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Les diputades de l'Anoia, segures 
d'un acord al Parlament
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 Tecnologia de 
darrera generació 
en ambulàncies 
automàtiques
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CatSalut renova les ambulàncies, però en 
manté només una a les nits per a tota la Conca

 Durant les 
nits, una sola 
ambulància dóna 
servei a tota la 
Conca d'Òdena

 El SEM estrena 
un nou Vehicle 
d'Intervenció 
Ràpida, amb seu 
a... Manresa Algunes de les noves unitats de transport sanitari que van entrant en funcionament a tot el país. Ahir van començar a la Catalunya Central.
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L'oposició bloqueja 
el pressupost de 
l'Ajuntament de 
Calaf

CALAF 30

Festa de l'Olla de 
Murri i de Cassola 
de Vinya a la Torre 
de Claramunt

ANOIA SUD 21

Alba Vergés i Maria Senserrich, ahir dijous al migdia al Saló dels Passos Perduts, al Parlament. Foto: Jordi Montaña.
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viu la seva 
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Festival "El més 
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· PIERA C/Piereta, 44 
  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA C/de la Virtut, local 12  
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Tel. 93 772 59 77  
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Ahir va entrar en servei el nou Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) a la Catalunya Cen-
tral. El CatSalut està fent una important inver-
sió per renovar centenars d’ambulàncies a tot 
el país i millorar la seva tecnologia i el sistema 
intern de gestió, la qual cosa ha de redundar 
en un servei més eficient, que han de notar tots 
els usuaris. La sanitat, ja ho sabem, és un pal 
de paller del benestar ciutadà des del punt de 
vista de l’administració pública. 
Moltes han estat les ocasions que s’han co-
mentat les dificultats que aquest sector traves-
sava com a conseqüència de les retallades de 
la Generalitat, la qual cosa també ha afectat 
als usuaris dels serveis sanitaris de l’Anoia, 
en major o menor mesura. Aquestes decisions 
han provocat, com és lògic, moltes crítiques 
des d’àmbits socials i polítics. És de justícia, 
doncs, donar la benvinguda i celebrar que ara 
s’incorporin notables millores en un servei com 
el SEM, que, en moltes ocasions, és el primer 
contacte que el ciutadà té en un moment gens 
agradable i, per desgràcia, urgent.

Els arbres, però, no ens han d’impedir veure el 
bosc. Molt clares haurien de ser les explicaci-
ons per justificar que, durant les nits, la Conca 
d’Òdena, amb prop de 65.000 habitants cen-
sats, no disposi més que d’una ambulància de 
guàrdia, oi més quan poblacions de l’Anoia de 
molt menys pes poblacional -fins i tot comp-
tant els municipis del seu entorn- en disposen 
d’una les 24 hores del dia. De la mateixa ma-
nera que cal reconèixer l’esforç en millorar el 
servei, també és lògica la preocupació que 
situacions com aquestes poden generar entre 
els usuaris. Aquest és un problema que s’hau-
ria de corregir amb celeritat, aplicant un sentit 
comú que sembla, en aquest cas específic, ha-
ver-se oblidat.
També hi ha un altre detall, de calat potser més 
polític. El nou SEM ha estrenat un nou Vehicle 
d’Intervenció Ràpida, anomenat  VIR, que, a la 
Catalunya Central, tindrà la seva seu a Man-
resa. Sabem que la seva dedicació serà per a 
totes les comarques centrals, però comença a 
ser també preocupant que tots els ous caiguin 
sempre a la mateixa cistella. Davant el silenci 
condemnable dels nostres representants polí-
tics respecte el nou Àmbit del Penedès, apro-
vat fa molt temps pel Parlament, resulta encara 
més decebedora la seva nul.la capacitat per a 
aconseguir més notorietat per a l’Anoia en ser-
veis públics de primer ordre.
Es pot dir més alt, però no més clar.

Més qualitat, 
millor servei

Pep Valls i disseny=Igualada
L’associació Disseny=Igualada, que presideix Pep Valls, organit-
za la setmana vinent la primera edició de la fira IDEA, destinada 
a promoure el disseny industrial com a element de reindustrialit-
zació de la ciutat i la Conca d’Òdena. Una interessant i original 
iniciativa que, d’antuvi, ja ha comptat amb el vistiplau dels prin-
cipals estudis de disseny de Catalunya.

José Manuel García-Margallo, ministre d’Exteriors, 
ha qualificat de “sublevació en tota regla” la presenta-
ció per part de Junts pel Sí i la CUP d’una proposta de 
resolució per iniciar el camí de ruptura amb Espanya. 
Però no s’ha quedat aquí, perquè ha afegit: “Quan un 
es troba amb una sublevació d’aquestes característi-
ques, la sublevació se sufoca, s’ha d’impedir que se 
saltin la llei”.

Jorge Fernández Díaz,  ministre de l’Interior, ha as-
segurat que “No enviarem la Guàrdia Civil a desfilar 
per la Diagonal, com voldrien els independentistes. 
No som tan tontos”.

Cristóbal Montoro, ministre d’Hisenda, “La FLA no 
servirà per finançar vel·leïtats independentistes, el fi-
nançament estarà vinculat a la lleialtat entre les admi-
nistracions”. 

Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Ca-
talunya, ja ho posa en marxa. Malgrat les maniobres 
de l’oposició ha tirat endavant la convocatòria del ple 
“per iniciar la desconnexió amb l’estat”i quan va ser 
elegida pel càrrec ja havia dit “visca la república”.

Xavier García Albiol, líder del PP, va advertir als 
funcionaris de la Generalitat “Tots els funcionaris que 
permetin que es faci una il·legalitat manifesta, tindran 
responsabilitats”. I va marxar a Madrid a interposar un 
recurs d’empara al Tribunal Constitucional per evitar 
la votació.

Inés Arrimadas, cap de llista de C’s al Parlament 
català, després que el Constitucional desestimés el 
recurs que va presentar juntament amb PP i PSC, ha 
declarat que “l’autogovern de Catalunya està en risc”.

Neus Munté, vicepresidenta de la Generalitat, va 
respondre immediatament dient que “No creiem que 
existeix cap risc. La voluntat és sempre preservar les 
funcions dels servidors públics. La proposta està re-
dactada en termes polítics i som els polítics qui assu-
mim la responsabilitat de tirar això endavant i que es 
pugui portar al ple i votar-se”.

Alfonso Guerra, exvicepresident del Govern, ha com-
parat “la rebel·lió contra la llei o cop d’Estat civil” que 
s’ha emprès a Catalunya amb els fets del 6 d’octubre 
de 1934, quan el president Lluís Companys va pro-
clamar l’Estat català, assegurant que ‘Junts pel Sí’ i 

la CUP “estan actuant contra de la legalitat i de la ma-
joria de la població, però això no és nou en la histò-
ria d’Espanya, perquè ja es va intentar en l’època de 
la República i confio  que ara, l’Estat respongui igual 
de bé que fa 81 anys”.

Francesc Homs, conseller de Presidència, serà el 
cap de llista per Barcelona en les eleccions del 20D 
de ‘Democràcia i Llibertat’ coalició que aglutina CDC,  
‘Demòcrates de Catalunya’ (partit format pels sobira-
nistes escindits d’UDC) i ‘Reagrupament’.  

Juan José Ibarretxe, exlehendakari basc, va donar 
una conferència a Vic i entre altres moltes coses inte-
ressants, va dir “Catalunya ha donat una lliçó brutal, a 
Euskadi i al món i ara és a l’agenda global”. 

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del go-
vern de l’estat va declarar que “l’Executiu activarà tota 
la maquinària de la qual disposa, perquè el document 
que aprovi el Parlament català no tingui cap efecte”. 
I va afegir “La presidenta del Parlament, Carme For-
cadell, ha de sentir-se concernida sense cap mena 
de dubte”.

Funcionaris del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) han notificat personalment als 
membres de la Taula la decisió del TC de suspen-
dre la resolució independentista aprovada dilluns a la 
cambra.

La CUP ha anunciat que votarà no a la investidura 
d’Artur Mas en la tercera sessió del debat d’investidu-
ra, malgrat deixen la porta oberta a arribar un acord 
abans del 9 de gener. Exposen que la nova oferta de 
Junts Pel Sí és insufient -un govern amb tres vice-
presidències- i  ha insistit que “hem de trobar acords”.

Per la seva banda el rei Felip VI, davant la situació 
política a Catalunya, ha assegurat que “la Constitució 
prevaldrà. Que ningú no en dubti”. El monarca ha vol-
gut llançar un missatge de “serenitat i confiança”, així 
com de “seguretat” de la unitat espanyola.

Artur Mas supera Pujol, Maragall i Montilla: Per pri-
mer cop al Parlament de Catalunya no n’hi ha prou 
amb dos debats d’investidura. Mai abans havia fet fal-
ta un tercer debat.

Molt clares haurien de ser les 
explicacions per a justificar que, 

durant les nits, la Conca d’Òdena, 
amb prop de 65.000 habitants 

censats, no disposi més que d’una 
ambulància de guàrdia
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En deixar tota l’estructura bàsica de l’Estat en 
mans dels partits polítics, ens va condemnar a 
viure sota un règim de corrupció. La conseqüèn-
cia lògica de deixar intacte el poder dels fran-
quistes. Podríem dir que -amb matisos- estem 
vivint la continuació del franquisme. La dinastia 
borbònica va ser designada per Franco en per-
sona i, per exemple, el Consejo de Estado és 
presidit per Romay Beccaria, capitost franquista. 
I així portem quaranta anys. I pel que veiem a 
Madrid aquests dies, no sembla que els “grans 
partits espanyols” estiguin gaire disposats a 
canviar aquest estat de coses.
A Catalunya però, les coses estan evolucionant. 
Miraré de exemplificar-ho en el que en dic “ tres 
revolucions”. 
La primera revolució em va passar desaperce-
buda el seu moment. ERC va encapçalar la seva 
llista al Parlament Europeu amb un independent 
i amb un militant d’un altre partit.... i va guanyar 
les eleccions per primera vegada des de la II Re-
pública.
La segona revolució la vàrem veure i viure tots 
plegats: fa un any que sense intervenció dels 
partits, ni de les institucions, només amb el tre-
ball de més de 40.000 voluntaris civils, dos mili-
ons i mig de catalans votàvem en una consulta 
popular exigint la independència de Catalunya. 
Els partits espanyols i/o unionistes quedaren to-
talment superats i l’aparell de l’Estat va quedar 
uns dies en estat de xoc. Durant vint-i-quatre ho-
res fórem lliures i sobirans.
La tercera revolució -que és contra l’Estat Es-
panyol- la vàrem fer amb la creació de la can-
didatura unitària de Junts pel Sí, on per primera 
vegada, els dos partits majoritaris de Catalunya, 
feien un pas al costat i donaven protagonisme 
als ciutadans. El funcionament a base de volun-
tariat va fer que més de 116.000 candidats vir-
tuals hi donéssim suport i malgrat les amenaces 
(gobierno, banca, exèrcit, determinada església, 
mitjans de comunicació....) o els impediments 
per als catalans que viuen a l’exterior, la candi-
datura de Junts pel Sí va guanyar àmpliament 
les eleccions i, amb els diputats de la CUP (uns 
altres que funcionen sense partit) disposen de 
majoria absoluta al Parlament de Catalunya. 
L’inici de les consultes populars a Arenys i altres 
decisions populars han impulsat aquests canvis 
que ens han de portar a allunyar-nos d’un Es-
tat que ha permès els 27 assassinats del GAL 
(PSOE), la guerra d’Irak (Aznar-PP) o les mar-
tingales econòmiques dels Pujol-Ferrusola entre 
altres coses.
A Catalunya estem trencant amb el règim bor-
bònic i els seus servidors i no ho estan fent els 
partits, sinó que ho fem els ciutadans.... malgrat 
algunes indecisions dels nostres polítics.

Tres revolucions (i 3)

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

El fil de la història
El 15 d’agost de 1947 l’Índia es va declarar una na-
ció independent. Winston Churchil, el Primer Minis-
tre, anglès i líder del partit conservador, s’hi havia 
oposat aferrissadament. El 1942, havia fet empreso-
nar a molts  líders del Partit del Congrés i en el seu 
mandat  s’havien produït accions militars amb molts 
morts. Però va perdre les eleccions i els laboristes 
van obrir les negociacions. Lord Mountbatten, va 
signar la retirada anglesa amb Mahatma Gandhi - el 
pare d’ambdues pàtries i líder del moviment de la no 
violència – juntament amb Jawaharlal Nerhu, que va 
ser el primer ministre de la part hindú i Muhammad 
Alí Jinnah que ho fou de la part musulmana, que va 
agafar el nom de Pakistan (terra dels purs). 
Havien passat només setze anys des que a Delhi 
s’acabessin les construccions de la Porta d’entrada 
a l’Índia, el Passeig de les desfilades i de les celebra-
cions, el Palau del Virrei i les estructures del govern 
colonial. Tot estava fet per recordar “qui manava”. 
Però ara la majoria de les estàtues dels prohoms bri-
tànics, que havien estat tan poderosos en aquelles 
terres, estan malmeses o tapades amb bosses de 
plàstic com si fossin escombraries. I en aquell indret 
de dominació estrangera ara s’hi troba el palau de la 
presidència de la república. 
Gandhi, un home tan determinat com feble, va acon-
seguir el que “era impossible”. Separar-se d’aquell 
Imperi que acabava de guanyar la guerra més sag-
nat en la història de la Humanitat, torçant la voluntat 
del líder gegantí que els havia portat a la victòria. 
Calia la seva determinació carismàtica. Però això 
només per haver seguit una via pacífica. Qui de 
debò va fer la independència va ser la voluntat del 
poble. I s’hi hauria arribat igualment per altres ca-
mins, perquè les persones estan per damunt de les 
nacions, que són només espais de convivència. És 
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la gent qui es dóna les normes per viure plegats. Per 
compartir projectes. I se’n van quan ni els escolten, 
ni els volen. Com sempre ha passat al llarg de la his-
tòria. I les Espanyes en són un dels exemples més 
evidents. 
La democràcia és una forma d’estructurar les relaci-
ons. I els seus governants un reflex del país. Perquè 
tant val el vot d’un savi com el d’un ignorant, d’un 
ric com el d’un pobre. I això és el que marca el ni-
vell dels representants i fa bona la dita de que tots 
els pobles tenen els governants que es mereixen. 
S’allarguen les baralles, es rebutgen les lleis i s’aca-
ba en enfrontaments, per no entendre les queixes, ni 
aportar solucions.
Molts anglesos encara critiquen els qui van “perdre” 
les seves possessions i la part més significativa del 
Imperi Britànic. Recorden la força de la reina Victò-
ria reclamant aquells territoris a la Companyia de les 
Índies. Eren temps d’esplendor. De revolució indus-
trial, de maquinària, del vapor i de la construcció de 
les línies fèrries. Ells eren el progrés. Els indis podi-
en jugar també al criquet o l’hoquei herba i les elits 
anar a les universitats d’Oxford i Cambrige. Però els 
avantatges d’aquella civilització no van impedir que 
volguessin marxar. I quan els parlaven de l’Imperi, 
de la Unitat i de ser un model Universal, ells pensa-
ven només en ser. Potser més pobres. Menys pode-
rosos. Però ells mateixos. I en això continuen. 
No valen les amenaces. Es continua unit quan hi ha 
projectes en comú. Il·lusions compartides i horitzons 
ambiciosos, fonamentats amb passats compartits. 
Però quan només hi ha una estaca, les notes de la 
cançó d’en Llac van fent forat. I el trencament es-
devé inexorable. Els camins no s’imposen. Es trien. 
Com també els companys de viatge. 

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Necessitem personal 
amb capacitat 

de comunicació
No es requereix

 experiència
Zona Anoia
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678 66 54 77
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Canvia la teva banyera per un pràctic plat de dutxa

Instal.lació 
i manteniment 
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AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CALEFACCIÓ • A.CONDICIONAT • MANT.INDUSTRIAL • E.SOLAR 

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 
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LOTTO 6/49
· Dissabte 7/11/2015

9-14-25-42-44-47
Complementari: 15
Reintegrament: 8

· Dimecres 11/11/2015
12-19-30-31-45-47
Complementari: 23
Reintegrament: 3

TRIO
· Dijous 5                  711  
· Divendres 6          099
· Dissabte 7     104
· Diumenge 8          631
· Dilluns 9               279
· Dimarts 10       990
· Dimecres 11      665

ONCE
· Dijous 5              55354
· Divendres 6       79687
· Dissabte 7    83192
· Diumenge 8       74517
· Dilluns 9             93914
· Dimarts 10    05234
· Dimecres 11    20370

· Dijous 5   1-6-25-35-36-41   C: 20  R: 3
· Dissabte 7   3-4-20-24-29-49  C: 5   R: 7

· Diumenge 8   6-9-43-47-51  Núm. clau: 2 

· Dimarts 10   6-13-18-39-43  Estrellas: 2/8

NOVEMBRE
13: Leandre; Dídac; Estanislau de Kostka
14: Serapi; Josep Pignatelli;  Veneranda
15: Albert el Gran; Eugeni; Leopold.
16: Margarida d’Escòcia; Gertrudis; Edmon. 
17: Isabel d’Hongria; Iscle; Victòria..
18: Romà; Aureli. 
19: Crispí; Faust; Abdies.

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.

Josep Llopart Martínez, 
un bon exemple
•• JOAN PUJOL BARTROLÍ

Estic parlant d’uns 35 anys enrere, re-
cordo el Josep sortint d’escola quan un 
servidor, amb el càrrec d’agutzil,  con-
trolava les sortides. Un dia el Josep 
estava plorant; què et passa, li vaig 
preguntar? No em va contestar, llavors 
vaig intuir que algun company l’havia 
fet enfadar ferint-li la seva sensibilitat, 
li vaig intentar donar un exemple que li 
fes entendre el perquè li feien, ja que 
als seus companys jo els coneixia molt 
bé, es va anar refent i a la fi em va do-
nar les gràcies.
Quan una persona és tan plena de 
bondat com en Josep, incapaç de per-
judicar un altra, treballador d’allò més, 
que amb el seu esforç es construí una 
casa magnífica per poder-hi formar una 
família, cosa que aconseguí donant 
gràcies a Déu per la seva ajuda, com-
plementava així la seva il·lusió però. el 
món en què vivim sempre hi ha pros i 
contres, i en Josep amb tots els seus 
empenys i voluntats ha estat cridat per 
l’Altíssim que és qui decideix. Amb els 
teus 43 anys i amb el teu bon exemple 
t’has guanyat l’estima de tots els que et 
coneixien i del poble dels Hostalets de 
Pierola. Gràcies Josep. 

L’avaluació del 
professorat
•• ANTONIO JIMENO

Recentment el professor José Antonio 
Marina ha proposat que el professo-
rat que s’esforça molt perquè els seus 
alumnes aprenguin i ho aconsegueix, 
hauria de tenir un complement econò-
mic. Per avaluar aquest treball el més 
important és tenir en compte el que sa-
bien els alumnes d’una matèria abans i 
després de rebre classes en un deter-
minat centre. Aquest sistema és social-
ment just ja que no es basa en les no-
tes finals, que probablement seran més 
altes en els contextos socials elevats, 

sinó en el grau de millora. A més, com 
que es diferencia entre una matèria i 
una altra, és professionalment correcte, 
ja que en un mateix centre l’ensenya-
ment d’una matèria es pot fer millor que 
el d’una altra. I com que no estableix di-
ferències entre els professors del cen-
tre d’una mateixa matèria, és didàctica-
ment positiu, ja que potencia el treball 
en equip i la corresponsabilitat de tots.
Per saber els nivells dels alumnes, 
aquests haurien de fer avaluacions ex-
ternes, ja que no tindria sentit que fos-
sin els mateixos professors que opten 
a un complement econòmic els que els 
les fessin. S’hauria de fer una avaluació 
al final de la Primària i una altra al final 
de l’ESO, sobre cadascuna de les ma-
tèries i haurien de tenir valor acadèmic, 
és a dir hauria de ser necessari apro-
var-les per poder accedir a l’etapa se-
güent. Els alumnes de Primària que no 
la superessin ni al juny ni al setembre, 
haurien de retardar un any el seu accés 
a l’ESO, mentre que els d’ESO podri-
en tornar-se a presentar sense límit de 
convocatòries. Aquesta exigència aca-
dèmica és indispensable, ja que només 
així serien un estímul perquè l’alumnat 
s’esforcés més a aprendre, la qual cosa 
és indispensable per millorar el sistema 
educatiu. Sense aquesta exigència, per 
molt que s’esforcés un professor, li se-
ria molt difícil aconseguir que els seus 
alumnes també s’esforcessin.
Per a disminuir la influència d’una pro-
moció d’alumnes especialment difícil 
de motivar, les avaluacions del profes-
sorat haurien de comprendre com a mí-
nim un període de tres anys.

La PAH, per l’aplicació de 
la ILP als ajuntaments
•• PLATAFORMA AFECTATS HIPOTECA

Exigim amb una accio coordinada a 
tots els Ajuntaments de Catalunya que 
usin la nova llei per aturar l’emergència 
habitacional.
El passat 29 de Juliol el Parlament de 
Catalunya va aprovar per unanimitat la 

nostra Iniciativa Legislativa Popular pel 
dret a l’habitatge. Va ser una victòria 
col·lectiva gegant per la qual hem lluitat 
més de 6 anys.
La “Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
Mesures urgents per a afrontar l’emer-
gència a l’ambit de l’habitatge i la po-
bresa energètica”, posa damunt la taula 
mesures per aturar els desnonaments 
d’hipoteca i de lloguer, els talls de sub-
ministraments, per acabar amb els deu-
tes de per vida que no arribem a pagar, 
i per mobilitzar els habitatges buits de 
bancs que incompleixen la seva fun-
ció social. La llei que vam aconseguir 
aprovar és molt clara i estableix que cal 
protegir les persones en situació d’ex-
clusió residencial i sense alternativa 
habitacional.
En concret, la llei obliga els ajuntaments 
a elaborar informes d’exclusió residen-
cial per certificar la necessitat de para-
litzar un desnonament o un tall i garantir 
lloguer social. A controlar que en casos 
de desnonament de gran tenidor d’ha-
bitatge, aquest faci una oferta de llo-
guer social dins dels paràmetres que la 
llei estableix, i de no ser així, sancionar 
amb fins a 90.000 euros per infracció. 
A més, els ajuntaments i la Generalitat 
queden obligats a reallotjar les famíli-
es que s’enfrontin a desnonaments de 
petit propietari, sempre que els ajuts 
econòmics no siguin suficients. Queda 
clar que serà imprescindible mobilit-
zar nombrosos habitatges socials i qui 
te mes habitatge buit perquè ha estat 
desnonant els ultims anys es la banca. 
La nova llei aporta per a això una nova 
eina que serà clau, per ser més eficient 
que les multes: la possibilitat d’obligar 
directament als bancs, als grans teni-
dors d’habitatge, a cedir habitatge buit 
per a lloguer social.
El grup promotor de la ILP ha volgut 
desde el primer día de vigencia de la llei 
facilitar l’aplicació d’aquesta. Per això, 
conjuntament amb la Generalitat, hem 
treballat una guía d’aplicació pels Ajun-
taments i aquesta setmana publicarem 
una guia d’usuaris. No només això, sino 

que ens hem ofert als Ajuntaments i a la 
Generalitat per a col.laborar en el des-
plegament de la llei: de mitjans de no-
vembre a mitjans de desembre farem 
8 formacions 8 formacions a tota Ca-
talunya adreçada als municipis alhora 
d’aplicar la llei 24/2015.
Els municipis tenen un paper central en 
l’aplicació d’aquesta llei. Per aixo avui 
portem aquesta exigencia a tots els 
Ajuntaments de Catalunya i portem la 
#ILPalAjuntament.
Tenim a les nostres mans una llei que fa 
molt temps que necessitem. Perquè la 
llei es compleixi és imprescindible que 
totes les administracions assumeixin la 
seva responsabilitat. Amb aquesta llei 
vigent no valen les excuses, no accep-
tarem que les administracions es pas-
sin les responsabilitats entre elles men-
tre aquesta es queda sense aplicar.
Des de la PAH portem 6 anys lluitant 
per això dia a dia i amb humilitat. Ens 
haureu vist als carrers, però sobretot 
hem treballat com formigues, donant-
nos suport els uns als altres. Per això 
ara exigim menys paraules i més resul-
tats!
Avui exigim a tots els Ajuntaments per-
què apliquin la nostra ILP, que ara és 
una llei de tots que defensa a qualsevol 
persona amb dificultats. Facin complir 
la llei i comptin amb la PAH per a fer-ho!
#AvuiEsPot #ILPalAjuntament

Visca la democràcia?
•• PAU CAROL

Això és el que va exclamar Carme For-
cadell, en acabar el seu discurs al Par-
lament, el passat 26 d’octubre. 
En aquest Parlament, els vots de 
Junts pel Sí i la CUP, sumen un total 
del 47,78% dels vots dels catalans; no 
obstant, atesa la llei electoral catalana, 
tenen majoria absoluta d’escons. 
I, davant d’això es pot dir Visca la de-
mocràcia?
És injust. I trist, molt trist....

Dia 13: BAUSILI/ Born, 23
Dia 14: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 15: BAUSILI/PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 16: FÀTIMA./ Av. Pietat, 25
Dia 17: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 18: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 19: MR SINGLA/ Pujadas, 47

cartes al director



Mary Kay cosmètics es posiciona com la companyia 
núm. 1 en venda directa de cosmètica a Espanya
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Que Mary Kay Cos·
mètics  és una firma 
valoradíssima per 
les consumidores i 
clientes és una reali·
tat des de fa molt. De 
fet, diversos estudis 
la situen entre les fir·
mes amb més fideli·
tat per part del client.
 
A tots aquests re·
coneixements  s’hi 
suma una notícia im·
pactant anunciada al 
darrer Seminari de la 
companyia, i és que 
MARY KAY Cosmè·
tics s’ha posicionat 
com la companyia 
número 1 en venda 
directa de cosmètica 
a Espanya.
Avui l’Olga ens ex·
plica quines són les 
claus d’aquest èxit, 
que fa de Mary Kay 
una companyia única 
en tots els aspectes.

Olga, moltes perso-
nes es pregunten 
d’on prové l’èxit de 
Mary Kay i per quin 
motiu el públic igua-
ladí i anoienc aprecia 
tant els vostres pro-
ductes, filosofia, car-
rera i servei. Ens ho 
pots explicar?

Són diverses les em·
preses i organitzaci·
ons que s’interessen 
per Mary Kay i es fixen 
en el seu model em·
presarial. Els estudi·
ants de carreres com 
Econòmiques o Di·
recció i Administració 
d’Empreses estudien 
la fundadora Mary Kay 
Ash i Mary Kay Cos·
mètics. Els motius pels 
quals Mary Kay és una 
companyia única, ori·
ginal i inimitable, que 
ofereix el millor servei 

i producte als seus cli·
ents i la millor carrera 
professional a la seva 
força de vendes des 
de fa més de 50 anys, 
són els següents:

· LA SEVA FUNDA·
DORA, MARY KAY 
ASH, que va crear 
aquesta empresa amb 
l’objectiu de propor·
cionar oportunitats il·
limitades de crei·
xement a les 
dones als 
anys 60, 
ja que 
l ’ ú n i c 
m o t i u 
pel qual 
no crei·
xien era 
haver nas·
cut dones. 
Avui dia, tant ho·
mes com dones tenen 
carreres d’èxit a Mary 
Kay gràcies a ella, que 
és l’única dona que 
apareix al llibre Forbes 
de les millors històries 
empresarials del se·
gle XX. Una dona ha 
canviat la manera de 
fer negocis i ha portat 
prosperitat a moltes 
vides i llars. Com ella 
deia: “nosaltres no fem 
servir les persones per 
als negocis, fem ser·
vir els negocis per les 
persones”.

· UNA FILOSOFIA 
ÚNICA, basada a trac·
tar els altres com ens 
agrada que ens tractin 
i fer sentir importants 
les persones. A més, 
un negoci Mary Kay 
permet mantenir les 
prioritats personals en 
ordre, tot desenvolu·
pant una carrera pro·
fessional exitosa, un 
fet molt poc habitual. 
Hi ha executius que 
han de sacrificar el 
seu temps i la seva fa·
mília. A Mary Kay això 

no passa. De què ser·
veix l’èxit si s’hi arriba 
sol i s’ha perdut tot pel 
camí?

· UN PRODUCTE AL·
TAMENT COMPE·
TITIU que ofereix la 
millor qualitat al millor 
preu, amb resultats im·
mediats i beneficis me·
surables, fàcil i ràpid 
de fer servir, basat en 

estudis clínics i de·
senvolupat per 

grans ex·
perts inter·
nacionals. 
Totes les 
n o s t r e s 
clientes hi 
coincidei·

xen: el pro·
ducte Mary 

Kay enamo·
ra des del primer 

moment i ofereix una 
qualitat d’alt nivell per 
un preu que en alguns 
casos és un 75% infe·
rior al de l’alta cosmè·
tica que podem trobar 
al mercat.

· UN SERVEI EXCLU·
SIU que diferencia 
Mary Kay de qualsevol 
altra firma de cosmèti·
ca, es trobi o no en el 
sector de la venda di·
recta, i una garantia de 
satisfacció del 100% 
que permet canviar o 
retornar el producte 
fins i tot un cop obert.

· UNA CARRERA IL·
LIMITADA que ofereix 
creixement personal, 
professional i econò·
mic, que compta amb 
un gran pla d’incentius 
i compensacions, fàcil 
de seguir, sense quo·
tes mínimes ni territo·
ris i que permet a una 
persona que mai no 
s’hi ha dedicat, com 
jo mateixa, convertir-
se en una professional 
seriosa i competent 
del sector.

· UNA FORÇA DE 
VENDES PROFES·
SIONAL MOLT BEN 
FORMADA amb com·
promís per aprendre i 
millorar dia a dia.

· UN SISTEMA DI·
FERENT BASAT EN 
L’APRENENTATGE 
de les nostres clientes 
i clients, que els per·
met ser expertes i ex·
perts de la seva pròpia 
bellesa amb una inver·
sió mínima de temps, 
diners i esforç. Els pro·
ductes Mary Kay són 
fàcils d’utilitzar i com·
pleixen el que prome·
ten.
Sempre he pensat que 
s’ha de treballar per·
seguint l’excel·lència, 
perquè són els nos·
tres clients i no no·
saltres allò que ens 
fa grans. Des d’aquí 
vull agrair·vos la 
confiança que 
dipositeu dia 
rere dia en 
les consul·
tores de 
bellesa.

Si desitges concer-
tar una classe gra-
tuïta de cura de la 
pell o maquillatge 
(personalitzada o en 
grup), o informar-te 
sobre l’oportunitat 
de formar-te i treba-
llar com a Consulto-
ra de Bellesa de la 
companyia número 1 
en venda directa de 
cosmètica contacta 
amb Olga Jiménez al 
630670239 o a olga-
jimenezmk@gmail.
com

Olga Jiménez Muntané
Empresària Nacional

Independent de Mary Kay 
630670239 

olgajimenezmk@gmail.com
 www.olgajimenez.es
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Cal exercir una mica la memòria i recordar els epi-
sodis previs que van acabar desembocant en el 
naixement de Ciudadanos, i ara em ve a la me-
mòria tot aquell soroll mediàtic del Foro Babel i 
altres plataformes polítiques. L’objectiu últim dels 
seus promotors era, i segueix sent, que amb l’ex-
cusa falsa de defensar la llengua espanyola, com 
si aquesta necessités una defensa especial, s’ha-
via de debilitar l’ús de la llengua catalana que, 
aquesta sí, necessitava i necessita encara una 
protecció oficial si no volem que acabi desaparei-
xent. Perquè l’objectiu d’alguns polítics és que el 
català acabi desapareixent. Recordem les dades: 
l’espanyol té cinc-cents milions d’usuaris mentre 
que els de català no arriben a deu, cinquanta ve-
gades menys. Amb aquestes xifres a la mà resulta 
insultant que encara hi hagi qui dubti sobre quina 
llengua necessita protecció.
Aquells autoanomenats intel·lectuals mai ho ad-
metien en públic, però se’ls notava de lluny qui-
na era la seva intenció: unitat de llengua a l’estat. 
Tots iguals, aquí i a Valladolid, amb l’objectiu que 
el català quedi reduït a l’àmbit familiar i poca cosa 
més. Rivera demostra la seva intel·ligència polí-
tica perquè sap que el seu discurs demagògic té 
una molt fàcil venda electoral a la resta de l’es-

Ciudadanos
MIQUEL SAUMELL ·    @MiquelSaumell

tat, així com en els barris d’immigració espanyo-
la de Catalunya. Diguem-ho clar: el català els fa 
nosa, perquè la seva existència grinyola amb el 
seu projecte unificador d’una España Una Grande 
y Libre. L’eslògan és d’altres èpoques, ho sé, però 
s’adapta perfectament a les intencions polítiques 
d’aquest partit. Resulta insultant que quan ara la 
cap de l’oposició parlamentària Arrimadas fa les 
rodes de premsa en espanyol, després s’ofereixi 
a fer una versió curta en català, com donant a en-
tendre que els catalanoparlants som analfabets en 
espanyol.
Posteriorment i potser per dissimular una mica, 
Ciudadanos s’ha posicionat en la defensa d’una 
tercera llengua, l’anglès, en igualtat de condicions 
amb les altres dues. Això portaria com a conse-
qüència pràctica que, sobre el paper, el català ja 
quedaria limitat al 33 per cent. L’objectiu oficial és 
la defensa i promoció de l’espanyol i l’anglès, però 
l’objectiu amagat sempre és perjudicar el català, i 
cal que la gent en sigui conscient. Tothom té dret a 
votar aquesta opció política, però alhora és bo que 
els potencials votants catalans de Ciudadanos sà-
piguen quins són els orígens i quin és el rerefons 
d’aquest partit i les perverses intencions, més o 
menys amagades, dels seus dirigents.

Quan va començar la crisi, ràpidament es va 
apostar per una devaluació interna com mesu-
ra per evitar una encara major caiguda de l’atur. 
Aquesta política ha sigut un error, diguin el que 
vulguin els gurus del neoliberalisme. 
El país està pitjor que quan va començar la crisi. 
Els índex de pobresa han pujat alarmantment, 
l’atur quasi bé no ha baixat (sort de la sortida 
d’immigrants i joves), els salaris són molt baixos 
i les persones no arriben a final de mes, la desi-
gualtat és escandalosa, els preus no han baixat 
i els serveis cada vegada són més cars. Tot això 
fruit d’una nefasta política econòmica de dos 
partits: PSOE i PP.
Van voler apostar per seguir els dictàmens de 
la senyora Merkel, per l’interès que ella tenia en 
cobrar els préstecs de la banca alemanya, sen-
se importar-los  el patiment que això provocaria 
en la població. Als dos nefastos governs, que 
hem patit els residents a Espanya, no se’ls ha 
ocorregut altra cosa que fer el que els manen 
des de Centreeuropa. La paraula “rescate”, pro-
nunciada tantes vegades el juny del 2012, va ser 
la punta de llança que ens van acabar de clavar. 
Islàndia es va negar a rescatar els seus bancs, 
suportant les pressions de les autoritats angle-
ses, i ara camina cap una taxa d’atur del 2%.

Irlanda està sortint de la crisi amb un creixement 
semblant al xinès.
La resta de la Gran Europa, França, vergonyant 
l’actitud dels francesos altra cop sotmesos als 
alemanys (on és la grandeur?), i Itàlia es van 
plegar al corró alemany.
Què hem fet a Espanya? Rebentar preus. Con-
vertir-nos en la Xina del sud d’Europa. En una 
platja barata immensa on vénen els europeus a 
preu de saldo a passar unes vacances. 
No; invertir en tecnologia, no. El “que inventen 
ellos” d’Unamuno continua vigent. Bé, en tecno-
logia sí que s’ha invertit. En milers de quilòme-
tres de vies d’AVE infrautilitzades. 
El més greu és que els nous treballadors amb 
salaris molt baixos aporten molt poc a la Segu-
retat Social i això comportarà en poc temps un 
crash, doncs no es podran pagar les diferents 
prestacions. I si se’ls ocorre continuar seguint la 
política d’austeritat, retallades i augment d’im-
postos, l’abisme, pels treballadors, ja no existeix 
la classe mitjana quasi bé, és molt proper.
Ens hem de negar a continuar pagant els bru-
tals interessos del rescat, en els termes actuals, 
i apostar d’una vegada per totes pel futur:
1. La tecnologia
2. La gestió competencial de les persones a les 
empreses
L’aposta és clara: tecnologia i gestió de perso-
nes. Formació en aptituds i actituds. La compe-
titivitat no pot anar de la mà de salaris baixos. 
És un error del qual els xinesos en comencen 
a sortir.  
Els bancs van voler enriquir-se i arriscar i ara ho 
hem de pagar entre tots. Una brutal injustícia...

Els baixos sous: 
porta d’entrada 
al desastre

MANEL MACIÀ MARTÍ 

L’aposta és clara: tecnologia i gestió de 
persones. Formació en aptituds i acti-
tuds. La competitivitat no pot anar de la 
mà de salaris baixos

Per quart any consecutiu Igualada ha celebrat 
la setmana de l’ocupació amb la voluntat d’oferir 
a les persones que es troben en situació d’atur 
l’oportunitat de conèixer la situació i les tendèn-
cies del mercat laboral actual i rebre els millors 
consells de la mà de professionals especialistes 
en el seu àmbit.
El Prepara’t és un projecte realitzat conjuntament 
per l’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresari-
al de l’Anoia, i va néixer arrel de la greu situació 
d’atur que pateix el territori. L’atur a l’Anoia es un 
tema molt important, més que a d’altres indrets. 
Aquí l’atur es de mes llarga durada i per aquest 
motiu son menys les persones que tenen presta-
cions. 
Davant d’aquesta situació, des de la UEA, i seguint 
fidels al nostre compromís social, considerem ne-
cessari organitzar jornades com el Prepara’t. És 
un projecte necessari, però també positiu, i així ho 
reflecteixen les enquestes de valoració que fem a 
tot el públic assistent, i també ho demostren les 
opinions i valoracions de tècnics d’Ajuntaments i 
dels propis ponents. És d’agrair rebre un bon fe-
edback de la gent, i saber que hi ha persones que 
després d’aplicar els coneixements adquirits en la 
setmana de l’ocupació han obtingut els fruits.
Un dels punts forts del Prepara’t és, i també ho 
ha estat en altres edicions, la taula rodona sobre 
el mercat laboral a l’Anoia. Una taula formada 
per empresaris de la comarca de diferents sec-
tors econòmics que donen a conèixer, de forma 
desinteressada, la situació del seu sector, des de 
les oportunitats laborals, fins al tipus de formació 
requerida per accedir-hi. Però més enllà de les ex-

plicacions, és una oportunitat que posa en contac-
te empresaris i persones que busquen feina, que 
volen fer un canvi en la seva vida laboral, o que 
volen definir-se professionalment.
La bona acceptació d’aquest tipus de formats han 
portat a traslladar el model en altres poblacions 
de la comarca com Piera i Masquefa, i des de la 
UEA col·laborem per tirar-les endavant. Són taules 
rodones multisectorials, com la que es va celebrar 
el juliol a Piera, però també centrades en un sector 
com les TIC i la Logística, que tindran lloc abans 
de finals d’any. 
La formació és un dels temes més tractats en 
aquestes taules rodones, des del nivell formatiu 
que es requereix en cada lloc de treball, fins en 
quins centres es pot cursar els estudis. A priori són 
qüestions fàcils de respondre, però només cal ob-
servar el mercat laboral actual per adonar-se que 
no és així. La indústria s’està tecnificant molt i ràpi-
dament, i els centres formatius no avancen al ma-
teix ritme. En aquest sentit, és important l’ajuda de 
l’empresariat per fer formacions a les empreses, 
però també és necessari adaptar l’oferta formativa 
a aquestes noves necessitats i facilitar la formació 
a les persones que estan en situació d’atur i poder 
adaptar el seu perfil a les oportunitats del mercat.
Sabem que hi ha molta feina per fer, però des de 
la UEA aquest sector de la població ens preocupa 
i els volem estendre la mà. En aquest sentit se-
guirem treballant dia a dia per veure baixar l’índex 
d’aturats a la comarca, buscant sinergies i nexes 
entre aquest col·lectiu i l’empresariat de l’Anoia 
que generin oportunitats de treball. 
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Administració, formació i 
empreses, cal anar tots a una 
per generar llocs de treball

BLAI PACO ·    President de la Unió Empresarial de l’Anoia



Finalment, el jutjat d’instrucció d’Igualada, segons va 
fer públic el 28 d’octubre, va arxivar la causa con-
tra el pagès d’Òdena (Anoia), a l’activitat agrària del 
qual els Agents Rurals van atribuir la causa de l’in-
cendi del 26 de juliol. Ni el pagès va cometre cap il·
legalitat, ni s’ha provat que la picadora de palla amb 
la qual treballava fos la causa de l’incendi. El jutjat 
arxiva el cas perquè el pagès complia tota la norma-
tiva d’acord amb el nivell de risc d’incendi en aquell 
moment. Unió de Pagesos no vam dubtar a mostrar 
el nostre suport al pagès imputat quan alguns li atri-
buïen la causa de l’incendi, que nosaltres no teníem 
gens clara. Avui, tenim la satisfacció que el jutge ens 
dóna la raó, però la decepció que cap poder públic 
implicat hagi rectificat una actuació pública que va 
obrir la porta a criminalitzar la pagesia en general.
Durant els dies de l’incendi, i els posteriors, la manca 
de cautela d’algunes fonts oficials va portar a alguns 
mitjans de comunicació a donar gairebé per feta la 
culpabilitat del pagès, en donar per evident i confir-
mada la causa de l’incendi. No només estava con-
firmada, segons semblava, sinó que es podia veure 
al màxim detall, des del propi tros i amb una visita 
guiada amb els agents rurals. Realment, ¿hi havia 
la necessitat dels agents rurals de prestar·se a con-
vertir en espectacle el suposat origen de l’incendi, 
acompanyant·lo de tota mena de detalls? Calia que 
els agents rurals portessin la premsa a peu de tros, 
i fessin la seva investigació televisada? Vet aquí la 
màquina… vet aquí la pedra… les espurnes letals, 
judici públic, cas tancat. ¿No s’hauria pogut informar, 

com sí van fer altres mitjans, amb condicionals i dir 
que “podria haver estat la causa...”, “recordar que no 
estava confirmada” i que ho hauria de valorar un jut-
ge? Lamentablement, sembla que no, que tot es po-
dia veure molt clarament, segons els agents rurals, 
i fins i tot alguns mitjans arriben a dir que al pagès 
s’havia “autoinculpat”.
Un malaurat incident s’emporta en un dia més de 
mil hectàrees de bosc i les pertinences de moltes 
famílies afectades. Una mala praxi de les fonts ofi-
cials respecte als mitjans es pot emportar en un dia 
la dignitat d’una persona, i al seu darrere, la de tota 
la pagesia. Cal remarcar que aquell dia els pagesos 
necessitàvem el departament d’Agricultura al costat, 
defensant la importància de l’activitat agrària per al 
territori, explicant que no és una feina exempta de 
risc i fent una crida a garantir la presumpció d’inno-
cència del pagès imputat,  en lloc d’oferir aquell in-
necessari allau de detalls per justificar la imputació i 
assaciar la necessitat social d’assenyalar un culpa-

JOAN VIDAL • Coordinador comarcal d’Unió de Pagesos     

L’incendi de l’estiu
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ble. La Unió de Pagesos, en aquells dies vam haver 
de remar a la contra d’un corrent massa fort impulsat 
per les fonts oficials que podia haver generat una 
criminalització injustificada. I hem d’agrair la reacció 
de la premsa del territori que va recollir les nostres 
valoracions de forma immediata, i que després es 
van estendre als mitjans nacionals. Moments com 
aquest ens fan prendre consciència de la importàn-
cia de la nostra veu, de que la justícia i la dignitat en-
cara compten amb molts aliats al territori, començant 
per molts ciutadans de la comarca que van mostrar 
el seu suport al pagès sense dubtar·ho, pels alcal-
des dels municipis afectats, i per molts periodistes 
que no es van deixar arrossegar per la pressa i la 
inèrcia de l’espectacle. Deixant a banda les motiva-
cions d’aquestes errades que considerem imprudèn-
cies greus, també s’ha de dir que els agents rurals 
van deixar clar que el pagès no va cometre cap il·
legalitat en la seva tasca agrícola, que estava per-
mesa i complia tota la normativa segons el nivell de 
risc d’incendi d’aquell moment.
I voldria aclarir dos punts. En primer lloc, que la pa-
gesia conviu amb el risc: treballem amb màquines, 
prop del bosc, i un incendi és possible que ocorri, 
però, en tot cas, és un accident. I en segon lloc, que 
en l’incendi d’Òdena ningú no es va autoinculpar, i 
que a partir d’aquesta mentida, del desfici d’uns i de 
la fal·lera d’uns altres, es va arribar a un judici televi-
sat amb sentència inclosa. Aquells dies hi va haver 
dos incendis: el forestal i l’informatiu. Por sort, en 
aquest cas la justícia ha arribat.

Tot i el resultat electoral de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015 al Parlament de Catalunya doni 
un mandat clar i nítid a les forces independentistes, 
si que és necessari admetre que la majoria de vots 
definitiva per la implantació d’un nou estat, no va 
existir, per les raons que siguin. Per tant, amb el full 
de ruta a la mà, i tots els reptes que hi ha al davant, 
la prioritat per resoldre és com eixamplar els suports 
i adhesions en la construcció de la república cata-
lana.
Aquest repte és pot encarar de diferents maneres 
però la més lògica seria la que fos més eficaç, per 
això, una bona aproximació seria, més enllà de lleis 
o estructures, dedicar el proper executiu, en una le-
gislatura del tot curta, a promoure i convocar el re-
ferèndum d’autodeterminació, imprescindible per a 
justificar, la declaració d’inici del procés de transició 
nacional acordat per majoria el passat 9 de novem-
bre de 2015. Aquest exercici evitaria dues coses im-
portants.
 D’una banda, evitar el desgast polític que l’acció le-
gislativa provoca ja de forma ordinària i la necessitat 
de desenvolupar lleis i continguts des de l’executiu, 
en un ambient enrarit entre els quadres de l’adminis-
tració i l’acció agressiva de les institucions de l’estat 
espanyol. I de l’altre, assolir la prioritat esmentada, 
en base a una acció renovada i concertada per im-
plicar tota la població catalana, favorable o no al pro-
cés d’alliberament, en l’autèntica causa que pot jus-
tificar la desobediència i desconnexió a les directrius 
del tribunal constitucional o del consell de ministres 
espanyol. En aquesta situació, posat a jugar·se·la, 
almenys fer·ho pel que és genuïnament democràtic i 
sobre el que no s’admet cap excepció, fins i tot, a ulls 
de la comunitat internacional.

