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A bona part de l'Anoia podria començar a fer-se molt aviat,
com ja passa en molts llocs del país, i amb molts bons resultats

Tornarà la
recollida de
la brossa
porta a porta
Igualada no s’ho
planteja de moment,
però l’Ajuntament
reconeix que acabarà
fent-ho tard o d’hora
Dipòsits familiars de recollida, en un lloc de Catalunya. El sistema ja s’ha implantat en més d’un centenar de municipis catalans, amb èxit. És el que funciona al nord d’Europa i a Euskadi. Aviat es farà a l’Anoia.
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Igualada s'apunta
avui a la moda del
Black Friday
PROGRESSIVES
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Comença el 90è
aniversari dels
Pastorets de Calaf

PROGRESSIVES

3x1 de otoño: dos gafas graduadas y una de Sol graduada 189€
dos gafas con progresivos y una de Sol progresiva 399€

IGUALADA
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26-37

Fires de la Rosta a
Piera i de Sant Eloi
a Masquefa

Avui és previst desallotjar
l'Espai pels Somnis
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2 ULLERES GRADUADES I UNES
DE SOL GRADUADES PER

amb lents antireflexants

Plaça Cal Font, 3 08700 Igualada - 93 803 11 21

El PP, l'únic partit
que demana més
ambulàncies
a Igualada i la
Conca per les nits
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Es diu, es comenta...
Mariano Rajoy, president del govern de l’Estat, ha estat fent una roda de consultes amb tots els presidents
de les autonomies, així com els líders de les principals forces polítiques del país, amb excepció d’Artur
Mas, president de la Generalitat. En ser preguntat pels
motius per aquest posicionaments va respondre “per
raons òbvies”. Per als catalans la seguretat no ho és
gens d’obvi.

“crec honestament que a Espanya li convé pactar la
independència de Catalunya”

L’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)
ha decidit multar a l’ANC amb 240.000 euros i Òmnium Cultural amb 200.000 euros, per una infracció a la
Llei de Protecció de dades de caràcter personal, després que els partits de Ciutadans i Vox denunciessin
que “havien guardat informació sobre dades ideològiJorge Fernández Díaz, ministre d’Interior, va declarar ques sense consentiment dels afectats”
poc després que “El més fonamental és que el despropòsit del procés, amb Mas anant de genolls amb la Jordi Clos, propietari del holding hoteler ‘Derby Hotels
Collection’, ha explicat els motius del trasllat del domicili
CUP, no posi en risc la seguretat dels catalans”.
social de Barcelona a Madrid. A Barcelona té 5 hotels i
Cristóbal Montoro, ministre d’Hisenda, ha declarat a Madrid 2, tots de gamma alta. “No hi ha cap intencique “s’han donat instruccions al Interventor general onalitat política, només és per raons purament fiscals”.
dels comptes de la Generalitat – una figura que depèn Ara pagarà molt menys, malgrat tots els hotels segueidel govern català – d’informar cada mes de totes i ca- xen sent on eren. Tampoc vol deixar els càrrecs que
ocupa en el Gremi d’Hotels de Barcelona (GHB), Tudascuna de les despeses de l’executiu”.
risme de Barcelona i la Fira. “No barregem les coses”,
Inés Arrimadas, líder parlamentària de C’s, va explicar diu l’empresari.
que “les condicions que l’executiu espanyol imposa al
Govern per al cobrament dels fons de liquiditat autonò- Marta Domínguez, exatleta, desposseïda de dues
mica (FLA) es deuen a la mala gestió de la Generalitat medalles per haver-se dopat, no anirà finalment a les
i que no es poden buscar culpables fora de Catalunya”. llistes del PP al Congrés, tot i que a Mariano Rajoy, cap
de la llista per Madrid havia anunciat que ocuparia el
Andreu Mas Colell, conseller d’Economia, reacciona lloc 19. L’actual senadora palentina pel PP ha al·legat
dient que “el que està fent el govern espanyol és un “motius personals”.
155 encobert.
Gerard Piqué, futbolista del Barça, li va la marxa. Volia
Elisenda Paluzie, degana de la facultat d’Economia i fer un gol per tornar la xiulada que rep a cada camp on
Empresa de la UB, proposa “declarar la independència va. En el darrer sospir va estar a punt, però un comde forma immediata i que els Mossos d’Esquadra pren- pany d’equip ho va provar i va fallar. D’ací que just a
guin el control de la Justícia, l’Administració tributària, l’acabar el partit twitegés “Grande Munirhaddadi! però
la seguretat social, les centrals nuclears, els ferrocar- la propera me la deixes vale? Felicitats a tots els culers!
Seguim fent història!”
rils, els ports i els aeroports”
Emilio Ramos, regidor de l’ajuntament de Molins de Mariano Rajoy, ho diu ben clar “si no es va en la direcRei pel PP, va twittejar “contra el separatisme, ni un pas ció adequada les coses s’aniran posant més difícils”.
enrere. Legionaris a lluitar! Legionaris a morir per EsAndreu Mas Colell, conseller d’Economia, respon que
panya!
portarà als tribunals “a qui incorpori criteris polítics a
Mariano Rajoy, president del govern, va tenir un lap- l’alliberament de Fons que l’Estat deu a Catalunya”.
sus quan va declarar, dirigint-se als catalans, “tranquils,
ningú us convertirà en estrangers a casa vostra”. Ni tan Jorge Fernandez Diaz, ministre de l’Interior, assegura
sols pensava en els altres catalans, sinó en els espa- que “la Generalitat ha gastat 1.300 milions d’euros durant aquest 2015, que no estan comptabilitzats, ni s’ha
nyols que viuen al Principat.
justificat a què s’han destinat”. La Intervenció General
Francesc Homs, cap de llista per Barcelona de De- de l’Estat, l’Institut general d’Estadística i el Banc d’Esmocràcia i Llibertat a les eleccions del 20 D deixa dit panya han iniciat les seves investigacions.

El personatge de la setmana
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Els Pastorets de Calaf
Enguany els Pastorets de Calaf celebren els seus 90 anys d’existència i aquest diumenge té lloc el primer dels actes commemoratius en forma de la I Jornada de Pastorets de Catalunya,
matinal de xerrades i ponències a càrrec de persones vinculades
al món dels Pastorets d’arreu de Catalunya.
90 anys són molts i durant aquest gairebé segle de vida els Pastorets calafins han anat evolucionat, essent actualment, dels de
més renom de Catalunya.

Editorial
Canvi d’hàbits i
de valors
Tal i com succeeix en algunes comunitats
com Euskadi, i també ja en algunes comarques senceres (la Segarra, el Pallars)
i recentment en ciutats com Vic, bona part
de l’Anoia podria veure a partir de finals de
l’any vinent com entra en pràctica la recollida de residus porta a porta. L’increment del
preu que es paga per portar brossa de rebuig als abocadors controlats seria una de
les principals causes per promoure aquest
canvi, però també millorar les dades de recollida selectiva, que, en cas nostre, són de
les pitjors del país.
Cada cop hi ha més consens polític en
aplicar polítiques ambientals locals i en impulsar, implantar o modificar els models de
gestió i recollida de residus. El model porta
a porta és, arreu on s’ha implantat, un èxit.
Ha comportat també un canvi d’hàbits en la
població i en la seva escala de valors respecte els residus que generen les famílies.
Les actuacions de sensibilització d’educació ambiental dirigides a la ciutadania i el
teixit comercial es mostren com a bases
necessàries de les estratègies d’implantació de recollida de residus en tant que fan
palesa la complexitat de la gestió i el seu
cost real, i convoquen la participació de la
població.

Haurem de començar a acostumarnos que el canvi és necessari, a
menys que ens entestem a continuar pel mateix camí i notar un
notable increment de les taxes
municipals de recollida de brossa

Des de les primeres implantacions de la
recollida selectiva Porta a Porta a Catalunya fins a l’actualitat, han quedat palesos
els beneficis i els bons resultats d’aquest
sistema, que el converteixen sens dubte
en el sistema de recollida de residus més
eficient i que permet una més gran recuperació de recursos. Haurem de començar a
acostumar-nos que el canvi és necessari,
a menys que ens entestem a continuar pel
mateix camí amb la seguretat de que això
acabarà provocant un notable increment de
les taxes municipals de recollida de brossa.
Al mateix temps que, sembla, ens aboquen
a un canvi per anar a millor, potser també
estaria bé que tots els municipis de l’Anoia,
i específicament els de la Conca d’Òdena,
fossin capaços d’una vegada de posar-se
d’acord en mancomunar un servei tan bàsic
com aquest per a aconseguir un preu més
econòmic de l’empresa concessionària.
No té sentit demanar esforç a la ciutadania
per a canviar els seus hàbits, i que els qui
ho demanen, no practiquin amb l’exemple.
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Opinió
PERE ESCOLÀ

A peu pla.

L’hora del sentit comú
Passejant pels carrers d’Igualada -o de Vilanova,
Montbui, Òdena o altres poblacions de l’Anoia- hom
s’adona de l’estat de decadència en què es troben
molts dels equipaments de la ciutat. En alguns casos, especialment les voreres, revesteixen fins i
tot perillositat per als transeünts. Les papereres no
sempre es buiden i molt sovint contenen deixalles
que els són impròpies. La il·luminació, en general,
és molt deficient i sovint depèn més dels establiments comercials que hi hagi a l’entorn que del sistema lumínic municipal.
Aquesta situació de deixadesa generalitzada fa que
la ciutat no sigui tan acollidora com hauria de ser si
tothom, ajuntament i particulars, féssim el que, per
sentit comú i responsabilitat, ens tocaria fer per viure en un entorn millor.
La iniciativa per revertir aquesta situació comença
pels ajuntaments. No oblidem que en aquesta crisi
els ajuntaments no han perdut -i en alguns casos
augmentat- empleats. Almenys no tants com s’han
perdut a les empreses privades. Com tampoc s’ha
reduït el nombre de regidors que corresponen a
cada municipi. En canvi el que s’ha reduït, i en alguns casos molt, és l’activitat comercial i el nombre
d’establiments oberts.
És imprescindible que els ajuntaments de l’Anoia,
començant pel d’Igualada, comencessin a fer plans
de dinamització realistes i coherents, fugint de les
idees preconcebudes en un sistema de partits caducat. Uns plans que comencessin per fer més agradable passejar pels carrers i que estimulessin als
comerciants a millorar aparadors i façanes. Com li
vols dir a un restaurador, per exemple, que pinti la
façana si la vorera es plena de bonys, forats i rajoles
trencades?
Llegia l’altre dia en un Confidencial a la darrera pagina d’aquest setmanari, que no hi ha coordinació
entre els diferents departaments de Promoció Econòmica dels municipis de la Conca d’Òdena. Si això
és cert és gravíssim, perquè representa malbaratament de recursos econòmics dels ciutadans i fa
perdre oportunitats de negoci i creixement.
I per si això fos poc, a Catalunya patim un excés
de municipis. Es calcula que en vint anys han de
quedar reduïts a la quarta part dels actuals. No té
gaire sentit que hi hagi quatre ajuntaments separats
per menys de 5 quilòmetres, si no són capaços ni de
reunir-se periòdicament per coordinar-se. Quan els
quatre alcaldes eren del mateix partit, no ho varen
fer. Ara que són diferents potser podrien asseure’s
i anar cosint complicitats en favor del conjunt dels
ciutadans.
Aquesta mesura, que és de pur sentit comú, no veig
que els actuals partits tinguin prou valor per començar a encarar-la. I si no comencem a fer-ho nosaltres, vindrà un decret de fora que ens fusionarà,
amb qui menys ens convindrà fusionar-nos.
És l’hora de superar la política i posar-hi sentit comú.

S’ha de fer entre tots
Massa sovint hi ha qui s’exclama de la falta d’accions
per revertir la situació econòmica que ha portat la crisi. Solen criticar la manca de criteri o d’encert de les
administracions. Gairebé sempre són els que esperen
que siguin els altres qui arreglin les situacions. Afortunadament n’hi ha molts que creuen que han de fer la
seva contribució. I la fan. A l’Anoia s’evidencia que hi
continua havent il·lusió, ganes i inconformisme. Conscients que, sigui quina sigui la situació, tots i cadascú
s’ha d’esforçar per portar el pa a taula.
A l’Antic Escorxador d’Igualada, l’Associació
‘Disseny=Igualada’ va tirar endavant la “Fira IDEA”.
L’objectiu era identificar la diversitat productiva i ajudar
a la reindustrialització del territori. Posava en contacte
professionals del disseny amb empresaris, industrials i
promotors. Un espai exhibidor i dinàmic. Quinze estudis de disseny industrials exposaven els seus serveis
i productes. Empreses de disseny gràfic, multimèdia
(2D, 3D, animació...) i d’interiors, tant domèstics com
comercials. Lamentablement el disseny industrial va
tenir una representació menor, però va ser de molt bon
nivell.
A Masquefa, dins el marc del projecte “Estratègies
d’apropament al teixit empresarial”, es va fer una jornada per debatre el sector de les empreses tecnològiques, que tenen un percentatge d’ocupació clarament
superior a altres àmbits empresarials i on els professionals troben amb més facilitat sortides relacionades
amb la formació que han rebut. I és que les tecnologies
de la informació i la comunicació (TIC) s’han convertit en un factor diferencial en el desenvolupament de
qualsevol activitat, sigui empresarial o de les administracions. Aquesta iniciativa està en línia amb altres projectes tractors en què estant treballant com ‘Fira Bit’ o
‘Ignius’. Actualment a Espanya hi ha 17.000 ofertes de
treball en aquest sector i moltes d’elles no es poden
cobrir per falta de professionals. A més, s’estima que

en els propers anys les necessitats poden superar els
500.000 nous llocs de treball. Avui ja, els estudiants de
formació professional d’aquestes especialitats troben
feina immediatament i el 83% els que fan la branca
universitària.
I a Igualada va venir la Secretària General del Ministeri d’Indústria del Marroc, Latifa Echihabi, així com Hamid Ben Rhrido, president de la Federació marroquina
de les Indústries del Cuir, FEDIC i diversos membres
del seu equip. Van signar un conveni de cooperació
amb el Gremi de Blanquers per al desenvolupament
del projecte conjunt de Formació i Cooperació al Marroc (FOCOMA). Igualada, inaugurant la renovada
Adoberia Bella, es reafirma com a referent de qualitat
a Europa. Les sessions formatives i d’assessorament,
que tindran una durada d’uns quinze mesos, es faran
a Igualada i Fès. Obriran la possibilitat de conèixer i
aplicar canvis tecnològics en els processos. Els marroquins aprendran les normatives mediambientals europees, i milloraran la regularitat dels seus productes.
I el Gremi de Blanquers d’Igualada reforçarà els seus
vincles per continuar el desenvolupament del sector.
S’afegeixen a d’altres iniciatives, com el restaurant
pedagògic ‘L’Atelier’ impulsat per l’Escola Pia, el Biz
Marathon d’emprenedoria, el 4D Health, Fira BSTIM,
el turisme, la restauració, les indústries gràfiques i el
paper. Sense oblidar el Rec.0, el Zoom, o els globus.
En totes aquestes activitats és clau la iniciativa de les
entitats i persones dels sectors afectats. A vegades reben el suport de les administracions. Però no serviria
de res sense les TIC Anoia, Gremi de Blanquers, Fagepi, IDEA, Fira d’Igualada, Escola Municipal Gaspar
Camps, Serveis Locals d’Ocupació, Xarxa TET Anoia
Sud i tants altres entre els quals hi ha la Cambra de
Comerç, la UEA i els mitjans de comunicació. És entre
tots que farem possible recuperar una activitat econòmica de qualitat a l’Anoia. I s’ha de seguir fent!

Lluís Capdevila
A CUA D’ULL

JAUME SINGLA

INSTAL.LACIONS CARVAJAL
Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com

Instal.lació
i manteniment
de calderes

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva caldera per una de
condensació i la instal·lació et surt gratis!
AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CALEFACCIÓ • A.CONDICIONAT • MANT.INDUSTRIAL • E.SOLAR

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

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

Tel. 608513338
info@ecocgm.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.

A Gabriel Rufián

Agraïment

•• JOAN PINYOL

•• JOAN PUJOL I BARTROLÍ

L’altre dia, en la presentació de la candidatura d’ERC a les eleccions espanyoles, vaig celebrar que contrarestessis les crítiques de falta de democràcia
que ha rebut el procés independentista per part dels que cada dia demostren la inhumanitat de mantenir dotze
mil persones enterrades en cunetes
després de ser assassinades pel règim franquista. Et demano la mateixa
contundència quan siguis una veu parlamentària a Madrid. No només amb
els morts oblidats sinó també amb les
milers de víctimes trasllades per la dictadura, amb nocturnitat i traïdoria i a
esquenes de les famílies, cap al Valle
de Sus Caídos. El govern català no ha
fet res a favor de la lluita que portem
a terme els familiars per recuperar els
cossos i enterrar-los a la terra d’origen
i els governs espanyols a més han mirat sempre cap a altres bandes. Faràs
alguna cosa en aquest sentit?

El bon tracte i la amabilitat engrandeixen qualsevol entitat. Als Hostalets de
Pierola, com a entitat d’estalvi, només
tenim “la Caixa”, ara Caixabank i, dita
caixa, des de que es va inaugurar, ens
han atès molts empleats i directius diferents. Els que tenim una edat avançada els hem conegut a tots, al memoritzar el seu tracte, els més atents
i més humans, ens ha dolgut quan els
han assignat un nou destí. Si no recordo malament, la major part, gairebé
un 90 % eren homes i la primera dona
amb caràcter fixa tenia de nom i cognoms Montserrat Escolà Cases, tenia
una dolçor i una simpatia que feia que
apreciessis dita entitat. Actualment estem molt ben servits, ja que gràcies a
la democràcia ens atenen dues dones,
que de nom i cognoms es diuen: Xènia
Castaño Sicart, gestora de Clientes i
Ana Ruíz Zalazar, com a tracte directe
amb les persones; però quan la cosa
rotllava la mar de bé, van i ens treuen
l’Ana. He parlat amb molta gent del po-

ble i em diuen amb segones. “És que
als Hostalets no ens mereixem un tracte tant excel·lent”; de totes maneres
hem pogut comprovar que encara que
les dones tinguin menys sou, que vol
dir menys valorades, pel que fa al nostre poble, s’han guanyat, de sobres, la
igualtat.
Gràcies Xènia; gràcies Ana, ens has
deixat el llistó molt alt i et trobarem a
faltar.

A l’entorn de dos beats
•• JOSEP ELIAS

No recordo si vaig arribar a conèixer,
personalment a Fra Eudald d’Igualada, però sí que vaig conèixer a la seva
germana, Rosa Estruch Vives, tota
vegada que feia feines a la casa del
notari Julio Otero Valentín, que era a
sobre on nosaltres vivíem, si la memòria no em falla. Recordo que habitava
a les primeres cases de la Soledat, i
durant molts anys vàrem tenir amistat
amb ella.
Entre els anomenats “Papers de Sala-

manca”, pertanyents a l’Anoia, vàrem
localitzar l’expedient del Jutjat d’Igualada, obert arran de la troballa del cos
sense vida, de l’estudiant caputxí,
mort, als 18 anys, prop del cementiri
de la Pobla de Claramunt. En férem
còpia i, per mitjà del P. Lluís de Reus,
el férem arribar a Fra. Pere Cardona,
Vicepostulador de la seva causa de
beatificació, el qual, ara, ens facilità
les credencials de premsa, per a poder assistir a la cerimònia de dissabte
passat. Recordem que les seves despulles foren enterrades a la cripta de
la basílica de santa Maria, d’Igualada.
De Fra Pacià de Barcelona, tenim una
biografia que va escriure, i autoeditaar, en 1993, Mn. Ignasi M. Colomer
Presas, amb el títol de “Mon germà”, a
qui considerava un gracienc igualadí.
Francesc de Paula Colomer, fou altre
framenor beatificat, a la catedral de
Barcelona, el passat 21 de novembre.
Morí, als 20 anys, en 1937 a Cerdanyola, en quin cementiri, en 1943 sepultaren les seves despulles.
Diumenge es va fer una missa d’acció
de gràcies als Caputxins.

Mor un dels impulsors de l’Escola
d’Adoberia d’Igualada: Pere Vives Creus

CRIDA A LA CIUTAT PER RECOPILAR INFORMACIÓ
SOBRE LA BANDA DE MÚSICA D’IGUALADA

A l’edat de 95 anys, ha mort l’igualadí Pere Vives
Creus. Va ser un dels impulsors de l’Escola Superior
d’Adoberia d’Igualada quan al mes de març del 1949
va signar a Madrid un document pel qual es constituïa
una fundació que sol·licitava a les autoritats espanyoles la creació d’aquest centre a canvi que l’Ajuntament es comprometés a aportar els terrenys on havia
de construir-se, a la plaça del Rei.
Ell va començar a tenir contacte amb el món dels blanquers a l’adoberia del
seu pare Marià Vives. Com a Delegat del Sindicat Vertical de la Pell va lluitar,
juntament amb altres igualadins, perquè l’Escola fos a Igualada, ja que Barcelona i València també hi estaven interessades.
Resident a las Palmas de Gran Canaria, Pere Vives, també ha viscut una
vida lligada a l’aventura com a caçador a l’Àfrica durant més de 50 anys.
Ha estat molt lligat al continent des que als 26 anys hi va viatjar per primera
vegada.
Descansi en pau.

El proper 2016, la Banda de música d’Igualada celebrem 75 anys, i un dels
objectius que ens hem fixat és ordenar i deixar escrita tota la seva historia,
des que es va fundar fins als nostres dies, i conèixer tant allò general com les
anècdotes més personals.
Hem començat una tasca de recopilació d’informació de fons públics locals,
però ens agradaria comptar també amb tot allò que les famílies guardeu a
casa; és per això que fem aquesta crida, per demanar-vos que ens feu arribar tot allò que tingueu relacionat amb la Banda, ja siguin arxius multimèdia,
documents, imatges, testimonis en primera persona que vulguin compartir la
seva experiència i records, un simple “el meu avi hi havia tocat i em va explicar que…” o qualsevol coneixement que pugueu aportar (quant més antic
millor).
Podeu contactar amb nosaltres a través del mail junta.bmi@gmail.com, o des
de la pàgina web www.bandaigualada.cat .
Animeu-vos a buscar pel fons dels armaris i calaixos, de ben segur que hi
trobareu algun tresor que us sorprendrà!

