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La prova, que s’haurà d’anar a buscar a les farmàcies, es farà cada dos anys a les persones d’entre 50 i 69 anys

El cribatge de càncer de còlon
i recte arribarà a 25.000 anoiencs
La població rebrà una carta de
l'Hospital convidant-la a participar
fent-se la prova a casa
En un 6% de totes les proves es
detecta habitualment quelcom i cal
fer després una colonoscòpia
De moment, es començarà pels
que tenen com a referent el CAP
Igualada Nord
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Fotos de tots els
equips del
CF Igualada
El president de la Generalitat en funcions, Artur Mas, dimecres al vespre a l’Adoberia Bella, al barri del Rec d’Igualada.
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Artur Mas inaugura l'Adoberia Bella,
seu del clúster de la pell d'Igualada
FORMACIONS AULES OBERTES

Tel: 93 173 79 95

Labor Training Center és un centre de formació acreditat que ofereix les següents formacions
a l’Anoia obertes a tothom. Consulta’ns per més informació.

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

Comerç Internacional. Té com a objectiu la formació de professionals que puguin desenvolupar diverses tasques a
empreses que tenen presència i activitat en l’àmbit internacional. Divendres 13,20 i 27 de Novembre de 15 a 17h
Comunity Manager. Té com objectiu la capacitació per gestionar la imatge de l’empresa a Internet i a les Xarxes
Socials. Dilluns 9,16 i 23 de Novembre de 15 a 17h.
Ofimàtica. Té com objectiu la millora dels processos empresarials mitjançant l’ús de les Noves Tecnologies.
Dimecres 11, 18 i 25 de Novembre de 15 a 17h.
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Es diu, es comenta...
Antonio Baños, portaveu de la CUP, va fer un discurs trufat de cites i referències, que van anar de
Pier Paolo Pasolini a sant Agustí per dir-li al president Artur Mas que “no comptarà amb el nostre vot
incondicional” i va afegir que “les adhesions indestructibles han passat” i recordant a Salvador Espriu
“A vegades és necessari i forçós que un home mori
per un poble, però mai no ha de morir tot un poble
per un home sol”.
Xavier Garcia-Albiol, líder del PPC, “Si hagués
de resumir el que he sentit ahir i ho resumiria en
quatre paraules: debilitat, submissió, mentides i odi
contra Espanya”

Jorge Fernández Díaz, ministre de l’Interior, va exclamar “Jo qualifico de autèntica fellonia, d’autèntica traïció i deslleialtat al pacte constitucional el que
fan fet al Parlament de Catalunya aprovant una moció per iniciar la desconnexió”.
Vicente del Bosque, seleccionador de ‘la roja’ li va
preguntar en una entrevista radiofònica en la que
també hi era Mariano Rajoy, president del govern, si
no hi hauria un camí intermedi a Catalunya en lloc de
liquidar la seva relació amb la resta del país”. La resposta que va rebre és la de sempre. “La llei és la llei”.
Ángel Hurtado, magistrat que presidirà el judici del
‘cas Gürtel’, ha emès un vot particular, juntament a
altres tres jutges que van votar en contra de la recusació del seu company Enrique López, defensant
que aquest no hauria d’haver estat apartat del cas,
“perquè el PP ha tingut un paper secundari en aquest
procés”.

Mariano Rajoy, president del Govern, davant la resolució independentista aprovada pel Parlament de
Catalunya que “no permetrà el desafiament rupturista que vol acabar amb la democràcia i l’Estat de Dret,
sotmetre les llibertats i els drets de tots els ciutadans
i trencar la unitat de la nació espanyola i la convi- Inés Arrimadas, portaveu de C’s al Parlament de
Catalunya, diu “Convergència està amarada de corvència”.
rupció i Artur Mas ha de plegar”.
Neus Munté, vicepresidenta del Govern en funcions, ha assegurat que la prioritat de l’executiu que Carmelo Ordóñez, titular del Jutjat Mercantil de Ciupresideix català “és complir la resolució del Parla- tat Real, ha decretat la nul·litat del procés de subment d’iniciar el procés de desconnexió i per tant ig- hasta pel que Tzaneen Internacional, una societat
pantalla, es va adjudicar per deu mil euros l’aeroport
norar la suspensió del Tribunal Constitucional”.
que n’havia costat mil milions d’euros, adduint que
Pedro Sánchez, líder del PSOE, va explicar als seus era “imprecís i indeterminable”. Hom es pregunta en
barons i a Miquel Iceta, líder del PSC, que el cap del quin país vivim.
govern de l’Estat li va dir a la sortida de la seva visita a la Moncloa que “estava disposat a parlar de tot El líder del PP al Parlament, Xavier García Albiol, al
seu compte de twitter, ha afirmat que “una setmana
després de les generals del 20 de desembre”.
després atemptat París, aquí la meva opinió: Un dels
Lluís Llach, diputat al Parlament de Catalunya, ha grans problemes de la UE és el multiculturalisme. I
recordat que “Artur Mas és el candidat de Junts pel s’ha quedat tan ample.
Sí, no de CDC” per afegir “tothom sap que el meu
ideari polític està allunyat del de CDC, però està Súmate ha decidit no assistir a la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional Catalana perquè
identificat en la plataforma de la que sóc diputat”.
“interpreta que aquest acte es pot veure com una
Pablo Iglesias, líder de ‘Podemos’ Ha declarat “Com manifesta pressió cap a una força política”, en refesegueixi governant el PP, es voldrà independitzar fins rència a la CUP.
i tot Valladolid!” i recorda “al ‘búnker’ Rajoy-SánchezRivera que no funcionarà recórrer a prohibicions d’al- La CUP ha evitat de moment, donar un no rotund i
definitiu a Artur Mas gairebé després de dos mesos
tres èpoques”
de les darreres eleccions i ho vol consultar amb “la
Felipe VI, Rei,  ha declarat que “són dies complicats, base de militants.
però pot assegurar que la Constitució continuarà”.

El personatge de la setmana
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13a edició del Zoom Festival
Dimecres comença la 13a edició del Zoom Festival, un esdeveniment d’àmbit europeu dedicat al cinema per a la televisió
que s’ha fet un racó de prestigi en el sector de les arts cinematogràfiques i que és esperat cada any per als professionals que
s’hi dediquen i també pel públic en general. Un festival 100% de
casa, ideat per gent d’aquí que ha sabut projectar-lo arreu del
país, amb notable èxit.

Editorial
Cop de mà a
la indústria
El president Mas va ser dimecres a Igualada per dignificar, amb la seva presència, l’obertura de l’Adoberia Bella, un edifici renovat expressament per encabir-hi
la seu del clúster de la pell igualadina.
Avui, a la ciutat hi ha actives una trentena d’adoberies que donen feina a més de
1.200 persones, generen diàriament uns
100.000 quilos de pell tractada i facturen
en conjunt uns 170 milions d’euros anuals. Unes dades prou eloqüents que són
producte del treball intens i tenaç de moltes persones, en diferents àrees. És obvi
que, des del gremi, s’ha generat en els
darrers anys una nova imatge d’aquest
històric sector, i s’han esforçat en modernitzar la maquinària i els processos productius tot apostant pels productes d’alta
qualitat. El sector avança i és positiu que
l’administració l’acompanyi amb projectes com el de l’Adoberia Bella, malgrat
els quasi nou-cents mil euros que ha costat la remodelació de l’edifici.

El sector avança i és positiu que
l’administració l’acompanyi amb
projectes com el de l’Adoberia Bella, malgrat els quasi nou-cents mil
euros que ha costat la remodelació
de l’edifici

En qualsevol cas, l’aposta decidida per la
marca Igualada Leather Cluster Barcelona i específicament l’aportació de capital
públic per acompanyar el sector en el seu
camí cap a la plena recuperació, pot esdevenir també un precedent, si d’altres
sectors industrials de la ciutat -i la comarca, no la oblidem- també opten per fer el
mateix. Sabem que des del sector tèxtil
s’està seguint també una senda similar,
que aviat comportarà la renovació de
l’antiga fàbrica Depunt com a nou referent del “punt” igualadí.
Està bé que la inversió pública es destini
a projectes de la indústria tradicional del
nostre territori, sempre i quan els seus
resultats comportin un retorn a la societat, especialment en el manteniment i,
tant de bo, la creació de llocs de treball.
Aquest ha de ser el primer objectiu i aquí
és on té tota la raó de ser la despesa
pública. Però, igualment, no podem deixar de banda d’altres sectors que també
s’esforcen cada dia i no semblen tenir la
mateixa sort, pel que fa a l’atenció de les
administracions públiques, que la pell o
el tèxtil.
És temps de parar-hi l’atenció, alhora que
cerquem noves oportunitats per no acabar depenent sempre del mateix.
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Opinió
PERE ESCOLÀ

JAUME SINGLA
A peu pla.

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

No ens hem de posar nerviosos
Molts mitjans de comunicació s’esquincen les vestidures davant el segon no que el Parlament ha donat
a Artur Mas. Alguns, com el Financial Time, demanen
que faci un pas enrere. Els seus diuen que és una
línia vermella impossible de creuar. No estem davant
d’una situació corrent. La història ensenya que no
s’arriba a la independència si no és amb violència.
Però cap català independentista la vol. Només està
tip que li prenguin el pèl. I ha dit “Prou!”. Vol una societat diferent. Està disposat a ser part d’Europa, però
no a seguir sent-ho d’Espanya. Tothom sap d’on ve,
però no sempre on va. Uns parlen d’un ideal, els altres d’un sistema. Uns veuen quatre barres i els altres massa barruts. Uns defensen dirigents imprescindibles i els altres la veu de l’assemblea. Massa
por i malfiança per anar de pressa.
Mas és un gestor eficient de llarg recorregut. I per
això té un passat. Va emprendre el camí de les retallades, perquè li semblava que Europa no podia
estar equivocada. Va formar un “govern dels millors”,
que va acabar sent mediocre, carregat de tecnòcrates pretensiosos. I és del “partit de Jordi Pujol”, forjat
al voltant d’una icona, on gairebé tot es decidia des
de les altures. I això és una rèmora pels que volen
un futur amb passat immaculat, decisions assembleàries, militància participativa i líders nous.
Catalunya sempre ha guardat la llavor independentista. Ara molts catalans creuen arribat el moment de
deixar de tibar d’un carro feixuc, fet d’incomprensions, obligacions i impostos injustos. Volen fer la seva
vida. I s’adonen que s’ha d’aixecar el llistó. Estan
tips que ser català sigui un motiu d’escarni. I diuen
que s’ha acabat això de pagar i callar. Hi ha massa
gent que no veu cap futur. Que ha d’emigrar, que té
salaris congelats, dificultats en trobar feina i pateix
retallades en serveis bàsics. S’ha canviat aquella

Destrucció d'arxiu
confidencial

615 392 438
93 004 46 49
andreupons@graduatssocials.cat
Rambla San Ferran 62 1r, 3a
08700 Igualada

www.apsabogadolaboral.com

imatge tradicional, encarada al negoci, al treball i a
la cultura. Està fart de que se’ls acusi de dilapidar els
cabals públics i d’haver de manllevar diners a l’estat
que xucla els que es genera en impostos. I no noten cap sensibilitat des del poder central, que només
repeteix que la llei és la llei i que han de baixar la
testa. I no volen fer-ho. Reclamen justícia social que a Europa no és exclusivament d’esquerres, ni
antisistema – i el partit del govern de l’estat respon
que posen en risc la recuperació econòmica de tot
l’estat. I exigeixen canvis.
Però hi ha por de que no se’n vagi tot a rodar. Justament quan s’havia arribat tan prop del cim. Preocupa tanta proposta i tant debat tàctic i estratègic.
No entén que uns exigeixin una línia rupturista - que
prové del camp social – i que els altres de desconnexió nacional, quan tots parlen de la mateixa cosa,
malgrat utilitzin llenguatge diferent. I més quan tothom té una consciència, forjada per la trajectòria
històrica i per tantes vivències, que els diu que no hi
pot haver volta enrere. Ningú sap si hi haurà acord
en uns dies o en unes setmanes. Tampoc con serà
la reacció d’un govern de l’estat que parla d’unitat,
però sempre diferencia espanyols i catalans. Perquè
el traeix el subconscient i fa propaganda mentint, per
carregar-se de raó.
La força social es cristal·litza a través de les persones que hi ha al davant. I això no sempre és senzill.
El procés va poc a poc. Però ningú no s’ha de posar
nerviós. En aquest conflicte, a Barcelona, Madrid i
Brussel·les, saben que, o bé marxaran els catalans,
o acaba quallant una nova Espanya. Tothom juga les
seves cartes i fa el seu paper. I tothom ha de fer-ho
bé quan li toqui moure peça. I no posar-se nerviós
quan toca als altres.

Lluís Capdevila
A CUA D’ULL

Saber guanyar

Fins al passat mes de setembre, mai havia votat
a Artur Mas, i no em penedeixo gens d’haver-ho
fet. Ans al contrari. Reconec que si no fos pel conjunt de la llista de Junts pel Sí, segurament que la
meva opció electoral hauria estat una altra, sempre però dins de l’àmbit independentista.
El panorama parlamentari que han deixat els resultats del 27 de Setembre és força complicat.
Tant, que hi ha serioses possibilitats que la victòria
de l’independentisme acabi per no servir de res i
haguem d’anar a unes noves eleccions.
He escoltat -i dit- moltes vegades aquests dies,
que en política es pot guanyar o perdre però mai
es pot fer el ridícul. I si els 72 diputats independentistes del Parlament de Catalunya no saben posarse d’acord en un aspecte tan senzill com elegir al
President de la Generalitat, entre ells mateixos, no
crec que tingui capacitat de portar-nos gaire més
enllà d’una autonomia controlada i vigilada.
En l’escrit que vaig publicar en aquesta mateixa
pàgina el dia 25 de setembre, opinava que per
fer avançar Catalunya únicament es podien votar
dues opcions: Junts pel Sí i la CUP. Avui potser no
posaria en aquest paquet a la CUP.
He seguit atentament -i a estones amb preocupació- els debats parlamentaris i confesso haver-me
sentit traït dijous en veure els deu diputats de la
CUP votant el mateix que els del PP, C’s, PSC i
CSQEP. Penso que després de la proposta de
presidència “coral o matricial” que els va proposar
Artur Mas, el mínim esperable era una abstenció.
Estic en canvi d’acord que cal superar l’esquema
autonomista i el sistema de funcionament de les
institucions catalanes, per arribar a un nou Estat. Però trobo que els cupaires no han tingut en
compte un aspecte que es claríssim: en fer una
Constitució de Catalunya fem totes les lleis noves
de trinca. Unes lleis que han de respondre a les
necessitats actuals i futures de Catalunya, deixant enrere totes les lleis de l’Estat Espanyol. Una
Constitució de Catalunya haurà de tenir en compte tant les persones més castigades per la crisi,
com les que obren la botiga cada dia, els estudiants que s’esforcen, els joves que busquen feina,
els jubilats que tenen dret a una vida digna, els
malalts que necessiten atenció.... i és molt evident
que amb un paquet de lleis noves, les coses seran
molt diferents que com fins ara.
Abans de les eleccions tenia clar que per assegurar el triomf de l’independentisme ens feien falta 300.000 vots més dels que les enquestes ens
atorgaven. En vàrem guanyar una bona part però
encara ens en faltarien 170.000 que sense unes
noves eleccions -i molt bona feina- no tindrem.
Catalunya, que sovint ha demostrat que sap perdre, ara té l’ocasió de demostrar que també sabem
guanyar. A l’altra banda de l’Ebre, els unionistes tenen molt clar que contra Catalunya, s’uneixen l’esquerra, la dreta, els populistes i l’extrema dreta...
amb les empreses de l’Ibex35 posant-hi els diners.

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

62 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS
ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC
DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com
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cartes al director
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.

Igualada asiàtica
•• HERMINI PLA

Algú ho havia de dir.
Al Passeig s’ha obert un nou hiper asiàtic. Ja són cinc els maxilocals de comerç xinès a la ciutat.
Què té d’especial la nostra ciutat per
tenir aquesta atracció perquè s’hi instaŀlin tan alegrement aquests espais
multitudinaris?
Buscant una explicació lògica no la
trobo per enlloc.
Cada dia al centre s’estan tancant comerços tradicionals de tota la vida.
Demogràficament
no
prosperem,
aquests moments estem a un nivell
estable sense notar cap alegria de recuperació.

Acaparant diferents articles com el
tèxtil, la pell, bricolatge, ferreteria i altres línies de productes coŀlapsen les
iŀlusions de que algú obri de nou una
tenda pròpia.
Els xinesos són com formiguetes, molt
laboriosos però sense conviure amb
l’entorn que els envolta. Si mai hi heu
entrat, quina sensació us ha deixat
l’estada?
Els milers d’articles allà exposats et
fan preguntar si és possible que es
venguin, doncs tens la sensació que
tot està programat per a una gran ciutat, capaç d’absorbir tota aquella mercaderia.
Al sortir em vénen a la ment tots els
dubtes imaginaris, doncs no crec que
aquests locals tinguin la rendibilitat tan

efectiva com un voldria creure.
Esperem que la proliferació no vagi a
més doncs fora el moment de replantejar-se el per què de tot plegat.
La ciutat no dóna per més.

Cicle de records de
l’Agrupació Folklòrica
Sota aquest nom, i amb iniciativa de
Joan Ferrer i Rosa M. Díaz, s’obre a
oferir la visualització de diferents videos referents a actuacions, viatges
i activitats de l’Agrupació Folklòrica
Igualadina. Aquestes visualitzacions es faran al Casino Foment en
caire obert, on tothom en podrà
gaudir i també compartir.
La primera visualització tindrà lloc
avui divendres a les 9 del vespre i
es podrà gaudir de l’Anada a Mallorca (1972) i de la Celebració del
40è aniversari (1980).

JOAN VICH I ADZET ·

La Seguretat i l’Estratègia del Terror
Que la nostra seguretat està en mans de l’Estat és
una obvietat, ho hem sabut sempre. Però arrel dels
atemptats a París sabem més. Que les decisions
dels nostres governant que tenen conseqüències a
centenars de quilòmetres dels nostres països, afecten directament a la nostra pròpia seguretat, que
qui mana, ha de garantir.
És clar que el que ha passat a París la setmana
passada és un acte de guerra, té raó Hollande; és
la resposta de l’Estat Islàmic als bombardejos francesos a Síria, que a la vegada és també un acte
de guerra. La lògica irracional i monstruosa de la
guerra, “ull per ull”. Fa més de dotze anys, sobre la
base d’una gran mentida, les “armes de destrucció
massiva”, amb l’excusa de garantir la nostra seguretat i la de tota la humanitat, es va envair Iraq
destruint el seu Estat. Avui podem dir que l’Orient
mitjà i tot el món és un lloc més segur?.
La resposta és òbvia, vist el caos, la inestabilitat,
l’enfrontament permanent, els milers i milers de
morts que s’amunteguen pels carrers i el creixement exponencial d’un Estat pervers, altra hora,

considerat “aliat”, que amb l’Islamisme per bandera arriba al cor de les nostres ciutats matant a innocents, però a l’hora enlluerna la consciència de
centenars de joves europeus, per enrolant-los en la
seva causa embogida.
Tot això està passant davant els ulls de l’opinió pública internacional, on l’única resposta ferma que
hi va haver contra aquest estat de coses fou en el
seu moment, l’oposició a la invasió de l’ Iraq, que
a Espanya com conseqüència d’una altra mentida,
-l’autoria d’Eta-, va ser de les més significatives.
Després “silenci”, tothom a mirat cap a l’altra banda, veient els atemptats diaris, amb milers de morts
i mutilats al Líban a Síria a l’ Irak, al plasma del nostre televisor, com si fossin d’un altre món. Sols hem
pres consciència, quan aquest actes s’han produït
prop de nosaltres, a qualsevol ciutat d’occident, es
digui Nova York, Berlín, Madrid o París, sense voler admetre que aquests actes terribles són conseqüència dels errors comesos pels que tenen l’obligació de protegir-nos.
Ara París, demà no ho sabem, no es cansen de

repetir-nos. I ara què? Podríem preguntar-nos nosaltres, víctimes innocents d’aquesta situació. Els
nostres governants respondran altre cop solament
amb sang i foc?. Bé, de fet ja han començat. És
clar que s’ha de vèncer l’Estat Islàmic, s’ha de batre
militarment, però l’estratègia és més que qüestionable, totes les intervencions militars estrangeres
aquesta zona estratègica del Planeta, han acabat
malament, potser que ens ho fem mirar.
El problema però va més enllà, quan afecta a la
crisi evident dels valors i els principis, pilars de la
nostra civilització, que està fent forat a les consciències de tanta gent jove.
Enfortir, estendre, aplicar realment a tots els recons
del Planeta, començant per casa nostra, per nosaltres mateixos, els valors, els principis universals
de democràcia, igualtat, justícia, diàleg i pau que
han de regir la nostra convivència, semblaria tant
o més urgent que els raids aeris que els nostres
governants estan enquestats a emprar com a única
arma, enfront al caos i la barbàrie que han contribuït a estendre.

ONCE

TRIO

NOVEMBRE
20: Octavi i Adventor; Benigne; Silva,.
21: Gelasi I, papa; Honori, Eutiqui i Esteve
22: Cecília; Filemó i Àpia.
23: Climent I, papa; Columbà; Lucrècia.
24: Andreu Dung-Lac; Crisògon; Flora;
25: Caterina ; Erasme; Gonçal
26: Silvestre; Lleonard de Porto Maurizio
J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3
(Local 2)
08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

Dia 20: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 21: ESTEVE/ Av. Països Catalans, 101
Dia 22: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 23: ADZET./ Av. Barcelona, 9
Dia 24: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 25: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 26: BAUSILI/ Born, 23

· Dijous 12
· Divendres 13
· Dissabte 14
· Diumenge 15
· Dilluns 16
· Dimarts 17
· Dimecres 18

103
167
336
327
945
161
700

· Dijous 12
· Divendres 13
· Dissabte 14
· Diumenge 15
· Dilluns 16
· Dimarts 17
· Dimecres 18

LOTTO 6/49
69358
98190
52647
52068
96412
07579
90477

· Dissabte 14/11/2015
8-10-14-25-34-39
Complementari: 7
Reintegrament: 4
· Dimecres 18/11/2015
6-15-17-36-39-44
Complementari: 22
Reintegrament: 3

· Dijous 12 10-23-25-31-40-46 C: 24 R: 7
· Dissabte 14 13-14-15-32-40+49 C: 8 R: 5
· Diumenge 15 5-16-18-23-33 Núm. clau: 4
· Dimarts 17 6-7-23-37-38 Estrellas: 10/11
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La Diputació de Barcelona
“diu PROU!” a la violència masclista
La violència masclista fa perdre la vida a
moltes dones cada any.
Les víctimes mortals
són la cara més visible
d’aquesta violència que
no dóna treva. Però les
xifres no recullen que
un gran nombre de dones també són preses
d’aquesta
violència,
d’aquesta
desigualtat
de poder que les condemna a una vida de
por, de dolor, d’angoixa
i d’impotència.

de Barcelona, Antoni
Garcia, «la Diputació
de Barcelona emmarca la lluita contra la
violència
masclista
com un eix prioritari
d’actuació, una resposta integral que
busca implicar a tots
els ajuntaments de la
demarcació i a tota la
ciutadania en la construcció d’un futur lliure de violència».
Prova d’això, és la campanya DIGUEM PROU!
que arranca la Diputació en el marc del 25N
Dia internacional per a
l’eliminació de la violència envers les dones. I
que posa a disposició
de tots els Ajuntaments
un conjunt de materials
amb la finalitat que impulsin les pròpies commemoracions i activitats
de sensibilització locals.

canalitza a través de
la campanya impulsada per la institució i
implica posar a l’abast
dels ajuntaments un
seguit de materials comunicatius que contribueixin a la difusió del
missatge i del compromís amb aquesta
xacra social».
Es pretén treballar la
sensibilització i la prevenció més enllà de les
activitats vinculades a
aquesta data tan assenyalada. Donar un pas
més i fer-ho de la mà de
tots els Ajuntaments de
la demarcació, a través
d’un compromís compartit i d’un programa
específic que es posa
a disposició del món
local. Significa donar
continuïtat a un suport
per part de la Corporació consolidat des de fa
anys, i alhora introduir
noves actuacions, eines
i recursos per treballar
de forma integral i coordinada des del territori.

Estem davant d’un dels
problemes socials més
greus i que més reptes
planteja a les polítiques
públiques. Per a la seva
eradicació és necessària la implicació conjunta dels poders públics,
agents socials i de tota
la ciutadania. La Diputació de Barcelona assumeix la seva responsabilitat, el seu compromís i ho estableix com a Tal i com afirma la vilínia prioritària d’aquest cepresidenta quarta i
responsable de l’Àrea
mandat.
d’Atenció a les PersoSegons paraules del nes, Meritxell Budó, «el
diputat d’Igualtat i Ciu- suport en aquesta dia- Una de les primeres ac250x90,25.pdf
1
11/11/15
12:56
da
commemorativa
es tuacions del programa,
tadaniaLaVeudeAnoia
de la Diputació

que s’impulsa des de
l’Oficina de Polítiques
d’Igualtat i Drets Civils
(o.igualtatdcivils@diba.
cat), serà la Jornada
de reflexió Petites Víctimes, Grans Danys,
que es portarà a terme
el pròxim 4 de desem-

bre, a l’Espai Francesca Bonnemaison de
Barcelona. I que tractarà la problemàtica dels
fills i filles víctimes de
violència masclista.
Més informació a:
www.diba.cat/25N

Teixim la nostra
fortalesa interior
Exposició de l’Escola
de la Dona de la Diputació de Barcelona que
neix del desig de recordar que cal estar alerta
i continuar treballant
per aconseguir unes
relacions
d’igualtat.
També vol ser un agraïment a totes aquelles
dones que han lluitat i
continuen lluitant per
tenir una vida digna i
lliure.
A través de 300 haikus
i 8 tankes, la mostra

suma l’obra escrita i
la imaginació teixida,
creant una obra d’art
conjunta que parla de
fortalesa interior.

Fins al 26 de febrer
de 2016
Vestíbul de l’Espai
Francesca Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7
Barcelona
Horari: de 9 a 21 h (de
dilluns a divendres)

DIGUEM PROU
'
A LA VIOLENCIA MASCLISTA
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#prouviolenciamasclista
diba.cat/25N

La Diputació de Barcelona treballa amb els ajuntaments per lluitar contra la violència masclista
a través de programes de detecció, prevenció, atenció i recuperació.
La implicació de tothom és essencial per a la construcció d’un futur lliure de violència.

06

Opinió

DIVENDRES
20 de novembre de 2015

D E L’A N O IA

FRANCESC RICART ·

El temps passa
El ritme de les coses se succeeix segons el programa previst, si més no des del punt de vista del
temps cronològic: s’ha veremat fa dies, les ametlles ja són al sac i els panellets han acompanyat
la tardor oficial catalana i es comença a recollir
l’oliva; en fi, estem instal·lats en l’estiuet de sant
Martí, amb un altre anticicló de rècord i ja fa més
d’una setmana de l’últim Rec i, fins i tot, avui 20 de
novembre haurà fet 40 anys de la mort del dictador; per acabar-ho d’adobar també s’ha complert
un episodi més de terrorisme anunciat a Europa,
un altre cop a França, però amb el mateix origen,
el conflicte inacabable de l’orient mitjà on els europeus acumulem deures i greuges... tot segons el
guió establert.
Accepteu-me aquesta retòrica de manual, però no
me n’he sabut estar per prendre embranzida per
tractar allò que ens ocupa fa setmanes; és a dir,
de “la cosa” que no ha seguit el calendari esperat
i desitjat per molta gent, em refereixo al calendari postelectoral del 27S. De fet, a hores d’ara, ja
anem tard o molt tard per a molta gent.
Amb franquesa un servidor parlava en el meu anterior article de pecats electorals pensant en les
coses que cal “atacar” des del primer moment per
superar políticament la divisió social que mostren
els resultats electorals. Repetia això del primer
moment entenent que ja tindríem govern després
del joc prescriptiu al Parlament de les investidures
i que, si no en la primera volta, a la segona sessió
d’investidura es votaria el candidat de Junts pel
Sí. Continuant amb la franquesa, a mi ja m’està
bé que sigui Artur Mas -a qui mai no havia votat i
a qui és sabut que molta gent mai no votaria- , sobretot, perquè respon amb els resultats electorals
als votants de la majoria i no hauria d’escandalit-

zar a ningú, ni als companys de la CUP, que encapçali el govern el candidat dels qui tenen molts
més diputats, oi més quan és un valor reconegut
davant el món i és la persona que ha arrossegat
una població incontestable de votants per la independència -fent possible allò reconegut per tothom
que sense els votants de CDC és impossible arribar a la Independència-; o el que és el mateix:
que la majoria per fer viable el procés passa per
comptar amb tothom, un tothom transversal que
té el màxim exponent en les manifestacions dels
Onzes de Setembre convocades per l’ANC des del
2012. Un Mas que es presenta com a president
del govern que té un objectiu i un límit temporal
situat en els mesos que duri el procés constituent. Reconec que els pros a favor de fer Artur Mas
president del govern de transició són més que els
arguments contraris que, malauradament, poden
arribar a deixar-nos a les portes del gran objectiu
de tots els independentistes.
Vist com han anat i com estan anant les negociacions, hem constatat que la cosa no era tan senzilla com la gent del carrer pensàvem. La CUP s’ha
mostrat granítica en el seu plantejament i raonament de no investir Mas i Junts pel Sí es mostra
inamovible en el candidat a president. I passen
els dies i no hi ha sortida: ens diuen que continuaran negociant amb la vista posada a resoldre
la situació abans del 20 de desembre, abans de
les eleccions espanyoles, i que no anirem a unes
eleccions anticipades ... Entre els arguments de la
CUP escoltats al Parlament -i debatuts en els mitjans-, en destaco dos: el més repetit, allò que Mas
no, que no pot ser president algú que representa
el passat, algú lligat a un partit amb una motxilla
tan pesada... I que -el segon argument- cal eixam-

La CUP s’ha mostrat granítica en el seu
plantejament i raonament de no investir
Mas i Junts pel Sí es mostra inamovible en
el candidat a president. I passen els dies i
no hi ha sortida: ens diuen que continuaran
negociant amb la vista posada a resoldre la
situació abans del 20 de desembre
plar la base social a favor del sí amb un govern
que permeti més adhesions... Jo compro el segon,
però no me’ls gasto pel primer perquè, hi insisteixo, ens podem ennuegar.
Arribats aquí, espero i desitjo -més franquesa- que
els 72 arribaran a la solució i que tindrem govern
“a temps” i que tornarem a respirar optimisme revolucionari per dur a terme tantes i tantes coses
que estan per fer, justament les enunciades en la
resolució negociada i aprovada pels 72 el dia 9 de
novembre que marca el camí de la desconnexió
de l’Estat espanyol i assenyala el camí cap a la
república catalana.
Continuo pensant -i us hi convido- que estem vivint un moment únic, el que ens anunciava l’aritmètica dels 72 la nit del 27S: el moment inicial del
Procés avalat per la majoria de diputats de Junts
pel Sí i la CUP; i des d’Igualada i l’Anoia tenim
dret a demanar d’arribar al final feliç del Procés,
a fer l’esforç que calgui per desencallar la situació
i avançar amb acords sòlids per afrontar i superar els problemes més apressants i, entre altres
moltes coses i il·lusions, per poder perdre la submissió a un Estat que en bona part viu immers en
el franquisme sociològic, 40 anys després de la
desaparició física del dictador, tal dia com avui

JOSEP M. CARRERAS
A ull nu

Mas l’home a abatre
Moltes vegades he pensat que era important que la
CUP fos al Parlament. La seva tasca ha estat positiva i han portat uns aires nous a la màxima institució
catalana. Però de la mateixa manera, em feia por
que la governabilitat del país depengués d’ells. Els
seus plantejaments són tan allunyats de l’entorn català i europeu que no crec que sigui possible dur a
terme una política conjunta amb la UE.
Els seus plantejaments anticapitalistes no ens poden fer perdre de vista que vivim en una societat i un
veïnatge capitalista i pot ser perillós voler-ho canviar
d’un dia per l’altre. Un país no pot viure aïllat. Allò
que cal, ara per ara, és controlar el capitalisme, denunciar els seus abusos.
Aquest és l’origen de la seva negativa a permetre
que Artur Mas sigui el president de la Generalitat.
Però al meu entendre és un error i els motius que
aporta la CUP per justificar-se no m’acaben de convèncer.
És evident que Mas és el representant d’un partit que
ha estat tocat per múltiples casos de corrupció, però
no és menys cert que no ha de pagar per les culpes
dels altres. Estic convençut que el govern espanyol
ha mirat amb lupa la seva economia i el resultat és
que no hi ha cap acusació contra ell. Qualsevol irregularitat hauria sigut suficient per tombar-lo. Però no

han trobat res de res.
D’altra banda, dubto que cap altre president de la
Generalitat hagués aguantat els embats que li han
vingut de totes bandes. Ha resistit tossudament i
no s’ha deixat doblegar. Tot i que inicialment no fos
independentista, ha sabut col·locar-se al lloc que li
corresponia després del clam popular per avançar
per aquest camí. La seva tenacitat va permetre posar les urnes al carrer el 9N de 2014 i donar a conèixer al món quina era la voluntat dels ciutadans
de Catalunya. Dubto que cap altre president de la
Generalitat hagués actuat amb tanta fermesa.
D’altra banda, sempre ha dit que només volia ser el
president de la transició i que un cop aconseguit el
nou estat, ell no es tornaria a presentar. El termini
s’ha establert en un màxim de divuit mesos. Tan difícil és permetre que acabi la tasca iniciada i per un
període tan breu?
És cert que Mas ha esta el president de les retallades, però és evident que no les ha fetes per gust.
L’ofec de l’estat espanyol ha estat una rèmora constant que ha pesat sobre les finances de la Generalitat, que ha hagut de fer molts equilibris per arribar a
final de mes.
A més, no sé si la CUP s’adona que amb la seva
actitud està fent el joc a l’estat espanyol i a tots els

poders fàctics que fan mans i mànigues perquè el
procés independentista no tiri endavant. Davant les
envestides passades i les que ens preparen des de
Madrid, Catalunya necessita un govern fort, presidit
per una persona de prestigi, coneguda i respectada
internacionalment. I, al meu entendre, Mas compleix
perfectament aquesta funció.
En les darreres eleccions, la CUP va basar la seva
campanya sobre dos eixos: va assegurar que no
faria Mas president i que tampoc no permetria que
descarrilés el procés independentista. Espero que
ara es recordin d’aquesta segona promesa. L’error
va ser fer la primera perquè ara, si volen ser coherents, es veuen atrapats per les seves pròpies paraules. I perilla el procés per una qüestió que sembla
més personal que altra cosa.
Ja sé que el model d’estat que planteja la CUP no és
precisament el model de CDC, però aleshores ¿per
què ells mateixos plantegen com possibles presidents altres membres del mateix partit? Disculpeu,
però aquesta intransigència d’una minoria em sona
a imposició i no pas per la via democràtica. El futur
del país està per damunt dels partidismes i al pas
que anem, podem perdre bous i esquelles.
Ah, i per si algú pot pensar el contrari, he de dir que
mai no he votat Mas ni el seu partit.
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Fem una gran plaça davant del Museu?
L’obertura de l’Adoberia Bella representa la posada
en marxa i recuperació d’un edifici en una zona del
barri del Rec que ha anat agafant vida els darrers
anys. El restaurant Somiatruites i l’Adoberia Bella
s’uneixen a les naus de Cal Boyer convertides en
el Museu de la Pell. Tot plegat ve a posar sobre de
la taula que, s’està creant una nova centralitat al
barri a l’entorn del carrer del doctor Joan Mercader
amb aquests tres edificis que actuen d’esquer. En
qualsevol ciutat, quan una zona esdevé un punt
central, es tendeix a propiciar-ho encara més i
la solució que s’hi aplica és la construcció d’una
plaça. És la manera de que aquell espai acabi de
prendre vida i pugui tenir varis usos. Aquest va ser
el punt de partida d’una plaça d’èxit com la de Cal
Font, per exemple.
Veient tot això, crec que ha arribat el moment de
fer una gran plaça davant del Museu de la Pell. De
fet, a vista d’ocell, aquest espai buit ja existeix. Es
tractaria de donar-li forma i ús de plaça amb una
actuació tan senzilla com la d’eliminar la tanca del
Museu i reurbanitzar a zona. Des del Somiatruites
fins a l’Adoberia Bella hi hauria un gran rectangle
d’espai públic, un espai que començaria en línia
recta des de la baixada de Sant Nicolau i que donaria centralitat i dignificaria un punt del barri del
Rec que ara només és un punt de “passada” i no
un lloc d’”estada”. La quantitat de metres quadrats

que quedarien lliures seria impressionant i la ciutat
segur que els aprofitaria ràpidament amb múltiples
activitats que revitalitzarien la zona.
Una de les característiques del Rec són els seus
carrers estrets entremig de les adoberies. Per
tant, una futura transformació que vulgui conservar aquesta essència no podrà obrir grans espais
públics al barri. Aprofitem i convertim un espai buit
que ja hi ha i potenciem-lo com la gran plaça del

Rec on hi pugui passar de tot i la ciutadania se la
faci seva. I és que si no generem espais urbans
col·lectius serà difícil convertir el barri en un barri
de la gent. Per fer això no cal esperar a tenir el
necessari nou POUM, sinó que és una acció que
es pot anticipar per marcar la voluntat de propiciar
l’ús cívic del barri. Tenim una bona oportunitat de
comprovar si la ciutadania es faria seu el Rec o
no: fem una gran plaça davant del Museu!

