lentament el temps– deixa 
espai per veure créixer uns tre-
balladors que, malgrat que es 
troben a extrem i extrem de la 
seva etapa laboral, es debaten 
sobre la mateixa gran pregunta: 
“Treballem per viure o bé vivim 
per treballar?”.
L’absurditat i patetisme de la 
història no cauen ni el drama-

tisme ni en la comèdia a tot 
preu. L’espectacle troba la fina 
línia que desplega l’assumpte 
dibuixant un somriure cons-
tant a l’espectador, a vegades 
portant-lo a la franca riallada, a 
vegades a la constatació de la 
crua realitat.
L’hora i quart de representació 
passa volant, amb unes trans-
icions ben resoltes i uns per-
sonatges coherents que Lluís 
Marco i Pau Vinyals claven en 
la interpretació. La introducció 
de continus elements en joc 
dinamitza divertidament la tra-
ma, alhora que construeix tota 
una filosofia que ens ha de fer 
reflexionar. Bon teatre nutritiu. 

Notes de teatre

TEATRE / LA VEU

Aquest diumenge dia 8 de no-
vembre, a ¼ d’1 del migdia, 
la companyia Les Bianchis 
presenten el seu espectacle 
Les supertietes programa-
des pel grup Xarxa Igualada. 
Aquest és un espectacle creat 
a partir de l’antologia de re-
lats Contes infantils contra tot 
pronòstic d’Empar Moliner. La 
periodista i escriptora va idear 
aquest llibre per a explicar his-
tòries noves a la seva filla, on 
hi trobem elements de la so-
cietat actual en què vivim. La 
companyia no és novella en 
això d’adaptar llibres, ja que 
abans ja ho va fer en el seu 
primer espectacle, La filla del 
senyor Bianchi, la font d’ori-
gen del qual eren els Contes 
per telèfon de Gianni Rodari. 
Les entrades són a 6 € i a 5 
€ per als socis de Xarxa. La 
venda d’entrades és al vestí-
bul de l’Ateneu, el dissabte de 
2/4 de 7 a  2/4 de 8 del vespre 
i el diumenge des d’una hora 
abans de l’inici de la funció. 
Espectacle per a públic fami-

liar, a partir de 4 anys.

La companyia
Les Bianchis (anteriorment 
anomenada Companyia Brif, 
Braf, Bruf) està formada per 
la Magda Puig, la Queralt Ca-
sasayas i la Bàrbara Roig. Es 
creà a finals del 2012 amb 
l’objectiu d’apropar el teatre 

a un públic familiar. Volien fer 
un teatre per a tota la famí-
lia, amb l’objectiu que els pa-
res no hi acompanyessin els 
nens, sinó que ells també hi 
anessin a gaudir.
Quan van acabar el seu es-
pectacle anterior La filla del 
senyor Bianchi  sentien que 
alguna cosa havia de conti-

nuar. Tenien un treball de petit 
format dedicat als més menuts 
que feia l’ullet a qui els acom-
panyaven. Cercaren un recull 
de contes que els portés a un 
imaginari apte per a crear un 
nou espectacle, i així és com 
els caigué a les mans Contes 
infantils contra tot pronòstic de 
l’Empar Moliner. El llibre els va 
atrapar per la seva quotidiani-
tat, adreçada tant als infants 
com als adults. Els protago-
nistes d’aquests contes no 
són princeses enamorades ni 
tampoc són llops dolents, els 
protagonistes dels contes de 

“Les supertietes” de les Bianchis, diumenge a l’Ateneu
l’Empar són objectes quotidi-
ans, són un llençol, són uns 
mitjons, és un semàfor, etc. 
Objectes que l’infant coneix 
perfectament, ja que hi con-
viu diàriament. Rodari escri-
via contes d’un pare, Moliner 
d’una mare. Totes tres actrius 
són tietes i és per això que 
pensaren en la figura de la 
“supertieta” actual, allunya-
da de la imatge de ‘les tietes’ 
d’abans. Utilitzen aquesta fi-
gura com a eix transversal i els 
serveix per explicar els contes 
de l’Empar Moliner d’una ma-
nera teatralitzada. 

Les supertietes
Tenir una tieta és com tenir un 
tresor, i ser tieta és una ex-
periència meravellosa! Però 
de tieta no se’n neix, i quan 
la Queralt, la investigadora 
protagonista d’aquesta obra, 
s’assabenta que ben aviat en 
serà, malgrat l’alegria li entren 
totes les pors! Sort que té l’aju-
da de les seves amigues de 
tota la vida, la Magda, que es 
dedica a la venda de mitjons, 
i la Bàrbara, àrbitre de futbol 
de professió. Amb els contes, 
la màgia i les seves amigues, 
la Queralt descobrirà com ser 
una supertieta. Vols veure si 
se’n surt?

CINEMA / LA VEU

Daniel Menkara i Aida Allés 
són els directors i fundadors 
d’El Telón del Cinéfilo i han 
elaborat el seu primer curtme-
tratge que porta per títol La 
mala vida.
La mala vida és una pel.lícu-
la basada en fets reals i amb 
molta càrrega emocional que 
retrata el conflictes familiars 
que es generen amb un fill 

drogodependent i les conse-
qüències doloroses i compli-
cades que comporta: impotèn-
cia, dolor, patiment, ira...
Aquest és un curtmetratge 
enfocat a la lluita contra la 
drogoaddicció i va dirigit a les 
famílies que pateixen aquest 
problema.
Per saber més del projecte 
podeu entrar a Youtube a El 
Telon del Cinéfilo.

“La mala vida”, un curtmetratge 
dels igualadins Daniel Menkara i 
Aida Allés
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Idiota. Autor i direcció: Jor-
di Casanovas. Amb: Ramon 
Madaula i Anna Sahun. Pro-
ducció: Sala Muntaner. Tea-
tre Municipal l’Ateneu. Diu-
menge, 1 de novembre de 
2015

Sempre, sempre, sempre, 
s’ha de llegir bé un contracte 
(lletra petita inclosa!). Si no, 
poden viure’s tràngols com 
els que pateix el protagonis-
ta d’Idiota, un home naïf que 
confia resoldre els seus deu-
tes amb la grata remuneració 
d’un experiment psicològic. 
Però el que inicialment sem-
bla una ganga acaba conver-
tint-se en tota una tortura que 
el sobrepassa. Arriba al límit.
Com funciona la nostra 
ment? Fins on som capaços 
d’aguantar? Vendríem els 
nostres valors per diners? 
Tot és lícit al servei de la ci-
ència? Són moltes les qües-
tions que l’autor i director 
Jordi Casanovas llença a 
l’escenari, fent còmplice el 
públic d’aquesta recargola-
da investigació que pot tenir 
conseqüències desastroses. 
L’espectador es posa a la pell 
del personatge, responent 
els diferents enigmes des de 
la tranquil·litat de la butaca, 

NÚRIA CAÑAMARES

Fins on podem arribar?

però afligint-se quan les coses 
van maldades, ja que també 
li podrien haver anat a ell així 
d’errar en la solució. Empatit-
za i evoluciona amb l’home, 
que ho fa més per necessitat 
que per voluntat.
L’obra concentra la seva for-
ça en el diàleg que establei-
xen la psicòloga i el “subjecte 
observat”, una dramatúrgia 
que desborda intel·ligència 
i reflexió sobre la base de la 
comèdia negra i de suspens. 
La combinació és magnètica i 
la brillant interpretació de Ra-
mon Madaula i Anna Sahun 
fa rutllar l’acció a tota marxa. 
Gestos, paraules i reaccions 
s’amollen a la tensió creixent, 

reforçada per l’audiovisual i 
culminada en diversos pics 
de gran efectisme. No obs-
tant aquesta intensitat, i tot 
i amb explosió final, l’últim 
minut es desinfla una mica. 
Venint d’on veníem les ex-
pectatives del desenllaç eren 
molt altes.
Tret d’aquest detall, certa 
exageració en l’abast de les 
proves i el discutible clixé de 
la psicòloga alemanya (que 
no “alemana”, com es diu a 
escena!), la trama està excel-
lentment travada i té molts 
números per fer mereixedor 
Casanovas del proper Buta-
ca al millor text teatral (n’és 
un dels cinc nominats).