ONCE

TRIO

NOVEMBRE/DESEMBRE
27: Mare de Déu de la Medalla Miraculosa.
28: Ruf; Mansuet; Jaume de Màrchia
29: Sadurní; Demetri; Il.luminada.
30: Andreu; Justina
1: Eloi; Naüm; Natàlia.
2: Silvà; Bibiana; Elisa.
3: Francesc Xavier; Sofonies; Magina
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 27: CASAS V./ Soledat, 119
Dia 28: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 29: BAUSILI/FÀTIMA/ Born, 23/Av. Pietat, 25
Dia 30: PAGÈS./ Pau Muntadas, 58
Dia 1: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 2: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 3: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27

· Dijous 19
· Divendres 20
· Dissabte 21
· Diumenge 22
· Dilluns 23
· Dimarts 24
· Dimecres 25

353
492
728
225
841
985
842

· Dijous 19
· Divendres 20
· Dissabte 21
· Diumenge 22
· Dilluns 23
· Dimarts 24
· Dimecres 25

LOTTO 6/49
09691
83948
67555
57949
52854
05937
60616

· Dissabte 21/11/2015
8-11-27-39-42-45
Complementari: 9
Reintegrament: 5
· Dimecres 25/11/2015
29-31-35-38-39-45
Complementari: 49
Reintegrament: 1

· Dijous 19 11-15-25-40-47-48 C: 6 R: 5
· Dissabte 21 2-6-29-38-40-46 C: 19 R: 8
· Diumenge 22 3-21-38-39-48 Núm. clau: 7
· Dimarts 24 9-14-16-17-26 Estrellas: 10/11
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La Diputació destinarà 10 MEUR als governs
locals per a serveis socials i despesa corrent
Amb la voluntat de donar un impuls a la cohesió social i al municipalisme, la presidenta de
la Diputació, Mercè Conesa, i el vicepresident
primer de la corporació,
Dionís Guiteras, van
presentar a finals d’octubre un nou pla d’ajuts
als governs locals, dotat amb 10 MEUR.
L’objectiu del pla és, segons Conesa, «atendre
millor les necessitats
socials dels municipis
i de despesa corrent
que tenen els ajuntaments de la demarcació», tot recordant
que la Diputació treballa per donar «suport econòmic als serveis socials bàsics i a
les competències locals obligatòries, però
també a través de l’assistència tècnica». Els
criteris que s’utilitzaran
per distribuir aquests 10
MEUR seran de caràcter «objectiu», com ara
la població.

El fet que Catalunya sigui un país asimètric implica, pel vicepresident
primer de la corporació,
Dionís Guiteras, que
«haguem de donar serveis asimètrics», fet pel
qual «no hi ha greuge
comparatiu entre municipis grans i petits».
El nou pla, que també
va destinat a les quatre entitats municipals
descentralitzades de la
demarcació (Bellaterra,
Sant Martí de Torroella,
Valldoreix i Sant Miquel
de Balenyà), prioritza
les despeses socials
dels governs locals i la
voluntat de garantir les
competències municipals dels consistoris. La
Diputació de Barcelona
impulsa aquest nou ajut
que agafa el relleu del
programa complementari de suport a la solvència financera local i
de garantia de la prestació adequada de serveis
públics locals, implantat
l’any 2012.

Santa Maria de Besora Crèdit: Josep Cano / Diputació de Barcelona

Conesa i Guiteras durant la roda de premsa del passat 29 d’octubre Crèdit: Pau Fabregat / Diputació de Barcelona

Impuls al
món local
La Diputació ja ha posat de manifest la seva
aposta per donar suport al finançament dels
governs locals. Mostra
d’això és que en el darrer mandat s’hi va destinar 1.000 MEUR, el do-

ble que en els anteriors
quatre anys.
Aquest impuls s’ha vehiculat principalment a
través del Pla Xarxa de
Governs Locals i del Catàleg de Serveis, que
ofereix més de 200 recursos als ajuntaments,
tant de tipus econòmic
com tècnic i material. A
més a més, al llarg del

darrer mandat, també
es van implantar programes complementaris i
d’urgències destinats a
les persones, com són
el Pla d’urgència social (2013) i el Programa
complementari de garantia de la cohesió social (2015).
A banda d’aquests, la
Diputació també va impulsar un conjunt de programes d’atenció als governs locals per tal que
poguessin pal·liar l’ofec
financer provocat per
la crisi, amb mesures
com el Pla extraordinari
d’assistència financera
local (2012), el Programa complementari de
suport a l’economia productiva local (2014) o el
ja esmentat Programa
complementari de suport a la solvència financera local i de garantia
de la prestació adequada de serveis públics locals (2012).
L’equip de govern de la
Diputació de Barcelona té com a objectiu de
mandat continuar aprovant programes extraordinaris, en funció de les
necessitats.
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JOAN ORDI
Professor de Filosofia

París: anèctoda o revelació?
En els darrers dies, la humanitat ha contemplat amb
horror les morts irracionals causades per les accions terroristes de París. Com tot fet, també aquests
poden ser objecte de lectures diverses. Els analistes
polítics i els especialistes en sociologia ja han fet les
seves aportacions detallades i interessants. Hi ha força coincidència a l’hora d’identificar els factors desencadenants que han abocat a un episodi tan dantesc:
marginació social en la perifèria d’una gran ciutat,
manca d’integració en la societat d’acollida, fanatisme
ideològic revestit de fonamentalisme religiós, manipulació propagandística d’Estat Islàmic, accions militars i
interessos econòmics d’Occident i de Rússia en altres
indrets del planeta, psicopaties, desequilibri personal,
immaduresa psicològica i radicalització, així com la superficialitat d’unes democràcies que s’omplen la boca
amb el discurs de l’educació en valors, però que sovint
fan visible la cobdícia, l’individualisme, la manca de
respecte a la llibertat i a la intimitat, i la hipocresia que
després no saben reconèixer a la base de les conductes no-integrades que critiquen.
Tot plegat, doncs, fa pensar que París no ha estat
una anècdota. De fet, els comentaristes també estan d’acord que l’amenaça terrorista ja s’ha instal·lat
de manera permanent en el món i que s’aprofita de
la mateixa globalització de què ens sentim cofois. La
facilitat, la rapidesa, l’extensió i l’efectivitat dels mitjans
de comunicació, l’alta permeabilitat d’unes fronteres
que els Estats tenen veritables dificultats a mantenir,
les onades migratòries que dissenyen rutes internacionals inesperades, el poder destructor de les armes que
els mateixos països que les fabriquen distribueixen pel
món i amb les quals són paradoxalment atacats: realitats com aquestes revelen clarament la indefensió d’un
món que promet seguretat als ciutadans a canvi de generar, ell mateix, la violència que rebutja i esdevenir
així incapaç de mantenir les promeses de la civilització
democràtica.
En general, hi estem d’acord, tot i que els matisos en
les diferents anàlisis posen l’accent en algun factor o
altre més directament relacionat amb els fets luctuosos en si. Ara bé, ¿per què episodis tan tristos com
aquests, i d’altres que abunden en el món cada setmana sense entrar en les nostres pantalles, ens frapen
de manera tan colpidora? És possible respondre que
no tan sols per la sobtada brutalitat amb què irrompen
en la vida quotidiana, sinó també perquè de cop i volta
revelen alguna cosa essencial que tendim a oblidar: el
poder del mal. La condició humana és ambigua, com
ens recorda la filosofia. No ens defineix la bondat, perquè aleshores ens trobaríem en possessió innata del
bé i no hauríem de treballar les virtuts, però tampoc
estem constituïts pel mal, ja que si fos així, no ens seria possible ni de percebre la veu de la responsabilitat
ètica. En l’ambigüitat entre el bé i el mal es va escrivint
la història de la humanitat. Es la lucidesa que podem
assolir per tal d’edificar un planeta a la mida de la dignitat humana. I la segona lliçó s’assembla a la primera: el
bé objectiu en forma de règim social, polític i econòmic
just, i també en forma d’equilibri i maduresa humans,
de personalitat ben construïda, atractiva i cooperativa
amb els altres, i en forma d’idees orientades a garantir un futur d’esperança a les noves generacions, s’ha
d’anar fent real en la vida quotidiana: en l’educació,
en la família, en el treball, en els estils de vida. Tenim
l’oportunitat, doncs, de revisar sempre les nostres incoherències, immadureses, deficiències i dinàmiques
àdhuc perverses d’un Occident que ha de beure la
metzina que volia pels altres. Però també ens convé
molt no oblidar que el mal constitueix una possibilitat
real que fa niu en l’ambigüitat del nostre cor. El seny de
l’objectivitat, però, ens porta a valorar el bé per damunt
de tot, ja que només d’ell depèn veritablement la felicitat humana. És per això que les llàgrimes d’aquests
dies haurien de regar els somriures del demà.

Opinió

D E L’A N O IA

MIQUEL SAUMELL · @MiquelSaumell

No han après la lliçó
Tinc una certa tendència a associar el comunisme
amb la foscor i la tristesa. Es comenta sovint que
una de les coses que més et cridava l’atenció quan
anaves a un país comunista era la foscor dels carrers sense botigues i la tristesa que reflectien les
cares de la gent. La gent corrent, és clar, ja que els
dirigents -en vaig haver de tractar alguns- formaven
part d’una casta privilegiada que vivia la mar de bé
i podia viatjar a l’estranger sense limitacions. Però,
en general, les societats comunistes de l’Europa oriental eren societats tristes. Segurament el clima dur
de l’hivern també hi tenia alguna cosa a veure, però
darrere d’aquella tristesa generalitzada s’hi intuïa alguna cosa més que una meteorologia poc amable.
Les cares d’aquella gent que, segons els seus dirigents polítics, tenien la sort de viure amb els mínims
vitals garantits, no transmetien felicitat. Allò era un
anar fent rutinari sense alegria.
Per als desmemoriats cal recordar que d’aquells paradisos era molt difícil sortir-ne, i les extremes precaucions que prenien les autoritats quan algú havia
de viatjar a l’estranger eren sempre per assegurar-se
que tornaria o que, si decidia no tornar, com a mínim
el cost de quedar separat de la família estava assegurat, així com altres conseqüències encara més

greus. Allò era com un segrest oficial, i si tu havies
d’anar a l’estranger la teva família es quedava com a
penyora. I un es pot preguntar que si tan bé estaven
en aquells paradisos, com és que molta gent volia
marxar i ningú hi volia anar a viure? Aquesta és una
pregunta que faig sovint i mai he rebut una resposta
coherent que justifiqui aquella gran contradicció.
És ben cert que en el món comunista l’estat et garantia un mínim benestar, però qui jutjava en què
consistia el teu benestar eren uns governants que
ningú havia votat, i que t’impedien tocar el dos si
no t’agradava aquell sistema. La cúpula governant
considerava que els seus conciutadans no eren prou
madurs per jutjar per si mateixos. Normalment els
governants, siguin de dretes o d’esquerres, ja tenen
una certa tendència a considerar que el ciutadà no
té prou criteri per raonar i que, per tant, se li ha de
donar tot mastegat. Doncs bé, en el món comunista,
amb molta menys llibertat individual que en el món
diguem-ne lliure, era això mateix però elevat a l’enèsima potència. Molts polítics comunistes que governen o aspiren a governar en el nostre entorn geogràfic més proper tenen la mateixa fixació que aquells
dirigents. No han après la lliçó.

STEPHANIE MARKO ·

Black Friday? Cyber Monday?
Aquesta setmana, com cada any durant el quart dijous
de novembre, tothom als Estats Units torna a casa
a celebrar el Thanksgiving (dia d’acció de gràcies).
Aquesta tradició va començar amb els pelegrins del
Mayflower el 1621, quan per un miracle celestial van
rebre dues bones notícies: l’ajuda inestimable dels indígenes de la zona i una collita prou bona que els donava
més possibilitats de sobreviure l’hivern.
Aproximadament 150 anys més tard, després que els
“habitants de la colònia” es van independitzar i esdevingueren “americans” van continuar amb la tradició “no
oficial” de Thanksgiving. No va ser fins a l’any 1863,
quan el President Abraham Lincoln va fer de Thanksgiving una festa nacional.
Explico això perquè Thanksgiving és una festa que no
té connotacions religioses. És el dia de l’any als Estats
Units quan més gent torna cap a casa per estar amb
els seus (és la nostra versió d’aquell anunci dels torrons) i ser agraït per les coses positives que et passen.
També, com que cau en dijous, és l’única festa de tot
l’any en què es fa “pont”. I no perquè la gent als Estats
Units estiguin acostumats a fer ponts (jo, després de
18 anys aquí encara no acabo d’entendre el concepte
“com que és festa dimarts, farem festa el dilluns”¿?)
però com que tantes persones han de viatjar milers de
quilòmetres per menjar el gall d’indi, logísticament és
difícil tornar a la feina l’endemà.
Doncs, el dijous, dia de Thanksgiving, la gent es reuneix amb la família, mengen fins que cauen de la cadira, juguen a jocs de taula, miren els partits de futbol
(football americà, evidentment), es barallen amb els
pares, fan les paus, miren pel·lícules, mengen més i
se’n van a dormir.
Però i el divendres? Tenen festa de la feina i l’escola. Ja
en tenen prou de la família. En molts llocs, fa fred. Falta
poc per Nadal. Doncs què fan? Anar de compres American-style. L’any passat, 134 milions de persones van
anar de compres durant el cap de setmana de Thanksgiving i es van gastar més de 50.000 milions de dòlars.
Per incentivar la gent que vagi a les seves botigues,
els comerços ofereixen grans descomptes i ofertes: el

“Black Friday”, el dia després de Thanksgiving. Per
aprofitar aquests descomptes hi ha gent que fa cues a
les tantes de la nit esperant que obrin les portes de les
botigues a primera hora del matí -una mica com les rebaixes aquí però amplificat a proporcions americanes-.
I com no? Internet, totes les botigues on-line i també
Amazon fan possible que la gent continuï comprant
passat el pont del Thanksgiving. Com que la majoria de
la gent compra online mentre està a la feina, l’any 2005
va néixer el Cyber Monday. Així doncs, les botigues
tradicionals ofereixen descomptes pel Black Friday i
les botigues online fan el mateix per als seus clients
pel Cyber Monday. Resultat: el 2014 la gent va gastar
2.650 milions de dòlars durant el Cyber Monday, sense
aixecar-se de la cadira (de la feina) i molts des del seu
telèfon mòbil.
Això passa als Estats Units però la pregunta és: per
què fan Black Friday i Cyber Monday aquí a Catalunya
i altres parts del món si no hi ha Thanksgiving, i fins i tot
en països de l’Orient Mitjà on no hi ha ni Nadal? Perquè els americans, ens agradi o no, fan una cosa molt
bé que és el màrqueting (“en això ens cal millorar molt
als catalans”, sempre em diu el meu marit).
A través de les pel·lícules, llibres, còmics, polítics, actors, empreses i internet, els “productes” i “idees” americanes arriben a tot el món. I quan hi ha diners en joc,
encara més. Hi ha gent des de Nigèria fins a Austràlia,
de Costa Rica fins a l’India, esperant els descomptes
de Black Friday i Cyber Monday.
I que comprin, que comprin. Jo personalment no faré
cues a mitjanit per anar a les botigues, però segur que
compraré coses on-line. Però sobretot, que comprin
molt els americans. Sé que hi ha gent que pensa que
USA és massa capitalista i els americans massa consumistes. Això pot ser cert, però també és cert que si
els americans paren de comprar i de fer màrqueting es
para el món. Des de Nigèria fins a Austràlia. De Costa
Rica fins a l’India. L’economia fa temps que ja no és
local. És global. I pel bé de tots a tot arreu, us desitjo
un bon Black Friday, amb gall d’indi o sense.

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]

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

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

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

Ref. CA000030681778

Ref. VI000030648885

Ref. VI000030653409

Ref. VI000030648779

193.00 € ↓

69.500 € ↓

71.000 € ↓

101.000 € ↓

VENDA 176.500 €

igualaDa

VENDA 63.500 €

la Torre De ClaraMunT

VENDA 65.000 €

Piera

VENDA 92.500 €

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]

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

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

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

Ref. VI000030665250

Ref. CA000030689142

Ref. CA000030650250

Ref. VI000030647959

109.500 € ↓

117.500 € ↓

97.500 € ↓

101.200 € ↓

VENDA 100.000 €

VENDA 107.000 €

ATENCIÓ TELEFÒNICA & 900 102 643

VENDA 89.000 €

VENDA 92.500 €

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.

07

08

DIVENDRES
27 de novembre de 2015

D E L’A N O IA

El tema de la setmana

Bona part de l’Anoia podria recuperar molt aviat
el servei de recollida de brossa porta a porta
JORDI PUIGGRÒS.Dilluns, dimecres i divendres,
la bossa d’orgànica. Dimarts,
el paper. Dijous, envasos.
Cada cosa al seu lloc, i baixarho en una franja horària determinada al meu dipòsit, que
està al carrer, al costat d’altres
iguals dels altres veïns, i identificat amb un xip electrònic.
Si m’equivoco i llenço el que
no toca, ho sabran, no m’ho
recolliran, i hauré de tornar a
portar-ho a casa. I em poden
multar si ho torno a fer.
Aquesta és una situació -la
més exagerada, tot sigui ditque ens podem trobar molt
aviat a l’Anoia. És el que es
diu sistema de recollida de
residus Porta a Porta (PaP),
que és un èxit allí on s’aplica,
habitual als països del nord
d’Europa, a Euskadi, i en més
d’un centenar de municipis de
Catalunya, i fins i tot en comarques senceres.
Es fa, bàsicament, per dos
motius. Primer, perquè el sistema actual de contenidors
es veu que no funciona. S’ha
arribat a trobar dins des d’animals morts, fins a mobles,
runes, deixalles de jardineria ocupant tot l’espai, piles o
olis de vehicles. L’anomenat
“rebuig”, aquell residu que no
es pot reciclar de cap manera, és enorme i incrementa el
preu que els ajuntaments han
de pagar de forma notable per
llençar-lo als abocadors. En el
cas d’Igualada, a un abocador
a Tivissa (Tarragona). La resta
de l’Anoia, a l’Ecoparc d’Hostalets de Pierola.
La Generalitat ha establert ja
un cànon que anirà augmentant per cada tona de deixalles
d’aquestes
característiques
que podria motivar fàcilment,
si el sistema continués com el
d’ara, una taxa espectacular
molt per damunt dels cent euros llargs que paguem de rebut, anualment, avui dia. Molt
més si es tracta de comerços
o indústries.
I, segon, per una simple educació mediambiental i per la
conscienciació col.lectiva que
els residus són molt més importants del què ens pensem
i cal ser, entre tots, més sostenibles. Com sempre, pagaran justos per pecadors i, com
en tantes altres coses, noves
normatives ajustaran la situació fins a esdevenir, si cal, en
sancions per als infractors.

El sistema, en marxa
ja en un centenar
de municipis i
comarques, és un èxit
i és més econòmic
que l’actual
Situació a l’Anoia
A l’Anoia, l’empresa Fomento
de Construcciones y Contratas SA (FCC) és la concessionària de pràcticament totes
les recollides d’escombraries.
Igualada té el seu contracte propi, que finalitza d’aquí
8 anys. Després hi ha el del
Consell Comarcal, d’on hi
pengen 26 municipis, tots
menys l’esmentat d’Igualada,
i els de Vilanova del Camí,
Santa Margarida de Montbui,
Òdena, Piera, Hostalets de
Pierola i Masquefa, que cadascun d’ells també tenen el
seu contracte. El contracte
del Consell Comarcal finalitza
aquest any. D’aquí que ara es
plantegi iniciar aquest nou sistema, que podria decidir aviat
un Consell d’Alcaldes, i posarlo a concurs de manera que la
futura concessionària el posi
en pràctica a finals del 2016.
“Cal la corresponsabilització dels ciutadans”
El conseller de Medi Ambient
del Consell Comarcal, i alcalde
de Jorba, David Sánchez, explica que “abans tot es deixava
en una bossa, venia un camió,
s’ho emportava, i tot acabava
en un clot. Aquest model es
va canviar pel de contenidors
i després amb l’afegit de la recollida selectiva, però això ha
creat inconvenients. El paper
no es doblega, els envasos
ocupen un espai enorme, els
vidres acaben amb trencadisses al voltant del contenidor...
Després va venir el contenidor
petit de fracció orgànica. Si resulta que el 60% dels residus
que generem són precisament
aquests, ja es veu que no té
sentit que sigui el contenidor
més petit el que hagi de suportar més volum. Acabes tirantho tot al contenidor més gran,
és clar”.
Lluny del que hom pogués
pensar, el PaP no suposa, per
a Sánchez, anar enrere. “Ans
al contrari, crec que representa anar endavant. No es pot
continuar considerant residu

Dipòsits d’escombraries del sistema porta a porta, en el carrer d’un municipi. La imatge pot ser habitual a l’Anoia d’aquí poc temps

El Consell Comarcal
estudia implantar el
Porta a Porta en 26
municipis a finals de
l’any vinent
tot allò que generem que pensem que és un residu, així de
simple. Hem de pensar que hi
ha coses de les que llencem,
hi ha qui ho vol comprar”.
L’Agència de Residus ja ha
aprovat un increment anual
de 5€ per tona de deixalles
de rebuig en els propers cinc
anys. “Fins ara era més econòmic no fer triatge i portar-ho
tot a l’abocador, però a partir
d’ara no serà així. Si el cost
de la recollida ja és important,
imagineu el que pot representar”, diu Sánchez. Amb el PaP,
el percentatge de residus de
rebuig, el que acaba al clot
de l’abocador, és mínim. “Tota
la resta es pot vendre i recuperar-ho via ingressos, i això
s’ha de notar en la taxa que
paguen els ciutadans, és clar.
Hi ha un aspecte que hem
de tenir com a premissa: cal
la corresponsabilització dels
ciutadans. No serveix dir que
ja pago 120€ cada any per la
recollida de la brossa, i ja s’espavilaran”.
Igualada, a l’espera
El tinent d’alcalde de Qualitat Urbana de l’Ajuntament
d’Igualada, Jordi Pont, explica
que “de moment, el contracte
que tenim amb l’empresa concessionària, FCC, no planteja
passar a fer el porta a porta.
Som conscients que aquest és
un sistema que s’està implan-

tant amb èxit allí on es proposa, però ens agradaria veure
què passa en ciutats similars
com la nostra. Per això estarem molt amatents a Vic, on
ara es posarà en marxa”.
Per a Pont “abans de posarho en funcionament, caldrà fer
molta didàctica entre la població, però, a totes les reunions
que vaig on es parla de gestió de residus, ja es veu que
acabarem tots els municipis
fent el porta a porta. És el que
es fa al nord d’Europa, al sud

Igualada no s’ho
planteja ara per ara,
però es reconeix que
s’acabarà fent tard o
d’hora. Vic comença
aquest desembre
es va decidir en el seu dia el
sistema de contenidors actual
i ja s’està veient que va ser un
error. S’haurà d’estudiar, segur, en un futur relativament
pròxim”.