VICENÇ PLANS • Directe.cat 

... i un referèndum?
Ara, quan en la tramitació de la llei d’hisenda pública 
catalana i la seva eventual aplicació s’entengui, pot-
ser deliberadament, com un supòsit d’alteració de la 
suspensió establerta pel Tribunal Constitucional de 
la declaració del 9 de novembre, es crearà un su-
pòsit accidental, però no fonamental, que aturarà tot 
el procés i la bona marca de les aspiracions republi-
canes d’aquest país. Per altra banda, i a fi d’aplegar 
en un sol cos, els 72 diputats electes amb aquesta 
aspiració comuna, un únic objectiu concret podria 
facilitar, fàcilment, un acord d’investidura prou sòlid.
En aquest sentit, la declaració del 9 de novembre, en 
els seus termes de partida, també justificaria aques-
ta solució, doncs paral·lelament l’executiu català po-
dria atendre igualment una intensa agenda social, 
que resolgués el dia a dia de les necessitats de la 
població més desafavorida.
El problema de partida queda sense resoldre si no 
hi ha una majoria popular que revisi el contingut de 
la realitat jurídica que vivim i patim. En la sentència 
del Tribunal Constitucional del 2010 es deia: “Sin el 
acto de soberanía del pueblo español que reconoció 
el derecho a la autonomía de las nacionalidades y 
regiones no existiría un pueblo catalán como sujeto 
jurídico y político del derecho a la autonomía. En re-
sumen, sólo el pueblo español es soberano.” És dir, 
el que normalment es va entendre com un pacte, en-
tre diferents parts (inclosa la catalana), ara s’ha con-
vertit en una gàbia: la Constitució Espanyola. Mal-
grat els antecedents dels Pactes de la Moncloa de 
1977, com autèntica voluntat constituent per superar 
un règim de terror i assimilació perpetuat durant 40 
anys, ara els juristes a sou de l’Estat espanyol i les 
oligarquies castellanes, ho han reconduït al seu gust 
i conveniència, i el poble català, nosaltres, som una 

gràcia o invent de la pròpia Constitució Espanyola.
Res més absurd però igualment més potent per a 
que des de l’hegemonia d’una determinada idea 
d’Espanya es vulgui imposar el que sigui i al preu 
que calgui. Per tot això, més que instruments d’estat 
o estructures de treball, cal dirimir aquest equívoc 
majúscul. A la pràctica, cal dirimir si cal reconèixer o 
no l’existència d’una nació mil·lenària, la catalana, i 
en les opcions d’aquesta d’exercir o no la seva de-
terminació. Un cop resolt aquest afer tot el demés 
cauria pel seu propi pes, com en un castell de car-
tes, tal com tal vegada s’havia d’aconseguir en la 
convocatòria no vinculant jurídicament però de gran 
valor democràtic que s’havia d’haver desenvolupat, 
a qualsevol preu, el passat 9 de novembre de 2014, i 
que per manca de decisió, justificada o no, del Presi-
dent de la Generalitat, no es va acabar fent,  malgrat 
acabés derivant en un procés participatiu, de difícil 
equiparació en el context internacional.
Per això, ara, quan les CUP i Junts pel Si estan en 
un atzucac, per raons diverses, i no sols pel tema del 
lideratge en l’executiu català, convé escometre una 
reflexió sobre les passes decisives que cal prendre, 
a fi de que l’exigència democràtica no decaigui en 
cap moment, com a millor garantia del que s’ha estat 
fent fins ara. En aquest sentit, tot sigui dit,  les bases 
per a la preparació i convocatòria del referèndum 
d’autodeterminació haurien de definir un règim elec-
toral propi i un sistema de vigilància internacional, 
del tot contrastat. Només així, tot el que es podria 
derivar, tant si es guanyés com si és perdés, seria 
entès com un exercici fonamental de llibertats ciuta-
danes, i no hi perdríem res. Tots hi guanyaríem! 



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El Servei d’Emergències Mè-
diques (SEM), que depèn del 
CatSalut de la Generalitat, 
està desplegant una profunda 
renovació a tot el país. Ahir li 
va tocar el torn a la Catalunya 
Central, amb 33 noves ambu-
làncies, molt més modernes i 
adaptades. Tot i que, lògica-
ment, el nou SEM pot repre-
sentar una clara millora, algu-
nes fonts consultades per La 
Veu recorden que, en el cas 
de l’Anoia, hi ha deficiències 
importants, sobretot durant les 
nits. Però durant el dia també. 
A Montbui es redueix de forma 
significativa el temps d’am-
bulància de dia present en el 
CAP d’aquesta població, de 
12 a 8 hores. 
Ahir dijous, i dins el desple-
gament gradual del concurs 
de Transport Sanitari Integrat 
a tot el territori català, es van 
posar en marxa 33 noves uni-
tats del SEM a la Catalunya 
Central: 26 unitats de SVB 
(Servei Vital Bàsica, les clàs-
siques ambulàncies grogues), 
6 unitats de SVA (Servei Vital 
Avançat) i 1 Vehicle d’Inter-
venció Ràpida (VIR) amb un 
metge i un TES (tècnic sanita-
ri), que donaran servei a més 
de 500.000 ciutadans. 
Igualada ja disposa d’una 
ambulància SVA, ubicada a 
l’Hospital, que només entra en 
funcionament quan hi ha un 
cas molt urgent, i que s’activa 
des d’una ambulància “nor-
mal” SVB. 

Tota la gestió del 
transport sanitari
A partir d’ara, el Sistema 
d’Emergències Mèdiques s’en-
carrega de centralitzar la ges-
tió de tot el transport sanitari 
públic de Catalunya, fins ara 
coordinada entre el CatSalut 
(per al transport no urgent) i el 
SEM (per al transport urgent). 
L’objectiu és millorar la coor-
dinació de les dues modalitats 
de transport, l’ús dels recursos 
i la gestió dels mateixos. 

Un Vehicle d’Intervenció 
Ràpida... a Manresa
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 

El CatSalut renova les ambulàncies de l’Anoia, però manté 
una ambulància a les nits per a tota la Conca d’Odena

Les noves ambulàncies que han entrat en funcionament.

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 neces-
saris a desplegar per fer front 
a l’incident. 
El VIR està en funcionament a 
la ciutat de Barcelona des de 
fa gairebé sis mesos, mostrant 
uns resultats òptims en l’assis-
tència als pacients i en la coor-
dinació de l’activitat del SEM.
Pel que fa a aquest nou VIR, 
les fonts consultades per La 
Veu expliquen que “voltarà” 
per les comarques de la Ca-
talunya Central, però que la 
seva seu permanent serà a 
Manresa.

Uniformitat de color groc
A banda, la pintura base de 
les noves unitats és d’un sol 
color, groc. Això evita difícils 
retolacions corbades alhora 
que facilita les reparacions de 
possibles ratllades o cops. A 
més, la nova imatge és més 
senzilla, harmonitzada amb la 
resta de cossos d’emergènci-
es i s’estampa amb vinils, re-
duint els costos i evitant-ne la 
degradació.
Les ambulàncies incorporen 
canvi automàtic i tecnologia 
d’il·luminació per led, que per-
met tenir consums més baixos 
d’electricitat i millora qualitati-
vament l’anterior sistema d’il·-
luminació.

Nova tecnologia a l’interior 
de les ambulàncies
S’ha actualitzat tota l’electro-
medicina que contenen les 
ambulàncies, incloent un nou 
equipament monitor, cardio-
compressor i respirador d’úl-
tima generació. Es tracta d’un 
aparellatge que s’adapta a les 

Igualada

Capellades, Piera o 
Calaf,  tenen una am-
bulància les 24 hores 
del dia, però per ser-
vir 65.000 habitants 
de la Conca només 
n’hi ha una i, en úl-
tim terme, un equip 
avançat a l’Hospital
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necessitats del pacient alhora 
que facilita la feina dels pro-
fessionals, doncs és més sen-
zill i més lleuger, el que el fa 
més fàcil de transportar. 
A banda, s’han ampliat equi-
paments com el sistema de 
retenció, mobilització i immo-
bilització infantil, fet que adap-
ta les unitats per un millor 
trasllat pediàtric, així com un 
nou matalàs de buit, fèrula de 
Kendrick, etc.
Les comunicacions entre les 
ambulàncies i la Central de 
Coordinació Sanitària del SEM 
(CECOS) seran a través d’un 
PC embarcat, que disminuirà 
el trànsit de veu. A més a més, 
aquest ordinador disposa d’un 
navegador amb un programa 
específic per a emergències, 
que busca la ruta més ràpida 
en qualsevol via, independent-
ment del sentit de la marxa, i 
que mostra automàticament 
tota la informació actualitzada, 
tant del lloc de l’incident com 
de l’estat del pacient. 
Aquest contracte de prestació 
del servei de transport sanita-
ri integral de Catalunya, amb 
un valor total de 214 milions 
d’euros, que a la Catalunya  
Central prestarà un altre cop 
l’empresa TSC, garanteix un 
augment del nombre d’hores 
en un 5,29% i manté els llocs 
de treball i el nombre de vehi-
cles que prestaran servei. El 
seu període de vigència és de 
6 anys, prorrogable fins a un 
màxim de 10. 

Dèficits a l’Anoia
A l’Anoia treballen al SEM un 
total de 87 persones. Normal-

ment, de dia hi ha disponibles 
6 ambulàncies SVB (a Iguala-
da, Vilanova del Camí, Mont-
bui, Calaf, Capellades i Piera) 
i una d’avançada a l’Hospital 
d’Igualada. De totes aquestes 
ambulàncies, només quatre 
tenen servei també a les nits, 
és a dir, 24 hores. Són les de 
Capellades, Calaf, Piera i Vila-
nova del Camí. Aquesta última 
dóna servei a tota la Conca 
d’Òdena, una àrea densament 
poblada. 
Això succeeix així des de l’any 
2011, i ha provocat problemes 
en algunes ocasions. Segons 
que han explicat diverses 
fonts a La Veu, es dóna el cas 
que, si l’ambulància de Vila-
nova està prestant un servei 
en plena matinada i, de sobte, 
n’apareix un altre a Igualada 
o a la Conca, s’activa l’ambu-
lància de Capellades, Piera 
o Calaf, en aquest ordre, la 
qual cosa implica, lògicament, 
major temps d’espera. El vehi-
cle avançat VAM que hi ha a 
l’Hospital no s’activa mai per 
defecte, només en casos molt 
greus. “Passa habitualment 
que hi hagi dos serveis a l’ho-
ra durant la nit, i l’ambulància 
ha de venir de Capellades. No 
és que sigui molt normal, però 
passa. És que a la Conca hi 
viu molta gent”, ens explica un 
treballador. 
La directora territorial del SEM 
a la Catalunya Central, la Dra. 
Anna Fontquerni, ha explicat 
a La Veu que “amb aquesta 
millora fem un gran pas enda-
vant, ara tenim tecnologia del 
2015, i la situació en els últims 
anys ha canviat molt. Ara una 

embòlia o un infart es tracten 
molt diferent a fa deu anys, i 
els metges i les infermeres a 
peu de carrer tenen molta més 
importància”. 
Fontquerni confirma la re-
ducció de quatre hores de 
servei de l’ambulància diürna 
de Montbui, però apunta que 
“això no és una retallada, per-
que el pressupost és el mateix. 
Només és un canvi de model, 
perque el servei a la Conca 
d’Òdena és el mateix”. Res-
pecte el nou VIR, certament 
tindrà la seva base a Manre-
sa. “L’intenció és que arribi el 
més ràpid possible a totes les 
comarques de la regió”.  
No es contempla, però, posar 
més ambulàncies nocturnes a 
Igualada i la Conca. “Això ja 
funciona des del 2011. L’im-
portant no és el nombre d’ha-
bitants ni els kilòmetres de 
distància, sinò el temps de res-
posta. Hi ha molts paràmetres 
que hi tenen a veure”. Font-
querni diu que “si a la Conca 
fa falta una ambulància més, 
s’activarà l’avançada que hi 
ha a l’Hospital, si fa falta”. 

El nou SEM que va 
entrar ahir en vigor 
estrena un flamant 
Vehicle d’Intervenció 
Ràpida (VIR), que 
servirà a totes les 
comarques, però la 
seva base estarà a 
Manresa
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L’Associació disseny=igualada 
ho té tot a punt per donar inici 
a la Fira IDEA, dimecres i di-
jous de la setmana vinent, que 
posarà en contacte professi-
onals del disseny industrial 
amb empresaris, industrials 
i promotors amb l’objectiu de 
d’identificar la diversitat de 
l’activitat productiva i la rein-
dustrialització del territori. 
L’eix principal de la fira és un 
espai exhibidor i dinàmic, on 
15 estudis de disseny indus-
trials d’alt nivell exposaran 
els seus serveis i productes. 
Un espai ideat de tal mane-
ra que generarà la interacció 
els professionals del disseny 
i els visitants acreditats per 
tal  de fomentar el diàleg i la 
comunicació. La cita és a l’An-
tic Escorxador d’Igualada, els 
dos dies de 10 del matí a 7 
de la tarda. IDEA compta amb 

Pep Valls.

La fira Idea portarà la setmana vinent a l’Antic Escorxador els 
actius més importants del disseny industrial a Catalunya

el suport de l’Ajuntament, i la 
col·laboració de la UEA, Fira 
d’Igualada, Escola Gaspar 
Camps, ADIFAD i la Cambra 
de Comerç.  

Programa i Activitats:
Dimecres 18 de novembre
9:30-10h – Recepció autoritats 
/ Inici recollida acreditacions
10h – Obertura de la Fira
11h-19h – Workshop entorn el 
disseny: aerostació
19h – Tancament de la Fira
Servei de cafeteria i food-
trucks a l’exterior durant tota 
la jornada.
Dijous 19 de novembre
10h – Obertura de la Fira
11h-19h – Workshop entorn el 
disseny: mobiliari urbà
19h – Tancament i fi de la Fira
*Servei de cafeteria i food-
trucks a l’exterior durant tota 
la jornada.

Workshops d’aeroestació i 
mobiliari urbà
En el marc de la Fira IDEA, 
s’organitzen dos workshop te-
màtics que ajudaran a desen-
volupar idees que poden tenir 
continuïtat en un futur i gene-
rar oportunitats. 
Per una banda, l’artista igua-
ladí Jordi Enrich coordinarà 

el Workshop d’ Aeroestació, 
que compta amb la participi-
ació de l’empresa anoienca 
Ultramagic Balloons, ubicada 
a Òdena. Serà el dimecres 18 
de novembre, durant tot el dia, 
de 10 del matí a 7 de la tarda.
L’endemà dijous 19 de novem-
bre, tindrà lloc el Workshop 
de Mobiliari Urbà, coordinat 
per Roger Vallès i amb la col-
laboració de l’empresa iguala-
dina Fàbregas. 
Les acreditacions pels works-
hops són gratuïtes per amb-
dues sessions i es poden fer 
a través de www.ideaigualada.
cat
Aquests són els 15 estudis 
presents a Idea, que presen-
ten un gran potencial que 
abarca els diferents sectors 
del disseny industrial: sanitari, 
hàbitat o tecnologia i, alguns 
d’ells, emprant materials del 
territori com paper, cartró o 

pell: 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.

Idees inspiradores 
i impressions 3D
Un panell gràfic mostrarà ca-
sos d’èxit en l’espai anome-
nat “Idees Inspiradores”, on hi 
seran presents les següents 
empreses Volta motorbikes, 
Poolbikes i Bio. D’altra banda, 
l’empresa igualadina Form-
labs, tindran un espai reservat 
on faran demostracions d’im-
pressions en 3D d’última tec-
nologia.

Pep Valls: “El disseny i la innovació són les eines estratègiques del canvi”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Pep Valls és el president de 
l’Associació disseny=igualada, 
organitzadora de la Fira Idea. 
Amb ell hem parlat per co-
nèixer quin és el moment 
d’aquest sector a la ciutat i de 
quina manera se’n pot treure 
profit gràcies a aquesta inici-
ativa.

El sector del disseny, espe-
cialment el gràfic, ha estat 
sempre molt actiu. Amb la 
fira Idea reclameu omplir un 
espai?
Sí, tot i que en aquesta oca-
sió, si bé el gràfic és també 
un servei, volem enfocar més 
la fira al sector industrial. Pel 
tema de les arts gràfiques és 
possible que sigui una de les 
raons per les quals a l’Ano-
ia hi ha més proliferació de 
dissenyadors, siguin gràfics, 
industrials, multimèdia, interi-
orisme...En el món de la moda 
també hi trobem els qui es de-
diquen al disseny. Des de la 
nostra entitat es va promoure 
aquesta fira per a fomentar la 
reindustrialització i buscar al-
ternatives a la producció, des 
del disseny industrial.

Vol dir que hi ha camí per a 
recòrrer?
Sí. El disseny i la innovació 
són unes eines estratègiques 
de canvi, i abracen molts 
sectors, des del mèdic fins a 
l’automoció, com es veurà a 
la fira. A banda dels sectors in-
dustrials tradicionals de la ciu-
tat i l’Anoia, creiem que n’hi ha 
d’altres i el disseny pot ajudar 
a potenciar-los.
Idea són les sigles de la fira, 
segur que vau buscar-les 
expressament...
Sí, és així, però quan vam co-
mençar a pensar en el projec-
te, sempre dèiem Disseny en 
Acció. Aquest era el concepte. 
I vam decidir posar al davant 
Igualada, és a dir, Igualada 
Disseny En Acció, IDEA. Va 
venir rodat.
Hi ha més fires així?
No, que sapiguem, no. Hi ha 
esdeveniments i trobades 
puntuals de dissenyadors, 
missions comercials... Però 
un espai on l’empresari pugui 
tenir contacte directe amb el 
dissenyador, i entre ells pen-
sin en noves alternatives de 
producció, o que sorgeixin 
oportunitats de negoci que 

eren desconegudes,  no s’ha-
via produït mai.
Quins objectius busqueu, 
específicament?
Bàsicament són dos. Un és lò-
gicament crear negoci, i l’altre 
representa una vessant més 
pedagògica, la de donar a co-
nèixer el disseny. És a dir, què 
pot oferir, en què pot intervenir 
en una empresa. Pot ser molt 
útil a les empreses.
Els expositors que vénen 
són de primera línia.
Estem molt contents. La pri-
mera part d’aquesta “aventu-
ra”, diríem, era saber si a les 
empreses els semblaria bé, tot 
això, i si voldrien venir. Doncs 

la predisposició ha estat molt 
bona, i hi ha una presència 
molt bona. Ara el repte és que 
això captivi els empresaris. És 
un autèntic luxe poder comp-
tar a Igualada amb les empre-
ses més punteres del disseny 
industrial.
Heu trobat suport instituci-
onal?
Sí, i s’ha de dir. Si t’haig de ser 
sincer, seria millor que les ins-
titucions no haguessin de fer 
res per ajudar-nos, que ho po-
guéssim fer tot sols, però avui 
costa molt tenir un pressupost 
per poder fer un esdeveniment 
així. Ho hem intentat, però no 
hem pogut aconseguir-ho. 
L’Ajuntament ha estat al nos-
tre costat en tot moment. Ja va 
ser-hi donant suport a la crea-
ció de la nostra associació.
El vostre ofici passa un bon 
moment a Igualada? Creieu 
que s’haurien de potenciar 
més aquests estudis?
Hi ha una sensibilitat des de 
l’Ajuntament per a potenciar 
l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps. Des del punt de 
vista personal, crec que s’hi 
hauria de fer una aposta una 
mica més decidida pel dis-

seny, perquè si el potenciem 
ho estem també enfocant a 
la productivitat. Per la nostra 
part hem de fer un esforç en 
promocionar el disseny indus-
trial. Està bé que hi hagi la 
perspectiva de l’art, com a tal, 
però hem de buscar que esti-
gui més a prop de l’empresa. 
Hi ha talent per aprofitar, a 
Igualada?
Crec que sí, però hem de tre-
ballar per a generar-lo, per a 
mitigar els dèficits que tenim 
en altres vessants, en el nos-
tre territori. Potenciant els es-
tudis de disseny estem alhora 
creant un perfil que pot incidir 
directament en el mercat labo-
ral. No volem donar-nos més 
importància de la que tenim, 
en tot el procés, però creiem 
que és interessant tenint en 
compte això. Tots tenim molt 
clar que Igualada s’ha de re-
industrialitzar, i una de les ei-
nes, una de les respostes al 
“com” ho fem, és el disseny. 
La fira Idea intentarà donar a 
conèixer a tothom que hi ha 
propostes de múltiples sectors 
industrials que es poden tenir 
en compte i que poden servir 
per a generar oportunitats.

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

Notícies, agenda cultural, punts d’interès a visitar , comerços... 
Tota la informació de la comarca a la teva butxaca!
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Desigual continua reordenant 
la seva cúpula directiva. La 
companyia catalana, liderada 
actualment pel seu fundador, 
Thomas Meyer, ha nomenat 
l’igualadí Jordi Balsells res-
ponsable del negoci de l’em-
presa a Àsia. Balsells combi-
narà aquest nou càrrec amb 
la direcció del negoci de Desi-
gual a Llatinoamèrica i Estats 
Units.
Àsia i Amèrica representen al 
voltant del 10% de les vendes 
actuals de Desigual i s’han 
convertit en dues àrees amb 
important potencial de creixe-
ment en l’estratègia de la com-
panyia, segons La Vanguar-
dia. Balsells es va incorporar a 
Desigual el 2003 com a direc-
tor comercial i des de llavors 
ha ocupat diversos llocs de di-
rectiu, tot i que, pel mig, durant 
uns anys va formar part de la 
direcció d’Esteve Aguilera SA-
Sita Murt.
En paral·lel, Desigual també 
posa a revisió la seva estruc-
tura. La companyia ha fet mar-
xa enrere en els seus plans 

Jordi Riba, amb els joves socialistes.

La formació de Jordi 
Riba afirma que el 
que “pregona” ERC 
no ho ha fet ni a Jor-
ba, on era alcalde 
Palau, ni tan sols 
Junqueras, a St. Vi-
cenç dels Horts

L’igualadí Jordi Balsells, nou director 
d’Àsia i Amèrica de Desigual

El PSC carrega contra ERC per 
les seves crítiques sobre les 
beques d’estudiantsd’ampliar la seva seu de Bar-

celona, després de comprar 
l’any passat uns terrenys con-
frontants amb el seu quarter 
general per construir un nou 
edifici de 10.000 metres qua-
drats, segons Expansión.
Desigual, que la setmana pas-
sada va estrenar el seu nou 
centre logístic a Viladecans, 
compta amb presència a 109 
països a través d’una xarxa 
de 526 botigues, 200 Dshops 
(concepte de retail propi per 
a comerços multimarca on 
ocupa almenys el 80% del es-
tabliment), 2.800 corners en 

grans magatzems i presència 
en 8.000 punts de venda mul-
timarca.
Desigual va tancar l’exercici 
2014, el primer després de 
l’entrada del grup francès Eu-
razeo en el seu capital, amb 
un creixement del 16,2% en la 
seva xifra de negoci. La com-
panyia espanyola de moda 
va obtenir una facturació de 
963.500.000 d’euros, per sota 
dels seus objectius (que pas-
saven per arribar als mil mili-
ons d’euros). El resultat net va 
ser de 134.900.000 d’euros.

REDACCIÓ / LA VEU

El pacte de CiU i PSC a l’Ajun-
tament d’Igualada pel pressu-
post i les ordenances fiscals 
del 2016 ha comportat ja al-
gunes confrontacions dialèc-
tiques entre les forces d’es-
querra a Igualada. 
Ara, el grup municipal dels So-
cialistes d’Igualada ha mostrat 
la seva “perplexitat” davant 
les contínues crítiques d’ERC 
a les beques pels estudiants 
universitaris o de formació 
professional que el grup socia-
lista va aconseguir acordar pel 
pressupost de CiU per l’any 
que ve. 
La perplexitat del grup socia-
lista ha estat comprovar com 
“el que ara pregona el porta-
veu republicà Josep Maria Pa-
lau no ho ha aplicat durant els 
12 anys que ha estat alcalde 
de Jorba. Tampoc ho fa el lí-
der la formació, Oriol Junque-
ras, a l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts ni tampoc el 
govern d’ERC en altres capi-
tals de comarca com Solsona 
o al mateix Consell Comar-
cal de l’Anoia on hi governa 
amb CiU”.  De fet, diuen els 
socialistes, mentre ERC va 
estar governant l’Ajuntament 
d’Igualada amb CiU del 2011 al 
2015 tampoc es van impulsar 
beques pels estudiants iguala-
dins universitaris o de FP.

Els Socialistes demanen 
humilitat a ERC
En tots aquests municipis en 
mans d’ERC la inversió en be-
ques pels estudiants univer-
sitaris o de formació profes-
sional és zero. Per això, des 
dels Socialistes d’Igualada, 
demanen més humilitat a ERC 
i que no dóni lliçons d’allò que 
no fa on governa. Els Socia-
listes tornen a recordar que 
aquestes beques arriben a 
l’Ajuntament gràcies a l’acord 
que hi ha hagut amb CiU pel 
Pressupost 2016. Davant de 
tants retrets, el grup socialis-
ta es pregunta què és el que 
busca ERC: “Volen que no hi 

REDACCIÓ / LA VEU

CaixaBank, entitat capdavan-
tera al mercat de previsió so-
cial complementària, ha orga-
nitzat una sessió Caixafu[Tu]r 
per ajudar a planificar la jubila-
ció dels seus clients del Pene-
dès i l’Anoia d’acord amb les 
seves necessitats.
Les trobades Caixafu[Tu]r són 
sessions informatives adreça-
des a clients pròxims a l’edat 
de jubilació amb l’objectiu 
d’assessorar-los i ajudant-los 
a planificar i preparar aquest 

Clients de CaixaBank de l’Anoia, en 
una sessió sobre plans de jubilació 

moment vital d’acord amb les 
seves necessitats, expectati-
ves i nivell de vida esperat.  
Durant el primer semestre de 

l’any VidaCaixa, entitat líder 
en previsió social i integrada a 
CaixaBank, va pagar un total 
de 1.805 milions als clients.  

hagi aquestes beques?”.
D’altra banda, des dels Socia-
listes d’Igualada han demanat 
a ERC que aclareixi la seva 
posició respecte el Pressu-
post, ja que fa unes dies Jo-
sep Maria Palau va revelar en 
un mitjà de comunicació que, 
en el fons, se sentia content 
de l’acord entre socialistes 
i CiU. Els Socialistes veuen 
ERC “immersa en el descon-
cert” i esperen que trobi, aviat, 
“quin ha de ser el seu paper a 
l’oposició”. Li recomanen que, 
“enlloc d’estar presa per la re-
bequeria constant, sigui capaç 
de fiscalitzar el govern amb 
una crítica dura i, alhora, fer 
propostes en positiu, tal i com 
porta fent el grup socialista 
des de l’inici del mandat”.
Els Socialistes recorden que, 
en total, al Pressupost del 
2016 s’hi han introduit cinc in-
versions socials que formaven 
part del programa socialis-
ta com són 50.000 euros en 
beques pels joves universita-
ris o que estudien Formació 
Professional, 30.000 euros al 
projecte de Creu Roja perquè 
tots els adolescents en situa-
ció de risc tinguin un àpat dia-
ri, 170.000 euros d’inversions 
territorialitzades als barris de 
la ciutat i equilibrar la inversió 
municipal en diferents distric-
tes, 30.000 euros per garantir 
aigua, llum i gas a les cases 
de les famílies més vulnera-
bles conjuntamnet amb Càri-
tas Anoia i Creu Roja i 25.000 
euros per a la rehabilitació 
d’habitatges desocupats que 
es puguin destinar posterior-
ment al lloguer social.

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  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 LA VEU, així com les activitats publicitàries i campanyes 
promocionals que LA VEU 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).

SORTEIG DE 3 ENTRADES DOBLES  PER 
A QUALSEVOL PEL·LÍCULA OFICIAL DEL ZOOM

Nom..............................................................
Cognom........................................................
Telèfon mòbil................................................
E-mail...........................................................

amb la 
col·laboració de
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L’ANC d’Igualada celebrà el 
passat dissabte, dia 7 de no-
vembre, una assemblea gene-
ral extraordinària dirigida als 
seus socis i simpatitzants.
Va ser una assemblea gene-
ral de canvis dims la junta de 
l’organització després de la 
victòria de les forçes indepen-
dentistes a les plebiscitàries 
del passat setembre. 
Francesc Vives,  responsa-
ble de Xarxes de l’Assemblea 
Territorial assumeix el càrrec 
de secretari després de la di-
missió de l’antiga secretaria, 
Ester Brufau, per assumptes 
professionals.
Però el canvi més significatiu 
es produeïx al capdavant de 
l’organització ja que, el fins 
ara coordinador de l’ANJI (les 

Reunió de l’ANC, dissabte passat.

Senserrich treu ferro 
a la tensió existent i 
afirma que “s’han de 
relativitzar les pres-
ses”, mentre Vergés 
apunta que “fins a 
cert punt, tot el que 
està passant és nor-
mal, però al final hi 
haurà acord”

Les diputades de l’Anoia Alba Vergès i Maria Senserrich, vivint 
des de primera línia un moment històric per a Catalunya

i els joves de l’ANC) de l’Anoia 
i Cap d’Àrea Nacional d’Ex-
tensió Territorial de la mateixa 
organització, ha assumit -des-
prés de dimitir de les seves 
funcions fins al moment- la di-
recció de l’ANC local, després 
de la dimissió del fins ara pre-
sident, Ernest Argemí.

L’ANC d’Igualada debat la situació i 
estrena nou president, Martí Claret

Mobilització per diumenge
L’ANC convoca  la societat a 
mobilizar-se per expressar el 
suport públic de la societat ci-
vil al Parlament de Catalunya 
a aquesta moció i en previsió 
dels possibles atacs per part 
dels organismes de l’Estat 
espanyol. En aquesta mobilit-
zació, on també es demanarà 
unitat als 72 diputats per tirar 
endavant el procés, l’ANC 
també farà públic el seu posi-
cionament respecte la situació 
política actual. La mobilització 
tindrà lloc a Barcelona el diu-
menge dia 15 a les 12 del mig-
dia al Passeig dels Til·lers del 
Parc de la Ciutadella.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Les diputades de l’Anoia Alba 
Vergès i Maria Senserrich, 
ambdues de Junts pel Sí, es-
tan vivint aquests dies des de 
primera línia un moment que 
tothom coincideix a conside-
rar històric per a Catalunya. 
Ahir dijous van ser testimonis, 
per segona vegada, com Ar-
tur Mas no aconseguia prou 
vots suficients per ser escollit 
de nou president de la Gene-
ralitat. Tot i això, no es desa-
nimen i, en declaracions a La 
Veu, confien en què hi haurà 
finalment un acord i no caldrà 
anar a eleccions.
Maria Senserrich, de Conver-
gència, explicava que “l’esce-
nari que resulta de la sego-
na votació no és el que ens 
agradaria tenir, però hi ha una 
porta oberta i caldrà asseure’s 
de nou”. La diputada iguala-
dina afegia que trobava “una 
molt bona idea” la proposta de 
Mas  a la CUP de sotmetre’s 
a una moció de confiança deu 
mesos després de la investi-
dura. “A mi m’ha agradat molt, 
perquè ni tan sols s’esperaria 
als 18 mesos que s’han pro-
gramat en el full de ruta, però 
els de la CUP no ho han trobat 
suficient. Hem de respectar 
les posicions, i s’ha d’inten-

Alba Vergès, la quarta per dalt, a la cambra catalana aquesta setmana.

tar trobar una entesa”. Com 
a diputada, com molts altres 
companys, veu amb incertesa 
-”com qualsevol altre ciutadà”- 
ens diu- les negociacions que 
mantenen els representants 
de Junts pel Sí amb els de 
la CUP. “És important que hi 
hagi discreció, s’han de rela-
tivitzar les presses, i confiem 
plenament en el nostre equip, 
però, és clar, això no treu que 
hi hagi neguit”, diu Senserrich. 
El que té molt clar és que “Mas 
és i continuarà essent el nos-
tre candidat. Tot el que ha dit 
fins avui ho ha complert”. Es 
mostra confiada en què se 
sortirà d’aquest atzucac. “No 
podem deixar escapar aques-

ta oportunitat, no serà fàcil, 
però no caldran unes noves 
eleccions”.
La diputada Alba Vergés, 
d’ERC, pensa que “en certa 
manera, el que està succeint 

entra dins la normalitat, però 
tots els que estem per la in-
dependència volem estabilitat 
parlamentària”. 
Vergés, que inicia la seva se-
gona legislatura a la cambra 
catalana, afegeix que “tard 
o d’hora, el que volem tots 
arribarà, perquè hi ha la vo-
luntat manifesta i expressada 
aquests dies en els discursos”.  
Per això, també “descarto 
completament la convocatòria 
d’eleccions”. La diputada igua-
ladina insisteix en què “s’han 
de respectar els tempos de 
tothom, malgrat que voldríem 
que hi hagués un acord quan 
més aviat millor”. Acostumada 
a la política assembleària -Es-
querra també ho és- Vergés 
opina que “això no és cosa 
de dos dies, la nit mateixa 
de les eleccions, quasi sense 
el resultat definitiu, la gent ja 
demanava un acord, i tampoc 

és això, aquí és on entra això 
de que és fins a cert punt nor-
mal el que passa, la gent de la 
CUP han de parlar-ho a nivell 
territorial i explorar les propos-
tes que hi ha damunt la taula, i 
després segur que ens enten-
drem”. 
Després de la segona votació 
d’ahir dijous, ara caldrà espe-
rar l’evolució dels esdeveni-
ments per a desencallar la si-
tuació política que viu el país. 
De moment, la CUP ha convo-
cat pel proper 29 de novembre 
una assemblea que podria ser 
definitiva per seguir avançant 
i provocar, d’haver-hi entesa, 
una nova convocatòria de ple 
d’investidura. El que passi a la 
política espanyola, i també les 
mobilitzacions previstes a Ca-
talunya, poden, però, canviar 
el guió d’aquesta història.

El sorteig de la Once deixa 
80.000€ a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

L’esperat sorteig de la ONCE 
de l’11 de novembre va dei-
xar 80.000€ a Igualada. En 
concret, en el lloc de venda 

del mercat de la Masuca es 
van vendre electrònicament 
dos cupons premiats amb 
40.000€ cadascun. 

Maria Senserrich, just sota Antonio Baños, al Parlament. 

Fem de l'escriptura un joc

Organitza:

Amb el suport de: Amb la col.laboració de: 

Si ets alumne de 3r i 4t d’ESO, Batx o Cicles...
pots inscriure’t fins el 23 de febrer de 2016

Play Stations iPhones iPods Touch Smartphones iPods Shuffle

L’aventura de crear històries

Vuitena edició

Participa i guanya!
www.ficcions.cat 



12
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
13 de novembre de 2015 Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

Aprofitant que durant aquest 
darrers dies s’estan portant a 
terme les reunions dels Con-
sells de Districte a la ciutat 
d’Igualada, el grup municipal 
d’ERC a l’ajuntament ha expli-
cat les seves propostes de mi-
llora en matèria de participació 
ciutadana. 
Segons Carolina Telechea, 
regidora d’ERC, “nosaltres 
plantegem una millora en pro-
funditat de tot el sistema de 
participació ciutadana munici-
pal. Entenem que l’impuls de 
la participació ha de dependre 
de l’alcaldia, comptar amb un 
treball tècnic i aplicar-se trans-
versalment a través d’un pla 
d’acció a totes les regidories.” 
Al mateix temps, la regidora 
republicana explicita una pri-
mera acció: “de forma imme-
diata, es podrien transformar 
els actuals sis Consells de 
Districte heterogenis i sense 
identitat, en tretze Consells de 
Barri que coincidirien amb ca-
dascun dels tretze barris amb 
identitat pròpia que té la ciutat 
d’Igualada. Només amb això, 

La CUP es qüestiona l’actual model de gestió dels residus a Igualada.

Esquerra creu que 
s’hauria d’invertir un 
mínim de 180.000€ 
cada quatre anys en 
cadascun dels 13 
barris

ERC planteja crear tretze Consells de 
Barri amb capacitat de decisió veïnal

La CUP proposa estudiar 
la viabilitat de la recollida de 
brossa porta a porta

ja aconseguiríem una impor-
tant millora en la proximitat, 
en la identificació dels veïns i 
en el nivell de concreció dels 
assumptes tractats.”

Les Comes
Poble Sec

Set Camins
Xipreret
Les Flors

Montserrat
St. Crist

La Masuca-La Bàscula
Ateneu-Antic Hospital
Cal Font-Sta. Caterina

Rec-St. Agustí-Nucli antic
Sesoliveres-La Massa-

Antic Escorxador

Per a ERC, “s’hauria d’invertir 
un mínim de 180.000 euros 
cada quatre anys, en millores 
a cadascun dels 13 barris”
Un altre dels canvis de fons 
que plantegen els republicans 
l’explica el regidor Enric Conill: 
“si es vol que les associacions 
de veïns i els ciutadans tinguin 
un interès en participar-hi, les 
deliberacions i les decisions 
dels Consells de Barri han de 
ser vinculants.” Com a exem-
ple, des d’ERC plantegen “que 
un cop fixada una quantitat de 
recursos mínima per a inversi-
ons de millora a cada barri pel 
conjunt dels quatre anys del 
mandat municipal, aleshores 
siguin les associacions de ve-
ïns les que facin la proposta i 
que qualsevol veí del barri hi 
pugui participar en el Consell 
de Barri, prèvia inscripció, 
amb veu i vot.”
Josep Maria Palau, regidor 
d’ERC, posa xifres a la in-
versió als barris: “tenint en 
compte els més de 3 milions 
d’euros de nous préstecs per 
a inversions que es demana-
ran cada any, es podrien des-
tinar uns 585.000 euros en 
millores als barris. Són 45.000 
euros anuals per barri, és a 
dir 180.000 al llarg dels quatre 
anys. El més important és que 
els veïns de cada barri puguin 
conèixer amb certesa els re-
cursos de que disposaran al 
llarg del mandat, i així poder 
prioritzar i decidir ells, a través 
del Consell de Barri, les millo-
res que es fan en els espais 
públics del seu barri.”

REDACCIÓ / LA VEU

La CUP Igualada aposta per 
un model de gestió de residu 
zero i per aquest motiu pre-
sentarà en el proper ple una 
moció per a la redacció d’un 
nou Pla Local de Prevenció i 
Gestió de Residus en la que 
és pretén qüestionar el model 
de gestió de residus. 

Només un 22% dels 
residus són de Selectiva
Igualada es troba encara a la 
cua de Catalunya en matèria 
de reciclatge. Només un 22 
% dels residus generats al 
municipi van a parar als con-
tenidors de recollida selectiva. 
A més a més d’aquesta dada 
cal remarcar que  la gestió 
dels residus és el servei públic 
més car que està oferint actu-
alment l’Ajuntament i suposa 
un 10% del pressupost anual 
i no està sent un servei que 
resulti ni eficient ni sostenible.
En els darrers anys, els resi-
dus han augmentat de forma 
alarmant tant en quantitat com 
en diversitat i complexitat. 
Les causes en són el consu-
misme excessiu, la cultura del 
producte d’un sol ús, l’obso-
lència programada així com 
l’heterogeneïtat de materials 
que es llencen i que fan aug-
mentar el nombre creixent de 
residus de difícil recuperació 
i reutilització. En els darrers 
anys, les polítiques públiques 
sobre els residus municipals 
s’han centrat en l’ordenació 
de la gestió dels residus i en 
potenciar la recollida selectiva 
i la recuperació de les princi-
pals fraccions, però posant un 
excessiu èmfasi en els tracta-
ments finalistes (abocadors i 
incineradores).

Per un canvi de model 
de gestió de residus
La CUP creu fermament en un 
canvi de model de gestió dels 
residus. Creu en un model de 
residu 0 que és una estratègia 
que passa per la minimització 
dels residus generats .Pen-
sem que és necessari replan-
tejar-se el model que actual-
ment està en funcionament  i 
trobar el sistema més adequat 
amb la finalitat de  reduir la ge-
neració de residus, millorar-ne 
la gestió municipi i  incremen-
tar la recollida selectiva,  En 
aquest sentit, es proposa es-
tudiar la viabilitat del sistema 
de recollida porta a porta, que 
estava prevista en el contrac-
te vigent com a prova pilot en 
algunes parts de la ciutat i que 
de moment encara no s’ha 
dut a terme. Aquest sistema 
ha suposat un increment molt 
notable de la recollida selecti-
va en aquelles poblacions que 
l’han implementat.
També en la moció es recullen 
altres propostes , que seran 
explicades amb més detall el 
dia del ple i que venen a ga-
rantir la gestió cap a un residu 
0:
- Potenciar la recollida d’oli 
tant de particulars com de 
grans productors de la ciutat. 
- Implantar el compostatge 
a les escoles d’Igualada i el 
compostatge individual en 
aquelles zones on -realitzar 
campanyes de civisme enfo-
cades als grans productors i 
als veïns/es, per tal de donar 
a conèixer les mesures que 
s’han dut a terme per aug-
mentar la recollida selectiva i 
la reducció de la generació de 
residus. 

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
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El bon temps va acompanyar 
tot el dia els visitants que 
s’acostaven a La Gran Festa 
del Vi,  situada per 4t any con-
secutiu a la Rambla de Sant 
Isidre, en una jornada molt 
festiva i concorreguda. 
L’èxit de públic va sorprendre 
tan a organitzadors com a pa-
radistes, que a les tres de la 
tarda ja veien doblades les 
xifres de participació de l’any 
anterior fins a aquella hora. El 
punt més fort va ser entre les 
18:30 i les 22:30, quan els dos 
punts d’informació tenien cues 
contínues de desenes de per-
sones esperant per comprar 
els tiquets de tast. 
A les 12 del migdia es va fer la 
inauguració oficial, on van as-
sistir-hi el conseller d’empresa 
i ocupació Felip Puig, l’alcal-
de d’Igualada Marc Castells, 
la diputada Maria Senserrich, 
el regidor de Cultura Pere 
Camps, el president d’Iguala-
da Comerç Xavier Figueres, i 
altres representants de l’Ajun-
tament. 
Va ser un acte d’inauguració 

El bon temps va contribuir a l’èxit de visitants a la rambla St. Isidre. El conseller Felip Puig va visitar el recinte.

La Gran Festa del Vi es consolida amb molta participació 
i millora de vendes a l’Igualada Slow Shopping

molt proper, que va consistir 
en una passejada per tots i 
cadascun dels estands, per tal 
de conèixer de primera mà els 
projectes i la feina que fan els 
productors i comerciants.
Des d’un bon començament 
va tenir molta participació la 
trepitjada de raïm, així com el 
racó de pintar les cares, que 
va estar actiu durant tot el dia 
amb més d’un centenar de 
nens. 
La passejada amb el carro 
de l’Antic Gremi de Traginers 

d’Igualada no va poder iniciar-
se fins la tarda, ja que el ca-
vall del matí es va lesionar. De 
totes maneres, petits i grans 
van poder gaudir finalment 
d’aquesta activitat tan espe-
rada. 
El públic assistent va coincidir 
en valorar molt positivament 
la gran qualitat dels productes 
exposats, així com la pràcti-
ca safata que se’ls entregava 
juntament amb la copa de tast. 
Molts d’ells també van aprofi-
tar per comprar ampolles de 

les referències de vi que més 
els hi havia agradat. 
Els paradistes coincideixen en 
valorar les millores que s’han 
fet des de l’organització per-
què aquesta festa tingui més 
èxit any rere any. La gran ma-
joria ja ha confirmat la seva 
participació de cara a la 5a 
edició. 
A la vegada, també van trobar 
molt encertat el canvi d’horari, 
començant a l’hora de l’aperi-
tiu i acabant al voltant de les 
11 de la nit amb un concorre-

gut concert d’Adriana Munta-
né i Josh Allen & The Rootma-
kers. La Gran Festa del Vi va 
posar el punt i final als 4 dies 
de l’Igualada Slow Shopping i 
els comerciants coincideixen 
en notar la millora de vendes 
gràcies a l’espectacular aflu-
ència de públic al centre de 
la ciutat. Un públic entre els 
quals també hi havia estran-
gers i gent vinguda d’arreu. 
L’organització vol mostrar el 
seu agraïment a tots els par-
ticipants.
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Més gent que mai. Ja es veia 
venir que el Rec.0 tindria una 
altíssima participació de pú-
blic, i així sembla que ha estat. 
La 13a edició d’aquest festival 
va rebre més de 100.000 visi-
tants, una xifra que augmenta 
respecte de l’edició anterior, 
que va ser al mes de juny. 
Pendents encara de tancar les 
dades definitives, tant l’orga-
nització del festival de moda 
com les marques participants 
asseguren “haver superat les 
expectatives, tant de visitants 
com de vendes”.
Més de 70 marques de moda 
van fer les seves vendes es-
pecials d’estocs, repartides en 
41 pop up stores, quatre zo-
nes gastronòmiques amb food 
trucks i una agenda cultural 
completa són els motius que 
van moure els visitants del 
Rec.012 a viure durant quatre 
dies el festival del barri indus-
trial del Rec d’Igualada. 
Pendents de tancar les dades 
definitives de visitants i ven-
des, l’organització assegu-
ra que “es van rebre més de 
100.000 visitants, provinents 
de tot Catalunya i també de 
fora del país. En concret, els 
dies de més èxit de visitants 
van ser dimecres 4 i dissabte 
7 de novembre”.
El bon temps va acompanyar 
els quatre dies del Rec.012, 
en una edició en què els visi-
tants van demostrar un interès 
creixent per l’oferta cultural 
paral·lela a l’experiència de 
compra. De fet, combinat amb 
els descomptes radicals de les 
primeres marques de moda i 
dissenyadors, l’organització 
oferia dues presentacions de 
llibres, dos o tres concerts dia-
ris, sessions de DJ, dansa, ta-
llers infantils o el Rec Meeting, 
unes propostes culturals gra-
tuïtes que van comptar amb 
una bona rebuda per part dels 

Diverses imatges del Rec.0 edició d’hivern. Fotos: Marc Vila.

La CUP d’Igualada es 
qüestiona la 
rendibilitat de 
polítiques “de gran 
fastuositat” sobre 
l’economia de la 
ciutat, i troba 
“intolerable” la 
pràctica laboral que 
es fa servir en algu-
nes activitats

El Rec.0 tanca amb xifra rècord de visitants: 
més de cent mil persones

visitants.
Una edició més, el barri del 
Rec es va tornar a convertir, 
durant quatre dies, en l’epi-
centre de la moda, el patrimo-
ni i la creativitat.

Crítiques de la CUP
No tot són, però, flors i violes. 
La CUP d’Igualada ha tramès 
precisament aquesta setmana 
un comunicat sota el títol Per 
una ciutat lliure de precarie-
tat en el que es mostra crític 
amb alguns aspectes de les 
activitats puntuals que es fan 
durant l’any, i, tot i que no el 
cita explícitament, s’entén que 
també el Rec.0.
Els cupaires recorden, de pri-
meres, que moltes són les 
accions que es fan a la ciutat 
promogudes per empreses pri-
vades “que no tenen continuï-
tat com a activitat econòmica, 
però que obtenen uns guanys 
gràcies a la participació o el 
consum de la ciutadania”. 
És la primera vegada que 
una formació política de la 
ciutat elabora una crítica vers 
aquestes activitats i especí-
ficament el Rec.0 des de la 
polèmica amb l’Ajuntament i 
Igualada Comerç. La CUP es 
qüestiona “la rendibilitat d’una 
política basada en grans fas-
tuositats sobre la situació eco-
nòmica global de la ciutat”, i 

trolen activitats culturals. Ho 
fan, sovint, firmant contractes 
de voluntariat o, simplement, a 
canvi d’un sobre en acabar la 
jornada  i, en general, sempre 
a canvi de quantitats econò-
miques molt baixes. Aquests 
llocs de treball temporals són 
una clara competència deslle-
ial per a les activitats econò-
miques que, siguin temporals 
o permanents, sí que complei-
xen amb la legislació vigent 
respectant els drets dels tre-
balladors”. 
Des de la CUP “ens oposem 
fermament a que esdeveni-
ments fortament associats al 
nom de la ciutat siguin escena-
ri de males pràctiques laborals 
mentre són una font de quan-
tiosos ingressos per als seus 
organitzadors. La precarietat 
que ens colpeja fortament de 
fa anys no pot ser pretext per 
oferir solucions temporals que 
vulnerin els nostres drets com 
a treballadors. Ni ho pot ser, 
ni cal que ho sigui. Les coses 
es poden fer ben fetes, com 
ho fan tantes i tantes altres 
empreses amb necessitats 
temporals, i com també es fa 
en determinades funcions en 
aquests mateixos esdeveni-
ments puntuals. Cal respectar 
i reivindicar els drets laborals: 
l’1 de maig, i cada dia”. 

deixa anar que l’Ajuntament 
és “part facilitadora de la seva 
realització”.
Per la CUP “aquest tipus d’es-
deveniments sovint aixequen 
recels i dubtes raonables so-
bre els requisits que els són 
exigits en comparació amb al-
tres activitats econòmiques de 
caràcter estable. Recels que, 
d’altra banda, són i han estat 
fruit de disputes locals que en 
alguns casos resten encara  

sense resoldre”.
On aquesta formació entra 
amb tota la força possible és 
en el que considera precarie-
tat laboral, la qual cosa troba 
“intolerable”. Diuen que “sem-
bla haver-se instaurat, donada 
la quantitat de gent que així 
ens ho ha comunicat amb mo-
tiu de queixa, una política de 
contractació consistent a ofe-
rir contractes de voluntariat a 
persones que han de desen-
volupar tasques necessàries 
per a la realització d’aquests 
esdeveniments. Persones 
que, altrament, per justícia i 
respecte als drets laborals, 
haurien d’estar contractades i 
donades d’alta a la seguretat 
social. No diem que sigui una 
pràctica que s’aplica a tothom 
ni per totes les tasques, però 
sí de manera clarament preca-
ritzadora per a determinades 
funcions i perfils de treballa-
dors”.
La formació cupaire, que 
compta amb dos regidors a 
l’Ajuntament, afegeix que “es-
tem parlant de treballadors 
que serveixen beguda en 
bars, enganxen cartells pro-
mocionals, donen suport en 
curses esportives o que con-

Els millors dies 
del Rec.0 van ser di-
mecres i dissabte, 
i els organitzadors 
van observar un 
creixement 
de l’interès per 
la nombrosa oferta 
cultural
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El Consell Comarcal de l’Ano-
ia va acollir divendres passat 
la vuitena edició de la Jorna-
da de Llengua i Migració de 
l’Anoia, un espai per a l’inter-
canvi d’opinions i d’experièn-
cies entre els professionals 
que treballen en l’àmbit de 
l’ensenyament de la llengua 
catalana a les persones nou-
vingudes.
La Jornada, organitzada pel 
Pla de Ciutadania i Convi-
vència i el Servei Comarcal 
de Català de l’Anoia, va ser 
inaugurada per la directora 
general de Política Lingüísti-
ca, Ester Franquesa, que va 

El Dr. Capdevila, en el Cercle de Comparació Intermunicipal de Seguretat Alimentària.