Notes de teatre

MÓN CASTELLER / LA VEU

La vint-i-unena diada de la co-
lla dels Moixiganguers d’Igua-
lada se celebrarà aquest dis-
sabte a la tarda i a la plaça 
de l’Ajuntament. És una diada 
especial, arriba al vintè aniver-
sari de la colla i en un molt bon 
estat de forma dels morats, i 
per això els igualadins han op-
tat per traslladar la cita en dis-
sabte a la tarda, enmig d’una 
agenda plena de propostes al 
centre d’lgualada. A l’actuació, 

en què prendran part els Cas-
tellers d’Esplugues i els Cas-
tellers de la Sagrada Família 
de Barcelona, hi ha també un 
altre atractiu: la participació de 
la Nova Muixeranga d’Alge-
mesí.
L’any passat els Moixigan-
guers van ser a la XV Trobada 
de muixerangues d’aquesta 
localitat de la Ribera Alta, i 
l’intercanvi conclou amb la vi-
sita de la Nova Muixeranga a 
Igualada, on oferiran els seus 
balls, torres humanes i qua-
dres plàstics, sota el so de la 
dolçaina i el tabal. La diada 
començarà a les 17 h.
El ball de la Muixeranga con-
serva les tres parts de la dan-
sa morisca que se sospita 
que n’és l’origen, i la torre és 
la que més ha evolucionat en 

el temps i la que més paral-
lelismes té amb el fet caste-
ller. Els primers testimonis 
escrits del ball es remunten al 
segle XV, i anys més tard es 
va incorporar al seguici que 
precedeix la imatge durant les 
festes de la Salut d’Algemesí, 
que se celebraran el 7 i 8 de 
setembre.
Per preparar l’actuació, els 
Moixiganguers d’Igualada 
conviden a tothom a participar 
dels assajos d’aquesta setma-
na, dimecres i divendres a Cal 
Tabola (C/Sant Antoni de Baix, 
106-108); dimecres, de 20 h a 
21.30h, i divendres de 21.45 h 
a 00 h.

Tram final de temporada 
dels Moixiganguers
La diada d’aquest dissabte és 
la penúltima de la temporada 
2015 dels Moixiganguers, que 
tancaran l’any la setmana vi-
nent a la Festa Major de Sant 
Martí de Tous. Diumenge pas-
sat, els morats van descarre-

gar el quatre de vuit a la dia-
da castellera de les festes de 
tardor de Sant Just Desvern, 
al costat dels Castellers d’Es-
plugues i dels Castellers de 
Terrassa; van acompanyar el 
carro gros del cinc i el tres de 
set. Aquesta és la temporada 

Els Moixiganguers celebren dissabte la diada de la colla
Actuaran a la plaça 
de l’Ajuntament amb 
la Nova Muixeranga 
d’Algemesí

de la consolidació dels millors 
castells dels Moixiganguers, 
el tres de vuit i la torre de vuit 
amb folre, que van aconseguir 
l’any passat i que aquest 2015 
han repetit al costat del quatre 
de vuit i la torre de set.

MÚSICA / LA VEU

El proper dimarts 10 de no-
vembre tindrà lloc el 2n con-
cert del Cicle de Concerts de 
Professorat que organitza 
l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada. En aquesta ocasió 
podrem gaudir del concert que 
oferirà el guitarrista Javier Ga-
vara en homenatge a Paco de 

Lucía. Un recorregut per l’obra 
del geni d’Algeciras i composi-
cions pròpies en memòria del 
mestre.
El concert és a les 7h del ves-
pre a l’auditori de l’Escola Mu-
nicipal de Música d’Igualada, 
Passeig Verdaguer 84, 86. El 
preu de l’entrada és de 6 eu-
ros.

2n concert del “XXI Cicle de 
concerts de professorat” de 
l’Escola Municipal de Música
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El proppassat dijous 22, l’escultora Rosó Cusó va par-
ticipar de la inauguració de l’Exposició “De llums i de 
forats”, a l’espai d’art Artèria, del carrer de l’ Argent, 
d’Igualada, una mostra que romandrà oberta fins al 29 
d’aquest mes. Val a dir que, l’artista, amb una validada 
trajectòria, ha anat exposant les seves creacions des 
del 1994, tant a Barcelona com a Madrid, tot i haver 
pres part en algunes exposicions col·lectives des d’al-
guns anys anteriors.
Una mirada atenta a “De llums i de forats”, et presenta 
una sèrie d’escultures de llum, a partir de peces de 
foneria i de paper, on la il·luminació d’un led s’esdevé 
el tema principal: un element viu que testifiques fins 
a quin punt apassiona a l’artista. En totes les com-
posicions observes la persecució de la Rosó de les 
múltiples possibilitats amb què distintes peces fossin 
il·luminades: quines ombres podrien veure’s dibuixa-

CARMEL·LA PLANELL    (Text i fotos)

“De llums i de forats”
des al terra o en una paret, 
quines textures podien gua-
nyar força segons s’hi veiés 
esbiaixada o no la llum...
I a partir de materials opacs, 
metalls de fosa –com el fer-
ro, el bronze o l’alumini- mit-
jançant un rigorós treball de 
les formes amb molts forats 
que permeten l’entrada i la 
circulació de la llum, des-
cobreixes unes figures d’un 
discret volum que et trans-
porten a unes magnifiques 
pantalles foradades i quan 
no a unes fantàstiques ge-
losies o bé garbells de llum. 

Òbviament, de seguida de-
dueixes que aquests forats 
van prenent un acusat pro-
tagonisme, ja sigui des de 
l’ordre o el desordre figura-
tiu, o des d’unes pautades i 
proporcionades geometries. 
Tant és així que no tardes a 
concloure que la disposició 
d’aquestes formes en espi-
rals, cercles o  rosasses, va 
essent objecte de diferents 
singularitats i/o distorsions 
que evoquen les ferides i les 
cicatrius de la pròpia vida de 
l’obra.
De retruc, d’aquest univers 

estètic en certifiques que el paper és un material incre-
ïblement lleuger, flexible, natural, emmotllable, translú-
cid i també blanc, capaç de transmetre allò intangible: 
el pes i la circulació interna de la llum. Aquesta, en el 
seu camí de dintre cap enfora, a través d’una super-
fície o perdent-se per algun orifici fins a col·lidir amb 
qualsevol obstacle, deixa anar diverses ombres que a 
la vegada incorporen el pas del temps. És aquí, quan, 
l’observació d’un paper  pampalluguejant et suggereix 
una parada, una mena d’absència que et regala uns 
instants d’encanteri i, en conseqüència, la desconne-
xió del món real.
En un altre sentit, aquesta mostra, lluny de qualsevol 
argument polític o intencionalitat social, és una recre-
ació essencialment estètica que empaita un   propòsit 
de connectar-te amb el concepte de cosmos i amb ell 
mateix només en tan sols uns puntuals batecs.

La cultura... i les seves manifestacions

CULTURA / LA VEU

L’Enric Prats té   divuit anys i 
estudia medicina. Dilluns va 
presentar a l’AUGA el seu 
Treball de Recerca   realitzat el 
curs passat quan era alumne 
de l’Institut Pere Vives d’Igua-
lada.
Treball curiós pel seu origen: 
un preciós i diminut llibre ma-
nuscrit -que va mostrar- i que 
era a casa del seu besavi.
Un llibre escrit bàsicament en 
català -llevat d’alguna pàgina 
en llatí i en castellà- datat pos-
siblement al segle XVIII i que 
conté fórmules magistrals per 

curar uns centenars de malal-
ties   i dolències a partir de   la  
utilització de plantes i beurat-
ges.
Aquesta conferència tenia lloc 
mentre al carrer i al país dilu-
viava i malgrat el contratemps 
va aplegar més de cent perso-
nes.   
Prèviament es va presentar un 
anunci d’AUGA   convidant als 
nous jubilats a apuntar-s’hi.
La setmana vinent,  l ‘enginyer   
aeronàutic Miquel Barceló ens 
acostarà a Jules Verne i la 
novel·la de ciència.