Evolució del nombre de municipis amb Porta a Porta
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El cas de Cervera i la Segarra,
on es fa el porta a porta des del 2002

Espais on situar les escombraries, en un carrer on funciona el sistema porta a porta.

L’Anoia, de les pitjors en
la recollida selectiva
L’Anoia és, segons les últimes
dades donades a conèixer per
la Generalitat, la penúltima comarca catalana en dades de
recollida selectiva de residus.
Només la Cerdanya són pitjors que nosaltres. El volum de
residus que es va recollir l’any
passat va créixer en un espectacular 21,44% entre 2013
i 2014. Ningú no diria que la
nostra comarca va ser, ja fa
molts anys, pionera a Catalunya en la recollida selectiva de
residus.
Segons diu l’Agència de Residus de Catalunya, els anoiencs van generar l’any passat
63.281 tones de residus, un
5,34% més que l’any 2013.
Això significa que cada anoienc va generar 537 quilos de
residus, xifra per sobre de la
mitjana catalana, que és de
485,56.
El problema és que, del total
de residus generats, els que
es van recollir selectivament
-dels contenidors de colors i
del petit d’orgànica- van ser
14.490,95 tones, un 22,90%
del total, només per sobre
del 20% de la Cerdanya, però

quinze punts per sota de la
mitjana catalana, que és del
38,3%.
Les dades tan negatives de
la recollida selectiva indiquen
que dels 69,78 quilos per habitant recollits, 32,38 van ser de
la fracció orgànica, 16,24 de
paper i cartró, 14,13 de vidre
i 7,02 d’envasos.
Al tot Catalunya, l’any 2014
es van generar 3,6 milions de
tones de residus domèstics,
xifra que suposa un lleuger
increment, de l’1,7%, respecte
el 2013.
L’Ajuntament d’Igualada ha
engegat en algunes ocasions
-l’última, fa dos anys exactescampanyes de reforç de la recollida selectiva dels residus,
amb l’objectiu d’augmentar la
participació en el reciclatge de
les famílies igualadines i promoure també la reducció d’envasos en les compres habituals. Fins i tot es va obsequiar
a qui volia amb un paquet de
tres bosses de colors per separar els envasos lleugers, el
paper i cartró i el vidre a casa
i portar els residus còmodament fins als contenidors.

La recollida selectiva, de la que l’Anoia va ser pionera, és un desastre a la comarca.

A la comarca de la Segarra
es realitza la recollida selectiva en origen porta a porta,
des del 2002, a les poblacions de més de 800 habitants:
Cervera, Guissona, Torà i
Sant Guim de Freixenet. La
recollida porta a porta consisteix a recollir les deixalles
als portals dels usuaris del
servei. Les fraccions recollides porta a porta són: fracció
orgànica, envasos, paper/
cartró i rebuig. La recollida de
vidre es realitza mitjançant
contenidors de tipus iglú ubicats a la via pública.
Organització de la recollida
selectiva porta a porta:
• El material s’ha de treure
entre les 20.00 i les 22.00 h.
• Cal lliurar separades les
diferents fraccions dels residus. No es poden barrejar.
• La fracció orgànica s’ha de
dipositar en bosses i dins del
cubell de 25 litres (el cubell
gran) facilitat pel Consell Comarcal o bé pels ajuntaments
on es realitza el porta a porta.
• El rebuig es recull en una
bossa de plàstic i dins del
cubell de 25 litres (el cubell
gran).
• Els envasos s’han de treure en bosses de plàstic. Les
garrafes poden anar lligades
a la bossa.
• Els envasos i el paper-cartró s’han de lliurar de manera
separada.
• El paper i el cartró es poden
treure lligats, dins de caixes
de cartró o dins de bosses.
• El vidre s’ha de dipositar
dins dels contenidors tipus
iglú de color verd, ubicats a la
via pública.
• Els bolquers es poden treure cada dia de recollida en
una bossa a part i posant-hi
l’adhesiu corresponent. Els
adhesius es poden recollir a
les oficines del Consell Comarcal, en el cas de Cervera,
o bé als ajuntaments, en el
cas d’altres poblacions. També es poden soŀlicitar a través del telèfon del reciclatge.
• Per a casos d’emergència
es disposa de l’àrea de reciclatge, espai on hi ha ubicats
contenidors diferents per a
cada una de les fraccions.
• Per a la recollida de tras-

tos vells o voluminosos s’ha
de trucar al telèfon del Consell
Comarcal. La recollida és gratuïta. També es poden dur a la
deixalleria.
• La resta de residus no inclosos en les fraccions descrites
s’han de lliurar a les deixalleries.
• Els dies 24 i 31 de desembre
no hi ha servei de recollida.
• Per a qualsevol dubte o aclariment es pot trucar al telèfon
del Consell Comarcal.
Àrees de reciclatge:
Pels casos d’emergència, es
disposa d’àrees de reciclatge,
espais on hi ha ubicats un o
més contenidors per a cadascuna de les fraccions. A cada
poble on es realitza el porta a
porta n’hi ha una.
El cas d’Euskadi,
més avançat
A Euskadi aquest sistema encara està més avançat. Cada
família té el seu espai (identificat) al carrer, on ha de penjar
o dipositar les bosses. Cada
dia de la setmana i dins d’un
horari establert han de treure
un tipus de residu. Per exemple, a Hernani els envasos
lleugers s’han de treure els di-

A Euskadi fins i tot
cada el dipòsit de
cada veí té un xip,
que permet saber a
l’administració si ha
abocat bé els seus
residus. Si no, és
sancionat
lluns i dijous, la brossa orgànica els dimecres, divendres
i diumenge, el paper i cartó
els dimarts, i la fracció rebuig
els dissabtes; sempre de 8 a
11 del vespre. La identificació
de cada família permet fer un
seguiment de com s’està portant a terme la separació; en
cas de dipositar un tipus de
residu un dia que no toca, o
de barrejar fraccions, la bossa no es recull, i fins i tot es
poden aplicar sancions. I ja
no hi ha contenidors a la via
pública, és a dir: l’única via
legal per treure les escombraries de casa és separarles i treure-les quan toca. Hi
ha unes zones d’emergència
per llençar la brossa només
en cas de no poder-se ajustar
al calendari.
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Igualada
Igualada s’apunta avui a la febre del Black Friday
Es crea una eina
digital que permetrà
conèixer el volum
de vendes del comerç
local de forma segura

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

No n’hi ha prou amb el Halloween, ni amb el Pare Noël.
L’americanització del consum
català s’apunta més victòries:
la darrera, el Black Friday, que
es fa als Estats Units des de fa
10 anys, i que era també molt
popular aquí, però només a
través d’Internet.
Tot plegat, un invent més per
fer calaix. Igualada Comerç va
veure l’èxit que l’any passat
aquesta iniciativa va tenir en
espais com Barcelona, i ara
s’anima a introduir-lo a Igualada. Una quarantena de comerços del centre de la ciutat s’hi
ha apuntat, oferint avui -només avui- descomptes molt interessants, una iniciativa que
s’entén per “escalfar motors”
davant l’imminent inici de la
campanya de Nadal.
El president d’Igualada Comerç, Xavier Figueres, apuntava dimecres davant la premsa que l’objectiu “apropar a la
gent als establiments comercials de la ciutat i convertir
aquest comerç de proximitat
en una alternativa real”.
Els comerços adherits distingiran la seva participació amb

El Black Friday ja és aquí. Una quarantena d’establiments hi participen. Alguns regalaran xapes com les de la foto inferior.

Unes 40 botigues,
que avui podran
tancar més tard de
l’habitual, s’han
apuntat a la iniciativa
una sèrie d’elements proporcionats des d’Igualada Comerç,
com cartells exteriors, cartells
interiors amb senyalització
d’ofertes, xapes per regalar als
clients amb el lema “The Black
Friday is coming”, al.legòric a
la sèrie de Joc de Trons.
Obert fins molt tard
i diumenge, obert
Cadascun dels comerços que
s’ha apuntat a aquesta iniciativa realitzarà alguna promoció específica. A més, la Generalitat ha donat el permís a
l’Ajuntament d’allargar l’ober-

tura comercial de manera
excepcional només per avui
27 de novembre, encara que
aquesta decisió és opcional
de cadascú dels establiments
participants.
D’altra banda, el proper diumenge dia 29 de novembre,
és el primer festiu de l’època
de la Campanya de Nadal que
el comerç pot obrir.
Observatori del Comerç
D’altra banda, dimecres es
va presentar l’Observatori del
Comerç, una eina informàtica
que permetrà conèixer amb
més exactitud quin és el moment que travessa el sector
comercial de la ciutat, i quina
resposta econòmica donen
les diverses campanyes que
s’organitzen.
Xavier Figueres explicava que
aquesta eina servirà per “ana-

litzar l’evolució dels indicadors
que incideixen sobre el consum i l’evolució de les vendes
i l’ocupació al comerç al detall
a la nostra ciutat”.
Es tracta d’una plataforma
digital que recull de manera
anònima dades dels associats
a Igualada Comerç per tal de
poder-les agregar per sectors
i poder-les comparar amb la
resta de dades recollides.
Un punt que s’ha tingut molt
en compte era de transmetre
la seguretat als associats i altres comerciants i que la plataforma és segura. Vaja, que
ningú no podrà veure quant
fa de calaix la competència.
El que és molt important per
a que aquesta iniciativa tingui
èxit és que tothom digui la veritat. “Confiem en la responsabilitat dels comerciants que
hi participin”, deia el president

d’Igualada Comerç.
L’administrador d’aquesta plataforma, que serà la pròpia
entitat, crearà tres categories
de campanyes que es duran
a terme. Les del resum anual,
les periòdiques o estacionals
(per trimestres) i també per
esdeveniments estacionals o
concrets (Botigues al Carrer,
campanya de Nadal, La Gran
Festa del Vi/Igualada Slow
Shopping i Igualada Nit de
Shopping/Urban Running Night Show). Les principals dades de consulta es referiran al
volum de vendes i facturació,
les de l’ocupació en el sector
comerç i de la superfície de
venda.
De manera automàtica es crearà una nova campanya de
consulta que inclourà l’enviament d’un correu electrònic
automàtic a tots els usuaris.
Cada comerç tindrà la capacitat d’accedir a la campanya
mitjançant un codi d’accés
únic.
Aquesta plataforma de dades
ja és a punt amb les dades
dels associats d’Igualada Comerç i actualment s’estan recopilant les dades de contacte
de la resta dels establiments
comercials de la ciutat, perque
l’Observatori del Comerç és
obert a tothom, indistintament
de si és o no soci de l’entitat.

Una macrooperació antidroga dels Mossos d’Esquadra augmenta
de forma notable la presència policial a Igualada
JP / LA VEU

Aquesta setmana s’ha notat
un increment notable de la
presència policial a Igualada.
A més de veure més efectius,
també s’han fet controls de
vehicles en els accessos a la
ciutat.
Tot i que és difícil obtenir informació oficial en aquests
casos, per no entorpir les operacions en marxa, sembla que
tot plegat té a veure amb una
acció contra dos clans del tràfic de droga de cocaïna i heroïna. Durant aquesta setmana hi havia previstes, sembla,
una setantena d’escorcolls a
14 municipis catalans, entre
ells Igualada, tot i que l’epi-

centre és als barris del Besòs
de Barcelona i de La Mina, a
Sant Adrià.
L’operació forma part d’una
investigació iniciada al 2014,
quan la policia va detectar un
augment de nous punts de
droga en pisos ocupats, principalment en aquests barris.
Els Mossos van iniciar dues
investigacions paral·leles, una
liderada per la comissaria de
Sant Martí de Barcelona i una
altra a Badalona, que han estat tutelades pels jutjats 3 i 4
de Badalona.
A més d’Igualada, l’operatiu
ha previst registres també a
Barberà del Vallès, L’Hospitalet de Llobregat, La Llagosta,

Palau-solità i Plegamans, Ripollet, Sant Boi de Llobregat,
Vacarisses, Viladecans i Tarragona. Hi han participat un
miler d’agents de les unitats
d’investigació, seguretat ciutadana i ordre públic.
L’actual conseller d’Interior,
Jordi Jané, ha defensat l’èxit
de l’operatiu perquè les entrades han permès recollir “proves” que testifiquen el mercadeig de drogues en la majoria
de pisos. Alguns d’aquests no
eren residències, eren espais
que servien únicament per al
tripijoc. S’han decomissat bosses de substàncies estupefaents, 60.000 euros i algunes
pistoles i escopetes.

Tot plegat era liderat per
dos grups criminals organitzats establerts a la Mina. Un

d’aquests dos clans ja va caure en una operació l’any 2013.
Pel que sembla, insuficient.

Els Mossos d’Esquadra s’han deixat veure, i molt, aquests dies per molts llocs de la ciutat.

Igualada
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Avui al matí és previst el desallotjament
de l’Espai pels Somnis
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La gestió més efectiva de
les nòmines, en el Cafè Digital
de les TIC Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

Per avui divendres a les 11 del
matí és previst que els Mossos d’Esquadra executin l’ordre judicial de desallotjament
forçós de l’Espai pels Somnis,
a l’antic Casal Interparroquial,
propietat del Bisbat de Vic i
ocupat per diversos col.lectius
des de l’estiu del 2013.
Els col.lectius de l’Espai han
elaborat un vídeo, disponible
a Youtube sota el títol “27N11h. Aturem el desallotjament
del Casal”, en el que una veu

en off assegura a l’inici que
“segurament res hauria estat
igual sense l’Espai pels Somnis”. En el vídeo es recorda
tota l’activitat que els col.lectius han fet al llarg de dos anys
i mig, alhora que s’anima a tothom a que, avui, es presenti
davant del casal autogestionat
per impedir el desallotjament.
Des de l’Espai pels Somnis
ja es va anunciar la setmana
passada que la resistència al
treball policial serà “pacífica”
en tot moment. No s’esperen,

doncs, situacions lamentables
com les que s’han observat en
altres llocs del país en episodis similars. Ahir al vespre es
va fer una assemblea informativa per a preparar la jornada
d’avui.
Per a les 9 del matí s’ha organitzat un esmorzar popular, en
una activitat sota el lema “NO
ens faran fora!”. Si hi ha desallotjament -com sembla inevitable- hi ha convocada una
manifestació a les 19 hores a
la plaça de l’Ajuntament.
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TICAnoia presenta en el quart
Cafè Digital de l’any com les
TIC poden simplificar i fer més
eficients les ges@ons de nòmines i de Recursos Humans
de les pimes. Ho fa de la mà
d’Antoni Arroyo, conseller delegat de Enomina, SL, una
empresa que ofereix una plataforma de nòmines online. La
trobada serà el proper dimarts
1 de desembre a la seu de la
Unió Empresarial de l’Anoia, a
les 9 del matí.
Elaborar nòmines és un tràmit
que totes les empreses han de
fer un cop al mes. A vegades,
però, les pimes no tenen suficients coneixements o personal
especialitzat per a la seva elaboració i destinen més temps i
més recursos dels necessaris.
Per evitar aquestes situacions
i millorar la seva productivitat,
fa temps que existeixen plataformes online que permeten
crear nòmines electròniques i
gestionar des del cloud moltes
de les tasques més habituals
en Recursos Humans. Aques-

ta és la temàtica del quart
Cafè Digital de TICAnoia.
En aquesta trobada, envoltada de cafès i d’un esmorzar
gratuït, s’explicarà perquè
aquestes plataformes comencen a captar l’interès d’empreses i pimes. Una de les seves
principals avantatges és la
immediatesa de l’accés a la
informació. La gestió online
permet a les empreses organitzar tota aquesta informació
i tràmits des de qualsevol lloc
i en qualsevol moment, ja que
s’evita que tota la informació
quedi emmagatzemada en un
únic dispositiu no portàtil.
A més, aquestes plataformes
també ofereixen grans oportunitats pels propis treballadors,
que poden accedir a les seves
nòmines, contractes i documents en qualsevol moment i
poden fer peticions de vacances o absències i entrar dietes
i despeses que s’han de reflectir a la seva nòmina.
Les inscripcions (limitades a 20
persones) es poden fer a www.
ticanoia.cat) i són gratuïtes.
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El ple aprova una
proposta d’ERC
de mesures sobre
habitatge

El PP demana més ambulàncies a la
Conca d’Òdena durant les nits

Decidim enllesteix
les al·legacions a les
ordenances fiscals
d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

El ple municipal va aprovar
una proposta d’ERC, amb la
col.laboració de la CUP, que
va comptar també amb el suport del PSC, sobre sis mesures per permetre un preu més
assequible dels habitatges a
la ciutat. CiU, Decidim i PP es
van abstenir.
Les mesures són crear el Pla
Local d’Habitatge, ja previst a
la llei, per conèixer a fons les
problemàtiques i necessitats
d`habitatge assequible i social
a Igualada i fer un pla d’acció
integral a sis anys vista. També
la incorporació de l’ajuntament
al Fons d’habitatges de lloguer
destinats a polítiques socials
de la Generalitat. Segons la regidora Carolina Telechea “són
mesures que s’estan aplicant
a ajuntaments com Manresa i
que millorarien les condicions
de vida”.
ERC també planteja crear una
Taula Municipal d’Habitatge,
en la qual hi participin totes les
entitats socials, des de la qual
s’hauria de portar a aprovació
un Programa d’inspecció i intervenció sobre els habitatges
desocupats. Altres mesures
són aplicar la Llei de mesures
urgents per afrontar l’emergència a l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica, i l’aprovació una línia municipal d’ajuts
al pagament del lloguer, dotada pressupostàriament amb
100.000 euros, destinada a les
families amb mitjanes i baixes.

L’Ajuntament va aprovar en el
darrer ple municipal una moció
presentada pel PP on es reclama que a la Conca d’Òdena hi
hagi més d’una ambulància
d’assistència vital durant les
nits, assumpte que va ser motiu d’un reportatge de La Veu
fa un parell de setmanes. La
moció va ser aprovada només
amb el vot favorable del PP,
perquè tot els altres grups es
van abstenir. La proposta també es va aprovar en el ple del
Consell Comarcal.
El regidor Joan Agramunt va
explicar que “una població
com la que hi ha a la Conca
d’Òdena no pot ser que tingui
només una sola ambulància
d’assistència vital durant la
nit. Es dóna el cas que si mai
hi ha dues urgències que coincideixin s’haurà d’enviar una
ambulància d’aquestes característiques des de Manresa, el
que és un inconvenient”.

La confluència local d’esquerres de la ciutat, Decidim, està
enllestint el contingut de les
al·legacions a les ordenances
fiscals que presentarà aquesta
setmana.
El seu portaveu, Dario Castañé, confirma “l’aposta decidida per fer d’Igualada on cap
persona quedi exclosa”, així
com “una ciutat on els semàfors socials passin també a estar en verd”, en contraposició
als “semàfors econòmics” de
l’alcalde Marc Castells.
Tal com va avançar la setmana passada, l’assemblea de
Decidim Igualada impulsa una
bateria d’al·legacions amb dos
eixos principals: millores en impostos municipals i foment de
nova ocupació.
En l’eix d’impostos municipals
les millores se centren en el
seu impacte social i mediambiental: fraccionament del pagament de l’IBI, reducció de l’IBI
d’acord a l’IPC negatiu acumulat en els últims anys i ampliació de bonificacions al màxim
previst per la llei vigent.
El vessant social d’aquestes
al·legacions tenen l’objectiu a
mitjà termini d’introduir un reglament de subvencions per
ajudar a les famílies a fer front
als impostos municipals, així
com la progressivitat, segons
renda, dels preus i taxes públics mitjançant la implantació
de la tarifació social.
En l’eix de foment de nova ocupació, Decidim al·lega introduir
una nova bonificació en la taxa
per llicència d’obertura d’establiments “per aquells que generin autoocupació estable i/o
nova ocupació”. Per l’ocupació
existent i per afavorir la modernització del comerç, s’hi introdueix com condició el manteniment “del nombre de persones
contractes i sense cap rebaixa
salarial” per a les bonificacions
per reformes o trasllat.
Castañé posa l’èmfasi en el fet
que “això només és un primer
pas de molts altres que s’impulsaran des de l’assemblea
de Decidim, oberta a tots els
veïns i veïnes” i en la “clara orientació social de les seves propostes, per una ciutat on siguin
primer les persones”.