El Consell Comarcal va acollir una 
nova Jornada de Llengua i Migració

L’Ajuntament classifica i fa un 
seguiment dels establiments 
alimentaris de la ciutat

destacar la bona feina que 
s’ha fet els darrers anys en 
matèria d’acolliment lingü-
ística, però que necessitem 
continuar pensant quina és 
la millor manera que el cata-
là arribi a tota la població. De 
la seva banda, el president 
del Consell Comarcal, Xavier 
Boquete, va posar en valor la 
coordinació i la feina en comú 
a l’hora de donar resposta als 
reptes que els assistents a la 
Jornada han de superar en la 
seva tasca quotidiana.
Alfons Formariz va fer una 
interessant ponència en què 
va exposar algunes reflexions 
sobre les habilitats que són 

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dimarts, 3 de novem-
bre, en el marc dels Cercles 
de Comparació Intermunicipal 
de Seguretat Alimentària, di-
namitzats per la Diputació de 
Barcelona, el tinent d’alcalde 
d’Entorn Comunitari i Coope-
ració de l’Ajuntament d’Igua-
lada, Fermí Capdevila, va 
protagonitzar la ponència La 
seguretat alimentària a l’agen-
da política.  
Capdevila va posar de mani-
fest la gran rellevància de la 
seguretat alimentària en la sa-
lut de la població i, per tant, la 
necessitat d’incorporar-la com 
un tema cabdal dins l’agenda 
política, entenent que el se-
guiment i control dels establi-
ments alimentaris no només 
aporta garanties per la ciuta-
dania, sinó també beneficis 
per als propis establiments. 
Va destacar que, a Iguala-
da, la posada en marxa del 

Programa de Seguretat Ali-
mentària ha permès crear un 
sistema de registres i de clas-
sificació dels establiments de 
la ciutat, acompanyat d’un se-
guit d’inspeccions i d’un acom-
panyament en la millora de les 
mancances que s’hi puguin 
detectar. Es disposa d’un ser-
vei continu d’assessorament 
i informació a la ciutadania i 
s’organitzen de manera periò-
dica cursos de formació en la 
matèria.  
Els Cercles de Comparació 
Intermunicipals (CCI) són un 
instrument de suport a l’avalu-
ació i millora de la qualitat dels 
serveis municipals, que impul-
sa la Diputació de Barcelona. 
A través d’una bateria d’indi-
cadors prèviament consen-
suats, els diferents municipis 
poden comparar els resultats 
de la seva gestió municipal i 
extreure’n els punts forts i les 
oportunitats de millora.   

necessàries a l’hora de fer for-
mació lingüística adreçada a 
persones adultes. La seva in-
tervenció va tenir un bon com-
plement amb el taller que va 
dinamitzar Jaume Sans, cen-
trat, precisament, en l’aplica-
ció del tallerisme a les aules.
Finalment, en l’apartat d’ex-
periències, es van exposar 
les xerrades sobre diversitat 
lingüística a instituts de se-
cundària que s’han fet a Es-
parreguera; la implementació 
del decreta d’acollida a l’Anoia 
i experiències i materials als 
cursos del Programa de Rein-
corporació al Treball.

Aquesta era la vuitena edició de la jornada, es va fer a la sala de plens del Consell Comarcal.

“Los Salvajes”, en el proper 
Sopar de Rockers

REDACCIÓ / LA VEU

El proper 27 de novembre, a 
les 9 del vespre al Restaurant 
Scorpia, tindrà lloc una nova 
edició del “Sopar de Rockers”, 
que un grup d’igualadins ce-
lebra anualment, i amb molta 
participació. Aquest any cele-
bren el 11è sopar i una vegada 
més hi haurà actuació musical 
amb cançons dels anys 60’ – 
70’. Hi participaran “Los Salva-
jes”, un mític conjunt del rock 
espanyol, i “una actuació sor-
presa d’un artista vingut des 
de molt lluny”. “Los Salvajes” 
són Delfín Fernández (bate-
ria), Sebas Sospedra (guitarra 

baixa y cors), Julián Moreno 
(guitarra rítmica), Carles Fo-
nollosa (Guitarra solista i cors) 
i  Luis Barbero (cantant). 
Preu del menú, que inclou 
l’actuació musical: 30€. Ja 
ens avisen els organitzadors 
que hi  haurà, a part del menú, 
servei de begudes, abans i 
després del sopar i com sem-
pre a càrrec del consumidor 
(és a dir, cadascun es paga 
els seus vicis!!)
Podeu escollir el vostre menú 
i confirmar la vostra presència 
el més aviat possible a Marti 
Martínez, Pedro Dávila i Juan 
Antonio Martínez.  

REDACCIÓ / LA VEU

Una vintena de persones, 
entre directius i gerents de 
petites i mitjanes empreses 
de la comarca van començar 
divendres passat el primer 
programa de Direcció General 
(Management Development 
programme - MDP) que té lloc 
a Igualada, al Campus Univer-
sitari. 
La formació organitzada per 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia compta amb la garantia de 
l’escola de negocis EADA. 
En aquest sentit, l’equip de 
docents està format per 8 
experts assignats per dur a 
terme aquest programa, en 
funció de la seva experiència 

Una vintena d’empresaris en el curs 
de Direcció General al Campus

en l’àrea de coneixement re-
querida.
El programa, molt pràctic, ofe-
reix un recorregut per les dife-
rents àrees de l’empresa faci-
litant als participants les eines 
de gestió global. També és un 
estímul per canviar i millorar 
coneixements, contrastant al-
tres maneres de fer i assolir 
resultat amb eines pràctiques 
i innovadores de millora de la 
gestió. A més és un fòrum per 
compartir inquietuds i proble-
màtiques comunes en un pro-
fitós networking. 
Des de la UEA organitzar i 
participar en formacions com 
l’MDP es considera “una opor-
tunitat per ajudar a la competi-

tivitat empresarial a través del 
coneixement, i oferir acompa-
nyament, valor i eines a les 
empreses”. Amb aquest pro-
grama formatiu la Unió Em-
presarial de l’Anoia, amb una 
experiència formativa de més 
de 25 anys, fa un pas més 
enllà i aposta per la formació 
executiva de qualitat a la nos-
tra comarca.
Igualada com a ciutat del co-
neixement dona suport a la 
UEA en aquest projecte, amb 
l’objectiu de treballar per la di-
namització i competitivitat dels 
sectors econòmics i industrials 
a través de diferents progra-
mes que ajudant a les nostres 
empreses.
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Igualada acollirà la 31a. edi-
ció dels Campionats de Ca-
talunya Universitaris, que 
enguany coordina la UOC. 
Per primer cop, la competició 
d’esports d’equip es farà ínte-
grament en un municipi, que 
rebrà el nomenament de Vila 
Esportiva Universitària 2016, 
gràcies a l’acord entre l’Ajun-
tament d’Igualada i l’Esport 
Català Universitari. 
El complex esportiu Les Co-
mes d’Igualada serà la seu on 
el dia 17 de novembre s’inau-
guraran els campionats, que 
enguany coordina la Univer-
sitat Oberta de Catalunya en 
col·laboració amb la Universi-
tat de Girona i amb el suport 
de la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya.  
Durant quatre mesos, 108 
equips de les diferents univer-
sitats catalanes competiran 
en les disciplines de bàsquet, 
handbol, futbol sala, voleibol, 
rugbi, futbol 7 femení i futbol 
11 masculí. En l’edició anterior 
hi van participar més de 5.500 
persones.  
 
Igualada, Vila Esportiva Uni-
versitària 
La distinció «Vila Esportiva 
Universitària» va ser creada 
en l’edició anterior dels Cam-
pionats de Catalunya Uni-
versitaris per a distingir els 
municipis que promouen l’es-
port universitari i hi participen 
activament albergant la majo-

La presentació dels campionats es va fer dimecres a l’Ajuntament.

Igualada acollirà la setmana que ve els 
Campionats de Catalunya Universitaris

Nova delegació a l’Anoia 
de l’Associació Celíacs 
de Catalunya

ria de la competició d’esports 
d’equip a les seves instal·
lacions esportives. 

L’Esport Català Universitari 
fomenta l’esport  
És l’ens que agrupa totes les 
universitats catalanes i des del 
qual es coordinen els Campi-
onats de Catalunya Univer-
sitaris. El seu objectiu és el 
foment de la pràctica esporti-
va entre els membres de les 
comunitats de les universitats 
catalanes (estudiants, perso-
nal docent i investigador PDI i 
personal d’administració i ser-
veis PAS). 
Per això organitza competi-
cions esportives i promou els 
valors i l’esperit esportiu dels 
seus participants. La coordi-
nació dels campionats és ro-
tatòria: cada curs l’assumeix 
una universitat diferent. En-
guany toca a la UOC.  
Els Campionats de Catalunya 

Àlbum Històric

Amb aquest renom es conei-
xia al fotògraf i arxiver Proco-
pi Llucià Torreguitart, nascut 
a Igualada  en el 1897. Fou 
un dels fundadors de l’Agru-
pació Fotogràfica d’Igualada, 
l’any 1929 i quant, tres anys 
després, es creà l’Arxiu Fo-
togràfic Municipal el desig-
naren per ser-ne el respon-
sable. Fou autor de moltes 
fotografies que enriquiren 
aquella modèlica coŀlecció.
Ja en el 1925 va obtenir el 
“Gran Premi” de l’Exposició 
Històrico·Fotogràfica de Ca-
talunya. El 1939 obrí un es-
tabliment - estudi, al carrer 
de la Soledat.
Va morir l’octubre de 1961. 
Amb motiu d’haver assolit els 
30 anys en l’ofici, durant la 
Festa Major de l’any abans, 
l’Ajuntament l’homenatjà 
amb una exposició, a la sala 
Municipal, i editant un llibre, 
amb fotografies seves, quant 

l’Arxiu ja en tenia 4.000 de 
catalogades.
El Premi Ciutat d’Igualada 
de Fotografia, porta el seu 
nom, recordant que fou un 
bon igualadí i un gran mes-
tre per els aficionats a l’art 
de la llum.
Foto: Arxiu Municipal de 
Fotografia, fitxa 7850·agost 
1961

Josep Elias i Farré

El “Copi”

REDACCIÓ / LA VEU

Demà s’inaugurarà a Igualada 
la nova delegació de l’Associ-
ació Celíacs de Catalunya. La 
inauguració de la nova seu a 
Igualada permet a l’associació 
cobrir la major part del territori 
català i assolir així el que ha 
estat el seu objectiu prioritari 
als darrers anys, oferir un ser-
vei de proximitat de qualitat a 
tots els celíacs i celíaques de 
Catalunya, actualment al vol-
tant de les 75.000 persones.
Al front de la nova seu es tro-
ba la igualadina Alba Llorach, 
mare d’un nen i una nena ce-
líacs i sòcia de l’entitat des de 
fa més de 10 anys, qui acom-
panyarà i assessorarà al col-
lectiu celíac de l’Anoia, amb 
la col·laboració d’un grup de 
voluntaris i voluntàries.

Delegació ubicada 
a l’Ateneu Igualadí
La delegació s’inaugura a 
l’Ateneu igualadí (C/Sant Pau, 
9) aquest dissabte 14, a partir 
de les 17:30, en un acte obert 
a tots els celíacs i celíaques 
de la comarca, al que segui-
rà la conferència Com evitar 
la contaminació encreuada 
en la cuina sense gluten. 20 
consells pràctics per una die-
ta segura, que impartiran per 
primera vegada a la ciutat res-
ponsables del departament 
tècnic de l’associació.

A l’acabar, els assistents gau-
diran d’un tast de productes 
sense gluten. Serà aquest un 
bon moment per conèixer-se, 
compartir, i intercanviar expe-
riències. En definitiva, per sa-
ber quines són les necessitats 
del col·lectiu a la comarca.

Trastorn per la ingesta 
de gluten
La celiaquia és un trastorn 
multi orgànic amb base immu-
ne produït per la ingesta de 
gluten i altres prolamines en 
individus genèticament pre-
disposats. 
Es caracteritza per presentar 
manifestacions clíniques va-
riables, dependents del con-
sum de gluten, anticossos es-
pecífics, haplotips HLA·DQ2 i 
HLA·DQ8, i enteropatia. Actu-
alment l’únic tractament de la 
celiaquia o la intolerància al 
gluten és dur una dieta sense 
aquesta proteïna de per vida.
L’Associació Celíacs de Ca-
talunya fou la primera orga-
nització constituïda a l’estat 
espanyol en defensa dels 
interessos de les persones 
celíaques. Fundada a l’any 
1977 i declarada Entitat d’Uti-
litat Pública al 1982, compta 
en aquests moments amb 
més de 7.000 famílies sòcies, 
aproximadament uns 10.000 
celíacs i celíaques d’arreu el 
nostre país.

Universitaris Són un esdeveni-
ment de llarga tradició i reper-
cussió estudiantil que se cele-
bra des de fa 31 edicions. Els 
diferents serveis d’Esports de 
les universitats són els encar-
regats d’organitzar els Campi-
onats, de manera que fomen-
ten l’activitat física i esportiva 
a les universitats i faciliten la 
compaginació de la vida aca-
dèmica i l’esportiva.  
La presentació dels Campi-
onats als mitjans de comu-
nicació de l’Anoia ha tingut 
lloc dimecres a l’Ajuntament 
d’Igualada i hi han participat 
l’alcalde i la regidora d’Esports 
del municipi, Marc Castells i 
Rosa Plassa; el secretari ge-
neral de l’Esport, Ivan Tibau; 
la delegada territorial de la 
UOC a les comarques cen-
trals, Mònica de Llorens, i el 
cap del Servei d’Esports de la 
mateixa universitat, Toni Man-
zanares.     

“La Caixa” ajuda a financiar la reforma 
del Centre Obert Montserrat
REDACCIÓ / LA VEU

El departament d’Acció Soci-
al de l’Ajuntament d’Igualada 
i l’Obra Social “la Caixa” han 
col·laborat en la reforma de la 
cuina del Centre Obert Mont-
serrat. L’antiga instal·lació, 
construïda fa vint anys, pre-
sentava importants mancan-
ces i falta d’espai i ara, amb 
una actuació de reforma de 
5.300 euros, s’ha modernitzat 
i endreçat. 
A partir d’aquest curs 2015·
2016, amb aquesta millora, 
els infants de 4 a 12 anys del 
Centre Obert Montserrat po-
dran gaudir d’un renovat espai 
on dur a terme les seves pri-
meres passes culinàries. 
Els centres oberts són serveis 
diürns que realitzen una tasca 
socioeducativa, en el temps 
lliure, per a donar suport, es-
timular i potenciar l’estructura-
ció i el desenvolupament de la 

personalitat i la socialització, 
l’adquisició d’aprenentatges 
bàsics i d’esbarjo, compen-
sant les mancances socials 
dels infants i joves atesos. 

Són serveis que promouen 
l’aplicació pràctica dels drets i 
deures dels infants, els joves i 
les seves famílies. 
 

Així ha quedat la nova cuina del Centre Obert del barri de Montserrat.
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El passat dissabte, 7 de no-
vembre, s’ha dut a terme una 
jornada de portes obertes amb 
tres visites guiades a la res-
taurada Adoberia Bella que, 
a partir d’aquest mateix mes 
de novembre, serà la seu de 
l’Igualada Leather Cluster Bar-
celona, el clúster que agrupa 
les empreses que produeixen 
i exporten pell de qualitat a la 
capital de l’Anoia. 
Les visites han estat encap-
çalades, per part de l’Ajunta-
ment, per l’alcalde, Marc Cas-
tells, i per la tinent d’alcalde 
de Dinamització Econòmica, 
Àngels Chacón i, per part del 
Gremi de Blanquers, pel seu 
president, Xavier Badia, i per 
Miquel Vila. Aquest edifici, si-
tuat al barri del Rec i que ha 

La jornada de portes obertes es va fer el passat dissabte.

Visites guiades a la renovada 
Adoberia Bella

estat rehabilitat integralment 
durant els darrers dos anys, 
acull també equipaments com 
l’Oficina de Millora del Barri 
de Sant Agustí, comparteix 
pati amb el Museu de la Pell 

El preu s’ha convertit en 
l’element més important en 
la decisió de compra. D’ací 
l’èxit d’esdeveniments com 
el Rec i de la compra per 
internet. Trobar bones mar-
ques a preus molt baixos. I 
després la il·lusió i l’emoció 
fa la resta. Serveix per tro-
bar un hotel, comprar bitllets 
d’avió o peces de roba. Ara 
els preus no són fruit d’un 
escandall, sinó del moment 
i el lloc. Sempre hi haurà qui 
comprarà productes sen-
se importar-li el que paga, 
però la classe mitjana -que 
és la protagonista del que 
en diem “els mercats”- és 
cada vegada més sensible a 
aquest component. I es mo-
bilitza per comprar gangues.
La quota de preus baixos 
està en relació amb la ca-
pacitat de despesa. A Es-
panya el “low cost” tèxtil és 
substancialment més gran 
que a molts altres indrets 
d’Europa. Zara va començar 
el procés i l’han seguit al-
tres, com Mango, Desigual 
o Cortefiel. Inicialment es 
percebien com barats, però 
ara dels seus productes 
en diuen “fast fashion”. Fa 
anys Carrefour era qui més 
roba venia. Avui els xinesos. 
Però fa pobre. Ara la vesti-
menta s’ha tornat interclas-
sista i de difícil classificació. 
Hi ha grups especialitzats 
com Decathlon -on les ven-
des tèxtils són el 50% de la 
facturació- o específics com 
Intimissimi. Nike ven samar-
retes del Barça i la gent les 
porta pel carrer. Inditex, en 
el punt més àlgid de la cri-
sis, va potenciar la marca 
Lefties que eren productes 
de tara, barrejades amb ob-
solets -no de temporades 
anteriors perquè Zara tre-
balla fent col·leccions con-
tínues pel punt de venda- i 
ha acabat aprofitant-la per 
lluitar en llocs com Portu-
gal contra d’altres marques 
-com Primark- i productes 
venuts on line. 
Els productes a preus bai-
xos han anat creixent arreu. 
La moda s’ha banalitzat. I 
vestir-se de manera “infor-
mal”, ha anat guanyant es-
pai. Avui “estar al dia” vol dir 
no portar corbata. Però en 
diem “casual”. Es viu amb 
les sobreposicions de peces 
diferents. Una samarreta, 
una brusa, un jersei, un fou-
lard i moltes anells i polse-
res, generalment de poca 
qualitat, fetes per algun fill 
o per una persona que es 

PERE PRAT

vol recordar. I en diem “per-
sonalitzar la vestimenta”. 
I ho justifiquem en canviar 
la mirada i retornar el valor 
a les coses. Així ningú sap 
què posar-se. Però només a 
Catalunya es llencen 60.000 
tones de vestuari usat.
Existeix una realitat social 
derivada del model econò-
mic. La precarietat laboral i 
l’atur sever que s’està patint, 
condueixen a salaris baixos 
i una renda disponible peti-
ta per a una gran part de la 
població. S’augmenta la po-
larització entre rics i pobres. 
I la classe mitjana (també el 
món de les marques) es tro-
ba encaixonada al mig. És 
qui més pateix pels preus i 
per voler seguir mantenint 
les aparences. El consum 
segueix sent l’epicentre cul-
tural en la seva vida i una 
renda menor no apaivaga 
les ganes de comprar. I els 
“mercaders”, sempre atents, 
miren de satisfer-les. No vo-
len ser industrials i s’han tor-
nat comerciants. 
De la necessitat se’n fa vir-
tut. Per poder presumir, es 
compra roba a bon preu. 
Volen creure que són un 
“producte de moda”, enca-
ra que sigui un jersei amb 
tares i forats evidents, però 
amb un cocodril brodat “de 
marca”. Així els espais del 
Rec i  d’internet acaben sent 
un vehicle de satisfacció. 
També “d’anestèsia social” 
per a pal·liar l’escassetat de 
recursos. Genera un efecte 
balsàmic comprar, a meitat 
del preu de l’etiqueta, pro-
ductes que les operàries 
de qualsevol fàbrica iguala-
dina, acostumades a fabri-
car bé, hauria llençat a la 
brossa. Però ara s’han con-
vertit en trofeus de caça en 
aquest món de l’aparença. 
Com també ho són els jocs, 
pel·lícules i música que “es 
baixen sense pagar” (sigui 
legal o no). O posar o mi-
rar Facebook, Twitter o You 
Tube, perquè dóna rellevàn-
cia o per divertir-se gratis. 
Poc importa si la roba ha es-
tat produïda a Bangladesh 
en condiciones inaccepta-
bles i que sigui presentada 
en edificis ruïnosos de fàbri-
ques tancades. N’hi ha prou 
per fer un bon màrqueting 
que consoli la mala consci-
ència. I que la roda no es 
deturi. El negoci és el ne-
goci. I mentre “experimen-
tal retail” atreu gent de tot 
arreu, el comerç tradicional 
fa badalls. Són nous temps.

Nous temps

d’Igualada i, en el futur, podrà 
rebre també mostres i expo-
sicions que ajudin a posar 
en valor el passat i el present 
adober de la ciutat.

REDACCIÓ / LA VEU

La consellera de Governació 
i Relacions Institucionals de 
la Generalitat de Catalunya, 
Meritxell Borràs, va signar el 
Llibre d’Honor de la l’Ajunta-
ment d’Igualada el passat di-
vendres, 6 de novembre, en el 
marc d’una visita institucional 
a les comarques de l’Anoia, 
el Bages i el Solsonès. Borràs 
va mostrar la màxima predis-
posició a col·laborar amb els 
municipis i, de la seva ban-
da, l’alcalde de la ciutat, Marc 
Castells, li va refermar el com-
promís del govern municipal i 
del consistori amb el govern 
del país.
 

L’alcalde Marc Castells amb la consellera Borràs.

Visita institucional de la consellera de 
Governació, Meritxell Borràs

REDACCIÓ / LA VEU

L’alumne de l’IES Pere Vives 
Vich, David Valls, ha elaborat 
un vídeo les visions del qual al 
conegut portal Youtube servi-
ran per beneficiar el Banc de 
Queviures del a ciutat.
Valls ha realitzat el Treball de 
recerca sobre el món de la pu-
blicitat. “Com a part pràctica 
he portat a terme l’elaboració 
d’una campanya publicitària 
del Banc de Queviures”, ens 
explica. Per part del Banc, 
han acceptat de que aquests 
anuncis siguin penjats a les 
xarxes socials. La campanya 
compta d’anuncis en vídeo, 
gràfics i per ràdio. 
Podeu veure el vídeo a www.
youtube.com/dvallss. El ca-

Un alumne de l’IES Pere Vives elabora un 
treball en benefici del Banc de Queviures

nal està programat per tal de 
poder obtenir beneficis amb 
l’anunci, de manera que depe-
nent de les visualitzacions que 

tingui es poden obtenir més di-
ners. El 100% d’aquests bene-
ficis aniran destinats al Banc 
de Queviures d’Igualada.
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10%  De descompte

15%  De descompte

25%  De descompte

2x1

50%

De dilluns a diumenge dia de l’espectador

Viatges amb autobús

20%  De descompte

 

Menys mobiliari i cotxets

excepte màquines
i reportatges

 

excepte rebaixes o
altres promocions
no acumulables 

+ sorteig
mensual

 5%  De descompte

 

fi ns al  50%  De descompte

20%
ulleres graduades

10%
ulleres de sol

 10% a 30%  de descompte

 3%, 5% i 10% excepte  rebaixes

excepte vestits
de nuvi

no acumulable a
altres promocions

excepte rebaixes

no acumulable a
rebaixes ni
altres promocions

excepte rebaixes

en instal·lacions
en seguretat

en material per
a l’audició

excepte rebaixes
i altres promocions

en material esportiu 

en perfums i cosmètica 

no acumulable a
altres promocions

excepte rebaixes

excepte merceria

en determinats
articles

en cosmètica i serveis

excepte promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

Passió Esparreguerra + excursió ceràmiques
Teatre a Barcelona 
Pastorets de Calaf

en vins i caves
excepte promocions

excepte rebaixes

Amb Club la Veu
3% en reserves

i altres promocions

excepte rebaixes

Revista de caça
de Catalunya
www.cinegetica.cat
edició bimestral

i altres promocions

excepte rebaixes

excepte promocions

i altres promocions

excepte llibres
i col·leccionisme

en mobiliari i aixetes
 

en productes de
dietètica

de descompte en
brodats

 en sabates
de seguretat

no acumulable a
altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

també a Trias-Shop
introduint el
codi STRIAS10

en tints i metxes

excepte productes

 en roba i complements

en roba i complements

 en tots els serveis

Museu de la Pell i
Museu Paperer

En temporada 
de la Passió

en aliments i
accessoris

 de descompte

 Avantatges del Club del Subscriptor                         
   

 En les entrades

33%  De descompte

 Inscripció matrícula

Adults 10 
nens 5

+ INFO TRUCA A:
Tel. 93 804 24 51
www.veuanoia.cat

publianoiadisseny@gmail.com

en neteja al
tren de rentat

il·luminació
Yanso

Ortopèdia Almenar
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L’Alcalde de Vilafranca, Pere 
Regull, i el 1r tinent d’alcalde, 
Francisco Romero, han valo-
rat davant dels mitjans de co-
municació l’al·legació conjunta 
que han presentat la Generali-
tat, i els Ajuntaments de Reus, 
Tarragona i Vilafranca del Pe-
nedès davant el Ministeri de 
Foment per situar la connexió 
entre l’alta velocitat i la xar-
xa ferroviària convencional al 
nord de Vilafranca, a l’àmbit 
La Granada-Lavern.
Pere Regull ha recordat que 
Vilafranca ja fa molts anys 
que va pensar en aprofitar el 
pas de les vies de l’AVE per 
millorar les connexions amb 
Barcelona i Tarragona, situ-
ant-hi una parada de trens 
regionals.“Amb la proposta 
d’aquest intercanviador podrí-
em entrar a Barcelona en 25 
minuts per la línia de l’AVE, 
que no està col·lapsada” ha 
afirmat l’alcalde.
Regull ha explicat que en el 
seu estudi informatiu, el Mi-
nisteri sotmet a consideració 
dues possibles localitzacions 
per a aquesta connexió: l’Ar-
boç o La Granada-Lavern i 
conclou que, tot i ser viables 
tècnicament, cap de les dues 
és socio-econòmicament ren-
table. Les al·legacions con-
juntes demostren, en canvi, la 
viabilitat socioeconòmica dels 
dos emplaçaments i conside-
ren com a idoni l’emplaçament 
de la connexió entre les dues 
xarxes a La Granada atès que 
la rendibilitat econòmica que 
hi hauria si es fes aquí seria 
molt més alta. A més, l’alcal-

El Penedès troba consens a Reus i Tarragona per demanar 
a Madrid un intercanviador de l’AVE i el tren convencional

Francisco Romero i Pere Regull.

de ha argumentat la idoneïtat 
de situar aquesta connexió al 
nord de Vilafranca en base 
al nus de comunicacions, la 
centralitat i la posició d’equi-
distància entre Barcelona i 
Tarragona que té Vilafranca. 
“Que el Ministeri digui que els 
beneficis socials i econòmics 
per al territori no justifica la 
inversió, calculada en uns 30 
milions d’euros, no deixa de 
sobtar bastant, quan tots sa-
bem com s’ha estat invertint 
en aeroports o estacions de 
l’AVE infrautilitzats”, remarca-
va Regull. 
Segons l’alcalde, el Ministeri 
ha infravalorat els beneficis 
socials, en temps de viatge 
i la demanda real de la nova 
infraestructura. En primer lloc, 
la posada en marxa d’aques-
ta connexió permetrà que Vi-
lafranca tingui una connexió 
ferroviària amb Barcelona i 
Tarragona de menys de mit-
ja hora. Aquesta parada, a 
més, podria captar usuaris de 
tot l’Alt i el Baix Penedès i de 
comarques com l’Anoia, que 

veurien millorades les conne-
xions amb els àmbits metro-
politans de Barcelona i de Tar-
ragona-Reus. ”És cabdal que 
ens hàgim posat d’acord per 
aquesta al·legació conjunta. 
Des de Tarragona i Reus han 
vist clar que, situant la nova 
connexió ferroviària a prop 
de Vilafranca, guanyen una 
comarca. Per fi, l’Alt Penedès 
es podrà posar cara al sud i 
no mirarà només com fins ara 
cap a Barcelona. Una penalit-
zació de només 3 minuts amb 
una parada dels trens a Vila-
franca justifica sobradament 
tot el benefici social i econò-
mic que en podrem treure tots 
plegats”, sentenciava Regull.
“A partir d’ara, no sabem què 
dirà el Ministeri. Dependrà del 
context polític, però segur que 
s’ho mirarà amb uns altres ulls 
i difícilment optarà per l’altra 
alternativa. L’any 2000 el Mi-
nisteri ja situava una parada 
de trens regionals a Vilafranca 
per la seva posició central i pel 
fet de ser un nus de comuni-
cacions. És una obra petita. Si 

es fa la connexió de les dues 
xarxes a La Granada-Lavern, 
tindrem la possibilitat que 
s’aturin trens regionals i de 
connectar-nos amb Barcelona 
i Tarragona en uns 25 minuts. 
Ara estem gairebé una hora”, 
explicava Regull. Per l’alcal-
de “l’intercanviador de trens 
a La Granada-Lavern obre 
unes possibilitats immenses 
i imprevisibles per al progrés 
social i econòmic al Penedès. 
Ho diuen els agents socials i 
econòmics. El retorn econò-
mic i social d’aquesta inversió 
seria brutal”.

Per la seva banda, Francisco 
Romero, ha dit que aquest 
és un projecte estratègic “de 
ciutat”, però que depassa 
l’àmbit local per esdevenir 
una “infraestructura de país 
amb uns 400.000 habitants 
com a potencials usuaris. És 
una infraestructura perquè el 
Penedès estigui a la Champi-
ons”. El 1r tinent d’alcalde ha 
valorat molts positivament que 
ajuntaments i Generalitat, de 
diferent color polític hagin arri-
bat a un acord “en què tothom 
sortirà beneficiat”.  

Sant Quintí de Mediona viurà 
diumenge la Fira Mata-degolla
REDACCIÓ / LA VEU

Diumenge 15 de novembre al 
matí els carrers del nucli antic 
de Sant Quintí de Mediona 
seran amb tota seguretat l’es-
cenari de la Fira Mata-degolla 
més concorreguda de tots els 
temps gràcies a la bona salut 
del format que compta amb 
una fira barroca amb més 
de 80 parades, amb quadres 
d’oficis d’aquell temps i, evi-
dentment, la recreació de la 
batalla que va acabar amb la 
crema a mata-degolla de Sant 
Quintí de Mediona el 10 de 
gener de 1714 per part de les 
tropes borbòniques.
Això serà possible gràcies al 
Ball d’en Serrallonga de Sant 
Quintí de Mediona, els Mique-
lets de Badalona, els Mique-
lets de Catalunya i els Hús-
sars de Moià, entre d’altres, 
que s’enfrontaran recreant la 

batalla. A més a més, per a 
qui ho vulgui hi haurà un es-
morzar popular amb pa amb 
tomàquet, botifarra a la brasa 
i bolets.
Es dóna la rellevància que 
durant tota aquesta setmana 
Sant Quintí de Mediona ha 
estat el municipi convidat al 
programa de TV3 Divendres, 
presentat per Espartac Peran 
i Helena García Melero, i en el 
qual han explicat les caracte-
rístiques i tradicions d’aques-
ta vila del Penedès, entre les 
quals hi ha la Fira Mata-de-
golla, que s’ha pogut donar a 
conèixer a tot Catalunya amb 
quotes molt bones de share 
televisiu.
Com que s’espera una gran 
afluència de gent, l’Ajunta-
ment ha previst adaptar zones 
especials d’aparcament.

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

Nº BIC / CODI SWIFT:  CAIXESBBXXX

www.ajudalowen.org



21

Comarca

14
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
13 de novembre de 2015

LA TORRE DE C. / LA VEU

El proper 15 de novembre la 
Torre de Claramunt celebrarà 
una festa dedicada a la Cas-
sola de Vinya i l’Olla de Murri. 
La matinal tindrà lloc de les 
9 del matí a les 2 del migdia 
al nucli de Vilanova d’Espo-
ia. D’aquesta manera, des 
de l’ajuntament de La Torre 
es fa una aposta per descen-
tralitzar les activitats del casc 
antic i donar joc al nombrosos 
nuclis que formen el municipi. 
 Una vegada més, la Torre de 
Claramunt fa un homenatge a 
les seves arrels i al llegat de 
tots aquells que durant molts 
anys van treballar a la vinya, 
posant en valor elements tra-
dicionals com la cuina de vi-
nya i les barraques de pedra 
seca. 
En aquesta edició, a més de 
la Cassola de Vinya es podrà 
tastar l’Olla de Murri, una altra 
especialitat de la cuina de pa-
gès, en aquest cas típica de 
l’hivern. Una de les principals 
novetats és l’emplaçament de 
la fira, que aquesta vegada es 
trasllada al nucli de Vilanova 
d’Espoia, on els veïns s’han 
implicat de ple per garantir 

l’èxit de la festa. 
Un dels principals atractius de 
la fira serà la degustació de la 
Cassola de Vinya i de l’Olla 
de Murri, una reivindicació de 
la cuina pagesa feta amb pro-
ductes de la terra i de màxima 
qualitat. L’Olla de Murri era el 
menjar d’hivern dels pagesos 
de la zona que treballaven a 
les vinyes i estaven tot el dia 
fora de casa, està feta amb 
carn dels corrals de pagès i 
productes de la terra de l’èpo-
ca. 
Per a participar de les de-
gustacions caldrà adquirir un 
tiquet, al preu de 8 euros, que 
donarà dret a provar la Cas-
sola de Vinya i l’Olla de Murri, 
acompanyat de vi o cava de 
la terra i també un bunyol de 
postres. A més, al llarg del 
matí totes les persones inte-
ressades podran tastar el vi 
i el cava dels productors de 
proximitat. Els interessats en 
la degustació cal que sàpi-
guen que hi ha un topall de 
300 tiquets a la venta. 
A més de la gastronomia, la 
festa vol posar en valor el pa-
trimoni que suposen les bar-
raques de pedra seca. És per 

La Torre homenatja les seves arrels amb una nova 
edició de la festa de la Cassola de Vinya
La matinal se celebrarà el 15 de novembre a Vilanova d'Espoia i incorpora el tast de l'Olla de Murri

això que al llarg del matí es 
podrà participar en un taller 
de construcció de barraques 
pedra adreçat als més petits, 
que podran descobrir com es 
construïen. També es farà 
una exhibició d’una barraca 
de pedra construïda pels ve-
ïns de Vilanova d’Espoia, i es 
realitzarà una ruta a peu per 

descobrir les barraques que 
es conserven a l’entorn d’Es-
poia i La Serra.
Paral·lelament, mentre es va-
gin coent les cassoles, hi hau-
rà activitats que amenitzaran 
la jornada. Per exemple, es 
faran diferents demostracions 
de desgorjament d’ampolles 
de cava, hi haurà una mostra 

de vins i caves de la zona, 
tindrà lloc una trobada de 
plaques de cava  i intercanvi 
d’exclusives plaques comme-
moratives de la festa, entre 
altres. A més, a les dues del 
migdia tindrà lloc l’exhibició 
del falcons i gegants de Vila-
nova d’Espoia, entre altres.

LA TORRE DE C. / LA VEU

Agents de la Policia de la 
Generalitat – cos de Mossos 
d’Esquadra van denunciar ad-
ministrativament a tres perso-
nes  per recol·lectar de manera 
il·legal pinyes.
Davant el requeriment de per-
sones afectades, les dotacions 
policials van mobilitzar-se i el 
resultat de les actuacions va 
implicar la localització de vehi-
cles que transportaven els sacs 
amb les pinyes recol·lectades 
il·legalment, fora del període 

hàbil, a les localitats de Moià 
(Moianès), El Brull (Osona) i la 
Torre de Claramunt (Anoia).
Els agents van procedir al co-
mís de les pinyes i dels estris 
utilitzats per agafar-les dels ar-
bres.
Els autors van realitzar la 
recol·lecció de pinyes pinyone-
res fora del període hàbil , no 
disposaven de la corresponent 
llicència, ni del permís del pro-
pietari de la finca,  per la qual 
cosa van ser denunciats admi-
nistrativament.

Els Mossos descomissen pinyes 
recol·lectades il·legalment

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:

696 233 803

Es lloguen despatxos petits 
Preus molt econòmics. 

                 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
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Ple de dilluns va aprovar 
les Ordenances Fiscals per al 
2016. Impostos, taxes i preus 
públics es congelen, va expli-
car el regidor d’Hisenda, Jordi 
Barón, per reduir la càrrega 
fiscal dels veïns i veïnes de 
Vilanova del Camí. L’IBI, una 
de les taxes més importants, 
també es congela i només 
35 rebuts -dels més de 8.000 
que es giren a Vilanova del 
Camí- pujaran l’any que ve. 
Això suposa, va dir Barón, que 
l’import del 99,6% dels rebuts 
es quedin igual o per sota dels 
de l’any passat, compensant 
aquest esforç de contenció de 
l’Ajuntament. La proposta va 
prosperar gràcies al suport del 
PSC, l’únic grup de l’oposició 
que va votar-hi a favor. IPV hi 
va votar en contra i VA i DECI-
DE s’hi van abstenir.
Tot i estar satisfeta de la me-
sura, la regidora de DECIDE, 
Imma González, va dir al Ple 
que no podem oblidar la revi-
sió que es va fer l’any 2008, 
en el moment més àlgid dels 
preus del mercat, que avui 
continua repercutint als veïns 
i veïnes de Vilanova del Camí. 
És una fatídica herència que 
no dóna marge al govern per 
baixar l’impost.

Un aspecte en el que va co-
incidir el regidor de VV, Juan 
Manuel Cividanes, que va 
posar en dubte la congelació 
de l’impost i el fet que l’import 
dels rebuts baixi gairebé en 
el 100% dels casos. Civida-
nes va tornar a recordar que 
aquest és el darrer any que 
l’Ajuntament pot acollir-se a 
les reduccions proposades pel 
govern central i que a partir 
de l’any vinent l’única solució 
serà baixar el coeficient muni-
cipal. 
Tant González com Cividanes 
van criticar també la modifi-

cació de l’ordenança 30 que 
autoritza i regula les terrasses 
del municipi i que grava sobre 
les marquesines. González 
opina que l’impost és injust, 
perquè els propietaris ja pa-
guen per l’ocupació de la via 
pública. També van coincidir 
en la crítica a les bonificacions 
que el govern ha contemplat 
en el cas del pagament anu-
al de les places de lloguer de 
l’aparcament soterrat de la 
plaça del Mercat. González 
diu que amb la mesura es cas-
tiga a les classes més humils.
Per la seva banda Francesc 

L’Ajuntament congela els impostos i taxes municipals per al 2016
Palacios de Vilanova Alternati-
va va defensar l’abstenció del 
seu grup per no obstaculitzar 
la seva aprovació. Va lamen-
tar que no haguessin tingut 
més temps per estudiar les or-
denances, però va aplaudir la 
congelació dels impostos.
La portaveu del PSC, Noe-
mí Trucharte, va començar la 
seva argumentació recordant 
que durant un ple anterior el 
seu grup va presentar una 
moció per rebaixar l’IBI. Una 
vegada coneguts els núme-
ros i comprovat amb els ser-
veis municipals com afectaria 
aquesta rebaixa a les arques 
municipals, van donar suport 
a la congelació proposada pel 
govern. 
Des del govern, Meritxell Hum-
bert, va posar de manifest l’es-
forç que ha fet el govern per 
congelar pràcticament tots els 
impostos. La regidora republi-
cana va destacar que Vilano-
va del Camí és un dels mu-
nicipis de la comarca on, de 
manera global, es paguen uns 
impostos més baixos, xifres, 
va dir, que es poden consul-
tar al portal de la Diputació de 
Barcelona.
Aquest recull de dades que 
ha fet la Diputació, demostra 
que Vilanova del Camí és el 

municipi de la comarca amb 
menor càrrega impositiva. La 
recaptació d’impostos directes 
a Vilanova es xifra en poc més 
de 317 € per habitant mentre 
la mitjana de la comarca és de 
472,45 € per habitant.
Així mateix, aquesta compa-
rativa de la Diputació de Bar-
celona, amb dades del 2014, 
xifren els ingressos corrents 
per habitant al municipi en 
755 € mentre que  la mitjana 
a la comarca és de 1.035 i a 
la província és de 1.089. Pel 
que fa a les despeses, a Vila-
nova del Camí són de 895 € 
per habitant, mentre que a la 
comarca són de 1.215 €/hab, i 
a la província de 1.182 €/hab. 
Les inversions a Vilanova del 
Camí es xifren en 153 €/hab 
mentre que a la comarca  són 
de 240 €/hab i a la província 
135 €/hab. I una darrera dada 
sobre el deute: a Vilanova és 
de 335 €/hab mentre que a la 
comarca supera els 660 € i a 
la província els 590€/hab.
Podeu consultar aquestes i al-
tres xifres a la pàgina web mu-
nicipal: vilanovadelcami.cat. A 
la pestanya Municipi hi ha una 
entrada directe a la plataforma 
Hermes: el programa d’esta-
dístiques de la Diputació de 
Barcelona.

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Per aquest diumenge l’escola 
de Dansa, Música i Teatre de 
Vilanova, Artístic, ha progra-
mat el segon festival flamenc 
Juani Cruz, coincidint també 
amb el cinquè aniversari de la 
proclamació del Flamenc com 
a Patrimoni de la Humanitat. El 
festival  començarà a les 7 de la 
tarda, a Can Papasseit, i el preu 
de l’entrada és de 3 €. Els di-
ners recaptats aniran destinats 
íntegrament a la Casa dels Xu-
klis d’AFANOC, l’Associació de 
nens amb càncer. 
Des de l’escola volen retre ho-
menatge a la que va ser una 
alumna durant 25 anys al cen-
tre i que ja fa uns quans va tras-
passar com a conseqüència 
d’un càncer. Juani Cruz, segons 
ens deia Rosalba Sánchez, di-
rectora d’Artístic era una dona 
molt lluitadora i plena de vida i 
també una gran amiga. 
El fet que els diners recaptats 
vagin destinats a la Casa dels 
Xuklis el justifica el fet que ha-
gin visitat personalment la casa 
i hagin contemplat la tasca que 
s’hi està fent, acollint a totes 

les famílies amb nens que se-
gueixen tractaments per la lluita 
contra el càncer. No descarten 
col·laborar un altre any amb 
una altra entitat, però de mo-
ment segueixen molt implicats 
amb aquesta. 
I com no podia ser d’una altra 
manera, una de les persones 
que també els donarà un cop 
de mà és Joan Lara, que a ban-
da de ser un reconegut espor-
tista de la comarca és un dels 
voluntaris de la Casa dels Xu-
klis més populars a l’Anoia.
Tornant al festival flamenc, 
Sánchez avança que serà molt 
entretingut i que ha comptat 
amb diferents entitats i perso-
nes per fer-ho possible, com 
és el cas del Coro Rociero de 
la casa de Andalucía, entre d’al-
tres. 
Les entrades es poden comprar 
de manera anticipada a l’escola 
Artístic tots els dies de 6 a7 de 
la tarda. A banda d’aquest fes-
tival flamenc de diumenge, el 
centre ja està treballant en un 
altre projecte que Rosalba ens 
avançava en primícia per a Rà-
dio Nova.

El II Festival Flamenc Juani 
Cruz d’Artístic compromès 
amb la Casa dels Xuklis

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Els efectes de la tempesta de 
primers de novembre enca-
ra es deixen notar a Vilanova 
del Camí. Aquests dies hem 
vist com s’estan fent treballs 
de neteja del riu Anoia al seu 
pas pel Parc Fluvial. Les for-
tes pluges que van caure van 
arrencar prop de 50 metres de 
tanca de fusta i va acumular 
molta brutícia, troncs, fang i 
fullaraca, però també plàstics 
i altres residus que s’estan re-
tirant del riu. 
Els treballs de neteja han co-
mençat per la part posterior a 
la presa on havia quedat acu-
mulada una gran quantitat de 
branques i fusta però on han 
sortit també altres objectes 
que segons expliquen des de 
la regidoria de Medi Ambient 
“el riu ha arrossegat des dels 
horts d’Igualada”. Una caseta 
d’obres, bombones de butà i 
de càmping, bidons, dipòsits 
d’aigua, i fins i tot alguna bici-
cleta i un cotxet per a nadons. 
Alguns d’aquests objectes han 
quedat atrapats al canyís que 
ha quedat doblegat sobre el 

riu per l’efecte de la pluja. 
Les tasques de neteja conti-
nuen avui a l’alçada del pont 
de Can Titó. Una retroexcava-
dora eruga i un operari muni-
cipal estan retirant la brossa 
acumulada als pilars del riu. El 
regidor de Medi Ambient, Luís 
Perea, explica que les tasques 
continuaran per la neteja de 

Retiren del riu, a la zona vilanovina, una gran 
quantitat de residus arrossegats per les 
pluges del 2 de novembre

les dues passeres de formi-
gó que comuniquen les dues 
bandes del riu. La primera que 
netejarà és la que hi ha sota 
l’Ajuntament on s’hi ha acumu-
lat  plàstics i brossa que tapen 
els ulls de la passera. Cap a 
finals de setmana s’ocuparan 
del segon pas del riu que està 
per sota d’Ecovilanova.
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MONTBUI / LA VEU

Aquest dilluns va tenir lloc a 
l’Ajuntament de Montbui l’ac-
te de signatura d’un conveni 
entre l’Ajuntament de Montbui 
i els responsables de l’Aula 
d’Orquestra, un projecte portat 
a terme per una entitat sense 
ànim de lucre i que aposta per 
l’ensenyament musical a tra-
vés de l’orquestra. L’objectiu 
és la realització d’una Aula 
d’Orquestra que acosti la for-
mació musical als infants de 
Montbui aprofitant les instal·
lacions de Mont·Àgora. Com 
va explicar l’Alcalde Teo Ro-
mero “l’Ajuntament de Mont-
bui dóna suport a aquesta 
iniciativa que pretén acostar 
la formació musical als més 
joves del nostre municipi. És 
una continuació del treball 
ben realitzat durant els darrers 
anys, i que hem pogut veure 
amb activitats com els violins. 
Volem acostar l’educació mu-
sical als nostres infants, apro-
fitant els nous equipaments 
de qualitat dels quals dispo-

sem”. Mitjançant aquesta col·
laboració, els alumnes que 
vulguin prendre part en aques-
ta Aula Orquestra –nens i ne-
nes nascuts entre el 2004 i el 
2008· realitzaran dues i mitja 
de classe setmanals. Hi hau-
rà classe d’orquestra i també 
classe d’instrument. Per ins-
criure’s a l’Aula Orquestra no 
és necessari haver tocat un 
instrument amb anterioritat.
Per formalitzar les inscripcions 
a l’Aula d’Orquestra cal portar 
la butlleta d’inscripció a l’Espai 
de les Arts i del Coneixement 
Mont·Àgora, els dimecres, di-
jous i divendres de 10 del matí 

Conveni per dur a terme una 
Aula d’Orquestra, a Mont-Àgora

a 1 de la tarda; i també de cinc 
a set de la tarda. 
El preu per als alumnes em-
padronats a Montbui és de 18 
euros al mes. Els alumnes de 
fora del municipi hauran de 
pagar 25 euros al mes. S’es-
pera poder començar amb les 
classes durant la segona quin-
zena d’aquest mes. Des de 
l’Àrea de Cultura de l’Ajunta-
ment de Montbui s’ha treballat 
intensament per tal de poder 
donar a conèixer aquesta inici-
ativa. També s’han editat car-
tells i tríptics informatius que 
es repartiran per les escoles 
del municipi.