Quan un manuscrit et marca el 
camí, conferència a l’AUGA

LLETRES / LA VEU

«Uuh!», el concurs de micro-
relats de por de la Biblioteca 
Central d’Igualada, ha arribat 
enguany als cinc anys de tra-
jectòria i el guanyador ha es-
tat l’escriptor igualadí Josep 
Sampere amb el relat «Mal 
trago». El jurat, que va eme-
tre el seu veredicte el dijous 
29 d’octubre, n’ha destacat 
«l’originalitat en l’enfocament, 
el sentiment d’inquietud i an-
goixa i el domini del llenguat-
ge». El segon premi ha estat 
per a la història «Nina», de 
Georgina Guixà, d’Igualada, 
«pel llenguatge dolç i poètic 
en contrast amb la duresa de 
la història». El jurat d’enguany 
ha estat format per la bibli-
otecària M. Teresa Miret; la 
guanyadora del concurs l’any 
passat, M. Assumpció Piquer; 
i l’escriptor i autor de diversos 
estudis sobre el gènere, Joan 
Pinyol. El jurat també ha vol-
gut fer una menció especial al 
microrelat  «Massa tard», de 
Sílvia Orriols de Ripoll.
El guanyador del certamen 
s’endú un val per a un sopar 

per a dues persones al res-
taurant El Didal d’Igualada, al 
carrer Galícia, que un any més 
ha col·laborat amb el concurs, 
i un lot de llibres. El segon 
premi també consisteix en un 
lot de novel·les. Aquest 2015 
s’han presentat al concurs una 
seixantena de microrelats, i 
gairebé la meitat escrits per 
anoiencs. Un any més, i co-
incidint amb la diada de Tots 
Sants, la Biblioteca ha volgut 
esperonar els ciutadans a es-

Josep Sampere guanya l’«Uuh!», el concurs de 
microrelats de por de la Biblioteca

criure relats de por i a fer-ho 
en un gènere bastant desco-
negut com és el del microrelat. 
Els quatre relats premiats 
enguany es poden llegir al 
web de la Biblioteca (www.
bibliotecaigualada.cat). Paral-
lelament, i coincidint amb el 
cinquè aniversari del concurs, 
la Biblioteca regalarà als seus 
lectors punts de llibre amb els 
microrelats guanyadors de 
cada any.
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Dissabte passat dia de la cas-
tanyada es va representar a 
la Societat Foment la sisena 
obra del 39 concurs de teatre 
de Piera la companyia Tea-
trAndreu de Sant Andreu de la 
Barca. L’obra: Remora 
Demà dissabte li toca al torn 
a un grup de teatre força co-
negut al concurs de teatre i 
que sempre que han participat 
han obtingut diversos premis 
i sempre han agradat molt al 
públic pierenc. Estic parlant 
del grup de teatre Filagarsa 
de Molins de Rei que aquesta 
vegada presenten un musi-
cal de format mitja creat per 
la celebració dels 25 anys de 
la companyia i que porta per 
nom Kabarret.  
Filagarsa neix  l’any 1988 
com una iniciativa pedagògi-
ca dins el Centre de formació 
Professional Sagrat Cor de 
Sant Vicenç dels Horts. Des 
de l’any 2000 el grup de teatre 
Filagarsa del Foment s’ha bol-
cat de ple en la realització de 
muntatges musicals. Tots ells 
amb gran acceptació per part 
del públic local com d’arreu de 
Catalunya. 
Benvinguts a Broadway, Fran-

CARLES MUNTANER

Setè dissabte de Concurs

kenstein, The West End Club, 
Circus Mundi, Broadwest Films, 
L’Àngel de la Música, Sweeney 
Todd, Besa’m, Kate, VIDES, 
Nadal a Halloween i Ménage à 
Trois són un clar exemple del 
treball i l’empremta que Filagar-
sa intenta deixar en cadascun 
dels seus espectacles. 
Sinopsi: Kbarret és un local de 
varietés on un elenc de 6 ar-
tistes donen vida a infinitat de 
personatges. Encapçalats per 
Madame Kiss, la mestressa del 
local, trobarem a Eros, el mes-
tre de cerimònies, a la Glamou-

rosa Rubí, a la seductora Gata 
Maula, l’humor de Sinatra i a la 
nova estrella La Trepa. 
Junts formen una gran família. 
I com succeeix en la majoria 
d’elles hi trobarem friccions, 
gelos i enveges. Dins el local 
cada nit escenifiquen una his-
torieta. 
Demà dissabte ens presenten 
la història de Roxie Hart. Pas-
sió, crims, enganys i jazz, molt 
de Jazz. Comencem! 
El show te una durada de 1h 
45 minuts sense mitja part.

XXXIX Concurs de Teatre de Piera

FOTOESTUDI ROSELL

MÚSICA / LA VEU

Després de dos anys d’intens 
treball, no mancat de dificul-
tats que han anat interceptant 
el camí, finalment veu la llum 
l’esperat projecte d’enregis-
trament  d’una obra singular 
dins la història de la música 
catalana, l’Oratori d’El llibre 
de Sinera de la compositora 
Mercè Torrents i Turmo so-
bre l’obra del gran poeta. Una 
obra que recrea, posa músi-
ca i ennalteix la paraula dels 
40 poemes del llibre, recitats, 
cantats o les dues coses, a 
través de cançons, interludis 
i poemes dits en un magne 
treball compositiu eclèctic i 
de difícil emmarcació dins 
d’un gènere concret.  Així, en 
aquest doble CD, editat per 
Columna Música, que aquesta 
setmana es posa a la venda, 
s’hi poden sentir poemes dits 
per Núria Candela, Núria Feliu 
i Joan Valentí i es poden es-
coltar cançons  amb les veus 
de Lloll Bertran, Névoa, Marta 
Valero i també Joan Valentí, 
així com música de cobla i mú-
sica coral dins un estil clàssic-
contemporani, amb  Marta Va-
lero com a mezzo-soprano, el 
pianista Joan Miquel Hernán-
dez Sagrera, el Cor Dyapason 
i  l’Orquestra Terres de Marca, 
tot dirigit per la compositora, 
directora i promotora musical 
igualadina, Concepció Ramió, 
que és també qui ha impulsat 
i produït el projecte a través 
de l’entitat Contrapunt. El tre-
ball fou endegat l’any 2013, 
en motiu de l’any Espriu, per 
la qual cosa  podrem recor-
dar que es va dur a terme 
una campanya de microme-
cenatge a través de Verkami,  
durant la tardor d’aquell ma-
teix any, on nombrosos ano-

iencs hi van pendre part com 
a mecenes. Ara tot ells ja han 
pogut anar rebent les seves 
recompenses. Els enregistra-
ments orquestrals i pianístics, 
ja endegats poc després, van 
tenir lloc a la sala d’El Paper 
de Música de Capellades. La 
intenció era que el Cd sortís 
durant l’any 2014 per tancar 
l’any Espriu, però finalment 
no va ser possible. Un any 
després s’ha pogut arribar a 
aconseguir la fita i es té previst  
fer-ne la primera presentació a 
Igualada, que  serà el dia 27 
de novembre a la Biblioteca 
Central, a les 7 de la tarda.  
El Cd, però,  el podreu trobar 
ja  a punts com la Llegim…? 
Llibreria, molt vinculada a la 
seva creació i producció, i 
altres botigues de música, a 
Igualada i Barcelona. Mercè 
Torrents i Turmo, pianista i 
compositora, va ser deixeble 
(única dona en aqueslls mo-
ments) de l’insigne compositor 
i pedagog Cristòfor Taltabull. 
La seva obra, centrada princi-
palment en el camp pianístic i 
de la veu, també abasta un re-
latiu nombre d’obres per a mú-
sica de cambra. Actualment té 
vuitanta-cinc anys i resideix a 
Sant Cugat del Vallès. Un dels 
camps conreats intensament 
per ella  ha estat la poesia 
catalana a través dels seus 
grans noms, on s’emmarca 
a questa important obra, es-
trenada l’any 81, en vida de 
l’autor, en versió cambrística 
i amb la participació de veus 
cèlebres de la cançó  i la poe-
sia recitada.  A partir del 2016 
es té previst fer una important 
campanya per tal que l’obra, 
en la versió actual, pugui ser 
portada  a diferents escenaris 
del nostre país.  

Culminació del projecte de 
l’Oratori d’El Llibre de Sinera, 
amb àmplia participació de 
professionals anoiencsCINEMA / LA VEU

El passat dijous 29 d’octu-
bre va tenir lloc a la Sala de 
Socis de l’Ateneu Igualadí la 
projecció de l’entrevista en-
tre Montserrat Roig i Ovidi 
Montllor del programa Per-
sonatges de Televisió Espa-
nyola del 1979. En aquesta 
entrevista Ovidi dóna a co-
nèixer la seva faceta més 
personal -la seva infantesa, 
els seus pares, Alcoi- fins a 
la més professional -el tre-
ball com a cantant o actor-. 
Montllor parla en aquesta 
entrevista de la seva manera 

d’interpretar un personatge o 
de composar una cançó, en 
una entrevista al que es con-
siderava a ell mateix com un 
obrer de la paraula.
La projecció organitzada per 
Pantalla Oberta i Òmnium 
Anoia, que va comptar amb 
més d’una vintena d’assis-
tents, va cloure amb diver-
ses interpretacions de peces 
musicals d’Ovidi com La sa-
marreta o La fera ferotge per 
part del músic igualadí Albert 
Gàmez.