La fira BSTIM ja
té garantida la
presència de 55
empreses
REDACCIÓ / LA VEU

Un total de 55 empreses han
confirmat la seva presència a
Bstim, que es farà el 24 i 25 de
febrer, segons publica aquesta setmana “Noticiero Tèxtil”.
Gràcies a la fira, el 2014 es
van signar 180 contractes que
van generar uns ingressos de
1.109.000 euros a l’Anoia.
Per a aquesta segona edició,
l’organització ha creat l’espai
Fresh Fashion, que permetrà
que una ordre feta a la fira es
lliuri en un termini de 21 dies.

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

Dolors Montserrat
a Igualada
D’altra banda, la Vicepresidenta Tercera del Congrés
dels Diputats i candidata número 4 a les eleccions generals pel Partit Popular, Dolors
Montserrat, va ser dimecres a
Igualada, on va mantenir una
trobada amb militants i amb el

La candidata i actual vicepresidenta del Congrés de Diputats, Dolors Montserrat,
va ser dimecres al vespre a Igualada.

Dolors Montserrat
va fer dimecres
precampanya
del 20D a Igualada
candidat igualadí Joan Agramunt, alhora regidor i conseller comarcal.
Coincidint amb el 25N, el dia
internacional contra la violència de gènere, Montserrat va
recordar “els 1.300 milions
d’euros que s’han invertit des
del govern del PP per a combatre aquesta xacra, i la posada en marxa del telègon 016
ha estat molt important”.
A poc menys d’un mes per

a les eleccions generals del
20D, Montserrat va explicar
les línies bàsiques del programa electoral del PP. “Nosaltres defensem la unitat
d’Espanya”, recalcava la candidata, alhora que “ens comprometem a crear cada any
500.000 llocs de treball, i garantitzar l’estat del benestar,
nosaltres hem aconseguit que
no ens intervenguèssin com a
Grècia, per això no s’han tocat
les pensions”. Montserrat va
anunciar també que un dels
eixos bàsics del futur govern
serà “la lluita contra el terrorisme gihadista, gràcies a l’experiència que tenim d’anys de
lluita contra la banda ETA”.

Trobada dels alcaldes d’ERC a la
Catalunya Central, amb els diputats
REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres, 20 de
novembre, a Santpedor, una
quarantena d’alcaldes, alcaldesses, regidors i presidents
comarcals d’Esquerra de la
Catalunya
Central,
varen
compartir taula amb els diputats provincials i parlamentaris
d’ERC, amb el que fou una
primera trobada de càrrecs
electes de la regió, per intercanviar opinions, informació i
posar en relleu els temes més
candents del territori.
Per la seva banda, els càrrecs
electes presents varen exposar els temes més rellevants
que tenen com a territori. Un

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

dels punts que va aparèixer
fou l’estat de la carretera C-55
i les vies de comunicació de la
Catalunya Central cap a l’àrea

metropolitana, així com l’efectivitat del transport públic, en
especial, el ferroviari.

Tel. 93 809 61 30
www.senagua.cat
· 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)
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Plataforma Làser ICON
Aquesta plataforma làser d’última generació incorpora diferents aplicadors per tractar múltiples patologies:

Cicatrius, marques d’acne, estries, rejoveniment facial, lesions vasculars,
taques, arrugues, couperos, rosàcia,...
Làser erbi
no ablatiu
fraccionat
1540

sia tòpica.
Es realitzen diverses passades
en l’àrea tractada, el pacient
sent una sensació d’escalfor
en la zona i un petit eritema i/o
inflamació suau. Un cop acabada la sessió aquesta sensació
remet al llarg de les 2-3 hores

funció del tractament que realitzem. Per tractaments que
necessiten una gran producció
de coŀlagen són necessàries
entre 4-6 sessions per les marques d’acne i de 6 a 8 sessions
per tractaments de rejoveniment facial, cicatrius i estries.

Llum polsada
optimitzada
Max G
Aquesta Llum Polsada Optimitzada d’alta potència emet l’energia

El làser d’erbi 1540 emet
l’energia en forma de microcolumnes que penetren en la
pell fins l’epidermis, aquestes
columnes de teixit coagulat inicien un procés de regeneració
natural formant teixit nou i remodelant les fibres de coŀlagen
i elastina, sense afectació dels
teixits sans que queden entre
les microcolumnes.
L’energia produeix un dany tèrmic que allibera les proteïnes
responsables d’activar el metabolisme dels fibroblasts que
són els responsables de la producció de noves fibres de coŀlagen i elastina.
Aconseguim així la remodelació del coŀlagen, mantenint
sense dany la superfície de la
pell i aconseguint una recuperació ràpida dels teixits.
Aquests efectes generen noves fibres de coŀlagen i elastina
que alhora milloren la textura i
la flacciditat de les pells envellides i redueixen les arrugues
facials i les taques facials de
l’escot i les mans.
La indicació més innovadora
d’aquest làser fraccionat és
el tractament per eliminar les
estries i cicatrius, tant les hipertròfiques (ferides traumàtiques o quirúrgiques) com les
atròfiques (marques d’acne).
El Làser d’erbi ICON gràcies
a la formació i reestructuració
del coŀlagen disminueix la profunditat i amplada de tot tipus
de cicatrius i estries i millora la
textura de la zona tractada.

COM ES REALITZA
EL TRACTAMENT
AMB MAX G
El tractament amb Llum polsada
no requereix anestèsia tòpica,
només cal netejar prèviament la
pell i gràcies al seu sistema de
fred incorporat a la peça que està
en contacte amb la pell no necessita gel conductor.
El pacient sentirà una lleu molèstia en funció de les lesions que tingui i una lleu sensació d’escalfor
que anirà disminuint ràpidament.
Una característica d’aquesta aplicació és la reacció immediata de
les lesions. Per tant les lesions
pigmentades o taques s’enfosquiran immediatament i en les hores
següents i fins a 7 dies posteriors
aquesta melanina fragmentada
anirà desapareixent deixant lloc a
una pell més clara i uniforme.
En el cas de les lesions vasculars
també tenen una reacció immediata, on es pot apreciar la coagulació dels vasos petits que durarà
uns dies i en cas de lesions vasculars més complexes quedaran
més enfosquides.
Durant aproximadament els 7 dies
posteriors que les lesions continuaran més fosques, s’haurà d’aplicar un fotoprotector SPF 50++
diàriament que pots ser amb color
per dissimular les taques facials.

COM ES REALITZA
EL TRACTAMENT
AMB LÀSER D’ERBI
El tractament amb el làser
d’erbi 1540 és fàcil, només cal
netejar prèviament la pell i començar aplicar el làser.
Té un sistema de refredament
molt avançat que permet un
tractament tolerable i confortable. En cas d’una zona sensible o extensa de la pell es pot
aplicar prèviament una anestè-

En aquest cas el cromòfor o teixit diana són la melanina i l’hemoglobina, per tant tractarem tot
tipus de taques i de vasos superficials.
Un altre efecte d’aquesta aplicació és la millora de la textura de
la pell, unificant el to i tancant
el porus. Per tant estem davant
d’una millora general de l’estat de
la pell independentment de les lesions que tractem. Les zones que
podem tractar amb aquesta aplicació són la cara, el coll, l’escot i
les mans.
El seu potent sistema de fred incorporat en el capçal permet un
tractament confortable i sense
necessitat d’aplicació d’anestèsia
tòpica.

NÚMERO DE SESSIONS
següents tot i que pot persistir
l’eritema durant 24-48 hores.

NÚMERO DE SESSIONS
El número de sessions varia en

Les sessions es realitzen amb
un interval d’un mes i la durada de les sessions son entre
30-60 minuts en funció de l’extensió de l’àrea tractada...

de forma dual, entregant dues
longituds d’ones amb el mateix
aplicador i en el mateix moment.
És un detall tècnic que ens permet treballar alhora les lesions
pigmentades i vasculars.

Només calen de 2 a 3 sessions
de 30 a 60 minuts amb un interval
d’1 mes per acabar amb aquest
tipus de lesions i oferir una pell
realment més uniforme, lluminosa i rejovenida.

Institut Yvette Pons C/ Sant Martí de Tous, 37 08700 Igualada, Barcelona.Tel. 93 804 62 02
info@yvettepons.com www.yvettepons.com www.facebook.com/institutyvettepons
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L’Àrea de la Dona de l’Hospital,
premiada entre les millors d’Espanya

Àlbum Històric
El Rafeló

REDACCIÓ / LA VEU

El dimarts 24 de novembre va
tenir lloc a Madrid la 16a Conferència d’Hospitals TOP 20,
en el transcurs de la qual es
van lliurar els premis als millors hospitals de l’Estat.
Enguany, l’Hospital d’Igualada, en la categoria d’Hospitals
mitjans globals, ha destacat
com a millor practica clínica,
l’Àrea de la Dona. Ja va ser-ho
també en el 2009, 2010, 2011
i 2013. Aquest criteri d’avaluació es concentra en processos obstètrics, embaràs, part,
puerperi, neoplàsies de mama
intervingudes quirúrgicament i
malalties ginecològiques també amb intervenció.
Nascuts l’any 2000, els TOP
20 confeccionrn una comparativa entre els hospitals a nivell
nacional. És una iniciativa de
l’empresa IASIST del grup Solucient International, especialitzada en informació de sistemes sanitaris, que elabora el
rànquing a partir d’una àmplia
base de dades on participen
una mitjana de 160 hospitals
cada any.
Aquests premis van dirigits als
hospitals que voluntària i gratuïtament desitgen participar
en un procés de valoració objectiva de la seva labor, basat

El Dr. Pere Brescó, amb el conseller de Sanitat de la Generalitat, Boi Ruiz.

en dades quantitatives disponibles.
Els indicadors que utilitzen
per mesurar aquest rànquing
són de Qualitat assistencial (mortalitat, complicacions,
readmissions, etc.), l’adequació de la pràctica clínica
(cirurgia sense ingrés i hospitalitzacions evitables), l’eficiència (productivitat i cost)
i indicadors específics per a
cada àrea.
A la cerimònia d’entrega dels
premis va assistir-hi el Dr. Ferran Garcia, gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) i
va recollir el premi el Dr. Pere
Brescó, cap del Servei d’Obs-

tetrícia i Ginecologia del CSA.
Una llarga trajectòria
de reconeixement
L’Hospital d’Igualada ha obtingut premi a la millor Gestió
Hospitalària Global des de la
primera edició l’any 2000, i
repetint els anys 2002, 2003,
2012, 2013 i 2014.
D’ençà que IASIST va començar a premiar la millor practica
clínica en diferents especialitats, l’Hospital d’Igualada va
se premiat en primer lloc l’any
2004 en la categoria de l’Àrea
de Cirurgia Digestiva. Aquesta
àrea també va obtenir el guardó l’any 2013.

Caprabo i Creu Roja, junts en
la iniciativa Cap nen sense menjar!
REDACCIÓ / LA VEU

Caprabo i la Creu Roja col·
laboren, per quart any consecutiu, en el programa d’ajuda
a l’alimentació infantil Cap nen
sense menjar!, una iniciativa
solidària que recull fons per
pagar beques d’alimentació a
nens i nenes en risc d’exclusió
social. En les seves tres primeres edicions, la Creu Roja
i Caprabo, gràcies a les aportacions dels clients del supermercat, van sumar 199 beques menjador per a un curs
escolar complet.
En aquesta ocasió, la iniciativa es posa en marxa amb un
imant marc de fotos solidari
col·leccionable, que es podrà
comprar a la línia de caixa de
tots els supermercats Caprabo al preu d’1 euro.
El programa Cap nen sense
menjar! de la Creu Roja té
com objectiu ajudar a finançar,
en els casos de major necessitat, la totalitat de la quota del
menjador escolar de tot un
any per a nens i nenes amb
major situació de dificultat. A
la seva última edició el programa va recaptar 30.413,73 €,

una quantitat que ha permès
finançar 68 beques d’alimentació.
Segons el vuitè estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de
la Creu Roja de març de 2015,
el 29,5% de les famílies amb
infants a càrrec atesos en els
projectes de lluita contra la
pobresa a Catalunya pateixen
inseguretat alimentària lleu, el
40,7% moderada, i el 21,7%
inseguretat alimentària severa. A més, en el quart estudi
publicat al gener de 2013, un

38% de les famílies va afirmar
que no pot pagar la quota de
la beca menjador escolar. El
61,1% d’aquestes famílies
considera prioritari percebre
ajuda pel menjador escolar.
Entre gener i octubre de 2015,
la Creu Roja a Catalunya ha
atès 214.296 persones en
projectes de lluita contra la
pobresa. Entre aquests projectes, destaquen els d’alimentació infantil, que actualment són de màxima prioritat
per a la Creu Roja, que ha
donat suport alimentari a més
de 55.055 nenes i nenes catalans. Actualment, l’entitat està
desenvolupant la campanya
de l’Aliança Humanitària per a
l’Alimentació Infantil per a demanar més suports i fons amb
aquesta finalitat.
L’increment de la resposta de
la Creu Roja davant la crisi
és possible gràcies a la contribució d’entitats públiques i
privades, a 18.442 persones
voluntàries que donen suport
a l’organització i als seus més
de 212.372 socis i donants
empresarials i particulars.

Es deia Rafel Tomàs. Fou un
tipus pintoresc i molt popular
en el seu temps. Era petit i
geperut, gravat, lleganyós i
coix, però tenia un caràcter
obert, simpàtic i alegre. Era
drapaire. Passava pels carrers comprant draps, pells
de conill, ferralles i altres estris. Amb roba vella “vestia” a
la gent necessitada. Per tal
de poder-la traginar es servia
d’uns gossos que tiraven un
carret, que quan estava buit,
el carretejava a ell mateix.
Per Carnaval, a casa seva,

feia molta barrila. Muntava
un Carnestoltes al balcó,
tocava un timbal i repartia caramels a la mainada.
El dia de l’enterrament de la
sardina, muntava un túmul
funerari, que ensenyava a la
gent, amb posat trist i vestit
de dol. Durant molts anys, al
cementiri d’Igualada, on fou
enterrat, es podia veure una
foto seva dalt del carretó.
Foto d’estudi Rius, clixé de
Procopi Llucià, 1926 Fitxa
ACA 1339
Josep Elias i Farré

Avui i demà dissabte, torna el
Gran Recapte a tot Catalunya
REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres i demà, 25.000
voluntaris es mobilitzaran als
2.500 punts de recollida habilitats a mercats i supermercats arreu de Catalunya per
recollir les donacions que els
ciutadans facin. Al web del
Gran Recapte es pot consultar
el llistat de punts per a fer les
donacions (www.granrecapte.
com/ca/donacions).
A partir d’ara tots els esforços
se centren en la coordinació
del voluntariat i en la crida a
la ciutadania per fomentar les
donacions d’aliments bàsics
(oli, llet, llegums cuits i conserves de peix i de carn) als punts
de recollida o les donacions on
line a través del següent enllaç (www.bancdelsaliments.
org/ca/dona_aliments).
El Gran Recapte és possible gràcies a la col·laboració
d’empreses de diferents àmbits, des de la logística i l’elaboració de materials, fins a la
comunicació i gestió.
Empreses com Integra2 i Azkar oferiran els seus serveis
de transports per dur els aliments des dels punts de recollida fins als diferents magatzems, com ara la nau cedida
pel Parc Logístic habilitada
per classificar els aliments en
el cas de Barcelona. O Mo-

ventia que posarà a disposició un bus llançadora per a
enllaçar la seu del Banc dels
Aliments de Barcelona amb el
magatzem de classificació.
A la cessió dels espais per
part de les cadenes d’alimentació per facilitar la recollida;
a més de donar suport logístic i fer donacions addicionals
d’aliments per a completar les
donacions dels seus clients.
Danone col·laborarà amb la
donació de iogurts, posant en
marxa una campanya de sensibilització i promovent recollides entre els seus empleats,
Igualment donarà les gairebé
11.700 banyeres de cartró que
s’ubicaran als puts de recollida en col·laboració amb Smurfit Kappa També l’empresa
Cartonajes Petit donarà una
part de les caixes.
Altres empreses que ofereixen
els seus serveis són Acceso,
Ackstorm, Alliance Brother,
Altec, Alpha Publicidad, Antonio Ariso, Boyaca, Calidad
Pascual, Carretillas TR, Chep,
Din a Rent, Inka, Intec,Jets,
Jungheinrich, La troba kung
fu, Liberduplex, Linde, Llinàs,
Moventia, Nubulus, Prologis,
Recangraf, Robles, Serema–
Yale, Serunion, Signia Technologies, Somos ACME, Toyota o Vallesana Services.
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Lluís Estruch i Vives, nou Beat igualadí
JOSEP ELIAS i FARRÉ / LA VEU

Dissabte passat, Igualada
augmentà el seu nombre de
beats, amb la solemne cerimònia que va tenir lloc a la Catedral de Barcelona, on vint-isis caputxins foren beatificats.
Entre ells, Fra Eudald d’Igualada (Lluís Estruch Vives, en
la vida civil)
Una hora abans de la senyalada, a les tres portes d’entrada al temple ja es formaren
cues de persones que volien
assistir a l’esdeveniment. Nosaltres, amb credencials de
premsa per poder informar sobre aquell imponent acte litúrgic als lectors de La Veu, també férem acte de presència en
aquella església. Allí notàrem
la presència d’alguns igualadins; entre ells tres monges de
l’Asil i el germà Jordi, caputxí.
La comunitat franciscana de
Catalunya i Balears ha gaudit
de les dues úniques vegades
que han tingut lloc a Barcelona, celebracions de beatificació. La primera, el 25 d’abril de
2010, a Santa Maria del Mar,
pel P. Josep Tous Soler i, ara,
la segona, per Fra Eudald.
ambdues, doncs, amb protagonisme ben igualadí.
La celebració de l’Eucaristia
de Beatificació dels servents
de Déu, P. Frederic de Berga,
i 25 companys caputxins màrtirs, a Catalunya, entre 1936 i
1937, fou presidida pel representant del Sant Pare, Mons.
Angelo Amato, Prefecte de la
Congregació per la Causa del
Sants, i realitzada en català,
castellà i llatí. Hi participaren,
també, el cardenal administrador apostòlic de Barcelona,
Mons. Lluís Martínez Sistachs; el ministre general dels
caputxins, Fra Mauro Jöhri: l’arquebisbe primat de Tarragona, Jaume Pujol; bisbes
de les diòcesis de procedència dels beatificats, com el de
Vic, Mons. Romà Casanova;
canonges; el provincial dels
caputxins de Catalunya, P. Gil
Parés (de Sant Martí de Tous),
diversos preveres, entre ells
l’igualadí, Joan Prat, que actuaren de concelebrants. El
P. Francesc Sánchez, guardià
del convent d’Igualada, cantà
el salm responsarial.
El ritus de la beatificació l’iniciaren el cardenal de Barcelona i el postulador de la causa,
Fra. Carlo Calloni i Fra Pere
Cardona, vicepostulador, demanant al Pontífex la inscripció del 26 framenors en la
relació de beats. El cardenal
Amato, llegí, en llatí, la carta apostòlica, signada l’11 de
novembre de 2015, pel Papa
Francesc.
Acabada la lectura, es mostrà
la imatge dels nous beats - re-

Neix l’Equip d’Atenció a la
Vellesa de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

alitzada per Laura Alberich - i
es procedí a portar al presbiteri les seves relíquies, mentre
s’entonaven els Goigs, amb
lletra de Fra. Eduard Rey i
música de Fra. Josep Herrera,
interpretats pel cor de cambra
Francesc Valls, de la catedral
de Barcelona, dirigit per Pere
Lluís Biosca i el poble.
En l’homilia, el celebrant esmentà als beats, recordant-los
nominalment.
Abans de la benedicció final,
Mons. Martínez i el P. Mauro, adreçaren unes paraules
d’agraïment a tots els participants, rebent uns espontanis
picaments de mans.
Acabà la cerimònia amb el
cant del Virolai a la verge de
Montserrat.

A la sortida, es repartiren unes
estampes recordatori, i un
exemplar dels Goigs a llaor
dels beats framenors màrtirs
caputxins.
Com periodistes, com igualadins i com creients gaudírem
emotivament d’aquest enaltiment a un compatrici que
donà la seva vida, com testimoni de la seva condició religiosa, la més curta - per la seva
edat -de tots aquells frares
que, a l’hora de la seva tràgica mort, van demanar perdó
per els seus botxins. Molts
d’aquests beats iniciaren els
seus estudis eclesiàstics, al
seminari seràfic d’aquesta ciutat, cosa que, tot i ser d’altres
localitats, també fa sentir-los
més propers.

La setmana passada el Consell Comarcal presentava
l’Equip d’Atenció a la Vellesa
de l’Anoia (EAVA), un servei
innovador d’atenció a les persones grans en situació de risc
de maltractament que compta
amb el suport tècnic i financer
de la Diputació. Aquesta iniciativa és fruit del treball i experiència de molts anys del Departament de Benestar Social
i Atenció a la Ciutadania del
Consell Comarcal i se suma
a una llarga bateria d’accions que es desenvolupen i
que van dirigides al benestar
d’aquest grup de persones.
L’equip d’EAVA compta amb
perfils professionals diversos
com són una psicogeriatra,
una treballadora social i un
advocat, entre altres segons
convingui l’atenció de cada situació. Aquest servei assessora, avalua i treballa conjuntament amb els professionals de
l’àmbit social que puguin sol·
licitar dels serveis de l’ EAVA
La presentació de l’equip va
anar a càrrec d Xavier Boque-

te i Sáiz, President del Consell
Comarcal i de José Antonio
Domínguez, Cap de Serveis
de Diputació.
El Departament de Benestar
Social i Atenció a la Ciutadania el 2007 ja va apostar per
tractar de forma específica al
conjunt de persones grans de
la comarca. Des de llavors, la
implicació del departament en
abordar el fenomen del maltractament ha estat reiterativa des de diferents vessants.
L’any 2009 va participar en
la creació de la comissió de
prevenció i detecció de situacions de maltractament a
les persones grans a l’Anoia,
una taula de professionals de
diferents àmbits. El mateix
any es va crear el Consell de
la Gent Gran de l’Anoia, ens
que ha desvetllat la preocupació pel maltractament. I més
endavant, el 2014, el Consell
Comarcal va començar a participar en el Grup de treball
contra els maltractaments a
les persones grans que organitza la Diputació.