MANEL RAMONEDA • 											

Escac a l’Estat
Déu n’hi do com s’ha mobilitzat tot l’aparell logístic de l’Estat espanyol llevant-se la pell de xai i
mostrant-nos el llop que duu a dins. Amb tot el
meu respecte a xais i llops als quals n’atribuïm
naturalesa de pols oposats, l’un per mansuet i l’altre per sanguinari i cruel. Antagonisme en animals
com en humans ho és democràcia i franquisme.
De fet al regne dels Borbons que patim i mantenim
això d’amagar, tergiversar, dissimular i apropiarse de persones, de terrers, de ‘menjar-se’ nens
i de canviar noms, no els ve de nou; forma part
d’una malaltia crònica amb components tumorals
i traces de pesta bubònica. Castella es camuflà
d’Espanya i l’idioma propi el castellà l’investiren
d’espanyol. Decidint també que, lluny de la pleta,
els que haurien de ser notables i ambaixadors es
transformin en llorigada i mers colonitzadors de
xandall, pipes i xiclet a les ordres de la llopada
que des de l’altiplà els adoctrina dirigeix i a manca
de creu a uns arma fusell en mà i a d’altres instrueix asseguts al sofà. On aquest contrast es fa
més evident és avui al Parlament, rector primer
de la cosa pública: «pepé, ciudadanos, pesaceóè,
...» qui es considera colon tan li fa color i nom.
Igualment ho veiem a peu de carrer on a banda
de paquet i metralleta els reconeixem pel tocat la
bandereta i la tanqueta.
I és que hem fet escac a l’Estat. Hem fet Història
en majúscula. En un principi, l’inici del procés de
desafecció de la societat catalana respecte l’actitud altiva i de supremacia del «venidvosotrosaquí» i «todoparami» de Madrid, va ser amagat al
confiat poble espanyol distret amb sessions televisives de faules i de país de les meravelles. I
malgrat que tot apuntava que no eren davant un

joc de competències i de sentiment d’identitat sinó
d’un procés de dignitat i rebuig a un espoli sense
parangó a Europa, les més altes instàncies funcionarials, polítiques, clavegueram i l’aparell propagandístic de l’Estat, casa reial inclosa, ho van
mantenir ocult i silenciat al llarg i ample del seu
corral hispànic. I com més denunciàvem l’estafa,
robatori, espoli i malversació i creixia la voluntat
de canviar el sistema injust empobridor i desigual
amb els residents a Catalunya, més ens menystenien, menyspreaven, amenaçaven i insultaven.
L’ànima negra els sobresurt en obrir o badar boca;
l’afer intern és gangrena, l’afer intern és de budells i hereus, de rendistes d’un franquisme viu.
D’enriquits a l’ombra del règim i mercès al milió
de morts la depuració i el pagament de favors i
delacions amb càrrecs i bons salaris i dotats de
la legalitat atorgada per militars i civils colpistes i
sediciosos que van escapolir-se de la responsabilitat criminal amb insòlita impunitat. Ajudats uns
per sous sobres i desmemoria, d’altres obedients
creients que cregueren que passant pàgina se’ls
obririen les portes del cel i d’altres esporuguits davant una llopada prodigada en bufetades, porres i
queixalades. Tots ells van ajudar-los a escorxar la
innocència democràtica i dotar-la d’una Constitució feta a mida per continuadors del règim i titelles.
El monstre va ser transvestit però ara la pell morta
s’ha podrit i ja li tornem a veure’n el pelatge bru i
brut a la dictadura. Bèstia ferotge i enfollida que
veu que passarà gana -no podrà pagar el deute,
ni podran viure els seus barruts de franc- si el tall,
Catalunya, protegint el seu espai de supervivència, s’independitza. Està clar que un 20 de novembre, a Madrid, a la capital del fum i de la màgia

-a diferència de les que ho són de la llum i de la
il·lustració- a la mort del cap de la manada no van
dubtar en sacrificar un be -de fet matar era el que
millor se’ls hi donava- llevar-li la pell i utilitzar-la
com a parany i engany.
No hi ha dubte que els milers de casos de corrupció, prevaricació, malversació i robatori de fons
públics que impregnen les Espanyes i per desgràcia esquitxen també el Principat són fruit d’un
model i d’una manera delictiva de fer i desfer, centralista i de sotmetiment. Sistema persistent amb
uns partits polítics creats per elements franquistes
i per fills i nets de falangistes. Evidentment amanit tot plegat amb personatges de l’extrema dreta
i civils de dubtosa santedat provinents de sectes
religioses enfortides sota la dictadura militar i ben
instruïts pel l’ideari i els valors fanàtics i integristes. Un cop situats al capdavant dels sectors financers, energètics i de telecomunicacions del país
han continuat fent el que havien interioritzar en
formació a casa i a escola. No van trigar massa
a podrir amb dietes, festes i prebendes als joves
polítics que pujaven al carro de la democràcia a
canvi de fer la vista grossa a comissions, alteracions comptables, urbanístiques, manipulació de les
finances públiques a voltes en benefici particular a
voltes per a finançaments irregulars, a voltes per
pagar silencis. I això més tard o més d’hora tot ho
emmerda. Quan és caca l’Estat, l’enroc demora la
neteja, l’escac i mat és fa més difícil i si no podem
canviar de tauler de peces i de contrincant, millor
deixar de jugar amb el trampós. Plegar depèn ara
de nosaltres, de 72 diputats escollits democràticament a les urnes amb aquesta única premissa.
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Igualada
Artur Mas va inaugurar dimecres la renovada
Adoberia Bella, seu del clúster de la pell d’Igualada
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El president de la Generalitat
en funcions, Artur Mas, va inaugurar dimecres al vespre
la renovada Adoberia Bella, al costat del Museu de la
Pell, edifici que esdevindrà la
seu definitiva del clúster dels
curtits de la ciutat, anomenat
Igualada Leather Cluster Barcelona. Un espai de trobada
del sector adober, i un lloc
on també es podrà mostrar
(showroom) el treball de les
empreses de la ciutat a potencials nous clients. La presència de Mas va aixecar molta
expectació, sobretot en mitjans de comunicació d’àmbit
nacional, doncs feia molts dies
que el president no es pronunciava sobre el “procés” sobiranista, de plena actualitat.
Un espai pel futur
Després de descobrir la placa d’inauguració, i efectuar
un breu recorregut per les
dues plantes de l’edifici, Mas
va signar en el Llibre d’Honor i després va arribar l’hora
dels discursos. L’alcalde Marc
Castells va explicar l’anècdota
d’una visita a Itàlia, concretament a Santa Croce su l’Arno,
una vila coneguda per la seva
producció adobera, on, parlant
amb la gent local, anava adonant-se que Igualada era molt
millor perquè tenia molts més
elements a favor. “Vaig guanyar 5-0”, deia Castells, una
frase que després va donar
peu a una reflexió del president a l’entorn del “procés”, i
que va ser difosa per tota la
premsa. L’alcalde va afegir

que “som pioners en moltes
coses i les sabem fer bé i, perquè ens hem proposat dotar
d’un abast mundial la nostra
pell, treballem de la mà del
gremi i altres agents implicats,
per a consolidar-nos com el
gran referent de la indústria
adobera”. L’alcalde va reiterar
que el barri del Rec era la “joia
de la corona” de la ciutat i la
remodelació d’aquest espai
“representa un exemple de
recuperació patrimonial. Aquí
al costat tenim el Museu de
la Pell, testimoni del nostre
passat, però l’Adoberia Bella
volem que ho sigui de les nostres oportunitats de futur”.
El president del Gremi d’Adobers, Xavier Badia, va agrair
l’esforç institucional per fer
possible la remodelació de

Artur Mas, amb Marc Castells i Xavier Badia, amb pells fabricades a Igualada. Foto: Joan Solé (AI)

La visita del president de la Generalitat a la inauguració de l’Adoberia Bella va aixecar molta expectació i la presència de molts mitjans de comunicació nacionals. Fotos: Jordi Puiggròs.

l’edifici, i afegia que “ens ajudarà a reforçar el microclima
òptim per a seguir guanyant
competitivitat”.
Tradició i futur
El president Artur Mas va in-

cidir molt en el seu discurs
en comparar els adobers i la
seva insistència en millorar i
la lluita del país per esdevenir
en quelcom diferent que doni
més oportunitats. “Sempre
que vinc a Igualada dic que

ANUNCI
El Ple Municipal, en sessió celebrada el passat 17 de novembre, va aprovar una segona convocatòria de subvencions per al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) de domicilis
d’unitats familiars de majors de 65 anys o pensionistes.
Podran sol·licitar aquestes subvencions les persones majors de 65 anys o pensionistes que
reuneixin els requisits establerts en les bases.
Podeu consultar les bases íntegres al tauler d’edictes de la Corporació i al tauler d’edictes
electrònic de l’ajuntament (www.seu.cat/igualada).
El termini per sol·licitar aquestes subvencions és del 23 de novembre al 18 de desembre de
2015.
Igualada, 18 de novembre de 2015
L’alcalde
Marc Castells i Berzosa
Ajuntament

d'Igualada

sou l’exemple que desmenteix
la idea que els sectors amb
més tradició no tenen futur; té
arrels profundes, però és capaç de generar brots nous, posar-se al dia i tenir projecte de
futur, igual que passa al país”.
Les empreses igualadines de
la pell “combinen la part industrial, és a dir, l’activitat econòmica, amb la formació i amb el
seu compromís mediambiental i de sostenibilitat”. Per això,
ha volgut donar un missatge
de confiança que “no és veritat
que tot vagi malament. El país
està destacant i moltes coses
estan funcionant i van bé”.
Mas va alertar que el país
viu una situació política “molt
complexa” i creu que “no es
pot construir res de bo sobre
les cendres d’alguns, no hi
ha solucions màgiques, però
sí solucions”, i, en referència
al que deia abans l’alcalde
d’Igualada, “quan es tracta de
construir coses importants plegats entre gent molt diversa és
millor que no hi hagi un 0-5 o

un 5-0 i que ningú guanyi per
golejada perquè l’altre queda
en una situació absolutament
dolenta d’ànim i d’esperit”.
El clúster de la pell
A la ciutat hi ha actives una
trentena d’adoberies que donen feina a més de 1.200
persones, generen diàriament
uns 100.000 quilos de pell
tractada i facturen en conjunt
uns 170 milions d’euros anuals.
El conjunt arquitectònic objecte
de la recent restauració el formen dos edificis bessons, les
adoberies J. Bella i Bernades,
amb una façana davantera al
carrer del Rec i una façana
posterior al pati del Museu de
la Pell d’Igualada. Es tracta de
dues estructures de propietat
municipal, adquirits respectivament els anys 2013 i 2007,
de tres plantes i amb una superfície total de 1.060 metres
quadrats. Les obres han tingut
una durada aproximada d’un
any i un cost de 898.000€.
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Prop de 26.000 anoiencs podran participar en els propers dos
anys en una prova per detectar el càncer de còlon i recte
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Tal i com s’està fent a tot el
país, en els propers dos anys
prop de 26.000 anoiencs -homes i dones- podran participar, si volen, en una prova per
a detectar, a temps, el càncer
de colon i recte. Es tracta d’un
procés anomenat “cribatge”
que ja va tenir un precedent
amb el diagnòstic precoç del
càncer de mama.
Situat en el marc del Pla de
Salut de Catalunya de potenciar els aspectes preventius,
aquest programa de detecció
precoç està adreçat a homes
i dones que tinguin entre 50 i
69 anys.
L’organització ha implicat la
coordinació del consell de
col·legis de farmacèutics de
Catalunya, l’atenció primària i l’Hospital d’Igualada, tot
plegat amb el suport del CatSalut. La presentació es va
fer divendres passat a la sala
d’actes de l’Hospital.
Tothom que estigui dins
d’aquestes edats -excepte
aquells que ja estan malalts
de càncer- rebrà una carta
de l’Hospital d’Igualada convidant-lo a participar en el diagnòstic. Amb la carta, haurà
d’anar a la farmàcia on li donaran un “kit” per fer-se ell
mateix la prova a casa. De
moment, es comença per la
població que té el CAP Igualada Nord com a centre referent. Després els tocarà el torn

Tots els anoiencs
d’entre 50 i 69 anys
d’edat rebran a casa,
cada dos anys, una
carta de l’Hospital
convidant-los a fer-se
la prova

De moment, es començarà per la població que té com a referent el CAP Igualada
Nord, i després aniran
convidant-se els de la
resta d’Igualada i la
comarca
als del CAP Igualada Urbà, i a
partir d’aquí tots els de la comarca. Es farà un segon enviament de cartes de recordatori
a totes aquelles persones que
no hagin contestat en dues
setmanes.
Anàlisi a casa mateix
El mètode de cribratge es fa
a partir d’una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang,
invisibles a simple vista, a la
femta. La participació és voluntària, amb una realització
cada dos anys.
Les persones que hagin rebut
la carta, s’hauran de dirigir a
unes de les farmàcies que
se’ls relaciona amb la pròpia
carta doncs i consta un codi
personal i se’ls facilitarà un
kit per fer-se la prova a casa
seva. També rebran informació de com dipositar la mostra
de femta i les instruccions de
com conservar-la fins que la
portin de nou a la farmàcia.
Els resultats de les anàlisis,
si són negatius, seran comunicats a les persones que
s’han fet la prova en el termini
màxim d’un mes, ja sigui per
carta o per telèfon. Si són positius, les persones rebran una
citació per a una visita a l’Oficina de Cribratge de l’Hospital
d’Igualada, on se’ls informarà
del resultat i del procés a seguir a partir d’aleshores. És
molt possible que llavors se’ls
hi faci una colonòscopia.

Presentació, divendres passat, del programa de detecció precoç del càncer de colon i recte a l’Anoia.

5.000 casos a
Catalunya, cada any
A Catalunya cada any es diagnostiquen 5.000 casos nous
de càncer de còlon i recte.
Actualment ha esdevingut la
segona causa de mort per
càncer a Catalunya, tant en
homes com en dones, amb
unes 2.000 defuncions a l’any.
Així doncs, la supervivència
als cinc anys se situa per sobre del 55%.
La majoria dels càncers de
còlon i recte es desenvolupen
a partir de pòlips adenomatosos. Això no obstant, la presència de pòlips és freqüent
a la població i només un petit
percentatge progressa a càncer. El temps mitjà necessari
per a completar aquesta progressió és llarg, probablement
de 10 o més anys, fet que permet prevenir o detectar precoçment el càncer de còlon i
recte i millorar-ne el pronòstic.
Donat que aquest càncer no
presenta símptomes fins que
està molt avançat, és molt
important la participació en
aquest tipus de programes

Els organitzadors del
programa de cribatge
pensen que “seria un
èxit que un 60% de la
població participés
en la prova”, que es
farà gràcies a un kit
que es lliurarà a les
farmàcies

de detecció precoç. La prova
de detecció de sang oculta en
femta és l’única que ha demostrat la seva eficàcia en assaigs controlats aleatoritzats.
Un 60% de participació

seria un èxit
Per això, la gerent de la Regió
Sanitària Central, Teresa Sabater, explicava que “aquest
és un programa que pot salvar vides”, i afegia que “serà
un èxit si hi participen un 60%
de tots els que es convidaran.
Quanta més gent es sotmeti a
la prova, més èxit tindrà. Normalment, en un 6% de les proves es detecta alguna cosa, i,
d’aquestes, un terç podria ser
que esdevingués un possible
càncer”. Avui dia, la major part
dels malalts de càncer de colon i recte es detecten quan tenen entre 65 i 70 anys d’edat, i
normalment la malaltia ja està
avançada.
El Dr. Ferran Garcia, gerent
del Consorci Sanitari de l’Anoia, recordava que “quan fa 10
anys es va iniciar el cribatge
del càncer de mama, es va
arribar a una participació del
80%, amb molt d’èxit”, i anunciava que l’Hospital tindrà a
partir d’ara una oficina de cribatge de càncer, de forma genèrica.

L’ENERGIA ÉS EL QUE TU
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ÉS INSPIRADORA
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Els col.lectius de l’Espai pels Somnis afirmen que “resistiran
pacíficament” el desallotjament previst pel 27 de novembre
REDACCIÓ / LA VEU

Els col.lectius que formen
l’Espai pels Somnis no volen
abandonar l’antic Casal davant
l’anunciada ordre de desallotjament, que és previst de fer
el 27 de novembre a les 12 del
migdia. Una carta del Bisbat de
Vic, propietari de l’edifici, soŀlicitant la presència dels Mossos
d’Esquadra per fer efectiu el
desallotjament ha acabat d’escalfar els ànims dels col.lectius
que integren el casal autogestionat des de juliol del 2013.
Dimarts, representants del casal van fer una roda de premsa a la plaça de l’Ajuntament,
on van explicar que “resistirem
pacíficament” el desallotjament, i, en cas de produir-se,
s’ha convocat una manifestació pel mateix dia, a les 7 de
la tarda.
L’Espai pels Somnis han inici-

at també una campanya a les
xarxes socials amb l’etiqueta
#ManeresBisbat per denunciar
la carta en la que s’expressa
clarament la voluntat dels propietaris d’utilitzar la força pública.
L’Espai ha rebut el suport de
l’Ajuntament. Una moció impulsada per Decidim Igualada
i la CUP no només reconeix
la seva tasca a nivell institucional, sinó que compromet el
govern a mediar per mantenir
l’espai social al Casal.
La moció va ser presentada
conjuntament en el darrer ple
municipal, el dimarts dia 17,
per Decidim Igualada, la CUP,
Socialistes d’Igualada i ERC,
però va prosperar gràcies a
l’abstenció del govern de CiU.
Només el regidor del PP, Joan
Agramunt, va votar en contra.
A la moció es demana el com-

promís de l’Ajuntament per, garantir l’espai social del Casal;
no facilitar cap requalificació
del Pla General i impedir que
se’n doni un ús residencial; iniciar converses amb el Bisbat
de Vic per arribar a un acord
que permeti la continuïtat de
l’ús social del Casal; i vetllar
perquè no es repeteixi l’abandonament del Casal evitant
que s’arribi als nivells de pèssima salubritat que hi havia ara
fa tres anys.
El portaveu de Decidim, Dario
Castañé, assegura que “a l’Espai s’hi han fet activitats que no
tenen cabuda enlloc més a la
ciutat”. Igualada necessita l’autogestió per permetre l’arrelament de tota iniciativa ciutadana que repercuteixi en la ciutat,
un punt de trobada on teixir
complicitats i forces pel canvi”.
Per al portaveu de la CUP,

Campanya “Tracta’m bé” de prevenció
de maltractaments a la gent gran
REDACCIÓ / LA VEU

Des del departament de Benestar Social i Atenció a la
Ciutadania del Consell Comarcal, es presenta la Campanya
“Tracta’m bé” de prevenció de
maltractaments a les persones
grans. Aquesta és una campanya visual on es mostren sis
escenes de bon tracte amb diferents persones de la nostra
comarca. Es trasllada, així, la
campanya “Tracta’m bé” que al
Solsonès es va iniciar fa vora
tres anys. Aquest mes, us presentem al Florenci i a la Teresa.
Després de tants anys junts,
aquest matrimoni igualadí
encara segueix dibuixant el
seu propi camí. Treballadors i
amants de la seva família han
passat millors i pitjors èpoques

Roda de premsa de l’Espai pels Somnis a la plaça de l’Ajuntament. Foto: Pia Prat.

Albert Mateu, una moció com
aquesta “té molt sentit ja que
no es tracta d’un particular ni
una finca qualsevol, sinó d’un
equipament construït amb
aportacions del veïnat d’Igualada i en propietat d’un Bisbat
de Vic que té múltiples propietats a la ciutat i per les quals
en cap cas paga impostos com
l’IBI, com si fan la resta de mortals”.
També va recriminar que el

Dimecres, Dia per l’eliminació
de la violència de gènere
REDACCIÓ / LA VEU

però sempre han gestionat els
seus diners, el millor que han
sabut. Ara, ho continuen fent
amb un avantatge: l’experiència els aval. “La Teresa i el Florenci s’han regalat un viatge.
Ningú els demana quant s’hi
han gastat”.
Les persones grans tenen la

capacitat de seguir gestionant
els seus propis comptes. Decidir si volen assessorar‐se o
com volen gastar els seus diners amb allò que els ve més
de gust, només ho poden decidir ells, mentre les seves capacitats ho permetin, tal i com
han fet sempre.

regidor Jordi Pont justifiqués
l’abstenció del govern apel·
lant a que serà la participació
ciutadana en el POUM la que
concretarà què passarà, quan
“el govern ens té acostumats
a tirar pel dret i no fer cas a
ningú. És un acudit que ara
diguin que no es posicionen i
que apel·lin a una participació
ciutadana que constantment
menystenen”.

Un any més, la Mancomunitat
de la Conca d’Òdena organitza i coordina l’agenda d’actes
de commemoració del 25 de
novembre, Dia Internacional
per l’eliminació de la violència
contra les dones, que conjuntament amb les entitats de
dones, col·lectius feministes
i institucions de la comarca,
proposen diverses activitats
reivindicatives, formatives i/o
culturals per l’eradicació de la
violència masclista. Formació
per a professionals, xerradataller per a professorat de secundària, cinefòrum, marxa de
torxes, exposició, cursos de
defensa personal i tot un seguit
de propostes que recull l’agenda d’actes, que es reparteix

aquests dies a totes les cases
de la Conca d’Òdena.
Enguany la Mancomunitat
també ha creat la campanya
Si ho vius, parla’n, explica-ho.
No callis! adreçada sobretot
als col·lectius més joves, que
cada vegada més, incorporen
actituds masclistes i sexistes
com a formes naturalitzades
de relació massa acceptades i
no identificades com a formes
de violència masclista. La campanya s’ha repartit en forma de
postals a tots els instituts de
la Conca i també s’ha reforçat
amb un vídeo enregistrat amb
alumnat de l’Institut de Montbui que serà projectat a tots
els instituts i també als equipaments municipals del territori.

ANUNCI
S’ha presentat davant l'Ajuntament la següent sol·licitud de llicència
d’obres en sòl no urbanitzable, per a la realització del projecte que tot
seguit es relaciona:
- Sol·licitant: Jaume Masip Alemany
- Projecte: Rehabilitació de la masia Mas d’en Sol.
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 considerin 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, 10 de novembre de 2015
L’Alcalde, Pere Argelich Pujadó

ELS 3 GUANYADORS DE LES
ENTRADES DOBLES SÓN:
· SERGIO LÓPEZ
· MONTSE PLANELL
· ESTEVE CAMPS
amb la
col·laboració de
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
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).
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Demà, beatificació de Fra. Eudald d’Igualada, màrtir caputxí
JOSEP ELIAS FARRÉ / LA VEU

Demà, dissabte, tindrà lloc
la Beatificació del P. Frederic
de Berga i 25 companys més,
frares caputxins, màrtirs. Entre ells hi figura Fra. Eudald
d’Igualada (Lluís Estruch Vives), que morí víctima de l’odi
revolucionari en el 1 de novembre de 1936, a prop del
cementiri de la Pobla de Claramunt.
Així, doncs, els Frares Franciscans de Catalunya i Balears, estan d’enhorabona,
i a tal efecte, fan saber que
han preparat una celebració
d’aquest esdeveniment.
Així, avui, divendres, a 2/4 de
8 del vespre, en el convent
de santa Anna i santa Eulàlia,
de Sarrià (Barcelona, C/ Cardenal Vives i Tutó) es farà la
pregària de Vespres Solemnes i el trasllat de les relíquies
al seu emplaçament definitiu.
Presidirà el Ministre general
de l’Ordre, Fra Mauro.
L’endemà, a 2/4 de 12 del migdia, a la Catedral de Barcelona, el cardenal Angelo Amato,
prefecte de la congregació per
la Causa dels Sants, presidirà l’Eucaristia i ritus de beatificació dels vint-i-sis màrtirs
caputxins, encapçalats per
Fra Frederic de Berga, que
havia estat provincial i, com
a religiós més antic, figura
com a primer de la llista oficial
d’aquests frares, alguns assassinats en grup i altres sols.
Entre els nous beats hi figura
també, Fra Pacià de Barcelona, (Francesc de P. Colomer
Presas) que era fill de l’arquitecte igualadí, Ignasi Colomer Oms,i que fou occit, als
20 anys, el dia 24 de gener
de 1937 a Cerdanyola. Havia

passat moltes temporades a
Igualada.
Set beats igualadins
* P. Ignasi Casanovas Perramon - Escolapi - 1 d’octubre
1995, Roma
* M. Clemència Riba Mestres
- Escolàpia - 11 març 2001,
Roma
* G. Antoni Roig Alibau - Marista - 28 octubre 2007, Roma
* G. Joan Tubau Perelló - Marista - 28 octubre 2007, Roma
* G. Josep Mir Pons - Marista 28 octubre 2007, Roma
* P. Josep Tous Soler, Caputxí
- 25 abril 2010, Barcelona
* Fra Lluís Estruch Vives, 21
novembre 2015, Barcelona.
Serien nou, si hi afegim altres
dos, amb connotacions ben
igualadines:
* G. Joan Pelfort Planell - Marista - 28 octubre 2007, Roma,
nascut a l’Espelt - Òdena, en
1913.
* Fra. Francesc de P. Colomer
Presas - Caputxí - 21 novembre 2015, Barcelona
Aquest era fill de l’arquitecte
igualadí Ignasi Colomer Oms,
i per tant, germà del recordat
prevere. Ignasi Colomer.
En la vida religiosa era Fra
Pacià M. de Barcelona. El 25
de març de 1936 professà i

Concentració pels atemptats
terroristes a París

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte al migdia,
talment com en moltes altres
poblacions del país i d’arreu
d’Europa, es va produir una
concentració en silenci, en
record de les víctimes dels
atemptats terroristes de París, que van produir-se el dia
abans a la nit.

Construccions
i reformes
TOMAS ESCOBAR, S.L.
REFORMES INTEGRALS
Cases · Locals · Comunitats ·
Banys · Cuines...

Tel. 609 33 61 61
info@tomasescolar.com

feu vots de castedat, pobresa i obediència, al convent de
Manresa. El 20 de juliol del 36,
abandona el convent de Sarrià, cercant refugi en familiars
i amics.
El 21 de gener de 1937, juntament amb Fra Tomàs de
Castelló, visita al seu convent
per a comprovar com havia
quedat. Allà foren detinguts i
empresonats. Tenia 20 anys i
en el dia 24 fou occit.
El 28 de juliol de 1943, les
seves despulles foren identificades a Cerdanyola. El 2
d’agost foren enterrades, en el
cementiri de dita localitat.
El dia 5 d’enguany, el Papa
Francesc autoritzà a la congregació per la Causa dels
Sants, el decret de la seva
beatificació, juntament amb
altres 25 frares més.
Paraules del Bisbe de Vic
Amb motiu de la beatificació
de Fra Eudald d’Igualada,
monsenyor Romà Casanova
ha dirigit una carta als membres de l’Església de Vic, de
la qual extrèiem alguns paràgrafs.
“És sempre un motiu d’alegria

veure com en el llibre dels
sants de l’Església hi són inscrits germans nostres, de la
nostra mateixa terra.”
“D’entre aquests vint-i-sis
nous beats n’hi ha un que és
fill de la nostra diòcesi, fra
Eudald d’Igualada (...) va néixer a Igualada el 6 d’abril de
1918, el seu nom civil és Lluís
Estruch Vives. Fou empresonat i executat la mateixa nit,
sense cap judici, solament
perquè era un religiós caputxí, a la Pobla de Claramunt, el
31 d’octubre de 1936. Tenia,
doncs, 18 anys. Com va dir
una parenta seva encarant-se
amb els milicians: Aquest no
era polític. Solament va ser
mort per la seva condició de
creient en Crist i de profés religiós.”
“La seva vida curta, als ulls
del món, però fecunda als ulls
de Déu, el converteix (...) en
el benjamí dels nostres sants
i beats diocesans A ell hem
d’encomanar de manera particular els infants i joves de les
nostres famílies i parròquies”
“(...) Des del seu baptisme i
confirmació que va rebre a la
parròquia de la Soledat d’Igua-

lada, amb la primera comunió
a Manresa, on el seu germà
gran, fra Francesc, emetia els
primers vots, passant pels estudis al coŀlegi dels Germans
Maristes d’Igualada, el veiem
ja a nou anys d’edat al Seminari Seràfic dels caputxins
d’Igualada. Professió religiosa a quinze anys. Estudis
després a Olot i Barcelona.
L’esclat de la revolta del juliol de 1936 fa que abandoni,
junt amb tots els altres germans, el convent de caputxins
i es refugiï uns quants dies a
casa d’una cosina, però poc
després arriba a Igualada, on
aviat, per tal de no ser una
càrrega a la família, es posa a
treballar a la fàbrica de cartutxeres”
“En ell s’uneixen moltes realitats: familiar, estudis, vocació, persecució, treball obrer,
i sobretot, testimoniatge de
fidelitat (...) la nostra diòcesi no pot deixar d’agrair el do
d’aquest nou beat, així com
tampoc d’emmirallar-se en la
seva vida i d’encomanar-se a
la seva intercessió”.
Vic, 3 de novembre”.
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Igualada celebra amb
diferents actes la
Setmana Europea de
Prevenció de Residus
REDACCIÓ / LA VEU

La Setmana Europea de la
Prevenció de Residus neix
d’un projecte de tres anys que
rep el suport del programa
LIFE+ de la Comissió Europea. L’objectiu és organitzar
durant una mateixa setmana
i arreu d’Europa, accions de
sensibilització sobre la prevenció de residus.
Enguany la Setmana es celebra del 21 al 29 de novembre.
L’Ajuntament d’Igualada, amb
el suport de la Diputació de
Barcelona i l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), organitza dos tallers dirigits a la
ciutadania.
El primer serà el Taller de Bricolatge a la Llar, que tindrà
lloc el dissabte 21 de novembre, a les 11h a l’aula de lampisteria d’IGNOVA Ocupació
(avinguda Barcelona 105).
En aquest taller de prevenció,
reutilització i reparació es donaran consells per fer petits
arranjaments a la llar, familiaritzar-nos en aspectes bàsics
d’electricitat o fontaneria i, a
més, cadascun dels assistents
podrà portar un objecte o una
fotografia per tal de resoldre
dubtes sobre el seu arranjament o restauració.
El segon taller serà el Taller de
Cuina d’Aprofitament i tindrà
lloc el dissabte, 28 de novembre, a les 11h a l’Aula de Cuina del Mercat de la Masuca.
Aquest taller pretén conscienciar la població sobre la importància de tenir una alimentació
saludable, equilibrada, variada i també sostenible. El taller
estarà dividit en dues parts:
una primera de planificació de
la compra i una segona on, a
banda d’ensenyar diferents receptes per aprofitar aliments,
s’elaborarà una recepta aprofitant sobrants de menjar amb
la participació activa dels assistents.
Per a participar en els tallers
cal inscripció prèvia indicant
nom i telèfon o correu electrònic de contacte, ja que les places són limitades. Cal formalitzar-les al telèfon 93 803 19
50 (ext. 558) o al correu medi.
ambient@aj-igualada.net.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
Advocades • Administradores de finques
Mediació • Dret concursal

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada
Tel. 93 805 48 48
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La BIZ Marathon va acollir
emprenedors i grans professionals
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte 14 de novembre, Igualada va acollir el
segon congrés de l’emprenedoria, BIZMarathon, a l’Escorxador, de la mà de Jove Cambra Internacional d’Igualada.
Un any més, el projecte va rebre el suport de l’Ajuntament
d’Igualada, l’Ajuntament de
Vilanova del Camí, Direcció
General de Joventut de la Generalitat i Diputació.
Les ponències no van deixar a
ningú indiferent, i des de diferents vessants, es va enfocar
l’emprenedoria mitjançant les
experiències d’Ocisport, Fitex
en el món de la moda, l’editorial Versos&Reversos, l’original
agència Waynabox, el mètode innovador de Kids&Us,
el gran concepte educatiu de
L’Escola del Bosc de Rubió,
l’actitud necessària davant
els reptes de Xesco Espar, la
importància de l’emprenedoria social en el món a càrrec
de Creu Roja, l’aplicació de
la tecnologia al servei de les
persones de CATUAV i BCN
Drone Center, l’emprenedoria
artesanal amb Espina de Ferro, de la mateixa manera que
Artcava, la cloud factory M2M,
el trampolí de l’emprenedoria
de Ship2B i Fundación Iniciador, Visium Solutions, l’emprenedoria amb el reaprofitament
de CAT Sistemas i el món de
l’esport amb Team Sport 24h.
També va destacar la formació, a càrrec de Gimnàs Cal
Font, Inquiet, la reconeguda
nutricionista Pilar Munné, els
cervesers d’Espina de Ferro,

Concurs de dibuix de
la campanya
de joguines de la
Creu Roja
REDACCIÓ / LA VEU

Inauguració i concurs de la BIZ Marathon Igualada 2015.

la Marta Aguiló de Creació
Singular, i Albert Palomas de
Makers Igualada.
1.500€ en concurs, per la
millor Start-up
Després de la gran jornada
d’aprenentatge, a les 8 del
vespre va tenir lloc el concurs
d’Start-ups. El concurs va reunir 15 emprenedors, que van
presentar el seu projecte en un
Elevator Speech de 3 minuts,
davant un jurat professional.
D’entre tots els projectes, el
guanyador va ser RunnerXperience, un pack per a runners,

on s’inclou allotjament per a
dues persones i inscripció a
una cursa, d’entre tot l’Estat
Espanyol. El guanyador es va
emportar un 1.500€ pel seu
projecte; a més a més, els 3
primers classificats van sota
l’idea creativa del dissenyador
igualadí, Roger Vallés.
Al vespre, i per cloure la gran
marató, va tenir lloc el concert
de la jove promesa del jazz en
català, l’Eva Fernandez, amb
l’acompanyament de Markus
Art Extrem, i acrobàcia aèria
de Sara Co Ma. DJ Quico Tretze va continuar la festa.

Creu Roja Anoia a principis
del mes d’octubre va preparar
un concurs de dibuix on han
participat escoles d’Igualada,
amb la finalitat de buscar la
nova mascota de la campanya
de recollida de joguines.
El passat dissabte dia 7 a la
seu de Creu Roja Anoia, es
van reunir entre d’altres persones en Diego Pereyra, publicista i dissenyador gràfic,
en representació de “Disseny
=Igualada”, i els voluntaris
Claudia Vidrio -dissenyadora
gràfica-, Miquel Romero- fotògraf- i Leonor Sanchez –
pintora-, on juntament amb la
coordinadora de Creu Roja
Anoia i la responsable de la
campanya de Joguines van
escollir els dibuixos guanyadors. Va ser una tasca molt
difícil degut a la bona qualitat
de la majoria d’ells. Els guanyadors són:
“REGAL SOLIDARI”, de M.
M., Escola Pia; “UN REGAL
PER A CADASCÚ”, de Berta
Garcia Marquez, de l’Escola Jesús Maria; i “CAP NEN
SENSE REGAL”, d’Albert Panisella Figueres, Escola Maristes. Cal agrair a les escoles Ramón Castelltort, Dolors
Martí, Garcia Fosses, Monalco, Maristes Igualada, Jesús
Maria, Escola Pia i Divina Pastora, per la seva implicació en
aquest projecte.
Els dibuixos participants estaran exposats el 18 de desembre a la Sala, on es farà la Marató de recollida de joguines.

El Consell d’Accessibilitat vetllarà per
millorar la mobilitat i l’autonomia personal

Una veïna de St.
Vicenç dels Horts
guanya el concurs de
la Gran Festa del Vi

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

En el ple municipal celebrat
aquest dimarts, 17 de novembre, es va aprovar el reglament que ha de regular el futur
Consell Municipal d’Accessibilitat, que l’Ajuntament preveu
posar en marxa el primer trimestre de 2016. Aquest dimecres n’ha donat més detalls la
tinent d’alcalde d’Acció Social,
Carme Riera. La responsable

de l’àrea afirma que “és deure d’aquest Ajuntament treballar per millorar la qualitat de
vida i l’accessibilitat de totes
les persones i, per aquest motiu, impulsem aquest nou instrument, entenent en tot cas
l’accessibilitat en el sentit més
ampli de la paraula, no limitant-la només a allò que afecta
pròpiament a la mobilitat, sinó
contemplant tot allò que con-

tribueix a fer les persones més
autònomes”.
Es preveu que inicialment en
formin part aquelles entitats
més directament implicades
en la matèria, com poden ser
la Fundació Privada Àuria,
APINAS o ONCE Anoia, a
banda de ciutadans que s’han
significat en el tema i que seran convidats a títol personal
perquè en formin part.

Tel. 93 809 61 30
www.senagua.cat

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

Mireia Fernández de Sant Vicenç dels Horts, qui va ser
molt activa en Twitter i l’Instagram, ha estat la guanyadora
del concurs de la foto més original de la Gran Festa del Vi.
El premi és una visita amb degustació per a dues persones
a caves Heretat Oller del Mas,
prop de Manresa.

Publicitat
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NOMÉS AUTÈNTIQUES
OPORTUNITATS
CONSULTA LES NOSTRES OFERTES IMMOBILIÀRIES
AMB CONDICIONS IRREPETIBLES

www.anticipa.com

CONSULTA AVUI MATEIX AQUESTES I ALTRES OFERTES INCREÏBLES A www.anticipa.com

GRAN
OPORTUNITAT

Cabrera D’anoia

CaPellaDeS

igualaDa

igualaDa

Masquefa

Verge de Montserrat

nostra Sra. de la Pietat

la Tossa

Casa de 218 m2 amb 3 habitacions i 3 banys.
Qualificació Energètica [G]
VENDA 193.000 €

Pis de 78 m2 amb 4 habitacions i 1 bany.
Qualificació Energètica [F]
VENDA 69.500 €

Pis de 65 m2 amb 3 habitacions i 1 bany.
Qualificació Energètica [E]
VENDA 71.000 €

Pis de 107 m2 amb 3 habitacions i 2 banys.
Qualificació Energètica [F]

Ref. CA000030681778

Ref. VI000030648885

Ref. VI000030653409

igualaDa

la Torre De ClaraMunT

Piera

Ref. VI000030648779

GRAN OPORTUNITAT 101.000 €

VilanoVa Del CaMí

Prat de la riba

reus

Piera

nostra Senyora de Montserrat

Pis de 92 m2 amb 4 habitacions i 2 banys.
Qualificació Energètica [G]
VENDA 109.500 €

Casa de 124 m2 amb 4 habitacions i 1 bany.
Qualificació Energètica [G]
VENDA 117.500 €

Casa de 79 m2 amb 2 habitacions i 1 bany.
Qualificació Energètica [F]
VENDA 97.500 €

Pis de 99 m2 amb 4 habitacions i 1 bany.
Qualificació Energètica [F]
VENDA 101.200 €

Ref. VI000030665250

Ref. CA000030689142

Ref. CA000030650250

Ref. VI000030647959

ATENCIÓ TELEFÒNICA & 900 102 643

www.anticipa.com

La disponibilitat, el preu i la descripció dels immobles anunciats poden sofrir modificacions sense avís previ. Confirmi la vigència de la informació a www.anticipa.com.
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Dijous, el futur de la UE, a debat amb
el director de la CE a Barcelona
REDACCIÓ / LA VEU

L’alcalde d’Igualada, Marc
Castells, i el director de la
Comissió Europea a Barcelona, Ferran Tarradellas; participaran aquest dijous 26 de
novembre al debat: ‘Quina
Europa vols?’ que abordarà
els reptes de futur de la Unió
Europea amb els ciutadans
d’Igualada.
‘Quina Europa vols?’ és el títol d’un cicle de debats organitzat per la Representació de
la Comissió Europea a Barcelona amb l’objectiu d’escolar
l’opinió dels ciutadans sobre

els principals reptes que encara la UE i explicar quines
són les prioritats que ha fixat
la Comissió Europea per als
propers anys. Els creixement
i l’ocupació, el canvi climàtic,
la política migratòria, el mercat únic digital o l’acció exterior són alguns dels temes que
s’aborden en aquestes sessions que tindran lloc els propers mesos en diversos municipis de Catalunya i les Illes
Balears i que compten amb la
participació de representants
de les institucions europees i
del món local.
Així, el diàleg ciutadà que se

celebrarà a Igualada se suma
als que ja s’han realitzat a
Reus, Puigcerdà, Eivissa o
Osona, entre d’altres municipis. Durant el darrer trimestre
de 2015 i al llarg de 2016, els
diàlegs ‘Quina Europa vols?’
arribaran a una vintena de pobles i ciutats de Catalunya i les
Illes Balears.
El debat sobre els reptes de
la UE també es podrà seguir a
les xarxes socials, amb el hashtag #pensemEuropa, de manera que les persones que ho
desitgin puguin compartir les
seves opinions abans, durant
i després del debat.

La UEA i Igualada Comerç treballen en
promoure el canvi d’horaris a la ciutat
REDACCIÓ / LA VEU

El canvi d’horaris ha centrat
la sessió de DdD (Dimarts
de Diàlegs) d’aquest mes de
novembre. L’espai de debat
i reflexió d’Igualada, a l’Ateneu Igualadí, va posar sobre
de la taula la Iniciativa per a
la Reforma Horària que vol
aconseguir que es guanyin
dues hores per apropar-se als
horaris que es fan a la resta
d’Europa on l’horari laboral és
de 9 del matí a 5 de la tarda.
Davant d’aquesta proposta,
que s’assegura que es pot dur
a terme independetment de si
s’adequa l’hora espanyola a la
que li correspon pel meridià de
Grenwich o no, hi haurien d’intervenir diversos sectors.
L’impulsor de la Reforma Horària, Fabian Mohedano, que
va explicar quins són els motius que els porten a impulsar
el canvi d’horaris, s’ha marcat
per fer-ho realitat el dia 13 de
setembre del 2016, que és
quan comença un nou curs
escolar De moment s’ha creat un grup per impulsar una
llei del temps al Parlament de
Catalunya i també hi ha hagut
contactes al Congrés dels Diputats.
Després el debat es va obrir
amb la intervenció dels diferents sectors implicats amb
representants de la ciutat de
cada un d’ells. Des del punt de
vista empresarial es va veure
assumible el canvi d’horaris i
van desvelar que, en molts casos, ja s’hi estan aproximant
tot compactant jornades i intentant plegar als voltants de
les 5 o 6 de la tarda. Pel que
fa als sindicats es veu la situació com a molt més complexa,
ja que posen l’alerta en que
hi ha sectors industrials en
els quals és impossible fer un

D E L’A N O IA

Àlbum Històric

Un Senyor Mestre

Va tenir cura d’educar a
molts alumnes de l’Escola
Pia. Cursà estudis eclesiàstics, però un malaltia ocular
li feu deixar la idea de ser
escolapi. Nasqué el 1912 i
es jubilà al 1977, però continuà vinculat al col.legi de St.
Agustí.
Florenci Morera Rovira (“El
Sr. Florenci”), fou un mestre
que ideà el seu propi sistema
d’ensenyament, i autodidacta. Molts recordaran el seu
amè llibre: Les aventures

d’en Peret Baldufa Trencapinyes, editat en 1981, per a
recordança i gaudi dels seus
deixebles.
Fou cronista de “Can Colapi”, on reuní molta documentació gràfica. La foto d’ell
prové dels seus àlbums.
L’Ajuntament el premià amb
la Medalla de la Ciutat, el 7
de setembre del 1991 i creà
el Premi Ciutat d’Igualada
de Recerca que porta el seu
nom.
Josep Elias i Farré

Igualada va acollir una trobada
de regidors de Joventut de tota
la Catalunya Central

canvi d’horaris, ja sigui en les
empreses que treballen per
torns o en serveis com els de
salut on es treballa 24 hores.
A més també creuen que sense un canvi de llei en materia
laboral això no serà possible,
ja que els treballadors no qualificats o els que estan lligats a
les hores extres els seria més
difícil poder-ho fer.
El sector del comerç és receptiu a la iniciativa i la veu amb
bons ulls perquè permetria
als comerciants conciliar molt
millor la vida laboral i familiar.
Ara bé, demanen que si es
fa, tothom faci el canvi de xip
alhora, ja que els comerços
haurien de tancar a les 7 de
la tarda i en aquests moments
les vendes que es fan de 7 de
la tarda a dos quarts de 9 del
vespre continuen sent molt
importants. Des del sector de
la restauració es van plantejar
dubtes pel fet que els dinars
serien molt més ràpids i lleugers, cosa que podria perjudicar a aquells restaurants que
fan negoci amb els menús
de migdia. D’altra banda, sí
que reconeixen que podrien
guanyar clients per la banda
dels sopars, ja que serien més
d’hora. Pel que fa a l’educació

també es veu amb receptivitat
i es creu positiu pel rendiment
dels alumnes i també perquè
els pares, si pleguen més
d’hora de la seva feina, podrien passar molta més estona
amb els seus fills.
Al llarg de la sessió també es
va parlar de la reordenació
dels dies festius i de córrer els
dies festius als dilluns per no
partir les setmanes. A més,
es proposa que les vacances
escolars es reparteixin durant
l’any amb una setmana de vacances per cada sis setmanes
de classes, tal i com fan diversos països d’Europa.
Al final de la sessió es va
anunciar, per part de la UEA
i Igualada Comerç, que estan
treballant conjuntament en
la creació d’una Comissió de
Treball que faci consciància i
actuacions concretes per propiciar la reforma horària a la
ciutat. En aquest sentit, Vilafranca del Penedès, Girona o
Barcelona ja han dut a terme
diferents accions. A l’anunciar
la creació d’aquesta Comissió
també es va dir que qualsevol
interessat en aportar-hi idees
pot posar-se en contacte amb
la Unió Empresarial de l’Anoia.

REDACCIÓ / LA VEU

La direcció general de Joventut de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Igualada, va organitzar a l’Espai Cívic Centre
dissabte passat, 14 de novembre, unes jornades de formació adreçades a responsables
polítics de Joventut del món
local. Hi van participar una
trentena de regidors i regidores d’aquest àmbit i consellers
i conselleres comarcals de la
Catalunya Central.
Amb el lema Intervenir en
Joventut des del món local,
l’objectiu era millorar el coneixement dels càrrecs electes
sobre les polítiques de Joventut i sobre els recursos existents per a desenvolupar-les

a nivell local. A banda d’oferir
formació teòrica i pràctica, la
trobada va contribuir a generar debat i intercanvi d’experiències entre els polítics locals
i comarcals.
A l’acte hi van assistir el director general de Joventut de
la Generalitat, Toni Reig, la
tinent d’alcalde d’Acció Social d’Igualada, Carme Riera, la
regidora de Joventut i Ensenyament, Patrícia Illa, el president de l’Associació Catalana
de Municipis, Miquel Buch, un
representant de la Federació
de Municipis de Catalunya, i
el coordinador territorial de Joventut a Barcelona, Oriol Martín, entre altres representants
del món local.

Igualada
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Una delegació argentina visita el
Campus Motor Anoia

El Consell Comarcal signa un
manifest per reclamar millores
en el seu finançament
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

El Campus Motor Anoia rep
aquesta setmana la visita
d’una delegació de l’Autódromo Rosario EEM, de l’Argentina. El grup participarà en
diferents formacions, tallers
i activitats per a intercanviar
experiències i punts de vista
amb l’objectiu d’enfortir la relació i treballar conjuntament
projectes futurs entre el Campus Motor i l’Autódromo Rosario.
La delegació està formada
pel president del Directorio de
Empresa Autódromo Ciudad
de Rosario, Mauricio Malano,
el director general d’Innovació, Ciència i tecnologia de
la Municipalidad de Rosario,
Roberto Alfredo Bisso, així
com el coordinador tècnic de
la Secretaria de Gobierno de
la Municipalidad de Rosario,
Alejandro Perez Biggot.
La delegació va arribar diumenge a la tarda a Barcelona procedent de Rosario, Argentina. Aquest dilluns se’ls
va fer un acte de benvinguda
a l’ajuntament de Castellolí.

La jornada va continuar amb
una visita al Parcmotor de
Castellolí i al Campus Motor Anoia. Al Campus, va ser
rebuts per el president del
Consell Comarcal de l’Anoia,
Xavier Boquete i el conseller
del Campus Motor de l’Anoia, Joan Serra, acompanyats
dels vicepresidents de l’ens
comarcal. A la tarda, el grup
va visitar el Circuit de Catalunya, a Montmeló. Dimarts, els
representants de Rosario van
dedicar tota la jornada a assistir al congrés mundial “Smart
City Expo” que acull aquests
dies la Fira de Barcelona.
El dimecres a la tarda els
membres de la delegació argentina atendran un taller sobre nous estils de lideratge i
desenvolupament de l’emprenedoria corporativa des de les
Administracions
Públiques.
Seguidament participaran en
una formació sobre enfocament de gènere i posada en
marxa de plans d’igualtat, i
una altra sobre l’ús de tecnologies TIC per a minimitzar l’impacte ambiental en la gestió
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dels projectes.
Dijous al matí serà el torn del
taller “Mètodes gerencials moderns”, una formació dirigida
a persones amb responsabilitats en empreses petites o
mitjanes. El taller té l’objectiu
d’aportar a sectors diferents
de l’automoció sistemes per
millorar la seva competitivitat.
Un altre dels objectius és establir una estratègia de cooperació transnacional conjunta per
a ampliar la visió de la gestió
del sector de l’automobilisme.
A la tarda, es posarà punt i final a la visita amb una sessió
dedicada a treure conclusions
de l’experiència i amb una visita a les instal·lacions d’Idiada.
Aquestes activitats s’emmarquen dins del projecte de
“Cooperació per al desenvolupament Argentina-Catalunya”
finançat per la Diputació i
desenvolupat pel Consell Comarcal-Campus Motor Anoia,
juntament amb la Societat de
Tècnics d’Automoció (STA),
l’Ajuntament de Rosario-Autódromo de Rosario(Argentina) i
Parcmotor Castellolí.