Improvisat homenatge a 

Música i record en la projecció del Pantalla 
Oberta d’homenatge a Ovidi Montllor

Montserrat Roig
L’acte va servir d’homenatge 
també a Montserrat Roig que 
ens va deixar fa 25 anys i es 
va lleigr un article de Josep 
M. Benet i Jornet en que es 
reivindicava la faceta i el tre-
ball de l’escriptora a la tele-
visió. Amb el programa Per-
sonatges, Roig va entrevistar 
a 49 personalitats ben diver-
ses, el que va suposar una 
entrada d’aire fresc en una 
televisió pública que ho ne-
cessitava després dels llargs 
anys dels franquisme. 

MÚSICA / LA VEU

Avui divendres a dos quarts 
d’11 de la nit al bar musical 
Hot Blues  tindrà lloc el con-
cert de Missing One, “Músi-
ques improvisades d’aquí i 
d’allà”. Músiques de Río, Bar-
celona, Nova York, São Pau-
lo, Terrassa, La Habana amb 

evidències jazzístiques des de 
perspectives d’improvisacions 
i amb gairebé 15 estils i colors 
diferents.
El preu de l’entrada és de 5 
euros.
Per altra banda, el dimarts a 
les 9 del vespre tindrà lloc un 
altre Open Mic  d’Atmosfera 

13. Es tracta de micros oberts 
per aquells que vulguin mos-
trar les seva habilitats cantant, 
composant, fent teatre, monò-
legs. 
Com m’inscric? Només heu 
d’enviar un correu electrònic 
a openmic@atmosfera13.com
i explicar què voleu fer!

Concert de Missing One i nou Open Mic al Hot 
Blues
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LLIBRES / LA VEU

Demà dissabte, i inclòs dins 
els actes del REC012 tindrà 
lloc la presentació del nou lli-
bre del periodista Jair Domín-
guez, 99 personatge que has 
de conèixer per entendre el 
món de l’ed. Ara Llibres.
L’acte, que serà a les 12 del 
migdia al Pati Vila, comptarà 
amb la presència de l’autor i 
serà presentat per Quim Mo-
rales, conductor del programa 
La segona hora de Rac1 del 
qual també n’és col.laborador 
Jair Domínguez.
Cansat de les xifres, les da-
tes, els cognoms i els títols 
que et fa memoritzar el teu 
professor d’història o que re-
peteix incansablement la te-
levisió? Oblida’t de tot això i 
prepara’t per conèixer el món 
real, el de la sang, el fetge i 
el sucar-hi pa, a través de 
les anècdotes més absurdes 
d’alguns dels personatges 
més interessants que ha do-
nat aquest planeta. Potser no 

Presentació del llibre “99 
personatges que has de 
conèixer...” de Jair Domínguez

aprovaràs l’examen ni gua-
nyaràs cap concurs, però tin-
dràs temes de conversa per a 
la resta de la teva vida.
Jair Domínguez és perio-
dista, guionista i escriptor. 
Com a guionista ha treballat 
per a Buenafuente, Polònia, 
Crackòvia i Minoria absolu-
ta. Aquest que presenta és el 
seu quart llibre i també escriu 
articles d’opinió a diversos 
espais.

CINEMA / LA VEU

Aquest divendres, i en el marc 
de les activitats de l’Octubre 
Solidari, es va projectar a 
l’Ateneu, la pel·lícula Un món 
que no és el nostre (Alam 
laysa lana), 2013, de Mahdi 
Fleifel. El film que pertanyia 
al cicle itinerant de la Mostra 
de Cinema Àrab i Mediterrani 
de Catalunya (certamen de 
referència al nostre país i que 
enguany arriba a la seva no-
vena edició) va ser presentat 
per la directora de la Mostra, 
Meritxell Bragulat. El públic 
assistent pogué visionar, així, 
la història de tres generacions 
d’una família que viuen exiliats 
al camp de refugiats d’Ein El-
Helweh, al sud del Líban. El 
director fa un retrat íntim, so-
vint humorístic, irònic d’aques-
ta família, el que no vol dir que 
obviï la tragèdia que represen-
ta viure tants anys allunyats 
de la seva terra. És un estudi 
sensible sobre el sentit de per-
tinença, l’amistat i la família. 
Un món que no és el nostre 

recull filmacions durant més 
de vint anys dels membres 
d’aquesta família, però no úni-
cament és un retrat familiar, 
sinó que és un intent per pre-
servar el que s’està oblidant i 
subratllar el que no hauria de 
ser mai esborrat de la memò-
ria col·lectiva. Tot això sorgí 
en l’interessant i posterior col-
loqui que s’inicià una vegada 

El Cineclub projectà un film de la Mostra de 
cinema àrab de Catalunya

acabat el film. Unes interven-
cions, que a més de tenir pre-
sents aquelles imatges vistes 
durant una hora i mitja, no 
podien deixar de banda, l’ac-
tualitat més punyent d’aques-
ta Europa nostra: els refugiats 
i exiliats que cada dia intenten 
entrar al continent per obtenir 
un futur no tan incert per a ells 
i les seves famílies.

Meritxell Bragulat, directora de la Mostra i Toni Cuadras      © Carmel·la Planell Fotografies

Des del port d’Hèlsinki una excursió en vaixell a la famosa i 
històrica Illa (també conjunt d’illes) de Suomenlinna consti-
tueix una fantàstica descoberta d’uns sorprenents racons a 
quatre passes de la capital finesa. Un recorregut assossegat 
per aquests paratges de bellíssims perfils costaners et propo-
sa unes espectaculars perspectives d’un paisatge no exacta-
ment urbà que, de fet és aquell que constitueix el major tapís 
de tot un territori severament marcat pels capricis del clima, 
de les aigües i d’una singular geomorfologia. I des de qualse-
vol angle, la majestuosa monumentalitat de les seves fortifi-
cacions et suggereix una visita del tot inexcusable.
Aquesta vella posició de Suècia que el destí va convertir en 
la Fortalesa o Castell de Finlàndia és un gegantesc bastió, 
popularment conegut des de 1917 -quan es va declarar la 
independència definitiva del país- amb el nom finès de Suo-
menlinna; mentre que en suec es deia Castell de Sveaborg, un 
concepte referit a “fortificació” en aquest idioma. Els seus orí-
gens cal buscar-los a mitjan segle XVIII, època en què el Par-
lament suec va considerar necessari d’enfortir les posicions 
finlandeses per a frenar l’amenaça russa sobre el domini del 
Mar Bàltic, després de diverses derrotes militars sueques. En 
conseqüència, entre les diferents illes que conformen aquest 
modest arxipèlag a l’entrada d’Hèlsinki es va establir aquesta, 
Suomenlinna, com a principal punt defensiu. La construc-
ció es va encarregar a un militar amb savis coneixements 
d’arquitectura, Augustin Ehrensvärd, qui va dissenyar un 
projecte basat en la construcció d’una sèrie de fortificacions 

unides entre si a les illes d’accés al port, alhora que es veurien 
fortificats alguns punts estratègics en terra ferma, propers a la 
ciutat.
Una orografia força irregular va portar l’obra a ser una de les 
realitzacions més costoses de la corona sueca, al seu torn que 
constitueix una excel·lent mostra de l’arquitectura militar euro-
pea de llavors. D’allà estant, una mirada atenta et descobreix 
uns consistents murs defensius de pedra granítica que s’eleven 
en una sorprenent verti-
calitat, acabant rematats 
per uns inexpugnables 
bastions i parapets. Si bé el 
conjunt militar et presenta 
una certa uniformitat de-
fensiva, cadascuna de les 
seccions fortificades té una 
identitat pròpia. I, al seu 
interior, per a cada cas, al 
voltant d’un pati central, es 
van construir diversos edifi-
cis de maó tant de caràcter 
militar com a residencial, 
bo i configurant una petita 
població emmurallada; als 
nostres dies, declarada Pa-
trimoni de la Humanitat.
Des d’Una altra perspec-

tiva, Suomenlinna també et regala un ampli museu a l’aire 
lliure, on és possible de veure a més dels recintes fortificats, 
una sèrie d’interessants construccions de fusta dels dies de 
l’ocupació russa, reunides en un petit palau, una tomba mi-
litar i un documentat Museu de la vida quotidiana d’aquesta 
etapa. En el mateix terreny costaner, altres fortificacions et 
conviden a conèixer al costat d’un Museu de la defensa, un 
captivador Museu de les nines i de la joguina i un Centre d’Art 
nòrdic.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

L’Illa fortalesa de Suomenlinna, de FinlàndiaArquitectures i veïnatges



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 no-
vembre 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.