MONTBUI / LA VEU

Dissabte va tenir lloc la inicia-
tiva comercial Montbui Stores 
1.0, promoguda per la Unió 
d’Establiments de Montbui 
(UEM) i que va comptar amb 
el suport de l’ajuntament de 
Montbui a través de Montbui 
Comerç. La jornada comer-
cial es va dur a terme al car-
rer Òdena –el primer segons 
s’entra a Montbui des del barri 
de les adoberies d’Igualada·. 
La jornada va coincidir el dia 
de més activitat del REC.012, i 
també tenint en compte la pro-
ximitat d’aquest espai amb les 
“pop up stores” igualadines.
Diferents comerços i serveis 
del municipi hi van prendre 
part. Com acostuma a suc-
ceir en aquestes ocasions, la 
valoració realitzada pels es-
tabliments participants varia 
segons les vendes obtingu-
des, però la sensació era que 
s’havia aconseguit un major 

volum de negoci que en altres 
sortides realitzades pel co-
merç montbuienc. Durant tota 
la jornada es van poder co-
nèixer i adquirir els productes 
exposats en els estands del 
Montbui Stores 1.0. A partir 
de les 7 de la tarda va arribar 
un dels moments àlgids de la 
jornada, amb l’actuació en 
concert musical dels Q·Sticks. 
Aquest duet format pels mú-
sics anoiencs Santi Méndez i 
Francina Cantarell va amenit-
zar les compres vespertines, 
generant un gran ambient i 
conformant un espai molt vi-
sitat, especialment per totes 
les persones que passaven 
per aquest espai. Molts mont-
buiencs, i també persones 
d’altres municipis que estacio-
naven el seu vehicle en el ter-
me municipal montbuienc per 
anar al REC.012 van visitar 
també el Montbui Stores 1.0. 

El Montbui Stores 1.0, amb 
bona nota

MONTBUI / LA VEU

Un “ex libris” és una marca 
o segell en un llibre per indi-
car·ne la propietat. Pot ser 
de molts tipus: un text i una il·
lustració, una nota manuscri-
ta, una estampa, una etiqueta, 
un segell, etc. Normalment 
es col·loca a les guardes del 
llibre i sempre porta el nom 
del propietari precedit de la 
paraula llatina “ex libris” o al-
guna altra variant. La marca 
acostuma a sintetitzar la per-
sonalitat del propietari. Amb 
motiu del 20è aniversari de la 
biblioteca montbuienca i de la 
commemoració de l’Any de 
les Biblioteques, ofereix un 
taller adreçat a adults i joves 
per aprendre a dissenyar i co-
nèixer les diverses tècniques 
d’impressió, des de les més 
tradicionals a les més actuals. 
El taller està adreçat a tot-
hom qui vulgui personalitzar 
els seus llibres amb l’objectiu 
d’identificar·los i evitar·ne la 
pèrdua. Finalment tots els par-

ticipants crearan el seu propi 
ex libris. El taller, per Juanjo 
Navarro, té una durada de 
tres hores i es farà els dies 25 
de novembre i 9 de desembre. 
Cal inscripció prèvia i és gratu-
ït. Amb la mateixa intenció, la 
biblioteca també ha organitzat 
un taller de biblio·scrap impar-
tit per Alfil.be i adreçat a nens 
a partir de 8 anys. En aquest 

cas aprendran a confeccionar 
un punt de llibre amb la tècni-
ca de l’scrapbooking utilitzant 
diferents retalls de papers i 
adornaments . Serà el dime-
cres dia 18 de novembre, a les 
6 de la tarda. Les places són 
limitades. Per fer les inscrip-
cions es pot trucar el telèfon 
938052666

Taller d’ex-libris, a la Biblioteca Mont-Àgora

VIVER 
DE MICROEMPRESES

Estàs cansat de treballar
 sol a casa?

Lloguem espais per compartir 
(coworking)

· Mobiliari inclòs
· Al centre d’Igualada

· WI-Fi inclosa
· Sala per a reunions, 

cursos, tallers

Preu molt econòmic

Interessats trucar al
696 233 803

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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LA POBLA DE C. / LA VEU

La consellera de Governació 
i Relacions Institucionals en 
funcions de la Generalitat de 
Catalunya, Meritxell Borràs, 
va visitar, el divendres 6 de 
novembre al matí, la Pobla de 
Claramunt.  La consellera va 
ser rebuda per l’alcalde, Santi 
Broch, i diversos regidors del 
Consistori, a l’Ajuntament.
Meritxell Borràs va signar el 
Llibre d’Honor, a la Sala de 
Plens. L’alcalde li va exposar 
diversos aspectes del municipi 
i alguns dels projectes que es 
volen tirar endavant en aquest 
mandat. En la visita oficial a 
la Pobla de Claramunt van 

acompanyar la consellera, el 
secretari de Cooperació i Co-
ordinació de les Administraci-
ons Locals, Joaquim Ferrer, i 

La consellera de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat visita la Pobla

la directora dels Serveis Terri-
torials de Governació i Relaci-
ons Institucionals a la Catalu-
nya Central, Rosa Carné. 

LA POBLA DE C. / LA VEU

Un concert de rock melòdic i 
una exposició de pintura i di-
buix tancaran, el proper cap 
de setmana, la programació 
de les Festes Culturals a la 
Pobla de Claramunt, que es 
van iniciar a principi de setem-
bre. Aquestes dues activitats 
les organitza la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament.
El concert de rock melòdic 
tindrà lloc el dissabte 14 de 
novembre, a 2/4 d’11 de la nit 
a l’Ateneu Gumersind Bisbal. 
L’actuació anirà a càrrec del 
grup Krater, format pel Cisco, 
bateria; l’Abel, baix; el Sebas, 
cantant i teclats, i el Pep, gui-
tarra. L’entrada serà gratuïta. 
Krater tocaran temes propis i 
versions de cantants i grups, 
com Héroes del Silencio, Bar-
ricada, Eric Clapton, La Renga 
o Salamandra. Durant l’actua-
ció, hi haurà servei de bar.
El diumenge 15 de novem-
bre, a 2/4 d’1 del migdia a la 
Sala Municipal d’Exposicions, 
s’inaugurarà una mostra de 
pintura i dibuix d’Àngel Martí-
nez. La col·lecció, que porta 
per títol Figures, es podrà vi-
sitar fins al diumenge 29 de 

novembre. L’horari d’obertura 
serà de dilluns a dissabte, de 
2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 
del vespre, i el diumenge, de 
les 12 a les 2 del migdia.
Àngel Martínez és llicenciat 
en Belles Arts per la Univer-
sitat de Barcelona. Viu a Or-
dal (Subirats) i compagina la 
seva activitat artística amb la 
docència com a professor al 
Departament d’Arts Aplicades 
al Mur de l’Escola Superior 
d’Art i Disseny de la Llotja de 
Barcelona.
L’artista troba en els cossos, 
en els objectes i en les formes 

Un concert de rock melòdic i una exposició de 
pintura i dibuix tanquen la programació de les 
Festes Culturals

tangibles en general, la princi-
pal font d’inspiració i el motor 
del seu treball artístic. Els dife-
rents temes i motius de les se-
ves pintures i dibuixos tenen 
com a denominador comú una 
acurada recreació de les for-
mes, mitjançant un dibuix pre-
cís, uns volums contundents i 
un tractament nítid de la llum. 
El resultat és una extensa 
galeria de figures humanes, 
personatges imaginaris, ob-
jectes diversos i, recentment, 
uns paisatges atapeïts de flors 
que expressen una personal i 
ferma voluntat de voler existir.

LA POBLA DE C. / LA VEU

La Pobla de Claramunt va re-
captar, el diumenge 8 de no-
vembre, 1.200 euros per a la 
lluita contra el càncer. L’acti-
vitat solidària per recollir fons 
va consistir en una caminada, 
que va arribar a la sisena edi-
ció, i en un esmorzar popular. 
L’acte el va organitzar la dele-
gació poblatana de l’Associa-
ció Espanyola contra el Càn-
cer, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.
Una trentena de persones es 
van trobar a 2/4 de 9 del matí 
a la plaça de l’Ajuntament per 
participar en la caminada, que 
va dirigir el poblatà Àngel Ló-
pez. La boira no va impedir 

que els caminants sortissin 
i fessin un recorregut que va 
passar per la zona de sota del 
Castell de Claramunt, en di-
recció a les Garrigues, i que 
va durar unes dues hores.
Al Teatre Jardí es van reunir 
una trentena de poblatans i 
poblatanes per esmorzar, que 
va consistir en un entrepà i una 
beguda. En un principi, aques-
ta activitat era previst fer-la a 
la plaça de l’Ajuntament però 
la boira va fer que es canviés 
la ubicació. També, i com ja 
s’ha fet en anterior edicions, 
es va sortejar una panera que 
li va tocar a la poblatana Tere-
sa Casadó. 

La Pobla de Claramunt recull 
1.200 euros per a la lluita 
contra el càncer

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

A la Biblioteca de Vilanova del 
Camí s’ha iniciat l’activitat de 
“Lectura en veu alta” adreça-
da a nois i noies d’entre 11 i 
13 anys. Es reuneixen tots els 
dimecres de 5 a 6 de la tarda. 
Per a inscripcions només cal 
adreçar-se al taulell de prés-

tec de la biblioteca i dir que 
voleu participar en aquesta 
activitat. 
D’altra banda aquesta setma-
na la biblioteca acull una nova 
exposició. Es tracta “D’agents 
secrets”. Còmics, llibres i pel-
lícules són aquesta setmana 
els protagonistes tot aprofitant 

l’estrena de la nova projecció 
de James Bond. 
De cara a la setmana vinent, 
aprofitant la Setmana de la Ci-
ència, ja estan organitzat l’ex-
posició, tot i que els més pe-
tits, a la sala infantil ja hi tenen 
llibres exposats sobre el tema. 

Lectura en veu alta i noves exposicions a la 
biblioteca

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i
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ÒDENA / LA VEU

Aquest proper divendres 13 de 
novembre actuaran el Quartet 
Altamira al saló de plens de 
l’Ajuntament d’Òdena a les 9 
del vespre.
Aquesta formació va néixer 
l’estiu del 2012 amb l’objectiu 
de treballar i gaudir del princi-
pal repertori que s’ha escrit per 
quartet de corda, i amb l’inte-
rès d’oferir concerts arreu del 
territori. Els seus components 
han tingut l’ocasió de treba-
llar en diverses formacions de 
cambra i de poder tocar junts 
anteriorment en nombroses 
ocasions, compartint molts as-
pectes comuns i unes trajectò-
ries acadèmiques similars, ja 
que tres dels seus membres 

han estudiat al Conservatori 
de Música del Liceu de Bar-
celona i han continuat la seva 
formació a la ciutat de Tel Aviv 
(Israel). L’estiu del 2013 van 
ser guardonats amb el primer 
premi del Concurs Internacio-
nal “Tocando el cielo” a Panti-
cosa, dins del marc del festival 
que es duu a terme a princi-
pis del mes d’agost. Els seus 
membres són Luis Peña, Jona 
Mestre, al violí, David Andújar 
(viola) i Mariona Tusset (vio-
loncel). Interpretaran obres de 
Beethoven i Shostakovich.
Amb aquesta actuació es 
clourà el Cicle de concerts, 
inclosos en l’agenda de tardor 
del municipi d’Òdena.

El Quartet Altamira clourà el 
Cicle de Concerts de tardor 
avui divendresÒDENA / LA VEU

El nostre municipi ha estat tri-
at com uns dels municipi pe-
tits pioners en la implantació 
del nou DNI electrònic 3.0, un 
document avançat que inclou 
mesures de seguretat que di-
ficultaran la usurpació d’iden-
titat i que podrà ser utilitzat 
com a document de viatge 
electrònic i que permetrà la 
comunicació amb smartpho-
nes. La novetat més gran és 
que en un únic document hi 
haurà la nostra identificació, 
el carnet de conduir i la targe-
ta sanitària.
Així doncs, el proper dia 15 de 
desembre de 2015 de 9 h a 14 
h, aquells veïns del municipi 
d’Òdena que ho vulguin, tru-
cant al telèfon 93 801 74 34 o 
anant a recepció sol·licitant cita 
prèvia, seran atesos per a la 
seva expedició. Hauran, però, 
de passar de nou el dia 18 del 
mateix mes per a recollir el do-
cument entre les 9 h i les 11 h.

El llançament del nou DNI 3.0 
a Catalunya es va realitzar a 
Lleida el passat 3 de novem-
bre, essent la nadadora Mireia 
Belmonte la primera usuària 
a gaudir del primer document 
expedit, i la seva implantació 
s’anirà estenent progressi-
vament a la resta del territori 
nacional.
Entre les principals caracte-
rístiques del nou Document 
Nacional d’Identitat (DNI) es 
troba un xip més ràpid, amb 
més capacitat i certificat com a 
dispositiu segur de creació de 
signatura electrònica recone-
guda, dotant-lo de la mateixa 
validesa jurídica que la signa-
tura manuscrita i, com a con-
seqüència de les capacitats 
tècniques esmentades, el DNI 
3.0 podrà ser utilitzat com a 
document de viatge electrònic.
D’altra banda, permetrà la co-
municació amb telèfons intel-
ligents  smartphones a través 
d’una antena de radiofreqüèn-

cia i via NFC (tecnologia de 
lectura sense contacte).
Els usos més immediats dels 
serveis associats al DNI 3.0 
es dirigeixen a fer distintes 
aplicacions per a mòbils, al-
trament conegudes com apps, 
tant públiques (Agència Tri-
butària, vida laboral o punts 
del permís de conduir) com 
privades (autoritzacions per 
recollida de paquets de cor-
reus o retirada de medicines 
a les farmàcies,...), accés rà-
pid pels controls de frontera 
dels aeroports, el pagament 
de taxes a l’administració, co-
municació directa amb distints 
organismes com l’Ajuntament, 
la Policia o la Seguretat Social 
o permetre a la policia la con-
sulta in situ dels antecedents, 
historial o infraccions prèvies 
d’un ciutadà col·locant el DNI 
en una tauleta dels agents 
sense haver de desplaçar-se 
a dependències policials.

Òdena, municipi pioner en la campanya del 
DNI electrònic 3.0

ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena ha pre-
sentat al·legacions davant el 
nou Pla de Transport de Viat-
gers de Catalunya 2016-2020, 
perquè considera que no re-
cull les necessitats dels ciuta-
dans i ciutadanes del municipi.
La situació actual del transport 
públic al municipi és molt pre-
cari, l’autobús  que connecta 
Òdena amb l’estació de fer-
rocarrils d’Igualada, arriba 
15 minuts abans de la sortida 
del ferrocarril direcció Bar-
celona, i això fa  augmentar 

molt el temps del trajecte.
Dels nuclis del municipi, no-
més Òdena i el Barri Sant Pere 
disposen de servei de trans-
port públic. El nucli de l’Espelt 
no disposa de cap servei i ni hi 
ha la possibilitat d’anar a peu 
o amb bicicleta de forma segu-
ra cap a Igualada.
Hi ha una línia de transport 
que connecta Igualada i Man-
resa, passant pel nucli urbà 
d’Òdena, però sense fer pa-
rada. Tampoc existeix el ser-
vei de taxi, ni cap servei que 
doni cobertura a les masies i 

Moció de defensa d’un transport digne pel 
nostre municipi

habitatges aïllats.
Per altra banda, els alum-
nes de batxillerat o FP, que 
s’han de desplaçar als centres 
d’Igualada, no poden utilitzar 
l’autobús escolar dels alum-
nes de la ESO.
Per aquests motius, en el 
passat ple, es va acordar la 
moció per lluitar contra les 
desigualtats que pateixen els 
odenencs i les odenenques 
respecte la resta de ciutadans/
es de Catalunya, i que els di-
ficulta poder desenvolupar els 
seus projectes vitals.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí vol contribuir en la millora 
de l’ocupabilitat i curricular en 
llengua anglesa de la població. 
En aquest sentit, dilluns es va 
portar al Ple l’aprovació de les 
bases per regular la conces-
sió d’una línia de subvencions 
per a aquelles persones que 
vulguin fer un curs d’anglès de 
nivell C1 (advanced). Les ba-
ses obliguen a una assistència 
mínima al 80% de les classes 
i l’obtenció del diploma acre-
ditatiu oficial d’aquest curs en 
qualsevol acadèmia d’anglès 
capacitada per aquest nivell de 
Vilanova del Camí.

El Ple va aprovar les bases així 
com l’obertura de la convocatò-
ria per sol·licitar aquestes aju-
des. Ara, aquesta informació 
es publicarà al BOP i al DOGC 
i s’exposarà a informació públi-
ca durant 20 dies perquè s’hi 
puguin fer al·legacions. Passat 
aquest temps, si no hi ha qües-
tions per resoldre, s’obrirà la 
convocatòria a la que s’hi han 
destinat 5.000 €.
El regidor de VV, Juan Manuel 
Cividanes, es va mostrar favo-
rable al foment de la cultura,de 
la formació i la millora de les 
capacitats curriculars perquè 
pot significar va dir millores de 
feina. El regidor va mostrar els 

seus dubtes però pel que fa a 
la partida que el govern ha des-
tinat a aquestes subvencions, 
5.000 € que diu “caldrà revisar 
l’any vinent per comprovar si 
són suficients o cal ampliar-les 
per donar opció a tots els sol-
licitants”
La titular d’Educació, Meritxell 
Humbert, va explicar al Ple que 
aquesta iniciativa responia a 
la modificació d’una demanda 
que ERC havia fet en l’anterior 
mandat. ERC va plantejar en 
aquell moment la realització de 
cursos d’anglès i català avançat 
que s’han deixat d’organitzar 
des de l’Ajuntament per manca 
d’inscrits. 

L’Ajuntament vilanoví destinarà 5.000 € per 
becar l’estudi d’anglès avançat

A N U N C I

S’ha presentat davant l'Ajuntament la següent sol·licitud 
de llicència d’obres en sòl no urbanitzable, per a la realit-
zació del projecte que tot seguit es relaciona:

  - Sol·licitant: Josep Tort Ferrer
  - Projecte: Legalització de les obres a la casa  
    petita de la finca dels Segarresos

La qual cosa s’exposa al públic per un termini d’un mes, 
d’acord amb el que preveu l’art. 48.1 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme, consolidat amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, per tal 
que els interessats puguin comparèixer a l’expedient i 
presentar les al·legacions i documentació que conside-
rin oportunes. 

L’expedient es pot consultar a les oficines municipals 
situades a la Ctra. d’Igualada a Valls, s/n, de dilluns a 
dijous de les 9:30 a les 14:00 hores.

Santa Maria de Miralles, 12 de novembre de 2015

L’Alcalde, Pere Argelich Pujadó
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PIERA / LA VEU

El passat 2 de novembre, la 
Carnisseria Simó va tancar les 
portes definitivament les por-
tes per raó de la jubilació de la 
família Simó Dalmau. 
Jordi Madrid, alcalde de Piera, 
i el regidor d’Empresa i Ocu-
pació, Josep Llopart, van visi-
tar la família Simó Dalmau per 
reconèixer la llarga trajectòria 
de la Carnisseria Simó, situa-
da al carrer de la Plaça de Pi-
era, al nucli antic, on ha estat 
ubicada des dels seus inicis, 
als anys 50. Els fundadors 
d’aquest negoci familiar van 
ser Lluís Simó i Francisca Ser-
ra. Els fills, Jaime i Luís Simó 
Serra van continuar l’ofici de 
cortante, que es com al segle 
XVIII es designava l’ofici de 
carnisser o cortador de carne.
L’etapa més llarga de l’establi-
ment s’iniciava el 1935, quan 
Lluís Simó Mussons, terce-
ra generació de la nissaga, 
va traslladar l’establiment al 
mercat municipal, on s’hi van 
estar fins al 1991, juntament 
amb altres comerciants. Quan 
es va enderrocar el mercat la 

carnisseria es va traslladar a 
la ubicació actual, al carrer de 
la Plaça núm 30. El successor 
va ser Jaume Simó Tello, ca-
sat amb Margarita Dalmases 
Torné, matrimoni en el qual va 
néixer l’actual propietari i cin-
quena generació, Lluís Simó 
Dalmases que, amb Carme 
Dalmau Pascual, van passar 
el testimoni d’aquest establi-
ment centenari al seu fill, Jordi 
Simó Dalmau.
Cal afegir que el passat 28 

Reconeixement a la Carnisseria Simó

d’abril, la família Simó Dalmau 
va rebre una important distin-
ció de la Generalitat, el Premi 
de la Generalitat de Catalunya 
que reconeix els establiments 
comercials del nostre país. 
L’Ajuntament pierenc es vol 
afegir a aquest reconeixement 
i al d’una llarga activitat co-
mercial a la nostra vila lliurant-
los, el dijous 5 de novembre, 
un ram de flors i una placa 
commemorativa.

PIERA / LA VEU

L’activitat ‘Del trull al plat’, pro-
gramada dins el mes de l’oli, 
inclou la visita guiada als dos 
molins d’oli pierencs per do-
nar a conèixer a tothom qui ho 
vulgui el procés d’elaboració 
de l’oli. 
Aquest diumenge, a partir de 
les 10 hores, es fa la primera 
activitat programada dins el 
mes de l’oli: Del trull al plat! 
Es tracta d’una activitat que 
es durà a terme als dos mo-
lins d’oli pierencs, el molí d’oli 
de Cal Sadurní i el molí d’oli 
Cal Nasi. L’objectiu principal 
d’aquesta activitat és donar 
a conèixer a tothom qui ho 
vulgui el procés d’elaboració 
d’oli, des de la collita de les 

olives fins que surt envasat a 
punt de ser venut i consumit. 
Durant el matí hi haurà es-
morzar popular per a tots els 
assistents a base de pa torrat 
amb oli nou i botifarra.
D’altra banda, la Festa de la 
Rosta es farà el diumenge 29 
de novembre, a la nau de Cal 
Sanahuja. En aquest esdeve-
niment hi haurà degustació 
d’oli amb pa torrat, rostada 
popular, venda de productes 
gastronòmics locals, tallers 
d’elaboració de sabó i olives 
en sal, inflables per a la mai-
nada, el concurs d’allioli i sor-
teig d’oli d’oliva nou entre els 
assistents. Més informació al 
93 776 00 76 i a www.vilade-
piera.cat/oli2015.

“Del trull al plat”, activitat 
dins el mes de l’oli

PIERA / LA VEU

Amb el nou curs engega el 
programa de diversificació 
curricular anomenat POPET. 
14 alumnes de 4t d’ESO de 
l’INS Guinovarda i SI Salvador 
Claramunt compartiran les au-
les amb estades en empreses 
o equipaments municipals. 
Aquest programa té la vo-
luntat de donar resposta al 
creixent nombre d’alumnes 
que per les seves caracterís-
tiques personals, les seves 
capacitats, interessos o altres 
factors contextuals no troben 
una resposta significativa dins 
les propostes educatives dels 
centres de secundària.
Per aquest motiu, l’alumnat 
fa una estada formativa en 
una empresa o entitat durant 
dos matins a la setmana amb 
l’objectiu d’adquirir habilitats 
personals per a la vida adulta i 
professional i conèixer de prop 

la realitat del món laboral. En 
l’àmbit curricular, els nois i no-
ies que hi participen treballen 
les competències bàsiques a 
l’aula a través d’un taller de 
diversificació curricular.
El POPET està impulsat con-
juntament pel Departament 

Engega el projecte POPET

d’Ensenyament, l’ajuntament 
i els centres educatius. Cal 
destacar la col·laboració de-
sinteressada d’entitats i em-
preses que acullen aquests 
alumnes i que sense la seva 
predisposició seria impossible 
portar-ho a terme

PIERA / LA VEU

El passat 8 de novembre, Bar-
celona va acollir la IX Cursa 
de la Dona. Una jornada so-
lidària que va comptar amb 
27.000 persones inscrites, en-
tre les quals hi va haver una 
nodrida participació de dones 
de Piera. 
La regidoria d’Esports de 

l’Ajuntament de Piera va po-
sar a disposició de 152 dones 
de Piera dos autocars per fa-
cilitar-los el desplaçament fins 
a Barcelona, perquè pogues-
sin participar a la Cursa de la 
Dona.
En la XI edició de la carrera hi 
han participat en total 27.000 
persones, que van recórrer 

7,8 km des de l’Avinguda de 
Maria Cristina fins a la plaça 
d’Espanya. Una cursa solidà-
ria que en total va aconseguir 
recaptar 130.000 euros per 
la lluita contra el càncer de 
mama, 100.000 dels quals van 
a parar a l’Asociación Españo-
la Contra el Cáncer (AECC).

Participació pierenca a la Cursa de la Dona
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CAPELLADES / LA VEU

El passat dijous 5 de novem-
bre  el grup municipal de CiU 
a Capellades conjuntament 
amb la Diputada de Junts pel 
Sí, la convergent Maria Sen-
serrich van reunir-se amb la 
Junta de Capellades Comerç 
per escoltar les seves inquie-
tuds i explicar algunes de les 
propostes del grup municipal 
de CiU i que ha portat al Ple 
de l’Ajuntament, bàsicament 
les propostes de noves taxes 
pel proper any 2016.
Amb aquestes reunions que 
el grup municipal vol fer pe-
riòdiques es vol fer realitat el 
compromís en les passades 
eleccions municipals de maig, 
dels nous regidors i regidores 
de tenir un contacte continu i 
periòdic amb ciutadania i amb 

CiU  es reuneix amb la junta de Capellades 
Comerç i visita l’empresa J. Vilaseca

el teixit social capelladí.
Per altra banda, els mateixos 
regidors Marcel•lí Martorell, 
Eduard Iglesias i Susanna Oli-
vares van realitzar una visita 
conjuntament amb la diputada 

Maria Senserrich  a la fàbrica 
i planta de producció de paper 
de l’empresa J. Vilaseca que 
actualment ocupa uns 240 
treballadors i exporta més del 
70% de la seva producció.

CAPELLADES / LA VEU

Aquesta setmana ha començat 
la instal·lació del  nou orgue 
que ocuparà la banda dreta 
del presbiteri de la Parròquia 
de Santa Maria de Capellades, 
l’”Orgue Freixas-Vivó”.
Aquest instrument musical és 
donació de la senyora Mont-
serrat Freixas i Vivó, benefac-
tora molt vinculada a la nostra 
Vila per haver-hi nascut i residit 
en la seva joventut juntament 
amb els seus sis germans Ma-
ria, Teresina, Amadeu, Josep, 
Sebastià i Elvira; els més co-

neguts potser són Amadeu i 
Josep, il·lustres artistes de la 
pintura i la música respectiva-
ment. 
L’orgue ha estat construït al 
Taller de Organería Acitores 
de Torquemada (Palència) i 
està prevista la seva inaugu-
ració el dia 22 d’aquest mes 
de novembre, diada de Santa 
Cecília, patrona de la música. 
Els actes que se celebraran, 
dels quals ja us n’informarem 
més endavant, seran una mis-
sa concelebrada per diversos 
preveres i presidida per Mons. 

Agustí Cortés i Soriano, bisbe 
de Sant Feliu de Llobregat, i 
un concert inaugural a càrrec 
del mestre i organista Sr. Jordi 
Figueras i Carreras, amb inter-
vencions dels mestres Josep 
Freixas i Vivó i Josep Xaubet 
i Faura. 
El rector actual de la Parrò-
quia, Mn. Josep Lluís Aguilar, 
el seu antecessor, Mn. Frede-
ric Esteve (que va començar 
els tràmits per a la instal·lació) i 
el Consell Pastoral de la Parrò-
quia estan molt contents i agra-
ïts per aquesta donació.

Nou orgue a l’església de Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Aquest divendres a dos quarts 
de nou de la nit es farà a la Bi-
blioteca El Safareig la primera 
reunió amb les persones inte-
ressades en acollir o acompa-
nyar a refugiats.
Després de la reunió que 
va organitzar el Consell Co-
marcal a principis de novem-
bre per informar els regidors 
de Serveis Socials de molts 
ajuntaments de l’Anoia, ara a 

Capellades es convoca una 
trobada informativa per fer 
el traspàs de tot allò que es 
va explicar sobre el tema de 
l’acollida i l’acompanyament 
a les famílies refugiades a la 
nostra comarca.  En aquesta 
reunió s’explicarà la situació 
actual de la crisi i es parlarà 
sobre possibles accions a fer 
des de l’àmbit municipal i de la 
ciutadania.

Primera reunió per a les 
persones interessades en 
acollir refugiats a Capellades

CAPELLADES / LA VEU

El Ple de l’Ajuntament ha 
aprovat nous canvis en les 
ordenances fiscals per a 
l’any 2016, on la majoria dels 
impostos que es paguen a 
l’Ajuntament de Capellades 
queden pràcticament igual. 
Les modificacions que s’han 
introduït, permetran incorporar 
mesures de caràcter social i 
un descens del 10% en la taxa 
de recollida d’escombraries.
Aquesta rebaixa ve donada 
pel canvi que recentment s’ha 
fet en la gestió d’aquest ser-
vei, que permetrà reduir-ne el 
cost. Des de l’equip de govern 
s’ha volgut reflectir aquest 
descens en el preu, amb un 
rebaixa del 10% en la taxa de 
recollida de brossa. 
A l’hora de presentar les taxes 
l’Alcalde, Aleix Auber, va ex-
plicar que “hem volgut donar 
un gir a aquestes ordenances, 
afegint-hi millores i tenint en 
compte les necessitats dels 
contribuents, tot aplicant me-
sures socials equitatives”.
Aquestes novetats fiscals es 
notaran, per exemple, en la 
taxa de l’IBI, on les famílies 
amb menys recursos podran 
demanar una bonificació en 
aquest impost. També aquest 
col·lectiu, podrà sol·licitar bo-
nificacions a l’hora d’inscriure 
els fills a la llar d’infants. Alho-
ra s’afegeix una taxa especial 

al fer l’abonament d’estiu a la 
Piscina Blava per a persones 
en situació d’atur. 
Precisament a la piscina tam-
bé s’hi ha fet una altra modifi-
cació, incloent els fills de 16a  
18 anys dins l’abonament fa-
miliar. 
Altres modificacions incloses 
en aquestes ordenances són 
la bonificació del 50% en el 
segon fill a la llar d’infants; 
l’establiment d’una quota per 
ocupació del Teatre La Lliga 
per a activitats de caràcter pri-
vatiu, la bonificació en l’impost 
de vehicles de tracció mecà-
nica per a aquells vehicles 
elèctrics o híbrids i la regula-
ció dels preus en el tema de 
la taxa de Parades i atraccions 
de les Fires.
En aquest sentit el regidor Àn-
gel Soteras, va manifestar que 
“hem agafat la mitjana de po-
blacions d’entre 5.000 i 10.000 
habitants per establir unes ta-
xes mitjanes i regular aquest 
tema on no hi havia unes re-
gulacions clares”.
Tots els grups polítics de 
l’Ajuntament van valorar molt 
positivament que l’equip de 
govern hagués incorporat al-
gunes de les propostes pre-
sentades des de l’oposició.
Aquestes ordenances s’han 
aprovat amb els vots a favor 
de l’equip de govern, el PSC i 
l’abstenció de CiU.

L’Ajuntament de Capellades 
aprova les ordenances fiscals

CAPELLADES / LA VEU

El passat dia 3 de novembre 
els regidors del ajuntament 
de Capellades, Adela Morera 
i Salvador Vives, van assistir 
a la reunió anual del Depar-
tament de Benestar Social i 
Atenció a la Ciutadania del 
Consell Comarcal de l’Anoia
La reunió era per fer la pre-
sentació del departament de 
Benestar Social del Consell 
Comarcal a les regidories 
dels pobles de comarca i 
també per conèixer els nous 
representants del ajunta-
ments escollits les passades 
eleccions municipals
Es va tractar sobre els con-
venis de col·laboració entre 
els Ajuntaments i el Consell 
Comarcal, la llei d’acollida 
de refugiats, la campanya 
“Tracta’m bé” destinada a la 
prevenció de maltractaments 

a persones grans,  l’atenció 
a les persones en situació de 
vulnerabilitat  i altres accions 
del departament per al 2016
Els regidors capelladins van 
participar per primera vega-
da a la trobada  organitzada 

Regidors de benestar social i atenció a la 
ciutadania de Capellades

pel Consell Comarcal, fent 
palès les ganes de fer visible 
l’Ajuntament de Capellades 
en el Consell Comarcal i fer 
una bona coordinació per 
atendre millor la realitat del 
municipi.
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SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Aquest cap de setmana Sant 
martí de Tous viu el gruix 
dels actes de la seva Festa 
Major, que el passat cap de 
setmana ja van iniciar-se, 
però que avui divendres i fins 
diumenge enceten els actes 
més importants i oberts a tot-
hom.

DIVENDRES 13
- a partir de les 10 del matí, a 
la pista poliesportiva
Esmorzar amb pa amb oli i 
xocolata
Animació per a petits amb 
Jaume Barri.
- a les 7 de la tarda al local 
municipal
Espectacle infantil amb la 
companyia Set de sò.
- a les 7 de la tarda
Ball a l’Ateneu amb el Duo 
Camelot.
- a les 8 del vespre al carrer 
de Sant Valentí
Xocolatada i coca per a tot-
hom.
- a dos quarts d’11 de la nit a 
la plaça de l’Ajuntament
Correfoc amb el drac i les 
masses del diables Mal 
Llamp d’Igualada.
- a partir de les 11 de la nit a 
la carpa de la Festa Major
Minidisco amb Djs locals.
- a les 9 del vespre
Sopar popular.
- a dos quarts de 12 de la nit 
Cercabirres.
- a dos quarts de 2 de la ma-
tinada al Local Municipal
Concert de versions i gran 
festa jove amb l’orquestra 
Mitjanit.

DISSABTE 14
- a partir d’1/4 d’11 del matí, 
pels carrers de Tous
Cercavila amb els Grallers 
d’Igualada.
- a les 11 del matí a l’església
Eucaristia en honor de 
Sant Martí.
- D’11 a 2 i de 4 a 7h
Vine a conèixer la Casa de 
Teatre Nu.
- a les 12 del matí a la plaça 
de l’Església
Ball de Faixes. Gegants i 
capgrossos de Tous i cerca-
vila.
- a dos quarts d’1 del migdia 
a la plaça de Fàtima
Sardanes i aperitiu popu-
lar.
- a partir de les 4 de la tarda 
a la plaça de Fàtima
Jocs per a tothom.
- a les 5 de la tarda
Competició de bitlles.
- a les 7 de la tarda al local 
municipal
Concert de Festa Major 
amb l’orquestra Parfils.

Cap de setmana de Festa Major 
a Sant Martí de Tous

- a partir de les 10 de la nit
Ball de Festa Major amb 
l’orquestra Parfils.

DIUMENGE 15
- De 10 a 12 del matí a la car-
pa de la Festa Major
Mercat d’intercanvi.
- a les 12 del migdia a la pla-
ça de l’Ajuntament
Exhibició castellera a càr-
rec dels Moixiganguers 
d’Igualada i dels Castellers 
de Sant Vicenç dels Horts.
- a les 5 de la tarda al camp 
de futbol municipal
Partit entre la UE Tous i la 
UE CalafB.
- a les 7 de la tarda al local 
municipal
Ball de cloenda de Festa 
Major amb el Duo Los Pola-
res.
- a les 7 de la tarda al Casal 
de Tous
Teatre. El Grup de Teatre In-
dependent de Sant Martí de 
Tous presetna l’obra Toc-Toc.

STA MARIA DE MIRALLES / LA VEU

Com cada any, el primer cap 
de setmana de novembre 
es celebra a Santa Maria de 
Miralles el Dia del Medi Am-
bient. Enguany aquest dia 
ha estat destinat a l’estalvi 
energètic a la llar. Durant el 
matí de diumenge els nens i 
nenes de Miralles han après 
petits gestos que els perme-
tran estalviar energia i recur-
sos en el seu dia a dia (apa-
gar el llums i aparells que no 
es fan servir, aïllar bé portes 
i finestres, vestir-se adequa-
dament segons l’època de 
l’any...) Ho han fet a través 
de vídeos i tot jugant als jocs 
d’estalvi energètic de l’Ins-
titut Català d’Energia “Hola 
Watty”  i “l’energia en un dia”.

Santa Maria de Miralles va celebrar el 
Dia del Medi Ambient

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Diumenge, els Amics de la 
Música dels Hostalets de Pi-
erola han programat un nou 
concert que en aquesta oca-
sió anirà a càrrec del Cor In-
fantil amics de la Unió. El con-
cert començarà a les 6 de la 
tarda a l’auditori Cal Figueres.
El Cor Infantil amics de la 
Unió presentarà el seu es-
pectalce “Cançons de al llu-
na al barret”. El Cor Infantil 
Amics de a Unió, dirigit per 
Josep Vila Jover i acompa-
nyat al piano per Josep Su-
rinyac, presenten un seguit 
de peces de Josep Vila Ca-
sañas, amb lletra de Miquel 
Desclot, escrites per a cor de 
veus blanques. 

La coreògrafa Sol Picó ha 
estat l’encarregada de posar 
en escena aquest repertori 
buscant una nova i original 
forma de presentar-lo al pú-
blic.
Peces que ja formen part 
del repertori de la majoria de 
cors d’infants del nostre país, 
so-naran en aquest concert 
que pretén ser un homenat-
ge a Josep Vila Casañas, 
una figura clau en la història 
del cant coral al nostre país.
El repertori d’aquest concert, 
a més, és una mostra del 
contingut del disc que s’en-
registrarà  amb tot el catàleg 
de composicions per a cor de 
veus blanques de Josep Vila 
Casañas.

Concert del Cor Infantil Amics 
de la Unió als Hostalets

EL BRUC / LA VEU

Diumenge un escalador va 
resultar ferit mentre feia la via 
Sol Solet a la canal de l’Oca, 
al terme municipal del Bruc. 
Els Bombers van rebre l’alerta 
poc abans de les 12 del mig-
dia i van activar un dispositiu 
format per l’helicòpter de res-
cat amb efectius dels GRAE i 

del GEM amb el suport d’una 
dotació terrestre.
El ferit, un home de 36 anys, 
que va quedar assegurat tot i 
despenjar-se de la via, va ser 
rescatat i evacuat fins a Can 
Jorba, on es va tasllarda-lo 
amb l’helicòpter del SEM, que 
fins a l’hospital de Bellvitge en 
estat menys greu.

Els Bombers van rescatar, 
diumenge un escalador a 
Montserrat

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

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

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

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:
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ELS PRATS DE REI / LA VEU

El proper dimecres 18 de no-
vembre a dos quarts de cinc 
de la tarda la Fundació Sa-
nitària Sant Josep oferirà a 
la salsa polivalent de l’edifici 
cooperativa de Prats de Rei 
la xerrada “Com fer de l’ali-
mentació i l’activitat física una 
eina de salut bàsica” amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
del municipi. La jornada ani-
rà a càrrec de la dietista Geni 
Noguera qui atendrà totes les 
consultes dels participants. 
Aquesta jornada forma part 
d’un conjunt de conferènci-
es que la Fundació Sanitària 
Sant Josep imparteix per la 
comarca amb la voluntat de 
col·laborar en l’envelliment ac-

tiu de les persones.
L’objectiu d’aquesta xerrada és 
proporcionar coneixements, 
habilitats i actituds positives 
per assolir una alimentació i 
nivell d’activitat física saluda-
ble. Reconèixer i evitar l’obe-
sitat, el sobrepès (realització 
mesures antropomètriques, 
test dieta..). Es promourà l’en-
velliment actiu donant a conèi-
xer les eines que proporciona 
la generalitat de Catalunya a 
través de l’ Agència de Salut 
Pública que són el PAAS (el 
pla integral per a la promoció 
de la salut mitjançant l’activitat 
física i l’alimentació saludable) 
i AMED (l’alimentació mediter-
rània).

Xerrada “Com fer de 
l’alimentació i l’activitat física 
una eina de salut bàsica” als 
Prats de Rei 

VECIANA / LA VEU

El passat diumenge 18 d’octu-
bre es va inaugurar el centre 
d’interpretació del patrimoni re-
ligiós anoienc ART ECCLESIA, 
ubicat a l’església de Santa 
Maria de Segur.
En aquest centre es pot co-
nèixer, a través d’una atracti-
va museïtzació, el patrimoni 
religiós més important de la 
comarca de l’Anoia com són 
esglésies, capelles,  portala-
des, passant per l’orfebreria, 
pedrons, pintures i imatgeria, 
entre altres elements.
El centre ha estat obert els 
diumenges 25 d’octubre i 1 de 
novembre amb una gran aflu-

ència de visites de persones 
interessades en conèixer els 
tresors que encara conserva la 
nostra comarca.
Recordem que en motiu de la 
seva recent inauguració, i com 
a període promocional,  ART 
ECCLESIA estarà obert al pú-
blic els diumenges que resten 
del mes de novembre de 11 a 
13 hores realitzant-se una vi-
sita guiada i gratuïta a les 12 
del migdia. Per més informació 
es pot contactar amb el mòbil 
635922384 o bé correu anoia-
patrimoni@gmail.com així com 
contactar amb l’Ajuntament de 
Veciana al 938090055 o correu 
veciana@diba.cat

Bona afluència de públic a ART 
ECCLESIA

PUJALT / ALBERT BORRÀS

L’Observatori de Pujalt, és un 
observatori meteorològic que 
forma part de la Xarxa d’Obser-
vadors Meteorològics del Ser-
vei Meteorològic de Catalunya 
passant dades diàriament. En 
Situacions Meteorològiques de 
Perill també som vigilants i avi-
sem quan es comencen a pro-
duir els fenòmens, començar a 
nevar, boira espessa, tempes-
ta, etc. 
El 2 de novembre de 2015 es 
va produir una situació meteo-
rològica que va acabar portant 
pluges generals arreu de Cata-
lunya amb especial violència en 
punts de l’Altiplà Central entre 
Santa Coloma de Queralt i Pu-
jalt passant per Sant Guim de 
Freixenet.
La situació meteorològica va 
venir marcada per una bombo-
lla d’aire fred que es va despen-
jar des d’Islàndia i va anar a pa-
rar al sud oest de la Península 
Ibèrica el diumenge al migdia. 
Al llarg de dilluns l’embossa-
ment d’aire fred va anar en sen-
tit contrari pujant de sud a nord 
de la Península Ibèrica a la ve-
gada que sobre de Catalunya 
es reforçaven els vent de l’Est 
i del Sud Est portant humitat 
arreu de Catalunya. Com a part 
final del pas de l’embossament 
d’aire fred va haver el pas d’un 
front fred que va acabar de do-
nar precipitacions intenses so-
bre un terra totalment entollat. 
L’evolució de la precipitació a 
l’Observatori de Pujalt al llarg 
de dimarts dia 2 de novembre 
va ser la següent. De matinada 
van caure 0,2mm. Entre les 8h 
del matí del dia 2 de novembre 
i les 13h van caure algunes go-
tes que van acumular 1mm de 
precipitació. A partir de la 13h la 
precipitació va començar a cau-
re amb una intensitat moderada 
fins a les 17:30h quan va pas-
sar de moderada a dèbil. Entre 
17:30h i 19:30h la precipitació 
va anar caient de forma dèbil i 
en alguns moments moderada. 
A les 19:30h ja s’havien acumu-
lat 55mm i el terra estava ben 
entollat. A partir d’aquella hora 
va començar a arribar el front 
fred pronosticat com a darrera
tongada de precipitació que va 
quedar clavat durant un parell 

d’hores al damunt de l’altiplà 
entre Santa Coloma de Queralt 
i Pujalt. La intensitat va aug-
mentar de cop sent molt forta i 
arribant-se a superar en alguns 
moments els 2mm/minut, els 
120mm/h d’intensitat màxima. 
En tan sols 3 hores de 19h a 
22h es van acumular 87mm 
dels quals 76mm van caure 
entre 19:30h i 21:30h, període 
de temps amb intensitat més 
elevada.
A partir de les 24h ja va acabar-
se la precipitació sobre Pujalt. 
Cal dir que en 12 anys de da-
des, des de que va començar a 
operar l’Observatori a principis 
de 2004, la quantitat màxima 
caiguda en 24h era de 76,5mm 
a l’octubre de 2010. Els 146mm 
caiguts en bona part en 10 ho-
res gairebé doblen el màxim 
diari. Per altra banda també 
sorprèn que aquests 146mm 
igualin el màxim absolut men-
sual d’aquests 12 anys, valor 
que es va assolir al llarg de tot 
el mes de maig de 2008. Per 
últim cal fer comparació amb la 
precipitació mitjana que ha cai-
gut en aquests 12 anys de da-
des en tota la tardor, el valor és 
de 138mm i per tan la precipi-
tació caiguda a la tarda-vespre 
del 2 de novembre superar per 
alguns mm la precipitació mitja-
na que cau en tota la tardor as-
tronòmica, 3 mesos. Amb això 
ja ens podem donar compte de 
l’anormalitat d’aquest episodi 
de precipitació que va portar 
valors per damunt dels 130mm 
a tot l’altiplà entre Sant Coloma 
de Queralt, a la comarca de la 
Conca de Barberà, a on es van 
acumular fins a 131mm segons 

estació automàtica del Servei 
Meteorològic de Catalunya i 
Pujalt a l’Anoia passant també 
per la Panadella a l’Anoia a on 
l’estació automàtica del Servei 
Meteorològic va donar 136mm. 
L’aigua recollida entre la Pana-
della i Pujalt va anar a parar a 
dues vessant diferents. Per una 
banda va anar baixant cap a la 
Conca d’Òdena a través del riu 
Anoia que va augmentar molt el 
cabdal i per l’altra va anar cap a 
la Segarra amb part anant a pa-
rar al riu Sió que es desbordava 
a quarts de 4 de la matinada del 
dia 3 de novembre a Agramunt 
produint la inundació d’una resi-
dència i fent-hi 4 morts.
Podem afegir que en els 16 
anys de dades recollides (1984-
1999) per l’Ernest Guille i Mo-
liné (fundador de l’Observatori 
de Pujalt) a l’Observatori de 
Ben Viure a Veciana a tocar de 
Sant Guim de Freixenet va re-
collir un màxim de precipitació 
diària de 98mm a l’octubre de 
1994. Entre el 2000 i 2003 tot i 
no disposar de dades a la zona 
no es coneixen episodis de plu-
ges que superessin aquests 
llindars. A Cervera entre el 1 de 
gener del 2000 i el 14 de febrer 
de 2004 el màxim diari és de 
57,8mm el 10 de juny de l’any 
2000 dia en que les inundaci-
ons afectaven Montserrat, Mar-
torell i el Vendrell provocant la 
caiguda del pont de l’autovia A2 
a Martorell. Amb això podem 
dir que hauríem d’anar abans 
de 1984 per trobar una situació 
meteorològica amb tanta aigua 
recollida a Pujalt i rodalies en 
tan poques hores.