Des del Consell Comarcal del
Vallès Occidental s’ha iniciat
un espai de trobada i debat
amb els consells comarcals
de la demarcació de Barcelona per tal de poder reflexionar
conjuntament sobre les qüestions que més ens afecten i
ens preocupen i puguin buscar-hi solucions. La primera
trobada es va realitzar el passat 22 d’octubre i d’aquesta
en va néixer la voluntat de
redactar un manifest a mode
de document de conclusions,
amb els acords i la situació
que entre tots varen dibuixar.
Des de llavors s’ha treballat un
manifest en el qual es reclama
una millora del finançament
d’aquests ens supramunicipals.
Els consells comarcals de l’Alt
Penedés, l’Anoia, el Bages,
el Baix Llobregat, el Barcelonés, el Berguedà, el Garraf, el
Maresme, el Moianés, l’Osona, el Vallès Occidental i el
Vallès Oriental demanen “una
reconsideració de la fórmula de finançament que s’està
plantejant, que ens retorna a
un model finalista que no beneficia el territori” i sol·liciten
una interlocució al màxim nivell amb el Govern català que
tracti la globalitat del finançament. També es comprometen “sumar esforços per tal
d’aconseguir les millores de
finançament que els consells

comarcals necessiten, posicionant-nos com una veu única
capaç de representar les diferents realitats territorials, però
alhora les mateixes problemàtiques, de les 12 comarques
de la demarcació de Barcelona”.
En el document s’assegura
que “Els consells comarcals,
des de la seva constitució,
desenvolupen la seva activitat
i les competències que li són
assignades amb una manca
de
recursos propis i una excessiva dependéncia dels ingressos finalistes d’altres administracions”. Tambè s’afirma
que “des dels dotze consells
de les comarques de Barcelona som coneixedors que el
Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya està
treballant una nova proposta
per l’assignació dels Fons de
Cooperació Local. Es tracta
d’una oportunitat que no podem defugir per fer arribar la
nostra preocupació pels problemes de finançament endèmics que arrossega l’administració comarcal i considerem
oportú fer arribar al Departament un seguit de reflexions
per a la millora d’aquesta assignació, que pugui suposar
una millora del finançament
dels consells comarcals, i en
definitiva un millor servei a la
ciutadania”.

Guanyadors del sorteig
de clients de Forn Alemany
Ja hi ha guanyadors del darrer sorteig
de clients del Forn Alemany.
En el sorteig que es va fer el juny la
guanyadora va ser la clienta núm.
3360

CAROLINA ROBLES

En el sorteig que es va fer aquest
dissabte passat el guanyador va ser el
client núm. 2240

PAU CORCELLES ORTINEZ
Guanyadors tots dos d’un
cap de setmana a Madrid.

Moltes felicitats!
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Acord del Gremi de Blanquers amb el
Marroc per a formació de treballadors
REDACCIÓ / LA VEU

El Gremi de Blanquers d’Igualada i la Federació Marroquina de les Indústries del Cuir
han signat un conveni de col·
laboració per al desenvolupament conjuntament del projecte de Formació i Cooperació
al Marroc (FOCOMA), una iniciativa que té com a objectiu
la capacitació i millora de les
condicions tècniques dels curtidors del Marroc.
Autoritats del Marroc s’han
desplaçat a Igualada per a
la signatura del conveni. La
comitiva institucional estava
encapçalada per la Secretària General del Ministeri d’Indústria, Mme. Latifa Echihabi
i el president de la Federació
Marroquina de les Indústries
del Cuir, M. Hamid Ben Rhrido, que s’han reunit amb el
Sr. Xavier Badia, president del
Gremi de Blanquers d’Igualada, Sr. Marc Castells, alcalde
i vicepresident primer de la
Diputació de Barcelona i Sr.
Pere Carles del Grup Carles,
tots col·laboradors directes del
projecte.
En el marc del compromís
pel Medi Ambient que suposa
aquest projecte de cooperació, Marc Castells ha declarat
que amb el Marroc “ens uneix
un tresor que és el mar Mediterrani i que hem de treballar
plegats per la seva conservació” i ha afegit que també
compartim la tradició de la indústria de la pell que “ens fa
a Igualada ser referents a Europa i al Marroc ser referents
a l’Àfrica”. Per la seva banda,
Latifa Echihabi ha explicat
que “l’estratègia del Ministeri d’Indústria del Marroc té el

Una delegació de la Federació Marroquina de les Indústries del Cuir va ser divendres a la ciutat.

focus posat en la indústria del
cuir i en l’acompanyament a
les nostres empreses perquè
siguin més competitives. En
aquest sentit, projectes com
FOCOMA són claus”. El president de la Federació Marroquina de les Indústries del
Cuir, M. Hamid Ben, ha declarat que “de FOCOMA esperem treure el màxim profit per
aplicar tot el coneixement en
la creació del parc tecnològic
que estem desenvolupant”.
La visita ha permès també que
la delegació marroquina visités diferents adoberies igualadines, el Campus Universitari
d’Igualada, la depuradora, el
Museu de la Pell i la nova seu
del Clúster de la Pell.
El conveni signat formalitza la
relació de les entitats adoberes per al desenvolupament
del programa FOCOMA que
començarà el proper mes de
desembre i tindrà una durada
d’uns 15 mesos aproximadament.
El programa FOCOMA consta
d’unes sessions formatives i
d’assessorament que tindran

lloc a Igualada i Fès, i aniran
a càrrec de tècnics especialistes d’Igualada. El conveni de
relació permetrà una transferència de coneixement en
com aplicar canvis tecnològics
en els processos, per a complir les normatives mediambientals europees, i millorar
la regularitat dels productes
obtinguts, millorar les condicions tecniques dels operaris
marroquins així com facilitar
la incorporació de les dones
en algunes parts del procés
on hi estiguin més indicades.
Per la seva part, el Gremi de
Blanquers d’Igualada reforça
els seus vincles amb les institucions marroquines i la seva
missió de cooperar en el desenvolupament del sector.
El sector de la pell d’Igualada
representa avui, pel que fa a
ocupació, més del 60% del
sector a Catalunya i un 30%
de tot el sector a Espanya. La
majoria de les empreses s’han
especialitzat en la fabricació
de pells vacunes d’alta qualitat
per al sector de la marroquineria i del calçat.

vol fomentar el treball en xarxa
entre municipis per compartir
projectes i optimitzar recursos,
oferir un ventall de polítiques
comercials més ampli que va
des de la dinamització fins a la
formació o qualitat del comerç.
D’altra banda, genera confiança i col·laboració entre comerciants i ajuntament a partir
d’una visió externa.

Els bons resultats de la prova han fet prendre la decisió
a l’ens comarcal d’aplicar la
fórmula en altres pobles de la
comarca. Així, els municipis
interessats poden posar-se
en contacte amb el departament de promoció comarcal
del Consell. Aquest projecte
és possible gràcies a la col·
laboració de la Diputació.

Una prova pilot del Consell de comerç
compartit entre municipis, tot un èxit
REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Anoia valora molt positivament la
prova pilot de tècnic de comerç compartit a Vallbona
que durant un any ha desenvolupat tasques de suport en
la dinamització i promoció del
comerç d’aquest municipi.
Per primera vegada un Consell Comarcal apostava perquè els petits municipis poguessin compartir un tècnic
per a la promoció del comerç
del poble. El projecte ha permès donar suport en la dinamització del comerç urbà, en
la singularització del comerç
local i en la implantació de paràmetres de qualitat.
L’existència d’aquesta figura

D E L’A N O IA

PERE PRAT

El problema
dels joves i grans
El problema de l’ocupació
es pot analitzar de manera més o menys acurada,
o utilitzant la demagògia.
Mensualment es publiquen
les dades de l’evolució i
els polítics es pengen medalles quan baixa l’atur
-encara que l’ocupació no
pugi- i s’amaguen quan
creix. Però no hi fan res,
ni en una situació, ni en
l’altra. Les grans línies de
l’ocupació es belluguen per
accions a llarg termini. I els
governs, en quatre anys, hi
poden fer poc.
El portal Infoempleo i l’empresa de treball temporal
Adecco, han analitzat més
de 720.000 ofertes. Han
vist que un terç posa especial èmfasi en l’edat. Un
altre terç ho fa en l’experiència (a poder ser en el
mateix sector o feina). En
la classificació per edats
el nombre d’ofertes de 20
a 25 anys és del 8,9%. De
26-30 el 25,62%. De 31 a
35 el 29,88%. De 36 a 40
el 21,46%. De 41 a 45 el
7,9%. I pels de més de 46
anys és només el 6,2%.
Així que el gruix de les cerques de personal es produeixen entre candidats de 26
a 35 anys, que signifiquen
més de la meitat del total.
Els treballadors de més de
45 anys, segueixen sent el
col·lectiu més colpejat. De
poc han servit els diners
esmerçats en programes
de reciclatge i formació.
Segons l’última Enquesta
de Població Activa (EPA),
la taxa d’atur entre aquests
treballadors ronda el 20%.
I això triplica de llarg el
registre d’aquesta franja
d’edat abans de la crisi el
2007 (que era del 6%). Dit
d’una manera més simple,
de cada 100 persones que
fa més de dos anys que
busquen feina, 44 tenen
més de 45 anys.
En els últims cinc anys, la
població activa de 16 a 34
anys s’ha enfonsat més del
22%. Ha passat dels 8,6
milions de treballadors als
6,7. I no es detura. Només
en el darrer any s’ha reduït en 280.000 persones.
Alguns ho justifiquen per
factors estrictament demogràfics. Però davant la
duresa d’un mercat laboral
que no els inclou, els joves
han reaccionat abandonant
el país (emigrants que se’n
van a l’estranger buscant el

que ací no troben) ampliant
estudis, sortint de l’activitat o convertint-se en ni-nis
involuntaris (ni tenen feina
ni en busquen). Altres ho
atribueixen a que no tenen
experiència. Però, malgrat
aquest enorme descens,
en
termes percentuals
l’ocupació pels menors de
35 anys encara continua
caient. L’any 2014 va caure
el 0,2%.
En canvi han augmentat
el nombre de treballadors
entre 35 a 64 anys. Des
de 14,7 a 16,0 milions en
el mateix període (un 8,8%
addicional). Són el personal que ja sap el que ha de
fer. Però així el total de població activa, a més de reduir-se, s’envelleix. Un mal
símptoma per al futur del
nostre mercat laboral. Ha
marxat bona part de la immigració que havia vingut a
treballar en els anys previs
a la crisi, però n’ha quedat
molta que viu del subsidi.
Els efectes en el mitjà termini d’aquests moviments
d’edats no seran positius.
Potser el mercat laboral
torni a crear ocupació i fer
que retornin molts dels joves que han marxat. Però
per això cal que la recuperació econòmica sigui
real. I la picaresca del país
no ajuda. Mirant els pagaments per contingències
comuns de la SS, es veu
que els autònoms agafen molt menys baixes per
malaltia. I segurament no
és per gaudir de millor salut que els assalariats per
compte de tercers...
Els polítics, acostumats al
seu horitzó, que es limita
al període fins les properes
eleccions, no valoren els
efectes negatius d’aquesta
estructura del mercat laboral, condicionat per la competitivitat en un mercat globalitzat que cada vegada
és més exigent. Omplir-se
la boca dient que les mesures preses contra l’atur són
un èxit, només és la constatació de la poca capacitat
dels nostres governants.
Per no dir la seva poca vergonya. No han resolt res i
presumeixen de grans encerts. I com s’acosten eleccions, la premsa amiga els
riu les gràcies. I els partits
de l’oposició callen, perquè
saben que tampoc podran
resoldre-ho.

Igualada
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En un any, el restaurant pedagògic
L’Atelier ha acollit a 4.500 persones
REDACCIÓ / LA VEU

L’Atelier-Restaurant Pedagògic, una iniciativa de l’Escola
Pia d’Igualada amb la Fundació Taleia que busca donar
sortida laboral als nostres
estudiants de cuina, ha atès
al seu primer any de funcionament a més de 4.500 persones. Durant aquest any els
alumnes del mòdul de Formació Professional i Formació
Ocupacional han pogut realitzar, a les seves instal·lacions,
pràctiques diàries. Alguns
d’ells han trobat la seva vocació en el sector de l’hostaleria
i han continuant formant-se en
aquest àmbit.
L’Atelier és una iniciativa sense afany de lucre que dóna
l’oportunitat als joves d’aprendre, créixer i obrir-se un futur
laboral, i als comensals, la
possibilitat de ser partícips
d’aquest procés.
El restaurant, obert de dilluns
a divendres, de 8 a 17 hores, amb plats de qualitat, de
proximitat, variats i especials.
Hi treballen antics alumnes
i alumnes de Formació Professional de Cuina i Serveis
de l’Escola Pia d’Igualada. Al
capdavant d’aquest projecte,
hi ha professors de cuina i ser-

veis i una dietista que garanteixen la qualitat del producte
i els processos.
En aquest sentit, durant
aquest any la Generalitat de
Catalunya ha reconegut la
qualitat del nostre establiment
amb l’acreditació Amed, que
promou l’alimentació mediterrània. Com a serveis ofereix
dinars o reunions d’empresa,
a la pròpia empresa o sala annexa al restaurant, al Centre
Innovació Anoia; servei d’entrega a domicili de coffebreak, pica-pica i menús; borsa
d’alumnes i ex alumnes per a
realitzar el servei; i convenis
de col·laboració amb les empreses per obtenir condicions

més avantatjoses.
Contínuament s’ofereixen esdeveniments com els ja reconeguts Tast de vins amb
maridatge, cursos de cuina i
gastronomia, xerrades sobre
alimentació, etc...
L’Escola Pia de Catalunya,
amb 283 anys d’història a
Igualada, és una institució
educativa i social, model de
referència en l’àmbit de la
Formació Professional. Ofereix un ampli ventall d’accions
formatives en aquests estudis,
convertint-se en referent tant
per aquesta oferta com pel
nombre de persones que se’n
beneficien o d’escoles que les
imparteixen.

Dimarts, xerrada sobre la relació de les
TIC amb el turisme, a la Biblioteca
REDACCIÓ / LA VEU

El proper dimarts 24 de novembre a les 7 de la tarda és
prevista a la Biblioteca Central d’Igualada, la xerrada que
pronunciarà Oriol Miralbell
sobre la relació TIC i turisme:
les TIC modifiquen la forma
com el turista interactua amb
el seu entorn i com li permet
de personalitzar al màxim la

seva experiència de viatge.
Es farà una reflexió sobre
el rol de l’empresa i la destinació en aquest nou entorn
comunicatiu. Oriol Miralbell,
és professor i investigador al
CETT- Campus de Turisme,
Hoteleria i Gastronomia de la
Universitat de Barcelona, és
doctor en Societat de la Informació i del Coneixement per

la UOC i màster en Sistemes
d’informació per la Syracuse
University (NY – USA). Ha estat assessor del Ministeri d’Indústria en l’avaluació de les
convocatòries d’ajuts a l’R+D
en TIC i Turisme.
L’acte està organitzat per
UOCtalk Alumni Igualada en
col·laboració amb TIC Anoia i
és obert a tothom.
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Nova oportunitat per demanar
ajuts per l’IBI a pensionistes
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada obre
aquest mes de novembre
una segona convocatòria de
sol·licituds per demanar subvencions per al pagament de
l’Impost sobre Béns Immobles
(IBI) corresponent a l’exercici
2015, adreçades a persones
majors de 65 anys o pensionistes. El termini s’obrirà el
proper dilluns, 23 de novembre, i es clourà el divendres,
18 de desembre.
Els sol·licitants han d’estar
empadronats a Igualada i han
de ser majors de 65 anys o
pensionistes per raó de jubilació, viduïtat, invalidesa o
beneficiaris d’una Pensió No
Contributiva (PNC). Han de
complir també altres requeriments, com ara estar al corrent de les obligacions amb la
Seguretat Social, no ser titu-

lars en propietat d’altres béns
immobles exceptuant el propi
habitatge o no tenir deutes
amb la hisenda municipal. Es
pot optar a dos ajuts, un pel
80% de la quota de l’IBI fins a
un màxim de 800 euros, i un
altre pel 40% de l’import de
l’impost fins a un màxim de
400 euros. En tots dos casos
s’estableixen uns topalls d’ingressos que el sol·licitant no
ha de superar.
Els detalls, els requisits i la
documentació necessària per
formalitzar la sol·licitud es
poden consultar al web tramits.igualada.cat o presencialment, a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC), ubicada a la
Plaça de l’Ajuntament, número 1. També se’n pot demanar
informació al telèfon 93 803 19
50.

Ja es poden demanar els ajuts
per a guarniments de carrers
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament obre el termini
per a tramitar les sol·licituds
de subvenció per ornamentar
amb motius nadalencs els diferents vials comercials de la
ciutat. Les sol·licituds es poden formalitzar entre el dilluns
23 de novembre, i el divendres, 11 de desembre.
Aquestes subvencions, que
van dirigides als comerciants i
associacions comercials, pretenen donar suport a la campanya nadalenca, facilitant
actuacions que afavoreixin el
guarniment dels carrers.
Per tal de determinar la quantia de les subvencions, es tindrà en especial consideració
la llargada del vial, la qualitat
de l’ornamentació, la quantitat
dels elements ornamentals i
altres aspectes paral·lels d’in-

terès comercial.
Els ornaments hauran d’estar
en funcionament durant tot el
període nadalenc, que anirà
del 6 de desembre de 2015
fins el 6 de gener de 2016,
ambdós inclosos. La quantitat
total destinada per l’Ajuntament a aquests ajuts serà de
3.000 euros.
Els interessats poden ampliar la informació a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Igualada (OAC),
al web www.igualada.cat, al
correu electrònic comerc@
aj-igualada.net o al telèfon 93
803 19 50 ext. 536.

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I DʼOCASIÓ

ROSICH MOTORS, S.L. - Av Països Catalans, 30 - Pol.Ind. Les Comes - 08700 Igualada
Tel . 938033650 - Fax. 938051842 - www.rosichmotors.com
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40a Caminada dels Veterans Futbolistes

Sortida familiar de la UECAnoia
a la Pobla de Carivenys
UECANOIA / DOMÈNEC MARSAL

AVI / JOAN TORT

Tornà l’agrupació a fer efectiva la seva caminada anual
entre tots els membres, socis.
jugadors, amics... La bona
companyia de les nostres valentes dones, quitxalla i fins i
tot enguany ens acompanyà el
Dengar, mascota fidel.
Ens aplegarem al Xipreret
disposats a engegar la nostra
40a caminada en un matí clar
i serè, indicatiu de l’esplèndid dia que acompanyaria a
l’Agrupació a l’objectiu final
de coronar la nostra estimada
Tossa de Montbui. Al capdavant de l’expedició el nostre

President Josep Ma Talló,
exemple de baluard i compromís, conduí a l’Agrupació pels
magnífics camins i paratges
de la nostra comarca. Sortírem d’Igualada tot travessant
el nostre Rec, enfilarem cap a
Montbui passant per la Creu
del Maginet, la Font Trobada,
travessarem tot Montbui, on
una segona expedició ja esperava la arribada del grup, i
començarem l’ascensió a La
Tossa pels boscos de Can
Vidal. En la marxa, els caminants xerraren de tot una
mica, de futbol, d’actualitat, de
política, d’amistat, de bolets
i fins i tot en honor a la nos-

tra mascota xerrarem també
d’animals.
Fou una travessa dinàmica i
divertida a on tothom va voler
adonar-se’n, trobà la nostra
estimada Tossa il.luminada pel
magnífic sol, sota un cel blau,
colofó impagable per als nostres caminants i la resta.. Una
tercera expedició que esperava als caminats amb la coca,
xocolata, mistela i refrescos,
i ara sí, tots plegats gaudiren
de l’exitosa 40ª Caminada de
la nostra Agrupació de Veterans Futbolistes d’Igualada.
L’any vinent us esperem a
tots, de nou!!!

El passat diumenge 15 de Novembre, la secció familiar de
UEC Anoia va fer una sortida
matinal pels volts de La Pobla
de Carivenys, una petita pedania de Santa Coloma de Queralt, a la veïna comarca de la
Conca de Barberà, al límit que
toca la comarca de l’Anoia.
En aquesta sortida, una ruta
circular de 11 Km, hi van participar un total de 20 persones,
que van tenir l’oportunitat de
conèixer una zona ben propera d’Igualada, però a la vegada tan desconeguda.
Sortint de la Pobla de Carivenys, van passar per Les
Roques, ja dins la comarca de
l’Anoia, on van poder visitar
la granja de can Perelló, amb

més de 300 vedells. Després
van passar pel Molí Vell del
poblet de Contrast, i pel Gorg
del Molí, un bonic saltant d’aigua recentment desbrossat
per joves de diferents llocs
d’Europa en un camp de treball, tot i que últimament ha
estat una mica malmès per les
darreres pluges caigudes.
Ja de tornada van passar per
la Masia de Bellestall, pel solà
de Cal Gumà i pel camí de
l’Obaga, fins arribar a la Torre
de Carivenys, una antiga torre
mil·lenària en runes ja al terme
de La Pobla de Carivenys.
Les famílies que hi van participar van poder compartir un
matí ben agradable, acompanyats per un dia espectacular i
assolellat en tot moment.

Dimarts, xerrada de Farmàcia
Massana sobre salut i esport
REDACCIÓ / LA VEU

Dimarts 24 de Novembre, a
les 8, a la Farmàcia Massana,
de Vilanova del Camí, seguint
la voluntat de difondre salut,
es farà la xerrada “El Repte
Esportiu”. Juan Lara, espor-

tista, i Pili Justo, com a experta en el món de l’esport, ens
explicaran el projecte El Camí
dels Somnis, que va realitzar
en Juan, corrent 1250 Km, seguint el Camino de Santiago
que uneix Barcelona amb Finisterre.

A propòsit de la celebració del “VadeLLAUNES”
TEXT/FOTOS / CARMEL.LA PLANELL

El passat dijous, 12 de novembre, l’Associació Cultural
i Gastronòmica Vadefoodies
va crear un singular esdeveniment al Teatre de l’Aurora. Per
a aquesta avinentesa, amb la
rúbrica: VadeLLAUNES, l’associació, des d’una ambiciosa
proposta, va voler donar a
conèixer un incipient projecte
que -al decurs dels últims mesos- està guanyant uns entusiastes adeptes alhora que marca tendència: els productes
enllaunats de qualitat extra.
Després de la nombrosa participació i l’èxit de presentació
del 1r Festival de tendències
gastronòmiques
VadeFOODIES, celebrat el passat 27
de juny a la nostra ciutat, on
van assistir-hi prop de quatre mil persones; amb l’edició d’aquest VadeLLAUNES,
aquesta associació tenia un
gran interès a retornar a la

primera iniciativa –del model
Vadefoodies- des de la perspectiva d’organitzar un esdeveniment a petita escala, tal
vegada més intimista i més
familiar.
En
conseqüència,
durant
aquesta celebració, de la mateixa manera que en edicions
anteriors, es van donar a conèixer productes de summa
qualitat en la seva elaboració
com: les ostres, les garoines,
els formatges, el vi o el cava;
exposats i presentats des de
la perspectiva emergent del
tast de productes artesanals
que han de marcar tendència
alhora que –en aquest caspermetessin de potenciar l’interès gastronòmic en el públic
igualadí.
Efectivament, en un espai tan
captivador i proper com el Teatre de l’Aurora, especialment
embellit per a l’ocasió, al llarg
de la convocatòria unes cent
cinquanta persones van po-

L’equip del VadeLlaunes. A la dreta, cartell de l’esdeveniment.

der degustar tant plats de mar
-torrada de sardineta amb tàrtar de tomàquet i oli d’oliva,
torrada amb embolcall de gall
(peix roig) o de sardinetes,
xarrup de cloïssa amb salsa
“ponzu”, cullereta de musclos
en escabetx i cullereta de calamars a la seva tinta- com
plats de muntanya - bloc de

foie, carxofes extra en oli
d’oliva i torrada de perdiu en
escabetx- tots ells amb una
excel·lent i vistosa exhibició i
un no menys gustós paladeig
d’uns certificats vins, caves i
cerveses. De retruc, val a dir
que aquests tasts no excloïen
l’assaboriment ni l’adquisició
d’altres exquisits productes

enllaunats.
Des de l’Associació Cultural i
Gastronòmica Vadefoodies, a
part de l’agraïment al Teatre
de l’Aurora, es vol fer un significat reconeixement a la col·
laboració de Conservas Huertas, Conserves Ramón Peña,
Cervesa Brutus the Beer i Caves Nadal.
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Àmbit Penedès
Prop de 4.400 persones, un miler més
que l’anterior, en el 5è Most Festival
REDACCIÓ / LA VEU

Unes 4.400 persones, prop
d’un miler més que en l’edició
anterior, han passat aquest
2015 pel Most. Penedès Festival Internacional de Cinema
del Vi i el Cava, organitzat pel
Vinseum (Museu de les Cultures del Vi de Catalunya) i el
Cine Club Vilafranca.
Com cada any, el festival ha
mostrat una acurada selecció
de les millors peces audiovisuals relacionades amb el
món de la vinya, el vi i el cava
a Vilafranca, Sant Sadurní i a
d’altres indrets del Penedès.
El passat 5 de novembre la
preestrena de Barcelona, nit
d’hivern, de Dani de la Orden, donava el tret de sortida
al certamen, que ha clausurat
La novia, una adaptació al cinema de Bodas de sangre de
García Lorca. La projecció ha
comptat amb la presència de
la seva directora, Paula Ortiz,
i el seu productor, Álex Lafuente.
El palmarès de la secció Collita està encapçalat pel documental italià Barolo Boys.
Storia di una Rivoluzione, de
Paolo Casalis, reconegut amb
el Premi del Jurat, dotat amb
1.000 euros, i amb el Premi
Projecció Internacional. Un
relat engrescador sobre la revolució col·lectiva d’un grup de

joves vinaters de la regió italiana de Langhe que, amb orgull
i passió, passen de l’autoproducció a consolidar els vins de
Barolo, una denominació d’origen admirada arreu del món.
La secció oficial del certamen,
centrada en la producció audiovisual sobre la vinya i el vi, ha
projectat enguany 21 treballs
de països com Itàlia, Suïssa,
França, Xile i Estats Units.
El jurat, integrat per Xavi Ayala (sommelier), Anna Espelt
(elaboradora), Carlos R. Ríos
(director del festival D’A),
Gemma Ferraté (directora de
cinema) i Maria Antònia Rovira (agent d’actors) també ha
reconegut amb una Menció
especial en la categoria de Millor projecció internacional la
producció Chasselas forever,
dirigida per Florian Burion. El

Premi al millor treball documental ha estat per Beudon La terre, l’homme et la vigne,
dirigit per Christian Laubacher
i Delphine Schacher, i el Premi al millor treball de ficció ha
reconegut Vinodetro, de Ferdinando Vicentini Orgnani. El
Premi Arrels al millor treball
lligat al territori se l’ha endut

À la source du vin, de Philippe Gasnier, i Premi al millor
treball promocional L’Olivera
Únic: no beuràs mai res igual,
dirigit per Marc Saludes.
El palmarès de la secció Brot,
la mostra de curtmetratges,
està encapçalat per Ser e voltar, de Xacio Baño, Premi del
Jurat al Millor Curtmetratge. El

jurat, integrat per Anna Petrus
(crítica de cinema), Roger Casamajor (actor) i Maria Olivella (exhibidora), ha volgut fer
també una menció especial a
Caradecaballo, de Marc Martínez. El públic ha premiat
Playback, de Nico Aguerre, i
el Jurat jove, Walls, dirigit per
Miguel López Beraza.
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El Teatre la Lliga de Capellades torna a obrir portes
CAPELLADES / LA VEU

Després de mesos d’obres, la
sala Teatre La Lliga de Capellades ha tornat a obrir portes.
Dijous al vespre, va tenir lloc
una jornada de portes obertes
en què es van poder escoltar
les explicacions tècniques sobre les diverses intervencions
realitzades. D’una banda, la
sectorització de la caixa escènica, la platea i els accessos, ha consistit en instal·lar
una cortina que actua com a
tallafoc, amb un sistema d’as-

persió d’aigua a pressió connectat a una central d’alarmes
i a dispositius d’emergència.
A més, també s’han canviat
les diferents portes d’accés
per portes tallafoc, equipades
amb sistema antipànic.
Així mateix, s’han reformat
els lavabos de dins l’escenari, s’ha renovat íntegrament el
terra amb la instal·lació d’un
nou parquet i guanyat superfície d’escenari.
Tal com va manifestar el regidor de Cultura, Àngel Sote-

ras, no es tracta, però, d’una
actuació sense continuïtat. La
regidoria es planteja la redacció d’un pla que reculli totes
les accions a fer per millorar
les condicions tant de les entitats que en fan ús com del
públic assistent amb el corresponent pressupost de cadascuna d’elles per aconseguir una millora contínua de
la instal·lació.
En aquest sentit, es pot avançar ja la instal·lació d’un nou
vestuari escènic del teatre –

la càmera negra, les cametes
i les bambolines- completament ignífug; la impermeabilització de la paret exterior,
constantment afectada d’humitats, i la renovació de la
porta auxiliar de la façana,
completament feta malbé en
l’actualitat.
Aquest cap de setmana el
Teatre La Lliga ha funcionat
amb total normalitat, acollint
dissabte a la nit el Festival de
Tardor de la Casa d’Andalusia
amb un gran èxit d’assistèn-

Després de mesos
d’obres l’emblemàtic
teatre capelladí va tornar a obrir les portes
per reprendre la normalitat
cia, i el diumenge a la tarda el
Festival de l’Esbart Dansot de
Capellades, que va també va
omplir la platea en el seu 42è
aniversari.

La Lliga redescobreix Barcino
CAPELLADES / JOAN PINYOL

Inclosa en la programació de
tardor de la societat La LLiga
de Capellades, dissabte passat dia 14 cinquanta-quatre
persones van recórrer Barcelona durant més de dues hores a través dels vestigis de
l’antiga ciutat romana de la
mà de l’escriptora Maria Carme Roca, autora entre d’altres
de la novel·la titulada Barcino
(Columna edicions, 2009) ambientada al segle II.
El recorregut es va iniciar a
la plaça de la catedral davant
les restes de l’antic aqüeducte
que subministrava aigua a la
ciutat, van entrar-hi per la porta
Pretòria (inici de l’actual carrer
del Bisbe que era el Decumanus romà, el carrer principal
de la Barcelona romana) i va
continuar fins a una domus del
carrer de la Fruita, a tocar del
Palau de la Generalitat. Des
d’allí es van desplaçar cap a
l’antic Fòrum (avui plaça de
Sant Jaume), les columnes del

temple d’August, la Barcelona
romana productiva de la Plaça
del Rei, la Porta Principalis de
la ciutat (a tocar de l’actual Via
Laietana) des d’on s’originava
un dels carrers principals de
Barcino, el Cardo Maximus.
Després van resseguir la mu-

ralla que s’alça pel cantó de
mar, fins a la plaça Just i Pastor, la porta Documana Oriental que hi ha al carrer Regomir
i les torres romanes del carrer
del Correu vell. El passeig va
fer cap aleshores a la plaça de
Sant Miquel, darrere l’Ajunta-

ment, on se situaven la domus
i les termes dels Minici, personatges històrics que es reivindiquen a la novel·la i va cloure
vora la via sepulcral romana
de la plaça Villa de Madrid.
En tot moment la Maria Carme
Roca, una excel·lent cicerone,

va il·lustrar la història dels diferents vestigis romans amb
una molt completa i molt amena explicació de la història de
cada racó de la ciutat, amb detalls sobre la vida i els costums
dels romans, llegendes, curiositats i anècdotes sorprenents
respecte la vida dels que van
habitar la Barcelona romana.
La ruta històrica per aquests
espais es va completar amb la
lectura a càrrec del també escriptor Joan Pinyol de diversos
fragments de la novel·la Barcino, situats en els llocs que
s’anaven descobrint.
L’experiència ha estat valorada molt positivament pels
assistents i per l’entitat organitzadora fins al punt que ja
es parla de repetir-la en altres
espais, com ara el parc arqueològic d’Empúries, també de la
mà de la mateixa Maria Carme
Roca, que hi ha ambientat una
altra de les cinquanta obres
que ha publicat fins al moment.

NOVETATS
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Conca d’Òdena

Un mes de novembre farcit d’activitats a la
biblioteca Mont-Àgora
MONTBUI / LA VEU

Durant aquest mes de novembre, la Biblioteca Mont-Àgora
està organitzant diferents activitats culturals. Sense anar
més lluny, dimecres passat
es va dur a terme a la sala
de petit format una sessió de
“L’Hora del Conte”, amb l’espectacle “Estels a la Biblioteca”, que va anar a càrrec de
la Companyia Patawa i que va
tenir una molt bona acollida
per part dels assistents.
Les activitats continuaran avui
dimecres, amb un taller de
Biblio-scrap per a nens, que
anirà a càrrec d’Alfil.be. Va
adreçat a infants a partir de
vuit anys. Cal inscripció prèvia
i hi ha places limitades.
També està previst que es realitzi un taller d’”ex-libris” per a
adults, per tal de personalitzar
els llibres. Anirà a càrrec de
Juanjo Navarro, i es farà els

Avui divendres la Mostra
internacional de films de
dones arriba a Montbui
MONTBUI / LA VEU

El proper divendres 20 de novembre a partir de les sis de
la tarda tindrà lloc a la sala
de petit format Mont-Àgora la
projecció de la pel·lícula “Tots
els camins de Déu”, un film
de Gemma Ferraté que forma
part de la 23a Mostra Internacional de Films de Dones. Enguany, la Conca d’Òdena és
protagonista d’aquesta mostra
cinematogràfica, i Cinemes
Mont-Àgora hi pren part, tot
dimecres 25 de novembre i 9
de desembre de 19 a 21 hores. Cal inscripció i les places
són limitades.
També cal recordar que durant tot el mes de novembre
a la biblioteca Mont-Àgora es
pot veure l’ exposició de dibuixos, felicitacions i cartes “La

biblioteca del futur”, realitzada
per alumnes de primer, tercer
i cinquè curs de les escoles
montbuienques Antoni Gaudí i
Garcia Lorca. També trobareu
a la biblioteca montbuienca
una selecció de documents en
commemoració de l’any 2015:
any de les Biblioteques.

acollint una de les pel·lícules
d’aquesta mostra, amb entrada lliure i gratuïta. Cal destacar que la projecció comptarà
amb la presència de la cineasta Gemma Ferraté, i també hi
serà present una programadora d’aquesta 23a Mostra. L’activitat és organitzada pel Programa d’Igualtat de Gènere de
la Mancomunitat de la Conca
d’Òdena, amb el suport de Cinemes Mont-Àgora.

Montbui recorda els atemptats
terroristes a París

L’institut Montbui ha col·laborat amb la campanya
“Si ho vius, parla’n, explica-ho. No callis!”
MONTBUI / LA VEU

Un any més, la Mancomunitat
de la Conca d’Òdena organitza i coordina l’agenda d’actes
de commemoració del 25 de
novembre, Dia Internacional
per l’eliminació de la violència
contra les dones, que conjuntament amb les entitats de
dones, col·lectius feministes
i institucions de la comarca,
proposen diverses activitats
reivindicatives, formatives i/o
culturals per l’eradicació de la
violència masclista. Formació

per a professionals, xerradataller per a professorat de secundària, cinefòrum, marxa de
torxes, exposició, cursos de
defensa personal, etc. tot un
seguit de propostes que recull
l’agenda d’actes que es repartirà properament a totes les
cases de la Conca d’Òdena.
Enguany la Mancomunitat
també ha creat la campanya
“Si ho vius, parla’n, explica-ho.
No callis! adreçada sobretot
als col·lectius més joves, que
cada vegada més, incorporen

actituds masclistes i sexistes
com a formes naturalitzades
de relació massa acceptades, i no identificades com a
formes de violència masclista.
La campanya s’ha repartit en
forma de postals a tots els instituts de la conca i també s’ha
reforçat amb un vídeo enregistrat amb alumnat de l’Institut
de Montbui que serà projectat
a tots els instituts i també als
equipaments municipals del
territori.

Aquest dissabte, matinal festiva per celebrar
El dia pel dret al lleure, amb Mont-Splai
MONTBUI / LA VEU

Aquest proper dissabte tindrà lloc una matinal festiva
al Passeig Catalunya -entre
MontMercat i Mont-Àgora- per
commemorar el Dia Pel Dret
al Lleure dels infants. Les activitats, lliures i gratuïtes, es
duran a terme entre els 10 del
matí i la 1 de la tarda i seran
organitzades per MontSplai
-entitat que celebra el seu primer aniversari- i la Federació
Catalana de l’Esplai “Fundesplai”. Entre les activitats que
es faran hi haurà un ball de
“zumba” obert a la participació
activa de tothom, una xocolatada popular, una tabalada,
tallers i jocs tradicionals, una
zona de jocs especialment

destinada per als més menuts,
una exhibició de patinatge, el
lliurament de premis del concurs de dibuix, entre d’altres
activitats. També durant la
matinal es procedirà a llegir
el Manifest commemoratiu del
Dia pel Dret al Lleure.
Col·laboraran amb aques-

ta activitat l’Ajuntament de
Montbui, la Comissió de Festes Nucli Urbà, les escoles
Garcia Lorca, Antoni Gaudí
i Montbou, l’Institut Montbui,
l’Hoquei Club Montbui, l’AMPA
escola Antoni Gaudí i les llars
d’infants municipals.

Es necessita urgentment
vigilants de seguretat titulats
per la zona d’Igualada
Tel. 93 558 51 14
administracion@vigase.com

MONTBUI / LA VEU

La societat civil montbuienca
es va concentrar aquest dilluns al vespre al davant de
l’Ajuntament en un acte que
va recordar les persones que
van perdre la vida divendres
passat a la bateria d’atemptats
terroristes que va sascsejar la
capital de França, Paris. Una
setantena de persones es van
aplegar, al voltant d’una gran

pancarta “Montbui per la Pau”,
tot demanant una vegada més
una aposta per la pau i que
la violència mai no sigui la
solució dels conflictes. Amb
un respectuós silenci, veïns i
veïnes del municipi i representants dels grups polítics montbuiencs van mostrar la solidaritat respecte al poble francès
i el màxim rebuig al terrorisme.

EMPRESA
D’IMPORTACIÓ
i EXPORTACIÓ
Situada a la Pobla de Claramunt

Necessita persona per al
departament de vendes.
S’exigeix anglès i es valorarà el francès.

Enviar currículum Vitae a:
josemaquinaria1@gmail.com
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Flamenc, intimisme i solidaritat, combinat
d’èxit del II Festival Juani Cruz
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

an Papasseit va fer ple diumenge passat, amb motiu del
II Festival Flamenc Juani Cruz
de l’escola de Dansa, Música i Teatre Artístic. Unes 370
persones es van aplegar per
gaudir de l’art dels alumnes
de l’escola i també d’altres
artistes que han col·laborat
aquest any amb el festival: el
Coro Rociero Casa de Andalucía de l’Anoia i el grup Son
Dlaire. L’activitat, de caire social, cultural i també benèfica
es programava per segon any
consecutiu coincidint amb
l’aniversari de la proclamació
del Flamenc com a Patrimoni
de la Humanitat que ja fa cinc
anys que va ser reconegut per
la UNESCO.
La directora de l’escola, Rosalba Sánchez, i el seu company
i estret col·laborador, José M.
Escalante, han expressat a
Ràdio Nova la satisfacció per
l’èxit del festival. El caràcter
íntim i personal d’aquesta cita,
que recorda a Juani Cruz com
un exemple d’alumna entusiasta i molt estimada, combinat a l’afició pel flamenc que
arrossega el públic vilanoví
són, diuen, la clau del bon ambient que acompanyen aquest
esdeveniment que com afirma
la directora d’Artístic, ha tornat a servir d’espai de reunió
molt familiar, no només per

als alumnes i les respectives
famílies, sinó també per a tota
la gent que coneixia i estimava
Juani Cruz.
Per segona vegada, a més,
el festival tenia un important
caràcter solidari, i tornava a
recollir diners per a La Casa
dels Xuklis, la casa d’acollida
que gestionada l’AFANOC,
l’Associació de Familiars i
Amics de Nens amb Càncer.
En aquesta ocasió, Artístic ha
comptat amb la complicitat i la
col·laboració de Joan Lara, un
esportista anoienc que es pot
considerar pràcticament padrí
de La Casa dels Xuklis per la
seva constant col·laboració
amb l’AFANOC. Tal i com
afirmen Sánchez i Escalante
el públic de Can Papasseit el

va escoltar amb molta emoció i respecte explicar el seu
projecte “Camí dels somnis”.
L’any passat Lara va disputar
la Ultraman del Regne Unit recaptant fons per a la lluita contra el càncer infantil i aquest
any ha abordat un nou repte:
recórrer més de 1250 kilòmetres en quinze dies perseguint
un objectiu: dur els somnis
dels infants malalts de càncer
de La Casa dels Xuklis fins a
Finisterre corrent.
Tothom qui vulgui col·laborar
amb el projecte de La Casa
dels Xuklis encara està a
temps de fer-ho comprant la
gorra d’AFANOC. La podeu
adquirir directament a l’escola
Artístic, de sis a deu del vespre.