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

DIVENDRES 6

CLUB DE LECTURA JOVE
- Igualada 
Els joves del club comenten 
aquest mes “La petita coral 
de la senyoreta Collignon”, de 
Lluís Prats, en motiu de Santa 
Cecília
Divendres, a les 7 de la tarda 
a la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

MÚSICA
- Igualada 
Missing One. Músiques impro-
visades d’aquí i d’allà. Concert 
del trio musical amb l’igualadí 
Guim Garcia-Balasch, Saxos i 
Teclat; Publio Delgado, Guitar-
res; Alcides ”Cidao” Rodrigues, 
Percussions.
Divendres, a 2/4 d’11 de la nit al 
bar musical Hot Blues.

MÚSIQUES DE BUTXACA
- Igualada 
“Impro” amb Ferran Savall i 
Jordi Gaspar. “Impro” és un 
conjunt d’instantànies d’un 
passat que es fa present, de 
fragments d’un tros de vida im-
pulsada per les ganes de jugar, 
crear, descobrir i compartir.
Divendres, a les 11 de la nit al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

DISSABTE 7

HORA DEL CONTE EN AN-
GLÈS
- Igualada 
“History time” a la Biblioteca. 
La Biblioteca us proposa una 
Hora del conte en anglès amb 
Kids&Us i “Phantom Mano”. 
Una història per a nens d’entre 
2 a 10 anys.
Dissabte, a 2/4 de 12 del matí 
a la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

ESPECTACLE PARTICIPATIU
- Igualada 
El Museu de la Pell d’Iguala-
da se suma a la celebració de 
l’Any Internacional de la Llum i 
de les tecnologies basades en 
la llum, i programa l’espectacle 
“A mitja claror”, una proposta 
teatral del Col·lectiu Silencis 
sobre la llum i la foscor
Diumenge a les 8 del vespre a 
l’adoberia Cal Granotes.

DANSA
- Igualada 
“Polvo y Tierra, o formas de li-
diar con la muerte ajena”
Una brillant peça de dansa 
contemporània a càrrec de la 
premiada ballarina i coreògrafa 
Irene Cortina.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

TEATRE
- Igualada 
 Rhum de Monti i Cia
Homenatge al desaparegut pa-
llasso, Joan Montanyès “Monti” 
(1965-2013). El seus companys 
de Monti & cia l’han volgut fer 
arribar a port.  
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “99 per-
sonatges que has de conèi-
xer...” de Jair Domínguez, ed. 
Ara Llibres.  
Dissabte a les 12 del migdia al 
Pati Vila.

 
DIUMENGE 8

TEATRE
- Igualada 
“Les supertietes” amb Les Bi-
anchis. Tres supertietes molt 
especials i força boges que vo-

len explicar contes, han deci-
dit passejar-se arreu explicant 
contes a tots els nens que ho 
vulguin. Organitza Xarxa Igua-
lada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

DANSA
- Igualada 
“Polvo y Tierra, o formas de lidi-
ar con la muerte ajena”
Una brillant peça de dansa 
contemporània a càrrec de la 
premiada ballarina i coreògrafa 
Irene Cortina.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

BALLADA DE SARDANES
- Vilanova del Camí 
Ballada de sardanes organitza-
da per l’Agrupació Sardanista 
vilanovina.
Diumenge a les 12 del migdia a 
la plaça del Mercat.

DILLUNS 9

CONFERÈNCIA
- Igualada
Jules Verne i la “novel·la de la 
ciencia”. Miquel Barceló parla-
rà de Jules Verne, creador de 
la “novel·la de la ciència”, que 
prefigura la moderna ciència-
ficció. Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 10

MÚSICA
- Igualada
XXI Cicle de Concerts de Pro-
fessorat
Segon concert del cicle amb 
l’actuació del guitarrista Javier 
Gavara que ens oferirà un con-
cert en homenatge a Paco de 

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

Lúcia. 
Dimarts a les 7 de la tarda a 
l’auditori de l’Escola Municipal 
de Música.

TERTÚLIA 
- Igualada
DdD Dimarts de diàlegs. Espai 
de tertúlia, debat i reflexió. To-
tes les qüestions guardaran al-
guna relació amb Igualada 
Dimarts a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

DIMECRES 11

L’HORA DEL CONTE
- Piera
Als contes o als bolets, on hi ha 
més follets?. Sessió de l’hora 
del conte en petit format a càr-
rec de la companyia La Mama i 
la Padrina. 
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

L’HORA DEL CONTE
- Sta. Margarida de Montbui
Sessió de l’Hora del conte amb 
la Cia La Patawa que presenta-
rà “Estels a la Biblioteca”.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Mont-Àgora.

DIJOUS 12

VISITA GUIADA 
- Igualada
Descobrirem l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia on podem trobar do-
cuments des del segle XIII fins 
al segle XX i a l’Arxiu Fotogràfic 
Municipal d’Igualada, més de 
100.000 fotografies. 
Dijous a les 10 del matí a Cal 
Maco.

XERRADA 
- Igualada
“Eines per comprendre al nos-

tre fill adolescent” Xerrada a 
càrrec de Daniel Cruz Martí-
nez, coordinador del Centre de 
Salut Mental Infantil i Juvenil de 
Granollers. Organitza ARMPA
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a 
l’Espai Cívic Centre

XERRADA 
- Igualada
“Eines per comprendre al nos-
tre fill adolescent” Xerrada a 
càrrec de Daniel Cruz Martí-
nez, coordinador del Centre de 
Salut Mental Infantil i Juvenil de 
Granollers. Organitza ARMPA
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a 
l’Espai Cívic Centre

CLUB DE LECTURA 
- Igualada
Tertúlia per a persones adultes 
que han llegit totes el mateix lli-
bre. En aquesta ocasió “La me-
tamorfosi” de Frank Kafka.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

PANTALLA OBERTA
- Igualada
Projecció dels curts de Neus 
Ballús, la directora de “La pla-
ga” (2013) i presentació del lli-
bre “El productor accidental” 
d’en Pau Subirós. 
Dijous a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

CONFERÈNCIA 
- Piera
“Neus Català, seguim aprenent 
de tu...” La conferència, con-
duïda per la periodista Rosa 
Vendrell, és un homenatge a 
una trajectòria vital de la qual 
podem extreure moltes lliçons
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la 
Biblioteca de Piera.

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.

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 ves-
tíbul de la Biblioteca Central.

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 Biblio-
teca 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. 

LA MÀGIA DEL FANG I 
EL VIDRE
Antònia Roig Omedes
Fang, guix i vidre. Tres mate-
rials diferents però igualment 
delicats. Amb ells Antònia 
Roig crea delicats objectes i 
figures.
Del 10 de novembre al 9 de 
gener al Punt de lectors de al 
Biblioteca Central d’Igualada.
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El racó del Cineclub •  La família Bélier

RICARD FUSTÉ.-

Aquest diumenge, a les 6 de 
la tarda, al Teatre de l’Ateneu, 
el Cine-club presenta la pro-
ducció francesa del 2014 La 
familia Bélier, dirigida per Éric 
Lartigau.
El film parteix d’una premissa 
enginyosa: en un entorn fami-
liar en què tothom és sord-mut 
exceptuant la filla adolescent, 
ella és la rara. A més, la Pau-
la té tan bona veu que el seu 
professor de música vol pre-
sentar-la a un concurs de rà-
dio d’àmbit nacional.
Però si ella se separa de la 
seva família, ni que sigui per 
uns dies, com podran els seus 
pares tirar endavant i portar 
l’explotació de la granja fami-
liar?
No us penseu pas que es 

RAMON ROBERT.-

Fatih Akın és un cineasta 
alemany d’ascendència tur-
ca nascut a Hamburg a l’any 
1973. Va rebre l’Ós d’or com 
a millor director i millor film per 
la seva pel·lícula Contra la pa-
ret al Festival Internacional de 
Cinema de Berlín l’any 2004. 
Amb la pel·lícula El otro lado 
va rebre el 2007 el primer pre-
mi LUX, que lliura el Parlament 
Europeu. Per Soul Kitchen, 
una comèdia localitzada a la 
seva ciutat natal Hamburg, 
guanya el Lleó de Plata - Gran 
Premi del Jurat al Festival In-
ternacional de Cinema de Ve-
nècia en 2009. La nova pel.lí-
cula de Fatih Akin porta el títol 
d’El padre. La història té lloc 
en el llogaret turc de Mardin, 

tracti d’un melodrama. La fa-
milia Bélier no exclou l’emo-
tivitat però és, sobretot, una 
comèdia divertida que -sense 
arribar als extrems dels ger-
mans Farrelly- no té por de 
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Elogi de la diferència

fer acudits al voltant de les mi-
nusvalideses; al cap i a la fi, 
tota la història és un elogi de 
la diferència i de la solidaritat i 
se li permet alguna incorrecció 
política. 

a l’any 1915. De nit, la policia 
turca deté a tot home armeni. 
El jove ferrer Natzaret és se-
parat de la seva família. Anys 
després, després de sobreviu-
re a l’horror del genocidi, rep 
notícies que les seves filles 
bessones també estan vives. 
Obsessionat amb la idea de 
trobar-les, segueix el camí 
que, tant de bo, desemboqui 
en un retrobament. 
Sobre aquesta pel.lícula diria 
Sergio Pinilla a Cinemania: 
“Akin submergeix a l’especta-
dor en un estat hipnòtic que 
convida a la contemplació del 
pla i a una reflexió sobre la 
naturalesa del mal, la supervi-
vència i el destí dels pobles”.