Informe meteorològic dels aiguats del 2 de 
novembre a l’Altiplà Central

Adquireix els coneixements necessaris per saber aplicar el protocol de Suport
Vital Bàsic més Ús del desfibril·lador i els primers auxilis a adults, nens i nadons.  

Curs Oficial Suport Vital Bàsic: 4 de Desembre 2015. Horari Mati.
Reciclatge Oficial Suport Vital Bàsic: 11 Desembre de 2015. Horari Matí.
Curs de primers auxilis: 16 i 18 Desembre. Horari Tarda i Matí.

PROPERES FORMACIONS OBERTES
DE SUPORT VITAL BÀSIC I 
PRIMERS AUXILIS

MÉS INFO
93.804.51.64

Centre d’Innovació Anoia
C/ dels Impressors 12 Pol. Ind. Riera de Castellolí
08788 - Vilanova del Camí

Comunity Manager. Té com objectiu la capacitació per gestionar la imatge de 
l’empresa a Internet i a les Xarxes Socials. 
Dijous 3, 10 i 17 de Desembre de 15 a 17h.

Ofimàtica. Té com objectiu la millora dels processos empresarials mitjançant 
l’ús de les Noves Tecnologies. 
Dimecres 9, 16 i 23 de Desembre de 15 a 17h.
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Alta Anoia 

CALAF / LA VEU

Calaf haurà de funcionar, de 
moment, amb un pressupost 
prorrogat, després que en la 
sessió plenària d’aquest di-
lluns 9 de novembre la pro-
posta de l’equip de govern 
rebés els vots en contra tant 
del GIC com de CIU. El pres-
supost presentat al Ple ascen-
dia a 4.205.587,76 euros, i la 
regidora de l’Àrea econòmica, 
Montserrat Mases, va desta-
car-ne la voluntat de reduir un 
5% les despeses corrents de 
l’Ajuntament i d’anar eixugant 
la càrrega financera, cosa que 
ha de permetre emprendre no-
ves inversions.
Mases va dir que les apostes 
principals de l’equip de govern 
són la reactivació econòmica 
i comercial i els plans d’ajuts 
a les famílies: “El que volem 
és tenir un poble ben cuidat; 
que el comerç, la indústria i 
el turisme facin créixer Calaf. 
I que la gent hi visqui i s’hi 
senti bé”. El pressupost tam-
bé contempla una partida per 
als horts urbans, que tindran 
una triple vessant: de lloguer, 
social i educativa. Així mateix, 
s’ha previst una dotació eco-
nòmica per al retorn de més 
de 260.000 euros al Ministeri 
de Foment, si finalment les al·
legacions no prosperen i s’ha 
de fer efectiu el pagament per 
manca d’unes certificacions, el 

2012, en l’obra del castell.
La portaveu de CIU, Maria 
Antònia Trullàs, va criticar la 
xifra que sumen les indemnit-
zacions que percep l’equip de 
govern i el sou de l’alcalde, i 
va dir que superava el conjunt 
dels seus sous quan governa-
ven. També va instar l’equip de 
govern a no retornar els diners 
del castell perquè, segons va 
dir, el que reclama el Ministeri 
no és just i totes les certificaci-
ons s’havien fet correctament.
Pel que fa al GIC, Salvador 
Prat va criticar que el capítol 
1, on hi ha les retribucions del 
personal, s’emporti gairebé el 
40% del pressupost, també 
va posar en dubte el contracte 
amb Aigües de Manresa, “que 
costa a Calaf 50.000 euros 
cada any”.

La reducció de la despesa i 
les subvencions, claus per 
poder fer inversions en el 
futur
En resposta a aquestes inter-
vencions, Montserrat Mases 
va dir que es faran totes les 
actuacions perquè no s’hagin 
de retornar els diners al Minis-
teri i que, si efectivament en la 
legislatura anterior es van fer 
totes les certificacions, mira-
ran de trobar·les per justificar·
ho. Sobre l’endeutament amb 
què van trobar-se, va reiterar 
la voluntat d’anar·lo eixugant i 

va assegurar que s’analitzarà 
si la dotació de personal és la 
correcta. Pel que fa al conveni 
amb Aigües de Manresa, Ma-
ses va explicar que és un con-
tracte signat amb anterioritat, 
i que s’explica pel deute que 
acumulava el consistori amb 
aquesta empresa pública. De 
totes maneres va afirmar que 
la voluntat és revisar-lo en la 
mesura del possible. Final-
ment, va deixar clar que, en-
cara que aquest pressupost 
no prevegi cap gran inversió, 
la voluntat és garantir el bon 
funcionament del municipi i 
a la vegada reduir despeses. 
Aquest estalvi, juntament amb 
les subvencions que s’hauran 
d’aconseguir, ha de perme-
tre realitzar inversions en un 
futur no gaire llunyà. “Ara per 
ara, les inversions hauran de 
venir per via de subvenció”, 
va assegurar, “perquè no ens 
podem endeutar més”.
El punt de les ordenances fis-
cals per al 2016 sí que va tirar 
endavant, amb els vots a favor 
de Junts per Calaf, l’absten-
ció de CIU i els vots en con-
tra del GIC. Bàsicament s’han 
modificat alguns dels textos 
per adaptar-los a la normativa 
actual. Sí que destaca la con-
gelació de l’Impost sobre els 
Béns Immobles, l’establiment 
del preu real de la prestació 
dels serveis d’intervenció ad-
ministrativa per a activitats o la 
baixada del 8% en la taxa d’es-
combraries i residus, després 
que s’hagi previst repercutir el 
superàvit existent en aquesta 
partida directament sobre els 
rebuts dels veïns. Els textos 
de les ordenances aprovats in-
icialment aquest dilluns resta-
ran a exposició pública durant 
trenta dies.

El ple municipal de Calaf aprova les ordenances 
fiscals per al 2016, mentre l’oposició bloqueja 
l’aprovació del pressupost

CALAF / LA VEU

L’àrea de Joventut de l’Ajunta-
ment de Calaf, conjuntament 
amb el Centre de Recursos 
per a l’Ocupació i el Consell 
Comarcal, impulsen aquesta 
nova iniciativa dirigida a jo-
ves d’entre 16 i 29 anys que 
actualment no estudien ni tre-
ballen.
Es tracta d’un programa for-
matiu i de capacitació profes-
sional que pot significar una 
nova oportunitat per als jo-
ves que s’hi inscriguin i, a la 
vegada, per a les empreses 

que s’adhereixin al programa, 
gràcies a les bonificacions a 
la contractació que s’hi pre-
veuen. Per explicar·ho amb 
detall i resoldre dubtes s’han 
programat dues sessions in-
formatives per al proper dijous 
19 de novembre a la Sala Fe-
lip (pl. Gran, 2). A les 15.00 h 
es durà a terme la presenta-
ció adreçada a les empreses 
i comerços;  a les 17.00 h es 
convoca tots els joves interes-
sats, així com pares i mares 
que vulguin conèixer millor el 
programa.

Vine a conèixer el programa de 
Garantia Juvenil

CALAF / LA VEU

Ja hem canviat l’hora, a les 
tardes es fa fosc ràpid i co-
mença a fer fred… però que-
dar-nos a casa de vegades es 
fa llarg i no és del tot divertit…
Per tot això i molt més, Xarxa 
Calaf ha preparat una tarda 
de diumenge alegre amb un 
espectacle de clown: PRO-
PERS, de la Cia. Fadunito. 
Prepareu-vos perquè han ar-
ribat per netejar·ho tot! Viureu 

un exemple divertit de com 
una feina molt senzilla pot es-
devenir un espectacle còmic, 
absurd i participatiu.
Molt alerta! Aquesta vegada 
ens trobareu a la sala d’actes 
municipal de Calaf! És al car-
rer Mestre Manel Giralt, 4. Us 
esperem a tots i a totes aquest 
diumenge 15 de novembre a 
les 18.00 h! Si voleu passar 
una estona d’allò més rialle-
ra… no us ho podeu perdre!

Xarxa ens proposa una tarda 
divertida, aquest diumenge, 
amb la cia. Fadunito

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

 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.
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L’IHC Calaf Grup buscarà demà a casa el camí de la 
victòria després d’una dolorosa derrota a St. Sadurní
IGUALADA / IHC BLOCAT

L’Igualada Calaf Grup no va 
poder estrenar dissabte el nou 
patrocinador amb una victòria 
a la pista del Noia, tot i que la 
va tenir a tocar fins al final. Els 
arlequinats es van posar per 
davant molt d’hora (0-2 en 2 
minuts) i van dominar la prime-
ra meitat. A la segona l’IHC va 
perdre profunditat i en canvi els 
locals, amb una defensa gaire-
bé perfecta,  van accentuar el 
seu joc interior tradicional i van 
aconseguir remuntar fins al 4 a 
2.  
De fet el partit va quedar deci-
dit en el minut 9 de la represa 
quan Muntané no va poder 
aprofitar un 1 contra porter en 
una contra vertiginosa dels 
arlequinats. En la continuació 
Caldú va enviar la bola a l’es-
caire i va capgirar el marcador. 
Del 2 a 3 es va passar al 3 a 
2. Després una actuació molt 
arbitrària dels coŀlegiats amb 
les faltes (9 per l’IHC per 2 d’un 
Noia que va jugar gairebé 15 
minuts amb 9) va acabar de 
sentenciar el partit. El 4 a 3 de 
Pol Galbas va posar emoció 
als últims segons d’un partit 
que els igualadins haurien me-
rescut com a mínim empatar.
NOIA 4 (1/3) Gil, Del Amor, Cal-
dú (1), Esteller i Palau, equip 
inicial. Borja Ferrer, Albesa (1), 
Rosa (1) i Xaus.
IGUALADA CALAF GRUP 3 
(2/1) Elagi Deitg, Ton Baliu 

L’IHC guanyava 0-2 a St. Sadurní, però va perdre, en el retorn del tècnic Ferran López a la que havia estat la seva casa. F:J.Guasch.
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Jornada 8
Cambrils CH - CP Roda de Ter   7-6
CH Caldes Recam Laser B - CP Taradell   3-4
HP Tona - Mesoestètic CP Congrés   3-3
CP Hoquei Olot B- Himel Capellades HC   2-10
HC Ripoll - HC Alpicat    3-7
HC Sant Just - CE Noia Freixenet B   3-3
GEiEG - CP Masquefa    2-1
CP Folgueroles (Descansa)

         PT j g e p     gf     gc    
1. H. Capellades  17  8  5  2  1  36  28
2. Alpicat  16  7  5  1  1  48  34
3. GEiEG  16  8  5  1  2  32  28
4. Taradell  15  7  5  0  2  28  19
5. Tona  14  8  4  2  2  39  32
6. Sant Just  14  7  4  2  1  30  22
7. Noia Freixenet B  11  7  3  2  2  33  29
8. Folgueroles  10  7  3  1  3  23  27
9. Hoquei Olot B  9  8  2  3  3  29  34
10. Caldes B  8  7  2  2  3  29  32
11. Cambrils  7  8  2  1  5  27  36
12. Ripoll  7  7  2  1  4  27  34
13. Congrés  7  7  1  4  2  25  24
14. Masquefa  5  8  1  2  5  27  37
15. Roda de Ter  0  8  0  0  8  24  41

1a Nacional Catalana

Jornada 7  
CE Noia Freixenet - Monbus Igualada HC   4-3
Calafell Tot l’Any - FC Barcelona Lassa   1-5
CH Lloret Vila Esportiva - CE Moritz Vendrell   2-1
CP Vilafranca Capital del Vi - Club Patí Vic   3-3
CP Voltregà - Coinasa Liceo HC   2-3
Cerceda - Reus Deportiu   4-7
CH Caldes Recam Laser - ICG Lleida   6-4
SHUM Balder Tècnica - Enrile PAS Alcoi   2-1

         PT j g e p     gf     gc    
1. Club Patí Vic  16  6  5  1  0  23  9
2. Coinasa Liceo  15  7  5  0  2  38  23
3. FC Barcelona  15  7  5  0  2  37  20
4. Noia Freixenet  14  7  4  2  1  26  20
5.. Reus Deportiu  14  7  4  2  1  25  21
6. Vilafranca   13  7  3  4  0  25  14
7. ICG Lleida  10  6  3  1  2  26  28
8. Voltregà  10  7  3  1  3  19  22
9. Lloret   10  7  3  1  3  17  24
10. Igualada  9  6  3  0  3  17  15
11. Moritz  8  7  2  2  3  25  29
12. Caldes Laser  7  6  2  1  3  20  23
13. SHUM  6  7  2  0  5  21  27
14. Calafell  4  7  1  1  5  19  28
15. Cerceda  2  7  0  2  5  17  37
16. Enrile Alcoi  0  7  0  0  7  15  30

OK Lliga Masculina

Jornada 8
IGUALADA  - Shum
FC Barcelona  - Noia Freixenet 
Moritz Vendrell - Calafell
Vic  - Lloret
Liceo - Vilafranca
Reus Dep. - Voltregà
ICG Lleida  - Cerceda 
Enrile Alcoi - Caldes

MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Puntuable pel Campionat de 
Catalunya i Open de Ral.lis 
de Terra així com també per 
la Focuxtrem es va disputar la 
tercera edició del ral·li Torrefe-
ta-Florejacs. De fet la base de 
la prova estava situada en el 
petit nucli urbà de El Llor.
El ral·li constava de dos trams 
cronometrats que es feien 
tres vegades cadascun d’ells, 
trams secrets tal com és regla-
mentari fins a primera hora del 
matí del dissabte.
Hi va haver una destacada 
participació d’equips de Moto 
Club Igualada, a més també 
de dos copilots de MCI que 
participaven amb pilots d’al-
tres escuderies. A falta de dis-
putar aquest raŀli i el de Tàr-

Victòria dels campions de Catalunya de ral·lis de terra 
Miquel Prat i Dani Montaner, a Torrefeta-Florejacs

Els campions d’enguany Prat i Montaner amb Nani i Haro.

rega, Prat i Montaner ja eren 
matemàticament campions 
de Catalunya de raŀlis de ter-
ra. Tot i això hi van participar 
i a més van aconseguir una 
fenomenal victòria amb el Mit-
subishi Colt. 
Els altres dos equips de MCI 
foren, Marc Cañellas i Marc 
Sauleda amb Ford Focus de-
sens a la classificació general 
i quarts a l’Open i Focuxtrem 
i Joan Cañiz copilotat per Ve-
rònica Díaz també amb Ford 
Focus dinovens a la general i 
dotzens a l’Open i Focuxtrem.
Pel que fa a l’odenenc Àlex 
Haro de MCI que copilotava 
a Nani Roma van tenir proble-
mes mecànics en el Mini Proto 
en el darrer tram tot i així es 
van classificar en la vintena 

posició final. Cal dir que Nani 
Roma i Àlex Haro van fer el 
millor crono en els cinc pri-
mers trams fins que van tenir 
problemes mecànics en el 
sisè tram.

L’anoienc Jaume Poch que 
copilotava a Ivan Alba van te-
nir que abandonar per avaria 
mecànica amb el Ford Focus. 
El triomf en aquest ral.li de 
Miquel Prat i Dani Montaner 

ha servit per arrodonir la seva 
extraodinària temporada i a la 
vegada una nova gesta es-
portiva a afegir per Moto Club 
Igualada i l’esport del motor 
anoienc. 

(1), Met Molas, Dani Lòpez 
(1), Sergi Pla, equip inicial. Pol 
galbas (1), Joan Muntané, Tety 
Vives. Nil Garreta, Àlex Ferrer.
Gols: 0-1 Dani Lòpez (m 0.57), 
0-2 Ton Baliu (m 1.50), 1-2 
Rosa penal (m 15.32). SEGO-
NA PART. 2-2 Borja Ferrer (m 
2.50), 3-2 Caldú (m 9.33), 4-2 
Albesa FD (m 20.40), 4-3 Pol 
Galbas (m 22.38).
El tècnic Ferran López deia 
després del partit que “a ni-
vell d’esforç i lluita no tinc cap 
queixa dels jugadors. Al con-
trari, crec que hi va haver un 
gran esforç per que el rival 
ens va exigir un plus d’esforç. 
Però ens va condicionar molt 

guanyar 0 a 2, això va fer que 
deixéssim d’anar a porteria per 
moments i al final ens va pas-
sar factura. El Noia va fer un 
gran partit, sobre tot en defen-
sa, va estar exceŀlent,  i no ens 
va deixar jugar. Però penso 
que vam buscar alternatives, 
vam buscar altres opcions, 
vam canviar de defensa, al-
ternatives tàctiques… Però no 
oblidem que la de l’Ateneu és 
una pista complicada de venir-
hi a guanyar”. 
López afegia que “aquests par-
tits son dels que t’ajuden és 
a créixer. Estem en aquesta 
fase. I venir a una pista molt 
complicada. Però si jo no ha-

gués vist treball, iŀlusió, passió,  
lluita…  t’ho diria. Però això és 
impossible en aquest equip”.
A Sant Sadurní s’hi va veure 
molta gent animant a l’IHC, i 
l’entrenador ho agraeix. “La 
gent d’Igualada fantàstica. Van 
venir a sumar. I jo els vaig sen-
tir i per tant els jugadors tam-
bé. I se sentien més que l’afició 
local. I res, que ens segueixin 
acompanyant que això conti-
nua”.
Demà, l’hoquei torna a les Co-
mes, contra el Shum Maçanet, 
a partir de 2/4 de 9 del vespre, 
en partit de la vuitena jornada.

Més info a http://ihc.blog.cat



FRONTENNIS / LA VEU

El passat diumenge dia 8 de 
novembre es va jugar una 
nova jornada del Campionat 
de Catalunya de Frontennis 
per Clubs.
El Club Frontennis Igualada 
va rebre a les instal·lacions del 
Molí Nou a l’Abrera, perdent 
per 0-3 davant un equip molt 
fort i compensat, que amb uns 
resultats molt ajustats els lo-
cals van pecar de falta de rit-
me.
La primera partida la van jugar 
Carles Ferrer i Manuel Cle-
mente, perdent per un ajustat 
14-15 i 12-15. Bona partida 
del davanter Carles en el seu 
debut a la categoria.
La segona partida la van jugar 
Julià López i Antoni Font, per-
dent per 15-14, 10-15 i 8-10, 
en una partida on van comen-
çar molt bé, però, poc a poc, 
els visitants van imposar el 
seu joc.

Mal dia pel Frontennis Igualada
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A la tercera partida van jugar 
Jaume Estapé i Marc Esteve, 
perdent per 15-9, 10-15 i 6-3. 
Una partida on els igualadins 
van ser molt superiors al pri-
mer set, però van fer un canvi 
de joc desconegut en ells i al 
final van perdre sens dubte 

davant la millor parella d’Abre-
ra.
A la propera jornada, el Club 
Frontennis Igualada es des-
plaça a Terrassa el dissabte a 
la tarda, on a priori es jugaran 
la segona plaça de grup.

AGILITY / LA VEU

El passat cap de setmana 
passat es va celebrar al Club 
d’Agility Rivalcan de Montbui 
poble una prova del campio-
nat d’Espanya de la RSCE. 
En la competició van participar 
agilitistes de dotze clubs dife-
rents de Catalunya i Castelló. 
Com a novetat va haver el 
debut de 6 agilitistes nous de 
Rivalcan que van començar a 
competir per primer cop dins 
de la primera categoria de 
grau I. Els sis agilitistes van 
obtenir bons resultats, inclo-
sos tres d’ells que van fer pó-
dium. El Carles Domingo amb 
el seu gos Kenia va quedar 
segon de la categoria están-
dar el dissabte, en la categoria 
mini-midi la Marina von Podol-
sky amb el seu gos Rock va 
pujar al pòdi com a primera el 
dissabte i segona el diumenge 
i la Màrian Guerrero amb el 
Petit va estar la primera el diu-
menge. Dins el mateix equip 
de Rivalcan dissabte el Dàma-
so Fernández amb la Diva va 
quedar primer de grau I están-
dar i la Laure Metairie prime-
ra i segona amb els seus dos 
gossos Wilson i Pepito a grau 
II. Diumenge el Jordi Montaño 
va quedar segon de grau I es-

Dies d’èxits de Rivalcan

tándar amb la Dana i el Luis 
Luque segon de grau III amb 
la Dela.
El Club d’Agility Rivalcan ja ha 
anunciat les dates de la seva 
competició estrella, la “Prova 
Pandereta” que es celebrarà 
el dies 2 i 3 de gener al camp 
de fútbol del Sant Maure de 
Santa Margarida de Montbui. 
En aquesta competició que 
puntua per al campionat d’Es-
panya hi participen clubs de 
tota Espanya i també france-
sos. És una proba legendaria 
en el món de l’agility on es 
celebra l’aniversari del presi-
dent del club, Luis Luque, dins 
el món de l’agility, que aquest 
any compta és ja el 24è. Es 
una prova on el punt fort són 
els riures i la diversió on cada 
participant que s’elimina dins 
a pista obté una pandereta de 
regal. La prova és una gran 
festa on es deixen els nervis 
de costat i està plena de sor-
preses. Aquest és el tercer 
any i compatarà amb la pre-
sencia de Clubs de França 
que ja han demanat la seva 
participació en aquesta gran 
festa de l’agility. Com sempre, 
la prova estarà oberta a tot els 
públics gratuïtament. 

Empat de l’AVI a Badalona (3-3)
FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT

Matinal de diumenge on els 
blaus van haver de jugar amb 
la segona equipació per co-
incidir amb els colors badalo-
nins.  MIN 2, començaren els 
“oranges” ben d’hora avisar de 
les intencions visitants, Robert 
assisteix a Calsina que veu la 
posició al extrem de Enric, fin-
tà al defensor i donà la pilota 
a Costa, que lliure de marca 
0-1.  MIN 12 contra igualadi-
na, Enric condueix la pilota 
assisteix a Costa i la defensa 
badalonina envia a córner in 
extremis, se serveix el mateix 
i Gustavo fora de la frontal en-
galta un xut que fa lluir el meta 
local.  MIN 17, córner a favor 
dels locals que rematen de 
cap al fons de la porteria de-
fensada per Diego 1-1 
Segona part, MIN 50, penal in-

existent a l’àrea igualadina, xut 
des de la frontal, i el brau juga-
dor Canals interceptà la pilota 
amb la cara i portà les mans al 
rostre fruit de l’impacte, els lo-
cals protestaren i l’àrbitre con-
cedí la pena màxima. El millor 
dels badalonis s’encarregà de 
materialitzar, però un immens 
Diego treu una mà arran de 
gespa i desvià la pilota a  cór-
ner, els locals el fan efectiu i 
un davanter lliure de marca 
avança las locals 2-1.  MIN 
58, falta a la frontal local on 
s’encarrega Sergi, i d’impres-
sionant xut, fa entrar l’esfèric 
per el mateix escaire 2-2  MIN 
60 preciosa jugada en banda 
esquerre on Xavi C.entrá a 
l’àrea i el seu xut trobà la base 
del pal, per fortuna local  MIN 
65 aprofitaren a la perfecció 
els locals en jugada d’estratè-

gia tornar-se a avançar en el 
marcador , 3-2  MIN 70, falta a 
favor dels igualadins a la zona 
de tres quarts, que s’encarre-
ga Manel C. de fer efectiu, la 
pilota entrà a l’àrea, Sergi la 
baixa amb el pit i la deixa a 
Costa, sempre amb la canya a 
punt,fer el empat 3-3. MIN 75, 
perfecta triangulació dels nos-
tres AVI’s on Gustavo rematà 
des de la frontal i el seu xut 
fregà el travesser.
Es desplaçaren aquest diu-
menge, Diego, Calsina, Ro-
bert, Manel C., Sevilla, Canals, 
Quim, Ivan, Gustavo, Enric, 
Costa, Francesc, Biscarri, 
Sergi, Farré, Tort, a la ban-
queta Ramontet i Xavi Moyes.  
Demà ens visita a Les Comes 
el Stoichkov de Barcelona.

NOVETATS 
2016

· DOBLE SUSPENSIÓ A PARTIR DE 1.250 €  · RÍGIDA A PARTIR DE 450 € ·
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HANDBOL / LA VEU

Gran victòria d’equip de les 
noies del juvenil
CHI Estació de Servei el Bruc  
32 – 26 Handbol Sant Quirze
Aquest cap de setmana les 
noies del juvenil femení del 
C.H.I. afrontaven un importan-
tíssim partit contra l’Handbol 
Sant Quirze per seguir aspi-
rant al seu objectiu.
Les igualadines venien 
d’aconseguir una victòria a 
terres lleidatanes sense jugar 
un bon partit i tan elles com tot 
el cos tècnic van treballar de 
valent al llarg de la setmana 
per corregir errors i afrontar 
el partit davant les “Kiris” amb 
garanties d’èxit.
El partit va ser vibrant i ple 
d’emoció fins l’últim minut. El 
joc dels dos equips era d’allò 
més atractiu pels aficionats 
que es van desplaçar al com-
plex esportiu de les Comes.
Cap equip va donar mai per 
perdut al partit i van desplegar 
sobre el parquet les seves mi-
llors armes tan en el joc ofen-
siu com en l’aspecte defensiu. 
A l’equador del matx el marca-
dor ho deia tot, igualtat màxi-
ma (14 – 14).
En la represa, uns minuts es-
pectaculars de les noies de 
l’Estació de Servei el Bruc van 
portar a aconseguir un avan-
tatge en el lluminós de més 5 
gols que ja mai van deixar tot 
i que les rivals - després d’un 
temps mort demanat pel seu 
cos tècnic - ho van intentar, 
però l’empenta i entrega de 
les noies del C.H.I. ho va fer 
impossible.
Cal dir que en aquesta ocasió 
vam poder veure unes igua-
ladines amb unes idees molt 
clares en el seu joc i on van 
saber llegir a la perfecció les 
necessitats del partit en tot 
moment.
Pel Club Handbol Igualada 
Estació de Servei el Bruc di-
rigides per Xavier Corbinos 
(Corbi) i Joan Alcoberro van 

Cròniques dels partits de l’Handbol IGD

TENNIS TAULA / LA VEU

1a Estatal: Falcons de Saba-
dell 6 – Cpp Igualada Ctai 0
Derrota contundent a Sabadell 
davant el líder de la competi-
ció. Jugaren: Jordi Satorras, 
Albert K. Matsuoka i Enric Ca-
sado
2a Estatal: Ctt Molins de Rei 
2 – Cpp Igualada Ctai 4
Bon partit el disputat a Mo-
lins de Rei, contra un equip 
de la part mitjana de la taula. 
Aquesta victòria ens situa a 
la part alta de la classificació. 
Jugaren: Daniel Luco (2), Lluis 
Graells (2) i Joan Bertran.
2a Provincial: Ctt Badalona 5 
– Cpp Igualada Ctai 1
Derrota a Badalona, tot i el 

Resultats del Ping Pong Igualada

jugar: Núria Rizo (portera); 
Maria Mayol; Júlia Subira-
na; Carla Bisbal; Èlia Roca; 
Oriana Quintero; Marcel·la 
Esquerra; Marta Hernández; 
Laia Tarrida; Gala i Maria Bar-
rantes (lesionada)
Victòria justa del cadet m.
ASME Voramar 24 – 34 Fin-
ques Argent Igualada
Aquesta setmana tornava a 
tocar sortida i per segona ve-
gada els cadets van anar a ju-
gar al pavelló de la Verneda, 
encara que aquesta vegada 
el rival era el Asme Voramar. 
És un equip de segon any i 
segons la classificació, un ri-
val assequible. En aquesta 
categoria no hi ha rival fàcil i 
això va fer que canviés el joc 
i amb una defensa més forta 
i un atac més encerta, la dife-
rència en el marcador s´anava 
fent més àmplia a mesura que 
passava el partit fins arribar a 
un resultat final de 24-34 pels 
igualadins. 
Per l´Handbol Igualada van 
jugar Toni, Max, Jose, Dani, 
Cesc, Pep, Xavi, Iker, Gerard, 
Marc i Arnau amb   Martí a la 
portería. Entrenador Pol Can-
tero i Jose Herrería.      
Victòria merescuda 
del cadet
Finques Argent Igualada Atlè-
tic 28 – 25 H Terrassa
El partit es preveia igualat ja 
que a la classificació ocupa-
ven un lloc molt similar. I així 
va ser.
Victòria merescuda perquè 
els locals van saber remuntar 
però que els ha de servir per 
aprendre alguna lliçó. Tenen 
la capacitat, la condició física 

i un equip que té possibilitats, 
només els falta creure’s-ho i 
perdre la por al joc, a l’adver-
sari i a la responsabilitat de 
llançar la pilota. 
Entrenats per Elías Galiano, 
van jugar: Marc Espinagosa, 
Marc Andreu, Marc Martínez, 
Xavier Reina, Fernando Al-
mendro, Arnau Torner, Biel 
Hornas, Toni Puig, Ivan Ruiz, 
Iker Sabuquillo i David Malpar-
tida i a la porteria Joel Solane-
lles i Ivan Salazar.
L’infantil masculí 
es va desinflant
C.H. Igualada  21  – 25 C.H 
Bordils Verd
Es van desinflant
Un altre partit fluix dels iguala-
dins, han girat la inèrcia positi-
va que havien assolit a principi 
de temporada, amb dues der-
rotes consecutives, davant un 
rival molt ben estructurat, però 
ni molt menys superior.
Vam jugar amb: Agustín, Ber-
nat, Edgar, Dani ,Eric ,Arnau 
C,  Guillem, Arnau, Dimas, 
Pol, Sergi, Marc M.  Isaac i 
Igor. Entrenats per Roger i 
Laura.
Minihandbol aleví
CHI Atlètic 10 – 6 Club Hand-
bol Santpedor
Primera victòria
Amb un joc vistós i dinàmic 
des del primer minut, el CHI 
va saber dominar un rival difí-
cil que va lluitar fins l’últim mo-
ment.  La primera victòria va 
fer esclatar d’alegria als nois. 
Dirigits per Nico Orozco, van 
jugar: Pol Molinero, Anton 
Aguilera, Xavier Malpartida, 
Aniol Gumà, Arnau Vargas, 
Oriol Pou i Èric García.

bon joc desenvolupat pels 
nostres  jugadors, destacar tot 
i la derrota la progressió dels 
nostres joves jugadors. Juga-
ren: Miquel Moriana (1), Biel 
Jorba i Marc de la Rosa.

Miquel Moriana.

ENTITATS / LA VEU

Esportivament, la iniciativa 
va acabar amb l’amistós en-
tre l’Igualada i Catalunya del 
30 d’octubre. A nivell, soci-
al, aquest dimarts a la tarda 
s’han reunit el president del 
club, Manel Burón, i la pre-
sidenta local de l’Associació 
Española Contra el Càncer 
(AECC), Ester López. Burón 
s’ha mostrat satisfet per la 
“rebuda que hem tingut” i la 
mostra de “solidaritat per part 
de tota la ciutat”. Ha destacat, 
a més, que la idea “ha servit 
per ajudar l’AECC i per posar 
el club en boca de molts”. Ha 

L’IHC valora positivament la 
campanya “Suma’t al Rosa”

volgut recordar, novament, el 
Doctor Josep Maria Abad, a 
qui ha anomenat “el creador 
de la idea”. Per la seva part, 
Ester López, ha volgut agrair 
a l’Igualada HC la seva “in-
volucració i compromís” amb 
l’AECC. Ambdues entitats han 
venut prop de 150 samarre-
tes roses i han volgut donar 
les gràcies “a tots els que han 
comprat samarretes o ajudat 
d’alguna manera”. La troba-
da ha finalitzat amb l’entrega 
simbòlica d’un taló per part 
de l’Igualada HC. Ambdós 
col•lectius, s’han emplaçat a 
tornar a promoure una inicia-
tiva similar, l’any vinent.

BÀSQUET / OTGER GABARRÓ

El Sènior arribava a la pista 
del líder invicte de la compe-
tició, el Claret, mancat d’efec-
tius. L’esforç en defensa i l’en-
cert en atac feien que l’Òdena 
manés en el marcador els 2 
primers quarts, tot i que al 
descans s’arribava amb em-
pat a 29. 
A la represa, el Claret va 
aprofitar la baixada física dels 
anoiencs per allunyar-se en el 
marcador. L’Òdena, tot i tenir 
molt poca rotació, va seguir 

donar victòria ajustadíssima, 
45-44.
Aficionades
Dilluns va ser el torn de les afi-
cionades de l’Òdena, que van 
debutar a la lliga contra el Mdp 
Team. El partit va ser difícil per 
les odenenques ja que es van 
trobar amb un equip superior 
a elles en alguns aspectes 
del joc. Finalment el partit es 
va decantar en contra de les 
d’Òdena per 10 punts de dife-
rència, 33-43.

lluitant fins al final i el resultat 
final va ser de 66-54.
Júnior Masculí
Derrota del Júnior masculí per 
66-25 on els odenencs van 
pagar car que només 5 com-
ponents de l’equip es despla-
cessin fins a la pista del Sant 
Andreu. Els locals van aprofi-
tar aquest fet i des del minut 
5 van fer pressió a tota pista, 
la qual cosa va desgastar molt 
als d’Òdena que van perdre 
clarament.
Sots-25 Masculí

El Sots-25 es desplaçava a la 
pista del Capellades per jugar 
el derbi comarcal. Els ode-
nencs no van fer un bon partit 
i per culpa d’un segon quart 
molt dolent es van perdre 
moltes pilotes que van donar 
renda als locals. Finalment el 
resultat va ser de 70-54.
Sènior Femení
Les sèniors es desplaçaven a 
Cornellà. El partit va comen-
çar amb molt desencert per 
part de les odonenques, que 
fallaven moltes cistelles fàcils. 

La majoria de punts s’acon-
seguien amb transicions rà-
pides. Aquesta falta d’encert 
la va aprofitar el Cornellà per 
anar-se’n de 6 a la mitja part. 
A la segona part continuava 
la falta d’encert però amb una 
bona defensa les d’Òdena van 
aconseguir empatar el partit 
en els instants finals. 
Al final, una falta a favor de les 
de Cornellà va fer decantar la 
balança cap a les locals, que 
van aconseguir un punt des de 
la línia de tirs lliures que els va 

Derrotes dels equips del Bàsquet Òdena



ATLETISME / LA VEU

Triomf aclaparador per l’equip 
igualadí Oro Di Napoli, a la 
34a Cursa del Sant Crist de 
Balaguer, celebrada el pas-
sat dissabte, amb els seus 
atletes, Alex Leal Blanco, Tony 
Vilches Padilla, Carlos Cerve-
ra García, Josep Pont Mor-L’Òdena segueix sense aixecar el cap

FUTBOL / PACO ESPLUGAS

La setmana començava amb 
la marxa del tècnic Magí Ba-
dia com a primer entrenador 
del primer equip del C.E. Òde-
na. A l’espera de la incorpo-
ració d’un nou entrenador en 
el desplaçament a Vilafranca, 
el segon, Victor Escalante va 
prendre les regnes de l’equip. 
El duel de les “urgències” va 
tenir de tot, de tot i cal expli-
car-ho. La 2a Catalana, amb 
tot el respecte per qualsevol 
categoria, o t’hi poses o millor 
dedicar-te a una altra cosa. 
Sé que no és futbol professi-
onal, ni compensat, sé que el 
sacrifici s’hi ha de fer és molt, 
per això si no es pot, el millor, 
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L’Oro di Napoli triomfa a la 
cursa del St. Crist de Balaguer

futbol 2A CATALANA G3

   PT. g e p gf  gc 
1 Junior 23 7 2 1 20 7
2 Sant Joan D. 21 6 3 1 21 13
3 Olímpic 19 6 1 3 17 8
4 Espluguenc 19 6 1 3 18 12
5 San Mauro 18 6 0 4 18 13
6 Fontsanta 18 5 3 2 14 10
7 Marianao 18 5 3 2 11 8
8 Sant Cugat 15 4 3 3 12 10
9 Gornal 13 4 1 5 17 16
10 Unif. Bellvitge 13 4 1 5 14 14
11 Can Vidalet 12 3 3 4 18 16
12 Moja 12 3 3 4 15 19
13 Prat B 11 2 5 3 14 14
14 CF Begues 11 3 2 5 13 18
15 Torrelles 11 3 2 5 8 15
16 Vilafranca 10 3 1 6 12 16
17 Vallirana 4 1 1 8 6 21
18 Odena 4 1 1 8 7 25

Jornada 10
Moja 3 - 1 Gornal 
Vilafranca 2 - 0 Odena 
Junior 3 - 1 Marianao 
Vallirana 1 - 2 Torrelles 
Espluguenc 1 - 1 Prat  B 
Olímpic 2 - 0 Fontsanta 
Begues 0 - 1 Sant Cugat 
San Mauro 3 - 1 Can Vidalet 
Sant Joan D. 1 - 0 Un. Bellvitge

   Pt. G E P Gf  Gc 
1 Martorell B 24 8 0 2 19 9
2 Calaf 23 7 2 1 29 19
3 Montserrat 22 7 1 2 35 17
4 Cubelles 22 7 1 2 31 17
5 Roquetes 20 6 2 2 25 15
6 La Munia 19 6 1 3 26 13
7 Sitges 19 6 1 3 27 16
8 Martinenca 14 4 2 4 24 21
9 Piera 14 4 2 4 22 19
10 La Granada 14 4 2 4 19 17
11 Carme 13 4 1 5 14 22
12 Olivella CE 12 3 3 4 19 21
13 Sant Cugat . 11 3 2 5 12 17
14 Anoia 9 2 3 5 14 30
15 Castellvi 8 2 2 6 16 26
16 Fàtima  6 2 0 8 11 33
17 Sant Pere M. 3 0 3 7 14 26
18 Riudebitlles 2 0 2 8 7 26

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 10
Sant Cugat  2 - 4 Calaf 
Sitges 4 - 0 Carme 
Olivella 0 - 1 Castellvi 
Montserrat 3 - 0 Roquetes 
La Granada 2 - 2 Sant Pere M. 
Riudebitlles 0 - 3 Cubelles 
Piera 4 - 0 Fatima 
La Munia 2 - 0 Martinenca 
Martorell B 2 - 0 Anoia

Jornada 11
Júnior - 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 
Marianao P. - Gornal 

Jornada 11
Sitges - La Granada 
St. Pere M. - MONTSERRAT 
Les Roquetes - PIERA 
FÀTIMA - La Múnia 
Martinenca - Olivella 
Castellví M.  - St. Cugat S. 
CALAF - Riudebitlles 
Cubelles - Martorell B 
CARME - ANOIA 

   Pt. G E P Gf  Gc 
1 Capellades 19 6 1 1 25 11
2 Hostalets 19 6 1 1 21 8
3 Rebrot  18 6 0 2 29 11
4 Masquefa  17 5 2 1 27 6
5 Montserrat B 17 5 2 1 16 9
6 Sant Esteve B 16 5 1 2 24 19
7 San Mauro B 14 4 2 2 17 12
8 Ateneu 13 4 1 3 22 13
9 Pobla 12 4 0 4 21 18
10 Torre 9 3 0 5 9 16
11 Mediona  8 2 2 3 13 17
12 La Paz  7 2 1 5 8 23
13 Tous  4 1 1 6 9 25
14 Calaf B 4 1 1 6 5 24
15 Cabrera 3 1 0 6 10 20
16 Jorba  1 0 1 7 5 29

futbol 4A CATALANA G7
Jornada 8
La Paz 1 - 4 Cabrera 
Calaf B 0 - 2 Montserrat B  
Capellades 2 - 2 San Mauro B 
Ateneu 6 - 2 Mediona 
Torre 0 - 4 Pobla 
Sant Esteve B 2 - 2 Tous 
Rebrot  4 - 1 Jorba 
Hostalets 2 - 2 Masquefa

Jornada 9
La Paz  - Ateneu Ig. 
Mediona  - Hostalets P.
Masquefa - Capellades 
San Mauro B - Sesrovires B
Tous - Calaf B
Montserrat - Torre Clar. 
Pobla Clar.  - Rebrot
Cabrera - Jorba

opinió meva, és no contribuir a 
la “causa”, això ho penso per 
tothom, estaments inclosos. 
No dic això perquè l’Òdena en 
aquest moment sigui el fanalet 
vermell de la categoria, amb 
10 jornades han passat mas-
sa coses, i molt poques de bo-
nes. Es pot guanyar o perdre, 
inclús empatar, però alguns 
no han fet ni això a la vida. 
El compromís és bàsic per ti-
rar endavant. En referència al 
partit a Vilafranca, per defini-
ció, igualtat, millora? doncs, 
manca d’efectivitat, s’arriba a 
porteria, no es marca i el rival 
ho fa i la pilota acaba en el 
fons de la xarxa, aquesta és 
la diferència. En aquesta crò-

nica es podria parlar de molts 
“apartats”, val la pena?, crec 
que no, ara no. Un gol a cada 
meitat de Victor i Gago, van 
donar una victòria a la Fun-
dació que agafa aire per sortir 
del pou. La propera setmana 
en la seu odenenca l’activitat 
es centrarà en trobar nou en-
trenador, ell decidirà si s’han 
de portar o no jugadors per 
ajudar a millorar la situació.
C.E. Òdena. David, Garcia, 
Ivan, Adrià, Gerard, Magdale-
no, Xavi Valls, Copoví, Biosca, 
Oscar (Ruben-81), Victor (Fer-
min-81).
Dissabte a les 4 de la tarda la 
visita de l’Espluguenc.  

ros, Fabio Marini, Gaetano 
Sciandra, en el punt més alt 
del podi en la totalitat de les 
quatre categories masculines, 
i també primers classificats 
per equips, superant amb una 
gran marca, als clubs més po-
tents i blasonats de les terres 
de Lleida.

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta Alevina del C.A. Igua-
lada Petromiralles Carla Bis-
bal, es va imposar diumenge 
en el 33è Cros de Sant Hila-
ri de Sacalm, amb 3’51” per 
cobrir els 1.020 m. de cursa. 
Aquesta era la 2a prova del 
Circuit Gironí de Cros, des-
prés del de Sta. Coloma de 
Farners de la  setmana ante-
rior. Jan Bisbal era 6è en In-
fantil, amb 8’23” per cobrir els 
2.040 m. de cursa.                            
D’altra banda dissabte al matí, 

L’alevina Carla Bisbal guanya 
el cros de Sant Hilari

es disputava la 36a edició del 
Cros dels Arenys de Munt. Hi 
va participar l’atleta Infantil 
del CAI Júlia Solé, que era 3a 
amb 4’41” per cobrir els 1.375 
m. de cursa.  

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 16 de gener  del 2016          Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  19:45
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Palau de la Música. Entrades 
garantides a platea

Mamma Mia, Grease, Chicago, Fame, Singing in the rain, Moulin Rouge. Gaudeix d’un recorregut pels grans musicals de 
Broadway.

El famós quartet The Feel’armonia, d’enorme trajectoria i acompanyat de la Broadway Symphony Orchestra presenta un 
programa que entusiasmarà a tots els amants dels musicals, amb les melodies que van ajudar a consagrar alguns dels 
musicals més taquillers i premiats de la història dels musical

 
BROADWAY SYMPHONY
 ORCHESTRA
PALAU DE LA MÚSICA

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

ÚLTIMES PLACES!



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

Partit complicat el que va dis-
putar dissabte l’Igualada al 
camp de la Rapitenca, segon 
classificat del grup. Els locals 
venien de perdre fora de casa 
i al seu camp tan sols havien 
cedit un punt en tota la tempo-
rada, mentre que els blaus arri-
baven a Sant Carles de la Rà-
pita amb tres baixes importants 
(Bacha, Fran i Marti Lliró).
El partit va començar amb do-
mini de la Rapitenca, però, poc 
a poc, els blaus van anar recu-
perant pilotes en la seva zona 
de creació de perill i van assu-
mir el control. Al minut 30 els 
locals aconseguien el primer 
gol del partit, però, tan sols tres 
minuts més tard, els igualadins 
empataven en una jugada de-
rivada d’una falta a la frontal 
que, després de diversos refu-
sos, Pau aconseguia enviar al 
fons de la porteria. 
A la segona meitat els dos 
equips van tornar a mostrar-se 
molt igualats, però l’entrada de 
Martí Just a les files de l’Igua-
lada va millorar molt el joc en 
atac. Malgrat això, va ser la 
Rapitenca qui es va tornar a 

Important empat contra el segon classificat

   PT. g e p gf  gc 
1 FC Santboià 19 5 4 1 19 8
2 Suburense 18 5 3 2 19 11
3 Rapitenca 18 5 3 2 17 11
4 Jesus Maria 18 5 3 2 16 11
5 Terrassa 18 5 3 2 14 11
6 CF Balaguer 18 5 3 2 13 10
7 Lleida 17 5 2 3 16 12
8 Castelldefels 16 5 1 4 20 13
9 Igualada 16 4 4 2 13 8
10 Vilanova 15 4 3 3 17 11
11 Vilaseca 15 4 3 3 15 12
12 Viladecans 13 3 4 3 14 17
13 Vista Alegre 13 3 4 3 17 21
14 Sant Ildefons 11 3 2 5 20 15
15 Amposta 10 3 1 6 15 27
16 Catllar 5 1 2 7 7 20
17 CF Reddis 4 1 1 8 9 25
18 Torredembarra 2 0 2 8 4 22

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 10
Torredembarra 0 - 4 Castelldefels 
Viladecans 2 - 3 FC Santboia 
Vilanova 6 - 2 Amposta 
Jesus Maria 2 - 2 Terrassa 
Sant Ildefons 6 - 0 Catllar 
Vista Alegre 3 - 2 Vilaseca 
Rapitenca 2 - 2 Igualada 
Lleida 0 - 0 Suburense 
Balaguer 1 - 2 CF Reddis 

Jornada 11
Vilanova G. - Jesús y Maria 
Terrassa FC - Balaguer 
Reddis - Viladecans 
Santboià - Vista Alegre 
Vilaseca - Torredembarra 
Castelldefels  - St. Ildefons 
El Catllar - Rapitenca 
IGUALADA - Lleida B 
Amposta - Suburense 

avançar al marcador. L’Iguala-
da no va tardar en reaccionar 
i, deu minuts més tard, signava 
l’empat definitiu a 2, amb un 
gol de Martí.  
Aquest nou punt significa pels 
blaus el 6è partit sense perdre i 
els col·loca en 9a posició, però 
tan sols a 3 punts del líder.
CF IGUALADA: Yannick, David 
Pacheco, Bernat Sansano, Ton 
Casas (Iñaki Baz 85’), Jonat-
han Fernández, Eloi Jiménez 
(Totti 89’), Pau Vidal, Jordi Cas-
tellano, Nuno Carvalho (Martí 
Just 58’), Eric González (Joan 
Redondo 79’) i Óscar García. 

Demà dissabte, presentació 
dels equips
El CF Igualada farà demà dis-
sabte, dia 14 de novembre, 
l’acte de presentació oficial de 
tots els equips que aquesta 
temporada 2015/2016 defen-
sen els colors del club.
L’acte començarà a les 18.30 
hores, al camp de Les Comes, 
un cop acabi el partit del pri-
mer equip, que s’enfrontarà al 
Lleida B a partir de les 16.30 
hores. El club vol que la pre-
sentació sigui una festa oberta 

a tothom, per això l’entrada al 
partit serà gratuïta.
Durant la presentació hi haurà 
parlaments del director tècnic 
del CFI, Robert Palau; d’un 
representant de la Federació 
Catalana de Futbol, del presi-
dent del club, Francesc Jorba, 
i de l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells. També hi haurà una 
gran rifa a la mitja part i altres 
sorpreses.
Enguany, el CFI compta amb 
35 equips que juguen en com-
petició oficial. Es tracta dels 
dos primers equips: el masculí, 
que juga a Primera Catalana, 
i el femení, que ho fa a Sego-
na Divisió Nacional. A nivell de 
futbol base, el club competeix, 
en el cas del masculí, en les 
categories de prebenjamí (3 
equips), benjamí (8), aleví (7), 
infantil (4), cadet (3), juvenil 
(2) i veterans (1); i, en futbol 
femení, en juvenil-cadet (1), 
cadet-infantil (1), infantil-aleví 
(1) i aleví-benjamí-prebenjamí 
(2). El club també té l’Escoleta, 
adreçada als jugadors i juga-
dores més petits, amb més de 
50 nens i nenes inscrits.