BONIFICACIÓ DE L’IBI
PER A LES FAMILÍES NOMBROSES
L’Ajuntament d’Igualada obre el termini per
presentar les sol·licituds per gaudir de les bonificacions sobre l’Impost de béns immobles, de
l’exercici de 2016, a favor dels subjectes passius
que tinguin reconeguda la condició de família
nombrosa.
El període s’iniciarà el dia 1 de desembre de 2015
i finalitzarà el dia 30 de desembre de 2015.
Per tenir-ne més informació podeu trucar al
telèfon de l’Ajuntament d’Igualada, el 93 803 19
50, extensió 363, o bé consultar la pàgina web de
l’Ajuntament d’Igualada www.igualada.cat, dins
l’apartat d’Igualada e-Tràmits, Tràmits per Perfils,
Bonificació IBI per a les Famílies Nombroses.

i ho va celebrar amb una festa al Centre de Dia
“L’Estada”, envoltada de familiars, amics i veïns.

Ajuntament

d'Igualada
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Tornen els tallers de
cuina de Nadal al
mercat de la Masuca
REDACCIÓ / LA VEU

Durant el mes de desembre
el Mercat Municipal de la Masuca s’omple d’activitats per
celebrar les festes. Els tres
primers dijous, dies 3, 10 i 17,
a partir de les 17:30h, es reprenen les sessions de cuina
a càrrec de professors de cuina de l’Escola Pia i del Restaurant Atelier. El 3 de desembre s’hi farà el taller Entrants
ràpids per Nadal, a càrrec de
Joan Alpuente. El 10 de desembre, Cuina vegetariana
festiva, amb Toni Guix. I el
17 de desembre, Cuina fàcil i
creativa de Nadal, a càrrec de
Gerard Ninot. Aquestes sessions tenen un preu de 4 euros
cadascuna, o de 10 euros si
es vol assistir a totes tres.
L’Associació de Botiguers del
Mercat de la Masuca, a més,
també programa activitats juntament amb la Ludoteca. Divendres i dissabte, 4 i 5 de desembre, es duran a terme dos
tallers infantils on s’engalanaran els arbres de Nadal que
aquestes festes decoraran la
instal·lació. El dissabte, 12 de
desembre, es farà el taller de
cuina infantil Fem Torrons, a
l’Aula de Cuina, i el 18 i 19 de
desembre, la canalla podrà fer
cagar el Tió. Totes aquestes
activitats requereixen inscripció prèvia al mateix Mercat.
Nou punt d’informació
Prèviament, aquest dissabte,
28 de novembre, s’inaugura el
Punt d’Informació del Mercat
de la Masuca, un nou espai
destinat a facilitar informació
de les activitats de l’equipament o de com obrir una parada. El mateix dissabte, el
departament de Medi Ambient
de l’Ajuntament farà, a l’Aula
de Cuina i a les 11h, un Taller
de cuina d’aprofitament, dins
de la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus.

D E L’A N O IA

El Grup Àuria celebrarà unes jornades
externes dedicades al valor social

Afectacions de
circulació a la plaça
Castells

REDACCIÓ / LA VEU

La Plaça Castells experimenta
alteracions en el trànsit i transport públic, derivades de la primera fase d’obres de rehabilitació integral d’aquest espai.
Les parades provisionals de
bus urbà es traslladaran fins a
nou avís des de la plaça Castells fins als números 9 i 12 de
l’esmentada avinguda.
S’ha inhabilitat per al trànsit el
tram de carrer que transcorre
per davant de l’Escola Pia.
Aquesta ocupació implica que
els vehicles que vulguin accedir al carrer Sant Agustí des
de la plaça no podran utilitzar
l’accés habitual i hauran de
desviar-se.
Queda també prohibit el gir
a l’esquerra per accedir a la
Carretera de Valls en sentit
Oest des de la Plaça Castells.

El proper dimecres dia 2 de
desembre, coincidint amb el
Dia Internacional de la Discapacitat, Àuria, a través de
la Fundació Privada Àuria i el
Taller Àuria Cooperativa, celebrarà les primeres Jornades
Externes: “La marca i el valor
social de les empreses”. Es
tracta d’un esdeveniment que
pretén obrir-se a les empreses per posar l’accent en el
valor social que poden aportar
independentment de l’activitat
comercial que realitzin, descobrint com la implicació de les
empreses en la construcció
social aporta valor a la pròpia
marca.
L’objectiu d’aquestes primeres
Jornades Externes és posar
de relleu el valor del compromís de les empreses en
la transformació de l’entorn
en què operen i la necessitat
d’implicar-se a nivell social per
garantir la igualtat d’oportunitats entre col·lectius amb risc
d’exclusió social. Tot i que
aquest és l’eix central de les
Jornades, també es vol posar de manifest aquells casos
d’empreses que han assolit

els seus objectius i, alhora,
han aportat valor afegit al territori, reivindicant el patrimoni,
innovant, arriscant o exportant
arreu del món des de la capital
de l’Anoia.
Ponència de Miquel Torres
L’acte tindrà lloc al Restaurant Sesoliveres a partir de
les 18:00 h i fins les 21:30 h
i la ponència central anirà a
càrrec de Miquel Torres i Maczassek, director general de
Bodegues Torres.Amb l’objectiu de voler conèixer més de
prop els diferents casos d’empreses exitoses i que, a més,

han assolit una implicació social rellevant, l’esdeveniment
comptarà amb la ponència de
representants de diverses empreses que compartiran i intercanviaran experiències.
Àuria és grup d’entitats i empreses que compta amb una
fundació de suport i prestació
de serveis a persones amb
discapacitat i una Cooperativa
especial de Treball on treballen prop de 300 persones; una
de les empreses més grans de
la comarca de l’Anoia en nombre de treballadors. El conjunt
del grup Àuria aglutina més de
900 persones.

El president de Llet Nostra oferirà
dimecres una xerrada a la seu de la UEA
REDACCIÓ / LA VEU

El proper dimecres 2 de desembre, a les 5 de la tarda,
el president de la cooperativa
catalana Llet Nostra, Xavier
Tubert, oferirà a la seu de la
UEA la xerrada El projecte de
Llet Nostra, una manera de fer
país. En aquesta jornada, dirigida a empreses del sector de
l’alimentació, podrem conèixer
de prop un projecte nascut el
2003 i que ha permès que les

principals cooperatives ramaderes catalanes entrin al mercat amb una marca pròpia,
amb els objectius de garantir
el futur del sector productiu
lleter català i revaloritzar la llet
produïda a casa nostra.
L’acte està organitzat per la
Unió Empresarial de l’Anoia, entitat multisectorial molt
conscient de l’important potencial empresarial que representa el sector de l’alimenta-
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ció a casa nostra.
El nostre territori, la nostra
comarca és una zona rica en
empreses del sector de l’alimentació. Empreses, petits
productors, artesans, distribuïdors… un seguit d’empreses
que aporten gran valor amb el
seu producte de proximitat, de
qualitat i de casa nostra.
Tot i ser un sector divers, la
majoria de les empreses i els
productors que el conformen
tenen un objectiu en comú:
consolidar el producte i el
mercat i créixer en seguretat,
mercat i facturació. I és amb
la voluntat d’acompanyar-les
i ajudar-les en aquest objectiu que la Unió Empresarial de
l’Anoia està a disposició del
sector, per acompanyar-los i
posarà a les empreses facilitats amb temes complexos
com l’exportació, la venda en
grup, la normativa d’al·lèrgens
i l’etiquetatge, la cerca de proveïdors i clients, etc...
Conèixer casos d’èxit i iniciatives empresarials diverses és
una manera de millorar i aporta noves idees per enfocar
problemes i projectes.
Cal confirmar assistència per
telèfon al 938052292.

REDACCIÓ / LA VEU

Diumenge, mercat
d’antiguitats al
Passeig Verdaguer
REDACCIÓ / LA VEU

Aquest diumenge 29 de novembre torna el Mercat d’Antiguitats, Col·leccionisme, Art
i Artesania que se celebra al
Passeig Verdaguer cada últim
diumenge de mes, a excepció
dels mesos de juliol i agost.
La fira acull a més de 100 expositors i milers de curiosos i
aficionats del món de les antiguitats que venen a Igualada de
diferents indrets de Catalunya.

Avui, xerrada de
Podemos Igualada
sobre el com ens
afectarà el TTIP
REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres a les 18.00 h a
L’Ateneu Igualadí, es farà una
xerrada sobre el TTIP (Tractat
Transatlántic de Comerç i Inversions), organitzat pel Cercle Podem Igualada.
El TTIP és un tractat que “no
ens beneficia gens a la ciutadania, amb la pèrdua de Drets,
sobirania i democràcia”, expliquen des de Podemos, per a
qui “la seva implantació, farà
irrellevants a les institucions
democràtiques que ens representant, restringirà la sobirania
ciutadana i tindrà un impacte negatiu contra els nostres
drets. Les condicions d’aquest
model només beneficiaria a
les grans empreses multinacionals posant en perill a un
país a què no es pugui defensar contra les seves mesures
i exposant-nos a unes indemnitzacions multimilionàries”.

Igualada
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El Saló de la Infància d’aquest any
es dedicarà al món de la cuina
14.000€ per a
iniciatives que
proposin els joves i
entitats locals
REDACCIÓ / LA VEU

Per tercer any consecutiu, el
departament de Joventut de
l’Ajuntament destina una part
dels pressupostos públics al
projecte Impuls, una iniciativa
que, seguint el model de pressupost participatiu, converteix
els i les joves en protagonistes
i motors de canvi.
Enguany el pressupost destinat a les propostes que els
mateixos joves hauran d’escollir és de 14.000 euros. Hi
podran optar joves i entitats
que vulguin organitzar activitats gratuïtes per altres joves
entre els mesos de febrer i
juliol de 2016. Les propostes
es poden presentar del 25
de novembre al 22 de gener,
mitjançant un formulari on-line
que es pot trobar al web del
departament de Joventut - La
Kaserna, www.igualadajove.
cat, on també es pot consultar
més informació del projecte
i els requisits de participació.
El 6 de febrer a les 10:30h es
durà a terme l’assemblea de
votació, on els joves participants decidiran per consens
quines propostes s’acabaran
executant i el pressupost que
s’atorgarà a cadascuna.
Un dels objectius principals
d’Impuls és crear espais de
diàleg i participació que permetin donar resposta a les
demandes i necessitats dels
joves. És per això que, com a
novetat, la campanya de difusió del projecte s’ha elaborat
amb fotografies realitzades
per Marina Méndez, d’Ullviu
Fotografia, que també ha
comptat amb la participació
de diferents joves de la ciutat,
als quals des del departament
es vol agrair la col·laboració.
Són Alba Prat, Cora Franquesa, Wahiba Lamjarad, Chadia
Lamjarada, Souad Lamjarad,
Hakima Bouyadmarem, Ida
Ramon, Dannis Isai Mora,
Sàndal Boada, Jordi Casajuana, Cristian Doblado i Vanessa Revelles.

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

REDACCIÓ / LA VEU

El Saló de la Infància d’Igualada arriba enguany a la seva
32a edició i se celebrarà al recinte firal de Cal Carner del 27
de desembre de 2015 al 4 de
gener de 2016. Aquest dimecres la regidora de Joventut
i Ensenyament, Patrícia Illa,
n’ha avançat alguns detalls
del contingut conjuntament
amb la directora de l’esdeveniment, Maricel Miñano, i han
presentat també el cartell del
saló juntament amb l’autor de
la imatge, l’il·lustrador igualadí
Xavier Mula.
El departament municipal de
Joventut, impulsor del Saló,
continua dotant l’esdeveniment d’eixos temàtics específics, per tal d’aportar valor
afegit i contingut didàctic als
jocs i l’esbarjo que sempre hi
són presents. Els últims anys
s’ha celebrat el Saló del Rec
(2011), el Saló de les Idees
(2012), el Saló Bestial (2013),
Un Saló Sonat! (2014) i ara,
aquest 2015, arriba El Saló
dels Xefs. La regidora de Jo-

El web igualadajove.
cat es renova i
s’adapta als mòbils

xefs i pastissers, que compartiran els seus secrets als fogons amb els més petits.

ventut veu en aquesta edició
“una oportunitat per treballar
els valors pedagògics, educatius i de lleure a través del
món culinari”. Per això, aquest
Nadal “els infants podran gaudir de moltes activitats i tallers
relacionats amb aquest àmbit,
amb noves apostes com contes i poemes, amb concursos
i espectacles i amb l’activitat
estrella, que serà La Cuineta
del Saló”. Aquest serà un espai on s’hi rebran petits grans

Cartell de Xavier Mula
El cartell d’aquesta edició és
obra de l’igualadí Xavier Mula
que, seguint la línia iniciada
l’any passat, torna a convertir
en protagonistes de la imatge els Esmolets. En aquesta
ocasió els dos personatges,
molt estimats pels infants de
la ciutat, hi apareixen cuinant
i suggerint un munt d’activitats
perquè els més petits puguin
aprendre, descobrir i experimentar en família i d’una manera diferent.
Les expectatives per aquesta edició són mantenir-se en
xifres de visitants similars als
dos anys anteriors. El 2011 i
el 2012, amb quatre dies de
durada, la cita va congregar
8.000 i 10.000 participants
respectivament. El 2013, recuperant la tradicional durada de
vuit dies, es van superar les
17.000 persones i, el 2014, els
visitants van ser 16.000.

Figues i ous per a promoure la salut
sexual i afectiva dels joves igualadins
REDACCIÓ / LA VEU

El departament d’Entorn Comunitari de l’Ajuntament impulsa, durant les properes
quatre setmanes, un seguit
d’activitats de promoció de la
salut sexual i afectiva, especialment orientades als joves
de la ciutat. La iniciativa porta per títol Figues i ous 2015
i compta també amb el suport
del departament municipal de
Joventut.
Precisament, ara fa uns anys
el departament de Joventut
va organitzar La setmana de
les figues i els ous i ara, en
el marc del nou Pla de Salut
d’Igualada 2015-2018, s’ha
volgut recuperar la iniciativa
des d’Entorn Comunitari, amb
la voluntat de donar continuïtat
anual a un programa amb diferents actuacions de promoció
i prevenció. Enguany les activitats giren al voltant del Dia
Mundial de la Lluita contra la
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SIDA, que es commemora l’1
de desembre.
Aquest dimarts, 24 de novembre, a les 19h, l’Escola Garcia Fossas acollia la xerrada
oberta al públic titulada Com
parlar de sexualitat amb els
nostres infants. El dimarts, 1
de desembre, coincidint amb
el Dia Mundial de la Lluita
contra la SIDA, es distribuiran

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)

llaços vermells i material informatiu a l’Espai Cívic Centre.
El divendres, 4 de desembre,
a les 20h, La Kaserna acollirà la projecció de la pel·lícula
Pride (2014) i, finalment, el dijous, 17 de desembre, l’alumnat de l’INS Joan Mercader
representarà l’obra de teatre
Que sí, vida!, centrada en la
prevenció del VIH. A banda, la
campanya contempla la distribució de kits del plaer i material informatiu en locals d’oci
nocturn, a l’Espai Cívic Centre
i a La Kaserna.

REDACCIÓ / LA VEU

El departament de Joventut
de l’Ajuntament ha estrenat
aquest mes de novembre una
nova imatge en el seu espai
web, accessible a través de
l’adreça igualadajove.cat. Des
d’aquesta tardor, el web presenta una estètica molt més
clara i integra les xarxes socials de manera que es pugui
accedir fàcilment als perfils de
Facebook, Twitter, Instagram,
Flickr i al canal de Vimeo.
Dinàmic, atractiu i interactiu
El nou portal, elaborat tenint
en compte les preferències
dels joves de la ciutat d’Igualada i de la comarca de l’Anoia,
és molt més dinàmic, atractiu i
interactiu.
Facilita també l’accés a les
matèries d’interès que ofereix
el Punt d’Informació Juvenil,
com ara formació, assessoria
laboral, suport a les entitats,
emancipació, salut i oci, així
com a diferents recursos per
a desenvolupar projectes d’interès juvenil. S’hi pot trobar, a
més, tota la informació relativa
als equipaments i recursos a
l’abast dels joves, a les entitats locals i a les iniciatives
impulsades i desenvolupades
des del mateix departament.
El web també està adaptat
perquè tothom hi pugui accedir i el pugui consultar des de
qualsevol dispositiu mòbil o
tablet.

Felicita
als qui
més estimes!
Fes-nos arribar la
fotografia a
(C/ Retir 40)
o via e-mail
publianoiadisseny@gmail.com
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Molta participació a la primera edició
de la Fira IDEA de disseny industrial
REDACCIÓ / LA VEU

Disseny=igualada,
organitzadora i impulsora de la fira
IDEA, valora positivament el
resultat de la iniciativa destacant la voluntat de tornar
participar-hi en futures edicions per part de tots els estudis de disseny que han estat
presents, un bon baròmetre
que indica que s’han establert
unes bones bases per continuar treballant.
La necessitat que “disseny” i
“empresa” vagin units ha estat present en les converses
que s’han generat en l’espai
firal; la qual cosa, deixa palès aquest buit i posa en valor
IDEA com a punt de trobada
d’ambdós factors, i contribuïnt
a fer pedagogia del disseny.
Tot i que l’afluència de visites
a totes les franges del dia no
va ser la que els organitzadors
esperàven, els professionals
acreditats van acostar-se a
IDEA amb la intenció de parlar
de projectes i oportunitats de
negoci. La prova és que la majoria d’estudis van marxar amb
primers contactes i propostes
de col.laboració.
Un dels objectius de la Fira
IDEA és posar en contacte professionals del disseny
industrial amb empresaris,
industrials i promotors amb
l’objectiu de d’identificar la
diversitat de l’activitat productiva i la reindustrialització del
territori.
En
aquesta
línia,
disseny=igualada
comença
a treballar en l’elaboració del
directori IDEA i també en explorar les alternatives que han
sorgit de les converses que
hem tingut amb diferents persones. Entre elles, la possibilitat de reproduïr el model en
algun altre indret, les ofertes
de col.laboració amb associacions de disseny d’altres zones i fins i tot alguna proposta
de possibles col.laboracions a
nivell internacional.
Workshops
Un altre element de valoració molt positiva han estat els
workshops. En les dues sessions es va poder comptar amb
15 dissenyadors que van estat

treballant tot el dia per poder
trobar propostes a les demandes fetes per les empreses
Ultramagic Ballons i Grup Fàbregas. Cal destacar també el
recolzament en les sessions
de dissenyadors de primer nivell, participants d’IDEA.
Donat l’èxit, la organització
avança la intenció de repetir
al llarg de l’any els workshops
temàtics fets a mida per a col·
lectius o empreses concretes,
com s’ha fet aquesta vegada,
i es mostra oberts a escoltar
propostes que arribin de diferents entitats o organitzacions.

D’altra banda, l’Escola Gaspar
Camps d’Igualada ha comunicat als organitzadors de IDEA
que tant el professorat com
els alumnes que van participar
activament a les activitats valoren l’experiència com a molt
positiva, motivadora i enriquidora.
Disseny=igualada agraeix el
suport de l’Ajuntament d’Igualada, i la col·laboració de UEA,
Fira d’Igualada, Escola Gaspar Camps, ADIFAD, la Cambra de Comerç i tot l’equip
humà que ho fa fet possible.