El genocidi armeni
Es projecta a Tous •  El padre

Es projecta a Montbui •  Regresión

RAMON ROBERT.-

Després de l’ambiciosa Ágora 
(2009), Alejandro Amenábar 
torna a les pantalles amb Re-
gresión, volen anar un pas 
més enllà de l’ordinari gènere 
del cinema de suspens, gène-
re amb el qual va debutar en 
el llargmetratge el 1996 Tésis, 
al que va seguir just un any 
després Abre los ojos. 
Explica Amenábar: “Aquest 
nou projecte suposa per a mi 
revisitar el misteri, retrobar-me 
amb el gènere que va marcar 
l’inici de la meva carrera. Sem-
pre busco el que m’empeny, el 

Més enllà del thriller
que em motiva, aquesta ener-
gia que de vegades es troba 
explorant coses molt diferents. 
Per això he anat indagant en 
diferents gèneres: el drama, el 
terror, el suspens, o en la bar-
reja de gèneres”.
Interpretada per Ethan Hawke 
i Emma Watson, Regresión 
combina intriga i terror, misteri 
i angoixa,  situant-se la seva 
acció a Minnesota, a l’any 
1990, quan el detectiu Bruce 
Kenner investiga el cas de la 
jove Angela, la qual  acusa al 
seu pare d’haver comès un 
crim inconfessable. 

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

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. mòbil: 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.
Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 10 primers dies de la data d’estrena 
de la pel·lícula seleccionada. Ulleres 3D no incloses.
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EL PADRE
Alemanya-França-Turquia. Drama. De Fatih Akin. Amb Tahar Rahim, 
George Georgiou i Makram Khoury. La història té lloc en el llogaret turca de 
Mardin a 1915: en una nit en què la policia turca està atrapant a tot home 
armeni, el jove ferrer Natzaret és separat de la seva família. Anys després, 
després de sobreviure a l’horror del genocidi, rep notícies que les seves 
filles bessones també estan vives. Obsessionat amb la idea de trobar-les, 
segueix el camí que, tant de bo, desemboqui en un retrobament. 

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
Estats Units. Comèdia romàntica. De Michael Radford. Amb Shirley 
MacLaine, Christopher Plummer, Marcia Gay, James Brolin i George Segal. 
Aquesta és la història de dues persones d´edat avançada que, al final del 
camí, descobreixen que mai és massa tard per estimar i fer que els somnis 
es facin realitat.

LA FAMILIA BELIER
França. Comèdia dramàtica. D´Eric Lartigau. Amb Louane Emera, Karin 
Viard i François Damiens.
Tots els membres de la família Bélier son sordmuts fill, excepte Paula, 
de 16 anys. Ella fa d’intèrpret dels seus  pares. Plegats viuen a la granja 
de la família.  Un dia, per encoratjar el seu professor de música, que ha 
descobert el seu talent pel cant, Paula prepararà una audició del Cor de 
Radio France. Però , això l´ obligarà a distanciar-se de la família. 

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.

REGRESION
Espanya. Thriller. D´Alejandro Amenábar. Amb Ethan Hawke, Emma 
Watson, Aaron Ashmore. Minnesota, 1990. El detectiu Bruce Kenner 
investiga el cas de la jove Angela, que acusa al seu pare, John Gray, d’haver 
comès un crim inconfessable. Quan John, de forma inesperada i sense 
recordar el que ha passat, admet la seva culpa, el reconegut psicòleg Dr 
Raines s’incorpora al cas per ajudar a reviure els seus records reprimits. El 
que descobreixen desemmascara una sinistra conspiració.

IGUALADA

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
LA FAMÍLIA BÉLIER
Diumenge: 18:00

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
ELSA Y FRED (APTA)  
Diumenge: 18.00
EL PADRE (16 ANYS) 
Diumenge: 19.40

CINEMA A L’ANOIA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI-MONTÀGORA CINEMES

SALA AUDITORI SALA PETITA

REGRESIONS
Divendres: 18:10/20:20/22:30
Dissabte: 16:00/18:10/20:20/22:30
Diumenge:  16:00/18:10/20:20

PAN 
Divendres: 18:20
Dissabte: 16:10/18:20
Diumenge: 16:10/18:20

1/ SPECTRE (12A)
Dv Dll.  Dj 19:00/22:00
Ds.: 16:00/19:00/22:00
Dg.: 11:30/16:00/19:00/22:00

2/MI GRAN NOCHE (12A)
Dv Dll. a Dj 18:00/20:10
Ds. i Dg: 20:30/22:30
2/HOTEL TRANSYLVANIA 2 (TP)
Dv a Dg: 18:30
2/MARTE (7A)
Dg: 11:30
2/ATRAPA LA BANDERA (TP)
Ds i Dg: 16:30

3/ EL ULTIMO CAZADOR DE BRUJAS 
(16A)
Dv Dll a Dj: 18:15/20:25/22:40
Ds.: 16:00/ 18:15/20:25/22:40
Dg.: 11:50/ 16:00/ 18:15/20:25/22:40

4/HOTEL TRANSYLVANIA 2  (TP)
Dv. Dll a Dj: 17:30/19:30
Ds.: 15:30/ 17:30/19:30/21:30
Dg: 11:40/15:30/ 17:30/19:30/21:30
4/CUMBRE ESCARLATA  (16A)
Dv. Dll a Dj: 21:30

5/SPECTRE (12A)
Dv. a Dj: 17:30/20:30
5/ DEL REVES (7A)
Ds i Dg: 15:30

5/ EL CORREDOR DEL LABERINTO: 
LAS PRUEBAS (7A)
Dg: 11:40

6/MARTE (7A)
Dv. Dll a Dj: 19:00/22:00
Ds.: 16:00/19:00/22:00
Dg.: 11:35/16:00/19:00/22:00

7/ EL BECARIO (TP)
Dv. a Dj: 17:40/20:00/22:30
7/ PAN (7A) 
Ds: 15:30
Dg.: 12:00/15:30

8/ DRAGON BALL Z (7A)
Dv Dll a Dj.: 18:00
Ds.: 18:00/20:00
Dg.: 12:00/18:00
8/ DRAGON BALL Z (en català)
Ds i Dg: 15:50
8/ REGRESION (7A)
Dv a Dj.: 20:00/22:15
Ds.: 22:15 
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Antonio Llorico Yutuck

Ens acomiadem d’una gran persona 
i d’un gran professor. 

Els teus alumnes et recordarem amb un 
somriure a la cara.

Que descansis en pau.

Va morir el 30 d’octubre del 2015

Emília Tort Solé

La Llacuna, 6 de novembre de 2015Instal·lacions Parera S.L.

Vídua d’Antonio Parera Teixé

Els teus familiars i amics et
tindrem sempre present en

el nostre record i estima.
La cerimònia tindrà lloc divendres 6 

de novembre a les 15.30 h 
a l’església de la Llacuna
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La vigília de Tots Sants ens 
va deixar en Francesc Tomàs 
Closa, el Siscu de l’hort de 
“l’Isidru”, un dels últims horto-
lans del rec d’Igualada.
Nascut a la ribera del riu Ano-
ia, a raser de la muntanyola 
del Pi i devot de Sant Galderic 
-patró dels pagesos catalans-, 
pentinava amb gran destresa 
la terra amb la seva aixada tot 
contribuint a perfilar la façana 
d’aquella Igualada d’hortolans 
i curtidors de l’anterior centú-
ria que, malauradament, gai-
rebé ha desaparegut.
Al Siscu se l’emportà la mort 
com si d’una rierada es trac-
tés. L’altre dia, m’explicava 
com recordava amb perfecta 
claredat la rierada del quaran-
ta-dos que li negà tot l’hort.

Ara ja no hauràs de patir més 
per la teva estimada riera. 
Descansa en pau, avi.