El femení es retroba amb la victòria
CFI, 1 – SANT GABRIEL, 0
Després d’una mala ratxa de 
resultats, el primer equip fe-
mení es va retrobar diumenge 
amb la victòria contra el Sant 
Gabriel. 
Tot i ser un partit molt equilibrat 
entre dos equips amb un nivell 
similar, la seriositat del plante-
jament igualadí va aconseguir 
controlar el joc i emportar-se 
els 3 punts. 
Els inicis del partit van ser de 
domini altern, amb cert avan-
tatge per les locals que crea-
ven força jugades de perill. I al 
minut 22 va arribar l’únic gol de 

la tarda, gràcies a una rema-
tada de Marina, que permetia 
que les blaves anessin al des-
cans amb avantatge. La matei-
xa tònica de joc va seguir a la 
segona part, tot i que l’Igualada 
hauria pogut augmentar l’avan-
tatge. 
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cia, Elena Alert, Queralt Gó-
mez, Carla Navarro (Janet 
Mendoza 75), Esther Soler , 
Jèssica Pablos, Míriam Solies, 
Pilar Soto (Núria Miquel 60’), 
Mariona Marsal (Marta Sáez 
80’), Judit Pablos, Marina Sa-
lanova (Anna Bernadí 62’) 

   Pt. p G E P Gf  Gc 
1 Seagull 24 8 0 0 19 8
2 Barcelona 22 7 1 0 32 3
3 L´Estartit 15 5 0 3 20 14
4 Levante 15 4 3 1 19 13
5 Son Sardina 14 4 2 2 16 13
6 Blava Roca 13 4 1 3 13 19
7 AEM 11 3 2 3 13 11
8 Espanyol 11 3 2 3 9 7
9 Pallejà 8 2 2 4 7 14
10 Sant Gabriel 7 2 1 5 15 16
11 Igualada 7 2 1 5 8 17
12 Europa 6 2 0 6 6 14
13 Collerense B 4 1 1 6 2 12
14 Cerdanyola 3 1 0 7 5 23  

futbol 2A NACIONAL FEM.
Jornada 8
Son Sardina 2 - 2 Blava Roca 
Levante 3 - 4 Seagull 
L´Estartit 2 - 1 AEM 
Barcelona 3 - 0 Europa 
Collerense B 0 - 0 Espanyol 
Cerdanyola 1 - 2 Pallejà 
Igualada 1 - 0 Sant Gabriel 

Jornada 9
Blava Roca-AEM Lleida
Son Sardina-Levante Las Planas
Seagull-Cerdanyola
Pallejà-IGUALADA
St. Gabriel-Collerense B
Europa-L’Estartit
Espanyol-Barcelona

PRIMER EQUIP MASC. RAPITENCA UE "A" CF IGUALADA 2-2

PRIMER EQUIP FEM. CF IGUALADA SANT GABRIEL 1-0

VETERANS BADALONA CF "A" CF IGUALADA 3-3

JUVENIL A ANOIA CE "A" CF IGUALADA 0-1

JUVENIL B CF IGUALADA RIUDEBITLLES CD "A" 1-1

CADET A CF IGUALADA F.E ATLETIC VILAFRANCA "B" 4-0

CADET B CF IGUALADA JUNIOR CF "B" 0-3

CADET C LA POBLA CLARAMUNT "A" CF IGUALADA 2-0

INFANTIL A CF IGUALADA MARTORELL ASS. ESP. "A" 4-2

INFANTIL B VILANOVA GELTRÚ CF "B" CF IGUALADA 4-0

INFANTIL C CF IGUALADA NATACIÓ TERRASSA "B" 1-3

INFANTIL D CF IGUALADA ANOIA CE "A" 2-3

ALEVÍ A ST CUGAT ESPORT FC "A" CF IGUALADA 2-1

ALEVÍ B CF IGUALADA PRAT AE "A" 5-4

ALEVÍ C CF IGUALADA ST QUIRZE VALLÈS FC "A" 2-5

ALEVÍ D CF IGUALADA GIRONELLA CF "A" 2-2

ALEVÍ E SANTBOIA FC "D" CF IGUALADA 1-3

ALEVÍ F CF IGUALADA ST ESTEVE SESROVIRES "A" 2-6

ALEVÍ G HORTONENC FC "A" CF IGUALADA 8-4

BENJAMÍ A BARCELONA FC "A" CF IGUALADA 5-1

BENJAMÍ B CF IGUALADA ST JOAN DESPÍ UE "A" 2-5

BENJAMÍ C CF IGUALADA BERGA CE "A" 2-3

BENJAMÍ D SANTA EULALIA CF "A" CF IGUALADA 2-4

BENJAMÍ E F.E ATLETIC VILAFRANCA "B" CF IGUALADA 5-3

BENJAMÍ F CF IGUALADA MOLINS DE REI "A" 3-5

BENJAMÍ G CF IGUALADA HRISTO STOITCHKOV "D"

BENJAMÍ H CORBERA CF "B" CF IGUALADA 8-1

PREBENJAMÍ A CF IGUALADA CAPELLADES CF "A" 7-0

PREBENJAMÍ B CF IGUALADA ODENA CE "B" 6-3

PREBENJAMÍ C CF IGUALADA MASQUEFA FC "B" 2-2

JUV- CADET FEM. PALLEJÀ CF "A" CF IGUALADA 0-4

CAD-INF FEM. CF IGUALADA L'HOSPITALET CE "A"

INF- ALEVÍ CF IGUALADA TANCAT UD "A" 3-2

ALEV-BENJ-PREBENJ FEM.A VILADECANS UD "A" CF IGUALADA 2-7

ALEV-BENJ-PREBENJ FEM.B CF IGUALADA MARTORELL ASS. ESP. "A" 2-2

retirat

retirat

CATEGORIA DIA HORA LOCAL VISITANT CAMP
1-PRIMER EQUIP DISSABTE 16:30 CF IGUALADA UE SANT ILDEFONS 'A' A
1- VETERANS DISSABTE 16:00 CF IGUALADA CF HRISTO STOITCHKOV BCN 'A' B
2-JUVENIL 'A' DIUMENGE 16:00 CF IGUALADA CF BLANCA SUBUR 'B' A
2-JUVENIL 'B' DIUMENGE 14:00 CD RIBES 'C' CF IGUALADA
3-CADET 'A' DISSABTE 12:00 UD SAN MAURO 'A' CF IGUALADA
3-CADET 'B' DIUMENGE 17:15 ESCOLA F. BARBERÀ 'A' CF IGUALADA
3-CADET 'C'
4-INFANTIL 'A' DIUMENGE 16:00 AE PIERA 'A' CF IGUALADA
4-INFANTIL 'B' DIUMENGE 12:00 CF IGUALADA CD RIBES 'A' B
4-INFANTIL 'C' DIUMENGE 14:00 CE MANRESA 'B' CF IGUALADA
4-INFANTIL 'D' DISSABTE 12:00 CF IGUALADA UD SAN MAURO 'B' A
5-ALEVÍ 'A' DISSABTE 10:00 CF IGUALADA ESCOLA F. GAVÀ 'A' A
5-ALEVÍ 'B' DIUMENGE 11:30 UE SITGES 'A' CF IGUALADA
5-ALEVÍ 'C' DIUMENGE 17:30 CE MERCANTIL 'B' CF IGUALADA
5-ALEVÍ 'D' DISSABTE 10:00 CF IGUALADA CE BERGA 'B' A
5-ALEVÍ 'E' DISSABTE 10:45 CF VILANOVA I LA GELTRÚ 'B' CF IGUALADA
5-ALEVÍ 'F' DISSABTE 10:00 UB CATALÒNIA 'B' CF IGUALADA
5-ALEVÍ 'G' DIUMENGE 11:30 CF IGUALADA UE SANTA COLOMA DE Q. 'A' A
6-BENJAMÍ 'A' DISSABTE 12:00 CF IGUALADA NATACIÓ TERRASSA 'A' B
6-BENJAMÍ 'B' DISSABTE 10:30 CD RIBES 'A' CF IGUALADA
6-BENJAMÍ 'C' DISSABTE 11:30 CF CAN RULL 'A' CF IGUALADA
6-BENJAMÍ 'D' DIUMENGE 10:00 CF IGUALADA F.A. ESPLUGUENC 'A' B
6-BENJAMÍ 'E' DIUMENGE 10:00 CF IGUALADA CF MAS CATARRO 'A' B
6-BENJAMÍ 'F' DIUMENGE 10:30 UD CORNELLÀ 'F' CF IGUALADA
6-BENJAMÍ 'G' DISSABTE 9:00 UD CALAF 'A' CF IGUALADA
6-BENJAMÍ 'H' DISSABTE 10:00 CF IGUALADA CF MOLINS DE REI 'B' B
7-PREBENJAMÍ 'A' DISSABTE 10:00 FC FÀTIMA 'A' CF IGUALADA
7-PREBENJAMÍ 'B' DISSABTE 11:15 CF MAS CATARRO 'B' CF IGUALADA
7-PREBENJAMÍ 'C' DISSABTE 12:30 CF CAPELLADES 'A' CF IGUALADA
8-FEMENÍ 'A' DIUMENGE 17:00 CF PALLEJÀ CF IGUALADA
8-FEMENÍ 'B' DISSABTE 13:30 CF IGUALADA CD FONSANTA FATJÓ 'B' B
8-FEMENÍ 'C' DISSABTE 11:00 AT INCRESA 'A' CF IGUALADA
8-FEMENÍ 'D' DISSABTE 12:00 CD FONSANTA FATJÓ 'A' CF IGUALADA
8-FEMENÍ 'E' DIUMENGE 11:30 CF IGUALADA CD FONSANTA FATJÓ 'A' A
8-FEMENÍ 'F' DISSABTE 13:00 FC CERDANYOLA VALLÈS CF IGUALADA

Partits del proper cap de setmana

Santboià D 1-3 ALEVÍ E
L’Aleví E arribava dissabte 
al camp del Santboià sent lí-
der en solitari. El partit no va 
començar bé pels interessos 
igualadins, ja que, al minut 3 
de joc, un xut llunyà de l’equip 
local va fer pujar l’1-0. Una si-
tuació nova per l’equip que, en 
el que portem de temporada, 
no havia estat mai per darrere 
en el marcador. 
Per mantenir l’avantatge, 
l’equip de casa es va tan-
car darrere la resta del partit, 
però, després d’un gol injusta-
ment anul·lat pels blaus i mol-
tes arribades a l’àrea, l’Iguala-
da aconseguia l’empat amb un 
gol de Cesar. Ja a l’últim quart, 

L’Aleví E referma el liderat

havent estat molt superiors 
durant tot el partit, els blaus 
van aconseguir dos gols més, 
d’Oriol i de Mikel, establint l’1-
3 definitiu. 
Arnau Pérez, Pau Barrado, 
Jan Beumala, Mikel Pérez, 
Oscar Camacho, Cesar Ga-

llardo, Aaron Arroyo, Héctor 
Samaniego, Pablo Martínez, 
Oriol Martínez, Benet Mar-
ques, Guillem Doménech i Ye-
rai Vilches. 1r i 2n entrenador: 
Juanma Fajardo i Pere Valen-
zuela.



Preparats, llestos, ja!
Circuit Cros Comarcal

JOCS ESCOLARS / LA VEU

El dissabte 7 de novembre va 
començar la competició dels 
equips de l’Anoia que parti-
cipen en les lligues d’altres 
Consells Esportius, concreta-
ment al Baix Llobregat i l’Alt 
Penedès. Els equips que par-
ticipen al B.Llobregat compe-
teixen sota el programa Juga 
Verd Play. La competició va-
lora conjuntament el resultat 
del partit i el comportament 
dels diferents agents. Es valo-
ra el públic, el tutor de grada, 
els tècnics, el dinamitzador 
de joc, es donen punts de 
verd play i es valora les targe-
tes mostrades. Tots aquests 
ítems sumats fan que el resul-
tat final sigui sobre deu punts. 
Els equips que estan partici-
pant són: FS Piera, E.Bruc, 
CHIgualada, CHVilanova, 
EHMontbui, AEE P.Moreres, 
Vilanova BE i H.Òdena. Els 
equips que han aconseguit 
més puntuació aquesta jorna-
da han estat el CHIgualada i el 
CHVilanova amb 8,75 punts. 
Més informació del progra-
ma Juga Verd Play: http://bit.
ly/1Huf7ur 
A l’Alt Penedès tenim equips 
de volei: Igualada VC, La Tor-
re de Claramunt VC; equips de 
futbol sala: UE La Torre; equip 
de bàsquet cadet: Òdena CB. 
En aquest consell treballen els 
valors sota el lema de Targe-
ta Verda. Assignen 5 punts 
als equips amb un comporta-
ment exemplar, 3 punts amb 
un comportament molt bo, 1 
punt amb un comportament 
correcte, 0 punts per poca es-
portivitat i -1 punts en cas de 
convocatòria del comitè de 
competició. Més informació: 
http://bit.ly/1HueYqS 

Juga-Verd-Play: equips anoiencs inicien la competició al Baix Llobregat
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AGENDA

Aquest diumenge 15 de no-
vembre comença el Circuit 
de Cros Comarcal de l’Ano-
ia. Aquest Campionat és un 
programa del Consell Espor-
tiu de l’Anoia i anima a les 
escoles que ho vulguin de 
la comarca a celebrar el seu 
propi Cros. Les característi-
ques principals de cada jor-
nada són:
• Que es disputi a l’aire lliure 
aprofitant les instal·lacions 
de l’escola o la població.
• Que ofereixi recorreguts 
aptes per a totes les cate-
gories (des de pàrvuls fins a 
adults).
Aquest any hi ha un total de 
14 crossos comptant el Cros 
Comarcal. Any rere any el 
calendari ha anat ampliant 
les jornades i consolidant 
la competició. Avui en dia, 
algunes de les jornades del 
calendari arriben a la 31ª. 
edició com el Cros d’inici del 
campionat d’enguany, el del 
Joan Maragall.
La jornada final la celebra 
un organitzador diferent 
cada any. Aquest any és el 
torn de l’Escola d’Òdena. En 
aquesta jornada, a part de 
premiar als guanyadors de 
cada categoria, es premia la 
regularitat a tots aquells par-
ticipants que hagin participat 
en un mínim de 8 crossos.
Si vols ampliar informació, 
visita www.ceanoia.cat

Dissabte 14 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.
Diumenge 15 de novembre, 
31è. Cros Joan Maragall.
El tret de sortida del Campi-
onat Comarcal de Cros de 
l’Anoia. Més informació a 
www.ceanoia.cat.
Del 18 al 20 de novembre, 
Jornada del Campionat Co-
marcal Futbol Sala d’AMPA.
18/11 a les 21.00: Acadèmia 
Igualada – Alta Segarra (Les 
Comes C).
18/11 a les 22.00: Garcia Fos-
sas – Garcia Lorca (Les Co-
mes C).
19/11 a les 21.00: Escolàpies 
– Castell d’Òdena (Les Comes 
C).
20/11 a les 20.30: Serra Coll-
Bas – Castellolí (Pista Carme).

   j g e p gf  gc PT
1 GARCIA LORCA  3 2 1 0 29 19 8
2 CFS ÒDENA  3 2 1 0 27 21 8
3 CAN CLARAMUNT  3 1 2 0 26 22 7
4 MONALCO  2 2 0 0 24 4 6
5 ESCOLÀPIES B  3 1 1 1 26 22 6
6 ESCOLÀPIES A  3 1 0 2 23 25 5
7 AC. IGUALADA  3 0 2 1 22 26 5
8 MARISTES  3 1 0 2 20 28 5
9 JOAN MARAGALL  3 1 0 2 20 28 5
10 MARQUÈS POBLA  3 0 1 2 19 29 4
11 EMILI VALLÈS 6 FS  1 1 0 0 12 4 3
12 CFS PIERA  2 0 0 2 4 24 2

F. SALA aleví masculí
Jornada 3
ESCOLÀPIES B  8 UE CAN CLARAMUNT  8
EMILI VALLÈS 6 FS   CFS PIERA  ajornat
MARISTES  4 MONALCO  12
ESCOLÀPIES A  7 JOAN MARAGALL  9
ACADÈMIA IGUALADA  8 CFS ÒDENA  8
GARCIA LORCA  11 MARQUÈS POBLA  5

   j g e p gf  gc PT
1 MARISTES C  3 3 0 0 16 4 9
2 IES ALT PENEDÈS  3 3 0 0 14 5 9
3 INS PERE VIVES  3 3 0 0 16 9 9
4 MARISTES B  2 2 0 0 15 1 6
5 ESCOLA PIA A  3 2 0 1 15 9 6
6 MESTRAL  3 2 0 1 18 10 6
7 EEM SANTA FE  2 1 0 1 8 9 3
8 MARISTES A  3 1 0 2 9 11 3
9 SEA EMILI VALLÈS  3 1 0 2 7 11 3
10 ESCOLA PIA B  3 1 0 2 9 16 3
11 EEM VILOBÍ  3 1 0 2 8 12 3
12 JOAN MERCADER  3 1 0 2 9 8 3
13 AEE PLA MORERES B  2 0 0 2 2 7 0
14 AEE PLA MORERES A  3 0 0 3 6 20 0
15 MONALCO  3 0 0 3 2 22 0

F. SALA infantil masculí
Jornada 3
EEM SANTA FE  6 ESCOLA PIA A 4
ESCOLA PIA B  4 EEM VILOBÍ  3
SEA EMILI VALLÈS  4 INS PERE VIVES  5
MARISTES A  1 IES ALT PENEDÈS  3
MESTRAL  12 AEE PLA MORERES A  4
MARISTES C  2 AEE PLA MORERES B  1
JOAN MERCADER  6 MONALCO  1
ESCOLA PIA A  4 MESTRAL 1

   j g e p gf  gc PT
1 J. MERCADER A juv  3 3 0 0 26 7 9
2 UE TOUS  3 2 1 0 11 1 7
3 JOAN MERCADER  3 2 0 1 19 8 6
4 J. MERCADER B juv  3 2 0 1 18 11 6
5 ESCOLA PIA juv  3 2 0 1 12 14 6
6 ESCOLA ANOIA juv  3 1 1 1 8 14 4
7 AE SALLENT juv  3 1 0 2 10 11 3
8 MONALCO  3 1 0 2 4 11 3
9 MARISTES  3 0 0 3 5 17 0
10 ESCOLA ANOIA  3 0 0 3 5 24 0

F. SALA cadet juvenil masculí
Jornada 3
ESCOLA ANOIA  0 UE TOUS  5
JOAN MERCADER B juv  0 JOAN MERCADER  10
ESCOLA PIA juv  4 MARISTES  2
ESCOLA ANOIA juv  3 J. MERCADER A juv  10
MONALCO  0 AE SALLENT juv  5

 

   j g e p gf  gc PT
1 ESCOLÀPIES A mx  3 2 0 1 28 20 7
2 EEM FONT-RUBÍ  2 2 0 0 22 10 6
3 MARISTES  3 1 0 2 23 25 5
4 ESCOLÀPIES B  2 1 0 1 14 18 4
5 UE SUBIRATS  1 1 0 0 10 6 3
6 MONALCO  1 1 0 0 9 7 3
7 FRANGOAL  2 0 0 2 10 22 2
8 M. DE LA POBLA mx  1 0 0 1 6 10 1
9 SECC - SALA mx  1 0 0 1 6 10 1

BÀSQUET  aleví femení-mixt
Jornada 3
UE SUBIRATS  10 FRANGOAL 6
MONALCO   SECC - SALA mx   ajr
ESCOLÀPIES A mx  12 MARISTES  4
MARQUÈS POBLA mx  6 EEM FONT-RUBÍ  10

 

   j g e p gf  gc PT
1 VILANOVA B.E.  3 3 0 0 148 54 6
2 ESCOLA ANOIA  2 2 0 0 96 13 4
3 MONALCO  2 2 0 0 92 33 4
4 SEA EMILI VALLÈS  2 2 0 0 77 22 4
5 MARISTES  3 1 0 2 80 111 4
6 CB LLORENÇ  2 1 0 1 48 51 3
7 UE CAPELLADES A  3 0 0 3 75 110 3
8 UE CAPELLADES B   3 0 0 3 17 161 3
9 CB ROQUETES  2 0 0 2 20 98 2

BÀSQUET  infantil femení
Jornada 3
CB LLORENÇ   DESCANS 
SEA EMILI VALLÈS  53 UE CAPELLADES B   3
MONALCO  43 UE CAPELLADES A  24
VILANOVA B.E.  38 MARISTES  33
ESCOLA ANOIA  42 CB ROQUETES  9

   j g e p gf  gc PT
1 MONALCO  3 3 0 0 150 48 6
2 ÒDENA CB  3 3 0 0 117 44 6
3 CB HORTONENC  3 2 0 1 90 88 5
4 ELS CAFETERS  3 2 0 1 103 104 5
5 ESCOLA ANOIA  2 2 0 0 95 33 4
6 UE CAPELLADES A  3 1 0 2 93 95 4
7 UE CAPELLADES B  3 1 0 2 97 104 4
8 INS PERE VIVES  3 0 0 3 64 139 3
9 JOAN MERCADER  3 0 0 3 45 156 3
10 BÀSQUET PIERA  2 0 0 2 62 105 2

BÀSQUET  cadet-juvenil femení
Jornada 3
CB HORTONENC  43 UE CAPELLADES         34
SECC - ELS CAFETERS  41 BÀSQUET PIERA  40
ÒDENA CB  57 JOAN MERCADER  6
MONALCO  38 UE CAPELLADES B  18
ESCOLA ANOIA  37 INS PERE VIVES  20
 

   j g e p gf  gc PT
1 MOWGLI  3 1 1 1 23 25 6
2 ATENEU  3 1 1 1 27 17 6
3 R.CASTELLTORT A  2 2 0 0 21 11 6
4 EMILI VALLÈS 6  3 1 1 1 27 21 6
5 MONALCO  3 1 1 1 21 27 6
6 MONTCLAR  2 1 1 0 20 12 5
7 R.CASTELLTORT B  2 1 1 0 18 14 5
8 CASTELL D’ÒDENA  3 1 0 2 13 31 5
9 EMILI VALLÈS 5  2 1 0 1 19 9 4
10 MARISTES  3 0 0 3 11 33 3

POLIS aleví fem. (minihandbol)
Jornada 3
R.CASTELLTORT A   R.CASTELLTORT B       ajr.
MARISTES  7 CASTELL D’ÒDENA  9
MONTCLAR  8 EMILI VALLÈS 6  8
MONALCO  9 EMILI VALLÈS 5  7
ATENEU  7 MOWGLI  9

 

   j g e p gf  gc PT
1 EMILI VALLÈS 5  3 3 0 0 33 15 9
2 MESTRAL A  3 3 0 0 31 17 9
3 R.CASTELLTORT A  3 3 0 0 30 18 9
4 MESTRAL B  3 3 0 0 28 20 9
5 R.CASTELLTORT B  3 2 0 1 28 20 7
6 MARTA MATA  3 2 0 1 27 21 7
7 MDP IGUALADA  3 2 0 1 25 23 7
8 JESÚS MARIA mx  3 2 0 1 17 18 7
9 MOWGLI  3 1 0 2 24 24 5
10 CASTELL D’ÒDENA  3 0 0 3 20 28 3
11 ATENEU mx  3 0 0 3 12 23 3
12 MARIA BORÉS  3 0 0 3 18 30 3
13 GARCIA FOSSAS  3 0 0 3 17 31 3
14 G. CASTELLÀ mx  3 0 0 3 13 35 3

POLIS aleví mas. (futbol sala)
Jornada 3
R.CASTELLTORT B  12 MDP IGUALADA  4
MARTA MATA  6 MESTRAL B  10
JESÚS MARIA mx  3 ATENEU mx  0
EMILI VALLÈS 5  12 GARCIA FOSSAS  4
MOWGLI  11 MARIA BORÉS  5
GABRIEL CASTELLÀ mx  4 R.CASTELLTORT A  12
CASTELL D’ÒDENA  6 MESTRAL A  10

   j g e p gf  gc PT
1 R.CASTELLTORT A  3 3 0 0 33 11 9
2 MONTCLAR B  2 2 0 0 23 9 6
3 CASTELL D’ÒDENA  2 2 0 0 21 7 6
4 JESÚS MARIA  2 2 0 0 22 10 6
5 ESCOLÀPIES  3 1 0 2 18 26 5
6 MONTCLAR A  3 1 0 2 15 29 5
7 MONALCO  2 1 0 1 17 15 4
8 EMILI VALLÈS 3-4  2 1 0 1 15 17 4
9 DOLORS MARTÍ  3 0 0 3 14 34 3
10 MOWGLI  2 0 0 2 12 20 2
11 ATENEU  2 0 0 2 10 22 2

POLIS benjamí f. (minihandbol)
Jornada 3
CASTELL D’ÒDENA  12 MONTCLAR A  0
EMILI VALLÈS 3-4  5 MONTCLAR B  11
MOWGLI  6 MONALCO  10
R.CASTELLTORT A  10 ATENEU  6
DOLORS MARTÍ  4 ESCOLÀPIES  12
JESÚS MARIA-R.CASTELLTORT B (comitè compet.)

   j g e p gf  gc PT
1 GARCIA FOSSAS 3  3 3 0 0 33 15 9
2 MARISTES  3 2 1 0 30 18 8
3 ESCOLÀPIES 3  3 2 0 1 30 18 7
4 MOWGLI B  3 2 0 1 30 18 7
5 DOLORS MARTÍ  3 1 1 1 25 23 6
6 GABRIEL CASTELLÀ  3 1 0 2 18 30 5
7 MONALCO  2 1 0 1 16 16 4
8 GARCIA LORCA  2 0 2 0 16 16 4
9 MESTRAL B  3 0 1 2 16 32 4
10 R.CASTELLTORT B  2 0 1 1 14 18 3
11 JOAN MARAGALL B  3 0 0 3 12 36 3

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

   j g e p gf  gc PT
1 ATENEU  3 2 0 1 28 20 7
2 MOWGLI A  3 2 0 1 28 20 7
3 MESTRAL A  3 2 0 1 24 24 7
4 CASTELL D’ÒDENA  3 2 0 1 26 22 7
5 MARISTES mx  2 2 0 0 21 11 6
6 JOAN MARAGALL A  2 2 0 0 20 12 6
7 JESÚS MARIA  2 2 0 0 18 14 6
8 POMPEU FABRA  2 1 1 0 19 13 5
9 EMILI VALLÈS 3-4  3 0 1 2 21 27 4
10 R.CASTELLTORT A  3 0 1 2 21 27 4
11 AC. IGUALADA  3 0 1 2 17 31 4
12 CASTELLOLÍ  3 0 0 3 19 29 3
13 ESCOLA PIA  2 0 0 2 10 22 2

POLIS benj. m. 3-4rt. (minibàsquet)
Jornada 3
JOAN MARAGALL A   DESCANSA 
CASTELL D’ÒDENA  9 R.CASTELLTORT A  7
ATENEU  11 MESTRAL A  5
MARISTES mx  9 CASTELLOLÍ  7
EMILI VALLÈS 3-4  7 JESÚS MARIA  9
MOWGLI A  11 AC. IGUALADA  5
POMPEU FABRA  11 ESCOLA PIA  5

INICI 9è CAMPIONAT FUT-
BOL SALA D’AMPA’S
Ha engegat el 9è Campionat 
de Futbol Sala d’AMPA’s els 
següents equips participants: 
Alta Segarra de Calaf, Serra 
de Coll-Bas de Carme, Vila-
demàger de la Llacuna, Cas-
tell d’Òdena, Garcia Lorca de 
Montbui, Castellolí, Garcia 
Fossas, Acadèmia Igualada 
i Escolàpies. L’equip Castell 
d’Òdena defensa el títol com a 
guanyador de la 8a edició.
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HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

L’Aqua Igualada va perdre dos 
partits el passat cap de set-
mana, davant el Voltregà (5-1) 
i a casa amb l’Hostelcur Gijón 
(3-5). 
Les igualadines van posar les 
coses molt difícils al potent CP 
Voltregà, però la qualitat tècni-
ca de les seves jugadores, en 
especial de la Natasha Lee, 
donaven la victòria clara a les 
osonenques. 
Davant les asturianes, amb la 
igualadina Maria Díez “Peke”, 
les de casa nostra van acabar 
perdent un partit que guanya-
ven meritòriament 
El partit es va posar molt bé 
per a les locals gràcies a dos 
gols de la Meritxell Martínez 
en els primer set minuts de 
joc. Un gol de l’Olga Gíme-
nez abans d’acabar la primera 
part, posava el 2-1 favorable 
a les igualadines que estaven 
fent un bon partit i anulant a la 
seva millor jugadora, la Maria 
Díez. 
La segona part començava 
al revés. En poc més de set 
minuts, les visitants marca-
ven tres gols (dos de la Peke) 
i capgiraven el marcador. A 
cinc minuts del final, la Peke 
marcava el seu tercer gol. En 
el darrer minut les igualadines 
maquillaven el resultat amb un 
gol de l’Elba Garreta deixant 
com a definitiu el 3-5. 
El proper diumenge a les 
12:45 h, l’AQUA Igualada juga 
a Les Comes contra el cuer de 
la classificació, el CD Santa 
Maria del Pilar. Un partit que, 
després de jugar contra quasi 
tots eles equips favorits de la 

Les noies de l’Aqua Igualada no han tingut bona sort en els darrers dos partits.

Dues derrotes de l’Aqua Igualada
GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat cap de setmana 
s’ha dut a terme el gran cam-
pionat de gimnàstica rítmica 
Euskalgym al gran pavelló 
Buesa Arena a Vitòria , un 
dels campionats més impor-
tants d´aquest esport a nivell 
nacional.
Allà, es van traslladar  l’equip 
infantil del club format per  
Laia Alsina, Rut Vives, Irina 
Garcia, Sandra Dominguez, 
Emma Profitós i Paula Men-
sa. Aquest conjunt de nivell 
VII, es va trobar amb 39 con-

El CG San Roque, a l’Euskalgym

competició, ha de servir per 
començar a guanyar partits i 
remuntar posicions.  
AQUA Igualada FHCP 
Laia Navarrete -P-, Elba Gar-
reta (1), Laura Salvador, Sofia 
Ramírez i Meritxell Martínez 
(2). També Judit Baldris, Cla-
ra Ferrer, Meritxell Martínez, 
Laura Torres i Mònica Ferrer 
-P-. Entrenadors: Raül Ramí-
rez i Harry Mora 
Hostelcur Gijon HC 
Carolina Correa -P-, Marta 
González, Sara González, 
Olga Giménez i Maria Díez. 
També Paula Calleja, Ainhoa 
Garcia i Elena González -P-. 

Transports Araujo, amb 
el benjamí femení
El teixit empresarial s’està 
solidaritzant amb l’Igualada 
Femení Hoquei Club Patins. 
Si primer va ser l’empresa Ga-
barró, amb la seva mediàtica 
aportació, en directe al progra-
ma “Els Matins”, de TV3, des-
prés va venir l’empresa igua-

ladina Jmcaravaning i darrera 
d’ella un bon grapat d’aporta-
cions d’empreses locals. 
Ara, Transports Araujo se 
suma al patrocini com a l’estiu 
ho va fer l’empresa de restau-
ració Aqua, i que en breu s’hi 
podria sumar una altra empre-
sa per al nou equip de Preben-
jamines que, precisament, va 
debutar aquest diumenge al 
matí contra el CP Sitges.  

Jornada 5
CP Alcorcón CAT’s Best - CHP Bigues i Riells   1-2
Maheco Cerdanyola CH - Hostelcur Gijón   3-5
Santa Maria del Pilar - Sferic Terrassa   0-6
CP Voltregà - AQUA Igualada FHCP   5-1
CP Las Rozas - Citylift Girona CH   2-2
CP Vilanova - CH Mataró   3-3
CP Manlleu - Generali Palau de Plegamans   4-1
Santa Maria del Pilar - Citylift Girona CH *  3-4
AQUA Igualada FHCP - Hostelcur Gijón **   3-5

         PT j g e p     gf     gc    
1. Manlleu  15  5  5  0  0  19  4
2. Voltregà  13  5  4  1  0  22  8
3. Las Rozas  12  7  3  3  1  14  9
4. Hostelcur Gijón  11  6  3  2  1  23  14
5. Palau Plegamans  10  6  3  1  2  17  13
6. Sferic Terrassa  9  5  3  0  2  15  10
7. Cerdanyola  9  6  3  0  3  14  13
8. Bigues i Riells  9  5  3  0  2  10  10
9. Vilanova  8  5  2  2  1  18  13
10. Igualada FHCP  4  6  1  1  4  15  25
11. CH Mataró  4  5  1  1  3  9  16
12.  Girona  4  6  1  1  4  8  19
13. Alcorcón  3  5  1  0  4  7  13
14. Sta. Maria Pilar  0  6  0  0  6  5  29

OK Lliga Femenina

junts a la seva categoria, en-
tre els quals estaven els mi-
llors a nivell espanyol.
 Van sortir a pista amb el seu 
gran ball,  gran expressivitat i 
professionalitat; tot i els ner-
vis, ja que per la majoria era 
el seu primer Euskalgym.
Volem felicitar a les nostres 
gimnastes, i animar-les a 
seguir treballant amb molt 
esforç per tenir les millors 
recompenses en les seves 
competicions, ja molt a prop 
de participar en el Campionat 
d´Espanya.

FUTBOL SALA / LA VEU

Els homes que entrena Xavi 
Fitó  és retrobaren amb la vic-
tòria al Molins de Rei per 1-8, 
un dels equips nous de la cate-
goria  després de l’empat en el 
derbi comarcal.
El partit va començar amb les 
idees molt clares per als juga-
dors montbuinecs, una forta 
pressió en pista contraria els 
permetia recuperar la pilota 
molt aviat fruit de les pèrdues 
dels locals, unes pèrdues que 
els de l’Anoia aprofitrien per 
sortir a la contra i al minut 11 el 
marcador reflectia una clar 0 a 
3 amb gols de Victor, Cristian i 
David. Amb aquest ampli avan-
tatge al lluminós, els grocs van 
canviar la seva defensa per es-
perar al rival a mitja pista i sor-
tir a la contra, en canvi els de 
Molins, pressionaven de valent 
la sortida de pilota dels  tindri-
en més possessió però sense 
inquietar la porteria de Rubén i 
així s’arribaria al descans. 
A la represa els montbuiencs 
van tornar a pressionar a tota 
la pista, això va descol·locar al 
Molins, i en 7 minuts de joc els 
de Montbui ampliaven l’avan-
tatge 0 a 5 amb gols d’Asensi 
i David Cano. A partir d’aquest 
moment els locals van sortir a 
jugar amb porter jugador i en 

Golejada del FS Montbui
una de les primeres ocasions 
van retallar diferències  1-5, 
però en la següent jugada 
d’atac anoienca David anotava 
el seu tercer gol de la tarda al 
fer el 1 a 6. Els del Baix Llo-
bregat ho continuarien inten-
tant amb el joc de 5, però una 
bona defensa visitant i les bo-
nes aturades del porter Ruben, 
impedien que el marcador és 
mogués al seu favor, en can-
vi, dues pèrdues de pilota les 
aprofitaven primer Joel, que 
des de el seu propi camp ano-
tava el 1 a 7 i en l’ultim minut 
de joc Bryan culminava un con-
traatac que deixava el resultat 
final de 1 a 8. 
Alineació: Rubén, Cristian(1), 
Oli, Victor, Asensi(1) –inicial- 
Joel(1), Bryan(1), Toni, Alberto, 
Alejandro i David Cano (3).
Amb aquest resultat  La Vini-
cola FS Montbui és líder amb 
10 punts. Demà dissabte 14 de 
novembre a les 17:45 al pave-
lló Montaqua davant el Navàs.
Altres resultats:

Benjamí: FS Piera 4 – 4 FS Montbui 
(Hugo 2, Aitor, PP)
Infantil :  AE Martorell 8 – 4 FS Montbui 
(Dayu 3, Jose Mari)
Cadet: FS Montbui 6 – 1 EFS Cervera   
(Raul 3, Manu 2, Loa)                                                                
Juvenil: CFS St. Boi 0 – 6 VPR Refrigera-
ció FS Montbui   (Gaizka, Caste, Yeison, 
Soria, Ángel i Nico)                             

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades

93.322.26.00
ESTANCO
VENDO

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



PÀDEL / LA VEU

Pel que fa als equips del +kpà-
del han disputat les seves jor-
nades, amb uns resultats molt 
positius. Les noies de 3a cate-
goria de padelcat han guanyat 
2 a 1 contra el Tot Padel, amb 
Miriam Aguilera – Neus Riera, 
Henar Álvarez – Laia Aguilera, i 
Montse Diaz – Eva Prades. 
Els nois de 2a de Padelcat tam-
bé han guanyat amb un resul-
tat de 1-2, es van desplaçar a 
l’Espadel, amb David Sabaté 
– Rosendo Pérez, Sergi Pé-
rez – Joan Arnau Pallejà, i Pep 
Camps – Javi Tapia.
Les noies de Federació han cai-
gut per poquet i amb uns partits 
molt lluitats amb un resultat de 
2 a 1 contra les noies de l’Es-
quaix. Cristina Esteve – Montse 
Carrillo, Mª Jose Santamaria – 
Sonia Ruiz, Sandra Leal – Yo-
landa Piñero.
Els nois de la lliga +45 van 
guanyar amb un resultat de 2 
a 1 contra Can Busqué, amb 
Miquel Raja- Pere Calbó, Ge-
naro Molano – Alfonso Alonso, 
Alfonso Garcia – Miguel Angel 
Arenas.
I finalment l’equip de Juniors 
que han debutat aquest cap de 
setmana amb la Lliga padelcat, 
han començat amb molt bon 
peu guanyant amb un resultat 
de 3 a 0 contra el Tot Padel, 
amb Manel Martí- Francesc 
Pol, Max Linares – Edu Ramón, 
Laia Álvarez – Felix Linares.
Pel que fa als equips de Calfont 
les Moreres, bon inici de la lli-
ga Padelcat, guanyant la sego-
na eliminatòria per 3-0 contra 

Resultats dels equips de pàdel

PATINATGE / LA VEU

Èlia Folch, patinadora de la 
secció d’Artístic de l’Igualada 
Hoquei Club, va pujar al calaix 
més alt del podi en la Final de 
la Copa Barcelona de patinat-
ge artístic que es va disputar 
a Lliçà de Vall, el passat diu-
menge 8. La seva actuació es 
va imposar per sobre les altres 
patinadores de categoria Sè-
nior en el programa lliure. 
Aquest triomf la classifica per 
la Final de la Copa Catalana, 
que es disputarà properament 
a Amposta.

La patinadora de l’IHC Èlia Folch 
primera a la Copa Barcelona
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Slampadel.
Ramon Albareda – Didac Pas-
tor van guanyar per 6/4 – 6/2 
davant Luis Alvarez – Alvaro 
Fisac. Biaggio Gazzineo – Juan 
Carlos de Luis va derrotar a 
Jonathan Perez – Valentin Ros 
per 6/3 – 6/0. La tercera parella, 
anant a un 3r set, van acoseguir 
al victòria per  6/7 – 6/2 – 6/1 
davant Iñaki Muñoz – Jesus 
Ambugual.
Fantàstica i treballada elimina-
tòria van tenir les jugadores de 
Padelcat. Rebien a casa al CT 
Olesa i van guanyar 2-1.
La parella 1 Marta Alegre – 
Anna Casaus van derrotar per 
6/3 – 6/2 a Juani Fernandez 
– Sonia Garcia. La parella 2 
Montse Olivan – Marta Badies 
van guanyar contra Lidia Vicen-
te – Vicky Baragano per 6/0 – 
6/4. La 3 parella va començar 
molt forta guanyant 6/0 el pri-
mer set, però les rivals Judith 
Solernou – Anna Martin, van 
aconseguir girar el marcador, 
acabant  6/0 – 3/6 – 5/7.  
Pel que fa als equips Subaru 
de l’IGD Esquaix, gran final de 
temporada del primer equip 
acabant en tercer lloc de la lliga 

i guanyant els últims 5 partits. 
Carlos Jiménez/Josep Llorach 
van donar el primer punt en un 
renyit partit de 7-6, 6-4 contra 
Marc Santaeulària/Xavi Mora-
les, els del Bages van igualar, 
guanyant el seu partit davant 
Marc Corcelles/Roger Rosich 
2-6, 5-7, però Quim Aribau/Ber-
nat Solé van donar el punt de-
cisiu en un llarg i disputat partit 
amb Josep Jiménez/Andreu 
Moreno per 6-3, 6-7, 6-2.
Excel·lent rendiment de l’equip 
B federat davant el Navàs gua-
nyant amb autoritat tots els par-
tits. Àngel Solé/Joan Llorach 
van guanyar en un renyit partit 
Isaac Guila/Dani Sabata per 
3-6, 6-2, 6-4, Pep Ferrer/David 
Sanuy van guanyar de forma 
còmode 6-4, 6-2 a Jordi Vila/
Joan Cortada i finalment Joan 
Albareda/Lluís Fernàndez van 
sumar el tercer guanyant Edu 
Castells/Marc Torres per un do-
ble 6-4.
Notable el rendiment de l’equip 
de 3a categoria guanyant a Can 
Busqué a domicili per 1-2. Marc 
Rabell/Marc Bausili van perdre 
amb l’experimentat David Mén-
dez/Jordi Subirana per 4-6, 0-6, 
però Andy Franco J.A. Pino van 
igualar el partit guanyant 6-0, 
6-1 a J. Rodríguez/T. Martínez. 
En el decisiu, victòria de David 
Hornos/Joan Morros davant 
Jordi Homs/D. Cisquella per 
6-4, 6-1.
L’equip de veterans va patir una 
correctiu al Tot Pàdel de Sant 
Fruitós però va guanyar a domi-
cili a Can Bonastre 0-3.
Davant els sots campions de 
l’any passat, la veritat es que els 
del Bages és van mostrar sem-
pre superiors tot i que Albert i 
Jordi Homs van cedir per un 
ajustat 7-5, 6-4 amb Miki Martí-
nez/Albert Lahoz, David Sanuy/
Àngel Solé van caure 6-3, 6-1 
amb Mario Putellas/O. Mora i 
Jaume Grané/Jordi De Belza 
van ensopegar amb Dani Ariza/
Robert March per 6-2, 6-3.
En  la jornada de dissabte victò-
ria folgada davant Can Bonas-

tre. Lluís Fernández/Àngel Solé 
van dominar per un doble 6-0 a 
J.A. Paton/Javier Merchan, Pep 
Ferrer/David Sanuy van sumar 
6-0, 6-1 davant Edu Farreras/
Jordi Rodríguez i finalment 
també victòria còmode de Jordi 
De Belza/J.J. Penedès 6-0, 6-2 
David Cadenas/Jaume Lacasa.
El primer equip Subaru femení 
guanya 2-1 al +KPadel en la 
lliga federada. Francina Ola-
ria/Mireia Homs van guanyar 
7-5, 6-2 a la parella Cristina 
Esteve/M. Carrillo, les odonen-
ques van empatar el matx 
gràcies a la victòria de Sandra 
Leal/Yolanda Piñero guanyant 
per un doble 6-2 a les nostres 
Joana Vilarrubies/Mònica Òde-
na. El partit que decidia, Marta 
Hidalgo/Elia Soriano van patir 
en el primer 7-5 i resoldre be en 
el segon 6-1 sumant el punt da-
vant Sonia Ruiz/ Ma Jose San-
tamaria.
Lliga PadelCat de 2a femení. 
Derrota 0-3 davant el Pàdel 
Berguedà. Antònia Pintó/Alba 
Sanou van cedir 3-6, 4-6 da-
vant Eva Leal/Marta Vallejo, 
Xussi Muñoz/Marta Hidalgo 
desprès d’un mal inici 0-6 van 
estar apunt de forçar un tercer 
set caient 5-7 amb Marta Soler/
Marta Oliu i finalment, renyit 
partit entre les nostres Susanna 
Campo/Carla Gassó caient 6-2, 
4-6, 2-6 amb la parella visitant 
Mònica Huguet/Laura Figols.
Lliga PadelCat de 3a femení, 
bon partit de les nostres davant 
el CT Vilafranca caient per 1-2.
Van obrir pista Mireia Parra-
mona/Eva Abril caient 0-6, 3-6 
amb unes experimentades El-
vira Masip/Lara Delamo, En-
carna Valdés/Trini Pacheco van 
igualar el matx desprès d’una 
notable victòria 6-0, 6-1 davant 
Gemma Cases/Rosana Marin. 
Però finalment l’experiència 
sempre suma i Eva Jose/Mont-
se Santamaria van cedir en dos 
sets amb la parella Tere Parés/
Reyes Prieto.

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.

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

 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
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MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

La comarca de l’Anoia va ser 
protagonista de la sisena i 
darrera prova del Campionat 
d’Espanya d’Enduro amb mo-
tiu de l’Enduro Igualada-Els 
Hostalets de Pierola, amb ex-
ceŀlent organització de Moto 
Club Igualada.
Amb important inscripció tant 
pel que fa a qualitat com de 
quantitat doncs van ser 125 
els pilots inscrits, aquests es 
tenien que enfrontar amb un 
recorregut de 70 kms als que 
els pilots hi donaven dues o 
tres voltes segons les diverses 
categories establertes i en que 
hi havia a Igualada i els Hos-
talets de Pierola les especials 
corresponents. 
A més d’aquest dos municipis, 
el recorregut transcorria pels 
municipis d’Òdena, la Pobla 
de Claramunt, Piera i Caste-
llolí. Això tant pel que fa al dis-
sabte com el diumenge amb 
puntuació independent per 
cadascun.
Molts van ser els pilots de 
Moto Club Igualada partici-
pants. Així a Enduro 2, Armand 
Monleón-KTM- es classificà 
en el quart  lloc el dissabte i 
sisè el diumenge. A TN Junior 
Jordi Sala-KTM- novè els dos 
dies, Xavier Martínez-KTM- no 
es classificà el primer dia i fou 
catorzè el segon dia. 
A Sènior B 2T Pere Tutusaus-
Gas Gas- es situà sisè els 
dos dies i Eduard Vendrell-
Gas Gas- novè també tant 

L’igualadí Armand Monleón en el moment de la sortida de l’enduro.

Èxit total de l’Enduro 
Igualada-Els Hostalets de Pierola

BÀSQUET / LA VEU

El partit començava amb mol-
ta intensitat ofensiva i defen-
siva per part dels blaus, que 
posaven tots els seus sentits 
per poder treure suc del seu 
encert en atac. Un Grupo Jua-
neda Miramar encara sense 
adaptar, ajudava als blaus a 
poder recuperar algunes pilo-
tes per poder atacar i trobar 
situacions de bàsquets fàcils. 
Un encert on cal destacar els 
triples (2 en deu minuts), i la 
gran concentració durant tots 
els minuts del primer període. 
El primer parcial va ser de 26-18.