Èxit de participació al 31è Cros Joan Maragall
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Més de 400 participants varen
encetar el passat diumenge
15 de novembre una nova
temporada de Cros Escolar. El
Cros del Joan Maragall citava
als escolars al Parc Fluvial per
disputar la tradicional prova
esportiva.Des del les 10h del
matí i fins a les 13h es varen
anar succeint les curses per
nivells, cadascuna amb el recorregut i distància corresponent. Primer alevins i alevines,
seguits de benjamins i pre
benjamins.
Aquest any, com a novetat, es
va reservar l’horari central de
les 11:30h per als corredors
de secundària per tal de facilitar la seva assistència. Seguidament corrien els nens i nenes d’educació infantil, i es
tancava el calendari de curses
cap a 2/4 d’una la tradicional
prova de pares i mares.
La prova fou organitzada per
l’AMPA del centre i pel Servei
d’Esports, amb la col·laboració
i l’arbitratge del Consell Esportiu de l’Anoia que incorporava

La ciutadania es torna a
manifestar per condemnar el
terrorisme
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Espelmes, silenci i també
paraules de condemna al
terrorisme van aplegar, ahir
dilluns a la tarda, unes cent
cinquanta persones, a la plaça del Mercat. L’Ajuntament
de Vilanova del Camí convocava aquesta concentració
per condemnar els atemptats del passat divendres a
París. L’alcaldessa Vanesa
González va llegir un manifest per expressar, en nom
de Vilanova del Caní, el seu
condol al poble francès i per
condemnar
enèrgicament
aquests actes violents i intolerables que ataquen directament a la convivència pacífica entre ciutadans.
Rebutgem, va dir, “qualsevol
forma de violència i terrorisme que pretengui imposar
idees i creences per damunt
de la llibertat i la democràcia”. El manifest també mostra el rebuig al fanatisme, el
racisme, així com als ideals
que neixen de la retòrica de
la por i de l’odi que abonen el
terreny a actes violents com

els succeïts a París.
Defensem, va dir l’alcaldessa
en nom de la població vilanovina, “la diversitat, la llibertat
i la democràcia que ens fa
forts davant la intolerància i
el radicalisme” per a combatre la intolerància i la violència terrorista.
González va fer una crida a
la responsabilitat tot demanant que no es criminalitzin
les persones immigrades o
refugiades que són víctimes
també en els seus països
d’origen.
A més, va fer una referència
expressa al poble agermanat
d’Amilly, que es troba només
a 70 km de París, per expressar tota la solidaritat vilanovina amb aquest poble amb
qui mantenim, va dir, “un fort
lligam de fraternitat, amistat
i convivència”. En nom del
municipi els ha enviat tot el
suport i el més sincer condol.
A la concentració no van faltar algunes pancartes fetes a
les escoles vilanovines, així
com la presència de representants d’entitats del municipi.

El ‘DretalLleure’, una
reivindicació en el Dia
Universal pel Dret dels Infants
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

algunes novetats, per aquesta
temporada 2015/16, entre les
quals cal destacar el nou sistema d’inscripció prèvia i també el dorsal personalitzat per a
tot el Campionat de Cros.
El dia es va llevar esplèndid, la
qual cosa afavorí una matinal
concorreguda i lluïda.
Cap a les 13h, un cop finalitzada la prova d’adults, es va

procedir a l’entrega de trofeus
de mans de l’alcaldessa de
Vilanova del Camí, Vanesa
González, acompanyada de
la regidora d’Educació Meritxell Humbert i també de Toñi
Fariña i Mercè Roldan i, representants de l’AMPA i de la
direcció del centre, respectivament.

‘Reivindiquem els Drets dels
Infants’ amb aquest lema i
amb l’etiqueta #DretalLleure
des del grup d’esplai Endinsa’t
reivindicaran el Dia Universal
pel Dret dels Infants que es
celebra el proper dissabte,
21 de novembre. Volen que
el dia esdevingui un moment
per gaudir en família del joc i
el lleure i per això han preparat una matinal, a l’avinguda
Onze de Setembre.

Aquest proper dissabte, entre
dos quarts d’11 i dos quarts de
2 del migdia, nens i adults podran compartir diferents jocs
al carrer i passar una bona estona en família, reivindicant la
importància del joc en la infància i el seu extraordinari valor
educatiu.
La jornada, promoguda des
de la Federació Catalana de
l’Esplai, compta amb la col·
laboració de l’Ajuntament de
Vilanova del Camí.
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Conca d’Òdena

L’Ajuntament de la Pobla de
Claramunt rebaixarà un 10 per
cent l’IBI per al 2016

La Pobla de Claramunt finalitza
les Festes Culturals

LA POBLA DE C. / LA VEU

La Pobla de Claramunt va
tancar, aquest cap de setmana, les Festes Culturals. Un
concert de rock melòdic amb
el grup Krater i una exposició de pintura i dibuix d’Àngel
Martínez van ser les dues darreres propostes incloses dins
d’aquesta programació, que
es va iniciar el mes de setembre.
El dissabte 14 de novembre,
a la nit a l’Ateneu Gumersind
Bisbal, una seixantena de persones van assistir al concert
de rock melòdic que va oferir
el grup Krater. Temes propis
i versions de Héroes del Silencio, Barricada, Eric Clapton, La Renga o Salamandra
es van poder escoltar durant
aquesta vetllada. Krater és un
grup de músics afeccionats,
alguns amb arrels poblatanes,
i està format pel Cisco, bateria; l’Abel, baix; el Sebas, cantant i teclats, i el Pep, guitarra.
El diumenge 15 de novembre,
al migdia a la Sala Municipal
d’Exposicions, es va inaugurar
una mostra de pintura i dibuix
d’Àngel Martínez. La inauguració de la col·lecció, que
porta per títol Figures, va anar
a càrrec de l’alcalde, Santi
Broch. L’exposició es podrà
visitar fins al diumenge 29 de
novembre. L’horari d’obertura
és de dilluns a dissabte, de 2/4
de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del

L’Ajuntament de la Pobla de
Claramunt rebaixarà un 10 per
cent l’Impost de Béns i Immobles (IBI) per al 2016. Aquest
tema es va tractar en el Ple ordinari del dijous 12 de novembre dins de la modificació de
les Ordenances Fiscals per a
l’any vinent, que es va aprovar
amb els vots a favor de Convergència i Unió i en contra de
Participa!# volemunapoblamillor, Junts per la Pobla i ERC.
El primer tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda, Josep Aloy,
va explicar que les úniques ordenances que es canvien de
cara l’any vinent són la contribució, que es rebaixarà un
10 per cent, i la taxa per a la
recollida d’escombraries, que
s’apujarà un 3 per cent. La
resta d’Ordenances Fiscals,
tal i com va comentar el regidor, queden congelades.
Pel que fa a l’IBI, el tipus de
gravamen passarà del 0,762
al 0,871. Aquesta diferència
s’aplicarà per aconseguir l’objectiu de reduir la quota un 10
per cent, tot i tenint en compte que els valors cadastrals
s’abaixaran un 15 per cent
d’acord amb la petició feta per
l’Ajuntament a la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya-Barcelona.
Quant a la taxa per a la recollida d’escombraries, l’increment serà el mateix que s’ha
fet els darrers anys, un 3 per
cent. Això suposarà un aug-

ment d’uns 4 € en un habitatge unifamiliar (de 135,48 € el
2015 es passarà a 139,54 €).
Josep Aloy va afirmar que
aquest augment s’ha d’aplicar
per anar eixugant el dèficit del
cost del servei, que es presta
des del Consell Comarcal de
l’Anoia, i que si en algun moment s’aconseguís equilibrar
es rebaixaria l’import. El regidor va manifestar que l’Ajuntament “ja assumeix el dèficit
d’alguns dels serveis que es
presten però s’ha d’anar compensant per poder continuar
donant-los i fer noves inversions per oferir una millor qualitat de vida als nostres ciutadans”.
L’alcalde, Santi Broch, va dir
que l’Agència de Residus de
Catalunya incrementarà els
preus per portar les deixalles
als abocadors “per tant, el cost
del servei s’encarirà”. Broch
va comentar que s’estan estudiant alternatives per intentar
disminuir els costos, com per
exemple, fer la recollida porta a porta i diferents dies per
cada tipus de residu.
En aquest Ple ordinari del
mes de novembre també es
va aprovar una moció, presentada per Participa! i ERC, per
pagar els impostos municipals
a l’Agència Tributària Catalana, com ja fan altres ajuntaments. El text va rebre els
vots a favor de CiU, Participa! i
ERC i l’abstenció de Junts per
la Pobla.

La llar d’infants Sol Solet
celebra 24 anys

LA POBLA DE C. / LA VEU

La Llar d’Infants Municipal Sol
Solet va celebrar, el dimecres
11 de novembre, 24 anys. Els
infants van participar en una
festa amb música i globus i
van poder bufar les espelmes
de l’aniversari.
En aquest curs 2015-2016 el
centre educatiu té 24 alumnes
de P0 fins a P2 (un a P0, vuit
a P1 i 15 a P2) i 4 educadores.

La llar d’infants actual està
ubicada al carrer de Marie
Curie, al barri de can Galan,
i es va inaugurar l’any 2010
(l’anterior es trobava al carrer
de Pare Anton Soteras on ara
hi ha el consultori mèdic). Es
disposa de quatre aules, un
espai polivalent, cuina, bugaderia, magatzem d’aliments i
un vestíbul amb un espai per
deixar els cotxets.

LA POBLA DE C. / LA VEU

vespre, i el diumenge, de les
12 a les 2 del migdia.
Àngel Martínez, llicenciat en
Belles Arts per la Universitat
de Barcelona, recull una sèrie d’obres de diferent format i
elaborades amb diferents tècniques, com l’oli sobre tela, el
llapis grafit i pigment sobre paper o el llapis i carbonet sobre
paper. Els quadres d’aquest
pintor, resident a Ordal (Subirats), tenen un estil molt particular i característic.
Martínez troba en els cossos,
els objectes i en les formes
tangibles en general, la principal font d’inspiració i el motor del seu treball artístic. Són
obres que impacten l’espectador i que, fins i tot, li poden
transmetre una certa inquietud
per les formes dels cossos.

Una vintena de poblatans fan un
minut de silenci per atemptats
de París

Combinats amb aquesta galeria de figures humanes i personatges imaginaris, el pintor
recull una sèrie creacions que
reflecteixen uns paisatges atapeïts de flors que expressen
una personal i ferma voluntat
de voler existir.
Les Festes Culturals, organitzades per la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament, es
van iniciar el setembre i s’han
allargat fins al novembre.
Durant aquests tres mesos,
s’han fet diverses activitats,
com l’acte acadèmic del Premi
Gumersind Bisbal i Gutsems,
el Concurs de Pintura Ràpida
Infantil, diverses exposicions i
concerts. L’objectiu de la regidoria amb aquesta programació és fer arribar la cultura a
tothom.

Xerrada sobre
medicaments i
seguretat,
a la Pobla
LA POBLA DE C. / LA VEU

LA POBLA DE C. / LA VEU

Una vintena de poblatans es
van reunir, el dilluns 16 de novembre a les 7 de la tarda a
la plaça de l’Ajuntament, per
fer un minut de silenci pels
atemptats terroristes de París.
A l’acte hi van assistir diversos
regidors del Consistori de la

Pobla de Claramunt.
La convocatòria, a la qual es
va unir l’Ajuntament poblatà,
es va fer des de la Federació
de Municipis de Catalunya
(FMC) i l’Associació Catalana
de Municipis (ACM) i tenia un
caràcter general per a tots els
Consistoris.

Una xerrada sobre medicaments i seguretat obrirà el cicle de conferències de salut
comunitària que s’organitzaran a la Pobla de Claramunt.
Aquesta primera xerrada tindrà lloc el divendres 20 de novembre, a 2/4 de 8 del vespre
al Teatre Jardí.
L’acte comptarà amb la intervenció de David Zumel, metge
de l’equip d’Atenció Primària
ICS, i de Jaume Torres, farmacèutic, que parlaran de
consells pràctics sobre medicaments i seguretat. Ells dos,
juntament amb la regidora de
Sanitat, Carme Vallès, han
creat la Comissió de Salut Comunitària de la Pobla de Claramunt, que organitza aquesta
activitat.
Aquesta serà la primera d’un
cicle de conferències sobre temes sanitaris que es portaran
a terme a partir de l’any vinent.
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A punt el Concert de Santa
Cecília dels alumnes de
l’Escola Castell d’Òdena
ÒDENA / LA VEU

Els alumnes de primària de
l’Escola Castell d’Òdena, que
estudien música i dansa en
centres d’ensenyaments artístics, realitzen des de fa 4 anys
un concert d’alumnes per a
celebrar Santa Cecília, patrona de la música.
Ho fan per a tots els companys
del centre, en horari escolar, i
també per a les famílies i tots
els odenencs que vulguin veure’ls i escolta’ls. L’actuació
serà el proper dilluns 23 de
novembre a les 7 de la tarda
al Teatre Centre Unió Agrícola.

Des de l’àrea de música de
l’escola, diu el mestre de música de l’escola odenenca i
director d’aquest concert Ramon Casanova “pensem que
és molt important pels alumnes que estudien instruments
o fan estudis de dansa poder
mostrar els seus progressos al
públic. És la manera d’agafar
confiança, perdre la por escènica actuant davant el públic i,
sobretot, aconsegueixen motivació per seguir estudiant en
una tasca tan sacrificada com
són els estudis de música o
dansa”.

Minut de silenci per París

Interessant xerrada i taller sobre la tècnica del
Nendo Dango a Òdena
ÒDENA / LA VEU

L’Associació de Mares i Pares
de l’Escola Castell d’Òdena ha
organitzat tres tallers envers la
tècnica del Nendo Dango, tenint en compte el projecte de
reforestació que s’està duent
a terme des de la mateixa escola i que se segueix seguint
les pautes de l’enginyer forestal Àngel Rey Navarro.
El primer taller, que també va
ser complementat amb una
xerrada, va celebrar-se el passat divendres a partir de les 8
del vespre, a la mateixa escola. El ponent Àngel Rey va
captar l’atenció dels assistents
durant dues hores. Primer va
explicar què suposa per a ell el
concepte de natura i després
va ser el torn de la pràctica
de les boles que es realitzen
seguint la tècnica japonesa
del Nendo Dango. Els assistents van poder fer les seves
pròpies boles que contenen

terra, argila, serradures, fems,
aigua i llavors. Cal dir que els
alumnes de la mateixa escola
ja les han fet i les han anat a
escampar en zones cremades
del municipi.
El segon taller, també organitzat per l’AMPA, es durà a
terme la pròxima primavera i
els pares i nens de l’escola fa-

ran tantes boles com puguin,
seguint el mateix sistema del
Nendo Dango. I el tercer taller
serà anar al bosc, totes les
famílies de l’escola, a deixar
aquestes boles. Amb aquests
tallers, tal com diuen des de
l’AMPA “es vol participar i col·
laborar en el projecte de l’Escola”.

Movistar reprèn el desplegament de fibra òptica
FTTH a Òdena
ÒDENA / LA VEU

L’alcalde, regidors i odenencs
van fer el minut de silenci el passat dissabte 14 de novembre al
migdia en motiu de les víctimes
dels diferents atemptats que es
van patir la nit abans a la ciutat
de París. I aquest dilluns, a les
7 de la tarda, es va celebrar una

altra concentració on l’alcalde
primer va dir unes paraules i
després va llegir el manifest del
president de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) davant els atemptats de París. A continuació es
va fer el minut de silenci entre
tots els assistents.

i
Nom: ....................................................................................................
Cognoms : .........................................................................................
Població: ............................................................................................
Telèfon mòbil: ..................................................................................
Mail: .....................................................................................................

SORTEGEN

UN VOL
EN GLOBUS

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 fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la
finalitat 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).

ÒDENA / LA VEU

El passat mes de març de
2015 Movistar, com a empresa privada, va sol·licitar llicència a l’Ajuntament d’Òdena
per a fer desplegament de la
seva fibra òptica FTTH (Fiber
To The Home; fibra a la llar)
amb cobertura d’un 74% de
la zona residencial d’Òdena.
Aquesta operació s’ha dut a
terme aprofitant les infraestructures existent de la xarxa
de coure de Telefónica, sense
instal·lar nous nodes (armaris)
ni cap altre element a la via
pública, seguint les infraestructures existents, canalitzades o aèries(1).
En una primera fase executada entre el mes de juny i setembre de 2015 es va realitzar
el 64% de l’execució prevista inicialment (disponible en
el 47,36% del total de llars
d’Òdena), produint-se l’aturada d’una part del desplega-

ment.
Des de l’Ajuntament s’ha demanat a l’operadora reiteradament que finalitzés els treballs
als que es va comprometre
inicialment, rebent un compromís per part de la companyia
de l’inici d’una segona fase
de desplegament a partir del
novembre de 2015 i finalitzaria a finals de gener de 2016,
arribant al 26.64% restant de
veïns, a les finques indicades
en verd en el plànol adjunt.
Malgrat que el desplegament
de fibra òptica cobrirà el 74%
de llars d’Òdena, restarà un
26% de sòl residencial sense
desplegament de fibra òptica.
Alternatives a la Fibra Òptica
La fibra òptica, però, no és
l’única tecnologia que permet
connexions a Internet de gran
velocitat, sinó que al mercat
existeixen alternatives de ban-

da ampla, que permeten gaudir d’ Internet de qualitat, a un
bon preu i de alta velocitat.
El desenvolupament de les
xarxes mòbils està jugant un
paper interessant allà on el
desplegament de banda ampla fixa no és interessant per
a les operadores.
Tecnologies com el 4G-LTE
(fins 50Mbps), anomenada la
fibra sense fils, que ofereix al
nostre municipi Tecnocolor TT
, WiMax (fins 9-10Mbps), ofert
per Eurona Telecom o Iguana
Comunicacions, o Internet per
Satèl·lit.
En definitiva, el mercat de
banda ampla s’ha dinamitzat aquest darrer any per tal
de garantir que totes les llars
d’Òdena disposin abans de
2017 d’una major oferta de
serveis, i que redundarà en
una millor qualitat de vida dels
ciutadans.

A Òdena cerquen voluntariat pel Gran Recapte
d’Aliments
ÒDENA / LA VEU

El Gran Recapte d’Aliments a
Catalunya és una campanya
de recollida d’aliments bàsics
per aconseguir que les persones més necessitades del
nostre entorn rebin ajuda alimentària. La campanya, que
aquest any arriba a la setena
edició, es durà a terme el di-

vendres 27 i dissabte 28 de
novembre.
Es calcula que actualment, un
20% de la població viu en situació de pobresa a Catalunya.
Aquestes persones requereixen la nostra solidaritat i capacitat organitzativa per no esdevenir persones marginades.
Per això es demanen quinze

voluntaris per a cobrir diferents torns de 4 hores a l’establiment Lidl d’Òdena. També
es pot optar per altres establiments inscrits a la campanya.
Per a fer la inscripció us heu
de registrar en la web http://
www.granrecapte.com/ca/voluntariat i emplenar les dades
sol·licitades.
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Balanç molt positiu de les jornades
d’empreses TIC a l’Anoia
MASQUEFA / LA VEU

El prop de mig centenar de
persones que van assistir,
divendres 13 de novembre,
a una taula rodona -on es va
informar de les tendències
en el sector de les empreses
tecnològiques-, van fer una
valoració molt positiva de la
trobada al finalitzar l’acte. La
majoria dels interessats eren
persones que busquen feina
i estudiants que volen saber
si les empreses TIC són una
bona sortida laboral. I és que
en l’actualitat els percentatges
d’ocupació en aquest sector
son clarament superiors a altres àmbits empresarials i professionals. En aquest sentit
els que hi van assistir van poder conèixer les competències
professionals que s’han de
tenir per poder desenvoluparse en aquest àmbit i també els
sectors que estan oferint oportunitats laborals a la comarca
de l’Anoia.
L’acte, organitzat pels Ajuntaments de Masquefa i Piera,
té continuïtat des d’aquest
dilluns, amb un segon taller
gratuït per persones que estan buscant feina, on es treballaran les competències
professionals, el màrqueting
personal i les claus per trobar
feina, utilitzant la xarxa com a
eina. Aquest curs es fa tots els
dilluns i dimecres fins el 30 de
novembre d’ ¼ de 10 del matí
a ¼ d’1 del migdia. Si esteu interessats, encara sou a temps

MASQUEFA / LA VEU

d’apuntar-vos a la recepció del
CTC.
Taula Rodona sobre el sector logístic a Piera
Dins el programa ‘Estratègies
d’apropament al teixit empresarial’ dimecres, 25 de novembre a les 10 del matí, es farà
una taula rodona sobre el sector logístic de l’Anoia al Teatre
Foment de Piera. En aquest
trobada s’analitzaran les oportunitats que genera aquest
sector i comptarà amb la presència de diferents experts.
L’objectiu és fer una aproximació al sector d’avui, amb visió
de futur i que transmeti coneixement sobre les ocupacions
del sector, les transformacions
més destacades que hi ha hagut i les noves feines creades
en els darrers anys.

Programa de la taula rodona
de Piera
10 h Benvinguda a càrrec de
Josep Llopart, 1r. Tinent d’Alcaldia
10.15 h a 11 h La formació en
el sector logístic: a càrrec de
Cèsar Castillo, Director General de la Fundación ICIL, i
Xavier Domínguez Director de
Desenvolupament.
11 h a 11.20 h Coffee break
11.20 h a 12 h Situació actual
laboral sector logístic a l’Anoia: a càrrec de Joan Dosrius,
Responsable de Logística de
Distribució d’Abacus a Vilanova del Camí i Joan Carles Mesas, Director de l’empresa de
transports i logística Mestrans
i Miguel Àngel Pastrana, Director dels centres de Logista
Pharma a Barcelona
12 h a 12.30 h Debat

Últim concert de la temporada del Masquefa
Sona Bé
MASQUEFA / LA VEU

Diumenge, 22 de novembre,
concert a càrrec de la Terrassa 48 Orquestra de Cambra
(OCT48), a les 6 de la tarda
a la Sala Polivalent. Aquest
serà el setè i últim concert.
D’aquesta manera es posarà
fi a la segona temporada del
Masquefa sona bé, una iniciativa que ha ofert als masquefins l’oportunitat d’escoltar
diferents estils de música, representants per formacions i

Cafeteria a Igualada
busca personal
Bona presència
Català parlat
Envieu C.V. a:
Ap. de correus 102
d’Igualada

Es prorroguen les inscripcions
pel curs de fotografia Fotowalk
Masquefa

intèrprets de caires variats, i
que s’ha consolidat com una
manifestació cultural que eixampla i estén la divulgació
musical a la nostra vila.
Terrassa 48 Orquestra de
Cambra (OCT48)
Des de l’any 2000, l’OCT48 ha
realitzat concerts per tota la
geografia catalana i per l’Estat i ha fet diversos enregistraments. Destaquen també
col·laboracions amb directors
com Josep Vila, Mireia Bar-

rera, Michael Thomas, Barry
Sargent o Pep Prats, solistes
com Gerard Claret, Daniel
Ligorio, Alba Ventura o Ara
Malikian i agrupacions com
la Coral Cantiga, Coral Sant
Jordi, el Cor de Cambra de
l’Orfeó Català, entre d’altres.
L’OCT48 ha explorat nous camins musicals i escènics amb
la creació d’espectacles multidisciplinaris de producció pròpia i està dirigida des del violí
per Quim Térmens.

electricitat · aigua · gas
climatització · energia solar
bombes · descalcificadors
osmosi · il·luminació
sistemes de reg
instalacions@inspelegri.cat Tel. 608 891 709 / 938 084 098
Constància, 36 - 08719 CASTELLOLÍ (Barcelona)

Fins dimarts 24 de novembre
encara sou a temps per apuntar-vos al curs de fotografia
Fotowalk Masquefa, que es
farà el 28 de novembre, coincidint amb la Festa de Sant
Eloi. El curs constarà de dues
hores de classe teòrica i dues
més de pràctica, que es faran
al voltant de la Fira de Sant
Eloi.
El temari del curs repassarà
els conceptes essencials fotogràfics, l’equip fotogràfic de
l’Smartphone a la DSLR, com
explicar una història a través
de les imatges, plantejar un
tema (planificació, documentació i execució), les tècniques
de composició, treballar la
creativitat, i com comunicar,
compartir i donar a conèixer

el nostre treball a través de la
web i les xarxes socials, entre
d’altres punts.
El curs anirà a càrrec del professor Joan Vendrell, fotògraf
freelance i cofundador de
Naturpixel, Fotoxop i Travel
in Shots. Vendrell ha treballat com a tècnic de fotografia
professional, durant 8 anys,
assessorant i formant a l’aficionat i als més prestigiosos
professionals.
El curs està plantejat per a tots
els públics, no calen coneixements previs i és ideal que
els inscrits portin una càmera
amb controls manuals. La inscripció online val 25 € i es pot
fer a través d’Internet: http://
joanvendrell.com/fotowalkmasquefa

Masquefa fa un minut de
silenci per les víctimes de
París
MASQUEFA / LA VEU

El masquefins i l’Ajuntament
de Masquefa han expressat,
aquest dilluns al vespre, el
rebuig als atemptats de París
d’aquest divendres, 13 de novembre fent un minut de silenci davant el consistori.

D’aquesta manera s’ha volgut
retre un homenatge a les víctimes dels atemptats i les seves
famílies. Entre els presents a
l’acte hi havia diversos regidors i l’alcalde de Masquefa,
Xavier Boquete.

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
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Nou consultori a Vallbona
d’Anoia

Visita als dos molins d’oli pierencs

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

L’activitat “Del trull al plat” va
donar el tret de sortida a les
activitats del mes de l’oli d’enguany. En aquesta ocasió es
van poder visitar els dos trulls
d’oli que hi ha a Piera: el molí
d’oli de Cal Sadurní i el molí
d’oli de Cal Nasi.
L’activitat va començar a les
10 del matí i va incloure la visita a les instal·lacions, de mans
de persones expertes, per conèixer el procés d’elaboració
de l’oli, des de la collita de les
olives fins que surt envasat a
punt de ser venut i consumit.
En finalitzar, hi va haver esmorzar popular per als assistents, amb pa torrat, oli nou i
botifarra.
El mes de l’oli culmina amb la

Dilluns 16 de novembre van
obrir les portes del nou consultori de Vallbona d’Anoia situat
a la planta baixa de l’edifici
de l’antic Ajuntament del municipi. A causa de les obres,
el consultori estava traslladat
provisionalment a la segona
planta de l’edifici de l’actual
consistori.
La reforma ha remodelat i

ampliat el dispensari mèdic
amb tres consultes i una sala
d’espera per millorar el servei
d’atenció sanitària del poble.
A més del consultori, la rehabilitació de l’edifici de l’antic
Ajuntament ha fet una millora
a la primera planta on es vol
obrir per a les associacions i
un espai polivalent per acollir
múltiples activitats com cursos, tallers i xerrades.

Endesa millora el servei a més de
4.000 clients de Piera reformant
un centre de transformació
PIERA / LA VEU

Endesa ha finalitzat recentment els treballs de reforma
tecnològica d’un centre de
transformació situat al carrer
dels Rovellons de la urbanització Can Canals de Mas
Bover, al terme municipal de
Piera, a l’Anoia. Amb aquesta
intervenció es millora la qualitat i continuïtat del subministrament elèctric a 4.250 clients
del municipi.
L’acció ha consistit a substituir els elements de maniobra
convencionals de la instal·
lació per cabines de nova
tecnologia que incorporen un
gas de característiques especialment aïllants. Aquesta
nova tecnologia és més segura per a les persones que han
de manipular-la i també més

robusta de cara a suportar
ambients salins i humits o de
forta pol·lució. Alhora, gairebé
no requereix intervencions de
manteniment, a diferència de
la tecnologia anterior, en què
aquestes tasques obligaven a
tallar temporalment el servei
als clients.
L’operació, que ha suposat
una inversió de 18.000 euros
per part de la Companyia, forma part del Pla de Renovació
Tecnològica que Endesa desenvolupa a la comarca de
l’Anoia amb l’objectiu de dotar
la infraestructura elèctrica dels
darrers avenços tecnològics.
Amb aquestes accions, la
Companyia treballa per donar
una resposta adequada a les
especificitats del territori i a les
necessitats del seu mercat.

PIERA / LA VEU

Festa de la Rosta, que es farà
el 29 de novembre , a partir de
les 10 del matí, a la Nau de
Cal Sanahuja. Hi haurà rostada popular, mostra de productes agrícoles i productes ar-

tesanals relacionats amb l’oli,
degustació d’olivada i allioli
de codony, elaboració d’olives
en conserva, concurs d’allioli,
concurs d’aparadors, sorteig
d’oli d’oliva nou, zona infantil...

Concentració en suport al poble francès
PIERA / LA VEU

El passat dissabte 14 hi va haver una concentració davant
l’Ajuntament de Piera en suport al poble francès i en senyal de rebuig als atemptats
terroristes que la nit de divendres van desolar París.
L’Ajuntament de Piera, va voler mostrar el seu rebuig i el
condol per les víctimes dels
atacs terroristes que es van
produir la nit del passat divendres i dissabte a la ciutat de
París.
Són molts els ajuntaments
catalans que van voler solidaritzar-se amb les víctimes de
París, convocant des de con-

centracions en suport al poble
francès fins a minuts de silenci. També van fer convocatòri-

es de suport la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de
Barcelona.

Els escoltes de Viladecans s’interessen per Piera
PIERA / LA VEU

El passat cap de setmana, 14
i 15 de novembre, el grup escolta l’Espiga de Viladecans
van fer una estada a Piera, per
visitar-la i conèixer-la de prop.
Els nois i noies del grup escolta l’Espiga de Viladecans van
escollir la nostra vila per conèixer-la de prop i per considerar que els serviria per promoure uns quants dels valors
d’aquesta agrupació.
Els joves escoltes van ser
rebuts i acompanyats per la
regidora de Joventut, Neus
Núñez, que va comprovar en
primera persona com aquest
tipus d’agrupacions es fonamenten i promouen valors
com el respecte, l’esforç, la
sinceritat, l’honestedat, la responsabilitat, la solidaritat i la
consciència envers la natura
d’austeritat, d’optimisme i de
compromís amb el nostre entorn social i cultural.
El grup va quedar molt content

de la seva estada de cap de
setmana a Piera i no descarta

poder tornar-hi en un futur no
gaire llunyà.
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Capellades té nou Jutge de Pau
Capellades engega la campanya “Apaguem la
i es declara municipi oposat a
Violència Masclista”
l’aplicació del tractat transatlàntic
masclista”, d’una manera cre- de retre homenatge a les, fins
de comerç i inversió
Fins el dimecres 25N a Cape- ativa i penjar-la a Facebook, ara, 93 víctimes de la violència
CAPELLADES / LA VEU

CAPELLADES / LA VEU

El Ple de l’Ajuntament va aprovar unànimement la candidatura presentada pel capelladí
Ramon Roca per ser el Jutge
de Pau de Capellades.
Tots els regidors van coincidir
a valorar molt positivament el
fet que hi hagi persones amb
ganes de treballar voluntàriament per a la vila. Tal i com
va manifestar el regidor de
Cultura, Àngel Soteras, “el vot
unànime de tota la corporació
encara li donarà més autoritat
moral per exercir la seva tasca”.
En aquesta sessió també es
va aprovar per unanimitat altres qüestions com per exemple treure la convocatòria a
concurs pel servei de neteja,
que estava vençut des del
mes d’abril.
La unanimitat es va trencar
a l’hora d’aprovar una moció
presentada pels regidors de la
CUP, per declarar Capellades
com a municipi oposat a l’aplicació del tractat transatlàntic

de comerç i inversió (TTIP),
amb l’abstenció del PSC i CiU.
Tal i com va explicar l’Alcalde,
Aleix Auber, “aquest tractat
serà un ampli acord de liberalització de comerç i inversions,
que representa un seriós perill
per a la democràcia, la deguda
protecció dels drets laborals,
mediambientals i la salut, prioritzant l’interès comercial dels
inversors i empreses transnacionals (ETN) davant l’interès
general. La opacitat segueix
sent la principal característica
d’aquest tractat que, tant per
la seva manca de transparència com pels seus més que
dubtosos beneficis, són un
gran greuge per a la societat
i la democràcia”.
El mateix sentit de vot es va
mantenir a l’hora d’aprovar
modificacions de crèdit diverses.
Finalment, la unanimitat va
tornar a l’hora d’aprovar com
cada curs els canvis de titulars en els diferents càrrecs
de l’AMPA de la llar d’infants.

Diumenge, lliurament
dels premis del Concurs
Internacional d’(Auto)biografies
EXPOSICIÓ / LA VEU

El diumenge 22 a les 12 del
migdia a la sala d’actes de
L’Alzinar de Masquefa es farà
el lliurament dels premis del II
Concurs Internacional d’(Auto)
biografies lingüístiques. L’organització destaca la gran
qualitat dels treballs presentats i ho atribueix al precedent
que van crear els guanyadors
de la primera edició.
Enguany competeixen històries de França, Rússia, Polònia,
Lituània, Veneçuela i també
hi ha la participació d’autors
catalans, entre els quals un
masquefí. Com a novetat més
important d’aquesta segona
convocatòria destaca la col·
laboració de la Xarxa Vives
d’Universitats que ha promogut el concurs en les universitats dels territoris de parla
catalana.
L’acte de lliurament serà presentat per Núria León i comptarà amb la presència de
membres del jurat i representants de L’Alzinar, la Fundació Aurèlia Figueras i el Grup
d’Estudi de Llengües Ame-

llades es farà una campanya
per protestar contra la violència masclista i per promoure la
solidaritat davant les situacions de maltracte en qualsevol
de les seves expressions.
Aquesta campanya ha sorgit
del treball de la recentment
creada Taula de Dones, impulsada des de la regidoria
d’Equitat, Habitatge i Participació Ciutadana.
D’una banda es pot participar
des de les xarxes socials. Totes les persones i entitats interessades poden fer una fotografia des de qualsevol indret
de Capellades, amb un cartell
on hi surti el lema de la campanya “Apaguem la violència

Twitter o Instagram. Cal citar
obligatòriament en la publicació @AjdeCapellades i inscriure el hastag #25NKP2015.
Totes les fotografies que participin es recopilaran i, més
endavant, s’editarà un pòster
que s’exposarà públicament.
Tots els participants podran
gaudir d’un exemplar.
D’altra banda, s’ha preparat
un acte per al dia 25 de novembre, que és el dia Mundial per a eradicar la Violència
Masclista. A dos quarts de vuit
del vespre es començarà una
Marxa de Torxes, des de la
Plaça Àngel Guimerà fins la
Plaça Catalunya, per concentrar a tothom amb l’objectiu

Primera trobada d’entitats i persones voluntàries
amb els refugiats
CAPELLADES / LA VEU

Aquest divendres 13 de novembre ha tingut lloc a la
sala d’actes de la Biblioteca
el Safareig la primera trobada
d’entitats i persones voluntàries per a l’acompanyament i
l’acolliment de persones refugiades. La regidora Adela Morera, juntament amb el regidor
Salvador Vives, han coordinat
l’acte. S’ha exposat l’estat del
registre i les diferents tasques
de col·laboració que ofereixen
els capelladins i capelladines.
L’acte ha comptat també amb
la intervenció d’Enric Morist
i Güell, coordinador de Creu
Roja a Catalunya, qui ha fet
una extensa i interessant exposició de l’estat del procés
d’acolliment a nivell global i de
quin serà el paper dels municipis d’acollida. És en aquest
sentit que els municipis participaran en la fase d’integració de les persones acollides,
després d’una fase inicial de
primer acolliment que coordi-

narà directament Creu Roja -i
d’altres entitats-.
L’Ajuntament de Capellades
es compromet a realitzar accions de sensibilització per
combatre el racisme i la xenofòbia vers la nova ciutadania,
al costat de les entitats expertes que ja hi tenen trajectòria.

Diumenge s’inaugura el nou
orgue de Capellades
naçades de la Universitat de
Barcelona, entitats organitzadores del concurs. En el transcurs de l’acte es projectaran
els treballs finalistes, es llegirà
l’acta de resolució dels premis
i s’obrirà la tercera convocatòria del premi que restarà
oberta fins al 15 de setembre
de 2016. Al final se servirà un
refrigeri. L’acte és obert a tothom.

masclista. Durant l’acte també
s’interpretarà dues peces de
dansa contemporànies i es llegirà el Manifest elaborat per la
Taula de Dones.
Tota la informació es pot trobar a la pàgina web de l’Ajuntament de Capellades, www.
capellades.cat.
Aquesta campanya és una
de les primeres propostes de
la Taula de Dones, que continuarà treballant en la preparació de diverses iniciatives
que serveixin per promoure la
perspectiva de gènere en la
vida pública. Les sessions són
obertes a tothom qui hi vulgui
col·laborar.

CAPELLADES / LA VEU

La benedicció i inauguració del nou orgue de la Parròquia de Santa Maria de
Capellades s’esdevindrà el
proper diumenge, dia 22 de
novembre, dia de Santa Cecília, patrona de la música.
Els actes previstos per a la
inauguració són:
A un quart de dotze del migdia, missa presidida pel Sr.

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés i
Soriano, i benedicció de l’orgue.
A les sis de la tarda, concert
inaugural a càrrec del mestre
i organista Sr. Jordi Figueras i Carreras, amb les intervencions dels mestres Srs.
Josep Freixas i Vivó i Josep
Xaubet i Faura.

Volem recordar que si voleu
participar com a entitats o
persones voluntàries d’acollida, l’Ajuntament disposa d’un
registre on es podeu apuntar.
Trobareu més informació a
l’enllaç que es detalla a continuació.
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A Carme, es treballa en la
Tres-centes persones tasten la Cassola de Vinya
campanya per al bon tracte amb i l’Olla de Murri a Vilanova d’Espoia
les persones grans
LA TORRE DE C. / LA VEU

CARME / LA VEU

Hi ha situacions, que es desconeixen, i que quan surten
a la llum resulten, com a mínim, sorprenents, colpidores a
voltes, degut a la proximitat i
al silenci que ha embolcallat
un patiment d’algú que no ha
tingut possibilitat de defensarse a causa de la seva vulnerabilitat
Enguany, la comarca de l’Anoia, està aprofundint el treball
sobre el bon tracte a les persones grans. Ho fa mitjançant
la campanya Tracta’m bé
Al Casal de Carme, acollir el
passat dimarts, una xerrada
on pes presentava aquesta
campanya, des d’un lloc més
proper, de la mà de l’Enric Esquer, membre del Consell de

la Gent Gran de l’Anoia.
Al llarg de la campanya s’aniran abordant els següents temes:
Capacitats, afectes, transmissió de coneixements, noves
tecnologies, ajuts puntuals
i lliure decisió econòmica..
Tot això es durà terme d’una
forma molt visual, mitjançant
targetes
i
pòsters,
que s’aniran difonent als municipis de la comarca, on hi participen actors ven propers.
Al finalitzar l’acte, una de les
persones assistents, va llegir
un dels 13 Relats amb tracte.
Relats amb tracte és una publicació que dóna visibilitat als
diferents contextos on es donen situacions de maltracta a
les persones gran

La Torre de Claramunt va celebrar aquest diumenge, 15 de
novembre, una nova edició de
la Fira de la Cassola de Vinya,
que enguany s’ha traslladat al
nucli de Vilanova d’Espoia. La
fira va comptar amb una alta
participació dels veïns de la
Torre, a més de rebre visitants
de municipis propers com
Carme, Capellades, Igualada
i també de Barcelona. L’èxit
de l’Olla de Murri i la Cassola
de Vinya va fer que s’exhaurissin els 300 tiquets disponibles. Tampoc hi van faltar les
activitats relacionades amb
les barraques de pedra com a
patrimoni del territori.
Un dels principals atractius de
la fira va ser la degustació de
la Cassola de Vinya i de l’Olla
de Murri, una reivindicació de
la cuina pagesa feta amb productes de la terra i de màxima
qualitat. Enguany es va incorporar com a novetat el tast de
l’Olla de Murri, una altra especialitat típica de l’hivern feta
amb carn dels corrals i productes de la terra.
La fira va comptar amb tota
mena de paradetes: n’hi havia de relacionades amb vins
i cava de la zona, d’altres
mostraven vells oficis i artesans... Paral·lelament es van
fer altres activitats com una
trobada de plaques de cava,
amb l’intercanvi d’exclusives
plaques commemoratives de
la festa, o bé tallers infantils
de construcció de barraca de
pedra seca. A més, durant la

jornada es van realitzar passejades per camins de la zona
‘ruta de barraques de pedra’,
amb la col·laboració de l’agrupació Excursionista la Guineu.
I al llarg del dia també es va
anar projectant el vídeo promocional del municipi de la
Torre al centre recreatiu de Vilanova d’Espoia.
Cap a la una del migdia va
tenir lloc la inauguració d’una
barraca de pedra construïda
pels veïns del poble, a càrrec
de l’alcalde Jaume Riba i del
president del Consell Comarcal, Xavier Boquete i amb la
presència de Jordi Batalla, regidor de l’Ajuntament d’Igualada. Tot seguit, hi va haver una
actuació dels gegants i els
Falcons de Vilanova d’Espoia,
acompanyats dels Falcons de
Vallbona d’Anoia.
A 2/4 de 3 va arribar el moment de gaudir de l’Olla de

Murri i la Cassola de Vinya,
gràcies a la feina dels veïns
de Vilanova d’Espoia que havien cuinat amb foc de llenya
els dos menjars. Es van vendre la totalitat dels 300 tiquets
disponibles, que incloïen la
degustació dels dos menjars,
una copa de cava o de vi i un
bunyol al preu de set euros.
Alta implicació dels veïns
La festa va ser molt participada. Cal destacar la implicació
dels veïns d’Espoia, que es
van bolcar totalment en l’esdeveniment. A més de donar
suport a l’Ajuntament durant el
període d’organització, els veïns van començar a treballar
amb la preparació del Caldo
de Murri i Cassola de Vinya el
dia anterior. El mateix diumenge, regidors i veïns van treballar des de les set del matí fins
les cinc de la tarda.

Cor Infantil Amics de la Unió, gran concert dels
Amics de la Música als Hostalets
ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Nom: .............................................
Cognom: .......................................
Població: .......................................
Telèfon: .........................................
Mail: ..............................................

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que es celebrarà a finals de mes.
Per més informació truca al tel. 93 804 24 52

El passat diumenge 15 de
novembre, els Amics de la
Música dels Hostalets de Pierola van oferir l’espectacle
Cançons de la lluna al barret
amb l’actuació del Cor Infantil
Amics de la Unió. Els seus integrants, d’entre 14 i 15 anys,
ja havien visitat la nostra població l’any passat i bona part
del nombrós públic que va assistir a l’auditori de Cal Figueres ho feia amb el bon record
que havien deixat. L’actuació
comptava amb una quarantena de cantaires que coordinaven les veus amb una acurada
coreografia i balls. Les peces
interpretades eren poemes de
Miquel Desclot musicats per
Josep Vila i Casañas, acompanyats al piano per Josep
Surinyac i la direcció de Josep

Vila i Jover.
Els espectadors van gaudir,
una vegada més, de la proposta dels Amics de la Música dels Hostalets de Pierola

i, després d’una hora de cançons, van forçar un bis dels
joves cantaires amb un llarg
aplaudiment.
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La Casa d’Oficis de Calaf farà
divulgació de la seva activitat
en energies renovables
CALAF / LA VEU

Els alumnes i professors de
la Casa d’Oficis de Calaf han
programat, per al dissabte 21
de novembre, una jornada divulgativa que es desenvoluparà en dos àmbits: de 10.00 h
a 13.00 h es podrà visitar al
mercat una exposició dels projectes de cotxe solar elèctric i
de cuina solar, entre d’altres
prototips.
A més, durant tot el matí també es podrà visitar la nova
instal·lació de calefacció que
els alumnes de la Casa d’Oficis han instal·lat a la Sala
d’Actes Municipal (c/ Mestre
Manel Giralt). Una bona manera de veure i conèixer de
primera mà les pràctiques que
realitzen aquests joves cala-

fins.Els alumnes i professors
de la Casa d’Oficis de Calaf
han programat, per al dissabte
21 de novembre, una jornada
divulgativa que es desenvoluparà en dos àmbits: de 10.00
h a 13.00 h es podrà visitar al
mercat una exposició dels projectes de cotxe solar elèctric i
de cuina solar, entre d’altres
prototips. A més, durant tot el
matí també es podrà visitar la
nova instal·lació de calefacció
que els alumnes de la Casa
d’Oficis han instal·lat a la Sala
d’Actes Municipal (c/ Mestre
Manel Giralt). Una bona manera de veure i conèixer de
primera mà les pràctiques que
realitzen aquests joves calafins.