Jordi Pons Tomàs

Ens ha deixat en Francesc 
Tomàs Closa

La festa de Tots Sants ens 
fa mirar al cel, la nostra pà-
tria definitiva. En un dels 
documents cristians més 
antics llegim aquesta refle-
xió: «Els cristians passen el 
temps a la terra, però són 
ciutadans del cel. Habiten 
les seves pròpies pàtries, 
però com a forasters; pre-
nen part en tot com a ciuta-
dans i tot ho suporten com 
a estrangers; tota terra es-
tranya és per a ells pàtria, i 
tota pàtria, terra estranya» 
(Carta a Diognet, V, 5.9).
La mirada a la nostra pàtria 
definitiva fa néixer l’alegria 
de la vida per sempre. Tenir 
aquesta certesa ens dóna 
força per a seguir cami-
nant per aquest món amb 
la mirada posada al cel. La 
certesa cristiana de l’horit-
zó sempre obert ens mou 
a viure les actituds pròpies 
del cristià, com l’austeri-
tat en l’ús dels béns de la 
terra, el respecte a tota la 
creació, cridada a partici-
par de la glòria dels fills de 

Déu; a més d’un desig gran 
d’implicar-se en aquest món: 
«L’expectació davant una 
terra nova no ha d’ofegar, 
ans esperonar l’interès a cul-
tivar aquesta terra, en la qual 
creix aquell Cos de la nova 
família humana, que ja pot 
proporcionar algun esbós del 
nou segle» (GS, 39).
Saber quina és la meta de la 
nostra vida és un do de l’au-
tèntica saviesa. De fet, la sa-
viesa cristiana ens fa conèi-
xer que som pelegrins amb la 
certesa de la meta, que no és 
el mur infranquejable de la 
mort, sinó la vida per sempre 
amb Déu. Aquesta saviesa, 
fruit de l’esperança de la be-
naurança del cel, determina 
els criteris de discerniment 
en l’ús dels béns terrenals 
d’acord amb la Llei de Déu. 
En l’ús dels béns de la terra, 
que hi són per al nostre ser-
vei, però no perquè siguem 
servidors seus, tenim una 
clau per a veure si l’esperan-
ça de la vida eterna és viva 
en nosaltres.

En la pàtria definitiva són 
presents amb Déu, en 
l’eternitat de la vida per 
sempre, tants i tants ger-
mans nostres, molts dels 
quals han fet camí amb 
nosaltres. Entre els qui ja 
gaudeixen de la festa per 
sempre en el cel i els qui 
peregrinem per aquest món 
hi ha una veritable comunió. 
«La unió dels qui encara 
són en aquest món amb els 
germans que s’han adormit 
en la pau de Crist no és de 
cap manera ininterrompu-
da; al contrari, segons la 
fe constant de l’Església, 
s’enforteix amb la comuni-
cació dels béns espirituals» 
(CEC, 955). Els benaurats 
que estan més íntimament 
units al Crist, els sants, no 
paren d’intercedir per no-
saltres prop del Pare. La 
seva sol·licitud de germans 
ajuda molt la nostra feble-
sa. Deia santa Teresa de 
l’Infant Jesús: «Passaré el 
meu cel fent el bé sobre la 
terra.»

ROMÀ CASANOVA

La nostra pàtria definitiva

Bisbe de Vic

Abans que acabi l’any el bisbe 
de Logronyo, Juan José Ome-
lla, prendrà possessió com a 
arquebisbe de Barcelona en 
substitució del cardenal Lluís 
Martínez Sistach. Segons fonts 
properes a l’Arquebisbat de 
Barcelona, aquest divendres 6 
de novembre sortirà el comuni-
cat oficial.
L’arquebisbe de Barcelona, 
Lluís Martínez Sistach, que ha 
estat un dels participants, con-
vidat pel papa Francesc, en el 
Sínode sobre la Família, serà 
rellevat pel bisbe de Logronyo, 
Juan José Omella, després 
que fa tres anys ja va fer els 75 
anys, l’edat reglamentària de 
jubilació.
Juan José Omella Omella va 
néixer el 1946 al poble de Que-
retes, a la comarca del Matarra-
nya, que forma part de la franja 
de parla catalana de la provín-

cia de Terol. Omella va estudiar 
al seminari de Saragossa i tam-
bé a Lovaina i a Jerusalem amb 
els anomenats Pares Blancs, 
una societat religiosa dedicada 
a l’evangelització d’Àfrica.
Es va ordenar sacerdot el 1970 
a Saragossa, va ser missioner 
al Zaire un any i el 1996 el papa 
Joan Pau II el va nomenar bis-
be titular de Sasabe i auxiliar de 
Saragossa. Tres anys després 
va ser bisbe de de Barbastre-
Monsó i va ser el 2004 quan es 
va fer càrrec del bisbat de Cala-
horra i la Calzada-Logroño, on 
ha estat fins ara. 
A la Conferència Episcopal Es-
panyola presideix des de fa 12 
anys la comissió de pastoral so-
cial, de la qual és membre des 
del 1996. Demà farà un any que 
el papa Francesc el va nome-
nar membre de la Congregació 
pels Bisbes. 

El bisbe de Logronyo 
substituirà Martínez Sistach a 
l’Arquebisbat de Barcelona 
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Igualada, novembre de 2015

Sra. Maria Carme Pagés Royo
Col.legi Monalco Igualada

L’associació de Pares i Mares del Col.legi Monalco, 
agraïm la seva gran dedicació als nostres �lls 

i al costat de la comunitat de professors 
expressem el nostre més sentit condol.

Ens unim en el dolor de la família i preguem una 
oració per la seva ànima.

Margarida Domingo Saumell
vídua de Pere Gabarró Creixell

Ha mort  cristianament  el passat dimarts dia 3 de novembre a l’edat de 93 anys.

A.C.S.

Els teus estimats: �lls, Joan i Maria; néts, Regina,  Xavi i Natàlia;  
besnéts, Cesca, Oriol i Marina, Martí i Bruna; cunyats; nebots i demés familiars

 ho fan saber a llurs amics i coneguts. 
La família volen agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat 

que tingué lloc ahir dijous a la parròquia de Jorba.

Igualada, novembre de 2015Funerària Anoia, S.L.

En record de

Carme Pagès Royo

La comunitat educativa del Col·legi Monalco, 
expressa el més sentit condol i s’uneixen 

en el dolor de la família.

PEPITA VILARRUBIAS CODINA

Carme Pagès Royo
Ha mort  cristianament  el passat diumenge 

dia 1 de novembre a l’edat de 71 anys.

A.C.S.

Els teus estimats: espòs, Josep Maria Vicente  Ripollès; �lls, Susana i Fèlix, Lali i Jordi, 
Carles i Bea; néts, Clàudia, Marc, Carlota, Alba, Jan; germà, Pere i Fani i demés 

familiars ho fan saber a llurs amics i coneguts. 
La família volen agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué 

lloc el passat dilluns dia 2 a les 16:30 hores a l’església de la Sagrada Família.

Igualada, novembre de 2015Funerària Anoia, S.L.

PEPITA VILARRUBIAS CODINA

En record de

L’historiador i pedagog Jo-
sep Masabeu va presentar 
dimecres a la Casa Rectoral 
de la Basílica de Santa Maria 
d’Igualada el llibre Escrivà de 
Balaguer a Catalunya, 1913-
1974. La presentació va anar 
a càrrec del pedagog Josep 
Maria Rovira.
El llibre es tracta d’una recer-
ca de deu anys de les 37 es-
tades documentades de sant 
Josepmaria a Catalunya. Du-
rant la recerca, Masabeu ha 
entrevistat a 118 persones, 
ha tingut en compte 69 escrits 
de testimonis directes i ha re-
corregut 34 arxius històrics, a 
més d’utilitzar una àmplia do-
cumentació original.
Editat per Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, el lli-
bre està prologat pel director 
de l’Arxiu Diocesà de Barce-
lona, Josep Maria Martí i Bo-
net, qui destaca la devoció de 
sant Josepmaria per la Mare 
de Déu de la Mercè i la seva 
relació amb el Monestir de 
Montserrat, dos fets que mar-
caren profundament la seva 
biografia. 
El llibre recorre les estades 
d’Escrivà de Balaguer a Llei-
da per examinar-se del bat-
xillerat, els 41 dies que va 
passar a Barcelona abans 
de travessar els Pirineus, i 

Estudien les 37 estades 
d’Escrivà de Balaguer a 
Catalunya

els viatges que va fer a Bar-
celona i que són els inicis de 
l’Opus Dei a Catalunya, entre 
d’altres. També inclou un plec 
amb 51 fotografies, moltes 
d’elles inèdites.
Sant Josepmaria Escrivà de 
Balaguer (Barbastre, 1902 
- Roma, 1975) va veure el 2 
d’octubre de 1928 que Déu 
li demanava la fundació de 
l’Opus Dei. Des d’aquest dia 
hi esmerçà totes les forces 
sense deixar el ministeri pas-
toral encomanat, que el po-
sava diàriament en contacte 
amb la malaltia i la pobresa 
en hospitals i barriades popu-
lars de Madrid. Va ser cano-
nitzat per sant Joan Pau II el 
6 d’octubre de 2002.