En el segon quart, vam poder 
veure com els jugadors de 
Raül Caballero i Pep Pique-
ras mantenien l’intensitat del 
primer quart, aconseguint ac-
cions de bàsquets fàcils, amb 
pilotes recuperades i una gran 
quantitat de contraatacs con-
vertits. Es podia veure el joc 
en equip dels locals, impara-
ble pels jugadors de les Illes. 
Un quart on es seguia mos-
trant el millor joc en equip, coŀ-
locant una forta defensa i amb 
l’opció de marxar més en el 
marcador. El parcial va ser de 
21-16, que col·locava un re-
sultat de 47-34 a la mitja part.
A la represa del partit, l’equip 
visitant sortia amb més força 
que mai, durs en defensa, sent 
capaços de recuperar pilotes i 
amb l’anotació de 4 triples en 
els deu minuts del tercer pe-
ríode. Es va poder veure el 
millor joc dels jugadors de les 
Illes Balears, que comença-
ven a retallar distàncies amb 
els igualadins, arribant a situ-
ar-se tan sols a tres punts dels 
que havien dominat durant tot 
el partit. Falta de decisió i or-
ganització en l’atac dels locals 
provocava dubtes i minoració 
de distancia en el marcador 
provocava els errors i l’ansie-
tat dels blaus. El tercer parcial 
acabava amb un 19-25, que 
col·locava un total de 66-59 en 
el marcador.
En l’últim quart, els jugadors 
del Physic CB Igualada torna-
ven a recuperar sensacions, 
amb l’anotació de dos triples 

Victòries dels primers equips 
sènior del Bàsquet Igualada

i posant la cirera al pastís, 
aconseguien tornar a recupe-
rar distàncies amb el Grupo 
Juaneda Miramar, i evitant així 
la remuntada de l’equip visi-
tant. El parcial era de 19-17.
Finalment el matx va acabar 
amb un resultat de Physic CB 
Igualada 85 - Grupo Juaneda 
Miramar 76.
Physic CB Igualada A: M. Mo-
liner (15), R. Riu (0), E. Burgès 
(4), J. Torres (4), C. Fons (10), 
A. Gual (3), A. Del Hoyo (24), 
X. Creus (4), S. Laguarta (6), 
M. Benito (-), E. Tejero (15), P. 
Camí (0).
Grupo Juaneda Miramar: G. 
Torres (25), FX. Sastre (10), 
G. Serra (2), A. Garcia (5), C. 
Bustamante (9), JA. Serra (6), 
MA. Nadal (0), J. Reda (10), 
R. Deus (2), G. Roman (7).
Parcials: 26-18, 21-16 (47-
34), 19-25 (66-59), 19-17 (85-76).

El femení esborra de la pista 
el Balaguer (65-35)

Nova victòria del sènior fe-
mení Physic CB Igualada en 
aquesta jornada contra el CB 
Balaguer per un resultat final 
de 65 a 35. El matx va comen-
çar amb un bon joc per part lo-
cal amb un parcial de 7 a 0 en 
els primers minuts. Les igua-
ladines van dominar el quart 
per 20 a 13. El segon quart va 
ser més disputat , tot i així , les 
igualadines van controlar el 
partit, 35 a 23. En el tercer el 
Physic CB Igualada va fer un 
espectacular quart, amb uba 
gran defensa i bon joc ofensiu 
d\’equip, el parcial 17 a 2 va 
trencar el matx a favor local. 
El darrer va ser de pur tràmit 
amb el matx ja sentenciat. 
Proper partit diumenge a les 
17.45h a la pista de complicat 
Manyanet Reus. 
CBI: C. Carner (11),M. Jané 
(7)R.Soteras (-) J. Lamolla 
(14)E. Compte (12)B. Sellarès 
(5),M. Ametllé(4), J. Fuertes 
(lesionada) M. Fernandez, S. 
Carrasco (6)G. Rigol (4), C. 
Solé (2).
Parcials: 20-13, 35-23, 52-25, 
65-35.

el primer com el segon dia. 
A Sènior B 4T, Jordi Balcells-
KTM- tercer i segon i Pere 
Albet desè i onzè. ASènior C 
2T Ricard Martínez-Gas Gas- 
cinquè i dotzè i Carlos Ferrer-
Gas Gas- desè els dos dies. A 
Sènior C 4T Pere Caro-KTM- 
setè i sisè. I a Master brillants 
victòries de Josep Marsal amb 
KTM els dos dies.
Pel que fa al guanyador abso-

El President de MCI Marc Queraltó i les motos al parc tancat.

lut si es tenen en compte les 
classificacions dels dos dies, 
fou Jonathan Barragan amb 
Gas Gas. Moto Club Igualada 
encapçalat pel seu President 
Marc Queraltó, així com pels 
membres de junta i col.labora-
dors demostraren una vegada 
més el seu alt nivell d’organit-
zació en una especialitat com 
és l’enduro que comporta una 
complexa labor de treball.

Bon ral.li de Màlaga d’Eduard Forés 
i l’igualadí David Usón
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

La darrera prova puntuable 
pel campionat espanyol de 
raŀlis de terra es va disputar 
per camins malaguenys amb 
la participació del vallesà Edu-
ard Forés copilotat per l’igua-
ladí David Usón de Moto Club 
Igualada amb Mitsubishi Evo 
X.
El raŀli constava de quatre 
trams cronometrats que es 
disputaven dues vegades ca-
dascun d’ells: Cártama, Al-
mogía, Coín i Mijas. Trams de 
força dificultad que van provo-
car varis abandonaments. Bon 
raŀli de Forés i Usón que acon-
seguiren el setè lloc. Eduard 
Forés i l’experimentat copilot 
igualadí David Usón són uns 
habituals al campionat estatal 
de terra en què l’any passat 
assoliren un exceŀlent resul-
tat com va ser proclamar-se 
campions d’Espanya de grup 

N. A la vegada també al llarg 
de la temporada  participen en 
varis raŀlis de terra del campi-
onat de Catalunya. Els vence-

dors del raŀli foren Villanueva 
i Sánchez amb Mitsubishi Evo 
X.

Forés i l’igualadí Usón habituals a l’estatal de terra.



Derrota amb regust 
a victòria del FS Can 
Titó Vilanova

ESQUÍ / UECANOIA

Quan és a punt d’arribar l’hi-
vern, quan el fred es comen-
ça a notar i la neu posa el seu 
mantell a les muntanyes del 
nostre Pirineu, hi ha un refe-
rent a casa nostra si es parla 
d’esquí: El Curset d’Esquí del 
Club Excursionista UECANO-
IA. 
Els nens i nenes que hi par-
ticipen esperen amb il·lusió 
el retrobament amb els seus 
companys i companyes i tam-
bé amb els monitors que any 
rere any els porten per les pis-
tes del domini esquiable més 
gran del Pirineu: Grandvalira 
(Andorra) 
Al llarg d’aquests 34 anys han 
estat molts els anoiencs que 
han après a esquiar en el nos-
tre curset i que en guarden un 
bon record. El tarannà que s’hi 
respira i el bon fer dels nostres 
monitors fan que la majoria 
dels cursetistes repeteixi la 
experiència cada any.
Cal tenir present que aquest 
curset està pensat per ense-
nyar a esquiar o millorar el ni-
vell d’esquí, als nens i nenes 
a partir de 7 anys que s’hi ins-
criuen. Atenent a les peticions 
que els més grans d’ells ens 
han fet, no hi ha edat màxima 
per participar-hi. Es fan grups 
diferents, amb dos monitors 
del club en cada un d’ells, re-
partits segons el nivell d’esquí 
de cada cursetista. La ràtio és 
de 4/5 cursetistes per moni-
tor. Per complementar la tas-
ca dels nostres monitors, el 
club també contracta monitors 
professionals de l’estació de 
Grandvalira. Les classes es 
duen a terme durant tot el dia. 
L’allotjament el tenim reservat, 
com cada any, al refugi Aina 
de Canillo. Es un equipament 
que s’ajusta perfectament a 
les nostres necessitats i on 

Alguns dels participants en el curset de l’any passat.

La UECAnoia torna a organitzar el proper hivern, el 
Curset d’Esquí, que arriba a la 34a edició
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ens hi sentim com a casa. Les 
classes d’esquí van a càrrec 
de monitors de l’Escola Andor-
rana d’Esquí i dels monitors 
del nostre Club. La sortida es 
farà el dia 26 de desembre a 
les 5 de la tarda de l’estació 
d’autobusos d’Igualada i la tor-
nada serà el dia 31 a les 19’00 
h en el mateix indret.
El preu és força ajustat (per-
què els monitors del nostre 
club hi participen de manera 
totalment altruista) i inclou les 
classes d’esquí, (de les 10:00 
h. a les 17:00 h. cada dia) el 
transports fins a Andorra i els 
de cada dia per pujar i baixar 
al telecabina de Soldeu, el for-
fait pels cinc dies, el guarda 
esquís a la mateixa estació, 
la pensió completa al refugi, 
la cursa cronometrada, les as-
segurances etc. En acabar les 
classes d’esquí, després de 
la sessió de dutxes, els nens 
i nenes participants poden op-
tar per les diferents possibili-
tats que ofereix el refugi AINA 
on estem allotjats: cinema en 
una sala especialment habi-
litada, jocs de taula diversos, 
tennis de taula, lectura… Tam-

bé fem alguna visita al poble 
de Canillo i al seu Palau de 
Gel. 
Per tal de facilitar l’organitza-
ció, tots els participants tenen 
reservat el guarda esquís al 
Pla dels Espiolets (Soldeu) de 
tal manera que només han de 
dur els seus esquís el primer 
dia i l’últim. La resta queden 
guardats a l’estació. El dinar 
també el fem a les pistes amb 
Pic-nic i els remuntadors per 
recollir els esquís cada dia els 
fem des del telecabina de Sol-
deu.
També fem un eslàlom crono-
metrat en una pista tancada 
per a l’ocasió on els pares que 
venen poden comprovar les 
millores del seu fill en el cur-
set. Es fan filmacions de tot el 
curset que després es fan arri-
bar als pares.
Els nous participants, abans 
de procedir a la inscripció, 
poden sol·licitar una còpia del 
DVD del curs anterior a la se-
cretaria del club. Aquestes fil-
macions esdevenen una bona 
eina per conèixer la realitat 
del nostre curset d’esquí. El 
muntatge té una durada de 40 

minuts.
Les places són limitades. Els 
participants del curset de l’any 
passat, com és costum, tenen 
la plaça garantida (sempre 
que formalitzin la inscripció 
dins del mes de novembre). 
Tota la informació referida al 
curset es pot consultar al blog 
de l’apartat d’esquí alpí del 
web del club: www.uecanoia.
cat
Si en voleu més informació, 
truqueu al Club Excursionista 
UECANOIA: Tel: 938032047 
de 19:00 h a 21:00 h qualsevol 
dia laborable o bé personeu-
vos-hi al carrer Sant Magí 28 
amb el mateix horari. Si pre-
feriu contactar amb nosaltres 
per correu electrònic, l’adreça 
on cal que us dirigiu és: ueca-
noia@uecanoia.cat. Els nous 
participants teniu la possibili-
tat de concertar una entrevista 
amb el director del curset per 
ampliar-ne els detalls abans 
de decidir si voleu venir amb 
nosaltres. En cas de voler uti-
litzar aquesta opció, indiqueu-
ho en el moment de contactar 
amb la secretaria de l’entitat.

FUTBOL SALA / LA VEU

El sènior A del Futbol Sala Can 
Titó Vilanova del Camí va cau-
re derrotat per 3-2 al Munici-
pal de Sant Esteve Sesrovires 
amb gols de Jordi Dalmases i 
Javi Puga. El conjunt vilanoví 
visitava una de les pistes més 
difícils de la categoria, on sa-
bien que seria difícil treure un 
resultat positiu, però la serie-
tat mostrada pels grocs durant 
els 40 minuts va permetre que 
els de Can Titó estiguessin 
dins del partit fins al final.
Els vilanovins van fer un dels 
millors partits de la tempora-
da, van aguantar a un Sant 
Esteve superior sobre el pa-
per, i va poder empatar a les 
acaballes del matx amb un re-
mat al travasser. La intensitat 
en defensa i la concentració 
van ser dues de les claus del 
partit per part dels de Can Titó. 
Tot i això, els de Fidel Muñoz 
no van poder esgarrapar cap 
punt en la seva visita a Sant 
Esteve, tot i que s’emporten 
un grapat de bones sensaci-
ons que de ben segur serviran 
per les properes jornades.
Altres resultats:
St. Andreu Barca 21-0 ALEVÍ
CADET 3-6 FS Terraferma
JUVENIL 2-5 Futsal Vicentí 
Vilomara 5-1 SÈNIOR B

Amb la col·laboració de:

2015

Tu el fas gran

FES-TE VOLUNTARI
27 i 28 nov
granrecapte.com
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CICLISME / LA VEU

La Setmana Santa és sinònim 
de Volcat. La cursa per etapes 
de referència a Catalunya tor-
na amb tres jornades de BTT 
en una de les zones màgiques 
per a la pràctica del Mountain 
Bike. Una carrera renovada 
que com a principal novetat 
agruparà les tres etapes a 
Igualada com a seu única.
La Volcat repetirà el 2016 en 
categoria UCI XCS S2 i comp-
tarà de nou amb molta parti-
cipació internacional de cara 
a la preparació per als Jocs 
Olímpics de Rio de Janeiro. 
La Volcat la formaran tres 
etapes circulars amb sortida 
i arribada a Igualada, que la 
convertiran en l’epicentre del 
Mountain Bike nacional amb 
un gran pàdoc, millors serveis 
per al biker i més activitats. 

Igualada serà la seu única de 
la propera edició de la Volcat

FUTBOL FLAG / LA VEU

El passat diumenge dia 8 de 
novembre es va disputar a Ar-
gentona la primera jornada del 
grup B de la Copa Catalana 
de futbol Flag. Els nostres ju-
gadors d’Aviadors van dispu-
tar els seus 2 primers partits 
de la temporada contra Bocs 

Comença la Copa 
Catalana de futbol flag

d’Argentona i Pagesos de 
Barcelona. En el primer partit 
l’equip igualadí va imposar-se 
a l’equip local amb una impor-
tant victòria per 57-0. El segon 
partit va acabar amb una ajus-
tada derrota de 25-36. El diu-
menge 22 és disputarà a Sant 
Fruitós la segona jornada.

TAE-KWONDO / LA VEU

Bona actuació del Club Ta-
ekwondo Gui d’Igualada en el 
campionat de Catalunya infan-
til, que va tenir lloc el passat 
dia 8 de novembre. 
Virginia Torroglosa va aconse-
guir Medalla de Plata, Bronze 
per Rebeca Gutiérrez, Aroha 
Daza i Judith Diaz, i bon com-
bat de Judith Gutiérrez.
Carlos Gonzalez va perdre 

Bon paper del Tae-kwondo Gui 
al campionat català infantil

el primer combat, Medalla de 
Plata per a Ainoha Leiva i Car-
los Falcon. Medalla d’Or per 
Ainara Cristobalena, tots amb 
gran entrega en els combats 
donant el màxim de si matei-
xos.
Amb la col·laboració dels co-
achs Daniel Gonzalez, Mª He-
nar Barnes i Judith Gonzalez, 
felicitar a tots els pares per 
l’esforç i l’èxit obtingut.  

Les etapes seguiran la línia 
de l’edició anterior pel que fa 
al quilometratge, ja que seran 
de 60, 90 i 40 quilòmetres amb 
l’Eliminator com a guinda i 
amb més sender que en 2015.
Les inscripcions s’obriran el 
dimarts 10 de novembre a 

preu reduït, oferint la possibi-
litat d’inscriure també en una 
o dues etapes. Una excel·lent 
oportunitat perquè tots els afi-
cionats al Mountain Bike se 
superin i gaudeixin al màxim 
d’aquest esport. Més informa-
ció a www.volcatbtt.com.

ESQUAIX / LA VEU

El jove anoienc Bernat Jaume 
és va desplaçar al país del 
golf pèrsic per jugar una prova 
del circuit mundial. En aquest 
ric país fronterer amb l’Aràbia 
Saudí, s’hi va celebrar un tor-
neig del puntuable valorat en 
15.000$. A primera ronda, es 
va desfer de Abdulwahab Al-
Ishaq 3-0 de Qatar i a 2a ron-
da va superar al seu vell amic 
amb qui entrena alguns cops, 
l’anglès resident a Blanes, 
Richard Williams 11-7, 7-11, 
11-3, 11-2.
Ja en el quadre principal, es-
pectacular partit del Bernat 
davant el 50 del mon, el egipci 
Mohamed Reda. L’egipci, resi-
dent a EEUU, no fa pas gaire 
25 del mon, sortia com cap de 
sèrie 2 del torneig i la veritat 
es que va patir de valent per 

Bernat Jaume, al torneig de Qatar

derrotar al nostre jove jugador 
que va jugat a un gran nivell 
plantant cara en tot moment, 
però caient 10-12, 11-9, 11-4, 
11-7.. Propera estació.... Niort 
(França).
D’altra banda, l’equip de 2a 
que juga la lliga nacional ca-
talana va caure 3-1 a Sabadell 
davant el Malibú Esportiu en la 
1a jornada.
Joan Llorach va cedir 11-7, 

11-9, 11-9 davant Enric Creus, 
Toni Jiménez va empatar a 1 
gràcies a la seva victòria 11-8, 
11-6, 11-7 davant Pep Munta-
da, el vallesans van decantar 
el partit gràcies a les victòri-
es d’Arnau Vidal davant Lluís 
Fernàndez per un ajustadís-
sim 11-3, 10-12, 5-11, 11-5, 
11-3 i la de Joan Garcia amb 
Rafa Sánchez per 11-1, 11-8, 
11-0. 

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

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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TEATRE / LA VEU

Aquest cap de setmana Igua-
lada es converteix, un any 
més, en un dels escenaris 
d’El Més Petit de Tots, el fes-
tival d’arts escèniques per als 
més petits més gran d’Europa, 
que enguany arriba a la seva 
onzena edició. El festival, que 
va arrencar el passat dissab-
te i que s’allargarà fins el 22 
de novembre, amb un ampli 
programa d’espectacles que 
es representaran a deu mu-
nicipis dels Països Catalans, 
arriba aquest cap de setmana 
al Teatre de l’Aurora d’Iguala-
da, on es podran veure dues 
propostes d’èxit internacio-
nal: l’espectacle Little Night, 
d’Imaginart; i el Concert per 
a nadons, a càrrec del portu-
guès Paulo Lameiro, creador 
d’aquests concerts. La cele-
bració del festival a Igualada 
compta, per segon any conse-
cutiu, amb el suport de la clíni-
ca dental juvenil Boca a boca, 
de la capital de l’Anoia.

El festival per als més petits 
més gran d’Europa
El festival El Més Petit de Tots 
va néixer el 2005 promogut 
per la LaSala Miguel Hernán-
dez (Sabadell) amb una cla-
ra vocació internacional. Uns 
anys més tard s’hi va sumar el 
Teatre de l’Aurora i, per inici-
ativa de la sala igualadina, es 
va estendre arreu del territori; 
més endavant s’hi van afegir 
el Mercat de les Flors (Barce-
lona), el Teatre Municipal (Be-

nicàssim), el Teatre Principal 
(Olot), el Teatre de l’Escorxa-
dor (Lleida), el Teatre-Auditori 
(Sant Cugat), i el Teatre Clavé 
(Tordera). En la passada edi-
ció s’hi van sumar Teatres de 
Tarragona i el Teatre-Auditori 
de Granollers.
El festival és un aparador per 
a mostrar creacions artísti-
ques de qualitat i de proximitat 
i un referent per aquest sector 
artístic al continent. El festival 
El Més Petit de Tots és una 
mostra d’espectacles i experi-
ències pensades pels més pe-
tits, pels que tenen menys de 
5 anys. Amb un ritual, una du-
rada, una concepció de l’espai 
diferents, fets a la seva mida. 
Amb aforaments reduïts, on 
tot es veu de molt a prop i on 
tot es viu molt intensament; 
on hi caben i es barregen tots 
els llenguatges: la música, el 
teatre, la dansa, l’audiovisual, 
el joc, etc. Eulàlia Ribera, co-
directora del festival, destaca 
que “El Més Petit de Tots està 
plenament consolidat, les fa-
mílies ja saben que el mes de 
novembre tenen aquesta cita, 
i ja l’esperen”.
Des dels seus orígens, el fes-
tival ha tingut una clara voca-
ció internacional i en aquesta 
onzena edició hi haurà una 
àmplia participació de compa-
nyies estrangeres. S’hi podran 
veure espectacles produïts 
a Catalunya així com de l’es-
tranger (França, Bèlgica, Por-
tugal, Alemanya i Espanya). 
El Més Petit de Tots s’estén 

a Euskadi amb el petit festival 
Txiki, Txiki, Txikia. El festival 
també produeix un espectacle 
de creació pròpia, en aquesta 
edició es tracta de l’espec-
tacle LOO, coproduït amb la 
companyia Ponten Pie.El fes-
tival El Més Petit de Tots és, 
segons Ribera, “el més gran 
d’Europa per a aquesta franja 
d’edat”.
Òscar Balcells, director del Te-
atre de l’Aurora, remarca que 
es tracta d’una “oferta molt es-
pecialitzada, amb unes com-
panyies molt coneixedores 
d’aquest públic, amb un tre-
ball molt important al darrere 
de cada espectacle”. Balcells 
també destaca “l’experiència 
que viuen els infants, que en 
molt casos és la seva prime-
ra experiència amb les arts 
escèniques; una experiència 
que és compartida amb les 

pares i mares, amb els adults 
que acompanyen als més 
petits, que viuran les seves 
reaccions”.

La clínica dental juvenil 
Boca a boca, patrocinadors 
del festival a Igualada, sor-
tegen dos vals per l’atenció 
odontològica entre el públic 
del festival
La celebració del festival El 
Més Petit de Tots al Teatre de 
l’Aurora compta, per segon 
any consecutiu, amb el su-
port de la clínica dental juvenil 
Boca a boca, d’Igualada. Du-
rant els dos dies de festival, el 
públic podrà omplir una butlle-
ta per participar en el sorteig 
de dos tractaments odontolò-
gics per a dos nens o nenes, 
fins que compleixin cinc anys. 
“Una de les voluntats del nos-
tre equip de professionals és 

El festival de teatre per a infants més gran d’Europa 
porta dos grans èxits internacionals al Teatre de l’Aurora
La sala igualadina torna a ser, aquest cap de setmana, un dels escenaris d’El Més Petit de Tots, el festival internacional 
d’arts escèniques per als més petits (0-5 anys)

posar la prevenció de les ma-
laties bucodentals per davant 
de tot, començant com més 
aviat millor, per evitar proble-
mes futurs en el que conside-
rem un dels principals òrgans 
del nostre cos, la boca, que és 
la porta d’entrada d’una gran 
part del què som”, tal i com ex-
plica la Dra. Anabel Villa, res-
ponsable sanitària de la clíni-
ca dental juvenil Boca a boca,
La Dra. Anabel Villa remet a 
la “responsabilitat social cor-
porativa” per explicar els mo-
tius del suport de la clínica a 
aquest projecte cultural, “ja 
que una de les nostres missi-
ons és la projecció de la nos-
tra experiència cap a la socie-
tat, retornant així la confiança 
que els nostres pacients ens 
han dipositat. El festival apor-
ta als nens el coneixement 
cap a la sensibilitat artística i, 
tal com en l’odontologia, com 
més aviat es comença, millor. 
A més –afegeix la Dra. Anabel 
Villa-, quan es tracta d’infants, 
aquesta responsabilitat és en-
cara major”. La clínica dental 
juvenil Boca a boca està situ-
ada al Passeig Verdaguer, 55, 
d’Igualada.

El Festival porta uns 
espectacles d’oferta 
molt especialitzada 
amb unes compan-
yies molt coneixedo-
res del públic petit

Eulàlia Ribera, Anabel Villa i Oscar Bacells durant la presentació del Festival
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Little Night: una experiència 
sensorial interactiva única
La nit és un dels protagonistes 
d’aquest sensacional espec-
tacle, carregat d’imaginació i 
fantasia: estrelles viatgeres, 
senyors amb paraigües que 
cauen del cel, coets, taques de 
colors... Els altres protagonis-
tes són els nens, que juguen 
i interactuen amb aquestes 
suggerents i oníriques imat-
ges que es projecten al terra. 
Unes imatges que conviden al 
joc i que desvetllen la curiosi-
tat dels més petits... i dels més 
grans. Little Night és una cre-
ació d’Imaginart, que ha obtin-
gut un gran èxit internacional 
amb l’espectacle Sensacional. 
Eulàlia Ribera destaca que es 
tracta d’un espectacle “molt 
participatiu, un fantàstic viat-
ge al món de la nit en el qual 
els nens en són la part activa, 
sense ells no hi hauria espec-
tacle”. Un espectacle recoma-
nat a infants de 18 mesos fins 
a 3 anys.

Concert per a nadons: quan 
la música, a part d’escoltar, 
es pot tocar i veure.
Fa dos anys, el festival El Més 
Petit de Tots va portar al Tea-
tre de l’Aurora el Concert per 
a nadons, a càrrec d’El Canal, 

Centre d’Arts Escèniques Salt/
Girona, un espectacle que va 
obtenir una molt bona acollida 
a Igualada. Enguany, i dins la 
programació del festival, l’Au-
rora torna a ser escenari d’un 
nou Concert per a nadons i, en 
aquesta ocasió, a càrrec del 
portuguès Paulo Lameiro, cre-
ador d’aquests fabulosos es-
pectacles que tenen un gran 
èxit internacional. El Concert 
per a nadons és tota una ex-
periència sensorial i de proxi-
mitat (els infants poden ballar, 
bellugar-se, tocar els instru-
ments quan sonen...) i esde-
vé una extraordinària primera 
experiència per descobrir la 

música en viu. Una experièn-
cia compartida entre els més 
petits amb els intèrprets i els 
pares, mares, avis, germans, 
etc.
Paulo Lameiro ha estat el pi-
oner en la producció de con-
certs per a nadons amb l’ob-
jectiu d’oferir una experiència 
d’intercanvi i complicitat en 
la qual el descobriment de la 
música en directa i el silenci 
creen moments intensos i sor-
prenents. El plaer de la mú-
sica compartida entre nens, 
acompanyants i intèrprets. En 
l’edició d’enguany aquest mú-
sic i pedagog portuguès pre-
senta la seva última proposta 

de concerts per a nadons. En 
aquesta ocasió, partim de la 
música de Prokofiev i d’Stra-
winsky, per viatjar cap a uni-
versos sonors inesperats pas-
sant pels mars del Jazz, dels 
aromes magrebins i una mica 
de música Klezmer. Eulàlia Ri-
bera destaca, precisament, “la 
participació de Paulo Lameiro, 
l’inventor d’aquests concerts, 
en aquest espectacle que 
es veurà al Teatre de l’Auro-
ra”. L’edat recomanada per a 
aquest espectacle és de 0 a 5 
anys.

Horaris i venda d’entrades
Les representacions de Litt-

A Igualada es podran veure l’espectacle interactiu 
“Little Night” i un sensacional “Concert per a nadons”

le Night es faran dissabte 14 
de novembre a les 11:30 h., 
a les 12:30 h., a les 16:30h i 
a les 17:30 h. (entrades ex-
haurides); mentre que les del 
Concert per a nadons es faran 
el diumenge 15 de novembre, 
en dues sessions: a les 12 h. i 
a les 17 h. Les entrades, a 8€ 
(adults) i 6€ (nens) es poden 
adquirir per Internet i a la ta-
quilla del Teatre de l’Aurora (a 
la plaça de Cal Font) una hora 
abans de cada funció. També 
es poden reservar prèviament 
trucant al 938050075 exclusi-
vament el dijous de 19 a 20 h. 
Més informació a www.teatre-
aurora.cat.

Qui té màgia, té màgia. I en 
Ferran Savall en té.
S’intuïa. Ho vèiem a venir. I 
ho vàrem ratificar el diven-
dres, al penúltim concert de 
les Músiques de Butxaca de 
l’Ateneu. Senzillesa, impro-
visació, llum, màgia en estat 
pur...
El format és d’allò més sen-
zill: en Ferran amb la seva 
guitarra i el Jordi Gaspar, 
que l’acompanyava, amb 
la seva. Les guitarres, com 
abans: sense endollar a cap 
amplificador, només amb un 
micro per cada una...
Comença una guitarra amb 
una base més o menys rít-
mica, s’hi afegeix l’altra, 
puntejant, i després entra la 
veu del Ferran, improvisant, 
cantant sense paraules con-
cretes, amb un llenguatge 
inventat i que no diu res i ho 
diu tot, que obre de bat a bat 
les àmplies portes de la ima-
ginació, d’allò desconegut. 
Llums, paisatges, instants 
inèdits dits en veu baixa, a 

PEP TORT

Ferran Savall, instants inèdits dits en veu baixa
Músiques de Butxaca

cau d’orella, amb una llengua 
que no és llengua i unes pa-
raules que no són paraules 
i que només sabem trobar a 
aquell diccionari íntim dels 
sentiments i les emocions que 
tots portem a dins.
El que el divendres ens deia el 
Ferran no depenia de la parla. 

Depenia de l’oïda de cadas-
cú. Tanques els ulls, obres les 
orelles i obres també el cor i 
deixes que la música entri... 
I la cançó es fa, creix, es de-
senvolupa dins teu.
Amb la seva veu càlida i suau 
i detalls preciosos de guitarres 
ben compassades i una com-

plicitat preciosa que flotava 
en l’aire de la nit, el Ferran i 
el Jordi ens van captivar des 
del primer moment, com en-
cantadors de serps, ens te-
nien constantment pendents 
del que sentíem, de la seva 
música irrepetible, dels seus 
gestos, de les seves mirades, 
del seu transitar lleu i ric en-
tre notes i sentiments...
M’hi vaig fixar: el Jordi i el 
Ferran es miren molt. Es mi-
ren tota l’estona. No paren 
de mirar-se. Es comuniquen 
només amb la mirada, amb 
aquells petits gestos que ho 
diuen tot si l’altre sap en-
tendre... Com que improvi-
sen, com que no saben cap 
on anirà cada cançó, els cal 
mirar-se molt, parlar-se no-
més amb gestos. I ho fan bé. 
S’entenen, són còmplices 
que aconsegueixen que d’on 
prèviament no hi havia res, hi 
neixi una peça única, orfebre-
ria musical, llum i terra i sol i 
aire i aigua que brolla... Pun-
tes de coixí.

MÚSICA / LA VEU

Avui divendres el cantautor 
penendesenc Cesck Freixas 
serà al Hot Blues d’Igualada 
per oferir un concert en què 
interpretarà el seu cinquè i 
darrer treball Protesta, que 
coincideix amb el seu desè 
aniversari damunt dels esce-
naris.
Aquest nou disc compta amb 
els arranjaments i la produc-
ció musical de Víctor Nin, 
guitarrista al costat d’en Cesk 
Freixas des de l’any 2006. 
Protesta és el disc més rítmic 
i contundent de la seva disco-
grafia, acostant-se a una es-
tètica propera al rock.
El concert serà a dos quarts 
d’11 de la nit i l’entrada costa 
5€. 

Avui, concert de Cesk 
Freixas al Hot Blues
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HISTÒRIA / LA VEU

Aquest divendres, 13 de no-
vembre, se celebrarà la sego-
na Jornada d’Història Industrial 
al Museu de la Pell d’Igualada, 
que enguany es dedicarà a 
L’electrificació de Catalunya, 
dins la celebració de l’Any 
Internacional de la Llum. La 
inscripció és gratuïta i es pot 
demanar més informació al te-
lèfon 93 804 67 52.
El Museu de la Pell d’Igualada, 
amb la col·laboració del Museu 
Nacional de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya i l’asses-
sorament científic del Centre 
d’Estudis Antoni de Camp-
many de la Universitat de Bar-
celona i del Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada (CECI) 
organitza novament una troba-
da anual al voltant d’investiga-
cions acadèmiques de la histò-
ria de la societat industrial, per 
tal de conèixer el passat i les 
arrels de la identitat igualadina.
La primera edició es va de-
finir com una proposta glo-
bal d’aproximació a aquesta 
temàtica; l’actual significa la 
consolidació del projecte amb 
una reflexió anual de caire 

monogràfic. El procés d’elec-
trificació de Catalunya va ser 
un fet cabdal en la història 
econòmica i social del país. La 
construcció de preses, la irrup-
ció de la xarxa de distribució al 
llarg del territori o l’arribada a 
les indústries i a les ciutats van 
implicar canvis irreversibles en 
el paisatge i la transformació 
rotunda de la vida productiva 
i quotidiana. Per aquestes ra-

ons i perquè aquest és l’Any 
Internacional de la Llum i de 
les tecnologies basades en la 
llum, la jornada versarà sobre 
el procés d’electrificació de 
Catalunya i arribarà al detall de 
la implantació local de la mà 
d’investigadors referents. Una 
oportunitat magnífica de conèi-
xer un període apassionant de 
la història del nostre país.

El Museu de la Pell acull divendres la segona Jornada 
d’Història Industrial, centrada en L’electrificació de Catalunya

Vuit ponències a càrrec de 
reconeguts especialistes
La Jornada, que s’iniciarà a les 
9:30h, comptarà amb la con-
ferència inaugural La Farga, 
207 anys d’història, a càrrec 
d’Oriol Guixà i Arderiu, conse-
ller delegat de La Farga i que 
serà presentat per Pere Pas-
cual Domènech, catedràtic de 
la UB. Quatre intervencions 
centraran la sessió del matí: La 

revolució de la llum, els pioners 
de l’electrificació a Catalunya, 
amb Jordi Maluquer de Motes, 
catedràtic de la UAB; El Pa-
llars, la gran central elèctrica 
de la indústria catalana, 1911-
1940, amb F.Xavier Tarraubella 
i Mirabet, historiador; L’allibera-
ment hidroelèctric i la industri-
alització catalana, amb Carles 
Sudrià i Triay, catedràtic de la 
UB; i Els públics de l’electricitat 
a Catalunya en el primer terç 
de segle XX, amb Jordi Ferran 
Boleda, de la Societat Catala-
na de la Ciència i de la Tècni-
ca. Les ponències de la tarda 
es dedicaran a l’electrificació 
de la Catalunya Central i a dos 
exemples igualadins: La xarxa 
elèctrica a les comarques de 
la Catalunya Central, a càrrec 
de Joan Carles Alayo i Manu-
bens, de la Càtedra UNESCO 
de Tècnica i Cultura de la UPC; 
L’electrificació de la Igualadina 
Cotonera, amb Ramon Ramon 
Muñoz, de la professor UB; i 
La Electra Igualadina, com a 
darrera intervenció, amb Pere 
Pascual Domènech.

CINEMA / CARMEL.LA PLANELL

Dins del marc “Itineràncies” 
de la Mostra Internacional de 
Films de Dones, organitzat 
des del Programa d’Igualtat 
de Gènere de la Mancomu-
nitat de la Conca d’Òdena, 
conjuntament amb el Cineclub 
Ateneu, al Teatre de l’Aurora 
va ser projectada la  sego-
na cinta del cicle: Rastres de 
Sàndal, de l’any 2014.  Aquest 
és un film basat en la novel·la 
homònima d’Asha Miró i Anna 
Soler-Pont, editada el 2007; 
portada al cinema per Maria 

Ripoll i interpretada per: Nan-
dita Das, Aina Clotet, Subodh 
Maskara, Naby Dakhli i Rosa 
Novell.
La pel·lícula et presenta a la 
Mina, una actriu índia de so-
brat reconeixement a Mumbai, 
en un moment de la seva vida 
en què no pot treure’s del cap 
a la seva germana petita, Sita, 
una criatura de qui en va ser 
separada forçosament arran 
de la mort de la seva mare. 
I, hauran de transcórrer prop 
de tres dècades per a què la  
Mina en tingui notícies i des-
cobreixi que la Sita resideix a 
Barcelona i es troba en bon 
estat, malgrat desconèixer 
que la seva família d’adopció 
mai no li ha fet saber la seva 
procedència. Tant és així que, 
a la ciutat comtal, la Sita és co-
neguda com a Paula i és una 
acreditada biòloga del Centre 
de Medicina Regenerativa de 
Barcelona. 
Des de la perspectiva per on 
t’encamina el film, la Paula in-
augura un llarg itinerari envers 
el seu propi autodescobriment, 
de la mà d’un jove comerciant 
indi,  venedor  de pel·lícules de 
Bollywood al barri barcelonès 
de Raval, en Prakash. I en una 

saludable coexistència entre 
drama i comèdia, és a partir 
d’aquest fil conductor que -en 
tant que espectador/a- vas 
recorrent al costat del drama 
familiar de la separació de les 
germanes els dos mons opo-
sats en què l’una i l’altra s’han 
anat formant; el controvertit fe-
nomen de les adopcions d’in-
fants d’altres països; el cas de 
l’explotació infantil; el diferent 
ventall d’oportunitats de cada 
geografia; la manera com és 
construïda una identitat o una 
altra; la qüestió de la multicul-
turalitat i el mateix binomi Ori-
ent i Occident.

A propòsit de la projecció de la pel·lícula 
“Rastres de sàndal” 

Finalment, una participada ter-
túlia conduïda per l’Alba Mon-
déjar (Drac Màgic) i la Marta 
Pérez-Porro (cap de produc-
ció del film) ha acompanyat al 
públic en unes intervencions 
on han aflorat tant els raona-
ments més sincers del dia a 
dia, com aquells sentiments 
més espontanis i planers.
A tall informatiu, val a dir que 
aquest cicle farà la seva clo-
enda, el divendres, 20 de no-
vembre, amb la projecció de “
Tots els camins de Déu, de 
Gemma Ferraté, als cinemes 
Mont-Àgora de Santa Marga-
rida de Montbui.

CULTURA / LA VEU

Juli Verne i les seves intuïci-
ons novel·lades sobre els in-
vents futurs de la humanitat 
foren l’objecte de la sessió 
d’AUGA d’aquesta setmana. 
Una sessió conduïda de la mà 
de Miquel Barceló, Enginyer 
aeronàutic i especialista en 
l’obra de Verne.
Intuïcions encertades i d’al-
tres-poques- fallides. La idea 
que l’home inventés algun 
giny per volar o per nave-
gar sota el mar foren realitat. 
Barceló feu referència a com 
els “globistes” igualadins van 
commemorar el 2005 el cen-
tenari de l’obra de Verne “La 
Volta al món en 80 dies”.
El proper dilluns l’AUGA fa 
un acte conjunt amb el Zoom 
Festival.

Jules Verne i les 
seves intuïcions 
novel.lades a l’AUGA
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Rhum. Autors: Martí Torras, 
Joan Montanyès, Jordi Mar-
tínez i Monti & cia. Direcció: 
Martí Torras. Amb: Guillem 
Albà, Joan Arqué, Roger 
Julià, Jordi Martínez i Pep 
Pascual. Producció: Velvet 
Events i Grec 2014 Festival 
de Barcelona. Teatre Munici-
pal l’Ateneu. Dissabte, 7 de 
novembre de 2015.

Rhum és una meravella. 
Amb un fil argumental ben 
concebut i carregat d’emo-
cions, lliga la mobilització 
d’una companyia de pallas-
sos per cobrir un bolo amb 
un sentit homenatge al món 
del circ i el clown. Concreta-
ment, a dues grans figures 
del gènere: Enrico Jacinto 
Sprocani ‘Rhum’ i Joan Mon-
tanyès ‘Monti’. 
Monti treballava en aquesta 
bonica dedicatòria a Rhum 
–mort a París a mitjan se-
gle XX– quan també se’n va 
haver d’anar... però, si bé 

NÚRIA CAÑAMARES

L’ànima del clown

absents, tots dos conviuen 
a escena amb aquesta hete-
rogènia troupe d’artistes que 
han tirat endavant l’especta-

cle amb una sensibilitat extra-
ordinària.
Recullen entrades clàssiques 
(com la de la ballesta, la del 

Notes teatrals

mirall, la de volatilització del 
vi o la del carrega-descarre-
ga) i n’incorporen de noves 
amb un humor desvergonyit 
que explora nous camps i 
esfondra la quarta paret. El 
rap dels Swimming Brothers, 
jocs de paraules i rèpliques 
astutes, referents musicals i 
cinematogràfics, curiosos ex-
periments sonors... Els recur-
sos s’encadenen sense parar 
i l’esplèndida inventiva dóna 
fruit a una conya esbojarrada 
i tendra alhora, servida amb 
una altíssima qualitat.
També hi ha molt del llegat 
de Monti, així com les saba-
tes d’August (els fan un petó 
just abans de calçar-les), el 
barretet tort, els instruments, 
part de l’escenografia d’al-
guns dels muntatges i, fins i 
tot, la seva veu. Jordi Martí-
nez –el seu tiet, que va fer-se 
carablanca perquè el mateix 
Monti li ho va demanar– par-
la amb ell com si fos una veu 
de la consciència i compartint 

amb el públic una intimitat 
que és tot un regal. “Perquè 
ser un pallasso no té res a 
veure amb un insult. Hem 
estat sempre com doctors. 
Curem l’avorriment, les tris-
teses... Som com un germà 
gran.”
Sota un cel de llums de circ 
i envoltats pels baguls, ma-
letes i records que omplen 
la pista –per allà enmig 
també hi és el Premi Zirkò-
lika 2014 al Millor especta-
cle de pallassos!–, els cinc 
intèrprets llueixen en el seu 
definit rol de pallasso i ho 
donen tot. Entrega total de 
cos, gest i ànima. Cap al-
tra fórmula podria crear la 
màgia especial que inunda 
contagiosament el teatre 
fent participar –i sentir– el 
públic alliberadament (i és 
adult!). Rhum és una gran 
festa de la memòria que es 
posa de fàbula, fa riure molt 
i també ens fa a tots una 
mica més feliços. 

MÓN CASTELLER / LA VEU

A la plaça de l’Ajuntament, 
acompanyats de la Nova Mui-
xeranga d’Algemesí així com 
dels Castellers d’Esplugues 
i els de la Sagrada Família, i 
davant de nombrosos espec-
tadors, els Moixiganguers van 
completar dissabte la seva mi-
llor actuació de l’any. Era en el 
si de la 21a diada de la colla, 
que van obrir els morats amb 
una sòlida torre de vuit amb 
folre. És la tercera de la tem-
porada i els Moixiganguers 
van demostrar tenir-li molta 
confiança. A segona ronda 
els igualadins van desmuntar 

un quatre de vuit que va co-
mençar bé però que va aca-
bar perdent la mida i a la ron-
da de repetició van oferir un 
dels moments de la jornada, 
carregat d’èpica: el quatre de 
vuit va tornar a pujar tranquil i 
mantenint bé les mides, però a 
la sortida de la canalla un cop 
carregat, es va deformar al pis 
de quints i la colla va haver de 
treballar al límit per aconse-
guir descarregar el castell, va 
ser una de les construccions 
més aplaudides de la plaça.
Els nervis després d’aquest 
carro gros, el tretzè de l’any, 
van fer replantejar l’altre objec-

tiu del dia, el tres de vuit, i els 
Moixiganguers van optar pel 
nou de set. És un castell molt 
llarg, que els morats van des-
carregar amb un sol enxane-
ta i que van completar sense 
problemes; era el primer nou 
de set de l’any, i amb aquest 
castell els Moixiganguers tan-
caven la seva millor actuació 
durant el 2015. Van acabar la 
diada amb un vano de dos pi-
lars de cinc, que un va quedar 
en intent desmuntat.
Però durant la diada dels Moi-
xiganguers, que coincidia amb 
el vintè aniversari de la colla, 
les mirades i l’atenció es di-

Els Moixiganguers completen la millor actuació de 
l’any en la Diada de la colla

vidien entre els castells i les 
muixerangues. La plaça va 
viure un retorn als orígens del 
fet casteller amb la presència 
de la Nova Muixeranga d’Al-
gemesí, que amb els 120 mui-
xeranguers van poder descar-
regar l’alta de cinc, la trobada 
i la tomasina, així com un pilar 
de cinc aixecat per sota. El 
ball de la muixeranga d’Alge-
mesí, patrimoni immaterial de 
la humanitat per la Unesco, 
viu el seu esclat per les festes 
de la mare de Déu de la Salut, 
el 7 i 8 de setembre, i dissabte 

se’n va poder veure un tastet 
a Igualada.
Els Castellers d’Esplugues, 
d’altra banda, van descarre-
gar el cinc i el quatre de set, i 
el tres de set aixecat per sota, 
i els Castellers de la Sagrada 
Família el set de set, el cinc 
de set després d’un intent 
desmuntat de quatre de vuit, 
i el tres de set. Els Moixigan-
guers tancaran la temporada 
aquest diumenge a Sant Martí 
de Tous, on actuaran amb els 
Castellers de Sant Vicenç dels 
Horts.

El 4d8 dels Moixiganguer d’Igualada

La Nova Muixeranga d’Algemesí
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Una fantàstica audició privada va servir, fa uns dies, 
a l’Hot Blues d’Igualada, per a la presentació de 
“Perdut e Amat”, el primer  disc de Quico Tretze. I, 
és a partir d’aquí que s’inaugura una tanda de con-
certs per arreu, d’aquest cantautor.
Una avinentesa com aquesta ha estat, doncs, una 
ocorrent oportunitat per al gaudi en directe dels 
tretze temes d’un treball summament laboriós i molt 
personal que, amb una excel·lent sonoritat explo-
ra la gran riquesa musical d’aquest compositor i 
músic; així com aquelles influències d’uns darrers 
dos anys en què, trobant-se perdut en molts sen-
tits, l’han acompanyat a escriure els sentiments i les 
sensacions que més l’han marcat.
El concert, en definitiva, et convida a participar de 
l’experiència d’un viatge cap a un món interior, una 

CARMEL·LA PLANELL    (Text i fotos)

“Perdut e Amat”, una suggeridora creació del cantautor Quico Tretze
introspecció envers 
la sinceritat emocio-
nal. Totes les peces 
apunten a ser una 
mixtura de delicades 
melodies i de poesia 
carregada de sentits 
críptics i misteriosos. 
La seva veu i la seva 
melodiosa guitarra se 
sumen a omplir  l’es-
cenari d’una energia 
que et segresta al-
hora que desvetlla 
el teu vessant més 
empàtic. I, totes les 

composi-
cions et 
regalen un 
evocador 
i t i n e r a r i 
per cantau-
tors prou certificats com: Glen Hansard, 
Damien Rice, Bon Iver, etc. fins a arribar 
a Tom Waits i a una sensible recordança 
de Lluís Llach i Adrià Puntí; que al capda-
vall  et transporten per una successió de 
racons que bé prou coneixes, que has vis-
cut, i que –en paraules del Quico- “tot és 
com arribar a casa amb la maleta a la mà”.

A mode de perfil professional
El Quico Tretze (Barcelona, 1979) que, 
des dels tres anys resideix a Igualada i 
se sent fill adoptiu de L’Espelt; si bé d’una 

banda és diplomat en Enginyeria Industrial i tècnic 
de so -tant d’estudi com de directe- a més de gui-
tarrista de formacions musicals, avui treballa també 
en el seu propi estudi de so, editant i gravant les 
creacions d’altres músics, tot programant concerts 
i gires a través de la seva productora, Atmosfera13.
L’any 2010 va publicar el seu primer recull de po-
esia, un treball que duu per títol “Emocions Cícli-
ques”, editat per l’Editorial Sallida. I, és ara que, 
amb aquesta nova realització et descobreix els 
universos on ha viscut i l’han empès en la necessi-
tat d’expressar-se a través de vies molt intimistes i 
substancialment diferents.

La cultura... i les seves manifestacions

MÚSICA/CINEMA / LA VEU

Aquest proper diumenge 15 
de novembre tindrem una 
tarda-nit de rockabilly, horror 
punk, cinema fantàstic i sèrie 
B a Igualada.
Serà a les 19:00h, a la sala 
Rec On Fire (carrer Creueta, 
37) d’Igualada, on es realitza-
rà aquest concert, organitzat 
per l’Associació Rock City.
El terror començarà a les 
19:00h amb la projecció de 3 
curtmetratges del realitzador 
Dani Moreno i la seva produc-
tora Chaparra Entertainment.
Posteriorment, el grup bar-
celoní Motorzombis pujarà a 
l’escenari del Rec on Fire per 
descarregar el seu rockabilly 

mesclat amb punk i hard rock, 
i carregat d’homenatges a les 
pel·lícules de terror, als cò-
mics, als videojocs i a la “cul-
tura Monster”.
Si us agrada el rockabilly, el 
punk rock, el cinema de terror, 
la sèrie B, i sou seguidors de 
grups com Misfits, Stray Cats, 
The Damned, The Cramps, i 
pelis com Viernes 13, Regre-
so al Futuro, Halloween, They 
Live o Pesadilla en Elm Street, 
no us podeu perdre la sessió 
de curtmetratges i el posterior 
concert que els Motorzombis 
faran aquest diumenge 15 de 
novembre a les 19:00h al Rec 
On Fire d’Igualada.