L’AMPA de l’Institut organitza
una caminada al castell de
Castellar
CALAF / LA VEU

El proper diumenge 22 de
novembre l’AMPA de l’Institut
Alexandre de Riquer de Calaf organitza una caminada
al castell de Castellar, amb
visita a dins del recinte inclosa, una activitat que emmarca
dins dels actes solidaris amb
la Marató de TV3 d’enguany.
Així doncs, el que s’obtingui
amb la recol·lecta s’ingressarà
al compte de la Marató, que

aquest any se centra en la diabetis i l’obesitat.
La sortida de la caminada serà
a les 8.30 h des de davant de
l’Institut i amb cotxe, ja que
el desplaçament es farà amb
vehicle fins al nucli d’Aguilar
de Segarra. Des d’allà s’emprendrà una ruta a peu d’uns
10 km de recorregut. L’AMPA
oferirà coca i cafè a tots els
participants.

Calaf reunirà representants de Pastorets de tot
Catalunya el diumenge 29 de novembre
CALAF / LA VEU

Els Pastorets de Calaf arriben
aquesta temporada als 90
anys, un aniversari que celebraran amb diversos actes
extraordinaris, i que s’iniciarà
ja amb l’organització de la 1a
Jornada de Pastorets de Catalunya, el proper diumenge 29
de novembre.
Es tracta d’una jornada oberta
a tothom, i que reunirà a Calaf representants de Pastorets
de tot Catalunya, així com
experts en cultura tradicional,
escenografia, teatre… Al llarg
de tot el matí se celebraran diverses ponències: “Pastorets,
el secret d’un fenomen”, a càrrec del president de la Coor-

dinadora de Pastorets de Catalunya, Lleonard del Río; “Els
Pastorets i el teatre nadalenc
de tradició medievak”, amb la
comissària del Centenari 2016
de Folch i Torres, Lenke Kovacs; “Vivència dels Pastorets
en un entorn petit” a càrrec
de Mateu Fité, dels Pastorets
de l’Ametlla de Merola; “La
nova música dels Pastorets”,
amb el seu autor, Mn. Valentí Miserachs; “La iconografia
escenogràfica dels Pastorets” a càrrec de l’escenògraf
Joan Salvadó; “Els Pastorets,
porta d’entrada al fet teatral”
amb l’actor i director Daniel
Anglès; i “Pastorets, fidelitat
a una tradició” amb l’actor i

col·laborador dels Pastorets
calafins Antonino Mestres. La
matinal la tancaran les intervencions del diputat de Cultura de la Diputació, Joanjo
Puigcorbé, i l’alcalde de Calaf,
Jordi Badia.
A la tarda la jornada tindrà
una vessant més lúdica: a les
18.00 h es farà una representació reduïda dels Pastorets,
d’entrada lliure i gratuïta, i a
càrrec d’antics actors. En sortir, es presentarà les Jornades
Gastronòmiques que s’organitzen enguany amb motiu del
90è aniversari; concretament,
es podran tastar les “Patates
del dimoni”.

Els Pastorets Infantils de Calaf
estrenen pàgina de Facebook
CALAF / LA VEU

Aquesta setmana els Pastorets Infantils de Calaf han posat en marxa una nova pàgina
de Facebook, des de la qual
faran difusió de la seva activitat i aniran informant de les
novetats que preparen per a
aquesta temporada.
I és que fa ja molts dies que
els responsables i els joves
actors treballen intensament
per poder presentar el seu
espectacle, que de ben segur
tornarà a ser un èxit com en
l’edició anterior. Tot i la seva
edat, els actors i actrius dels
Pastorets Infantils assagen
seriosament i l’any passat van
sorprendre amb un espectacle

treballat i de gran qualitat.
Les representacions d’aquesta edició seran els dies 27 de
desembre i el 2 i el 6 de gener.

Ben aviat hi haurà les entrades disponibles a www.casaldecalaf.cat.

imbatible. Ha estat així històricament i és així avui. Vivim
temps convulsos. Assistim
atònits a actes incomprensibles. L’esport ens pot ajudar
a eradicar-los. No és cap casualitat que alguns dels atacs
es produïssin a tocar del partit
de futbol que jugaven França
i Alemanya. Perquè l’esport

ens uneix. Tant se val d’on
vinguem, la cultura que tinguem, la llengua que parlem o
la religió que professem. Fent
esport, ens entenem”.
Després de la presentació i les
fotos oficials, es van disputar
els partits de futbol-sala que
corresponien a aquesta jornada.

La Diputació actualitza la
cartografia topogràfica de Rubió L’EFSAS va presentar diumenge els seus equips
davant de nombrosos seguidors
municipis, així com les hecRUBIÓ / LA VEU

La Diputació de Barcelona
ha realitat l’actualització cartogràfica topogràfica urbana
digital 3D escala 1:1000 de
Castellgalí (Bages), Cubelles
(Garraf), Vallgorguina (Vallès Oriental) i Rubió (Anoia).
L’actualització d’aquesta cartografia facilita els treballs de
diagnosi, planificació i gestió
municipal, així com la presa
de decisions estratègiques
pels ajuntaments.
Per a la realització d’aquests
mapes, que han estat lliurats
als seus respectius ajuntaments, s’han cartografiat 582
hectàrees del municipi de
Castellgalí, 924 hectàrees de
Cubelles, 587 hectàrees de
Vallgorguina i 414 hectàrees
de Rubió. La a cartografia recull les hectàrees de sòl urbà
i urbanitzable de cada un dels

tàrees de sòl no urbanitzable
necessàries per a la planificació urbanística del seu àmbit
territorial.
Els mapes estan realitzats a
partir de les fotografies aèries
que es cartografien amb tècniques fotogramètriques i treball
de camp, estructurada en sis
fitxers que comprenen l’altimetria, la planimetria, toponímia,
vialer, polígons i model digital
del terreny, realitzats d’acord
amb les tècniques aprovades
per la Comissió de coordinació cartogràfica de Catalunya.
El cost de realització d’aquests
treballs, que ha assumit la Diputació de Barcelona, ha estat
de 28.290 € per la cartografia
de Castellgalí, 49.697 € per la
de Cubelles, 31.621 € per la
de Vallgorguina i 19.109 € per
la de Rubió.

CALAF / LA VEU

El poliesportiu de Calaf va
omplir-se de públic diumenge
passat amb motiu de la presentació dels sirepresentants
i entrenadors. Els babies, els
prebenjamins, els cadets i els
sèniors (femení, masculí A i
masculí B) van anar omplint
la pista, enmig dels aplaudiments de tothom. L’acte va
comptar amb la presència de
l’alcalde de Calaf, Jordi Badia,
s equips de l’Escola de Futbol
Sala Alta Segarra, i dels seus
qui va parlar del paper que
juga i ha de tenir l’esport en
l’educació i en la cohesió social, sobretot després d’atacs
com el que va viure París
aquest cap de setmana: “Perquè l’esport ha estat en el seu
origen un factor de civilització
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Esports
El Shum goleja l’IHC Calaf Grup (1-6) i complica la
situació a l’OK Lliga, abans de rebre al Barça
HOQUEI / DAVID VIA

Sempre hi han partits negatius,
tots els equips en tenen. El de
l’Igualada ha arribat aquest
passat cap de setmana, a Les
Comes, on varen caure per 1-6
en un partit marcat pels atemptats a París, ara fa una setmana.
Ambdós equips, més l’equip
arbitral, realitzaren un minut de
silenci en honor a les víctimes
d’aquests atemptats a França.
El xiulet del col·legiat trencà la
tensió d’aquest incident i centrà de nou, a afició i jugadors,
en el partit.
La primera part fou marcada
per un gran inici del conjunt
local, amb bones oportunitats
que no varen aconseguir transformar. El Shum es defensava
com podia i va anar de menys
a més, fins marcar el seu primer gol. Aquest es produí per
un tir llunyà que Ferrer desvià
a dins de la porteria. Els visitants es creixeren i dominaren
els compassos del partit des
d’aquell moment fins al final. A
falta de cinc per la finalització
de la segona part, multiplicaren
la diferència en el marcador
per dos, amb un gol de Garcia.
A falta de poc més d’un minut
per la conclusió de la primera
part, Daniel López obtingué

Caldes, a domicili. Aquest cap
de setmana però s’enfrontaran
al Barcelona FC, de nou, a Les
Comes.

Els igualadins van fer un partit desastrós davant el Shum. Foto: Joan Guasch.

una targeta blava, que deixà
els locals amb tres homes a la
pista.
En la segona meitat el joc del
combinat igualadí no millorà.
Tot i que es tingueren un parell de pals, un penal i una falta directa errada, foren els del
Shum, de nou, els qui ampliaren la diferència, gràcies a una
falta directa per acumulació
de faltes per part del Igualada,
que va ser transformada per
Sergi Parra.
Després d’aquest tercer gol, el
partit es complicava molt per

SORTEGEM

2

ENTRADES
PER A

I.H.C.

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

els anoiencs. Pol Galbas però
deixà clar que els igualadins no
es podien rendir i marcà un gol
que retallava distancies i iniciava una possible remuntada.
Aquesta possibilitat desaparegué pocs minuts després quan
Sergi Pla rebé una targeta blava que donà una falta directa
als visitants. El Shum no la
desaprofità i amplià la distància en el marcador per quarta
vegada.
En els últims cinc minuts el
Igualada provocà dues faltes
directes més per targetes blaves (Dani López la primera i
Baliu la segona). Els visitants
les transformaren totes dues
per acabar el partit amb un
contundent i negatiu 1-6.
Després d’aquest resultat,
l’Igualada es col·loca dotzè en
la taula de l’OK Lliga, amb nou
punts, superats per el mateix
Shum. L’aspecte positiu dels
anoiencs, a diferència de quasi

tots els altres equips de la classificació, és que tenen encara
un partit per disputar, contra el

OK Lliga Masculina
Jornada 8
Igualada HC - SHUM Balder Tècnica 		1-6
FC Barcelona Lassa - CE Noia Freixenet 		5-1
CE Moritz Vendrell - Vallès CP Calafell 		4-2
Club Patí Vic - CH Lloret Vila Esportiva 		5-2
Coinasa Liceo HC - CP Vilafranca		7-1
Reus Deportiu - CP Voltregà 		4-2
ICG Software Lleida - Hockey Cerceda 		2-6
Enrile PAS Alcoi - CH Caldes Recam Laser 		5-5
1. Club Patí Vic
2. Coinasa Liceo
3. FC Barcelona
4. Reus Deportiu
5. Noia Freixenet
6. Vilafranca
7. Moritz Vendrell
8. ICG Lleida
9. Voltregà
10. Lloret
11. SHUM Tècnica
12. Igualada HC
13. Caldes
14. Cerceda
15. Calafell
16. Enrile Alcoi

PT
19
18
18
17
14
13
11
10
10
10
9
9
8
5
4
1

j
7
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
7
7
8
8
8

g
6
6
6
5
4
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
0

Jornada 9
IGUALADA - FC Barcelona
Noia Freixenet - Moritz Vendrell
Calafell - Vic
Lloret - Liceo
Vilafranca - Reus Dep.
Voltregà - ICG Lleida
Cerceda - Enrile Alcoi
Shum - Caldes

e
1
0
0
2
2
4
2
1
1
1
0
0
2
2
1
1

p
0
2
2
1
2
1
3
3
4
4
5
4
3
5
6
7

gf
28
45
42
29
27
26
29
28
21
19
27
18
25
23
21
20

gc
11
24
21
23
25
21
31
34
26
29
28
21
28
39
32
35

IHC CALAF GRUP 1 (0/1)
Equip Inicial: Elagi Deitg, Ton
Baliu, Met Molas, Sergi Pla,
Pol Galbas (1) Equip Suplent:
Tety Vives, Joan Muntané, Daniel López, Nil Garreta, Alex
Ferrer.
SHUM 6 (2/4) Equip Inicial:
Marcel Luzon, Sergi Parra (3),
Lluis Ferrer (1), Adrià Sais,
Diogo André Neves (1) Equip
Suplent: Alexandre Garcia (1),
David Gelmà, Enric Nuñez, Ignasi López, Ferran García.
GOLS: PRIMERA PART: 0-1
Lluis Ferrer (Minut 7:30), 0-2
Ferran García (Minut 20). SEGONA PART: 0-3 Sergi Parra
(Minut 11:30, FD), 1-3 Pol Galbas (Minut 16), 1-4 Sergi Parra
FD (Minut 20, FD), 1-5 Sergi
Parra (Minut 23, FD) 1-6 André
Neves (Minut 23.30, FD).
Més info a http://ihc.blog.cat

1a Nacional Catalana
Jornada 9
CP Folgueroles - HP Tona 		3-6
CP Taradell COS FísicWell - HC Sant Just 		6-3
Cambrils CH - CP Hoquei Olot B-Sensible 		4-4
Himel Capellades HC - GEiEG 		3-0
Mesoestètic CP Congrés - HC Ripoll 		3-3
CP Roda de Ter - CE Noia Freixenet B 		7-10
HC Alpicat - CH Caldes Recam Laser B 		3-2
CP Masquefa (Descansa)
1. H. Capellades
2. HC Alpicat
3. CP Taradell
4. HP Tona
5. GEiEG
6. Noia Freixenet B
7. HC Sant Just
8. Olot B
9. Folgueroles
10. Cambrils
11. Caldes B
12. Ripoll
13. Congrés
14. Masquefa
15. Roda de Ter

PT
20
19
18
17
16
14
14
10
10
8
8
8
8
5
0

j
9
8
8
9
9
8
8
9
8
9
8
8
8
8
9

g
6
6
6
5
5
4
4
2
3
2
2
2
1
1
0

e
2
1
0
2
1
2
2
4
1
2
2
2
5
2
0

p
1
1
2
2
3
2
2
3
4
5
4
4
2
5
9

gf
39
51
34
45
32
43
33
33
26
31
31
30
28
27
31

gc
28
36
22
35
31
36
28
38
33
40
35
37
27
37
51

SORTEIG D’UNA BICICLETA
Nom
Adreça
Localitat
Tel. mòbil
Email

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).

S’ha d’enviar la butlleta a

al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

Esports
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futbol 1A CATALANA G2

futbol 2A NACIONAL FEM.

Jornada 11
CF Reddis
Terrassa
Santboià
Castelldefels
Catllar
Vilaseca
Igualada
Amposta
Vilanova

Jornada 9
Sant Gabriel
Son Sardina
Seagull
Blava Roca
Espanyol
Europa
Pallejà

3-1
4-4
2-1
1-3
1-2
1-2
0-0

			
1 Seagull
2 Barcelona
3 L´Estartit
4 Levante
5 Son Sardina
6 AEM
7 Blava Roca
8 Espanyol
9 Sant Gabriel
10 Pallejà
11 Igualada
12 Europa
13 Collerense B
14 Cerdanyola

Pt.
27
25
18
16
15
14
13
11
10
9
8
6
4
3

0-1
1-0
1-1
2-1
2-3
1-0
3-1
0-1
1-0

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

Viladecans
Balaguer
Vista Alegre
Sant Ildefons
Rapitenca
Torredembarra
Lleida B
Suburense
Jesus Maria
g
6
6
6
5
6
5
5
5
5
5
5
4
3
3
3
1
1
0

e
3
3
3
5
1
4
3
3
3
3
2
4
5
2
1
2
1
2

p
2
2
2
1
4
2
3
3
3
3
4
3
3
6
7
8
9
9

gf
20
20
15
20
22
16
18
16
16
13
17
15
18
21
15
9
9
4

gc
11
13
11
9
14
9
11
12
12
11
15
17
22
17
28
23
26
23

Jornada 12
Jesús y Maria - Amposta
Balaguer - Vilanova G.
Viladecans - Terrassa FC
Vista Alegre - Reddis
Torredembarra - Santboià
St. Ildefons - Vilaseca
Rapitenca - Castelldefels
Lleida B - El Catllar
Suburense - IGUALADA

Collerense B
Levante
Cerdanyola
AEM
Barcelona
L´Estartit
Igualada
p
9
8
6
4
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1

G
0
1
0
4
3
2
1
2
1
3
2
0
1
0

E
0
0
3
1
2
3
4
4
5
4
5
7
7
8

P
21
34
22
23
20
16
14
10
18
7
8
7
3
6

Gf Gc
9
4
15
17
17
12
22
9
17
14
17
16
15
25

Jornada 10
IGUALADA-Seagull
Levante Las Planas-Blava Roca
Cerdanyola-Son Sardina
Collerense B-Pallejà
Barcelona-St. Gabriel
L’Estartit-Espanyol
AEM Lleida-Europa

Resultats de tots els equips del CF Igualada
RESULTATS (14-15/10/2015)
CF IGUALADA

LLEIDA ESP. TERRAFERMA "B"

3-1

PALLEJÀ CF "A"

CF IGUALADA

2-1

VETERANS

CF IGUALADA

1-2

JUVENIL A

CF IGUALADA

STOITCHKOV BARCELONA "A"
BLANCA SUBUR CF "B"

JUVENIL B

RIBES CD "C"

CF IGUALADA

1-1

SAN MAURO UD "A"

CF IGUALADA

3-3

CADET B
CADET C
INFANTIL A

EF BARBERA ANDALUCIA "A"
CF IGUALADA
PIERA AE "A"

CF IGUALADA
LA PLANA RODONA FC "B"
CF IGUALADA

4-1
retirat

INFANTIL B

CF IGUALADA

INFANTIL C

MANRESA CE "B"

RIBES CD "A"
CF IGUALADA

0-4
4-0

INFANTIL D

CF IGUALADA
CF IGUALADA

SAN MAURO UD "B"
ESCOLA F. GAVÀ "A"

3-2

ALEVÍ A
ALEVÍ B

SITGES UE "A"

CF IGUALADA

8-0

ALEVÍ C

MERCANTIL CE "B"

CF IGUALADA

5-2

ALEVÍ D

CF IGUALADA

BERGA CE "B"

9-0

ALEVÍ E

VILANOVA GELTRÚ CF "B"

CF IGUALADA

2-5

ALEVÍ F

CATALONIA UB "B"

CF IGUALADA

6-2

ALEVÍ G

CF IGUALADA

STA COLOMA QUERALT "A"

2-3

BENJAMÍ A

CF IGUALADA

NATACIÓ TERRASSA "A"

5-1

BENJAMÍ B

RIBES CD "A"

CF IGUALADA

4-4

BENJAMÍ C

CAN RULL ROMULO TRONCHONI "B"

CF IGUALADA

4-4

BENJAMÍ D

CF IGUALADA

3-3

BENJAMÍ E

CF IGUALADA

ESPLUGUENC FA "A"
MAS CATARRO CF "A"

BENJAMÍ F

CORNELLA UD "F"

CF IGUALADA

0-0

BENJAMÍ G

CALAF UD "A"

CF IGUALADA

1-3

BENJAMÍ H

CF IGUALADA

MOLINS DE REI "B"

1-1

PREBENJAMÍ A

FATIMA FC "A"

CF IGUALADA

1-10

PREBENJAMÍ B

MAS CATARRO CF "B"

CF IGUALADA

0-9

PREBENJAMÍ C

CAPELLADES CF "A"

CF IGUALADA

6-2

PRIMER EQUIP MASC.
PRIMER EQUIP FEM.

CADET A

JUV- CADET FEM.
CAD-INF FEM.
INF- ALEVÍ

CF IGUALADA

FONTSANTA-FATJÓ CD "A"
INCRESA ATLETICO CLUB FUTBOL "A"
CF IGUALADA
FONTSANTA-FATJÓ CD "A"

CF IGUALADA
ALEV-BENJ-PREBENJ FEM.A
CERDANYOLA VALLES FC
ALEV-BENJ-PREBENJ FEM.B
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Gran victòria contra el Lleida B
FUTBOL / LA VEU

La presentació oficial dels
equips del CFI que se celebrava dissabte a Les Comes no
podia ser més lluïda que amb
una victòria del primer equip, i
els nois de Berrocal no van fallar i van imposar-se al Lleida B
per un 3-1.
L’escenari del partit va ser clau
en el resultat final, perquè unes
2000 persones (entre elles tots
els jugadors dels equips base
del club) van concentrar-se al
camp i els seus ànims van ser
decisius per motivar l’equip.
El partit, però, va començar
desfavorable per l’Igualada,
que veia com a només 4 minuts de joc, els lleidatans inauguraven el marcador robant
una passada cap al porter.
Lluny de decaure, els blaus
van reaccionar amb molta rapidesa i, 2 minuts més tard, Eloi
empatava el partit.
El Lleida es movia molt bé i

aconseguia crear ocasions,
però l’Igualada dominava el
partit i, al minut 12, després
d’una centrada de Martí Just
que Fran va pentinar i va acabar als peus d’Eloi, els blaus
aconseguien el segon gol.
Tan sols va haver de passar
un quart més perquè l’Igualada sentenciés el partit amb el
tercer gol, una falta directa que
Jonhy va xutar magistralment.
La segona part va ser de clar
domini blau, amb un Lleida to-

cat per un resultat força complicat de remuntar. Un pal de
Fran a pocs minuts del final i
alguna altra jugada podrien haver fet augmentar encara més
el marcador.
CF IGUALADA: Yannick, Bernat, Martí Lliró, Bacha, Ton
(David Pacheco 75’ – Iñaki Baz
82’), Fran, Martí Just (Joan
Redondo 75’), Jonathan (Jordi
Castellano 75’), Eloi (Eric González 63’), Pau i Òscar.

3-0

1-2

1-2

3-3

2-2
1-2

CF IGUALADA

6-1

FONTSANTA-FATJÓ CD "A"
CF IGUALADA

6-4
4-7

Partits del proper cap de setmana
CATEGORIA
DIA
HORA
LOCAL
VISITANT
CAMP
1-PRIMER EQUIP
DIUMENGE 17:00
CF SUBURENSE 'A'
CF IGUALADA
1- VETERANS
DISSABTE 15:30
FC MARTINENC 'A'
CF IGUALADA
2-JUVENIL 'A'
DIUMENGE 12:00
EFO 87 'A'
CF IGUALADA
2-JUVENIL 'B'
DESCANSA
3-CADET 'A'
DISSABTE 11:15
CF IGUALADA
CE BASE OLÈRDOLA 'A'
A
3-CADET 'B'
DIUMENGE 12:00
CF IGUALADA
AE SANT VICENÇ 'A'
A
3-CADET 'C'
DISSABTE 12:30 CF HOSTALETS DE PIEROLA 'A'
CF IGUALADA
4-INFANTIL 'A'
DISSABTE 9:30
CF IGUALADA
ESCOLA F. GAVÀ 'D'
A
4-INFANTIL 'B'
DIUMENGE 10:00
ESCOLA F. GAVÀ 'C'
CF IGUALADA
4-INFANTIL 'C'
DISSABTE 13:15
CF IGUALADA
UE RUBÍ 'B'
A
4-INFANTIL 'D'
DISSABTE 13:00
AE MARTORELL 'D'
CF IGUALADA
5-ALEVÍ 'A'
DIUMENGE 15:00
CF TECNOFUTBOL 'A'
CF IGUALADA
5-ALEVÍ 'B'
DISSABTE 11:30
CF IGUALADA
CF VILANOVA I LA GELTRÚ 'A'
B
5-ALEVÍ 'C'
DISSABTE 11:30
CF IGUALADA
CF JUNIOR 'A'
B
5-ALEVÍ 'D'
DISSABTE 12:30
CE MOIÀ 'A'
CF IGUALADA
5-ALEVÍ 'E'
DISSABTE 16:00
CF IGUALADA
ESCOLA F. GAVÀ 'E'
B
5-ALEVÍ 'F'
DIUMENGE 12:00
CF IGUALADA
CF CORBERA 'A'
B
5-ALEVÍ 'G'
DIUMENGE 12:00
UD SAN MAURO 'A'
CF IGUALADA
6-BENJAMÍ 'A'
DIUMENGE 14:15
ESCOLA F. GAVÀ 'A'
CF IGUALADA
6-BENJAMÍ 'B'
DISSABTE 13:00
CF IGUALADA
FC SANTBOIÀ 'B'
B
6-BENJAMÍ 'C'
DISSABTE 10:00
CF IGUALADA
CE MANRESA 'A'
B
6-BENJAMÍ 'D'
DISSABTE 13:15
Pª BARC. CINC COPES 'A'
CF IGUALADA
6-BENJAMÍ 'E'
DISSABTE 10:30
CD RIBES 'B'
CF IGUALADA
6-BENJAMÍ 'F'
DIUMENGE 10:00
CF IGUALADA
AE MARTORELL 'A'
B
6-BENJAMÍ 'G'
DISSABTE 10:00
CF IGUALADA
CF CAPELLADES 'B'
B
6-BENJAMÍ 'H'
DIUMENGE 9:00
AT INCRESA 'B'
CF IGUALADA
7-PREBENJAMÍ 'A' DIUMENGE 10:00
CF IGUALADA
UD LA TORRE DE CLARAMUNT 'A' A
7-PREBENJAMÍ 'B' DIUMENGE 10:00
CF IGUALADA
AE PIERA 'B'
B
7-PREBENJAMÍ 'C' DIUMENGE 11:45
CF IGUALADA
FC FÀTIMA 'A'
B
8-FEMENÍ 'A'
DIUMENGE 16:00
CF IGUALADA
CE SEAGULL 'A'
A
8-FEMENÍ 'B'
DIUMENGE 10:30
CF MOLINS DE REI 'A'
CF IGUALADA
8-FEMENÍ 'C'
DESCANSA
8-FEMENÍ 'D'
DISSABTE 13:00
CF IGUALADA
RCD ESPANYOL 'B'
B
8-FEMENÍ 'E'
DIUMENGE 10:00
CF IGUALADA
CD SAN GABRIEL 'A'
A
8-FEMENÍ 'F'
DISSABTE 16:00
CF IGUALADA
FC LEVANTE LAS PLANAS 'A'
B

Derrota injusta del femení a l’últim minut
Dura derrota la que va patir diumenge el primer equip
femení contra el Pallejà. Un
resultat injust que es va resoldre a l’últim minut i que no demostra la bona feina feta per
l’equip igualadí, que es posava per primer cop a les ordres
dels nous entrenadors, Ton
Mayor i Jordi Torres.
Les blaves van sortir al camp
serioses i concentrades i això
va permetre que s’avancessin
al marcador al minut 11 de joc,
gràcies a una rematada de
cap de Mariona que establia

el 0-1. Amb l’avantatge igualadí, el partit es va intensificar
i també es va endurir, però
l’Igualada controlava força
bé les ocasions de perill que
creaven les locals. Amb tot, el
Pallejà aconseguia empatar el
partit al minut 45.
A la segona part, l’Igualada
es va mostrar més incisiu i va
crear molt perill a la porteria
rival, amb força ocasions clares de gol, tot i que cap es va
materialitzar. Però els minuts
finals van ser fatídics pel conjunt blau. L’equip es quedava

amb 10 jugadores per l’expulsió de Mariona per doble groga i, ja en temps de descompte, un xut afortunat feia que el
Pallejà aconseguís el segon
gol que els donava la victòria.
C.F. IGUALADA: Noelia Garcia, Elena Alert (Janet Mendoza 54’), Queralt Gómez, Carla
Navarro , Esther Soler, Núria
Miquel (Anna Bernadí 89’),
Jèssica Pablos (Marta Sáez
76’), Míriam Solies, Mariona
Marsal, Judit Pablos, Pilar
Soto (Marina Salanova 54’).
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Juvenil A: Quim Torras, Adrián Palanca, Aleix Caldarella, Pol Chafer, Pol Felip, Richard
Mansusu, Borja Soriano, Gonzalo Nieto, Juan Serrano, Sergi Domenech, Fermin Robledillo, Jaume Borràs, Toni Martí, Marc Panadès, Vicenç Pulido, Jonatan López, Guillem Lampreave, Josep Colom, Pol Piqué. Entrenadors: Salva Compte, Joan Gomis. Patrocinador:
PS31 Outlet Primeres Marques.

Juvenil B
Marc Riba, Eric Compte, David Calleja, David Ramirez, Hamz Outalha, Roger Tomàs, Guillem Aragonés, Aleix Domingo, Oriol Oropesa, Marc Lara, Òscar Martinez, Pere Valenzuela, David Plaza, Nil Soriano i Quim Aguilar. Entrenadors: Kevin Mangut i Pepe Ruiz.
Patrocinador: Restaurant Exquisit.

Cadet A: Seth Vega, Moisés Corbacho, Roc García, Roger Soriano, Pol Quintana, Alex
Fabregat, Alex Estruch, Gabriel Campillo, Roger Prieto, Xavier Guerrero, Raúl Arroyo, Domènec Sellarés, Valeri Riba, Albert Llarás, Marc López, Albert Masegosa, Pol Jato, Daniel
Doncel, José Antonio Maldonado. Entrenadors: Sergi Sancho i Kevin Mangut. Patrocinador: Restaurant Selecte

Cadet B
Oriol Roset, Pol Berbel, Oriol Vall, Àlex Moyes, Daniel Sanchis, Raimon Quilez, Carles
Rocaspana, Sergi Ramos, Eduard Segura, Pere Albet, Nil García, Dragos-León Aioanei i
David Rovira. Entrenadors: Manel Jubert i Albert San José. Patrocinador: Toyota

Cadet C
Albert Jiménez, Joel Santaularia, Noah Jiménez, Iván Pallarés, Álex Iglesias, Marc Camins, Albert Poch, Roger Arroyo, Enric Pregonas, Joan Andreu, Jordi Martí, Mark Maldonado, David Martín, Pau Ollé, Sergio Cortés, Yassir Akhazzan, Izan Pacheco, i Ramiro
Manuel Pérez. Entrenadors: David Morales i Pol Piqué. Patrocinador: Cristalería Iglesias

Infantil A
Daniel Pérez, Genís Parras, Bruno Moral, Ben-hur Rodríguez Pau Solé, Marc Bernal,
Franc Samaniego, Marc González, Miquel Adrio, Marc Rodríguez, Brian García, Adrián
Cuerva, Raúl Moreno, Adrián López, Marco Berrocal, Eric Trenado. Entrenadors: Jesús
Milán i David Milán. Patrocinador: Restaurant l’Antiga Masia

Infantil B
Quim Bernadí, Ramon Vich, Aleix Vicent, Carles Riba, David Montes, Roger Morera, Daniel
Almir, Roger Beumala, Ian Fernández, Jon Gil, Marc Craus, Xavi Villatoro, Bruno Serrano,
Sergi Bisbal, Alejandro Barranco, Guim Piqué, Artur Romeu, Hector Hornas. Entrenadors:
Sergio Gámez i Jonny López. Patrocinador: Cal Passanals

Infantil C
Ivan Moreno, Manel Valls, Arnau Florensa, Mikel Martín, Joel Valdivieso, Pol Robert, Guillem Manchon, Gabriel Balsells, Marc Llaràs, Gerard Cuadras, Dani Arroyo, Sami Khemais,
Marc Elvira, Ruben Dueñas, Derek Navarro, Marc Martínez, Isaac Olmo, Gerard Pujol.
Entrenadors: David Milán i Vicenç Pulido. Patrocinador: Restaurant l’Antiga Masia

D E L’A N O IA

Esports

DIVENDRES
20 de novembre de 2015

33

Infantil D
Jesus Serrano, Alex García, Adrián Gavilan, Pau Buchaca, Edgar Corrons, Arnau Salat,
Aleix Claramunt, Marc Compte, Joan Martí, Carles Cervera, Joel Casellas, Ignacio Fajardo, Aleix Junyent, Derek Ferret, Radouane Berbri, Bernat Moncunill. Entrenadors: Joan
Gomis i Gonzalo Nieto. Patrocinador: Assegurances Junyent

Aleví A
Marc Giralt, Victor Navarro, Alex Clemente, Arnau Cañas, Victor Hugo Chamusca, Rafa Villegas, Eric Hill, Iker Rivero, Joel Blancafort. Entrenadors: Jordi Lliró i
Martí Just. Patrocinador: Restaurant Exquisit.

Aleví B
Marc Barrios, Jairon Rubén Espinosa, Àlex Bolaños, Àlex Ramírez, Marc Valls, Mateo Vidal, Jaume Passola, Aarón Trenado, Aarón González, David Sánchez, Pol Suárez, Arnau
Esteve, Dani Herráiz. Entrenadors: Adrià Domènech i Pau Vidal. Patrocinador: Mc Donald’s

Aleví C
Joan Benet, Xen Alert, Joel Hernández, Adrià Pérez, Guifré Bernabeu, Jan Moreno, Yerai Oller, Jan Claramunt, Pau Fernández, Izan Ruiz. Entrenadors: Mario
Martínez i Adrià Sánchez: Patrocinador: Servisimó.

Aleví D
Kristian Ocaña, Joel Márquez, Gerard Pérez, Gerai Gómez, Roger Félez, Sergi
Félez, Àlex Cáceres, Dídac Castillo, Samuel Mosca, Luís Alejandro Hernández.
Entrenadors: José A. Morata i Juan Martín. Patrocinador: Alain Afflelou

Aleví E
Oriol Martínez, Arnau Pérez, Oscar Camacho, Jan Beumala, Pau Barrado, Cèsar Gallardo,
Héctor Samaniego, Yerai Vilches, Aaron Arroyo, Guillem Domènech, Pablo Martínez, Mikel
Pérez, Benet Marquès. Entrenadors: Juanma Fajardo i Pere Valenzuela. Patrocinador:
Tallers Fermí Valls

Aleví F
Vitia Fabregat, Nil Fernandez, Raúl León, Jan Bordes, Oleguer Balsells, Ferran
García, Axel Camarero, Izan Pardo, Eric Martínez, Jordi Florensa. Entrenadors:
David Morales i Cristian Aguilera. Patrocinador: Restaurant El Jardí

Aleví G
Isaac Cazorla, Arnau Fernández, Marc Ortega, Quim Casas, Pol Turu, Arnau Pujol, Gerard
Amer, Juli Caro, Ruben Serrano, Gerard Vives, Pau Conejos, Joan Pujolà, Diego Alaminos,
Gerard Regordosa. Entrenadors: Tuatxo Mas i Borja Soriano. Patrocinador: Asador Mesón
El Abuelo
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Benjamí A
Biel Reinaldo, Joel Oya, Adria Sevilla, Pol Romeu, Juan Espinar, Àlex Peñas,
Cesc Riba, Arnau Monleón, Alex Valldaura, Sergio Molina, Héctor Miranda. Entrenadors: Arnau Tomàs i Pere Santano. Patrocinador: MC By Cala

Benjamí B
Pol Moyes, Marc Serrano, Josep Serrano, Roger Raja, Alex Pulido,Oriol Martínez, Pep Jiménez, Unai García, Aaron Francisco, Mauro Garcés. Entrenadors:
Juanma Fajardo i Sergi Borrega. Patrocinador: Calçats infantils Moskids

Benjamí C
Roger Mata, Pau Villegas, Adrian González, Cristian González, Isaac Majada,
Oscar Zajara, Isaac Artigas, Iker Leon. Entrenadors: Xabi Minaya i Sergi Domènech. Patrocinador: Viatges Àgora Destins

Benjamí D
Pepe García, Guillem Vicent, Jem Cerón, Asier Ibáñez, Alex Walter Nolazco, Nil
Salgado, David Callejas, Julen Parra, Alessio Moreno, Pau Costa. Entrenadors:
Marc Pablos i Carles Andreu. Patrocinador: Electrodomèstics Milar Martínez

Benjamí E
Jan Miras, Oriol Berenguer, Mubarek Rodríguez, Biel Navas, Alejandro Caro,
Ibai Valle, Adrián Vinagre, Jan Subirana, Xavi Velasco, Gerard Junyent. Entrenadors: Adrià Sánchez i Juan Serrano. Patrocinadors: Òptica Rodrigo

Benjamí F
Biel Santaularia, Èric Fernández, Eloi Mañé, Joel Iglesias, Arnau Simón, Nil Hinojosa, Jordi Malet, Alfonso Alonso, Oscar Chamero, Nadir Boutaler, Adria Simón.
Entrenadors: Carles Andreu i David Plaza. Patrocinador: Cristalería Iglesias

Benjamí G
Biel Pérez, Kevin Morán,Biel Gavilán, Joel Fontana, Roger Comellas, Walid Outalha, Marc Soler, Àlex Bocache, Ayman Mesmoudi, Pol Busquets, Robert Hornos.
Entrenadors: Bacha Lominadze i Frank Martínez. Patrocinador: Assistencial Anoia

Benjamí H
Aitor Elvira, Aran Vidal, Yeray Martinez, Unai Gómez, Hugo Ramirez, Adrià Olmo,
Jou Parramona, Aleix Massana, Daniel Martínez, David Ruiz. Entrenadors: Víctor González i Roger Tomàs. Patrocinador: Calaf Industrial

D E L’A N O IA

Esports

DIVENDRES
20 de novembre de 2015

35

Prebenjamí A
Joel Parra, Guillem Pérez, Narcís Gabarró, Guillem Mercadé, Biel Núñez, Marc
Campillo, Aitor Martin, Sergio Luque, Alexandru Cezar Cojan, Pol Sanz, Ton
Riba. Entrenadors: Pere Santano i David Calleja. Patrocinador: Pinturex

Prebenjamí B
Adria Sendra, Antonio Bonet, Àlex Redondo, Jan Gironés, Aitor González, Martí
Marsal, Antonio Rusu, Artur Mañe, Hugo Pajares, Biel Bernadi, Biel Bosch, Nico
Serrano. Entrenadors: Felipe Orozco i Hamza Outalha. Patrocinador: Joieria Anhel

Prebenjamí C
Quim Llorens, Jordi Graells, Martí Gallart, Adrián Fontana, Pol Fernández, Toni
Bisbal, Joel Ruiz, Arnau Pujola, Jan Ticó , Larson Junior Chamusca. Entrenadors: Xabi Minaya i Richard Mansusu. Patrocinador: Bratia

Femení B
Laia García, Èlia Isart, Paula Peralta, Júlia Tomàs, Anna Bernadí, Yaiza Angullo, Carla
Roset, Carla Gamisans, Laura Ribas, Aitana Hornas, Andrea Garrido, Míriam Bueno, Jana
Marimón, Gemma Espasa, Júlia Costa. Entrenadors: Josep Mª Segura i Jordi Bisbal. Patrocinador: La Bona Espardenya

Femení C
Anna Martinez, Cesca Vidal, Berta Poch, Meritxell Pujol, Carla Hurtado, Aida
Llavall, Laia Ramon, Andrea Lopez. Entrenadors: Jordi Bisbal i Josep Mª Segura.
Patrocinador: La Bona Espardenya

Femení D
Ainhoa Agudelo, Marta Olivé, Lian Carbonero, Laura Mas, Ona Barron, Anna
Sanchez, Anna Torras, Mariona Garcia, Veronica Garcia. Entrenadors: Jordi Torres i Júlia Tomàs. Patrocinador: Cal Passanals

Femení E
Aina
Perez Castro, Anna Font, Laia Arroyo, Paula Compte, Carla Laguna,
Carla Calbó, Aina Perez Robles, Aura Lleixa. Entrenadors: Noèlia García i Anna
Bernadí. Patrocinador: Cal Passanals

Escoleta del CFI
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Escoleta del CFI

Primer Equip

Femení A

Bon partit tot i la derrota del primer equip de l’Handbol Igualada
HANDBOL / LA VEU

CEH Barcelona Sants UBAE
28 – 24 CHI
Ton Casellas. El passat dissabte a les 6 de la tarda es va disputar al barri de Sants el partit
que enfrontava el Barcelona
Sants UBAE i l’Igualada, corresponent a la setena jornada
de Segona Catalana.
Els igualadins volien tornar a
mostrar bon joc després de
dues derrotes seguides i amb
males sensacions, el Barcelona Sants en canvi, volia seguir
amb la seva bona ratxa que els
permet ser invictes.
El partit va començar amb un
ritme de joc molt accelerat i un
plantejament seriós per part
dels dos equips, que es reflectia en un marcador molt igualat.
Tot i així, el Barcelona Sants
anava sempre per davant i
gràcies al porter igualadí - David de la Cerda – no van poder
aconseguir un major avantatge. Això va ajudar a l’Igualada
a aconseguir posar-se per davant, però finalment la part va
acabar amb un avantatge local
per 13 a 10 que evidenciava
aquesta igualtat.
Durant tota la segona part la
tònica va ser semblant a la de
la primera. En el joc dels igualadins es va notar la confiança

en atac que els faltava en els
últims partits, i van estar lluitant
per no deixar ampliar l’avantatge dels locals, tot i que amb
certes dificultats per culpa d’un
arbitratge, si més no, rigorós.
Per part del Barcelona Sants,
els jugadors van desplegar un
joc molt ràpid i eficaç que els
va permetre crear moltes ocasions amb poca cosa. Els igualadins van resistir però el marcador final va ser de 28 a 24.
Així doncs, un partit que potser els igualadins mereixen
guanyar però tot i així en van
marxar amb bones sensacions i amb un regust agredolç
per culpa del arbitratge, que
almenys els va servir per jugar sota pressió. La setmana
vinent l’Igualada rep la visita
del Súria, empatats a la classificació.
Entrenats per José Manuel
García, van jugar: David de
la Cerda (12. a/33%) i Jordi
Bermejo (1/2), com a porters.
Roger Calçada (1), Esteban
Lezama (2), Jordi Vilarrubias
(1), David Cubí (1), Dani Fons,
Rubén Álvarez (3), Pere Sendra (4), David Díaz (5), Òscar
Visa (5) i José Ramallo (1).
Sènior femení
Handbol Gavà 22 – 16 Club
Handbol Igualada

Jordina Marsal. Diumenge 15
de novembre les jugadores del
primer equip del Club Handbol
Igualada es van desplaçar a
Gavà per disputar el 8è partit
de Lliga Catalana.
El cap de setmana passat van
disputar un partit molt igualat que malauradament no va
acabar amb la victòria a favor.
Això els va fer sortir motivades
i amb forces, disposades a sumar dos punts a la classificació.
El partit va iniciar amb un minut de silenci en record a les
víctimes de l’atemptat de París. Amb el toc de xiulet les de
Gavà van començar a desplegar el seu joc ràpid i fluid amb
ganes de voler agafar distàncies al marcador, però una
bona defensa de les visitants
i les successives aturades de
la portera van frenar les forces
inicials. Les igualadines amb
constància i bona mobilitat en
atac no donaven opcions a les
rivals per augmentar la diferència desitjada. El marcador,
sempre favorable a l’equip local es va mantenir força ajustat
acabant la mitja part amb un
resultat de 13 a 9.
A la segona part l’Igualada va
sortir amb més força buscant la
remuntada, que era fàcilment

assequible. Les locals sense
fer un gran joc van estar més
encertades de cara a porteria i les igualadines van anar
a remolc fins al final del parit.
Les pèrdues de pilota i alguna expulsió en moments clau
va perjudicar a l’equip visitant.
Acabant amb un resultat final
de 22 a 16.
Les noies de l’Igualada seguiran treballant amb esforç per
poder millorar els resultats adversos d’aquestes últimes jornades.
Entrenades per Josep Garcia
van jugar pel Club Handbol
Igualada: Laura Baraldés, Jordina Marsal, Laura Ferrera,
Maria Noguera, Marta Muñoz,
Raquel Arnau, Alicia Nieto, Ainoa Rizo, Lola Lomas, Anna
Vázquez i Júlia Estany.