Sessions a la UEA i la Cambra sobre les TIC
REDACCIÓ / LA VEU

La Unió Empresarial de l’Anoia organitza el dia 1 de desembre de 6 a 7 de la tarda
un taller pràctica sobre “Com
millorar la gestió del meu correu electrònic amb eines de
col·laboració”, a càrrec d’Òscar Ortega, CEO de bTactic

i President de l’Associació
Catalana d’Empreses per al
Programari Lliure (catPL)).
Inscripcions: uea@uea.cat /
938052292
Els dies 10 i 17 de desembre,
de 9 a 13 hores, la delegació
a l’Anoia de la Cambra de Comerç organitza un curs sobre

“Webs i Xarxes Socials amb
ganxo: la redacció efectiva”, a
càrrec d’Alfred Picó Sentelles,
periodista, escriptor i professor de comunicació. Inscripcions: Tel. 902 448 448 Ext.
1035. e-mail: igualada@cambrabcn.org
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PERE PRAT

Un país normal
Ens diuen que estem en
un país normal. Homologat
dins la Comunitat Europea.
El president de l’estat parla de tu a tu amb els líders
del món. Ens volen convèncer que hi ha transparència.
Però és tendenciosa la informació que l’estat fa circular.
Propaganda encoberta. Com
en temps de la dictadura.
Com sempre. Només es pot
entreveure la realitat llegint
entre línies. I el risc d’equivocar-se és gran.
Així, quan diuen que millora
la contractació, callen que
és temporal tota la feta en el
darrer any. I quan ens diuen
que la comissió executiva del
Banc d’Espanya examinarà
els plans de resolució - o “testaments”, com els anomena
l’argot del supervisor del sector - del Santander, el BBVA i
CaixaBank, vol dir que continuaran tenint un tracte preferent. Però “no tenim per què
preocupar-nos”, ja que Luis
María Linde, governador del
Banc d’Espanya, afirma que
les tres entitats no tindran
problemes per complir el seu
‘Mínim Requerit de Passius
Elegibles’ (MREL). Però fins
l’any vinent no se’ls comunicarà “oficialment”, que el capital social haurà de ser com
a mínim el 8% del total dels
passius (nivell de capital i
deute convertible en accions
que hauran de tenir per afrontar un possible ‘bail-in’). Això
vol dir ajudaran els bancs
perquè no hagin de poder fer
un autorescat sense ajudes
públiques, on els accionistes
perdrien la seva inversió i els
creditors es convertirien en
propietaris després de patir
quitances per absorbir les
pèrdues. L’òrgan de govern
del MUR (organisme que és
qui ha d’establir les prioritats)
diu que segurament començaran pels bancs més petits,
com Bankia, Sabadell i Popular. I el Mecanisme Únic de
Supervisió (MUS) del Banc
Central Europeu (BCE), serà
el que podrà aprovar els
plans o obligar-los a modificar-los. La resta de bancs
espanyols els hauran de
presentar el 30 de novembre
vinent. En un país normal no
es faria tot això per ajudar a
una nova ronda d’absorcions
i fusions.
“Tampoc hem de patir” quan
el Ministeri d’Indústria requereix a la Comissió Nacional
dels Mercats i la Competència (CNMC) perquè elabori
un informe sobre els costos
per establir un nou marge de

comercialització elèctric (un
dels components del rebut
de la llum) Una sentència del
Tribunal Suprem ha anul·lat
el sistema actual. I més de
13 milions de consumidors,
acollits a la tarifa regulada
(un escarni que se’n digui
‘Preu Voluntari al Petit Consumidor’) farà que s’hagin de
revisar les factures. La sentència només es limita a obligar el Govern a “regular amb
precisió la metodologia de
càlcul del marge de comercialització fix” i anul·la tot el
que s’edifica sobre aquest
concepte. Però tothom sap
què passarà. Les elèctriques
consideren que aquest valor
resulta insuficient per cobrir tots els seus costos. En
un país normal, l’exigència
de les empreses de l’Ibex,
-Iberdrola i Gas Natural Fenosa- no farien recalcular la
factura d’electricitat, perquè
amb el mètode actual no fan
negoci (malgrat els beneficis d’aquestes empreses
segueixen creixent i que els
ciutadans s’ho estan passant malament). En un país
normal, seria la Comissió de
Competència la que revisaria
el rebut d’aquestes empreses
gairebé oligopòliques i ho faria sempre a favor del consumidor.
Desgraciadament aquestes
coses passen massa sovint.
I gairebé tothom calla. Es
consideren membres de moviments antisistema a tots els
que es queixen que es facin
lleis i normes que perjudiquin
a tants, pensant en els beneficis d’uns pocs. En un país
normal, algú hauria comparegut per explicar per què tants
funcionaris d’alt nivell són incapaços d’establir unes normes financeres equitatives.
O de redactar els criteris perquè les companyies elèctriques elaborin la seva factura
a l’usuari. O que no s’hagi de
llegir amb atenció la lletra petita en hipoteques, preferents
i tracta amb les Administracions. O no ens diguin que s’ha
de recomprar Castor perquè
s’ha de tancar. En un país
normal els funcionaris defensen els ciutadans.
Ara el Tribunal Suprem, en la
sentència de les elèctriques,
els acaba de dir que són
uns inútils. Però no passarà d’ací. La normalitat, és la
seva connivència amb el poder. I d’això no en diuen corrupció. No cal “patir”. Estem
en un país “normal”. És a dir,
el de sempre.

14D E

DIVENDRES
27 de novembre de 2015

L’A N O IA

19

Àmbit Penedès
Dimecres es presenta la proposta final del III Pla
Estratègic Penedès
marc econòmic de a zona amb
l’adhesió dels alcaldes de les
capitals de comarca de l’Àmbit
a la Fundació i la presentació
de la proposta final del III Pla
estratègic Penedès.
El programa és el següent:
-10h Reunió del Patronat de la
Fundació Pro-Penedès.
- 10.15h Benvinguda de l’Il·lm.
alcalde de Sant Martí Sarroca,
Sr. Antoni Ventura.
- 10.20h En el marc del 25è
aniversari de la Fundació ProPenedès es portarà a terme
l’acceptació dels nous patrons
de la Fundació, la Il·lma. Sra.
Neus Lloveras, alcaldessa
de Vilanova i la Geltrú, l’Il·lm.
Sr. Martí Carnicer, alcalde del
Vendrell i l’Il·lm. Sr. Marc Castells, alcalde d’Igualada.
Presentarà i conduirà l’acte el
president del Consell Comar-

cal de l’Alt Penedès i vicepresident de la
Fundació, Sr. Francesc Olivella.
- 10.45h Presentació de la proposta final del III Pla Estratègic
Penedès a càrrec del coordinador del Pla Estratègic, el Sr.
Jordi Cuyàs.
- 11.05h Presentació del Pla de
Treball de Dinamització dels
Polígons d’Activitat Econòmica
de l’Àmbit Penedès a càrrec de
la directora de la Fundació ProPenedès, la Sra. Gemma Sivill.
- 11.15h Clausura de l’acte a
càrrec del President de la Fundació Pro-Penedès, i alcalde
de Vilafranca del Penedès , l’
Il·lm. Sr. Pere Regull.
Tot seguit una representació
de la Jove Orquestra Simfònica Penedès-Garraf i Anoia oferirà un tastet musical.
- 11.30h Copa de Cava.

*amb manteniment inclòs

El proper dimecres dia 2 de
desembre tindrà lloc la presentació de la proposta final
del III Pla Estratègic Penedès,
organitzat per la Fundació ProPenedès.
L’acte comptarà amb la presència dels alcaldes de Vilafranca, Pere Regull; Sant
Martí Sarroca, Antoni Ventura;
Vilanova i la Geltrú, neus Lloveras; Igualada, Marc castells;
el Vendrell, Martí Carnicer; el
president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Francesc
Olivella, a més del coordinador
del Pla estratègic, Jordi Cuyàs
i la directora de la Fundació
pro-Penedès, Gemma Sivil.
L’acte tindrà lloc al Castell de
Sant Martí Sarroca i començarà a 1/4 d’11 del matí.
Aquest acte es fa per celebrar
els 25 anys de la Fundació proPenedès, tot presentant el nou

electricitat • fontaneria • gas • climatització • calefacció • aire condicionat energies renovables • geotèrmia • domòtica • projectes d’il·luminació i d’eficiència energètica
automatització • seguretat i intrusió telecomunicació • projectes i legalitzacions industrials • projectesinstal·lacions de línies de BT/MT • detecció i extinsió d’incendis
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Els Hostalets de Pierola posa en funcionament
la seva xarxa de calor amb estella forestal
ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

L’Ajuntament dels Hostalets de
Pierola ha posat en funcionament, aquest novembre, una
caldera de biomassa forestal
amb una xarxa de calor que
alimenta els edificis de la Llar
d’infants i de l’Escola Renaixença. L’objectiu del municipi
és el compliment del Pacte
d’Alcaldes i el compromís del
20/20/20, que té en compte la
gestió dels boscos propers al
municipi, la prevenció d’incendis forestals i la creació de llocs
de treball en l’àmbit local.
Aquest mes de novembre, s’ha
posat en funcionament la caldera de biomassa que alimenta dos edificis municipals d’ensenyament: La Llar d’infants
i l’Escola Renaixença. S’ha
construït un edifici que allotja
la caldera i la sitja per abocarhi l’estella així com una rampa
per tal de poder abocar l’estella
forestal amb un camió bolquet
o bé un tractor.

Els dos centres s’estalviaran
gastar 29.000 litres de gasoil
anual, uns 301.600 kWh equivalents a 108 Tones de CO2
anuals. A més a més, econòmicament això representarà
un estalvi anual d’uns 17.000
euros de la despesa ordinària
de l’Ajuntament.
La caldera instal·lada és una
Herz Firematic de 300 kW i els
edificis s’han unit amb un tub
aïllat i enterrat per evitar fuites
de calor dels circuits de calefacció. El recinte on està ubicada s’ha realitzat amb formigó i
una rampa d’accés per facilitar
la descàrrega d’estella forestal
des del kilòmetre zero.
El projecte inicial estava valorat en uns 288.401,24 € però
hi ha hagut una baixa important i el contracte s’ha formalitzat com a rènting. L’empresa
adjudicatària utilitzarà un sistema de telegestió per al control
de la caldera i el seu manteniment i permetrà, en qualsevol

moment, poder veure el funcionament dels paràmetres de
funcionament de la caldera.
També cal destacar que s’han
mantingut les calderes existents de gasoil per emergències en el cas que hi hagués

Capellades va inaugurar el nou Orgue Freixas
Vivó a l’església de Santa Maria
CAPELLADES / LA VEU

Aquest passat diumenge, diada
de Santa Cecília, es van celebrar els actes de benedicció
solemne i concert inaugural de
l’Orgue Freixas Vivó a l’Església de Santa Maria de Capellades, orgue donat per la Sra.
Montserrat Freixas i Vivó.
A un quart de dotze del matí
es va celebrar la Missa de benedicció, amb l’assistència de
diversos preveres i del bisbe Sr.
Agustí Cortés i Soriano, del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.
I a la tarda, amb l’Església plena de gom a gom i amb la presència de diverses autoritats
locals, es va efectuar el concert
inaugural, a càrrec del mestre
organista Sr. Jordi Figueras i
Carreras, amb la participació
del Sr. Josep Freixas i Vivó,
germà de la donant, i del Sr.
Josep Xaubet i Faura, organista habitual de la Parròquia de
Santa Maria de Capellades. El
concert, d’una hora i mitja de
duració, va constar de diverses
obres de J.S. Bach, F. Mendelssohn, J. Brahms, J.B. Cabanilles, C. Balbastre, C.M. Widor i
el propi organista Josep Freixas
Vivó, que van agradar moltíssim el nombrós públic assistent,
que no només provenia de la

incidències en el funcionament
de la caldera d’estella.
Aquesta instal·lació és molt important aquests dies, quan es
constata que les emissions de
gasos d’efecte hivernacle no
paren de créixer. La biomassa,

a més de més de ser un recurs
local, es considera neutre pel
que fa al CO2, ja que el que
capta l’arbre al créixer és el
mateix que allibera una vegada
es consumeix.

La Senyora de Tous, una
experiència teatral i familiar
proposada per Teatre Nu
SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

vila de Capellades sinó també
de diversos pobles de la comarca i de municipis més llunyans.
El Sr. Figueras va mostrar en
aquest concert que és un organista excepcional.
Després del concert hi va haver
alguns parlaments breus i el
lliurament de diversos pergamins a la donant, el constructor
i el mestre organista.
Cal esmentar que l’orgue instal·
lat a Capellades és un orgue
excepcional, no només per les
seves característiques tècniques i sonores, adaptades al
lloc on ha estat situat, sinó també perquè conté uns registres
especials. Per exemple un registre de “tenora”, per tal de poder interpretar peces catalanes
(com ara sardanes, que també

es van poder escoltar en el concert de diumenge).
L’instrument, fabricat després
de més de 12.000 hores de
treball, està fet amb fusta de
roure, d’olivera i de pi, i amb alguns tubs fets de diferents aliatges d’estany i plom. És vertical,
d’una gran esveltesa de línies
i amb la major part dels seus
1622 tubs sonors amagats darrere una gelosia de fusta. Té 3
teclats manuals i un altre de pedaler, les notes i registres funcionen amb transmissió mecànica i té 39 registres diferents;
tot un enginy de la tècnica que
permetrà acompanyar les celebracions litúrgiques i fer diversos concerts, alhora que augmentar la vida cultural i musical
de la Vila de Capellades.

Demà dissabte 28 de novembre, el Teatre Nu presentarà
La Senyora de Tous, una experiència teatral i familiar. Es
tracta d’una activitat pensada
per a tota la família que gira
al voltant de la coneguda llegenda La Senyora de Tous. Al
llarg del matí de dissabte, les
famílies que s’hi acostin podran veure un espectacle basat en la llegenda, visitar per
dins el Castell de Sant Martí
de Tous i participar en un taller
de construcció de titelles fet
amb materials d’ús quotidià.
L’activitat es durà a terme en
la recent inaugurada Casa del
Teatre Nu, dins el castell i els
seus voltants.
L’espectacle La Senyora de
Tous es va estrenar al Festival
de Llegendes de Catalunya
el passat mes de juliol i la intenció de la companyia és la
d’anar-lo programant a la seva
nova casa diferents vegades
al llarg de l’any, fent-lo coincidir amb la visita al castell del
poble.
L’activitat que ofereix la companyia igualadina permet conèixer una història molt lligada
al territori i veure en primera

persona l’entorn real en què
va succeir. A part, i per completar una vivència creativa i
teatral en família, al final de la
jornada petits i grans podran
fer plegats un titella inspirat
en un dels personatges de la
llegenda.
L’activitat La Senyora de Tous,
una experiència teatral i familiar, es començarà a les 12h
i s’allargarà fins a les 14h,
L’aforament està limitat a cinquanta persones. Per poder
reservar entrada cal trucar al
938050863 o bé escriure un
correu a teatrenu@teatrenu.
com. El preu de les entrades
és de 10 euros (8 per als amics
de la casa del Teatre Nu).
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Les escoles de Montbui van
celebrar Santa Cecília

Mont-Splai va celebrar el dia pel dret al lleure
dels infants al Mont-Àgora pel mal temps
MONTBUI / LA VEU

MONTBUI / LA VEU

Divendres passat a la tarda
es va celebrar a Montbui la
festa de Santa Cecília, patrona dels músics, amb un gran
concert del grup JoKb al Passeig Catalunya. Hi van assistir
els alumnes de primària de les
escoles Antoni Gaudí i Montbou, i també tots els infants de
l’escola Garcia Lorca. Tammateix, molts pares i mares dels

alumnes es van aplegar per
escoltar els ritmes alegres i
desenfadats d’aquest grup,
que va fer les delícies dels
més menuts.
Cal destacar que durant tota la
setmana els centres educatius
montbuiencs van organitzar
activitats per promure i fomentar l’art musical entre els seus
alumnes.

Cap de setmana de
Festa Major a Maians
MAIANS / LA VEU

Demà dissabte i diumenge tindrà lloc el gruix dels actes de
la Festa Major de Maians.
Dissabte 28
- a les 5 de la tarda
“Tots els camins duen a
roma: de Barcino a Ilerda,
tot passant per Maians i
Castellfolit”. Interessant xerrada de Natàlia Salazar i Jordina Sales.
- En acabar
Cor Trinvant: set veus de
l’Anoia i del Bages dirigides
per Maribel Sivila que oferiran
“Cançons de capvespre”.

- a les 7 de la tarda
Berenar per a tothom
- a les 9 del vespre
Sopar popular obert a tothom.
- a les 11 de la nit
Bingo per a la Marató de TV3
Diumenge 29
- a les 10 del matí
1r Campionat d’escacs.
- a les 12 del migdia
Missa cantada per al Coral
Flor del Boix. Concert.
Recollida d’aliments per Caritas.
- a les 6 de la tarda
Teatre. “A les 6” a càrrec del
grup de teatre de Rajadell.

Dissabte es va celebrar el Dia
Pel Dret del Lleure dels Infants, i, de pas el primer aniversari de l’entitat Mont-Splai.
Les activitats, que estava previst que es realitzessin al Passeig Catalunya, es van acabar
traslladant a l’Espai de les Arts
i el Coneixement Mont-Àgora
tenint en compte les fortes ràfegues de vent que impedien
la seguretat de les carpes preparades per dur a terme els
tallers i les activitats.
Durant el matí es van realitzar
nombroses activitats per a la
mainada, entre les quals van
sobresortir els tallers i jocs

tradicionals, una exitosa zona
de jocs per als més menuts, i
tampoc va faltar una xocolatada popular. També es va fer el

lliurament dels premis del concurs de dibuix i es va procedir
a llegir el Manifest commemoratiu del Dia pel Dret al Lleure.

Campanya per promoure el reciclatge de la
fracció orgànica, a Montbui
MONTBUI / LA VEU

Montbui, amb el suport de
l’Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, realitza una campanya
per a promoure, entre els seus
veïns, el reciclatge de la fracció orgànica dels residus, és a
dir, les restes de menjar. Per
fer-ho, lliurarà als seus veïns
cubells airejats i bosses compostables d’escombraries per
tal que la separació a les llars
dels residus orgànics resulti
còmode i pràctica.
Amb aquesta campanya, és
vol aconseguir incrementar la
quantitat de matèria orgànica
que es recicla a la planta de
compostatge de Jorba, que
actualment és de 25 kg a l’any
per habitant. Els residus orgànics suposen prop del 40% del
pes de la bossa d’escombraries mentre que actualment,
només és recull selectivament
prop del 10%.
També, es vol incidir en la im-

portància de no abocar residus
que no siguin orgànics dins
dels contenidors marrons que
trobem pel carrer, el que és
coneix com a residus impropis,
que actualment a Montbui representen aproximadament el
15% del que és recull amb els
contenidors de la orgànica.
Cal dir, que al municipi, i per
tant al conjunt dels veïns, els
resulta més cara la gestió dels
seus residus quan més impropis hi ha dins la matèria orgànica. Tanmateix, recollir poca
matèria orgànica també suposa un cost extra.
Separar la matèria orgànica
a les llars ajuda a estalviar
en emissions de CO2 i metà.
Alhora, estalvia construir abocadors on acumular la materia
orgànica. Els residus orgànics
reciclats es converteixen en
compost, un producte que ajuda a millorar els sols agrícoles,
els jardins, els horts, etc., els
espais on es produeixen els

aliments.
Els veïns de Montbui podran
recollir els seus cubells i bosses compostables els següents
dies i en els següents llocs:
Davant de l’ajuntament de
Santa Margarida de Montbui:
el divendres 27 de novembre
de 12 a 14 hores ; el dimecres
2 de desembre d’11 a 14 hores ; el dijous 10 de desembre
de 17 a 20 hores i el dissabte
12 de desembre de 10.30 a
13.30 hores.
Al Nucli Antic, davant l’escola
Montbou el divendres 4 de desembre de 16.30 a 17.30 hores
i davant l’Ateneu Cultural i Recreatiu
També, es podràn recollir els
cubells i les bosses compostables a la deixalleria de Santa Margarida de Montbui en el
seu horari habitual (de dimarts
a divendres de 10 a 13h i de
16 a 19h, i els dissabtes de 09
a 14h.

22

Comarca

DIVENDRES
27 de novembre de 2015

D E L’A N O IA

Conca d’Òdena

Conxita Casellas, la vilanovina
més longeva, celebra 106 anys!

Doble sessió de
+QCineClub amb
‘Whiplash’ i ‘Los
pingüinos de
Madagascar’
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Una seixantena de famílies
reivindiquen, amb Endinsa’t,
el dret al lleure dels infants
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Malgrat que el dissabte el dia
es va aixecar plujós i fred, les
monitores de l’Esplai Infantil i
Juvenil Endinsa’t van preparar
amb cura els tallers i les activitats que havien planificat per
celebrar el Dia Mundial de la
Infància. Les activitats es van
desplaçar del carrer 11 de Setembre a la plaça del Mercat,
sota la marquesina per evitar mullar-se en cas de pluja,
però el temps va ser benvolent
i únicament es van suspendre
els inflables, per motius de seguretat.
Georgina Gramunt, una de les
monitores d’Endinsa’t ha explicat a Ràdio Nova que finalment van ser una seixantena
de famílies les que van compartir aquesta matinal lúdica i
festiva que volia reivindicar el
dret al lleure dels infants.
Els tallers de maquillatge i el
de construcció amb caixes reciclades van ser els més participats. L’activitat dels desitjos

compartits també va funcionar molt bé, explica Gramunt,
malgrat que no es va desenvolupar com s’havia pensat
inicialment. Infants i famílies
van escriure els seus desitjos
en una cinta de regal omplint
de colors i il·lusions les cordes, però ningú en va agafar.
Ara l’entitat, els està llegint i
triarà aquells que creuen que,
durant el curs, poden anar fent
realitat.
A les dotze del migdia, les activitats es van aturar per fer la
lectura d’un manifest que van
fer dos nens. Bàsicament feien dues peticions, una que
es respectés la norma de no
jugar a pilota a la plaça del
Mercat i l’altra, que s’arrangi
en pati del Centre Cívic al barri La Pau on els nens i nenes
de l’esplai hi juguen tot sovint.
Aquest acte va comptar amb
el suport de la Federació Catalana de l’Esplai i de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Conxita Casellas, la vilanovina més longeva del municipi,
va fer el 18 de novembre 106
anys. Com és tradicional, l’Alcaldessa Vanesa González,
acompanyada de la regidora
de Serveis Personals, Pepita
Còdol, van visitar-la per felicitar-la en una data tan important.
Amb un somriure còmplice i
ben mudada “amb el vestit de
les grans ocasions”, va rebre
les autoritats amb qui va conversar animadament. Malgrat
la seva avançada edat, la Conxita Casellas assegura que no
li fa mal res i només s’exclama
d’un ull que, segons el dia, li va
la guitza i de la sordesa d’una

orella, però “és que tinc molts
anys” diu.
Amb humor i certament emocionada, la Conxita va participar
de l’aperitiu i és que amb 106
anys, “menjo de tot i tot se’m
posa bé”, diu rient. “Encara
menjo xocolata pels matins i
prenc una copeta de vi durant
el dinar”.
El seu fill Josep dóna fe de la
salut de la seva mare i assegura que el metge li augura vida
fins els 120 anys, una idea que
va riure la Conxita que no para
de repetir “massa anys, massa
anys”.
La Conxita Casellas va acabar
celebrar el seu aniversari amb
un dinar envoltada de família i
d’amics.

L’últim dissabte de novembre torna el Mercat
d’Antiguitats
Aquest dissabte, el mercat
d’Antiguitats tornarà a omplir
la plaça del Mercat de Vilanova del Camí. És el mercat
d’antiguitats, col·leccionisme
i articles de segona mà, una
proposta que es repeteix cada

dissabte de final de mes. Les
parades es col·locaran a partir de les 9 del matí i fins a les
2 del migdia. És una activitat
organitzada pels Amics de les
antiguitats de l’Anoia i l’Ajuntament vilanoví.