Terror i rock’n’roll a Igualada 
amb el grup Motorzombis

EXPOSICIONS / LA VEU

Aquests dies la sala L’Em-
premta de Gràfiques Vilanova 
acull una exposició d’objectes, 
llibres i curiositats relaciona-
des amb les novel·les del mític 
personatge de ficció Sherlock 
Holmes, creat per Sir Arthur 
Conan Doyle. Amb motiu de 
l’exposició, que porta per títol 
“Sherlock Holmes i el cas de 
l’Empremta d’Igualada”, l’as-
sociació cultural Círculo Hol-
mes ha organitzat tot un seguit 
d’actes per al proper dissabte 
14 de novembre amb entrada 
lliure.
Així doncs, dissabte a partir 
de les 12h hi haurà un taller 
de manualitats perquè tots els 
nens i nenes que ho vulguin es 
puguin fer un “deerstalker”, la 
mítica gorra que portava sem-
pre l’investigador més famós 
de la història. A les 16:30h de 
la tarda, al soterrani de la ma-
teixa empremta, l’experta en 
Holmes Glòria Blanco farà una 
xerrada centrada en la figura 
de l’inspector Gregson, i tot 
seguit es projectarà el capítol 
“El intéprete griego” de Grana-

da TV, protagonitzada por Je-
remy Brett i David Burke.
Tant els propietaris de la sala 

Dissabte, dia del Sherlock Holmes 
a l’Empremta

l’Empremta com els respon-
sables de Círculo Holmes, 
l’entitat que des de fa més de 
vint anys agrupa als aficio-
nats i col·leccionistes d’objec-
tes relacionats amb Sherlock 
Holmes, conviden a tothom a 
participar de les activitats de 
dissabte o a visitar l’exposició 
que es podrà veure fins el dia 
22 de novembre des de l’exte-
rior de la Sala l’Empremta, si-
tuada al carrer de Santa Maria 
número 12.

Al matí hi haurà un 
taller perquè els nens 
i nenes es puguin 
construir la gorra del 
Sherlock Holmes i a 
la tarda una conferèn-
cia sobre l’inspector 
Gregson
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Dissabte passat el Grup de 
Teatre Filagarsa de Molins 
de Rei va transformar l’esce-
nari del Foment de Piera en 
un provocador cabaret que 
evocava l’esperit del Paral·lel 
barceloní. L’obra KBARRET, 
amb la qual la companyia ce-
lebra els seus 25 anys de te-
atre, ens presentava les ac-
tuacions musicals d’un teatre 
de varietats on les enveges i 
els problemes personals dels 
artistes - especialment els 
de Roxy Hart - es convertien 
en part de l’espectacle. La 
fantàstica posada en esce-
na, acompanyada d’un atre-
vit vestuari i maquillatge i la 
qualitat de les veus dels ac-
tors van donar vida a aquest 
cabaret efímer on la provo-
cació i la interacció amb els 
espectadors va ser constant, 
fet que va atrapar al públic 
des del primer moment. A 
més a més, els espectadors 
més fidels al concurs de te-
atre pierenc, van poder re-
cordar algunes de les obres 
que anteriorment havia pre-
sentat la companyia a través 
de les referències musicals i 
de vestuari que KBARRET fa 
a la trajectòria d’aquest grup. 
Així, malgrat arriscat atrezzo 
va jugar alguna mala passa-
da als actors, podem dir que 
la representació a càrrec de 
la companyia Filagarsa va 
ser, sense cap dubte, la mi-
llor d’aquesta temporada, 
fins ara. 

IRIS LLOP / CARLES MUNTANER

La millor vetllada teatral amb diferència

Demà dissabte ens visita per 
primera vegada a Piera la 
companyia de teatre Stres de 
Quatre, de la població d’Alba-
lat dels Sorells de València. 
Aquesta companyia es va 
posar en marxa a partir d’uns 
muntatges que combinen el 
teatre d’humor, el component 
musical i una posada en esce-
na amb un estil propi.
Des de  l’any 2003 la seva pro-
posta teatral els ha donat las 
possibilitat de recórrer esce-
naris de tota espanya amb els 
diferents muntatges que tenen 
en cartell.
Aquests són alguns del mun-
tatges que han representat: 
Se Traja la comèdia (comè-
dia musical), La Vida de Bri-
an (adaptació teatral de la 
pel·lícula amb el mateix nom), 
Snif-Sfin ( comèdia musical).
En aquesta ocasió s’han per-

mès realitzar aquest enriqui-
dor canvi de registre i presen-
tar una historia que navega 
entre el drama i la comèdia .
Dissabte ens presenten la 
historia de Claudio i Nèstor, 
i les seves gosses, Yanina 
i Colita. Dos homes a prop 
dels 40 anys que coincidei-
xen algunes tardes en el parc 
amb les seves mascotes.
Perras és un àcid i aparent-
ment refrescant drama còmic 
per adults, aquest text va ser 
estrenat a l’estat espanyol a 
l’any 2007 i que ara el grup 
de teatre Stres de Quatre, el 
torna a portar als escenaris, 
demostrant que lamentable-
ment la violència de gènere 
segueix sent actualitat.    
Aquest muntatge no és apte 
per a menors de 16 anys i té 
una durada de 1 hora i 15 mi-
nuts.

XXXIX Concurs de Teatre de Piera

CULTURA / LA VEU

El diumenge, 15 de novem-
bre, a les 12h, el Museu de 
la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia acull el taller expe-
rimental Escultures de llum, 
coincidint amb la celebració 
de la Setmana de la Ciència i 
l’Any Internacional de la Llum. 
L’edat recomanada per a parti-
cipar-hi és a partir de 6-8 anys 
i l’aforament és limitat.
Es tracta d’una proposta per 
jugar amb prismes, unir colors 
o reproduir els experiments de 
Newton i altres científics, cre-
ar combinacions sorprenents i 
gaudir de la màgia de l’obser-
vació de l’interior d’objectes 
transparents per descobrir 
com es comporta la llum en el 
seu interior.
Els responsables de l’activitat 
són els promotors del projecte 
Difusió del Coneixement Cien-
tífic de l’Associació Pèndulum. 
Treballen amb escoles, insti-
tuts, universitats i associaci-
ons, amb la voluntat d’aportar 

un component vivencial, amb 
metodologies que fomenten 
la creativitat multidisciplinària 
i que donen suport a l’ense-
nyament de les ciències expe-
rimentals.
El Museu de la Pell celebra, 
amb aquest acte, la Setmana 
de la Ciència que impulsa la 
Fundació Catalana per a la 
Recerca i la Innovació, i l’Any 
Internacional de la Llum i de 
les tecnologies basades en la 
llum. El taller està inclòs tam-
bé en el programa Cultura en 
Família, que organitza el de-
partament de Promoció Cultu-
ral de l’Ajuntament d’Igualada, 
juntament amb el Programa 
de Millora del Barri de Sant 
Agustí, la Biblioteca Central, 
el Museu de la Pell i la pro-
gramació estable de teatre 
de Xarxa Igualada. Un seguit 
d’activitats variades, com ara 
contacontes, cinema en cata-
là, teatre, espectacles musi-
cals i tallers, per a gaudir en 
família al llarg dels diumenges 
de tardor.

Cultura en Família proposa el 
taller experimental Escultures 
de llum al Museu de la Pell

ART / LA VEU

El passat dijous 29 d’octubre 
va tenir lloc la conferència 
inaugural del curs acadèmic 
2015-2016 a l’Escola Munici-
pal d’Art Gaspar Camps, a la 
qual va assistir l’alumnat i pro-
fessorat del centre i altres per-
sones interessades en aques-
ta temàtica.
La conferència, amb el títol 
“El dissenyador i l’artesà: els 
nous filòsofs”, va anar a càrrec 
d’Antoni Mañac i Moreno.
Antoni Mañac és Llicenciat en 
Filosofia, Màster de Recerca 
en Disseny  a la Universitat de 
Barcelona i professor d’Histò-
ria i Teoria del Disseny, d’Ètica 
de la professió i de Fonaments 
de la projectació.
Amb un plantejament inicial 
dicotòmic: “els projectes co-
mencen pel terrat, però cal el 
pragmatisme dels peus per 
portar-los a terme”, Mañac 

va articular la seva xerrada 
basant-se en els principis fo-
namentals que coincideixen a 
l’hora de realitzar, de portar a 
terme, un projecte o element 
artístic i de disseny: la idea i la 
matèria, ja que les idees seran 
allò que acabarà conformant, 

Conferència inaugural del curs 2015-2016 a 
l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps 

d’una manera o altra, la peça 
final. La conferència es va ar-
ticular de manera amena amb 
explicacions de documents i 
imatges històriques i a través 
de la presentació de projectes 
realitzats per diferents alum-
nes d’aquest professor.  

Bitrac Dansa celebra diumenge 
el 25è aniversari amb una tarda 
de dansa a l’Ateneu
DANSA / LA VEU

Aquest diumenge 15 de no-
vembre, a les 6 de la tarda 
i al Teatre Municipal l’Ateneu 
la companyia Bitrac Dansa 
celebra el seu 25è aniversari 
i ho fa de la manera que mi-
llor en sap: ballant.
El programa que presenten 
està format de dues parts. 
La primera l’obrirà la secció 
infanti i juvenil que oferiran 
quatre danses: Picar i dan-
sar, Ball pla de Canejan, La 
Cigarrera i Les corrandes del 
Pallars.
Tot seguit, el cos de dansa 
oferirà el següent programa:
- Dansa de masovers (de 
Morella)
- De nit sota el gessamí

- Corranda alta (de Sournia)
- Festa de la pagesia (de les 
Balears).
- Contradansa (Glossa de la 
música de la Contradansa 
d’Alentorn).
- El Mortitxol (dansa del ve-
latori)
- Danses araneses (de Lès).

La segona part Bitrac Dansa 
ballarà El Carnestoltes. Es 
tracta d’un ballet català en 
un sol acte que va ser estre-
nat al gran Teatre del Liceu 
el dia 30 d’abril de 1982 per 
l’Esbart Dansaire de Rubí.
Les entrades són numerades 
a un preu únic de 8 euros i 
es poden adquirir una hora 
abans de la representació.

FOTOESTUDI ROSELL



48
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
13 de novembre de 2015 Cultura

D’Hèlsinki, potser, el major reclam n’és el seu patrimoni arqui-
tectònic, aquell que configura el retallat i suggeridor traçat 
urbà del centre històric. Si bé, la ciutat es va anar desenvolu-
pant des de dates remotes en direcció al mar, especialment 
en els trams que es corresponen amb les illes i penínsules 
dels voltants del nucli primitiu, més endavant la proliferació 
de noves construccions et convida a admirar un aparador 
fascinant on verifiques que tots els projectes urbanístics res-
ponen a aquella rigorosa filosofia que es proposa d’ajustar la 
construcció a la mesura de l’home i, molt especialment, en 
base a una estètica plenament integrada al ric embolcall ma-
riner i paisatgístic d’aquesta capital.
Un passeig tranquil pel casc antic ben aviat et descobrirà 
aquells edificis que són herència de notables projectes de 
mestres finesos, com: Alvar Aalto, Eliel Saarinen,  Herman 
GeseJius, entre altres, els quals a tombants del segle XIX i la 
primera meitat del XX van segellar la implantació d’un model 
ètic de ciutat. El llegat d’aquests creadors ha servit de lliçó per 
a avançar en una nova arquitectura a partir de la segona mei-
tat del segle passat. Tant és així que un dels primers exemples 
d’aquestes sàvies tendències filosòfiques és l’Estació Central, 
obra d’Eliel Saarinen, construïda el 1914. Aquesta va ser una 
de las més ambicioses aspiracions d’aquell arquitecte, que et 
transporta a les formes pròpies de l’arquitectura neoromàn-
tica nòrdica. Aquí, l’estructura reunificadora dels cossos de 
l’edifici i la personal ornamentació geomètrica de l’entrada 

principal s’han convertit en tot un símbol de l’arquitectura na-
cional, alhora amb predomini de signes tradicionals.
D’un cop d’ull, et resultarà sorprenent la contraposició de les 
parets de granit,  intercalades verticalment amb els sostres 
d’arc de coure tan simètricament disposats en relació a l’arc de 
l’accés principal; una solució que evidencia el tracte  racional i la 
força creadora per als grans espais. I, en aquest context, la plaça 
que serveix d’antesala a aquesta estació se suma a donar una 
perfecta idea d’unió entre passat i present; i és el propi edifici 
Ateneum -un altre òptim exemple de l’arquitectura finesa del 
vuit-cents- aquell que et proposa una visita per a descobrir les 
importants col·lecciones de l’art pictòric del país, de les últimes 
centúries.
Si més no, des d’una altra perspectiva, quatre passes són las que 
te acompanyen cap al gran centre monumental de la capital, un 
enclavament en el que se t’imposa amb un total protagonisme 
l’espectacular Plaça del Senat, un conjunt d’una resolta homo-
geneïtat que reafirma una equilibrada sintonia amb el recent 
i respectuós projecte de reestructuració de l’arquitectura civil. 
Així, la major part dels edificis que donen a aquesta plaça són 
del prestigiós arquitecte Carl Ludvig Engel i tenen tots ells en 
comú un enginyós fil de continuïtat estilística per a un espai tan 
extens, fidel al model neoclàssic de mitjans del XIX. En la secció 
sud de la plaça, la presencia de l’edifici més antic, la Residència 
Sederholm, de 1757, segurament et  suggereixi una atenta mi-
rada a les construccions anteriors al període de reestructuració 

posterior. Seguidament, la seu de la Universitat –instal·lada 
dins  d’un superb palau, en el que predominen les altes vol-
tes sustentades per unes belles columnes corínties- al costat 
de l’ala que alberga la seva esplèndida Biblioteca, sembla un 
immoble complementari a la discreta monumentalitat de tot 
aquest marc rectangular. I, a la seva banda més oriental, el Pa-
lau del Govern fa com un tancament d’aquest conjunt integral 
i harmònic, tal vegada amb una única fractura: els perfils clàs-
sics –amb pronaos, timpà i columnes- de la històrica Catedral 
luterana de Sant Nicolau, de 1852, fantàsticament rematats 
per una esplèndida cúpula central de coure, i precedits per 
una emfàtica escalinata.

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Hèlsinki, una filosofia urbanística ajustada a la mesura de l’homeArquitectures i veïnatges

Palau del Senat CatedralMonument d’estètica comunista

MÚSICA / LA VEU

A partir del proper dilluns, 16 
de novembre, per commemo-
rar la festivitat de Santa Ce-
cília, patrona de la música, 
el departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament ha 
programat una setantena 
d’actuacions musicals per tota 
la ciutat a càrrec dels alum-
nes de l’Escola Municipal de 
Música d’Igualada (EMMI) i 
Conservatori d’Igualada, i de 
diferents corals i grups de mú-
sica locals. Aquest dimecres 
n’han exposat els detalls el 
regidor de Promoció Cultural, 
Pere Camps, i Adela Jorba i 
Joan Vila en representació de 
l’EMMI.
De dilluns a divendres, els 
alumnes i professors de l’Es-
cola Municipal oferiran di-
ferents concerts, classes 
obertes i assajos a diferents 
espais, amb l’objectiu de fer 
arribar la música a tota la ciu-
tat. Així doncs, l’alumnat visi-
tarà el Mercat de La Masuca, 
la Biblioteca Central, la Ludo-

teca, l’Asil del Sant Crist, la 
Residència Pare Vilaseca, els 
pisos tutelats ViuB, la Clínica 
Sant Josep, el casal del Pas-
seig i un llarg etcètera. També 
tindran lloc diferents classes 
obertes com la d’orgue a la 
Basílica de Santa Maria, una 
classe d’història de la música 
a càrrec de Guillem Martí, i 
classes obertes del grup ins-
trumental de piano, entre al-
tres.
Dissabte, dia 21, i novament 
al voltant de Mercat, hi actu-
aran els grallers del grup Mal 
Llamp i el grup de percussió 
Batinkat. A la tarda, catorze 
corals actuaran en diferents 
espais de la ciutat: la plaça de 
l’Ajuntament, la plaça del Pilar, 
la plaça Pius XII, la plaça de la 
Creu, el carrer de Santa Maria 
i la Rambla Sant Isidre. Totes 
les activitats estan agrupades 
en un programa que es pot 
consultar a www.igualada.cat 
i, en format paper, als equipa-
ments i punts d’informació ha-
bituals.

La música conquerirà els 
carrers d’Igualada per 
celebrar Santa Cecília TEATRE / LA VEU

Històries d’un cadàver prodigi-
ós és un seguit de petites his-
tòries dins una història, la his-
tòria d’algú que, com a Les mil 
i una nit, explica petits relats, 
en un format tradicional de 
l’Orient. D’aquí, concretament 
de l’Índia, els mestres budistes 
van portar fins al Tibet i el Ne-
pal aquests contes populars. 
La narradora Susana Tornero, 
a qui li apassiona viatjar pel 
món a través dels seus con-
tes i llegendes, ens els porta 
a Igualada, perquè podem 
gaudir de la seva màgia i ima-
ginació. A Històries d’un ca-
dàver prodigiós un jove haurà 
de resoldre els enigmes que li 
planteja un enigmàtic cadàver 
xerraire que domina l’art de la 
paraula. Els temes que afloren 
a les petites històries són uni-
versals, temes universals com 
l’amor, l’enveja, l’aprenentat-
ge, l’amistat... però canvien els 
personatges i els paisatges, 
que ens traslladen al Tibet. Jo-
sep Maria Ribaudí, membre de 
la Comissió de programació 
del Teatre de l’Aurora, integra-

da entre altres membres per 
espectadors de la sala, expli-
ca que “la Susana Tornero és 
una estudiosa del llenguatge, 
o potser hauria de dir dels llen-
guatges i ha investigat a fons 
en aquest tipus de relats orien-
tals -per a nosaltres-, que ens 
semblen exòtics. La seva in-
terpretació és molt mesurada, 

didàctica al principi, com si ens 
estès introduint en un tema 
nou, però de seguida es con-
verteix en una contacontes da-
vant d’un grup de canalla (els 
espectadors) que se l’escolten 
embadalits. Amb la veu imita 
el soroll del vent, aixecant els 
braços indica com s’emparra 
el fum i doblega el cos sota el 
pes del sac on ha entaforat el 
cadàver xerraire de Ro Gno-
drup Dorje. Domina molt bé el 
tempos i administra sàviament 
els silencis”. 

Horari i venda d’entrades 
La sessió de contes Històries 
d’un cadàver prodigiós tindrà 
lloc dijous 19 de novembre 
a les 21 h. Les entrades 7€ i 
5,50€ (amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir 
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 po-
den reservar prèviament tru-
cant al 938050075 exclusiva-
ment els dijous de 19 a 20 h. 
Més informació a www.teatre-
aurora.cat.

Susana Tornero porta a l’Aurora 
els contes populars del Tibet



EXPOSICIONS

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.

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

ANOIA, EL PUNT 
D’ORIGEN DE LA 
MODA. DELS DRPAS 
ALS JERSEIS
Recorregut per la història de 
la indústria del tèxtil a Iguala-

da, des del segle XIV fins als 
nostres dies. 
Del 16 d’octubre al 29 de no-
vembre a la sala d’exposicions 
temporals del Museu de la Pell

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.

DIVENDRES 13

II JORNADA D’HISTÒRIA IN-
DUSTRIAL
- Igualada 
L’electrificació de Catalunya 
Jornada monogràfica sobre el 
procés d’electrificació a Catalu-
nya, un fet cabdal en la història 
econòmica i social del país.
Divendres, durant tot el dia a 
l’Auditori del Museu de la Pell.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Igualada 
Tertúlia de nens i nenes a partir 
de 8 anys que han llegit tots els 
mateix llibre. en aquesta oca-
sió “Concert de piano” d’Akiko 
Miyakoshi.
Divendres, a les 7 de la tarda 
a la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

MÚSICA
- Igualada 
Concert a càrrec de Cesk Frei-
xas que presenta el seu darrer 
treball “Protesta”.
Divendres, a 2/4 d’11 de la nit al 
bar musical Hot Blues.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada 
Presentació del llibre “El fran-
quisme que no marxa” de Lluc 
Salellas, el nou volum de la col-
lecció Periodistes que impulsa 
Edicions Saldonar i el Grup 
Barnils.
Divendres, a les 8 del vespre a 
la sala de socis de l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA
- Òdena 
Club de lectura en què es par-
larà sobre el llibre “La nit de les 
papallones” de Jordi Coca.
Divendres, a les 8 del vespre a 
l’Ajuntament.

DISSABTE 14

FESTIVAL EL MÉS PETIT DE 
TOTS
- Igualada 
“Little Nihgt”. Una experiència 
interactiva única per als més 
petits. Un terrapantalla interac-
tiu on els nens són els protago-
nistes absoluts de la història.
Dissabte, a les 11,30h, 12,30h 
16,30h i 17,30h al Teatre de 
l’Aurora.

DISSABTES INFANTILS
- Igualada
En el marc dels Dissabtes In-
fantils Abacus convid al taller 
Crea amb Fischer Tip.
Dissabte a les 12 del migdia a 
la botiga Abacus.

CINEMA FAMILIAR
- Els Hostalets de Pierola
Projecció de la pel.lícula apta 
per a tots els públics “Els Mini-
ons”.
Dissabte a les 6 de la tarda a 
l’auditori Cal Figueres.

CINEMA
- El Bruc
Projecció del documental 
“PIONERS”, que tracta dels 
escaladors de la postguerra 
(1940-1955) que van introduir 
l’escalada moderna a Catalu-
nya.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda 
a Can Casas.

 
DIUMENGE 15

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
“Escultures de llum”. Per cele-
brar la Setmana de la Ciència 
us proposem jugar amb pris-
mes, unir colors o reproduir els 
experiments de Newton i d’al-
tres científics, 

Diumenge a les 12 del migdia al 
Museu de la Pell.

FESTIVAL EL MÉS PETIT DE 
TOTS
- Igualada 
“Concert per a nadons”. 
Aquests concerts busquen el 
descobriment de la música en 
viu compartida entre nadons, 
acompanyants i intèrprets.
Diumenge a les 12 del migdia i 
a les 5 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

DANSA
- Igualada 
“Bitrac Dansa. 15 anys que 
dansem”. Un recull de danses 
que rememora el recorregut 
d’aquesta entitat igualadina. 
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal de l’Ateneu.

MÚSICA I CINEMA
- Igualada 
Projecció de 3 curtmetratges 
del realitzador Dani Moreno i la 
seva productora Chaparra En-
tertainment. Seguidament con-
cert de Motorzombis. 
Diumenge a les 7 de la tarda a 
al Rec On Fire.

TEATRE
- Calaf
Xarxa Calaf ens convida a una 
tarda de riure amb l’espectacle 
de clown PROPERS, de la cia. 
Fadunito.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
la sala d’actes municipal

TEATRE
- Vilanova del Camí
Xarxa Vilanova proposa l’es-
pectacle “L’home roda” del Pro-
fessor Karoli.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS

DILLUNS 16

CONFERÈNCIA
- Igualada
“ZOOM 2015”. Conferència-
projecció de presentació del 
Festival Zoom. Organitzada per 
AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada 
Setmana de concerts d’alum-
nes de l’EMMI. Concert a càr-
rec dels alumnes en motiu de 
Santa Cecília. 
De dilluns a divendres a partir 
de les 6 de la tarda a l’Escola 
Municipal de Música.

MÚSICA
- Igualada 
Santa Cecília: música per la 
ciutat. Les diferents escoles de 
música, músics i conjunts vo-
cals ofereix concerts a diversos 
espais de la ciutat.
De dilluns a diumenge per di-
versos indrets de la ciutat.

DIMARTS 17

L’HORA DEL CONTE
- Masquefa
L’hora dels nadons amb els 
cinc sentits. Un viatge a través 
del món de la imaginació amb 
pesonatges singulars. A càrrec 
de Santi Rovira
Dimecres a les 5 de la tarda a la 
Biblioteca municipal.

DIMECRES 18

CINEMA EN VO
- Igualada
“Dracula”. Projecció de la peŀ-
lícula dirigida per Francis Ford 

Coppola i basada en la novel.la 
de Sam Stoker. 
Dimecres a 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

TALLER
- Igualada
“Ara t’ho explico... P de parlar”. 
A càrrec de Marc Muntané, lo-
gopeda i pedagog, i Anna Gar-
cia, contacontes. 
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda 
a la Llar d’infants la Rosella.

DIJOUS 19

TALLER 
- Igualada
“Ebiblio, el préstec de llibres 
electrònics”. Les biblioteques 
de Catalunya han posat en 
marxa el servei de préstec de 
llibres electrònics.
Dijous a les 10 del matí a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

CONTES PER A ADULTS
- Igualada
“Històries d’un cadàver pro-
digiós”. La narradora Susana 
Tornero ofereix una sorprenent 
sessió de contes per a adults 
basada en contes populars del 
Tibet. 
Dijous a les 9 del vespre al Te-
atre de l’Aurora.

XERRADA-TALLER
- Igualada
Vine a explorar i conèixer els 
significat i misteris que hi han 
als somnis. A càrrec de Darío 
Nogués.
Dijous a les 7 de la tarda a Ma-
nualidades del Alma. C/Roca 
26 Igualada.

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’EMPREMTA 
D’IGUALADA
Exposició d’objectes, llibres i 
curiositats relacionades amb 
les novel·les del mític personat-
ge de ficció Sherlock Holmes.
Del 4 al 22 de novembre a l’Em-
premta de Gràfiques Vilanova. 

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.

PAISATGES DEL MAR
Elisabet Soler.
L’exposició té com a fil con-
ductor el mar i és fruit de la 
unió dels espais paisatgístics 
vistos des de l’aire, del simbo-
lisme poètic del món personal 
de l’artista i del treball amb la 
matèria física del paper
Del 17 de novembre al 22 de 
desembre a la sala d’expo-
sicions de l’Escola Gaspar 
Camps.

PINTURA I DIBUIX
Àngel Martínez.
Figures humanes, personat-
ges imaginaris, objectes di-
versos i paisatges.
Del 15 al 29 de novembre a la 
sala d’exposicions de la Po-
bla de Claramunt. 
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El racó del Cineclub •  Viaje a Sils Maria

RICARD FUSTÉ.-

Avui divendres, a les 10 del 
vespre, al Teatre de l’Ateneu, 
el Cine-club presenta la pro-
ducció francesa de 2014 Vi-
aje a Sils Maria, dirigida per 
Olivier Assayas. Aquest torna 
a un dels seus temes favorits, 
el pas del temps. Ara presen-
ta el personatge de Maria En-
der, que enyora els anys en 
què era una actriu jove i amb 
molt d’èxit. Un dia, la recla-
men per fer una nova versió 
de l’obra que la va llançar a 
la fama vint anys abans, un 
drama amb dos personatges, 
una noia jove i una altra de 
madura; però ara li tocarà fer 
el paper de la dona gran. Una 
oportunitat que es convertirà 
en un malson, un joc de mi-

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.

ralls que la conduirà a una 
crisi, sobretot després de co-
nèixer la noia ambiciosa que 
li donarà la rèplica. 
Més enllà de la intel·ligència 
i la profunditat de la darrera 
proposta que ens arriba d’un 
dels directors europeus més 
interessants, tenim al nostre 
davant un festival interpreta-
tiu. Què cal dir sobre Juliette 
Binoche, inoblidable protago-
nista de Les amants du Pont-
Neuf, Herida, Azul, o Choco-
lat? La seva és una actuació 
brillant, però no eclipsa a dues 
joves i guapes actrius nord-
americanes que Assayas ha 
fitxat per a l’ocasió: Kristen 
Stewart (Crepúsculo) i Chloë 
Grace Moretz (Kick-Ass). 
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Joventut, diví tresor...
Es projecta a Montbui •  Spectre

RAMON ROBERT.-

Daniel Graig torna a ser 
l’agent 007 en aquest nou títol 
de la nissaga James Bond. En 
aquesta ocasió es presenta 
acompanyat d’un repartiment 
de luxe: Christoph Waltz, Léa 
Seydoux, Ralph Fiennes i Mo-
nica Bellucci. La peŀlícula, que 
té una durada de 148 minuts, 
ha estat realitzada per Sam 
Mendes.
El nou relat comença a Mèxic 
DF i després la trama ens por-
ta fins Roma. Bond s’infiltra 
en una reunió secreta i desco-
breix l’existència d’una sinistra 
organització coneguda com 
Spectre. Mentrestant, a Lon-
dres, el nou director del Cen-
tre per a la Seguretat Nacional 
qüestiona les accions de Bond 

Torna James Bond

i posa en dubte la importància 
del MI6, encapçalat per M. 
De manera encoberta, Bond 
recluta Moneypenny i Q per-
què l’ajudin a buscar Madelei-

ne Swann, la filla del seu antic 
arxienemic, el Sr. White, que 
potser té la clau per desentra-
nyar el misteri de Spectre. 

Es projecta a Tous •  Jurassic World

RAMON ROBERT.-

A l’any 1993, Steven Spiel-
berg va sorprendre amb Par-
que Jurásico, un espectacular 
entreteniment on els prota-
gonistes principals eren uns 
dinosaures en principi encan-
tadors, però que finalment es-
devenien destructius i aterra-
dors. L’èxit d’aquella pel.lícula 
d’aventures i ciència ficció va 
ser enorme, així que tot seguit 
se’n van rodar dues seqüeles 
de menor interès. Ara mateix, 
22 anys després, la nissaga 
ha estat represa i l’encert ha 
estat absolut. A la taquilla ha 

Benvinguts al món jurassic

batut rècords de recaptació 
arreu on s’ha estrenat. No ha 
estat realitzada per Spielberg, 
però el nou director  Colin Tre-
vorrow demostra ser un apli-
cat alumne. 
El que dèiem: 22 anys des-

prés del tràgics fets succeïts 
al Jurassic Park del milionari 
senyor Hammond , l’illa Nublar 
ha estat transformada en un 
parc temàtic, Jurassic World, 
amb versions domesticades 
d’alguns dels dinosaures més 
coneguts. Encantades, famíli-
es de tot el món visiten el nou 
parc temàtic. Quan tot sembla 
anar com una seda i ser el 
negoci del segle, un nou dino-
saure d’espècie encara des-
coneguda i que és molt més 
intel·ligent del que es pensa-
va, comença a causar estralls 
entre els visitants del parc. 
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SPECTRE 007
Regne Unit. Intriga i acció. De Sam Mendes. Amb Daniel Craig, Christoph 
Waltz, Léa Seydoux, Ralph Fiennes i Monica Bellucci. Un críptic missatge 
del passat envia a James Bond a una missió secreta a Mèxic DF i després 
a Roma, on coneix a Lucía Sciarra, la bella vídua d’un infame criminal. 
Bond s’infiltra en una reunió secreta i descobreix l’existència d’una sinistra 
organització coneguda com Spectre.

B (BARCENAS) 
Espanya. Comèdia. Basada en fets reals. Amb Pedro Casablanc i Manolo 
Solo. El 15 de juliol de 2013, el ex tresorer del Partido Popular, Luis 
Bárcenas, es traslladat des de la presó per declarar a la Audiència Nacional. 
Fins aquest dia, ha negat tota relació amb els anomenats “papers de 
Bárcenas”. Però després de 18 dies a la presó ha decidit declarar sobre els 
sobres de diners

VIAJE A SILS MARIA
França-Alemanya. Drama. D´Olivier Assayas. Amb Juliette Binoche, Kristen 
Stewart i Chloë Grace Moretz.Maria Enders, vint anys després de fer-se 
famosa per la seva interpretació de Sigrid, el personatge que va fascinar 
Helena i la va portar al suïcidi, haurà de decidir si, ara que es troba al cim 
de la seva carrera professional, vol tornar a acceptar un paper en l’obra, 
aquesta vegada interpretant a Helena.

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

BIG HERO 6
Estats Units. Animació. De Chris Williams i Don Hall. Sobre el vincle 
molt especial que s’estableix entre Hiro i Baymax, que després d’uns 
devastadors esdeveniments ocorreguts en Sant Fransokyo, està decidit 
a descobrir el misteri. Caldrà comptar amb una colla de personatges 
disposats a entrar en acció. Oscar a la millor pel.lícula d´animació

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.

JURASSIC WORLD
Estats Units. Fantasia. De Colin Trevorrow. Amb Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard i Omar Sy.
Nou lliurament de la saga iniciada per Steven Spielberg. 25 anys després, 
l’illa Nublar ha estat transformada en un parc temàtic, Jurassic Wold, amb 
versions  domesticades d’alguns dels dinosaures més coneguts. Quan 
tot sembla anar a la perfecció i ser el negoci del segle, un nou dinosaure 
d’espècie encara desconeguda i que és molt més intel·ligent del que es 
pensava, comença a causar estralls i destrosses.

IGUALADA

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
VIAJE A SILS MARIA
Divendres: 22:00

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
BIG HERO 6 (APTA)  en català
Dissabte: 18:15
JURASSIC WORLD (7 ANYS) 
Dissabte: 20:00
LA FAMILIA BÉLIER (7 ANYS) 
Dissabte: 23:00

CINEMA A L’ANOIA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI-MONTÀGORA CINEMES

SALA AUDITORI SALA PETITA

SPECTRE 007
Divendres: 19:00/22:00
Dissabte: 16:00/19:00/22:00
Diumenge:  16:30/19:30

B. LA PELICULA DE BARCENAS
Divendres: 18:00/19:45/21:30
Dissabte: 16:15/ 18:00/19:45/21:30
Diumenge: 16:15/ 18:00/19:45

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/TRUMAN (12A)
Dv Dll.  Dj 18.15/20:35/22:50
Ds.: 16:10/18:15/20:35/22:50
Dg.: 11:45/16:10/18:15/20:35/22:50

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

4/SICARIO  (18A)
Dv. Dll a Dj: 17:40/20:15/22:45
Ds.: 17:00/19:45/22:00
Dg: 11:40/17:00/19:45/22:00

5/HOTEL TRANSYLVANIA 2 (TP)
Dv. Dll a Dj: 17:30/19:30
Ds.: 15:30/17:30/19:30/21:30
Dg.: 15:30/17:30/19:30
5/ HOTEL TRANSYLVANIA 2 3D (TP)
Dg: 11:40
5/ MI GRAN NOCHE (12A)
Dv Dg a Dj: 21:30

6/SPECTRE (7A)
Dv. a Dj: 17:30/20:30

6/ ATRAPA LA BANDERA (TP)
Ds: 15:30
Dg.: 11:45/17:30

7/EL BECARIO (TP) 
Dv. a Dj: 17:40/20:10
7/PAN (TP) 
Ds i Dg: 15:30
7/HOTEL TRANSYLVANIA 2 (TP) 
Dg: 12:00
7/REGRESION (TP) 
Dv. a Dj: 22:40

8/ DRAGON BALL Z (7A)
Ds: 16:00/18:00
Dg.: 16:00
8/ DRAGON BALL Z (en català)
Dg: 12:00
8/ EL ULTIMO CAZADOR DE 
BRUJAS (16A)
Dv i Dg: 18:15/20:25
Ds.Dll i Dc.: 20:25/22:35 
Dm. i Dj.: 18:15/20:25
8/ BLACK MASS (16A)
Dv. Dg Dm i Dj: 22:35
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Miquel Vives Badia
Vidu d’Elisa Corona Martí

Morí cristianament el 14 de novembre 
del 2012, a l’edat de 91 anys.

Els teus �lls, familiars i amics et tindrem 
sempre present en el nostre record i estima.

Igualada, novembre de 2015

3r. Aniversari de

Estela Torrellardona Puigdemont
Vídua d’Antoni Ramon Martí

Ha mort  cristianament el passat divendres  dia 6 de novembre  a l´edat de 90 anys. 
A.C.S.

Els seus estimats:  �lls,  Antoni , Jordi i Cristina; néts,  besnéts 
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 9 de novembre 

a l’oratori de Funerària Anoia.

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

En record de

Arturo Fainé Riera
(�ll de Castellbell i el Vilar)

vídu de Montserrat Barnet Torra

Ens ha deixat envoltat de las persones que l’estimaven, 
el dia 7 de novembre de 2015.

 A.C.S.

Els seus estimats: �lls, Rosa i Toni, Maria Carme, Jaume i Alina, Artur i Eva; néts, Marc i 
Clara, Eduard i Caro, Carles i Janina, Jordi, Carla, Bernat, Guillem i Arnau;  besnét, Theo 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 diumenge dia 8 de novembre a l’oratori de Funerària Anoia.

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

En record de

Antoni Raja Enrich

Fa un any que vas marxar, 
però les persones que t’estimem 

et portem al nostre cor i pensaments.
Toni, la teva família no t’oblida.

En record del 1r aniversari d’en

Igualada, 10 de novembre de 2015

PEPITA VILARRUBIAS CODINA

Joan Martí Figueras

Joan estimat, 
perquè m’has deixat, 
si et volia tenir-te 
sempre al costat.

Jo t’estimava, 
tu també a mi,
junts sempre caminarem,
pel mateix camí.

Joan estimat,
perquè m’has deixat,
si et volia tenir-te
sempre al costat.

                        V. Oliva

Igualada, novembre de 2015

La teva esposa: Victòria Oliva Xaus; �lls: Jaume, 
Rosa Ma, Pere i Pietat; Ma Victòria i Ernest; néts: 
Ma Montserrat, Cristina, Jordi (†), Jaume, 
David, Carles (†), Judit, Sergi (†), Pau, Jordi,   
Joan i  les seves parelles; besnéts: Rut i Tom; 

germana Ma del Carme 
i resta de familiars.

Sempre et tindrem present 
en el nostre record i estima. 

Morí cristianament el dia 8 de novembre
 a l’edat de 87 anys.



              

Roger Pons
Col. 1649.
Podòleg

Postgrau Patomecànica del Peu i els seus tractaments 
ortopodològics a l’Hospital Podològic (UB Bellvitge).

Postgrau de perfeccionament en exploració biomecànica 
i tècniques instrumentals d’anàlisi de moviments humans 
(UMH Elx)

podologiabalmes74@gmail.com
 .Quiropòdies

 (ungles, durícies, ulls de poll...)
.Estudis de la marxa i gest esportiu

.Plantilles personalitzades
.Peu diabètic

.Altres tractaments diversos

Av. Balmes 74 (edifici Punto Blanco) 
Igualada              

Tel. 93 804 57 76
TAMBÉ VISITES A DOMICILI

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

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

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

POLICLÍNICA IGUALADA

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

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

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgi-
ca i venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

Tels. 93 805 39 33 (consultori)
        93 290 68 67 (permanent)

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
EMDR - Resolució del trauma pel 

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

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

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

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

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

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

teràpia de parella, etc...

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

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

93 805 51 74 

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

-Taps de bany i de sorolls fets a mida
-Reparació d’audiòfons de totes les marques

-Personal titulat

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.cat

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

articulats, ajudes gent gran

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

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

Més info: 654 50 97 81

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

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

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA PODOLOGIA

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

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ORTOPÈDIA AUDICIÓ

CIRUGIA LÀSER

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia

Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia

Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com

@EduardDabraMag
Hores concertades

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

LAIA TEROL JULIAN
Psicologa Col. num. 18.000

Psicòloga
Adults, adolescents i nens

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

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

amaramne@gmail.com

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

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

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

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

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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Les onicomicosis són infec-
cions a les ungles, produïdes 
per fongs. Originen canvis de 
coloració de la ungla (groc, 
marró, negre, blanc...), un 
engruiximent de la lamina 
ungueal, trencaments 
d’aquesta, estries transver-
sals, mala olor, inflamació de 
la pell que rodeja la ungla, 
d’entre altres aspectes. Perso-
nes amb diabetis, inmunopa-
ties, malalties vasculars, excés 
de sudoració, o que trau-
matitzin repetitivament la 
ungla amb el calçat, o vagin 
descalços en llocs públics, 
tenen més predisposició a 
agafar-ne.

Per a diagnosticar-ho, prime-
rament s’han d’observar les 
característiques esmentades. 
En segon pas, haurà de con-
firmar-se la infecció per fongs 
enviant una petita mostra de 
la ungla a analitzar al labo-
ratori. Això ens permetrà 
determinar el tipus de fong 
present.

En funció del fong localitzat, 
el tractament, serà aplicat a 
la ungla directament, amb 
tractament oral, o ambdós. 
També, en casos severs on hi 
hagi dolor, estarà indicat l’ex-
tracció completa de la ungla. 
Acostumen a ser tractaments 
de mínim 3 mesos de durada.

Com a mesures preventives 
s’ha de controlar la suor, man-
tenir una higiene correcta 
dels peus, assecar bé la zona 
d’entre els dits, utilitzar mit-
jons de fibres naturals o sin-
tètiques absorbents de suor, 
usar pols antifúngics en el 
peu i calçat, dur un calçat 
adequat i net, no anar des-
calç i dutxar-se amb xancle-
tes en llocs públics. 

Les onicomicosis, 
infeccions a les ungles



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

 
       

      

Renta els pebrots i posa'ls a la safata del forn, forneja a 165-180º C �ns que la pell 
estigui torrada i la carn tendra. Deixa'ls refredar una mica i pela'ls, retira el peduncle i 
les llavors i posa'ls en un recipient per triturar.
Afegeix les dents d'all rostides, les castanyes torrades trossejades, el pa 
ratllat , el comí, el pebre vermell, el pebre aleppo , la sal i l'oli d'oliva.

Triturar �ns aconseguir un puré en què la fruita seca, en aquest cas 
les castanyes torrades, deixi constància de la seva existència i 
convidi a mastegar en cada mos. Deixa reposar la Muhammara de 
castanyes �ns que es refredi completament.

EMPLATAT
Serveix la Muhammara acompañada de pa pita tallat en triangles o 
un altre pa pla que sigui del grat dels comensals.  Bon pro�t!

Elaboració

Muhammara de castanyes
Ingredients ( per un aperitiu )

3 pebrots morrons  vermells

3 grans d'all escalivats 

50 grams de castanyes torrades

20 grams de pa ratllat, 

1/2 c  de comí mòlt

 1/2 c  pebre vermell

1/2 c  de pebre aleppo 

1 c  d'oli d'oliva verge extra 

 3.5 grams de sal.

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 Mònica Rojas i la seva ger-
mana Carme, fa sis anys, en 
plena crisi econòmica, varen 
decidir-se per bastir un outlett 
de vestits de núvia, comunió i 
cerimònia. En poc temps han 
anat derivant cap als dissenys 
propis, les firmes de qualitat i 
han conservat el sistema out-
lett... això sí, només de pri-
meres marques. Parlant amb 
la Mònica -i la Carme- hom 
s’adona que coneixen a fons 
el món de la núvia i tot el que 
l’envolta. 

Què és La Isabela?.
Es una botiga a la plaça de la 
Isabela -entre els carrers de 
Santa Caterina i Artés- per a 
una núvia diferent.

Quan vàreu muntar el 
primer establiment, éreu un 
outlett. Ara teniu preus més 
alts?
De cap manera. Mantenim 
uns preus molt moderats tant 
en el nostre gènere propi, 
com en el de les marques 
que portem i també, és clar, al 
segment outlett de primeres 
marques que tenim. 

Com són els vostres dis-
senys?
Molt diferents. Utilitzem el 

punt, teixits naturals, novedo-
sos... ens dirigim a una núvia 
moderna. La nostra línia és 
de senzillesa i elegància que 
s’adapti a cada persona. 
Volem que se senti molt a 
gust amb el seu vestit. Que 
no se sentin disfressades i, 
per suposat que el preu no es 
dispari.

La nena de Primera Comu-
nió és una núvia en petit?
No. És una nena en un dels 
dies més importants de la 
seva infància. Cada vegada 
tenim més existències en ves-
tits de Primera Comunió amb 
primeres marques. Rubio 
Kids, Hortènsia Maeso... i per 
cert que a partir de febrer tin-
drem la col·lecció de núvies 
d’Hortensia Maeso.

També vestiu la mare de la 
núvia. És més complicat?
És un vestit que costa de 
trobar perquè els fabricants 
acostumen a fer vestits molt 
recarregats i moltes dones no 
volen anar tan encarcarades. 
Ara les mares de les núvies 
són més joves que abans i 
això s’ha de tenir en compte a 
l’hora de dissenyar.

És complicat combinar els 
vestits i els seus comple-

ments?
Hem detectat que a Igualada 
costa molt de trobar sabates 
de cerimònia. Nosaltres hem 
ampliat la nostra oferta amb 
sabates i complements. 

Vosaltres sou germanes. 
En família es treballa bé?
Sí perquè cadascuna toca el 
seu apartat. La Carme sempre 
ha dissenyat i ha fet patrons. 
Els seus vestits són moderns, 
elegants, sobris i s’adapten a 
cada núvia.

Fent els vostres dissenys, 
podem pensar que feu 
vestits a mida com es feia 
abans?
Hem tornat a la modisteria 
antiga, fent gairebé els vestits 

Els milers de visitants forans que arri-
baven a Igualada en cotxe per anar 
al REC havien d’entrar ben endins de 
la ciutat per trobar els primers rètols 
indicatius. Això va provocar que no 
pocs cotxes es perdessin pels carrers i 
els entorns de la ciutat. 
Tant li fa que el REC sigui una inicia-
tiva privada com si fos una iniciativa 
pública, és totalment absurd que els 
diferents departaments de Promo-
ció Econòmica d’Igualada, Vilanova, 
Òdena, Montbui i el Consell Comarcal 
no siguin capaços de coordinar-se per 
posar ni que sigui uns senzills rètols 
a les diferents entrades de la ciutat. 
Tenint en compte que no és la primera 
edició del REC i que se’n fa una cada sis 
mesos, “l’oblit” passa de clamorós.
Montbui -l’ajuntament amb millor 
visió comercial el passat cap de set-
mana- va fer el seu propi “mercadillo” 
per aprofitar la gent que aparcava al 
seu terme. Rètol indicatiu, cap.
Ostentar la titularitat d’un servei 
municipal, administrant el corres-
ponent pressupost -que surt dels 
impostos dels ciutadans- obliga a fer 
“alguna cosa” per a millorar la vida 
dels ciutadans. Amb l’escassa distàn-
cia física entre els quatre municipis, no 
hi ha cap excusa que pugui justificar 
aquesta manca de coordinació i coo-
peració intermunicipal. Cap.
Si els titulars de Promoció Econòmica 
de cadascun dels ajuntaments i del 
Consell no fan la seva feina, per desí-
dia o per manca de visió, que pleguin i 
tornin els diners cobrats fins ara. 

a mida. 

Quan tardeu en servir un 
vestit?
Depèn de les circumstàncies 
de cada núvia. N’hi ha que 
l’hem fet en dues setmanes. 

Les núvies es deixen acon-
sellar?
Força. Saben que estem al 
seu costat i que mirem que 
vagi el màxim d’elegant i 
còmoda, respectant-li els 
seus gustos i el seu estil.

Manteniu la secció outlet?
Portem una primera marca: 
Yolancris que es una primera 
marca i ens fa venir gent de 
tot arreu, fins i tot de Portu-
gal. 

4 paraules amb... Mònica Rojas

Casal Nadal 2015
Manualitats, cuina, tallers.... i molt més!!
Els vostres fills passaran un Nadal més 
divertit que mai!!!

Dates  28, 29 i 30 de desembre 2015.
Horari De 9.00 h a 13.00 h.

Grup A Nens i nenes de P3, P4 i P5.
Grup B Nenes de 1r, 2n i 3r de Primària.

Preu activitat 45€.
   

Data límit per inscripció i pagament: 11/12/15

(Per a més info truqueu a la secretaria o consulteu 
la nostra web: www.montclar.org)

*El centre es reserva el dret de cancel·lació de l’activitat 
si el nombre d’inscripcions és insuficient per tirar-la endavant
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