Altres resultats:
ASME Voramar 26 – 25 Club
Handbol Igualada infantil m.
Van jugar: Agustín, Bernat, Edgar, Dani ,Eric ,Biel, Guillem,
Dimas, Pol, Sergi, Marc M.
Isaac i Igor. Entrenats per Roger i Laura.
Suria 12 – 4 Club Handbol
Igualada Atlètic aleví mixt
Dirigits per Nico Orozco, van
jugar: Anton Aguilera, Xavier
Malpartida, Guerau Llansana,
Arnau Vargas, Oriol Pou, Jan
Estévez i Alvaro Muñoz.
Club Handbol Igualada Special 12 – 3 Aspasur
Jugadors: Àlex Navarro (8
gols) Alba Nieto (1) Yomar (1)
David Cobos (2) Manel Cañete, Jennifer, Manolo Lumbreras, Imanol (12 parades).
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El CBI, en un moment esplèndid
BÀSQUET / LA VEU

El partit del sènior masculí A a
Castellbisbal, de la Lliga EBA,
començava molt igualat entre
els dos equips, amb intercanvis de bàsquets fàcils després
de bones defenses. Poc a poc
els blaus perdien confiança i
això provocava una relaxació
en defensa que va donar peu
a la gran anotació de l’equip
local durant els últims minuts
de quart. Un gran encert des
de la línia de triple, amb l’anotació de tres triples per part del
mateix jugador, ferien a l’equip
visitant que ja res podia fer per
intentar igualar el parcial, que
va ser de 25-17.
En el segon quart, cada vegada més còmodes en atac, els
jugadors de Raül Caballero
i Pep Piqueras aconseguien
ajustar el marcador amb atacs
llargs i treballant molt dur en
defensa. Podien apropar-se al
marcador perillosament, i trobar-se cada vegada més forts
al rival. El CB Castellbisbal va
passar el seu pitjor període
anotant quasi tots els punts
des de la línia de tir lliure, sense trobar debilitats per atacar
en l’equip d’Igualada. El parcial va ser de 16-20, que col·
locava un marcador a la mitja
part de 41-37.
A la represa del partit, es locals recuperaven sensacions
amb molt bon joc interior, traient faltes i aprofitant el seu
encert de tir lliure per poder
marxar una mica més en el
marcador. Un joc lent dels
igualadins marcat per poc encert i poca anotació provocava
l’avantatge de l’equip de R.
Martínez. El parcial va ser de
21-15, que posava un marcador total de 62-52.
En l’últim quart, els jugadors
del Physic CB Igualada posaven tota la intensitat possible
per poder retallar distàncies, i
tenir possibilitats a la remun-

37

Victòries de Paula Blasco i
Carla Bisbal al cros de Mataró
ATLETISME / IGNASI COSTA

Imatge del partit del CBI a Castellbisbal.

tada. Grans atacs i molt bones defenses travant a l’equip
contrari van ser la clau per
poder ajustar el marcador. Un
bon final de partit va provocar
l’empat a falta de poc temps
pel final. Els blaus van fer una
bona lectura de la defensa,
poder encistellar el bàsquet
que els col·locava per davant.
Una bona defensa en els últims 14 segons de partit va ser
suficient per poder guanyar.
Amb un últim parcial de 16-28.
Finalment el matx va acabar
amb un resultat de CB Castellbisbal 78 – Physic CB Igualada 80.
CB Castellbisbal: M. Ruf (2),
H. De Castro (2), D. Camacho
(10), D. López (0), S. Solé (7),
A. Camprubi (6), R. Guardia
(-), A. Camprubi (4), F. López
(18), I. Fígols (6), Q. Pan (0),
MI. Mañés (23).
Physic CB Igualada A: M. Moliner (6), R. Riu (10), E. Burgès
(8), J. Torres (10), C. Fons (5),
A. Gual (4), A. Del Hoyo (19),
X. Creus (-), S. Laguarta (3),
E. Tejero (11), P. Camí (4).
Parcials: 25-17, 16-20 (41-37),
21-15 (62-52), 16-28 (78-80).
Treballada victòria
del femení A
Treballadísima victòria

del

Sènior femení del Physic CB
Igualada davant un duríssim
rival com el Manyanet Reus
per un resultat final de 59 a
65. El partit va començar amb
alternatives en el domini del
joc i amb equip igualadí amb
falta d’intensitat, tot i això el
primer quart a favor visitant
per 14 a 17. En el segon les
igualadines han millorat i amb
uns bons primers minuts de
quart han marxat en el marcador arribant al descans amb el
parcial de 26 a 35. A la represa les locals amb bon joc han
aprofitat per retallar diferències en el marcador. Finalment
en el darrer quart, molta igualtat i nervis finals que ha sabut
jugar molt bé l’equip igualadí
sumant la 8a victòria de la
temporada davant un molt
bon equip com el reusenc.
El proper partit el Physic CB
Igualada rebrà dissabte a les
19.45h a un bon equip com el
CB Prat.
CBI: C. Carner (10), M. Jané
(9), R.Soteras (9), J. Lamolla
(15), E. Compte (2), B. Sellarès (4), M. Amatllé(-), J. Fuertes (lesionada), S. Carrasco
(5), G. Rigol (7).
Parcials: 14-17, 26-35, 45-52,
59-65

Bernat Jaume cau a França en primera ronda
ESQUAIX / LA VEU

Derrota una mica inesperada
del Bernat Jaume a Niort davant el francès Jean Bouquet
PSA 100, l’any 2014. El nostre
jugador va sortir derrotat per
11-6, 11-8, 15-13. El joc desplegat últimament, feia pensar
en una bona oportunitat per
seguir escalant però el jugador “gavatxo” va tibar de la
seva llarguíssima experiència.
D’altra banda, si vols veure el
millor esquaix català, tens cita
demà dissabte en jornada de
matí i migdia al Carrer Masquefa, 9 d’Igualada amb la
disputa de dues jornades de
lliga catalana de 1a categoria.
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Diumenge al matí, es disputava al circuit de Cros permanent dels Contrabandistes, la
46a edició del Cros Ciutat de
Mataró, amb organització del
G.A. Lluïsos.
Hi van participar un grup de
33 atletes classificats del
C.A.Igualada
Petromiralles,
amb un total de 5 podis.
Paula Blasco va ser la guanyadora Juvenil amb 11’23”,
seguida d’Èlia Ibarra, 7a amb
11’55”, i de Mar Belenguer, 9a
amb 12’19” sobre 3.080 m. de
cursa, entrant la calafina primera global de la cursa conjunta amb les Júnior.
Carla Bisbal va imposar-se
en Alevines amb 2’59”, seguida de Mar Buchaca, 17a amb
3’29”, de Martina Zunino, 18a
amb 3’29”, i de Neus García,
49a amb 3’55” sobre 925 m.
de cursa, el que els donava la
3a posició per equips.
Cal ressaltar igualment la victòria per equips de les Infantils, entrant 2a Marcel·la Solé
amb 3’55”, seguida de Mar
Planas, 16a amb 4’24”, de
Laura Giménez 23a amb 4’35”
i de Naiara Zunino, 39a amb
4’47”, sobre 1.180 m. de cursa.
A destacar la victòria per
equips de les Cadets, entrant
8a Anna Torras amb 5’47”,
seguida de Berta López, 13a
amb 5’51”, de Judit Ibarra 16a
amb 5’56”, de Carla Alemany
20a amb 6’06”, de Jana Roca
22a amb 6’08”, de Laia Planas 28a amb 6’15”, de Laia
Moix 29a amb 6’18” i d’Anna
Escudé, 75a amb 7’55”, sobre
1.660 m. de cursa.
En Cadets era 4t Hamid Darbaoui amb 12’15”, seguit de
Gerard Farré, 28è amb 13’23”,
i de Quim Canela, 76è amb
17’23” sobre 3.560 m. de
cursa. Bernat Planas era 4t

Paula Blasco, en el punt més alt del podi.

en Veterans B amb 15’07”,
sobre els 4.340 m. de cursa
conjunta amb els Veterans A
i C, entrant en una destacada
9ª posició general en la seva
reaparició amb el CAI.
Ton Badia era 6è en Infantils
masc. amb 8’59”, seguit de
Jan Bisbal, 18è amb 9’38”, sobre 2.440 m. de cursa.
Guillem Carner era 9è en Junior masc. amb 16’59”, seguit de Raúl López, 17è amb
17’39”, en la cursa conjunta
amb els Juvenils, entrant 42è
Jv. Marcel Abad amb 18’47”,
sobre 4.890 m. de cursa.
José Morales era 8è Promesa amb 29’25”, en la prova
gran Promesa/Sènior masc.,
dominada per Khalid Merroune -Domingo Catalán- amb
24’06”, sobre 7.890 m. de
cursa, mentre en Promesa/
Sènior fem. s’imposava Montse Mas - F.C. Barcelona - amb
20’12” per cobrir els 5.460 m.
de cursa. Laia Alonso era 6a
en Benjamins fem., amb 3’41”,
seguida d’Heura Gil 45a amb
4’35”, per cobrir els 925 m. de
cursa, mentre en Benjamins
masc. era 25è Pol Rubio, amb
3’46”, en les darreres curses
de la matinal junt amb les dels
Pre-Benjamins masc. i fem.
Arnau Carrique era 53è en
Alevins masc., amb 7’25”, sobre 1.660 m. de cursa.

ES BUSCA ASSESSOR
COMERCIAL
Es busca assessor comercial experimentat i
dinàmic per a posició amb un enorme potencial de creixement. Captació, assessorament i
fidelització de clients.

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

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

Es valorarà bona presència i experiència com
a venedor . Imprescindible vehicle propi.
Si estàs interessat envia el teu
CV a l'adreça de correu:
rrhh@pymesolutions365.com
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futbol 2A CATALANA G3

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 11
Òdena
Fontsanta
U. Bellvitge
Marianao
Torrelles
Junior
Prat B
Sant Cugat
Vidalet

2-3
0-2
0-0
1-0
2-3
1-0
3-0
3-2
1-0

Espluguenc
Moja
San Mauro
Gornal
Sant Joan D.
Vilafranca
Begues
Vallirana
Olímpic

Jornada 11
Sitges
Castellvi
Cubelles
Carme
Martinenca
Sant Pere M.
Calaf
Roquetes
Fatima

3-1
1-3
5-0
1-4
1-1
1-5
1-0
5-5
1-4

Jornada 9
La Paz
Montserrat B
San Mauro B
Mediona
Cabrera
Masquefa
Pobla
Tous

1-1
2-0
4-3
1-1
4-1
0-0
0-0
3-1

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

PT.
23
21
19
19
18
18
18
15
13
13
12
12
11
11
11
10
4
4

p
1
1
3
3
4
2
2
3
5
5
4
4
3
5
5
6
8
8

			
1 Calaf
2 Montserrat
3 Cubelles
4 Martorell B
5 La Munia
6 Sitges
7 Roquetes
8 Piera
9 Martinenca
10 La Granada
11 Sant Cugat
12 Olivella
13 Carme
14 Anoia
15 Castellvi
16 Fatima
17 Sant Pere M.
18 Riudebitlles

Pt.
26
25
25
24
22
22
21
15
15
14
14
13
13
12
8
6
3
2

			
1 Capellades
2 Hostalets
3 Montserrat B
4 Rebrot
5 Masquefa
6 San Mauro B
7 Sant Esteve B
8 Ateneu Penya
9 Pobla
10 Mediona
11 Torre
12 La Paz
13 Tous
14 Cabrera
15 Calaf B
16 Jorba

Pt.
20
20
20
19
18
17
16
14
13
9
9
8
7
6
4
1

g
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
2
3
3
3
1
1

e
2
3
1
1
0
3
3
3
1
1
3
3
5
2
2
1
1
1

gf
20
21
17
18
18
14
11
12
17
14
18
15
14
13
8
12
6
7

gc
7
13
8
12
13
10
8
10
16
14
16
19
14
18
15
16
21
25

Jornada 12
Vilafranca Atl. - Marianao P.
Espluguenc - Júnior
Begues - ÒDENA
Vallirana - Prat B
St. Joan Despí - St. Cugat
SAN MAURO - Torrelles
Olímpic Fatjó - U. Bellvitge
Moja - Can Vidalet
Gornal - Fontsanta Fatjó

La Granada
Sant Cugat
Martorell B
Anoia
Olivella
Montserrat
Riudebitlles
Piera
La Munia
G
8
8
8
8
7
7
6
4
4
4
4
3
4
3
2
2
0
0

E
2
1
1
0
1
1
3
3
3
2
2
4
1
3
2
0
3
2

P
1
2
2
3
3
3
2
4
4
5
5
4
6
5
7
9
8
9

Gf
30
40
36
19
30
30
30
27
25
20
15
20
15
18
17
12
15
7

Gc
19
18
17
14
14
17
20
24
22
20
18
22
26
31
29
37
31
27

Jornada 12
La Granada - CARME
MONTSERRAT - Sitges
PIERA - St. Pere M.
La Múnia - Les Roquetes
Olivella - FÀTIMA
St. Cugat S. - Martinenca
Riudebitlles - Castellví M.
Martorell B - CALAF
ANOIA - Cubelles

Ateneu
Torre
Sant Esteve B
Hostalets
Jorba
Capellades
Rebrot
Calaf B
G
6
6
6
6
5
5
5
4
4
2
3
2
2
2
1
0

E
2
2
2
1
3
2
1
2
1
3
0
2
1
0
1
1

P
1
1
1
2
1
2
3
3
4
3
6
5
6
6
7
8

Gf
25
22
18
29
27
21
27
23
21
14
9
9
12
14
6
6

Gc
11
9
9
11
6
15
23
14
18
18
18
24
26
21
27
33

Jornada 10
Ateneu Ig. - Cabrera
Hostalets P. - La Paz
Capellades - Mediona
Sesrovires B - Masquefa
Calaf B - San Mauro B
Torre Clar. - Tous
Rebrot - Montserrat
Jorba - Pobla Clar.

Josep Vicenç Mestre, nou
entrenador del CE Òdena
PACO ESPLUGAS / LA VEU

Òdena-2-Espluguenc-3
Després del cessament de
Magí Badia com a entrenador del primer equip del C.E.
Òdena, i amb “l’impàs” d’una
setmana, la junta directiva
ha optat perquè la banqueta
odenenca l’ocupi un home de
casa, Josep Vicenç Mestre.
Home jove, amb projecció de
futur i amb el repte de redreçar una situació molt delicada.
Si només ens quedem amb el
marcador, podríem dir que, res
de nou a sota la capa del sol.
Vist el partit, no és del tot així,

aquest “equip”, tan i tan irregular, davant de l’equip del Baix
Llobregat, ha mostrat carències, però al menys ganes de
guanyar sí que n’hi han posat.

Nom: .............................................
Cognom: .......................................
Població: .......................................
Telèfon: .........................................
Mail: ..............................................

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que es celebrarà a finals de mes.
Per més informació truca al tel. 93 804 24 52

Clar que la història es repeteix
sempre, als 3 minuts Garrido,
des de fora l’àrea inaugurava
la tarda. Als 15 penal a favor
dels odenecs, X. Valls infaŀlible posa les ulleres de nou en
el marcador. A les acaballes
de la primera meitat Virgilio,
rep una “innocent” pilota que
acaba en el fons de la porteria
local. 1 a 2 i descans. A la segona els locals buscaren amb
tenacitat l’empat, el joc, poc,
tot s’ha de dir, va propiciar la
sentència en el 77, Matallin, el
“pitxixi” visitant i de rebot, marca el 1 a 3 que deixava pràcticament vist per sentència l’encontre. A manca de 2 minuts,
Gerard en un córner reduïa el
marcador amb un 2 a 3 que va
donar emoció fins que l’àrbitre
va assenyalar el final. És un
trist consol, però al menys, cal
donar el marge de confiança
al nou entrenador i possibles
jugadors que puguin venir.
C.E. Òdena. David, Garcia
(Fermin, 76), Ivan, Adrià (Arnau 53), Gerard, Magdaleno,
X.Valls, Biosca, Milan, Victor
(Hadri, 27, Copoví 60), Oscar
(Cierco 46). F.A. Espluguenc.
Javi ( Pol 27), Manu, Félez,
Molina, Marmol (Paco 46),
Sergio, Matallin, Lopez, Virgilio, Armand (Pol 70), Garrido
(Edgar 76).
Àrbitre. Sr. David Talavera.
Assistents. Srs. Xavier Ariño i
Ivan Ramos. Delegació. (Baix
Llobregat).
Diumenge a les dotze del
migdia, desplaçament a Begues. Camp petit, després
del “derby”, en fi, gaudim de
la setmana i les “novetats”,
temps tindrem per explicar alló
que passi. La vida és fantàstica, fins i tot anant a la cua.

D E L’A N O IA

Victòria del FS Can Titó i
diumenge, presentació d’equips
FUTBOL SALA / LA VEU

El FS Can Titó va assolir una
imoortantíssima victòria davant
un gran Abrera per 5-4. Els locals van treballar molt dur durant
els 40minuts per poder emportar-se els 3 punts. El matx va
tindre dues cares; la primera va
ser a la primera meitat, on els visitants van dominar el joc i van
gaudir de moltes ocasions per
haver deixat sentenciat el matx,
però la bona actuació del porter
vilanoví va fer que el resultat a la
fi del primer acte fos d’1-2.
A la represa tot va canviar, els vilanovins van pasar de dominats
a dominadors i van començar a
fer mèrits per empatat el matx,
tot i això, la sort no els va acompanyar i el resultat era de 2-4 a
falta de 5 minuts. Però una sensacional jugada de Víctor va fer

pujar el 3-4 al marcador i l’equip
va creure en la remuntada. Dos
minuts després, Galván va fer
un golàs que significava l’empat
a 4. L’Abrera, que es veia superat en tots els aspectes del joc,
va intentar posar solució jugant
de 5, però la jugada no els hi va
sortir bé, ja que una pilota recuperada pel conjunt de Can Titó
va acabar en el definitiu gol de
la victòria, signat per Dalmases.
Aquesta setmana el CFSala
Can Titó Vilanova del Camí realitzarà la presentació oficial de
tots els seus equips en aquesta
temporada 2015-16. L’acte tindrà lloc diumenge 22 al pavelló
municipal de Can Titó, a partir de
les 11:00 del matí. Resultats:
ALEVÍ 1-8 FS Piera
Comtat d’Urgell 6-1 CADET
SÈNIOR B 2-0 FS Riutdebilles

La Vinícola FS Montbui suma
tres punts molt importants

FUTBOL SALA / LA VEU

Partit complicat el que tenien els
montbuiencs dissabte a la tarda
al pavelló Montaqua.
El partit va començar amb els
locals intentant pressionar a tota
la pista, els faltava la intensitat
que normalment mostren, mentre que els visitants esperaven a
mitja pista amb una gran defensa per sortir al contraatac, fet que
provocava que els grocs només
posessin en perill la porteria del
Navàs en llançaments llunyans,
fins que al minut 11 Alberto seria capaç obrir la bona defensa
rival i avançava als anoiencs
1 a 0 en el marcador, però tres
minuts més tard els del Bages
aconseguien l’empat 1-1. Amb
aquest resultat el partit seguiria
amb la mateixa tònica fins el
descans, els homes que entrena
Xavi Fitó possessió total de la
pilota i creant perill des de la distància els visitants esperant els
contraatacs i les jugades a pilota
aturada però sense posar mai
en perill la porteria montbuienca.
La segona meitat començaria
amb els de Montbui pressionant
fort, però no trobaven la formula
de desfer la gran defensa mostrada per els de Navàs, fins que
Victor, als tres minuts de joc, engaltava un fort xut des de la banda que feia pujar el 2 a 1 i un

minut més tard una pèrdua de
pilota dels del Bages a mitja pista l’aprofitaven els grocs per sortir a la contra, i Asensi sol davant
el porter, assistia perfectament a
Javi perquè aquest amb la porteria buida envies al fons de la
xarxa la pilota i fes pujar el 3 a
1 al lluminós de Montaqua. Amb
aquest resultat els montbuiencs
van cedir el protagonisme de la
pilota als visitants per aplicar una
forta defensa a la seva mitja pista i sortir a la contra, i així Asensi
al minut 15 feia pujar el 4 a 1 al
marcador. A partir d’aquest moment els rivals van jugar de cinc
amb porter jugador, i en una de
les primeres ocasions que van
tenir retallaven diferències 4-2,
aquest gol els va animar a continuar intentar-ho però una bona
defensa dels anoiencs ho evitaria, fruit d’aqusta defensa en
l’últim minut de joc, David Cano
robava una pilota a mitja pista i a
porteria buida anotava el 5 a 2 i
Cristian recuperava una pilota a
la seva mitja pista, i sense pensar-ho, enviava un xut que s’introduiria al fons de la xarxa per
anotar el definitu 6 a 2.
Alineació: Rubén, David Cano
(1), Asensi(1), Javi, Bryan –cinc
inicial- Alberto (1), Joel, Crisitian,
Victor(1), Paquito i David Marchal.

Esports
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CLUBS / LA VEU

HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

Una acció del partit de l’Aqua Igualada en el darrer partit a les Comes. Foto: Joan Guasch.

al màxim nivell juntament amb
la ja retirada Marta Soler, a finals dels 90.
La propera jornada l’Aqua
Igualada visita el Cerdanyola
CH, club degà de Catalunya,
que ha retornat a la màxima
categoria aquesta temporada
i s’està convertint en un digne equip d’oklliga. Les igualadines entren en el tram de
competició on han de guanyar
punts i partits per entrar dins
les vuit places que donen accés a la Copa de la Reina.
Queden sis jornades i la vuitena plaça està a dos punts.
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Quinze anys d’Ocisport

L’Aqua Igualada revifa
L’Aqua Igualada no tant sols
va guanyar el primer partit aquesta temporada a Les
Comes, sinó que a més va
remuntar-lo. I és que les madrilenyes, que tanquen la
classificació de l’OKlliga, es
van posar en un perillós zero
a dos favorable, que complicava força sumar uns punts
molt importants per encarar
la competició amb una altra
perspectiva. Després de jugar
en les primeres jornades, contra quasi tots els favorits de la
competició -capricis del calendari-, aquest partit s’havia
de guanyar. Així, a la segona
part, les igualadines van sortir
amb les instruccions precises
per superar la muralla visitant
i amb tres valuosos gols les
locals assolien la primera victòria de la temporada i encarar
amb el cap amunt els partits
que sí s’han de guanyar.
Al final del partit la salutació
afectuosa cap a la igualadina
del CD Santa Maria del Pilar,
la Maria del Moral, jugadora
formada a les categories inferiors del club i que va debutar

DIVENDRES
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AQUA Igualada FHCP
Mònica Ferrer -P-, Elba Garreta, Laura Salvador, Sofia Ramírez (1) i Meritxell Martínez
(1). També Judit Baldris, Clara
Ferrer, Laura Torres, Raquel
Bernadas (1) i Laia Navarrete
-P-. Entrenadors: Raül Ramírez i Marta Soler
CD Santa Maria del Pilar
Leyre López -P-, Julia De Andrés, Marina Rodríguez, Nadia Garcia i Maria del Moral.
També Clara Santos, Nerea
Blanco i Elena Díez -P-. Entrenador: Claire Currey

Fa 15 anys a l’Anoia es va
iniciar el projecte d’Ocisport.
Amb molta il·lusió i dedicació
es va forjar una manera de
fer, organitzar i desenvolupar
esdeveniments esportius i de
lleure que s’ha anat consolidat any rere any, acumulant
coneixement i assumint reptes
majors i més ambiciosos que
enguany han portat a Ocisport
assumir la direcció tècnica i
organització dels 2015 UCI
Mountain Bike & Trials World
Championships a Vallnord
Bike Park La Massana.
Avui divendres 20 de novem-

bre Ocisport vol compartir
amb tothom que ha col·laborat
d’una manera o una altra en
el creixement de l’empresa a
la festa del 15è aniversari que
se celebrarà a La Sala d’Igualada (plaça de Can Font), de
22.00h a 00.00h.
Durant la celebració es presentarà el nou web d’Ocisport,
es projectarà un audiovisual
amb els moments més importants dels 15 anys d’Ocisport
i es presentaran algunes de
les dates claus d’un calendari
2016 amb nous reptes i més
proves internacionals.

Aina Canals, 5a de Catalunya
PATINATGE / LA VEU

La patinadora de l’Igualada
HC, Aina Canals ha aconseguit la 5a. plaça en categoria
Iniciació A, a la Copa Catalana
disputada aquest cap de setmana a Cerdanyola del Vallès.
Culmina així una excel.lent
temporada que l’ha portat a
estar entre les millors de Catalunya.
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Ja han començat els caps de setmana completament esportius
F. SALA aleví masculí
Jornada 4
JOAN MARAGALL
MONALCO
EMILI VALLÈS 6 FS
CFS PIERA
MARQUÈS POBLA
CFS ÒDENA

6
10
11
4
4
5

			
1 GARCIA LORCA
2 CAN CLARAMUNT
3 MONALCO
4 ESCOLÀPIES B
5 CFS ÒDENA
6 AC IGUALADA
7 EMILI VALLÈS 6 FS
8 ESCOLÀPIES A
9 MARISTES
10 JOAN MARAGALL
11 MARQUÈS POBLA
12 CFS PIERA

JOCS ESCOLARS / LA VEU

AC. IGUALADA
ESCOLÀPIES A
MARISTES
CAN CLARAMUNT
ESCOLÀPIES B
GARCIA LORCA
j
4
4
3
4
4
4
2
4
4
4
4
3

g
3
2
3
2
2
1
2
1
1
1
0
0

e
1
2
0
1
1
2
0
0
0
0
1
0

p
0
0
0
1
1
1
0
3
3
3
3
3

gf
40
38
34
38
32
32
23
29
25
26
23
8

10
6
5
12
12
11

gc PT
24 11
26 10
10 9
26 9
32 9
32 8
9 6
35 6
39 6
38 6
41 5
36 3

F. SALA infantil masculí
Jornada 4
IES ALT PENEDÈS
EEM VILOBÍ
MONALCO
AEE PLA MORERES B
MARISTES B
AEE PLA MORERES A
INS PERE VIVES

5
2
5
4
5
3
7

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

MESTRAL (pendent)
SEA EMILI VALLÈS
ESCOLA PIA B
JOAN MERCADER
MARISTES C
EEM SANTA FE
MARISTES A
j
4
4
4
3
3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4

g
4
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

e
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1

p
0
0
0
1
1
2
2
2
1
3
3
3
3
2
3

gf
23
23
19
20
15
21
14
13
11
10
7
13
10
6
9

gc
9
10
8
8
9
15
13
12
12
18
26
21
19
11
23

3
7
4
4
7
3
1
PT
12
12
12
6
6
6
6
4
4
3
3
3
3
1
1

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

j
4
3
4
4
4
4
3
3
3
4

JOAN MERCADER
MONALCO
ESCOLA ANOIA
1
J MERCADER B juv 3
ESCOLA ANOIA juv 6
g
3
3
2
2
2
2
1
1
0
0

e
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0

p
0
0
0
1
2
2
2
2
3
4

gf
31
26
14
14
15
13
4
9
5
6

gc PT
4 10
7 9
4 8
17 7
20 6
12 6
11 3
18 3
17 0
27 0

BÀSQUET aleví femení-mixt
Jornada 4
EEM FONT-RUBÍ
MARISTES
SECC - SALA mx
ESCOLÀPIES B

8
12
6
4

			
1 ESCOLÀPIES A mx
2 EEM FONT-RUBÍ
3 MARISTES
4 MONALCO
5 UE SUBIRATS
6 ESCOLÀPIES B
7 SECC - SALA mx
8 MARQUÈS POB. mx
9 FRANGOAL

UE SUBIRATS
MARQUÈS POB. mx
ESCOLÀPIES A mx
MONALCO
j
4
3
4
2
2
3
2
2
2

g
3
2
2
2
1
1
0
0
0

e
0
1
0
0
1
0
0
0
0

p
1
0
2
0
0
2
2
2
2

gf
38
30
35
21
18
18
12
10
10

8
4
10
12

gc PT
26 10
18 8
29 8
11 6
14 5
30 5
20 2
22 2
22 2

BÀSQUET infantil femení
Jornada 4
UE CAPELLADES A 		
UE CAPELLADES B 		
CB ROQUETES
13
MARISTES
32
MONALCO
40
			
1 VILANOVA B.E.
2 SEA EMILI VALLÈS
3 MONALCO
4 MARISTES
5 ESCOLA ANOIA
6 CB LLORENÇ
7 UE CAPELLADES A
8 CB ROQUETES
9 UE CAPELLADES B

j
4
3
3
4
3
2
3
3
3

DESCANSA
CB LLORENÇ
SEA EMILI VALLÈS 51
ESCOLA ANOIA
24
VILANOVA B.E.
30
g
3
3
3
2
2
1
0
0
0

e
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p
1
0
0
2
1
1
3
3
3

gf
178
128
132
112
120
48
75
33
17

gc PT
94 7
35 6
63 6
135 6
45 5
51 3
110 3
149 3
161 3

BÀSQUET cadet-juvenil femení
Jornada 4
INS PERE VIVES 		
JOAN MERCADER 		
BÀSQUET PIERA
18
MONALCO
52
UE CAPELLADES B 13

SECC - ELS CAFETERS
CB HORTONENC
ÒDENA CB
25
ESCOLA ANOIA
24
UE CAPELLADES A 32

			
j g
1 MONALCO
4 4
2 ÒDENA CB
4 4
3 UE CAPELLADES A 4 2
4 ESCOLA ANOIA
3 2
5 CB HORTONENC
3 2
6 SECC - ELS CAFETERS 3 2
7 UE CAPELLADES B 4 1
8 BÀSQUET PIERA
3 0
9 INS PERE VIVES
3 0
10 JOAN MERCADER 3 0

e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p
0
0
2
1
1
1
3
3
3
3

gf
202
142
125
119
90
103
110
80
64
45

gc PT
72 8
62 8
108 6
85 5
88 5
104 5
136 5
130 3
139 3
156 3

Convocat el pròxim
Bloc Específic del
CIaTE

El calendari esportiu proposat
pel Consell Esportiu de l’Anoia
està en plena activitat. Aquest
cap de setmana passat proposava activitats tant per dissabte com per diumenge.
• El dissabte es va disputar la
jornada regular dels Jocs Esportius Escolars de l’Anoia. A
les diferents pistes municipals
i d’escoles de la comarca es
van jugar els diferents partits,
segons competició i categoria. Abans de l’inici de tots els
partits d’aquesta jornada es va
realitzar un minut de silenci en
homenatge a les víctimes dels
atacs terroristes de París.
• Diumenge es va donar el tret
de sortida al Circuit Comarcal de Cros de l’Anoia. El 31è
Cros del Joan Maragall a encetat el calendari amb més de
400 participants repartits entre
vàries categories, des d’infantil a adults, amb un circuit
adaptat a cadascuna.
Així doncs, des d’aquest cap
de setmana passat, el calendari esportiu escolar està
farcit de propostes segons
la implicació i gust de cada
família. Dissabte la jornada
dels JJEE i diumenge el 17è
Cros de l’E.A. Apiària de Piera. A les 10:15h començarà la
cursa dels infantils masculins
i finalitzarà a les 12:15h amb
la cursa dels nens i nenes de
P3. Cada jornada del Circuit
de Cros també compta amb
una cursa per als adults, amb
l’objectiu de promocionar la
pràctica esportiva en família.
Aquest cap de setmana que
ve, els Campionats de Poliesportiu disputen l’última jornada
del primer esport practicat. Els
equips benjamins i alevins

Ja han sortit publicades les
dates del Curs d’Iniciació
a Tècnic Esportiu: Bloc específic d’arbitratge i esport
en edat escolar. L’edició de
Nadal del CIaTE es preveu
del 23 al 31 de desembre de
2015 al Complet Esportiu de
Les Comes. El 23 de desembre de 9h. a 14h. i de 16h. a
21h. La resta de dies, 24, 28,
29, 30 i 31, en horari de matí,
de 9h. a 14h.
Aquest curs va enfocat a
totes aquelles persones
que estan interessades en
introduir-se laboralment en
el sector esportiu. El Curs
d’Iniciació a Tècnic Esportiu és un programa propi del
Consell Català de l’Esport de
la Generalitat de Catalunya.
Aquest reconeix i certifica
l’assistència al curs sempre
que es sigui major de 16
anys i s’hagin realitzat satisfactòriament els dos blocs,
comú i un específic.
El Consell Esportiu organitza
diferents CIaTE durant l’any.
De cara a Setmana Santa
es preveu un nou CIaTE:
Bloc comú. Podeu realitzar
la inscripció online al CIaTE
del Nadal i obtenir més informació dels cursos a www.
ceanoia.cat.

AGENDA

POLIS aleví fem. (minihandbol)

POLIS benjamí f. (minihandbol)

Jornada 4
EMILI VALLÈS 6
CASTELL D’ÒDENA
R.CASTELLTORT B
ATENEU
MOWGLI

Jornada 4
JESÚS MARIA
10
R.CASTELLTORT B 		
MONTCLAR B
12
MONTCLAR A
4
ESCOLÀPIES
9
ATENEU
12

10
4
12
5
12

			
1 R.CASTELLTORT A
2 EMILI VALLÈS 6
3 MOWGLI
4 MONTCLAR
5 R.CASTELLTORT B
6 ATENEU
7 MONALCO
8 CASTELL D’ÒDENA
9 EMILI VALLÈS 5
10 MARISTES

MONALCO
6
MONTCLAR
12
MARISTES
4
R.CASTELLTORT A 11
EMILI VALLÈS 5
4
j
3
4
4
3
3
4
4
4
3
4

g
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0

e
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0

p
0
1
1
0
0
2
2
3
2
4

gf
32
37
35
32
30
32
27
17
23
15

gc PT
16 9
27 9
29 9
16 8
18 8
28 7
37 7
43 6
21 5
45 4

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

j
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
3
3

MARTA MATA
MARIA BORÉS
CASTELL D’ÒDENA
G. CASTELLÀ mx
EMILI VALLÈS 5
JESÚS MARIA mx
R.CASTELLTORT B
g
4
4
4
3
3
2
2
2
2
0
0
0
0
0

e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p
0
0
0
1
1
2
2
1
1
4
4
4
3
3

gf
42
40
39
37
38
36
22
27
25
26
19
17
18
13

gc
22
24
25
27
26
28
29
21
23
38
32
47
30
35

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

j
4
4
4
4
4
3
4
3
2
4
3
1

R.CASTELLTORT A
MONALCO
MOWGLI
EMILI VALLÈS 3-4
CASTELL D’ÒDENA
DOLORS MARTÍ
g
4
4
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0

e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p
0
0
1
2
2
1
3
2
1
4
3
1

gf
46
41
39
27
33
27
19
22
17
18
16
7

gc
18
23
21
33
27
21
41
26
15
46
32
9

6
4
12
7
4
PT
12
12
10
8
8
7
6
5
4
4
3
1

POLIS benj. m. 3-4rt. (minibàsquet)
6
4
9
5
9
PT
12
12
12
10
10
8
8
7
7
4
4
4
3
3

Jornada 4
ACADÈMIA IGUALADA 		
CASTELL D’ÒDENA
6
R.CASTELLTORT A
10
JOAN MARAGALL A 10
JESÚS MARIA
10
CASTELLOLÍ
5
MESTRAL A
12
			
1 ATENEU
2 MESTRAL A
3 JOAN MARAGALL A
4 JESÚS MARIA
5 MOWGLI A
6 CASTELL D’ÒDENA
7 MARISTES mx
8 EMILI VALLÈS 3-4
9 R.CASTELLTORT A
10 POMPEU FABRA
11 AC. IGUALADA
12 CASTELLOLÍ
13 ESCOLA PIA

j
4
4
3
3
4
4
3
4
4
3
3
4
3

DESCANSA
ATENEU
ESCOLA PIA
POMPEU FABRA
MOWGLI A
EMILI VALLÈS 3-4
MARISTES mx
g
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0

e
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0

p
1
1
0
0
2
2
1
2
2
1
2
4
3

gf
38
36
30
28
34
32
25
32
31
25
17
24
16

10
6
6
6
11
4
gc PT
26 10
28 10
18 9
20 9
30 8
32 8
23 7
32 7
33 7
23 6
31 4
40 4
32 3

femenins acabaran els partits
de minihandbol, els benjamins
masculins tancaran el bloc de
minibàsquet i els alevins masculins el de futbol sala.

POLIS benjamí m. 3r. (minibàsquet)
Jornada 4
GABRIEL CASTELLÀ 		
JOAN MARAGALL B 6
GARCIA FOSSAS 3 10
MARISTES
6
GARCIA LORCA
8
R.CASTELLTORT B
9
			
1 GARCIA FOSSAS 3
2 MOWGLI B
3 MARISTES
4 ESCOLÀPIES 3
5 DOLORS MARTÍ
6 MONALCO
7 GARCIA LORCA
8 R.CASTELLTORT B
9 GABRIEL CASTELLÀ
10 MESTRAL B
11 JOAN MARAGALL B

j
4
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4

DESCANSA
MONALCO
ESCOLÀPIES 3
MOWGLI B
DOLORS MARTÍ
MESTRAL B
g
4
3
2
2
1
2
0
1
1
0
0

e
0
0
1
0
2
0
3
1
0
1
0

p
0
1
1
2
1
1
0
1
2
3
4

gf
43
40
36
36
33
26
24
23
18
23
18

10
6
10
8
7
gc PT
21 12
24 10
28 9
28 8
31 8
22 7
24 6
25 6
30 5
41 5
46 4

Dissabte 21 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 disputaran els diferents partits
dels campionats.
Diumenge 22 de novembre,
XVII Cros E.A. Apiària.
Aquesta setmana toca desplaçar-se a Piera per seguir amb
el Circuit Comarcal de Cros
de l’Anoia. Més informació a
www.ceanoia.cat.
23 i 26 de novembre, Jornada
del Campionat Comarcal Futbol Sala d’AMPA.
23/11 a les 21.30: Alta Segarra – Garcia Fossas (Pavelló
Calaf).
26/11 a les 21.00: Garcia Lorca – Serra Coll-Bas (Garcia
Lorca).
26/11 a les 21.00: Vilademàger – Acadèmia Igualada (Les
Comes C).
26/11 a les 22.00: Castellolí –
Escolàpies (Les Comes C).
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Malgrat acabar segon a Cal Rosal, Toni
Bou guanya l’estatal de trial a l’aire lliure

Bona jornada de l’agility
AGILITY / LA VEU

El passat cap de setmana el
Club d’Agility Ciutat Comtal
situat a la montanya de Montbuic de Barcelona, va organitzar una competició d’agility
puntuable per al campionat
d’Espanya.
En aquesta competició es van

El podi final del campionat d’Espanya de trial a l’aire lliure amb Bou, Raga i Fajardo.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

La vila del Berguedà del Cal
Rosal va tancar com cada any
el campionat estatal de trial
a l’aire lliure. El pilot pierenc
Toni Bou amb la Honda oficial i
Àdam Raga amb la nova TRS
arribaven amb una classificació molt ajustada a la classificació general.
Com també va ser ajustat el
triomf en aquesta trial i en el
que el Bou es va imposar a
Raga per tant sols un punt de
diferencia, en el segon i tercer
lloc respectivament, ja que el
trial va ser guanyat pel jove pilot basc Jaime Busto company
d’equip de Bou. Després de
Bou i Raga el podi del campionat el completa Jeroni Fajardo
amb Beta.
Força va ser la participació
de pilots anoiencs en aquest
trial, aconseguint formidables
classificacions. Així a Fèmines A, Mireia Conde-Beta
Trueba- del Moto Club Montbui fou segona i a la vegada
subcampiona de l’estatal. Mireia Lozano-Beta Trueba- del
Piera Scan segona i també
segona del campionat. Carla
Caballé-Beta Trueba- del Pie-

ra Scan primera i campiona de
l’estatal.
A la categoria Júnior, quart lloc
de Sergio Ribau- Beta Truebadel Piera Scan, segon al campionat i tercer al campionat de
Cadet. A Juvenil A, Pol Mediñá
-Beta Trueba- del Piera Scan
segon i tercer del campionat.
Àlex Canales-Beta Truebadel Moto Club Igualada quart
i sisé del campionat i vuité a
Juvenil B.
A la categoria Juvenil B Lluc

Miquel-Sherco- del Moto Club
Montbui primer i campió. Gerard Trueba-Beta Truebaquart i segon i a la vegada tercer a Cadet.
Excel.lent balanç de temporada doncs del pilots trialers
anoiencs amb tres títols del
campionat d’Espanya, a més
de subcampionats així com de
brillants classificacions finals.
I que confirmen la destacada
posició anoienca dins l’esport
motociclista.

El jove pilot Lluc Miquel és el nou campió d’Espanya Juvenil B.

Derrota de l’AVI davant
l’Hristo Stoichkov (1-2)
FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT

Al inici del partit, es guardà un
minut de silenci en solidaritat
per les víctimes dels atemptats
terroristes viscuts al nostre
país germà, França. El més
dels enérgics rebuigs aquestes accions que atempten
més directament als principis
bàsics, la vida, independentment de qualsevol condició,
religió o dret fonamental.
Ensopegaren els blaus en un
partit on el titular ho defineix
clarament, “futbol és futbol”,
arribaren els Igualadins copiosament a l’àrea visitant, que
unes ocasions la manca de
definició dels blaus, unes altres la defensa encertada dels
visitants, com l’actuació providencial del seu porter, van fer
inútil tots els esforços perquè
els tres punts es quedessin a
les Comes. Qui perdona ho
acaba pagant i fidels al guió
l´equip Barceloní Stoichkov,
va saber emmanillar als blaus

LLOGUER

Xavi Cantarell.

SORTEGEN

2 entrades

www.marcelclaramunt.com

10% DE DESCOMPTE

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

que no van jugar amb comoditat durant els noranta minuts
de joc.
Per l’Igualada jugaren, Diego,
Sevilla, Manel C, Calsina, Enric, Canals, Quim, Lele, Costa,
Gustavo, Ivan, Xavi C, Biscarri, Francesc, Farre, Tort. A
la banqueta, Ramonet i Xavi
Moyes. Ara els blaus visitaran
el camp del Martinenc.

amb la
col·laboració de

DE COTXES I FURGONETES

MAR C E L C LARAM U N T

presentar membres del Club
d’Agility Rivalcan del qual Luis
Luque va quedar primer en la
categoria mini de grau III amb
el seu gos Melendi, Dámaso
Fernández va quedar cinquè
en estándar de grau I i Màrian
Guerrero va quedar quarta en
categoria mini de grau I.