La colla excursionista de Vilanova del Camí
a Gisclareny per la vall del riu Bastareny
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Fred, molt fred s’aixeca aquest
diumenge de tardor, però això
nos ens rebaixa els ànims
d’anar a fer un tomb per la muntanya, on totes les èpoques de
l’any són ideals per gaudir-ne.
Anem a Gisclareny, els 40 caminaires gaudirem d’una maca
sortida, i coneixerem aquest
poble del Berguedà i el seu entorn. Gisclareny es troba al peu
de les serres del Cadí i Moixarò, tot el municipi està inclòs al
Parc Natural Cadí-Moixarò. La
major part del terme es troba
a cavall de la Serra de Gisclareny. Seguim la vall que formen
aquestes serralades on neix el
riu Bastareny.
Agraïm aquesta bonica sorti-

da als nostres vocals Jaume
Roma i Raida Domenech.
NOTA: Volem donar el nostre
sentit condol a la família de
Luis Diaz Capdevila, que ens
va deixar el darrer cap de setmana, persona arrelada a la colla des de fa uns any i que ens
delitava amb les seves paelles
a la Paellada que la colla organitza cada any per les Festes
de Nadal.
La propera sortida serà el dia
13 de desembre i organitzem,
cap es ja una bona costum a
la colla, una matinal on farem
una caminada prop de Vilanova, i en acabar ens ajuntem per
fer el dinar de germanor al col.
legi Marta Mata. Sortim des de
Vilanova a les 8h. i anirem amb

cotxes i farem una camina per
la serra de Montserrat.
INSCRIPCIONS PER LES EXCURSIONS: Tots els dilluns i
dijous de la setmana de l’excur-

sió, de 19 a 20:45 hores, a la
seu social. Els socis poden fer
la reserva telefònicament o per
correu electrònic. cevcami@
hotmail.com i 93 803 43 88.

Aquest proper cap de setmana, el +QCineClub Vilanova
proposa doble sessió de cinema. Per una banda, dissabte
es projecta “Whiplash” en la
sessió de cinema per a majors
de 12 anys, i l’endemà diumenge, “Los pingüinos de Madagascar”, en sessió familiar.
“Whiplash” és un drama musical que explica la història
d’un jove músic que s’esforça
per destacar en la seva carrera musical com a bateria de
jazz. Un professor d’orquestra, però, descarrega les seves frustracions en ell, la qual
cosa fa que el jove comenci a
perdre la seva humanitat en la
seva lluita pel triomf musical a
nivell nacional. El film es projectarà dissabte a les 10 de la
nit, a Can Papasseit.
D’altra banda, diumenge la
sessió familiar de la pel·lícula
d’animació “Los pingüinos de
Madagascar” començarà a les
12 del migdia.

Portes Obertes al
Centre d’Innovació en
la Setmana Europea
de la prevenció de
residus
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El proper divendres, 27 de
novembre, està prevista la
realització d’una jornada de
portes obertes al Centre d’Innovació Anoia organitzada
per l’Ajuntament de Vilanova
del Camí, el restaurant pedagògic Atelier i el Centre Tecnològic LEITAT. La Jornada
s’emmarca dins la setmana
Europea de prevenció de Residus impulsada per l’Agencia
de Residus de Catalunya en
el marc del projecte europeu
LIFE+.
L’objectiu de la jornada és
mostrar a les empreses i al
públic en general solucions
per als seus residus. En concret, es vol mostrar casos
d’èxit en els quals residus
d’una empresa poden esdevenir recursos per a altres, de
manera que el residu deixi de
ser-ho.
També es podrà realitzar una
visita per les instal·lacions
del Centre d’Innovació Anoia
i descobrir les activitats que
s’hi realitzen, així com conèixer la iniciativa del Restaurant pedagògic l’Atelier.
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Conca d’Òdena

Una seixantena de poblatans assisteixen a la
xerrada sobre medicaments i seguretat
LA POBLA DE C. / LA VEU

Una seixantena de poblatans
i poblatanes van assistir, el
divendres 20 de novembre
al vespre al Teatre Jardí, a la
xerrada sobre medicaments i
seguretat. Aquesta activitat va
obrir el cicle de conferències
de salut comunitària que s’organitzaran a la Pobla de Claramunt.
La xerrada la va presentar l’alcalde, Santi Broch, i a continuació van intervenir el farmacèutic del poble, Jaume Torres,
i el metge de l’equip d’Atenció
Primària ICS, David Zumel.
Torres va centrar la seva exposició en explicar els detalls de
la recepta electrònica, les dosis
i les freqüències i la importància de l’inici i la finalització dels
tractaments. També es va referir als medicaments genèrics i
a altres remeis alternatius.

Després va intervenir el metge
del CAP poblatà. Zumel va parlar, entre d’altres temes, sobre
els criteris de selecció dels medicaments i els perills de l’automedicació. Les dues exposicions van estar acompanyades
d’una projecció audiovisual.
Aquesta xerrada la va orga-

nitzar la Comissió de Salut
Comunitària de la Pobla de
Claramunt. Aquesta comissió
està integrada per David Zumel, Jaume Torres, Carme Vallès, regidora de Sanitat, i Irene
Cervelló, infermera del CAP de
la Pobla de Claramunt.

El Concert de Santa Cecília omplí el Teatre
Centre Unió Agrícola d’Òdena
ÒDENA / LA VEU

Aquest dilluns 23 de novembre, en honor a la patrona de
la música, es va celebrar el
Concert de Santa Cecília de
l’Escola Castell d’Òdena al
Teatre Centre Unió Agrícola.
A partir de les 7 de la tarda la
platea d’aquest espai quedà
plena amb un públic que va
vibrar amb les actuacions dels
alumnes de primària que estudien música i dansa en centres d’ensenyaments artístics.
Van participar-hi un total de 38
alumnes.
Primer va ser el torn dels alumnes de cicle inicial que tocaren
la bateria, el piano, la guitarra
espanyola i el clarinet. A continuació actuaren els alumnes
de 3r i 4t. Aquesta vegada, a
més dels instruments citats tocaren el violoncel, la guitarra
elèctrica, i també s’interpretà
cant i dansa. Es pogueren escoltar peces com la de “Bon
dia” d’Els Pets i “You and me”
acompanyada del violí, quan
actuaren els alumnes de 5è.
En aquest concert el teatre
musical no hi va faltar, el van
realitzar alumnes de 4t i 5è interpretant “Si me voy”. Aquí, la
flauta travessera formà parella amb la bateria. La darrera
actuació del concert, també
d’aquests mateixos cursos, va
ser de hip hop.
La presentació del Concert de
Santa Cecília d’enguany anà a
càrrec de 3 alumnes de 6è que
a la vegada tocaren la bateria:
Roger Esquius Riba, Arnau Vilarrubias Planell i Gal Martínez

Amat.
Al final de les actuacions el director del concert i a la vegada
professor de música de l’Escola Castell d’Òdena, Ramon
Casanova, va dir al públic “per
a ells és molt important que hàgiu vingut”. Ell mateix considera 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”. La veritat, és
que els alumnes que actuaren
ho van demostrar.
Al final del concert, els joves
artistes van rebre un detall
concedit per l’Ajuntament. Al
matí del mateix dia, els protagonistes d’aquest concert també van actuar davant de la resta d’alumnes de l’escola.

PER PUBLICITAT

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

93 804 24 51

publianoiadisseny@gmail.com

Tel. 609 33 61 61
info@tomasescolar.com

Una trentena de nois participen
al taller de pizzetes del Cau
Jove de la Pobla de Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU

Una trentena de nois i noies
van participar, el dimecres 18
de novembre, al taller de pizzetes. Aquesta activitat la va organitzar la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la Pobla
de Claramunt, a través del
Cau Jove, i formava part de la
programació de tardor-hivern
adreçada al jovent poblatà.
Els participants en aquest taller, d’entre 11 i 22 anys, van
elaborar pizzetes amb diferents
ingredients, com tonyina, pernil
dolç o varietats de formatges, i
que després van poder tastar.
L’activitat culinària va tenir lloc
al local juvenil entre les 5 de la
tarda i 2/4 de 8 del vespre.
Dins de la programació de tardor-hivern del Cau Jove s’han
portat a terme diferents pro-

postes, com un taller de marcs
per a l’habitació, del 9 al 13 de
novembre, al qual van participar una desena de joves, i un
campionat de kiriki, del 19 al
24 d’octubre, que van jugar vuit
joves i que va guanyar el Dani
Blanca.
Per al mes de desembre les
activitats programades són: un
taller de torrons, el dijous 17;
unes sessions per crear decoracions nadalenques, del dilluns 7 al divendres 18; un torneig de Fifa 16 Play 3, que es
disputarà durant les vacances
escolars de Nadal, i una festa nadalenca, el dimecres 23.
Les propostes de tardor-hivern
també inclouen una exposició
sobre estimar, que es pot visitar fins el març a la sala polivalent de l’espai juvenil.

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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Òdena estableix una reducció del 35% sobre
la taxa escombraries domiciliàries per a
determinades rendes
ÒDENA / LA VEU

Lliurat l’estudi sobre la titularitat
dels camins de la Torre de
Claramunt
LA TORRE DE C. / LA VEU

El diputat d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega va lliurar ahir un estudi sobre la titularitat dels camins de
la Torre de Clarament, al seu
alcalde, Jaume Riba. L’estudi
té per objectiu recollir, ordenar
i processar les dades obtingudes durant el procés d’investigació, així com facilitar les
fonts d’informació que s’han
utilitzat.
Per cadascun dels camins catalogats es defineixen els trets
fonamentals i les fonts documentals a partir de les quals
es pot justificar la seva titularitat, ja sigui pública o no.
Aquest tipus d’estudis parteixen de la base del coneixement i informació dels mateixos ajuntaments i busquen

contrastar la informació amb
diferents fonts que puguin demostrar l’existència històrica
d’aquests camins.
Com a informació documental
es consulten, per exemple, les
actes de delimitació i els quaderns de camp de l’atermenament dels diferents municipis
que va realitzar l’exèrcit al voltant dels anys 20, el cadastre
actual i el cadastre d’implantació, cèdules de propietat,
informes pericials, projectes
antics, amidaments i jornals
antics, entre d’altres.
D’altra banda, com a informació gràfica es consulten principalment mapes antics, com
les minutes municipals, els
plànols topogràfics i ortofotos
antigues.

El guanyador d’ UN VOL EN GLOBUS és:

L’ordenança fiscal reguladora per la prestació del servei
obligatori de recollida d’escombraries domèstiques per
a l’any 2016 contempla, per
primera vegada, la possibilitat d’obtenir una reducció del
35% sobre aquesta taxa per a
totes aquelles llars que compleixin amb uns requisits de
renda de la unitat familiar.
El pagament d’aquesta taxa,
que és obligatòria, s’ha establert en dos imports: 124 euros
i 121 euros, que diferencien la
tipologia d’habitatge a gravar
segons si els habitatges són
en sòl unitari (urbà de clau 3) i
tota la resta.
El motiu d’aquesta diferència
es deu a què els habitatges en
sòl unitari tenen la possibilitat
de disposar d’un jardí, que pot
generar més brossa que no
pas la resta.
La reducció establerta del
35%
va adreçada a totes
aquelles famílies la renda per
càpita de les quals no superi el
Salari Mínim Interprofessional,
cosa que vol dir que si la suma
de totes les rendes que entren
en una família empadronada
en el mateix domicili i dividida
entre el nombre d’ocupants,
amb ingressos o sense, no supera els 648,60 euros per càpita mensuals, el rebut serà de
78,65 euros (habitatge en sòl
de repercussió) i 80,6 euros
(en sòl unitari). Aquesta bonificació no té caràcter retroactiu.
Els requisits per al compliment

de les condicions són:
- No ser propietaris de béns
immobles en el municipi
d’Òdena, excepte, si és el cas,
l’habitatge (i el pàrquing vinculat) per al qual es demana la
reducció.
- Que els ingressos per càpita
de tots els membres que convisquin en l’habitatge objecte
de la reducció siguin iguals o
inferiors al Salari Mínim interprofessional.
Qui compleixi amb aquests requisits haurà de presentar la
següent documentació:
- Volant de convivència de
l’habitatge objecte de la sol·
licitud
- Certificat del Cadastre
- Declaració de la renda (exercici fiscal 2014) de tots i cadascun dels membres de la
unitat familiar obligats a presentar-la.
- Certificat de vida laboral (en
cas que algun membre de la
unitat familiar no tingui declaració pròpia i no consti en cap
declaració de la renda dels
altres membres de la unitat
familiar.
En cas de no estar obligat legalment a presentar la declaració de la renda s’haurà de
presentar:
Certificat d’altes i baixes a la
Seguretat Social (Informe de
Vida Laboral)
- Certificat d’ingressos i de retencions a compte de l’IRPF
corresponents a l’any 2014
emesos per les empreses en
els períodes que s’hagi treba-

llat.
En cas de treballadors autònoms, es presentarà el certificat de bases a la Seguretat
Social.
En el cas de pensionistes, el
certificat de la pensió percebuda l’any 2014.
En el cas d’haver estat a l’atur,
certificat de l’INEM, amb indicació del període d’atur i, si
escau, dels imports percebuts.
En tots els casos anteriors,
declaració responsable dels
ingressos totals percebuts durant l’any 2014.
Fins el 31 de març de 2016 els
veïns del municipi es podran
adreçar a l’Ajuntament d’Òdena per a fer una sol·licitud de
bonificació en la taxa d’escombraries, acreditant la seva
situació.
Un cop recollida la informació
l’Ajuntament la farà arribar a
l’Organisme de Gestió Tributària per a què sigui aplicada.

Comença l’Escola de Pares i Mares d’Òdena
ÒDENA / LA VEU

Robert
Brunet
d’Igualada

www.caminsdevent.com

Qui vulgui participar a l’Escola de Pares i Mares d’Òdena,
que rep el suport de la Diputació de Barcelona, podrà fer-ho
inscrivint-se al correu electrònic educacio@odena.cat. Les
activitats que hi ha previstes
són gratuïtes i són organitzades per la comissió formada
per membres de l’AMPA de
l’Escola Castell d’Òdena, de
l’AMPA de la Llar d’infants Els
vailets i de l’Ajuntament.
La primera sessió porta el títol
Educar sense cridar i anirà a
càrrec de N’Alba Castellví Miquel. Aquest taller es realitzarà el dimecres 2 de desembre
de les 18 fins les 20 h a la sala
de música de l’Escola Castell
d’Òdena. L’objectiu és donar estratègies i instruments
als pares i mares per educar
amb serenitat i coherència.

La segona sessió, adreçada
a pares i mars de la llar, anirà
a càrrec de la Vanessa Jovell
Casals i explicarà com fer un
massatge infantil. Serà el dimarts 26 de gener de les 18 h
fins les 19.30 h.
La tercera sessió anirà a càrrec de la doctora en psicologia, especialitzada en infància
i adolescència, Chon Molina.
El títol de la sessió és No tinc
temps per educar el meu fill i
es durà a terme a la sala de
música de l’Escola Castell
d’Òdena el dijous 25 de febrer
de les 18 h fins les 20 h.
La quarta sessió de l’Escola de
Pares i Mares anirà a càrrec
d’En Carles Parellada Enrich.
Escola i família. Acompanyament i desenvolupament dels
infants. Serà el dijous 7 d’abril
de les 18 h fins les 19.30 h. Es
realitzarà a la sala de música

de l’Escola Castell d’Òdena.
Els dilluns 23 i 30 de maig de
les 17.30 h fins les 19 h, se celebraran la cinquena i la sisena sessions, respectivament,
a la mateixa sala de música de
l’Escola Castell d’Òdena. Serà
el torn de la xerrada Les famílies i l’èxit educatiu dels fills i
filles: Una paleta de colors.
Aquest taller que serà de dos
dies, anirà a càrrec d’En Sergi
Sánchez Guirao.
I el dijous 2 de juny se celebrarà la Cloenda de l’Escola
de Pares i Mares a partir de
les 17.30 h al pati de l’Escola
Castell d’Òdena.
Totes les sessions, a excepció
de la que es realitzarà a la llar
d’infants i de la del dia de la
cloenda, oferiran el servei de
cangur.
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Anoia Sud

Tot a punt a Capellades per al Gran
Recapte 2015
CAPELLADES / LA VEU

Prop d’una seixantena de voluntaris de Capellades ja estan a punt per ocupar el seu
lloc als comerços que col·
laboren amb Gran Recapte
2015. En aquesta edició Càritas Capellades demana productes de llarga durada, com

ara sucre, farina, conserves,
oli d’oliva, llet i també productes d’higiene personal, de la
llar i bolquers. Les persones
interessades a fer donatius
de productes es poden dirigir
els dies 27 i 28 de novembre
al Condis de l’avinguda de
Matias Guasch, al Caprabo
del Passeig, l’Àrea de Guisso-

La llar d’Infants celebra
Santa Cecília

na de la Prolongació Miquel i
Mas o al Dia del costat de la
gasolinera.
A l’edició del 2014 es van recollir 4.700 kg de productes
que van cobrir bona part de
les demandes de Càritas del
primer trimestre de l’any.

A punt l’Agenda d’activitats del mes de
desembre de la Biblioteca El Safareig
CAPELLADES / LA VEU

La Biblioteca El Safareig ja
ha tret l’Agenda d’activitats
prevista per aquest mes de
desembre. Els actes començaran el proper dimarts 1 de
desembre a les sis de la tarda amb la Manela, que omplirà l’Hora del Conte del mes
amb propostes nadalenques.
Les dues setmanes següents
les propostes es faran en di-

mecres. El dia 9 es farà un
taller de decoració de Nadal,
que començarà a les sis de
la tarda. Cal inscripció prèvia. El dimecres 16 el Club
de Lectura farà una sessió
especial, oberta a tothom. El
llibre previst per aquest mes
és “Desig de Xocolata” i la
mateixa autora, Care Santos,
assistirà a la trobada.
El dimarts 22 de desembre

es farà un taller familiar de
torró artesà, amb xocolata,
que també necessita inscripció prèvia.
Finalment, el dimecres 23 de
desembre es podrà assistir
a la Marató de pel·lícules infantils de Nadal, que es començaran a projectar des de
les 4 de la tarda fins a les 9
de la nit.

CAPELLADES / LA VEU

El passat divendres, a la l’escola bressol de Capellades,
hem volgut celebrar el dia de
la música acompanyats dels
“Pribitz”. Aquests dos músics
capelladins, amb el so de les
guitarres, les seves veus i altres petits instruments, han
aconseguit l’atenció dels in-

fants en una mateixa audició.
Per expressa petició dels més
grandets de l’escola, no els
hem acomiadat fins després
d’un parell de “bisos” on cadascú hi ha posat moviment
abans del punt i final. Des
d’aquí els agraïm que hagin
volgut compartir aquest moment amb tots nosaltres.

Demà dissabte, concert de Santa Cecília amb la
Coral Noves Veus

Xerrada sobre pobresa
energètica a la biblioteca

CAPELLADES / LA VEU

CAPELLADES / LA VEU

El proper dissabte 28 de novembre es realitzarà conjuntament el Tradicional Concert
de Santa Cecilía a Capellades. El concert es fara a l’Esgléssia Santa Maria de Capellades, concretament a la
Capella del Santissim, a les

20.45h després de la missa.
La participació apart de la
Coral Noves Veus de Capellades, la coral invitada serà
la Coral Amics de Penyafel de Santa Margarida i els
Monjos. Obrira el concert la
coral Capelladina, sota la direcció de Xavier Cassanyes i
acontinuació la coral invitada

amb un repertori variat de diferents polifonies i epoques,
sota la direcció de Josep
Sendra Gabalda. Finalment
les dues corals interpretaran:
Amor que tens ma vida de
Thoinot Arbeau (S.XVI) i els
Segadors de Francesc Alió
(1862-1908).

Matinal a l’Abric Romaní i al Museu Molí
Paperer de l’Associació de l’Esclerosi
Múltiple Anoia
Comença el dia amb una mica
d’aigua i m’espanta. El fet de
saber que hem d’estar una
estoneta a l’aire lliure, mentre
mengem i fem temps per entrar a l’Abric Romaní, el ventet
que bufa amb ganes i la mica
d’aigua...., però el temps també sap que no ens farem enrere i que gaudirem de la nostra
matinal.
Ens trobem 26 persones entre
adults i grans, gent de l’associació i la participació de gent
molt generosa que vol col·
laborar amb nosaltres i ens
ajudarà a fer d’aquesta matinal, una trobada molt i molt
agradable.
Ens obren les portes perquè
puguem esmorzar i ja començar la visita.
Tenim un guia que ens explica
de manera molt gràfica tot el
que veurem. Ell gaudeix del

que ens explica i evidentment,
ens fa gaudir a nosaltres de tot
el que veiem.
Passa el temps sense adonarnos-en, ja són les 12 i hem
d’anar cap al Molí Paperer.
Ens acomiadem d’en Gerard
agraint-li totes les explicacions i demostracions que ens
ha fet del que va ser la vida
dels nostres avantpassats
prehistòrics neandertals entre
75.000 i 40.000 anys abans
dels present.
Marxem ràpidament cap el
Museu paperer, ens esperen
per fer una visita guiada i ens
expliquen que, es un antic
molí paperer del segle XVIII,
anomenat “Molí de la Vila”. És
un edifici amb una superfície
de 2.200 m2 i consta de quatre plantes i soterrani.
Es va constituir com un dels
centres paperers més impor-

tants d’Espanya durant els segles XVIII i XIX.
El paper d’aquesta zona, en
especial el paper de barba i
el paper de fumar, es venia a
gran part del mercat espanyol
i a les colònies d’Amèrica.
Ja són les 14:00h i sortim del
molí molts contents i satisfets
del nostre dia.
Agraïm la participació de les
dues famílies que a través del
diari se’n van fer ressò i s’hi
van apuntar.
Agraïm així mateix a les nostres famílies que una vegada
més han estat amb nosaltres
donant-nos suport .
Moltes gràcies al diari i a Radio nova per la seva divulgació.
Fins la propera.
Associació d’Esclerosi Múltiple Anoia.