Eduard  Darbra
Col. 19677.

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

@EduardDarbraMag - calaixdemocions.blogspot.es

              

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

.Estudis de la marxa i gest esportiu
.Plantilles personalitzades

.Peu diabètic
.Altres tractaments diversos

Av. Balmes 74 (edifici Punto Blanco) 
Igualada              

Tel. 93 804 57 76
TAMBÉ VISITES A DOMICILI

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

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

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

POLICLÍNICA IGUALADA

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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 El poder de la ment

Què és més real per a les 
persones la ment o la rea-
litat? Quan una persona té 
alguna fòbia, realment té 
por de la seva imaginació. 
És una por augmentada, 
no és la real. Els psicòlegs 
el que intentem a teràpia 
és canviar el tipus de signi-
ficat que la persona dóna 
als seus pensaments i ana-
litzar per què es creen.

Fiquem un exemple, una 
persona té ansietat i ella 
pensa que és per l’estrès 
de la feina. La realitat és 
que possiblement sí que 
té molta feina i no pot amb 
tota, però la pegunta que 
un s’ha de fer és perquè ha 
decidit que necessita tre-
ballar tant, pot ser no sap 
dir que no, i si no diu que 
no Per què?, potser en la 
seva imaginació es pensa 
que si diu que no perdrà la 
feina, quan en realitat no 
té per què. La majoria de 
vegades aquestes pors són 
irracionals. Tot i així encara 
que aquest sembli el nucli 
del problema normalment 
no ho és. Una persona que 
té por a perdre la feina, 
realment té por a perdre 
la feina o realment té por 
a dir que no per no quedar 
malament? I si no vol 
quedar malament, podria 
ser per por a quedar-se 
sola? Aquestes i moltes pre-
guntes són les que es fan a 
teràpia per intentar veure 
el nucli del problema. Els 
pensaments són podero-
sos i a vegades semblen 
la realitat encara que no 
ho siguin, les persones 
hem d’aprendre a escol-
tar-nos millor



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

 

Ingredients  4 racions

       

      

Mantega per al motlle

8 pomes àcides, per exemple Boskop

2 cullerades de suc de llimona

200 grams d’ametlles,

2 ous

120 grams de con�tura de codony

1,2 dl de Crema

10 grams de mantega

2 dl de suc de poma

Preparació

Pomes al forn amb atmetlles
                                                                                                              Per Joan Corminas

Preescalfa el forn a 200 graus
Greixa amb mantega una safata per forn.
Talla la tapa de les pomes.
Treu el cor i buida les pomes.
Ruixa les pomes amb el suc de llimona.
Col·loca les pomes en la safata greixada.
Tritura �nament la polpa de les pomes.
Barreja la polpa, amb les ametlles, els ous, la con�tura 
de codony i la crema de llet.
Omple les pomes amb la barreja preparada.
Col·loca la tapa sobre cada poma
Distribueix la mantega en �ocs sobre cada fruita
Ruixa les pomes amb el suc de poma i cuina aproxima-
dament durant uns 30 minuts al centre del forn.

OBERT
ESMORZARS

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

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

Cuina
de mercat
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CONFIDENCIALJaume Singla.-
La Maria Gibernau i Viadiu 
és una gran botiguera i mal-
grat ser molt professional -o 
potser degut a això- dedica 
moltes hores a la seva pro-
fessió. És la tercera genera-
ció de La Bona Espardenya, 
de la plaça de Sant Miquel, 
un establiment igualadí amb 
una solera de 107 anys amb 
aquest nom tan català que 
s’ha mantingut al llarg de 
més d’un segle. Li acaben 
de concedir un -merescu-
dissim- premi a la Normalit-
zació Lingüística. Fidelitat al 
català diria jo.
Sempre ha estat La Bona 
Espardenya?.
Sí. El va crear el meu avi i 
només es va canviar per La 
Buena Alpargata per imposi-
ció del règim després de la 
guerra. L’avi li va dir al pintor 
que quan es pogués tornar 
a posar el nom en català, 
que no calia ni que li consul-
tés. Que vingués a pintar-lo 
immediatament. 
Sempre heu estat en 
aquest indret de la plaça 
de Sant Miquel?
El primer va ser just al 
davant, en una petita botiga 
que hi havia en un edifici que 
ha desaparegut. 

La Bona Espardenya us 
defineix molt bé.
Ho defineix millor a l’estiu 
que es quan es venen més 
espardenyes. A l’hivern es 
venen més les sabates i les 
botes tant de carrer com de 
muntanya. Les sabatilles 
d’estar còmodes per casa, 
es venen tot l’any.
Es venen moltes sabati-
lles?
Molt. Les que més les 
d’home de quadres, folrades 
de “borreguillo” i sola d’es-
cuma. Són còmodes i calen-
tes. Encara no han estat 
superades per cap altre 
model.
Seguiu venent espardenya 
típica catalana?
Sí. De tot tipus d’envetats. 
Ara bé, amb això sol no 
podríem pas viure. Abans 
el comerciant podia treba-
llar un sol sector, però ara 
tothom té molta oferta. Tot 
i això a mi m’agrada tocar 
molt bé els articles que venc.
En què esteu especialit-
zats?
En calçat còmode, fabricat 
al país, de preu mitjà i per 
a tots els gustos. Una part 
de la clientela són perso-
nes d’edat, que necessiten 
un calçat còmode i durador. 

També cuidem el calçat de 
senyora amb plantilles.
On es fabriquen les espar-
denyes?
Les bones són fetes a Cas-
telló o a La Rioja. Queden 
alguns artesans a Catalunya 
però surten a uns preus molt 
alts. Jo sé envetar esparde-
nyes, però és un ofici que 
s’està perdent. 
Què la va portar a fer-se 
espardenyera?
Vaig néixer a la botiga i tota 
la vida he estat envoltada de 
sabates i espardenyes. 
Com està el comerç igua-

Aquests dies, els partits polítics 
comencen a preparar les eleccions 
del 20 de desembre, enmig de la 
tempesta pel procés sobiranista, 
que riu-te’n tu de la llevantada 
d’aquesta setmana. Els de Junts 
pel Sí treballen aferrissadament 
per aconseguir un acord amb la 
CUP, però també hi ha moments 
per decidir qui serà què si s’arriba 
a formar govern. Que ningú no es 
pensi que, enmig de tantes ganes 
de treballar pel procés, no hi ha qui 
s’espavila per treure rèdit del rosari 
de cadires que hi ha per ocupar. 
“Si no les ocupes tu, les ocuparà 
un altre”,  deia no fa gaire dies un 
“acostumat” a viure dels calès de 
tots, tant, que ja no sap què faria 
sense la política...
I, com acostuma a passar amb els de 
l’Anoia, de moment no sona ningú 
per ocupar algun dels llocs capda-
vanters d’un futur govern... Però ep! 
En alguns “corrillos” de Barcelona 
s’apunta la possibilitat que Marc 
Castells sigui el proper president de 
l’Associació Catalana de Municipis,  
amén de tenir més responsabilitat 
de partit en la imminent refundació 
de Convergència que sorgirà del 
congrés de la pròxima primavera... 
Pel que fa als d’Esquerra, diuen que 
Josep M. Palau, cap de l’oposició a 
Igualada, podria ser el nou delegat 
de la Generalitat a la Catalunya 
Central. Ai, rumore, rumore... 

ladí?
Apagat i estancat. A les 
botigues del centre, des 
que hi ha càmeres i no hi 
poden entrar cotxes, s’ha 
perdut molta venda. A la 
plaça Sant Miquel no hi 
passa gaire gent.
Encara es venen Xiru-
ques?
Sí, però han evolucionat 
molt. Aquella xiruca antiga 
amb tela, serratge i goma 
s’ha quedat obsoleta i ara 
es fabrica amb altres noms. 
El vostre client es deixa 
aconsellar?
N’hi ha molts que sí i jo 
procuro aconsellar-los molt 
bé.
Hi juga molt l’aparador?
Sempre. Ni que passi poca 
gent pel carrer, el que no 
és a la vista no es ven. Tinc 
l’aparador del passatge 
Sendra que també ajuda a 
vendre. 
Què representa per a 
vosaltres el premi del 
Normalització Lingüís-
tica?
El mèrit és del meu avi que 
va elegir el nom i els meus 
pares que el varen mante-
nir en temps difícils. El vaig 
recollir pensant en ells.  

4 paraules amb... Maria Gibernau