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Nom:
Cognom:
Població:
Telèfon mòbil:
Mail:

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 fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat 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).
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Actualitat dels equips de pàdel

Copa Catalana de gimnàstica
GIMNÀSTICA / LA VEU

PÀDEL / LA VEU

Excel·lent
rendiment
de
l’equip Subaru femení de 2a
guanyant brillantment davant
al Penedès. Les coses no van
començar gaire be ja que Alba
Sanou/Fabiana Spik van cedir
el primer punt 7-5, 6-0 amb la
parella Mercè Domènech/Fina
Ruiz. Però les nostres van aixecar el partit desprès de dos
igualadíssim partits. Primer
Susanna Camp/Mònica Òdena van resoldre 4-6, 6-4, 7-6
davant Elisabet Hernández/
Karine Scheiss i Rosa Sanuy/
Xussi Muñoz 1-6, 6-2, 6-4 amb
la parella Soni Navarro/Isabel
López.
L’equip de 3a perd 3-0 davant
el CNI. Tot i la derrota, bon to
general de les nostres i cada
cop millor. Les germanes Calvet, Rosa i Joana van fer un
gran partit tot i caure davant
Marta Bergadà/G. Carrasco
per 6-6, 6-3, 0-6, Encarna Valdés/Trini Pacheco amb molt
poca experiència en competició van cedir 1-6, 2-6 amb
Pilar Iglesias/M. Freixo i finalment Encarna Delgado/Sílvia
Farrés van cedir per poc davant Tamara Castellar/M. José
Sánchez per 4-6, 5-7.
Victòria balsàmica 3-0 de
l’equip de pàdel de veterans
davant el +KPàdel. Albert
Homs/David Jaume van resoldre 6-1, 6-4 davant Ramon
Reyes/Xavi Linares, David
Sanuy/Jaume Grané tampoc
van fallar guanyant 6-3, 6-3 a
M. Farag/Lluís Pol i finalment
Lluís Fernández/Joan Llorach
van donar el tercer punt guanyant per un doble 6-4 a Toni
Aguilera/Miquel Raja.
Pel que fa als equips de les
Moreres, els veterans rebien a
casa al líder Tot Pàdel, on van
obtindre una importantíssima
victòria guanyant per 2-1. Jaume Mallart – Toni Esteve van
perdre el primer punt, però a

D E L’A N O IA

3 sets molt ajustats, 5/7 – 6/1
– 6/7 davant Miquel Martinez
– Ricard Moloso. Lluís Piqué
– Toni Valldaura van derrotar
per 6/1 – 6/0 a Orenci Mora –
Crexcencio Casals. Juan Carlos de Luis – Jordi Muntane
van gaunyar a Robert Nadeu
– Joan Diaz per 6/2 – 6/4.
Excel·lent
eliminatòria
de
l’equip masculí de Padelcat,
que s’enfrentava, a casa, contra l’Esquaix. Pau Borrega –
Roger Caldito van aconsequir
el primer punt de l’eliminatòria
al enfrentar-se a Jose Manuel
Alonso – Andi Franc guanyant
al 3r set per 4/6 – 6/2 – 6/3.
Biaggio Gazzineo – Jordi Canals van guanyar per 6/3 – 6/2
contra marc Rabell – Josep
Buron. Jaume Muntane – Jordi Muntane van aconseguir els
3 punts definitius guanyant per
6/3 – 6/1 davant Jordi Pallarés
– Josep Mª Mendez.
Comença també una nova
temporada a la lliga padelcat
femenina +35. Calfont – Les
Moreres ha format un equip.
Pel que fa als equips de +Kpàdel, les noies de 2a categoria
de Padelcat es van desplaçar
fins a Can Bonastre, la sort
no les va acompanyar gaire i
van perdre els tres punts, amb
Giuliana Elias i Cristina Esteve, Imma Vidal i Mª Jose San-

tamaria, Núria Puig i Yolanda
Sánchez.
Les noies de 3a de Padelcat
han anat a jugar a l’Espadel i
han tornat amb victòria cap a
casa, per 1-2, amb Eva Pascual i Clara Lladó, Maite Murcia i Henar Alvarez, Isabel
Rica i Carme Avila.
Els nois de 2a de Padelcat
també han disputat la seva
jornada contra el Club Tennis
Piera, només han pogut aconseguir un punt, amb Pol Aguilera i Javi Lozano, Pere Ramon i Jose Ant. Alvarez, Jordi
Sánchez i Raúl Berzas.
Campionat de veterans
Del 27 al 29 de novembre, arriba la 2a edició del campionat
Assistencial Anoia de veterans.
Serà la segona edició del
campionat de pàdel de la comarca reservat exclusivament
als veterans. Tot el protagonisme doncs, a la gent de +40.
Les condiciones per participar-hi i que bàsicament són
que tinguis mes de 40 anys
complerts abans de l’inici del
campionat i que la suma dels
anys de la parella, sigui 100
en el apartat masculí i 90 o
més pel el femení. La data límit per inscriure’s es el 24 de
novembre.

Ha tingut lloc a Manresa la Tercera Fase de Copa Catalana
de Gimnàstica Rítmica amb
la modalitat de conjunts.
El Club Gimnàstic Igualada, ha participat amb dos
equips, benjamí modalitat
mans lliures i aleví amb l’exercici mans lliures i també corda,
fase classificatòria per a la final que es celebrarà a Lleida
el proper 29 de novembre.
Les més petites han debutat
com a federades i han aconseguit una merescuda classificació per a la final, objectiu
marcat per les entrenadores
ja que tres de les components
de l’equip són pre-benjamins i
competeixen amb gimnastes
dos anys més grans. Les joves integrants del conjunt són:
Gina Castelltort, Martina Espinalt, Mar Vázquez, Paula
Salas, Aitana Pasadas i Arlet
Oliva.
Les alevines, també han
aconseguit el seu objectiu,
en aquesta ocasió tenien que
defensar dos exercicis, el de
mans lliures amb el qual s’han
classificat per a la final, i el de
corda que novament les ha
fet pujar al tercer calaix del
podi i pas directe també a la
final. El que ara volen aconseguir és adjudicar-se una plaça
a la final. Les protagonistes
d’aquests bons resultats han
estat: Carla Cervera, Mariel·
la Espinalt, Dana Pijoan, Vi-

oleta Aguilera, Sheila García,
Berta Enrique i Alina Gili.
Pel que fa al CG San Roque,
el conjunt infantil base format
per: Emma Profitós, Rut Vives, Laia Alsina, Sandra Dominguez, Irina García i Paula Mensa, es va proclamar
Campió en la seva categoria,
aconseguint fer el seu exercici amb una gran execució i
expressivitat.
El conjunt infantil V-VI format
per Julia Farré, Nerea Camacho, Irune Munuera, Alba Blanco i Aina Pacheco, van competir amb dos exercicis, mans
lliures i aparell. Van demostrar
una gran milloria, una expressivitat i una gran força per assolir els objectius desitjats.
El conjunt infantil base viatja
a Saragossa per participar per
participar aquesta setmana en
el Campionat d´Espanya.
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El Teatre Municipal l’Ateneu acollirà diumenge
el lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada

presentar 46 projectes.
Pel que fa al premi de Fotografia Procopi Llucià, les
imatges dels 10 treballs que
concorren al guardó es podran veure a la Sala Muni-

cipal d’Exposicions entre el
20 de novembre i el 13 de
desembre. El tema fixat per
a l’edició 2015 és Igualada
de nit. El premi de Disseny
Gaspar Camps reconeix el

disseny produït a la ciutat durant el 2014/2015 en els seus
diferents vessants i compta
amb el suport de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps i
l’entitat disseny=igualada. El

premi de Composició Musical
Paquita Madriguera compta
aquest any amb 13 participants i el suport organitzatiu de l’Escola Municipal de
Música d’Igualada i l’ACEM.
També es lliurarà el premi
al Compromís Social i Cívic
Mossèn Còdol, que té el patrocini i el suport de la Fundació Sant Crist i el Departament de Cultura.
L’acte d’enguany no inclourà el lliurament del premi de
Recerca Doctor Joan Mercader, de caràcter biennal, i que
alterna el seu protagonisme
amb el premi d’Investigació
Jaume Caresmar, que aquest
any sí que serà lliurat.
L’acte de lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada comptarà amb l’actuació de la
companyia Teatre Nu amb
l’espectacle de teatre musical
Mrs. Brownie, que protagonitzen Laura Guiteras, actriu i
cantant, i Abel Boquera al piano. L’accés a l’acte és lliure
i està limitat només per l’aforament.

de viure com un mite, com una
estrella entre llums de neó,
ara afronta terrenalment el final dels seus dies, des de la
soledat de la gent gran. Tal i
com explica Víctor Borràs, director de l’obra, “Mrs. Brownie
és la història d’una dona que
va viure l’esplendor i l’èxit com
a cantant als anys seixanta
i setanta. És la seva història
explicada des de la vellesa,
amb retrospectiva, explicada
per una iaia asseguda al seu
balancí. Evoca tot el que havia
sigut. Les cançons parlen de
temes com l’amor, la soledat,
etc., i cada cançó es relaciona
amb records, anècdotes, flashbacks…”.
A l’espectacle hi convergeixen
diferents disciplines artístiques com els titelles, el teatre d’objectes i la música, que
Laura Guiteras canta en directe a l’escenari acompanyada
del pianista Abel Boquera, que
ha creat el els temes especialment per aquest espectacle.
“Mrs. Brownie és una barreja
de cantants negres de blues,
funk, jazz, soul, a qui faig un
tribut perquè m’agraden molt,

com la Nina Simone, l’Etta
James, l’Aretha Franklin, Billie Holiday, Bessie Smith o la
Marlena Shaw, a qui vaig veure cantar a la Sala Apolo de
Barcelona. Tenia més de vuitanta anys i va pujar a cantar a
l’escenari ajudada del bastó...
Era tot passió!!!” explica Guiteras.
Mrs. Brownie mostra, amb
tendresa i humor, la cara més
humana dels mites. Tal i com
assenyala Laura Guiteras,
“Mrs. Brownie és molt catxonda, es riu molt d’ella mateixa i
diu les coses com les pensa,
tal com ragen. Tot i que pensa amb nostàlgia en aquelles
èpoques que foren millors, és
vitalista, s’agafa a la vida. És
una apassionada de la vida,
dels petits plaers (com menjar xocolata...). Cantarà fins
als últims instants de la seva
vida”.
Mrs. Brownie és una iniciativa
de Laura Guiteras, cantant i
actriu que ha participat amb
èxit en diversos projectes musicals, teatrals i televisius. És
coneguda pel públic anoienc
perquè ha estat presentadora

del festival ZOOM en diverses
edicions i, sobretot, per la seva
participació a la sèrie de TV3
El cor de la ciutat (2002-2010),
on interpretava a la jove rebel
“la K”, en una interpretació –
com a actriu-cantant- que la
va fer molt popular.
Teatre Nu és una companyia
anoienca amb una llarga trajectòria, durant la qual han
sorgit diversos espectacles
prou coneguts pel públic català. Alguns també s’han pogut
veure a l’estranger. La companyia es va formar a principis
dels anys noranta, integrada
per joves que compaginaven
la seva formació artística a

l’Institut del Teatre amb la creació d’espectacles.
Les representacions de Mrs.
Brownie tindran lloc divendres
20 i dissabte 21 de novembre
a les 21 h. i diumenge 22 de
novembre a les 19h. Com és
habitual, després de la funció
de divendres, els espectadors
podran compartir les seves
opinions en una tertúlia que
obrirem amb els membres de
la companyia. Les entrades
15€ i 12€ (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.

ACTES / LA VEU

Un total de 195 treballs s’han
presentat a les diferents modalitats de la convocatòria
dels Premis Ciutat d’Igualada, el veredicte dels quals es
coneixerà el proper diumenge
22 de novembre, a les 11:30h,
al Teatre Municipal l’Ateneu. Globalment, l’augment
de participació ha estat d’un
17% respecte l’any 2014.
El gruix més important de la
participació ha estat pel premi
de Poesia Joan Llacuna, amb
una xifra que torna a batre el
rècord que ja havia establert
en l’edició anterior i que ha
passat de 73 a 85 participants. També destaca el gran
increment de la participació
en el premi d’Art Digital Jaume Graells, que promou l’empresa CEINA, juntament amb
altres patrocinadors com Corel, La Renda Urbana, Trilogi i
Aladetres, amb un total de 83
treballs, fet que representa
un increment del 80% respecte l’any anterior, quan es van

Teatre Nu i la coneguda cantant Laura Guiteras sumen
talent al musical Mrs. Brownie, al Teatre de l’Aurora
TEATRE / LA VEU

La companyia anoienca Teatre Nu i l’actriu i la coneguda
actriu i cantant Laura Guiteras
han sumat esforços i talent en
un divertit espectacle musical,
Mrs. Brownie, que podrem
veure aquest cap de setmana
al Teatre de l’Aurora, i amb el
qual reten un homenatge a les
grans figures de la música negra com Nina Simone, Aretha
Franklin o Billie Holliday.
En aquest espectacle coneixerem a Mrs. Brownie, una
diva de la música negra americana que, acompanyada del
seu únic amic, l’entranyable
pianista Mr. Crumble i de la
seva jove cuidadora, viu els
últims dies d’una vida que havia estat intensa, emocionant
i plena d’èxits. Amb tendresa,
humor i música -molta músicainterpretada en viu, amb un
repertori de swing, jazz, blues
i soul, que beu de la genuïna
música negra americana, la
vella Mrs. Brownie recordarà
amb nostàlgia els anys daurats de la seva brillant carrera.
Un espectacle ple d’humanitat, la d’una dona que després
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Tot a punt per a la 13a edició del Festival Zoom a Igualada
CINEMA / LA VEU

Del 25 al 29 de novembre torna una nova edició del Festival Zoom, el festival Internacional de Ficció per a televisió, a
Igualada. Una cita imperdible
per a tots els amants de la ficció per a televisió de Catalunya, l’Estat Espanyol i d’arreu
del món.
Inauguració, dimecres
a les 8 a l’Ateneu
La inauguració del festival
d’enguany serà el proper dimecres 25 de novembre a
les 20.30h al Teatre Municipal l’Ateneu, i hi tindrà lloc
l’estrena en primícia del film
Fassman, l’increïble home radar, de Joaquim Oristrell, que
comptarà amb la presència de
membres del repartiment de
la pellícula. A la inauguració,
Ramon Gener, dels programes Òpera en Texans i This is
Opera recollirà el Premi d’Honor d’aquesta edició.
D’altra banda, la cloenda i el
lliurament de la resta de premis del Zoom serà el dissabte
29 de novembre a les 21.00h
al Teatre Municipal l’Ateneu.
Prèviament, a les 18h, es projectarà un capítol inèdit de la
sèrie Merlí, amb la presència
dels protagonistes de la sèrie
i de l’equip tècnic.
La Xirgu (Espanya, 2015) de
Sílvia Quer; Habitaciones cerradas (Espanya, 2015) de Lluís Maria Güell; Res no tornarà
a ser com abans (Espanya,
2015) de Carol López; Peter
Pan Man (Holanda, 2015) de
Michiel Ten Horn; Clara Immerwahr (Àustria-Alemanya,
2014) de Harald Sicheritz; Des
roses en hiver (França, 2014)
de Lorenzo Gabriele i The
Outlaw Michael Howe (Austràlia, 2013) de Brendan Cowell
seran les peŀlícules que formaran part de la secció oficial
d’aquesta edició.
Les entrades del Zoom Festival (Secció Oficial, ReZoom
i gala de cloenda) es poden
comprar anticipadament en
aquest enllaç o al mateix Ateneu Igualadí, una hora abans
de cada projecció. La resta de
seccions són d’accés gratuït

Cartell oficial del festival.

El presentador dels
programes Òpera
en Texans i This is
Opera, Ramon Gener,
Premi d’Honor i la
jove actriu catalana
Alba Ribas,Premi Auguri Sita Murt

Dimarts al matí es va fer la presentació del festival, que començarà el proper dimecres. Foto: Carmel.la Planell

fins a completar aforament.
Projeccions inèdites de les
sèries Merlí i Carlos Rey
La secció Zoom Especial
comptarà amb dues projeccions inèdites de les sèries de
televisió Merlí i Carlos Rey
Emperador.
Merlí és la nova sèrie de TV3,
produïda per Nova Veranda
2010, amb idea i guió d’Héctor Lozano i direcció d’Eduard Cortés. Al Zoom podrem
veure la projecció inèdita del
capítol número 12 de la sèrie.
La ficció gira al voltant d’un
professor de filosofia i la relació amb els seus alumnes de
batxillerat.
Pel que fa a Carlos Rey Emperador, dirigida per Oriol Ferrer i produïda per Diagonal TV
i TVE, la sèrie ens mostra la
trajectòria de Carles d’Habsburg, des de la seva accidentada arribada a terres espanyoles, fins a la culminació
d’aquest hereu de les corones
de Castella i Aragó.
Zoom didàctic
La proposta d’enguany de
la secció Zoom Didàctic per

Els assistents podran veure en exclusiva l’inèdit capítol 12 de la coneguda sèrie Merlí

Ramon Gener i Alba Ribas.

als més petits és Ernest &
Célestine (França, 2013), de
Benjamin Renner, Vincent
Patar, Stéphane Aubier. Un
film d’animació que narra la
història d’Ernest, un enorme
ós músic ambulant rondinaire,
però de gran cor, que acull a
casa la petita Célestine, una
rateta orfe que s’ha escapat
del món subterrani dels rosegadors.
Nova secció per a joves
creadors de l’Anoia
La nova secció del Festival Zoom KM0, amb la col·
laboració de BBVA Catalunya
Caixa, farà propostes de creacions de joves creadors de
l’Anoia.
Aquest any, KM0 presenta el
film Tu y yo (República Dominicana, 2014) d’Oriol Estrada i
Natàlia Cabral.
També comptarem amb la projecció d’Història d’una plaça,
de la Moixiganga als Moixiganguers (Espanya, 2015), realitzat per Helena Aparisi i Jordi Còdol, amb la col·laboració
de Maria Antònia Bisbal i
Ricard Segura. Aquest documental es va fer en motiu del
XXè aniversari dels Moixiganguers d’Igualada i es va rodar
a Valls, Vilafranca, El Vendrell
i Igualada. El film narra com
la plaça d’Igualada va quedar
integrada en el circuit de places castelleres i un seguit de
castellers històrics que fa anys
que han vingut a actuar a la
plaça amb les seves respectives colles comparteixen els
seus records i experiències.

Color Esperança (Espanya,
2014), de Dan Ortínez és un
curtmetratge sobre un campament del poble sahrauí que
narra aquesta conflicte incòmode pels interessos econòmics de l’estat marroquí, l’estat espanyol i la Unió Europea.
El documental La lluita a la
motxilla (Espanya, 2013) de
Dan Ortínez s’ambienta a El
Salvador, per narrar la història
de les dones que van lluitar a
la guerra d’aquest país i que
recull la vida i assassinat de
l’Alba, una veïna de Gares
(Navarra) que va participar a
la guerrilla salvadorenya.
Dues masterclass
A la Zoom Class d’enguany es
duran a terme dues masterclass. Dijous 26 de novembre
a les 9.30h tindrà lloc al Teatre
Municipal de l’Ateneu Igualadí, la masterclass sobre el
desenvolupament d’un projecte d’animació, el disseny i les
necessitats, conduïda pel departament d’infantils de TV3.
En aquesta classe s’aprendrà
com es produeixen les pel·
lícules d’animació, que per la
seva particularitat, tenen un
disseny i necessitats especials.
D’altra banda, el divendres
27 de novembre a les 9.30h
hi haurà la classe sobre el
film Teresa, de TVE. Primer
es durà a terme la projecció
i posteriorment hi haurà una
xerrada sobre com es va fer
el film. Jorge Dorado, director
de la pel·lícula i Maite López
Pisonero, productora de TVE,

LaXirgu, Habitaciones
Cerradas,Res no tornarà a ser com abans
(Espanya); Peter Pan
Man (Holanda); Clara
Immerwahr (ÀustriaAlemanya); Des Roses en hiver (França)
i The outlaw Michael
Howe (Austràlia),
pel·lícules de la secció oficial d’enguany
ens explicaran la gestació i
desenvolupament d’aquesta
important coproducció.
A més del Premi d’Honor i el
Premi Auguri Sita Murt, el Jurat Oficial atorgarà els premis
a Millor Pel·lícula, Millor Director, Millor Guió i a més, una de
les novetats de l’edició d’enguany del Festival Zoom és
la creació del nou Premi a la
Millor Interpretació, que també
s’entregarà durant la Gala de
Cloenda.
En aquesta edició s’han inscrit
un 15% més de pel·lícules respecte l’any passat, de diversos
països com Rússia, Austràlia,
Taiwan, Brasil, Perú, Holanda,
Alemanya, França, Anglaterra
i també de l’Estat Espanyol.
Així doncs, el festival continua
un any més amb l’ambició de
dotar la programació d’una
perspectiva àmplia, diversa i
global.
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Els Moixiganguers tanquen temporada a Tous
MÓN CASTELLER / LA VEU

Els Moixiganguers d’Igualada
han acabat la temporada 2015
i, com és habitual, ho han fet
aquest diumenge a Sant Martí
de Tous, on han actuat en motiu de la Festa Major. Des que
va néixer l’any 1995, la colla
ha estat cada any a les festes en honor a Sant Martí, i en
aquesta ocasió hi va descarregar el cinc de set, el quatre
de set i el quatre de set amb
agulla al costat dels Castellers
de Sant Vicenç dels Horts. La
jornada va començar amb els
pilars de sortida d’ofici, i després va continuar a la plaça de
l’Ajuntament; allà, abans de
començar l’actuació es va fer
un minut de silenci en record a
les víctimes dels atemptats de
París, i després es va descobrir una placa que recorda el
primer castell de vuit descarregat en aquella plaça, el quatre de vuit que hi van fer l’any
passat els Moixiganguers.
Després dels pilars d’inici, els
morats van obrir plaça amb
el cinc de set, un castell molt
solvent que no va portar cap
problema, van continuar amb
el quatre de set i van acabar

amb el quatre de set amb
agulla i dos pilars de cinc.
Una actuació plàcida, amb
un temps que acompanyava
i que va permetre que rotessin molts castellers del tronc.
Els “Carallots” de Sant Vicenç
dels Horts, d’altra banda, van
descarregar el tres de sis amb
agulla i el tres i el quatre de
set.El cinc de set d’aquest diumenge a Tous.

Els Moixiganguers consoliden els seus millors castells
El castell bandera dels Moixiganguers d’Igualada aquest
2015 ha estat el 4 de 8, n’han
descarregat 13, i juntament
amb les quatre aletes al tres
de vuit i les tres a les torres
de vuit amb folre han permès
consolidar els millors castells
de la colla aquesta temporada, i en conjunt superar els

més de cinquanta castells de
vuit pisos, la gran majoria descarregats.
Però al costat del quatre de
vuit hi ha la torre de set, a la
qual els morats han aconseguit molta confiança, i que
també han descarregat en 13
ocasions, sense cap caiguda.
Aquest treball ha permès a la
colla descarregar en tres ocasions el que fins ara és el seu

“La Electra Igualadina”, un episodi clau
de la nostra història
ENTITATS / CARMEL.LA PLANELL

Dins del marc de la II Jornada
d’Història Industrial, celebrada
al Museu de la Pell d’Igualada, amb la col·laboració del
Museu Nacional de la Ciència
i de la Tècnica de Catalunya
(MNATEC), del Centre d’Estudis Antoni de Campmany de la
Universitat de Barcelona i del
Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada (CECI), L’electrificació de Catalunya ha servit de
rúbrica per a una nova reflexió
sobre un capítol cabdal de la
història econòmica i social del
país, a propòsit de la celebració de l’Any Internacional de
la Llum. I amb una didàctica i
dissertada ponència sobre el
Procés d’electrificació de Catalunya i en especial sobre La
Electra Igualadina, presentada
per l’historiador de referència
i catedràtic de la Universitat
de Barcelona, Pere Pascuall i
Domènech, una bona concurrència va participar del coneixement d’aquest episodi clau
de la nostra història.
“La Electra Igualadina”
No sense canvis irreversibles
en el paisatge i una transformació rotunda de la vida productiva i quotidiana, la irrupció
de la xarxa de distribució elèc-

Pere Pascual i Domènech 			

trica, des del Pirineu fins a totes les zones industrials de Catalunya, va suposar un avenç
comparable a una segona
revolució industrial. En aquest
sentit, l’electrificació a l’Anoia
va començar a la Igualada del
1903 amb la constitució de “La
Electra Igualadina”, si bé anys
abans, ja es treballava amb
una incipient energia elèctrica.

© Carmel·la Fotografies

L’Electa Igualadina, de la mà
de l’empresari Aleix Gabarró
i el polític Joan Serra i Constansó, va constituir-se com a
una important companyia d’accionistes, la majoria dels quals
eren adobers. Aquesta central
termo-elèctrica va ser construïda entre el Rec i el carrer
del Sol, i ben aviat va haver
d’augmentar la seva capacitat

productiva atesa una forta demanda.
De primer, mentre el cost de
la termoelectricitat produïda
per La Electra era prohibitiu
per a les famílies humils, o
restrictiu per als establiments
públics i l’enllumenat urbà, va
ser assumible per al motor industrial que va viure una gran
expansió, amb una destacada
concentració d’indústries
al
barri de El Rec. Més endavant,
la companyia en ser absorbida
per Energia Eléctrica de Cataluña va fer possible l’abaratiment del fluid i l’accés de tothom a la llum elèctrica, donant
una forta empenta a l’electrificació de les indústries.
Finalment, en un fase en què
La Electra Igualadina ja havia
complert la seva missiva en
tant que companyia independent, a l’any 1930, Riegos y
Fuerzas del Ebro va procedir
a liquidar-la. D’aleshores ençà
un nou motor elèctric i noves
tecnologies van permetre una
ràpida expansió de les industries adobera i tèxtil, així com
una notable diversificació del
teixit productiu, concedint a
Igualada una de les primeres
places en el rànquing industrial
català.

màxim castell, la torre de vuit
amb folre, també sense cap
caiguda (i només dos intents
desmuntats). En aquesta temporada de consolidació, però,
els Moixiganguers no han pogut repetir la que fins ara és la
millor actuació de la seva història, la tripleta de vuit, i que
passa per ajuntar el quatre i
el tres de vuit i la torre de vuit
amb folre; els han fet per separat, però no en una mateixa diada. Igualment, van tenir
una Festa Major d’Igualada
amb pitjors registres que l’any
anterior i es van haver de conformar amb castells de set.
Aquest 2015 els Moixiganguers han estat protagonistes
en algunes de les grans actuacions de la temporada, a Gràcia, Valls o Reus, i han acabat
aquestes diades amb molt
bons registres. A Gràcia i Valls
van descarregar-hi la clàssica
de vuit (3 i 4 de 8 i torre de 7) i
a Reus el 4 de 8 i la torre de 8
amb folre. Els Moixiganguers
també han reduït el percentatge de caigudes, de 232 castells alçats, han tingut només
tres caigudes (un carregat i
dos intents).

Dissabte, Concert
de jazz a Paper de
Música de Capellades
MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte tindrà lloc un
concert de jazz a al sala capelladina Paper de Música.
El concert anirà a càrrec de
Manel Camp Quartet i es
tracta de “Camp & Gershwin.
Una mirada de Manel Camp
a l’univers de George Gershwin” i anirà a càrrec de Matthew Simon, trompeta; Horacio
Fumero, contrabaix; Lluís Ribalta, bateria i Manel Camp,
piano. El concert, com és habitual, serà a les 7 de la tarda.
Aquest concert ret un homenatge personal de Manel
Camp al geni americà George
Gershwin. Fent servir el seu
llenguatge personal, líric i rítmic, Manel Camp ha elaborat
un concert inspirat en la màgia
de l’univers de Gershwin, on
expressa les seves inquietuds
musicals, el seu món interior,
però també buscar compartirles amb qui l’escolta i sobretot
amb els músics que comparteixen escenari.
El Manel Camp Quartet està
format per quatre músics de
prestigi internacional, brillants
com a solistes i inapeŀlables
en la feina d’equip, carregats
d’experiència i d’identitat pròpia.
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Cineclub Ateneu, avui
a les 10 de la nit
CINEMA / LA VEU

Avui divendres a les 10 de la
nit, a l’Ateneu Igualadí, tindrà
lloc una nova projecció del
Cine Club Ateneu, amb la pel.
lícula japonesa Aguas Tranquilas. Els habitants de l’illa
d’Amami viuen en harmonia
amb la natura. Una tarda d’estiu, Kaito descobreix el cos
d’un home flotant al mar. La
seva amiga Kyoko l’ajudarà a
desxifrar el misteri. Creixeran
junts, aprenent a ser adults...

Dimecres vinent,
taller d’exlibris a la
Biblioteca de Montbui
TALLERS / LA VEU

El dimecres 25 de novembre i
el 9 de desembre, a les 19 h,
a la Biblioteca Mont-Àgora de
Sta. Margarida de Montbui es
farà un taller de “ex-libris” per
a adults, a càrrec de Juanjo
Navarro.
Vols tenir una marca o segell
distintius per personalitzar
els teus llibres? Dissenya un
bonic i original ex-libris per
reconèixer-los i evitar-ne la
pèrdua. Reserva la teva plaça.
Gratuït.

Castanyada a l’Agrupació
Coral de la Llàntia
ENTITATS / JFF (LA LLÀNTIA)

Seguint les tradicions nostrades, els dissabte passat dia
14, els components de l’Agrupació Coral La Llàntia ens varem reunir, junt amb familiars,
amics i seguidor per celebrar
la tradicional castanyada,
encara que amb uns dies de
retard. Podem fer referència
aquesta vegada a la dita de
que totes les festes tenen cap
vuitada.
Va ser una vetllada plena de
germanor i alegria, on desprès

del sopar van ressonar les
cançons i els recitals de poesia
enmig dels aplaudiments dels
assistents. Aquestes reunions
i celebracions familiars fan
estrènyer encara més els vincles d’amistat i germanor dels
components de l’Agrupació
Coral La Llàntia i aconseguir
també, el proper any, la celebració del seu 140è aniversari. Ara encarem amb il·lusió la
recta fins a final d’any amb les
celebracions de Santa Cecília,
Nadal i Sant Esteve.

Rosa Calzada Jubert exposa a
la Pastisseria Pla
EXPOSICIONS / LA VEU

Des del pasat dia 8 de novembre la pintora igualadina Rosa
Calzada exposa una mostra
de les seves obres a la Pastisseria Pla de l’avinguda Barcelona 22.
En aquesta ocasió a més de
figura es pot veure retrat i caricatura, modalitat aquesta última en la que uneix la tècnica
del retrat amb les característiques pròpies de la caricatura.

Ljubliana & The Seawolf, al Hot Blues
CONCERTS / LA VEU

Avui divendres, a les 22.30
hores, actuaran al Hot Blues
d’Igualada els Ljubliana & the
Seawolf. Es tracta d’un grup
de cinc components afincats
a Barcelona que te les seves
arrels en la música de carrer
amb instruments acústics, estil que ha definit el seu primer
treball: RE-Mi (2013), gravat
pel productor NIcolo Mazzantini (Appaloosa), a Livorno
(IT). La presentació d’aquest
Cd els va portar a fer nombrosos concerts arreu d’Espanya
i Itàlia al llarg d’aquell any més
una gira europea l’estiu del
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2014 passant per França, Anglaterra i Suïssa.
Ara presenten el seu nou treball “Vaine House” que veu la
llum en dues fases: un primer

Recital a càrrec de professors
de l’Escola de Música d’Igualada
MÚSICA / LA VEU

Dins el cicle de concerts de
l’Escola Municipal de Música
d’Igualada, el proper dilluns
dia 23 de novembre a les
18:30 hores sens oferirà un
concert dedicat a les últimes
obres de música de cambra
de Johannes Brahms i Dmitri Shostakovich a càrrec de
Miquel Córdoba (viola) i Guillem Martí (piano). Es tracta
concretament de dues sonates per a viola i piano, una
formació poc freqüent en les
sales de concert (en comparació amb el quartet de corda,
el trio amb piano o el duo de
violí i piano) però que disposa
d’un bon grapat d’obres mestres d’altres compositors com
Glinka, Schumann, Britten o
Stravinsky.
El programa del concert consistirà en dues sonates escri-

tes amb vuitanta anys de diferència i que són una mostra de
com va evolucionar la música
de cambra des de últim romanticisme fins a la segona
meitat del segle XX tot i conservar l’esperit que defineix
aquest tipus de música. La
primera d’elles, la Sonata en
fa menor op.120 n.1, una de
les dues sonates que Brahms
va compondre el 1895 originalment per a clarinet, i que
posteriorment va adaptar per
a viola. La seguirà la Sonata
per a viola i piano op.147 que
Shostakovich va acabar de
compondre pocs dies abans
de morir el 1975 sense poder
assistir a la seva estrena.
El concert és a les 18:30h a
l’auditori de l’Escola Municipal
de Música d’Igualada, Passeig
Verdaguer 84, 86. El preu de
l’entrada és de 6 euros.

L’Auga i el Zoom porten “El gran
silenci d’Horta de St. Joan”

tast el juny amb el llançament
de dos vídeos gravats a l’estudi Sol de Sants en rigurós
directe, i la presentació del segon Cd a finals d’any.

Demà, taller a Piera sobre el Mindfulness
TALLERS / LA VEU

El dissabte 21 de novembre
a les 10 del matí es farà a
la Biblioteca de Piera un taller monogràfic d’iniciació al
Mindfulness, que es tradueix
habitualment per “Atenció o
consciència plena”. Es tracta d’una metodologia que
actualment s’està aplicant
amb molts bons resultats
en camps tan diversos com
l’educatiu, la salut i l’empresarial, avalada per diferents
investigacions neurocientífi-

ques.
Les persones participants
s’emportaran eines per gestionar millor el dia a dia i reduir el nivell d’estrès i ansietat,
així com per autoregular les
emocions, entrenar l’atenció
i la concentració, i en definitiva, per gaudir més de cada
instant, així com eines per
respondre a les situacions de
forma conscient en comptes
de reaccionar-hi de forma impulsiva.
L’enfocament del taller és experiencial, 100% pràctic. El

taller serà a càrrec de Roser
Claramunt, psicòloga coach
especialitzada en Mindfulness i PNL (www.roserclaramunt.com) i tindrà lloc a la
Biblioteca de Piera, dissabte
21 de novembre de 10.00 a
14.00 h. Les places són limitades.
INSCRIPCIONS
Cal dirigir-se a la Biblioteca:
Tel. 93 778 9665
Correu-e b.piera@diba.cat
Pg. Del Gall Mullat, 7, Piera.
Límit inscripcions: avui 20 de
novembre. Preu: 10,72€.

CINEMA / LA VEU

L’acord entre Zoom Festival
i Auga va permetre, aquest dilluns, visionar en pantalla gran
el documental El gran silenci,
Horta de Sant Joan.
El van presentar el seu director, Carles Caparrós, i també
l’altre guionista, Josep Maria
Flores.
Cinquanta-vuit
minuts
intensos, seguits atentament
i amb emoció per un públic
que va observant com s’acosta, inevitablement, una tragè-

dia propiciada per una metodologia excepcional i iniciada
per dos ximples. La pel·lícula
manté una dignitat absoluta i
en cap moment entra en el tremendisme fàcil.
El testimoni del pare -igualadí,
per cert- d’un dels bombers
morts es colpidor per la seva
enteresa, dignitat i sentit positiu.
El proper dilluns Mercè Bausili
ens acostarà a els Fons Documentals del Gran Teatre del
Liceu.
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Diumenge, visita guiada i gratuïta per a
descobrir la Vil.la Romana de l’Espelt
ARQUEOLOGIA / LA VEU

Aquest diumenge, 22 de novembre, s’ha programat una
nova visita guiada per descobrir la Vil·la Romana de l’Espelt, amb motiu de la seva
recent declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
L’activitat és gratuïta i correrà a càrrec de Jordi Enrich,
arqueòleg que ha excavat la
vil·la en diferents ocasions i
expert en l’època tardoantiga.
El punt de trobada serà a les
11h a les antigues escoles, a
la carretera d’Igualada a l’Espelt a uns 200 metres abans
del nucli urbà, a mà dreta. Cal
tenir present que el recorregut
no està adaptat per a cotxets
ni cadires de rodes i que no
cal inscripció prèvia.
El passat mes d’octubre, una
vuitantena de persones ja van
tenir l’ocasió de visitar la Vil·la
Romana de l’Espelt, durant la
primera visita guiada. La Vil·la
Romana de l’Espelt és un jaciment arqueològic situat al Pla
de la Torre, al veïnat de l’Espelt
i al terme municipal d’Òdena.
Aquesta vil·la va ser habitada
en època romana des dels segles II i I aC fins al primer terç
del segle V dC, en etapes de

d’activitat desigual. Construïda en un lloc assolellat i dominant, prop d’un corrent d’aigua
i d’una via de comunicació
que permetia donar sortida a
la producció excedent, és una
de les villae de l’interior de
Catalunya més extensament
excavada i més ben conservada. Les excavacions, realitzades pel Centre d’Estudis
Comarcals d’Igualada (CECI)
i la Diputació de Barcelona,
van descobrir estructures de
diverses estances, algunes de
tipus residencial i d’altres destinades a activitats agrícoles.
Algunes estances estaven
recobertes de pintures amb
motius geomètrics o vegetals.
S’hi va trobar un paviment

de mosaic i nombrosos fragments de ceràmica. monedes
i un fragment d’un rellotge de
sol. Entre els objectes recuperats també hi ha sivelles,
agulles per al cabell, agulles
d’os, fusaioles, recipients per
cuinar, llànties, claus de porta, una safata de vidre, un dau
de vori, pinces, un canelobre
i altres objectes d’os, de ferro i de bronze. L’Ajuntament
d’Igualada és titular de la Vil·la
des de l’any 1966, quan en va
comprar els terrenys a instàncies del CECI. La custòdia i
difusió del seu patrimoni correspon, avui, al Museu de la
Pell d’Igualada i Comarcal de
l’Anoia, lloc on estan dipositats els objectes trobats.

Els curts de Neus Ballús,
a Pantalla Oberta

CINEMA / LA VEU

El passat dijous els espectadors que van assistir a la
projecció de ‘Pantalla Oberta’
van poder gaudir d’una sessió gens habitual, la projecció dels curtmetratges de la
directora Neus Ballús, autora
de La plaga (2013). L’acte
es complementava amb la
presentació del llibre El productor accidental d’en Pau
Subirós, productor del film.
Assistiren a l’acte, el mateix
Subirós i la cap de producció
de la pel·lícula, Judit Quintana, tot excusant l’assistència

de Ballús.
D’ella els espectadors visionaren els seus curts Pepitu
Ricu (2008) i Immersió (2009).
El primer ens explica la trobada única entre una àvia,
un avi i un ocell. L’obra fou
seleccionada en prestigiosos
certàmens com L’Alternativa
de Barcelona o el Zinebi de
Bilbao. El segon film, Immersió mostra la fascinant vida de
qui es submergeix, de manera
habitual, en les càlides aigües
d’una piscina de barri. La pel·
lícula es va rodar íntegrament
sota l’aigua i mostra com persones de totes les edats, des

d’un nadó fins a gent gran,
fan el que poden per desenvolupar-se en un medi, que
en principi, no és el seu.
Tot plegat, acabà amb un
animat col.loqui amb els dos
protagonistes de la vetllada
explicant els entrellats i els
processos de confecció dels
dos curts projectats i els de
la mutipremiada “La plaga”,
així com l’aventura i, també,
reflexió que comporta l’escriptura del llibre.
L’acte comptà amb la col·
laboració de la Llibreria
Aqualata.

Teatre Nu obre les portes de
casa seva, a Sant Martí de Tous
TEATRE / LA VEU

El passat dissabte 14 de novembre el teatre Nu va obrir
les portes del seu nou local,
una casa situada al centre de
Sant Martí de Tous; un vell
graner rehabilitat que la companyia anoienca vol convertir en la seva nova seu, però
també en un espai obert al
món de la creació, a tothom
que s’interessi per la cultura i
a les diferents iniciatives que
puguin sorgir tan des del municipi com dels seus voltants.
Una casa plena d’activitats
A part dels assajos i del dia a
dia de la companyia, La Casa
del Teatre Nu acollirà la visita
d’escoles interessades en el
món del teatre, la presentació
d’espectacles
professionals
de petit format o l’organització
de tallers per a infants, famílies i adults. Per a les escoles,
s’han organitzat diverses activitats que giren al voltant dels
diferents espectacles per a
infants que la companyia ha
anat creant els darrers anys,
experiències teatrals que busquen no només mostrar un espectacle si no compartir amb
els alumnes i els mestres les
feines i els secrets que acompanyen un procés de creació
artística com el teatral. Pel
que fa als tallers, la Casa del
Teatre Nu acollirà diferents
classes de teatre, però també
d’altres disciplines artístiques
com la dansa i el circ. Finalment, els membres del Teatre
Nu també volen que la seva
sigui una casa on s’hi puguin
veure espectacles de qualitat.
En aquest sentit estan oberts
a les propostes de creadors
que presentin espectacles de
petit format.
La programació comença
avui divendres
La programació de la casa
del Teatre Nu s’engega des
d’aquesta mateixa setmana.
Així, i coincidint amb les portes obertes, el passat dissabte
també es va presentar la programació prevista des d’ara i
fins a final d’any. Aquest ma-

teix divendres 20 de novembre a les 21h, la companyia
52 cordes presentarà el seu
nou espectacle Recorda, un
concert d’arpa i dues sopranos que ens acosta a al món
de l’òpera d’una manera suggeridora, màgica i poètica. La
companyia 52 cordes ha escollit La Casa del Teatre Nu per
presentar per primera vegada
en públic la seva proposta.
Després de Recorda, el proper dissabte 28 de novembre
a les 12h el Teatre Nu presentarà La Senyora de Tous, una
experiència teatral i familiar.
Es tracta d’una proposta que
gira al voltant de la coneguda llegenda de Sant Martí de
Tous i que ofereix una visita
guiada al castell del poble,
l’escenificació de l’obra que es
va estrenar al passat Festival
de Llegendes de Catalunya i
un taller de creació de titelles.
Finalment, el dissabte 19 de
desembre a les 21h es podrà
veure El bon lladre, de Conor
Mcpherson, interpretada pel
conegut actor Josep Julien.
L’obra, que ja ha passat pel
Teatre Romea i La Seca de
Barcelona, ens presenta la
història i la fugida d’un lladre
que acaba de sortir viu d’un
tiroteig.
A part dels espectacles, també
s’ha programat un taller d’art
amb Color de Llop per al dissabte 5 de desembre a les 10h
i un Taller de cuina per al 20 de
desembre a les 12. En el taller
d’art, els nens i nenes que ho
vulguin construiran un “arbre
molt original” per decorar casa
seva de cara a les festes de
Nadal. Pel que fa al taller de
cuina, sota el títol “Un Nadal
amb xocolata” es prepararan
diferents postres.
Per poder reservar plaça a les
activitats es pot escriure a teatrenu@teatrenu.com , trucar
al 938050863 o bé adreçar-se
directament a La Casa del Teatre Nu, al carrer Prats número 14 de Sant Martí de Tous.
Per poder col·laborar es pot
fer per 20 euros a l’any com a
amic individual, i per 50 com a
amic familiar.

48

Cultura

DIVENDRES
20 de novembre de 2015

D E L’A N O IA

La Xarxa ajuda el Marcel Gros a buscar “Contes amagats”
TEATRE / LA VEU

Teatre de Manresa i a l’Aula
de Teatre de Lleida. És membre de CIATRE (Associació
de companyies de teatre professional de Catalunya i de
la TTP (Associació de teatre
professional per a tots els públics).

Marcel Gros és un personatge tendre, irònic, positiu però
també crític, somniador i poètic que ara va a la recerca
de Contes amagats. El grup
Xarxa Igualada ha programat
aquest espectacle per al proper diumenge, 22 de novembre, a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu.
Les entrades són a 6 € i a 5
€ per als socis de Xarxa. La
venda d’entrades és al vestíbul de l’Ateneu, el dissabte de
2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre
i el diumenge des d’una hora
abans de l’inici de la funció.
Espectacle per a públic familiar a partir de 3 anys i nens fins
a 110 anys.
Marcel Gros, l’essència del
pallasso
El pallasso manresà Marcel
Gros és, entre altres coses,
clown, bufó i xouman. Va entrar en contacte amb el món
de l’espectacle a través de les
formacions musicals i de teatre de carrer com l’Orquestra
Mandarina i El Setrill. L’any
1984 va ser un dels fundadors
de Teatre Mòbil amb Atilà Puig
i Jordi Girabal.
Després d’un seminari a
Roma amb Willy Colombaioni

comença a prendre contacte
amb les tècniques de circ i
descobreix la seva vocació de
pallasso, cosa que el porta a
aprofundir en les tècniques de
clown al costat de Pierre Byland i Philippe Gaulier.
L’any 1991 comença la seva
singladura en solitari. Quan en
Marcel és sol damunt de l’escenari pot crear amb llibertat,
sense perdre l’essència del
pallasso. La seva producció
és àmplia i s’adreça a tots els
públics, encara que ha fet es-

pectacles per a un públic més
adult.
Algunes de les seves propostes són Fenomenal (premi “Rialles 98” Òmnium Cultural);
Standby, (premi millor espectacle “Fira Tàrrega 2000”); Inventari (premi millor espectacle “Mostra Igualada 2008”);
Giralluna; L’embolic; Minuts;
La gran A…ventura (millor
espectacle “Castilla la Mancha 2012”), o Paperipècia. És
director i coautor dels darrers
muntatges de Teatre Mòbil:

La Biblioteca Central d’Igualada,
premiada per l’Associació Lectura Fàcil

Rau Rau, Tríplex, Colossal,
Allegretto, Trifulgues i Sense
Solta. A televisió ha fet intervencions setmanals a Paral·lel
de TV3 i a Cosas que Importan de TV1. És també Menció
d’honor al Festival de Pallassos, Cornellà 2000 i premi Bages de Cultura, Òmnium Cultural 2001. També va obtenir
el premi Sabatot Alegre de la
setmana del Pallasso de Castellar del Vallès el 2012.
Ha estat professor de monogràfics de clown a l’Aula de

On s’amaguen els contes?
L’ humor i la imaginació es donen la mà en forma d’espectacle. Marcel Gros es presenta
com un trobador de contes i
emprèn un viatge per camins
imaginaris plens de formes,
papers, sons i colors… a la recerca de les històries que encara no són a dins dels llibres.
Està disposat a anar on faci
falta per trobar els Contes
amagats, s’adona que d’històries n’hi ha per tot arreu, cal
atrapar-les... i de vegades...
et quedes quiet i les històries
t’atrapen a tu! No deixis que
t’expliquin sempre les mateixes històries... Tu també pots
anar pel teu “conte”.
Contes amagats és un espectacle a cavall de l’humor, la ironia i la imaginació en el qual
Marcel Gros torna a inventarse un univers propi plàstic i
visual i un viatge per molts racons del planeta.

Fotografies d’Igualada de Nit, a
la Sala Municipal d’Exposicions

LLIBRES / LA VEU

La Biblioteca Central d’Igualada ha resultat la guanyadora
del V Premi Bones Pràctiques
de Lectura Fàcil amb un projecte per fomentar la lectura
entre els alumnes del Pla de
Transició al Treball (PTT) de
l’Institut Milà i Fontanals. El
premi el convoca l’Associació
Lectura Fàcil amb l’objectiu de
premiar iniciatives de diferents
àmbits que utilitzin materials de
Lectura Fàcil (LF) per promoure la lectura, la inclusió social i
la democràcia informativa, valors amb els quals s’identifica
el seu projecte.
El lliurament del guardó va tenir lloc dissabte passat, 14 de
novembre, al Palau Robert de
Barcelona, en el decurs de la
5a. Jornada Lectura Fàcil. Van
recollir el premi la directora de
la Biblioteca, Montse Lobato,
i les responsables del projecte, Eva M. Sabaté i Francina
Bacardit. El premi consisteix
en 400 euros per destinar a
la compra de llibres de lectura
fàcil. En l’edició d’enguany es
van rebre un total de 23 projectes de lectura fàcil. El jurat

va atorgar també tres accèssits a la biblioteca Simproni de
Tenerife; l’Institut La Ribera de
Montcada i Reixac i el Centre
Ocupacional Rafalafena, de
València.
La Biblioteca Central, en col·
laboració amb les professores del PTT de l’Institut Milà
i Fontanals, Neus Pelfort i
Mònica Tomàs, va posar en
marxa l’any passat el projecte
«Fem-ho fàcil» per fomentar la
lectura entre aquests joves a
través d’obres de lectura fàcil
i donar-los a conèixer tots els
documents i serveis de la Bibli-

oteca que tenen al seu abast,
des de còmics i novel·les fins
a llibres de coneixements, que
els poden servir en el camí professional que escullin.
Aquests objectius es concreten
en dues activitats: la formació
d’un club de lectura en què els
joves comenten un llibre de
lectura fàcil que la Biblioteca
els proposa i la visita setmanal
a la Biblioteca per passar-hi
una estona llegint, triant i remenant. Un grup d’alumnes de
l’Institut Milà i Fontanals van
participar-hi i la iniciativa va ser
tot un èxit. Aquest curs la Biblioteca repeteix la iniciativa.

FOTOGRAFIA / LA VEU

Des d’avui 20 de novembre al
13 de desembre es podrà veure, a la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada (c/ Garcia
Fossas, 2), una selecció dels
treballs presentats dins la
modalitat de Fotografia Procopi Llucià dels Premis Ciutat
d’Igualada.
L’eix temàtic proposat per a
l’edició d’enguany ha estat
Igualada de Nit. Per tant, en
l’exposició, organitzada pel
departament de Promoció
Cultural de l’Ajuntament amb

la col·laboració de l’Agrupació
Fotogràfica d’Igualada (AFI),
es podran veure imatges que,
pel fet d’haver estat preses en
horari nocturn, oferiran una
perspectiva força desconeguda del paisatge urbà local.
L’exposició Igualada de nit es
podrà veure a partir d’aquest
divendres, uns dies abans
que es facin públics els guanyadors dels Premis Ciutat
d’Igualada, en un acte que se
celebrarà diumenge, 22 de novembre, a les 11:30h, al Teatre
Municipal l’Ateneu.
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Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
DIVENDRES 20
CINEMA
- Sta. Margarida de Montbui
“Tots els camins de Déu”.
Nova sessió de la Mostra Internacional de Films de Dones a
la Conca d’Òdena
Divendres, a les 6 de la tarda al
cinemes Mont-Àgora.
CLUB DE CINEMA
- Igualada
Projecció de la pel.lícula “El
vell i el mar” dirigida per John
Sturges i basada en un clàssic
d’Ernest Hemingway.
Divendres, a les 6 de la tarda a
la Biblioteca Central.
TEATRE
- Igualada
“Mrs. Brownie”. Un fantàstic
espectacle musical dels igualadins Teatre Nu que presenta
la història d’una vella diva de la
música negra que repassa la
seva vida.
Divendres, a les 9 del vespre al
Teatre de l’Aurora.
AUDIOVISUAL
- Igualada
Projecció dels vídeos de viatges i trobades de l’Agrupació
Folklòrica. Projecció de “Anada
a Mallorca” (1972) i “Celebració
del 40è aniversari” (1980) .
Divendres, a les 9 del vespre al
Casino Foment.
XERRADA
- Piera
“La volta al món a través dels
museus”. El recorregut serà
guiat per l’Emili Balsera. A
partir d’imatges, audiovisuals i
recursos virtuals, visitarem les
col·leccions i exposicions dels
museus més importants del
món.
Divendres, a les 7 de la tarda a
la Biblioteca de Piera.

XERRADA
- Masquefa
Cicle: Relacions de parella. “Inteligència emocional per al dia
a dia”. A càrrec de la piscoterapeuta, Marta Moreno Cardona.
Divendres, a les 6 de la tarda a
la Biblioteca de Masquefa.

DISSABTE 21
TEATRE
- Igualada
“Mrs. Brownie”. Un fantàstic
espectacle musical dels igualadins Teatre Nu que presenta
la història d’una vella diva de la
música negra que repassa la
seva vida.
Dissabte, a les 9 del vespre al
Teatre de l’Aurora.
CAFÈS AMB HISTÒRIA
- Masquefa
“Gaudí, el segell d’un geni”.
Xerrada sobre l’artista Antoni
Gaudí a càrrec de Francesc M.
Literes
Dissabte, a les 6 de la tarda al
Casal d’avis.
XERRADA
- Calaf
“Les emocions dels nens”. L’impartiran Àngel Sanromà, terapeuta gestalt i homeòpata, i
M. Teresa Moncunill, llevadora
d’Aura Naixement.
Dissabte, a 2/4 de 12 del matí a
la Sala Felip.

DIUMENGE 22
TEATRE
- Igualada
“Mrs. Brownie”. Un fantàstic
espectacle musical dels igualadins Teatre Nu que presenta
la història d’una vella diva de la

música negra que repassa la
seva vida.
Diumenge a les 7 de la tarda al
Teatre de l’Aurora.
HISTÒRIA
- Igualada
Visita guiada a la Vil·la Romana de l’Espelt, nou Bé Cultural
d’Interès Nacional. La visita
anirà a càrrec de Jordi Enrich,
arqueòleg de l’excavació.
Diumenge a les 11 del matí des
de les antigues escoles de l’Espelt.
PREMIS CIUTAT D’IGUALADA
- Igualada
Acte de lliurament dels Premis
Ciutat d’Igualada 2015 d’Art
Digital, Composició Musical,
Compromís Social i Cívic, Disseny, Fotografia, Investigació,
Poesia i Recerca.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí
al Teatre Municipal l’Ateneu.
TEATRE
- Igualada
“Contes amagats” de Marcel
Gros. On s’amaguen els contes? L’humor i la imaginació es
donen la mà en forma d’espectacle del “Gran” Marcel Gros.
Organitza Xarxa Igualada.
Diumenge a les 6 de la tarda al
Teatre Municipal l’Ateneu.

DILLUNS 23
CONFERÈNCIA
- Igualada
“El fons de la societat del Gran
Teatre del Liceu a la xarxa”.
Mercè Bausili explicarà com
la Biblioteca d’Humanitats de
l’UAB i la Societat del Gran Teatre del Liceu van acordar posar a l’abast del públic el fons
documental que data del 1847.
Organitzada per AUGA.

Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.
MÚSICA
- Igualada
XXI Cicle de concerts de professorat. Actuació del duo format per Miquel Córdoba, viola
i Guillem Martí, piano. Interpretaran obres de Brahms i Shostakovich.
Dilluns a 2/4 de 7 de la tarda a
l’auditori de l’Escola de Música.
CONFERÈNCIA
- Piera
“Com educar en intel·ligència
emocional” a càrrec de la psicòloga Marta Sanahuja. Com
podem ensenyar els nostres
fills a gestionar les emocions?
Com podem ajudar-los a millorar les relacions amb els altres?
Dilluns a les 7 de la tarda a la
Biblioteca de Piera.

DIMARTS 24
CONFERÈNCIA
- Igualada
“Turisme i TIC: noves formes
de viatjar”. Les TIC modifiquen
la forma com el turista interactua amb el seu entorn i permeten personalitzar al màxim l’experiència de viatge. A càrrec
d’Oriol Miralbell.
Dimarts a les 7 de la tarda a la
Biblioteca Central.
XERRADA
- Igualada
“Salut sexual i afectiva: com
parlar-ne amb els nostres infants de 6 a 12 anys”. Xerrada a
càrrec de l’ONG SidaStudi. Ho
organitza: AMPA Escola Garcia
Fossas
Dimarts a les 7 de la tarda a
l’escola Garcia Fossas.

MÚSICA
- Capellades
Nova edició de l’Audiciona’t. “El
violí en el jazz. Tribut a Stephane Grappelli”
Dimarts a les 9 del vespre a
l’auditori de l’Escola de Música.

DIMECRES 25
ZOOM
- Igualada
Comença la 13a edició del Festival Zoom de Ficció TV Internacional que presentarà les
darreres novetats de TV movies, websèries, minisèries i curtmetratges
Dimecres a les 4 de la tarda a
l’Ateneu Igualadí.
CINEMA
- Igualada
Barrufacinema de tardor
La Biblioteca presenta “El llibre
de la Vida”.
Dimecres a les 6 de la tarda a la
Biblioteca Central.
XERRADA
- Igualada
“Claus per a la detecció de la
violència masclista i orientacions per al seu abordatge”
a càrrec de Mar Granados de
Dones amb Empenta.
Dimecres a 1/4 de 8 del vespre
a la Kaserna

DIJOUS 26
CLUB DE LECTURA
- Masquefa
Club de lectura amb el llibre
“Un arbol crece en Brooklyn”
de Betty Smith.
Dijous a les 6 de la tarda a la
Biblioteca.

EXPOSICIONS
UBI SUNT?

Marc Vila.
Col·lecció de fotografies de
l’artista igualadí, que pren
com a eix el paisatge industrial
De setembre a desembre al
Teatre de l’Aurora.

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

da, des del segle XIV fins als
nostres dies.
Del 16 d’octubre al 29 de novembre 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 novembre a Artèria, Espais d’art i
tallers.

VAIVÉ PAPERER

Ximena Perez-Grobet i Jorge
Yápik.
Del 10 d’octubre al 10 de gener
al Museu Molí Paperer de Capellades.

Amb motiu de Santa Cecília,
patrona de la música, la Biblioteca mostra els grups igualadins que s’han dedicat o es
dediquen a la música.
Del 2 al 28 de novembre al vestíbul 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 Biblioteca Central d’Igualada.

SHERLOCK HOLMES I
ANOIA, EL PUNT
EL CAS DE L’EMPREMTA
D’ORIGEN DE LA ELS NOSTRES MÚSICS: D’IGUALADA
MODA. DELS DRPAS CARGOL TREU BANYA... Exposició d’objectes, llibres i
curiositats relacionades amb
ALS JERSEIS
CANÇONS PER A NENS les novel·les del mític personatRecorregut per la història de
la indústria del tèxtil a Iguala- I NENES

ge de ficció Sherlock Holmes.
Del 4 al 22 de novembre a l’Empremta de Gràfiques Vilanova.

desembre a la sala d’exposicions de l’Escola Gaspar
Camps.

LA MÀGIA DEL FANG I PINTURA I DIBUIX
Àngel Martínez.
EL VIDRE
Figures humanes, personatAntònia Roig Omedes
Fang, guix i vidre. Tres materials 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 conductor el mar i és fruit de la unió
dels espais paisatgístics vistos
des de l’aire, del simbolisme
poètic del món personal de l’artista i del treball amb la matèria
física del paper
Del 17 de novembre al 22 de

ges imaginaris, objectes diversos i paisatges.
Del 15 al 29 de novembre a la
sala d’exposicions de la Pobla de Claramunt.

PREMI PROCOPI LLUCIÀ DE CREACIÓ ARTÍSTICA

Exposició de la selecció dels
treballs presentats en la modalitat de fotografía. El tema
per a l’edició d’enguany és:
“Igualada de nit” .
Del 20 de novembre al 13 de
desembre a la Sala Municipal
d’exposicions.
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Cinema
Es projecta a Montbui • Sicario

El racó del Cineclub • Aguas Tranquilas

Narcotràfic

Els paradisos perduts
RICARD FUSTÉ.-

Avui divendres, a les 10 del
vespre, al Teatre de l’Ateneu, el Cine-club presenta la
producció japonesa de 2014
“Aguas tranquilas”, dirigida
per Naomi Kawase.
Els habitants de l’illa sub-tropical d’Amami viuen en harmonia amb la natura i creuen que
en cada arbre, en cada pedra
i cada planta hi viu un déu. La
màgia i la realitat van de la mà
en aquest film bellíssim, que
sembla una fusió dels estils de
Terrence Malick i Yasujiro Ozu
i que ens parla, a través de la
relació d’una jove parella i del
misteri que envolta l’aparició
d’un cadàver que flota al mar,

del descobriment de la vida i
els seus contrastos: joventut i
vellesa, plenitud i mort. I ens
parla també d’una manera
d’entendre el món i les rela-

cions humanes que les societats més desenvolupades
han oblidat potser per sempre
més.

Es projecta a Tous • Una segunda oportunidad

El bé i el mal
RAMON ROBERT.-

RAMON ROBERT.-

A la zona fronterera que s’estén entre Estats Units i Mèxic,
una jove i idealista agent de
l’FBI és reclutada per una força d’elit del Govern per lluitar
contra el narcotràfic. Sota el
comandament d’un assessor
enigmàtic i de tèrbol passat,
l’equip emprèn una missió
clandestina que porta a la
dona a qüestionar les seves
conviccions per tal de sobreviure. Aquest es el punt de
partida argumental de la nova

pel.lícula nord-americana del
cineasta quebequès Denis
Villeneuve. Posant molt alt el
llistó de les histories sobre el
tràfec i la guerra de la droga,
Villeneuve ofereix una pel·
lícula plena de vigor i intriga.
Interpretada per Emily Blunt,
Benicio Del Toro i Josh Brolin,
Sicario és quelcom més que
un thriller d´acció, violència
i suspens, posant sobre la
taula algunes consideracions
sobre la llei, l’ordre i l’ètica de
frontera.

Realitzat per la cineasta danesa Susanne Bier, aquest és
un esgarrifós i commovedor
drama sobre persones que
es veuen embolicades en circumstàncies extraordinàries.
La pel·lícula planteja les nocions bàsiques del bé i del mal,
i si realment coneixem la diferència. I ens obliga a fer-nos
una pregunta: Qui som per a
creure’ns millors que els altres
?. L´argument ens presenta
a dos companys, Andreas i
Simon, de professió policies.
Andreas és feliç amb la seva
dona i el seu fill, mentre que
Simon acaba de divorciar-se i
s’emborratxa regularment. Tot
canviarà quan intervenen en

la disputa d’una jove parella
de ionquis i descobreixen a un
nadó en un armari.
Susanne Bier ha dirigit un
intens drama amb elements
de fascinant thriller psicològic,

que gira entorn de com enfrontar-se a allò que sembla
impossible i com de fàcil pot
arribar a ser perdre el sentit
de la justícia quan la vida penja d’un fil.

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA
Nom:

Adreça:
Localitat:
Tel. mòbil:
E.mail

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.

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

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.

IGUALADA

SANT MARTÍ DE TOUS

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
AGUAS TRANQUILAS
Divendres: 22:00

CASAL
LA FAMILIA BÉLIER (7 ANYS)
Diumenge: 18:00
UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
(16 ANYS)
Diumenge: 19:40

AGUAS TRANQUILAS

Japó. Crónica vital. De Naomi Kawase. Els habitants de l’illa d’Amami viuen
en harmonia amb la natura. Estan convençuts que en cada arbre, en cada
pedra i en cada planta viu un déu. Una tarda d’estiu, Kaito descobreix el
cos d’un home flotant al mar. La seva amiga Kyoko l’ajudarà a desxifrar el
misteri. Creixeran junts, aprenent a ser adults, descobrint els cicles de la
vida, la mort i l’amor.

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

Dinamarca. Drama policiac. De Susanne Bier. Amb Nikolaj Coster-Waldau,
Ulrich Thomsen i Maria Bonnevie. Els amics Andreas i Simon són dos
policies que viuen de forma molt diferent. Andreas és feliç amb la seva
dona i el seu fill; Simon acaba de divorciar-se i s’emborratxa regularment.
Tot canviarà quan intervenen en la baralla d’una jove parella de ionquis i
descobreixen a un nadó en un armari. Andreas, l’home estable, comença
a perdre la seva convicció sobre la justícia significa.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI-MONTÀGORA CINEMES
SALA AUDITORI

SALA PETITA

SICARIO (18 ANYS)
Divendres: 18:15/20:30/22:45
Dissabte: 16:00/18:15/20:30/22:45
Diumenge: 16:00/18:15/20:30

TRUMAN
Divendres: 20:10/22:20
Dissabte: 16:05/18:10/20:20/22:30
Diumenge: 16:05/18:10/20:20

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

SICARIO

Estats Units. Thriller dramàtic. De Denis Villeneuve- Amb Emily Blunt,
Benicio Del Toro i Josh Brolin. A la zona fronterera que s’estén entre Estats
Units i Mèxic, una jove i idealista agent de l’FBI és reclutada per una força
d’elit del Govern per lluitar contra el narcotràfic.Sota el comandament
d’un assessor enigmàtic, l’equip emprèn una missió clandestina que
porta a la dona a qüestionar les seves conviccions.

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.

TRUMAN

Espanya-Argentina. Comèdia dramàtica. De Cesc Gay. Amb Ricardo
Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi, Àlex Brendemühl i Eduard Fernández.
Julián i Tomàs, dos amics de la infància que han arribat a la maduresa,
es reuneixen després de molts anys i passen junts uns dies inoblidables,
sobretot perquè aquest serà el seu últim partit, el seu comiat.

8 APELLIDOS CATALANES

Espanya. Comèdia. D´Emilio Martínez-Lázaro. Amb Dani Rovira, Clara
Lago, Karra Elejalde, Carmen Machi, Berto Romero i Rosa Maria Sardà.
Les alarmes de Koldo s’encenen quan s’assabenta que la seva filla Amaia,
després de trencar amb Rafa, s’ha enamorat d’un català. Decideix llavors
anar a Sevilla per convèncer Rafa que l’acompanyi a Catalunya per rescatar
Amaia dels braços del català.
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YELMO CINES ABRERA 3D
1/ 8 APELLIDOS CATALANES (7A)
Dv i Ds: 15.30/17:45/20:00/22:15/00:30
Dg.: 12:00/ 15.30/17:45/20:00/22:15
Dll Dm i Dj.: 17:45/20:00/22:15
Dc.: 15:30/ 17:45/20:00/22:15
2/SPECTRE 007 (12A)
Dv i Ds 16:00/19:00/22:30
Dg.: 11:50/16:00/19:00/22:30
Dll a Dj.: 19:00/22:30
3/ ATRAPA LA BANDERA (7A)
Dv i Ds: 15.30
Dg.: 11:50/15.30
3/ EL ULTIMO CAZADOR DE BRUJAS
(16A)
Dv i Ds: 17.45
3/ MARATON JUEGOS DEL HAMBRE
(12A)
Dv i Ds: 20:00
Dg.: 18:00
3/ REGRESION (7A)
Dg.: 22:50
3/ EL BECARIO (7A)
Dll a Dj: 17:40/20:10
3/ BLACK MASS (7A)
Dll a Dj: 22:35
4/8 APELLIDOS CATALANES (12A)
Dv i Ds: 17:00/19:15/21:30/23:45
Dg.: 17:00/19:15/21:30
Dll Dm i Dj: 19:15/21:30
Dc.: 17:00/19:15/21:30
4/EL ULTIMO CAZADOR DE BRUJAS
(16A)
Dg: 12:00

5/8 APELLIDOS CATALANES (7A)
Dv. Ds: 16:15/18:30/20:45/23:00
Dg.: 11:30/16:15/18:30/20:45
Dll Dm iDj.: 18:30/20:45/22:55
Dc: 16:15/18:30/20:45/22:55
6/HOTEL TRANSYLVANIA 2 (TP)
Dv. i Ds: 15:30/17:20/19:30
Dg.: 11:40/15:30/17:20
6/ SICARIO (18A)
Dv i Ds: 21:30/00:00
Dg.: 19:30/22:00
Dll a Dj.: 17:40/20:15/22:45
7/PAN (TP)
Dv. i Ds: 16:00
Dg.: 11:30/16:00
7/TRUMAN (12A)
Dv. a Dj: 18:15/20:35/22:50
7/REGRESION (TP)
Dv. a Dj: 22:40
8/ DRAGON BALL Z (7A)
Dv i Ds: 15:30
Dg.: 11:40/15:30
8/ EL BECARIO(TP)
Dv a Dg: 17:30
8/ MARTE (12)
Dv. a Dg: 19:55/22:35
Dll a Dj.: 19:00/22:00
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Recordant al Joan Martí Figueras

Una recordança
de Joan Martí i Figueras
Joan Martí i Figueras, fill de Vallfogona, va morir el passat 8 de
novembre a l’edat de 87 anys,
després de quasi tota una vida
de residir a Igualada i de passar
per una llarga malaltia que va
deixar-lo cec i immobilitzat.
Havia estat alumne de l’Escola
Garcia Fossas, i de ben jove
va convertir-se en un autèntic
excursionista,
especialment
enamorat de Montserrat i els
seus entorns. Això el va portar
a recórrer parròquies i biblioteques per a endinsar-se en el
coneixement de la Guerra del
francès i de la Batalla del Bruc.
Delerós de més informació va
accedir al CECI on, de la mà
de Francesc de P. Gabarró, va
conèixer al Dr. Joan Mercader,
el qual, en adonar-se de la talla
d’aquell jove investigador autodidacte, va animar-lo a cursar
els estudis d’arxiver. Tant és així
que, arxiver de professió va començar a treballar a l’Arxiu Municipal d’Igualada, i d’aleshores
ençà va realitzar un validat treball amb el títol de “Episodios
de la Guerra de la Independencia en Cataluña: saqueos y
destrucción de Igualada, por los
franceses”, que va ser premiat
a Saragossa, a l’any 1958, i
posteriorment publicat, el 1964.
A l’any 2011, aquesta obra va
ser editada en català a Miscellanea Aqualatensia-14 .
Amb un company molt proper,
en Salvador March, va exercitar-se en l’excursionisme i l’espeleologia sota el guiatge del
minaire Ferran Miserachs; una
realització que els va conduir a
fer un important reconeixement
i una total neteja de la Mina de
l’Espelt: destinació de la qual,
ell, en va fer una exhaustiva
descripció, acompanyada de
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dibuixos d’Amadeu Caballé.
Aquesta edició està publicada
a la Miscellanea Aqualatensia-2. En un altre sentit, més
endavant, a l’any 1984, al costat d’Antoni Moncunill i de Magí
Puig, va publicar l’interessant llibre “Renoms Igualadins”; alhora que s’esdevenia un dels fundadors de la U.E.C. d’Igualada.
Quant a la seva condició d’arxiver, va dur a terme una completíssima labor a l’Arxiu Municipal,
mentre que també era nomenat
Sots-secretari del CECI. I, del
1960 fins al 1984 va fer d’Arxiver Bibliotecari, un càrrec al
qual hi va dedicar tantes hores
com els seus treballs del ram
del tèxtil i dels adobers li ho permetien. I, després de ser també Delegat de Publicacions, en
reconeixement a la feina duta a
terme al CECI, li va ser concedida la medalla d’aquesta entitat;
a la mateixa època que rebia la
d’UECANOIA.
Un caràcter afable i complaent, amb un lloable esperit de
servei, a més d’una notable eficiència professional, contribueixen a què d’ell se’n guardi un
record inesborrable. D.E.P.
Carmel.la Planell

El dia 8 de novembre, a l’edat
de 87 anys, va morir en Joan
Martí Figueras, un home incansable en el món de la cultura comarcal, a la qual dedicà
molts esforços i activitats.
Fou soci fundador de la UEC.
Entre el 1948 i 1977 fou soci
de la Secció Excursionista del
CECI, entitat de la qual va serne arxiver-bibliotecari
Va escriure llibres sobre la comarca i molts articles i comunicacions sobre el tema d’Antoni Franch.
El 24 de febrer de 2010, el
CECI i la Biblioteca Central
li dedicaren un merescut homenatge, al qual no pogué
assistir, pel seu estat de salut.
Posteriorment, les representacions es personaren al seu
domicili, a fi de fer-li ofrena
d’aquell reconeixement.
En el seu dia, va demanarse la Medalla de la Ciutat, al
Merit Cultural, que , malauradament, no va poder assolir.
Esperem que, a títol pòstum,
li sigui atorgada.
En acabar la missa exequial
que va celebrar-se, a la parròquia de la Sagrada Família, la
seva néta Cristina Martí Dillet,
llegí un comiat, redactat en
aquests termes:
“En Joan Martí era un home
conegut que per la seva
implicació en la societat
igualadina,pel fet d’haver fundat i participat en vàries associacions, i pel seu interès
en la història i antropologia va
ser homenatjat fa uns quants
anys.
L’avi que jo vaig conèixer des

de petita, fins ara fa un cert convidava a tots al restaurant i
temps, era un home diferent ens posàvem ben guapos per
de l’avi que ens va deixar ahir, l’ocasió.
Fent camí per la vida va topar Ja quan vaig ser més gran i
amb la diabetis i la ceguera, i a m’havia diplomat en fisioteràpart de prendre-li la vista tam- pia vam estar durant uns mebé van emportar-se una part sos fent sessions junts. Ell es
de la seva il.lusió i la capacitat recuperava d’un lleuger ictus
de fer i desfer en el món de i al mateix temps m’explicales lletres, i aquest era un món va històries de quan era jove;
dels seus amics de colla i d’almolt important per ell.
L’avi escrivia; ens feia poe- gunes bretolades que havien
mes i versos per les ocasions fet, i tot rememorant-les, es
especials, o també perquè li feia uns farts de riure.
venia de gust; tenia una capa- També ens havia explicat a
citat innata d’escriure i ho feia tots com havia conegut la iaia
en un correcte català, que no i com el dia que decidien si
havia après a l’escola; si te- festejaven o no, gairebé no
nia un dubte ens preguntava arriba a temps a Capellades i
i retocava fins que el resultat es queda sense la pèlroja de
final el satisfeia; quan la vista la seva vida.
se’n va anar, va continuar es- Així, en aquest moment de
crivint, amb l’ajuda de famili- comiat, crec que no pot faltar
ars que apuntaven el que ell un petit poema. Us deixo amb
anava dictant, i així va arribar quatre versos que intenten
a escriure les seves memòri- imitar el seu estil rodolinesc.
es, deixant-nos el llegat de la Diu així:
seva vida i dels seus familiars Un dia de novembre al matí/
va marxar en Joan Martí/ Reen forma de rodolins.
Recordo que quan era una cordeu- me amb alegria/ estic
nena els néts anàvem a veu- en bona companyia/ He deixat
re’l cada migdia i ens llegia el cos i els dolors/ les penes
un conte del llibre, Un conte i les pors./ S’hi està bé aquí
per a cada dia, i també recor- dalt del cel/ tot és dolç, com
do quan preparàvem junts la la mel,/ i amb vosaltres estaré
revetlla de sant Joan, posà- present/ si em teniu al pensavem banderoles a la terrassa ment/ Bon camí avi, descansa
i inventàvem proves i jocs on en pau”.
participàvem tota la família. Rebi la seva esposa, VictòQui guanyava s’enduia un ria Oliva, fills, néts, besnéts
bacallà, per exemple; o quan i amics seus el testimoni de
celebràvem carnaval i ens dis- sentida condolença.
frassàvem tots: avi, iaia, petits
PEPITA
CODINA
Josep Elias Farré
i grans,
perVILARRUBIAS
passar una tarda
divertida. Ens reuníem per
castanyades i aniversaris; ens

Maria del Carme Cendra Freixas
Vídua de Ramon Roma Pujabet

La iaia Carme

Morí cristianament el dia 15 de novembre de 2015

Iaia, tots t’estimem molt, igual com tu ens estimaves a nosaltres.
Et trobaré molt a faltar, a tu i a la teva companyia. Et duré
sempre al cor, com un record dolç i bonic. Sempre pensaré
en tu i en els molts bons moments juntes. I quan ho faci,
somriuré de tenir un record tan bonic i el guardaré com el
tresor més gran i valuós.
Adéu.
Mar

Els seus fills: Cristina i Miquel, Judit i Frederic; néts: Pol i Mar;
germanes: Rosa i Isabel; cunyat, nebots, tiets, cosins i demés família
volem agrair les mostres de condol rebudes en l'acte de comiat
que tingué lloc el passat dimarts 17 de novembre.

Igualada, novembre de 2015
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APARELL DIGESTIU

DR. MARTIN ELENO
Ecografia abdominal i digestiva
C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95
IGUALADA

PODOLOGIA

DERMATOLOGIA

OFTALMOLOGIA

DR. JORDI GRAELLS I
ESTRADA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

· Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia · Criocirurgia
Visita: Dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes.

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia
Oftalmologia general

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA
Tels. 93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
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Av. Balmes 74 (edifici Punto Blanco)
Igualada
Tel. 93 804 57 76
TAMBÉ VISITES A DOMICILI

.Quiropòdies

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
Tel. 93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

(ungles, durícies, ulls de poll...)

.Estudis de la marxa i gest esportiu
.Plantilles personalitzades
.Peu diabètic
.Altres tractaments diversos

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ODONTOLOGIA
CLÍNICA DENTAL
ANOIA

Nutricionista al teu servei

www.movimentomediterraneo.com

ESPECIALISTES:

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

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,
· Implantaments
C. Capellades, 37, baixos
Tel. 93 805 15 63
IGUALADA

. Nutricionista
. Naturòpata
. Homeòpata
. M Flors de Bach
. Auriculoteràpia
. Doula

C/Bruc núm. 52 bx. 08700 Igualada
www.arrelscentredesalut.cat
Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.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

AUDICIÓ

ORTOPÈDIA
ORTOPÈDIA
CASES
Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02
IGUALADA
Girona, 1
Tel. 93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA
ALMENAR

ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA

Plantilles a mida, ajudes domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran

· Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

C. Bèlgica, 2, local 6
Tel. 93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.cat

Av. Andorra, 8 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27
vives.singla@cofb.net

-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
Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90
08700 IGUALADA

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA · PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA
· PSICOPEDAGOGIA · TERÀPIES NATURALS
CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga
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

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

CIRUGIA LÀSER

- 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.
C. Indústria, 1
- Nens i adults
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicoterapeuta

Psicòloga

C/ Sant Cristòbal, 46
Despatx 14
08784 - Piera

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

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

Assistencial Anoia S.A.
Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25
- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

ALBERT CUBÍ I MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc...

POLICLÍNICA IGUALADA
UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS
Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL
CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis
IGUALADA
Hores convingudes:
Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90
93 805 51 74

C. de Manresa, 59 Igualada
Telf. 93 804 37 48
www.laservarices.com
www.angiovascular.com

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia

LAIA TEROL JULIAN

Psicologa Col. num. 18.000
Psicòloga
Adults, adolescents i nens
Rambla St. Ferran, 62, 1r-3a
Igualada

Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia
Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com
@EduardDabraMag
Hores concertades

Tel. 93 818 20 92 /93 004 46 49
655 021 919
amaramne@gmail.com

Consells

de Laia Terol Julian

Psicòloga Col. núm. 18000

www.psicoanima.jimdo.com

Emocions
Diversos científics estudien
les emocions i alguns d’ells
les classifiquen de 4 a 8 com
a bàsiques, en funció de les
expressions facials en diferents cultures.
Podríem dir que, segons P.
Ekman hi ha 6: alegria, tristesa, ira, fàstig, por i sorpresa.
Altres hi afegeixen l’ amor i la
vergonya i estudis recents de
la Glasgow University afirmen
4: l’ alegria, la tristesa, confirmant que la por i la sorpresa
comparteixen característiques
comuns i orígens similars, així
com la ira i el fastig.
Aquests estudis posen de
manifest el caràcter ancestral i
evolutiu de l’ emoció, així com
la necessitat d’ una altra persona que interpreti aquestes
senyals de forma adequada i
els hi pugui donar resposta.
Així doncs, les emocions bàsiques son comunes a tots els
éssers humans i la seva principal funció és la supervivència i
la comunicació amb l’ altre.
De ben petits, és amb la mare/
pare o cuidador principal amb
qui establim el primer vincle i
aquest, comença amb un contacte visual de proximitat, la
interacció gesticular facial que
la persona cuidadora promou
exagerant les expressions del
bebè i el diàleg mutu que es
posa en marxa afegint el so.
Aviat la mare incorpora la seva
pròpia emoció i sentit d’ aprovació o rebuig a les accions del
bebè i això comença a definir
i regular en nosaltres el marc
sistèmic familiar-social.
Les emocions son vehicles
d’ auto coneixement i pertinença i saber com funciona el
nostre propi Sistema Emocional és bàsic.

CENTRES MÈDICS
P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88
- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Revisions médiques federatives

C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90
- Certificats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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El gourmet
Mug Cake de Xocolata

Preparació:

En un petit recipient tirem les cullerades rases de farina, les
cullerades de sucre, el cacau en pols i el llevat i remenem. A
banda, batem l'ou fins que presenta bombolles, així el resultat és
més esponjós. Barregem amb els ingredients en pols que tenim al
bol.

Ingredients (per 1 mug cake)
4 cullerades rases de farina de rebosteria
4 cullerades de sucre blanc
2 cullerades de cacau en pols
1/3 de culleradeta de llevat en pols
1 ou mitjà, fred de la nevera
3 cullerades de llet sencera
3 cullerades d'oli de gira-sol
Sucre glass per adornar

A continuació afegim la llet i l'oli fins aconseguir una barreja
completament homogènia.
La tassa que anem a emprar és important: ha de ser apta per al
micro i repartir bé la calor.
Aboquem la pasta a la tassa (mug) i la col·loquem al microones.
No omplis la tassa fins a dalt, deixa uns dos o tres centímetres
perquè creixi i no es desbordi.
Posar al microones a 800W durant 3 minuts. Col·loca la tassa a la
vora del plat giratori, no el en centre.
Deixem reposar uns 5 minuts.
Fica el sucre glass per decorar.

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada
Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

   - - 

Restaurant
Braseria i Cafeteria

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

Restaurant

· Menú diari i festius
· Servei de carta amb
secció de tapes
· Esmorzars
C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63

Cuina
de mercat
Carretera NII, KM.562 - 08719
Castellolí (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

OBERT
ESMORZARS

Casaments · Reunions de treball · Convencions
Presentació de productes · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris · Menjar per emportar.
Ctra. Nacional II, Km 548 • 08719 Jorba (Barcelona). Tel.: 93 809 40 37

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

DIVENDRES
20 de novembre de 2015

4 paraules amb...
Jaume Singla.En Pep Méndez és un exfutbolista igualadí que ha fet de
la protecció als altres la seva
forma de viure. Combina la
seva feina de bomber de la
Generalitat amb la gestió d’una
empresa -CardioSOS- dedicada a la cardioprotecció. És
a dir instal·lant desfibriŀladors
i formant a les persones que
els poden utilitzar. També té
vinculació i gestiona l’empresa
AquaSOS dedicada des de fa
quinze anys, donar serveis de
socorrisme i primers auxilis
en piscines municipals de tot
Catalunya. Ens entrevistem al
Parc de Bombers d’Igualada.
Què és CardioSos?
Una empresa que es dedica a
la cardioprotecció i als serveis
preventius mèdics, instaŀlant
aparells -DEA o DESA- i formant persones per utilitzar-los
correctament i a cobrir esdeveniments tant esportius com
socials.
Un
desfibriŀlador
salva
vides?
I tant que en salva. En els dos
anys de vida de CardioSOS
n’hem salvat dues. Una a la
piscina de Les Comes i l’altra
el mes de maig a Vila Rodona.
Què vol dir DEA?.
És l’acrònim de Desfibriŀlador
Extern Automàtic. També hi

ha els DESA o Desfibril.lador
Extern Semiautomàtic. Els primers són els que no necessiten que algú els doni l’ordre ni
premi cap botó per fer la descàrrega elèctrica. Són aparells
intel·ligents i molt intuïtius.
Com pot saber un profà que
allò que té una persona és
un infart?.
Deixant de banda que el
mateix aparell ho detecta, la
formació que donem ensenya a discernir entre la mort
sobtada d’un atac de cor. Si
el que acudeix en auxili d’una
persona està formada, veurà
si és una aturada cardiorespiratòria. Si no ho està, quan li
posi l’aparell, aquest li indicarà
que no és necessari.
Esteu instal·lant desfibriŀladors a l’aire lliure.
Han d’estar el més aprop possible dels ciutadans. Penseu
que el vuitanta per cent dels
infarts passen a l’interior dels
domicilis. Els serveis mèdics,
per ràpid que arribin, sempre
tardaran entre cinc i deu
minuts. Portar un desfibriŀlador des d’un lloc proper, pot
salvar la vida o limitar els efectes de l’infart.
On és obligatori tenir-ne?.
Hi ha una normativa molt complerta des de l’any 2015. Resumint diria que és obligatori als
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Pep Méndez

espais públics on hi ha molta
afluència de gent, als edificis
públics amb més de 28 metres
d’alçada, llocs on hi visqui gent
amb mobilitat reduïda... Més
important que els aparells, és
disposar de persones amb
coneixements en maniobres
de suport vital bàsic perquè a
tot arreu on es trobin, estan en
condicions d’ajudar. Hi ha bastants edificis públics d’Igualada que tenen aparells de
cardioprotecció.
Què val un aparell?.
Segons el model el preu va
dels 900 als 1700 euros.
I formar una persona en primers auxilis?
Tenir una titulació homologada
pel Consell Català de Ressuscitació val uns setanta euros.

Què dura un curs?
Sis hores. Una i mitja de
teòrica i la resta pràctica. El
que és necessita és tocar
ninos, insuflar aire, col·locar
els pegats dels aparells DEA
i això es millor amb pràctica, ja sigui amb ninos, amb
caixes de senyals o amb els
alumnes del mateix curs.
Al llarg dels anys a quantes persones heu format
entre CardioSOS i AquaSOS?
Tinc les dades dels dos darrers anys: mil vuit-centes a
tot Catalunya aproximadament.
Vàreu començar fent protecció i vigilància a les piscines.
Tots els nostres socorristes
tenen el títol i un desfibril.
lador durant la temporada
d’estiu a les piscines on
donem servei. Si l’aparell fos
de l’ajuntament el podrien
tenir tot l’any i posar-lo on
pogués fer falta.
Quants desfibril.ladors hi
ha a l’Anoia?
Els pobles de l’Anoia estan
bastant cardio protegits.
També portem la cardio
protecció de l’estadi del
RCD Espanyol i de la Ciutat
Esportiva Dani Jarque.
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En les últimes setmanes, s’ha
observat una arribada exageradament notable de persones
d’ètnia gitana en alguns municipis de la Conca d’Òdena, procedents del Vallès. Es veu que,
almenys en el cas d’un d’aquests
municipis, resideixen en dos
blocs de pisos que estaven per
estrenar, buits per la crisi, i que,
lògicament, no estan donats
d’alta en cap dels serveis bàsics.
Simplement arriben, canvien
el pany, i s’hi queden. I es veu
que, coses de la nostra justícia,
no és gens fàcil fer-los fora així
com així. Serveis com l’aigua o
l’electricitat són proporcionats,
diguem-ho així, gràcies a les
“artimanyes” dels nous residents.
Gratis, és clar. No poden empadronar-se, perquè no poden dir
que viuen en un lloc on no s’hi
pot viure, però a cap els falta la
targeta sanitària proporcionada
en el seu “nou” municipi...
L’assumpte provoca la lògica
preocupació dels ajuntaments,
sobretot després dels problemes
que, situacions calcades, s’han
viscut en llocs com Figueres
-amb un barri sencer on ningú
no pagava el llum- o, més recentment, a Sant Adrià del Besós.
Què fem? Ens ho quedem mirant,
o algú ha de fer alguna cosa?