Aquest divendres a dos quarts
de vuit del vespre tindrà lloc
una xerrada sobre com actuar quan s’està a punt de patir
talls de llum o gas.
Membres d’Aliança contra la
Pobresa Energètica (APE-Ba-

ges) explicaran les mesures
que recull la Llei 24/2015 de la
ILP Habitatge.
Aquesta és una trobada oberta a tothom que es farà a la
Sala d’Actes de la Biblioteca
El Safareig de Capellades.
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Anoia Sud

Diumenge, VIII Festa de la
Rosta a Piera

PIERA / LA VEU

El pròxim diumenge, a partir
de les 10 h, se celebra la 8a
edició de la Festa de la Rosta, a la nau de Cal Sanahuja,
amb la participació d’entitats i
empresaris locals.
La regidoria d’Empresa i Ocupació, promotora d’aquesta
iniciativa i d’altres encaminades a promocionar els productes i productors de la nostra
Vila, organitza cada any dues
activitats per donar a conèixer l’oli de Piera. La primera
va ser la del 15 de novembre,
amb la visita dels dos molins
que hi ha a la nostra població,
i l’altra és l’anomenada Festa
de la Rosta, amb propostes
culinàries vinculades a aquest
producte reconegut per ex-

perts en alimentació i nutrició.
Aquest any, els assistents
podran gaudir d’una rostada
popular, amb degustació de
pa torrat regat amb oli d’oliva
novell, mostra de productes
agrícoles, rebosteria artesanal i productes artesanals com
melmelades, codonyat i altres
derivats de l’oli com sabons,
degustació d’olivada i allioli de
codony, elaboració d’olives en
conserva i tast de plats cuinats
amb oli d’oliva de restaurants
de Piera.
També es farà el lliurament de
premis dels concursos d’aparadors i d’allioli i hi haurà entreteniment per als més petits,
amb inflables muntats per a
l’ocasió, tallers de manualitats
o maquillatge.

i

LA GUANYADORA
D’UN TASTEIG
D’ESCALADA
ÉS:

Bet Altes Puig
d’Igualada

Isabel Molero, nova àvia centenària de Piera
PIERA / LA VEU

El passat dissabte 21 de novembre, es va retre homenatge a la Isabel Molero, una altra de les àvies centenàries de
nostre municipi.
Nascuda el 21 de novembre
de 1915, la Isabel Molero va
celebrar el passat dissabte
un aniversari molt especial,
100 anys! Envoltada per les
persones que l’estimen va ser
homenatjada per la seva família i pels seus companys de
residència.
L’Ajuntament de Piera també
li va transmetre aquesta felicitació tan especial per mitjà de
la regidora de la Gent Gran,
Vanesa
Fernández-Arroyo,
qui va lliurar-li un ram de flor,s
i el primer tinent d’alcalde, Jo-

sep Llopart, que va entregarli una placa commemorativa,
presents que es van afegir als
diferents obsequis de familiars
i amics. Tots plegats van felicitar la Isabel per cent anys de

vivències i experiències compartides i per una vida plena
de coneixements que les generacions posteriors hem de
saber valorar i respectar.

Piera TV celebra un any més la seva gala
PIERA / LA VEU

El mes de novembre acaba
amb un acte solidari a Piera,
la Gala de Piera Televisió, que
es fa el diumenge 29, amb
l’objectiu de recollir aliments
per a Càritas Parroquial, tot i
que qui ho vulgui també pot
fer un donatiu econòmic. La
gala ofereix una tarda-vespre
d’entreteniment i actuacions
musicals i de ball. El lema de
la Gala és “Ajuda’ns a ajudar”
il·lustra perfectament l’objectiu
real de l’esdeveniment.
PROGRAMA
D’ACTUACI-

ONS
*1- Aïda López i Uri Mata (cançó de La Marató)
*2- Agrupació Sardanista de
Piera
*3- Muntmy Band
*4- Esbart dansaire “Egarenc”
*5- Ball de Country Anoia
*6- Grup de música “Acords
en Família”
*7- Ballet Jazz de Barcelona
*8- Grupo Rociero “Raíces de
Camino”
*9- Sevillanes “El Amanecer
de Piera”
*10- Ballet clàssic de Barcelo-

na
*11- Escola de Ball de Claqué
de Barcelona
*12- Grup de música “MAIÀ”
*13- Julian i Montse (ball de
saló)
*14- Óscar Cases i Lidia Jové
(ball de saló)
*15- Julian i Montse (ball de
saló)
*16- Àngel i Carmen (ball de
saló “wheelchair”)
*17- Àngel i Luisa (ball de saló
“wheelchair”)
*18- Amics per sempre (final)

L’ambient hivernal no minva la participació al
Cros Apiària
PIERA / LA VEU

Diumenge va tenir lloc una
nova edició del Cros de l’EA
Apiària, a les instal·lacions esportives de Can Mas, en una
matinal protagonitzada per les
baixes temperatures.
La baixada de temperatures
del passat cap de setmana la
van notar, i molt, els atletes i
els espectadors del XVII Cros
de l’Apiària. L’edició del Cros
d’enguany, aquest cop no
puntuable com a cros comarcal, va comptar amb la participació de més de 400 atletes
(consulteu els resultats i les
classificacions al document
adjunt).
Cap al migdia, tot i alguns problemes sorgits en la gestió de
les puntuacions, es van lliurar
les medalles i els trofeus als
atletes classificats de cada
categoria, acte en el qual van
estar presents la regidora
d’Esports, Maite Guzmán, i el
regidor d’Empresa i Ocupació,
Josep Llopart, juntament amb

membres de l’Escola Apiària
i la directora d’aquest centre,
Montserrat Ramón.
D’altra banda, i com ja és habitual, l’alumnat de 4t d’ESO
es van fer càrrec del bar en
benefici del viatge de final de
curs i van rifar 65 lots i la tradicional bicicleta entre els assistents.
Tot i l’ambient fred de la jornada, hi va haver una elevada
participació d’atletes i pares i
mares d’alumnes. Molta participació també dels atletes

més petitons i, en especial,
dels adults a la cursa popular,
que va assolir una xifra rècord
de persones inscrites.
Des de l’Escola Apiària volen
transmetre un agraïment molt
especial a José Luís Montaner, que tot i no estar en actiu,
va implicar-se decididament
en l’edició d’aquest any. També un reconeixement al professorat de l’escola per una
dedicació molt important en
aquest esdeveniment, que, un
any més, ha estat tot un èxit.
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DÀLMATA

Els Dàlmates són fàcilment reconeguts per les seves característiques
taques blanques i negres, encara que
poca gent sap que quan neixen són
completament blancs. Però la seva
pell, a més d’original, és bastant problemàtica ja que les al·lèrgies i les
infeccions per paràsits que afecten a
la dermis no són rares en aquesta raça.
A nivell clínic, el Dàlmata és conegut
principalment pels seus problemes
urinaris, degut a que és propens a
formar càlculs d’àcid úric. Igual que
els humans, no posseeixen la capacitat de transformar l’àcid úric en una
altra substància de fàcil eliminació
per orina. Per això és molt important
donar aliments de baix contingut proteic, que evitarà l’acumulació d’àcid
úric i, per tant, la formació de càlculs.

ENRIQUIMENT
AMBIENTAL EN
ANIMALS
D’EDAT
AVANÇADA..

El dàlmata és un animal molt energètic, per tant és recomanable que
faci exercici diari. D’aquesta manera
s’evitarà que utilitzi la seva energia
restant a casa, on podria provocar
algun desperfecte. Li agrada molt
jugar amb els nens i es porta bé amb
altres mascotes, encara que pugui
ser agressiu amb gossos estranys,
sobretot si són del mateix sexe.
És un animal bastant intel·ligent ,
encara que a vegades sigui capritxós, i en general respongui bé a
un entrenament recte i constant.
En el cas de les al·lèrgies, la pell del dàlmata presenta unes zones d’irritació de
color rosa o rogenc. Aquesta patologia
pot evitar-se amb una bona alimentació, pocs banys i mantenint a l’animal
sense puces i paparres, que acostumen a complicar el quadre inicial.

Hi ha multitud d’exercicis que
podem fer per tal d’augmentar
l’estat cognitiu del nostre gos
geriàtric:
•
Joguines
interactives com pilotes on a dins s’hi
amaga el menjar, Kong, et…
Aquestes joguines obliguen al
gos a un esforç per tal d’aconseguir el premi : EL MENJAR.
És millor fer-ho d’aquesta
manera si a més a més els
amaguem, obliguem al nostre
gos a utilitzar l’olfacte.
•
Augment de la interacció
social amb d’altre
gossos o bé amb d’altra gent,
portar-lo en zones noves per
estimular els sentits coneixent d’altres nous companys,
d’aquesta manera l’estimularem mentalment.
La disfunció cognitiva és una
malaltia degenerativa amb
similituds amb l’alzheimer
humà. Cal identificar de forma
inicial qualsevol dels símptomes típics d’aquest “envelliment mental del nostre gos”;
no reconeix espais quotidians,
comença a oblidar-se de com
s’han de fer determinades
coses com per exemple miccions i defecacions fora de casa,
“es fa el sord” quan el cridem,
no reconeix persones properes, etc…
El tractament té èxit quan
detectem el problema en les
seves fases inicials, En fases
avançades ja no podem fer-hi
res.
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Música amb colors per Santa Cecília 2015 a l’escola Marquès de
la Pobla de Capellades
Integrada dins el projecte CompARTim que aquest curs es porta
a terme a l’escola Marquès de la
Pobla de Capellades, dilluns passat dia 23 va tenir lloc una nova
celebració de Santa Cecília com a
patrona de la Música a partir de
diverses accions que feien confluir la música i l’art. De manera
alternada l’alumnat de l’escola
va visitar el gimnàs per assistir
en directe a la creació d’una gran
mural de la tardor a càrrec de l’artista capelladí Francesc Aloy que
va materialitzar-lo amb la música
de fons de la tardor de Vivaldi.
En diverses aules també es van

PREVENCIÓ DE LES
CONDUCTES
DESTRUCTIVES

projectar calidoscopis, mandales,
llums negres i musicogrames lluminosos i es va treballar la relaxació a partir de la seva visualització. D’altra banda es va incentivar
entre els nens i nenes la creació
pictòrica suggerida a partir de
diferents peces musicals i la tria
d’emoticones i de colors sobre la
base de diverses a partir de cançons. Tot plegat amb la intenció
de combinar les arts plàstiques i
musicals dins el projecte pedagògic comú que engloba totes les
activitats de l’escola, tant acadèmiques com lúdiques, en aquest
curs acadèmic.

L’entrada a una nova llar.... La
llar d’infants de l’Ateneu

Santa Cecília a l’Acadèmia
Igualada

Quan un infant comença la Llar
d’Infants no ho fa sol, sinó que
implica l’entrada a l’escola d’una
família nova. Uns pares que després d’un plantejament i, perquè
no dir-ho, de certs interrogants
decideixen formar part de la nostra comunitat. Els pares busquen
el millor pel seu fill, un espai on es
senti a gust, on els mestres tractin
amb cura i estima al seu tresor,...
En una escola petita com la nostra, tots formem part d’una gran
família. Tots ens coneixem, ens
acompanyem i ens ajudem. És
molt bonic veure com els nens
grans que cuiden el galliner ensenyen als més petits els conillets
acabats de néixer, com quan una
família passeja pel carrer i altres
nens més grans saluden amigablement al seu fill i aquest s’emociona, com els pares que poden
participar del dia a dia a l’aula fan
de «pares de tots»,...
Des de l’Escola de l’Ateneu, a
l’hora de pensar i organitzar els
primers dies dels infants a la llar
intentem comprendre la manera
com poden viure aquest procés
les famílies, quines són les expectatives, sentiments, dubtes i incerteses que poden anar sorgint.
A la nostra Escola vetllem perquè
les famílies se sentin acompanya-

Un any més, i en motiu de la festivitat de Sta. Cecília (patrona dels
músics) a l’Acadèmia acabem de
celebrar la Setmana de la Música. Enguany la seva temàtica ha
estat “els estils musicals” i ens ha
permès apropar al pop, a la música electrònica, al hip-hop, a l’ska
i al reggae.
Des dels més petits fins als més
grans hem gaudit d’un bon nombre d’interessants activitats musicals. Hem treballat l’hàbit d’escolta tot participant de les audicions
amb música en viu interpretada
pels alumnes de la mateixa escola. També ens ha visitat el compositor, Fernando Lagreca, que
ens ha fet una introducció a la
música electrònica. D’altres hem
anat a l’Ateneu a escoltar el concert de la JOSA (Jove Orquestra
Simfònica de l’Anoia). També hem
pogut visitar als nostres companys de 6è d’Educació Primària
que a través del projecte SonaEscola, estan assajant amb els seus
trombons, trompetes, clarinets
i saxòfons tot formant petites
bandes de vent. Com a novetat,
aquest any hem pogut participar

des, acollides i valorades com a
úniques i individuals, intentant
comprendre i respectar els sentiments, les peculiaritats i diferències de cada família i fent que
aquestes diferències enriqueixin
el dia a dia a l’aula.
A la Llar d’infants respectem els
ritmes, les diferents cultures i costums d’infants i les seves famílies.
Busquem espais i moments on
pares, mares i educadors compartim, resolem i acordem els dubtes
que sorgeixen en el dia a dia facilitant l’augment de la confiança
i tranquil·litat de totes les persones que estem implicades en
aquest procés, especialment dels
nens i les nenes.
Durant tot l’any, facilitem que les
famílies participin activament
en el nostre dia a dia, entrant als
espais i acompanyant els vostres
fills i filles l’estona que sigui necessària, perquè creiem que la visió propera de tot el que succeeix
i la proximitat, és el que facilitarà
que tots plegats, família i Escola,
compartim un mateix projecte.
Infants, pares i mestres formem la
comunitat educativa i volem que
tothom es senti part implicada de
la nostra Escola. Plegats fem un
projecte educatiu millor!!!

Luis Luque

d’un concurs musicals amb l’obsequi de dues entrades dobles a un
concert familiar del Palau de la
Música pels guanyadors.
Com és tradició la Setmana de la
Música ha acabat amb un gran
concert, aquest cop amb el duet
format per la Berta i l’Adri que
ens han fet gaudir d’unes genials
adaptacions d’estils musicals diferents de cançons d’artistes actuals com Sia, Janelle Monáe, Daft
Punk & Pharrell Williams,John
Mayer, Isley Brothers,Tori Kelly
entre altres.
El treball musical d’aquesta setmana, la participació en diferents
projectes musicals (SonaEscola
- Banda, SardaTIC, UDI, ...) l’extraordinari Concert de Nadal i la
presència de l’activitat musical a
les aules al llarg del curs acadèmic entre altres, mostren l’aposta
clara que l’Acadèmia fa envers la
Música entesa com a una excepcional eina d’aprenentatge que
al mateix temps permet treballar
importants valors de la societat
actual com el respecte, l’escolta,
el treball en grup, la constància i
l’esforç.

Les conductes destructives acostumes a aparèixer quan el gos és
adult i la majoria de vegades les
causes acostumen a ser que el gos
s’avorreix quan està sol o perquè
no realitza suficient exercici físic.
Hi ha altres causes derivades de
la seva personalitat, l’ansietat, la
frustració o la mala educació que
també els pot portar a desenvolupar una conducta destructiva.
Les conductes destructives es
poden traduir en mossegades cap
a objectes del propi gos o de la
casa, destruint-los; hàbit d’excavar
compulsiu, ansietat per separació bordant constantment, mossegant els mobles, esgarrapant
portes, etc.
Quan portem un cadellet a casa
o gos nou, podem seguir unes
pautes per a prevenir aquestes
conductes.
1.
Quan el gos es cadell
hem de delimitar l’espai en el qual
estarà mentre nosaltres no som a
casa.
2.
Ensenyar i reforçar les
conductes desitjades: Podem
ensenyar al gos a que mossegui
un mossegador adequat a la seva
mida i edat. Al ensenyar-li a jugar
amb ell li hem de reforçar la conducta amb premis i felicitant-lo
perquè associï la conducta com
una cosa positiva. Aquest reforç,
un cop apresa la conducta anirà
desapareixent.
3.
Establir una rutina
diària d’exercici físic i joc en la
mesura de lo possible, alternant
l’exercici físic i l’obediència.
4.
Ignorar les conductes
que no són apropiades i reforçar
les desitjades.
5.
Mai hem de castigar al
gos si no es en el mateix moment
que ha passat l’acció. Si el veiem
com destrueix un objecte, és el
moment d’expressar-li que allò no
ha estat bé amb un “No” enèrgic
seguit de la correcció de la conducta.
És molt important que els nostres
gossos facis exercici físic i puguin
treure tota l’energia que acumulen durant les hores que estan dins
de casa. Cadascú pot adequar-ho
als seus horaris o buscar activitats o alternatives a fer juntament amb el seu gos. Si els gossos
s’exerciten física i mentalment
tenen moltes menys possibilitats
de desenvolupar una conducta
destructiva.
Practica esport, practica’l
amb el teu gos!

Escola canina Rivalcan, camí
del cementiri, s/n. Sta. Mgda de
Montbui 659 430 893
https://clubdeagilityrivalcan.
wordpress.com/

4
La SES Vallbona d’Anoia tanca la Setmana de
la Ciència i les Humanitats amb geometria de
bombolles de sabó
Durant tota la setmana del 16 al
20 de novembre, el ritme de classes d’ESO de la Secció d’Institut
de Vallbona d’Anoia s’ha vist gratament alterat per nombroses activitats dins el marc de la Setmana de la Ciència i les Humanitats.
El professorat de diverses matèries s’ha abocat a fer participar els
seus alumnes en xerrades, tallers,
visites i conferències.
Així doncs, els alumnes de 1r
d’ESO han treballat la lectura de
poemes científics, han participat
en un taller d’estratègies per
afavorir les competències personals, van anar de sortida a la
UPC de Manresa per conèixer els
minerals del futur, i les professores de ciències van realitzar una
taller d’experiments científics espectaculars que van sorprendre
tothom. Els alumnes de 2n han
participat també d’un cinefòrum
i una activitat pràctica de llengües. Per la seva banda, els alumnes de 3r han investigat si és
pernil tot el que ens venen, han
realitzat una pràctica per conèixer com el món és tou, han assistit a un taller de primers auxilis,
un altre sobre ecoauditors i un taller de robòtica a la UPC de Manresa, i de la mà de la professora
de tecnologia han treballat l’hora
del codi. Finalment, els alumnes
de 4t d’ESO han visitat el Centre
de Regulació Genòmica de Barcelona i han realitzat activitats
com una pràctica sobre la llei de
Hooke, lectura sobre poemes científics i han assistit a una xerrada sobre mobilitat internacional.

També s’han acostat als fogons
de la Fonda Saumell de Vallbona
d’Anoia per a realitzar un taller de
cuina saludable.
A tots els nivells els alumnes han
realitzat un taller d’origamis per
a la Marató de TV3, els professors de tecnologia els han ofert
una introducció a la robòtica i el
professorat de matemàtiques i
música han realitzat una activitat musical relacionada amb el
nombre auri.
La setmana, que ha estat tan interessant com intensa, ha tancat
les activitats amb una trobada a
la sala municipal Jaume Calveras de l’Ajuntament de Vallbona
d’Anoia. Allà, diversos alumnes
ens han ofert un petit concert
amb les seves aptituds musicals,
s’han repartit els premis del concurs de Bioimatges i s’ha reconegut la tasca dels professors i
alumnes que han participat en la
confecció dels pòsters de la set-

mana de la ciència.
La cirereta del pastís l’ha posat
la conferència sobre Geometria
amb bombolles de sabó, d’Anton Aubanell, que ha mantingut
l’alumnat i el professorat assistent bocabadats amb el seu domini de les matemàtiques i les
delicades bombolles de sabó.
Aquest treball amb bombolles ha
merescut diversos premis de categoria internacional que han validat el reconeixement a la recerca
de com les bombolles optimitzen
l’espai entre diferents punts per
a ocupar el mínim espai possible.
D’aquí se n’ha derivat una sèrie
d’exercicis que han sorprès i fet
gaudir els alumnes d’allò més.
La setmana de la ciència i les humanitats tanca les seves portes
per a aquesta edició de 2015 i
comença a preparar-se ja per a
una sorprenent i nova edició, el
novembre de l’any que ve!

Festa de la música a l’escola Pompeu Fabra
Avui, divendres 20 de novembre,
en motiu de la Festa de la música,
hem gaudit d’un concert de percussió amb uns músics reconeguts arreu del territori català, en
Santi Arisa i el seu fill Dan Arisa.
De ben segur que el coneixeu:
en Santi Arisa és un gran músic
català i popular baterista, també
és cantant, compositor, promotor
i actor.
La seva carrera va començar, als
catorze anys, amb la fundació
“Santi Arisa y su ritmo”. Des de
molt jove actua amb diverses formacions. Destaca d’entre elles:
Fusioon, La Tribu, Lakatans, Pegasus; totes elles de formació i estil
diversos, des de fusió jazz-rock
fins a la música contemporània.
Ha estat pioner en iniciatives
de difusió de la cultura catalana
com la creació de Sardanova amb
la que intenta aportar a la composició sardanística instruments
provinents del rock i del jazz. Ha
estat premiat per aquesta inici-

El circ de coloraines. Espai
d’aprenentatge i diversió a les
Escolàpies

A la nostra escola una metodologIa que emprem per construir
nous coneixements, són el projectes de treball. Són una eina molt
interessant per fomentar la cooperació entre escola, infant i família, a l’hora que estimulen l’autonomia, la capacitat de pensar i
comunicar i l’interès per entendre
el món on tots vivim i convivim.
Per aquest motiu, aquest mes de
novembre a les classes dels Conills (infants de 4 anys), ens hem
endinsat de ple en el món del circ,
construint un projecte que ha englobat totes les àrees curriculars
de la nostra etapa.
Per començar hem demanat la
col·laboració dels pares i mares
per cercar informació sobre el
tema: contes, fotos, disfresses, vídeos, etc., i que ens han servit per
muntar a cada aula el nostre racó
del Circ i potenciar que els infants
interactuïn lliurement amb tot
el material exposat. Per avançar
i construir nous coneixements,
un seguit d’ activitats ens hi han
ajudat:
Viure de primera mà l’experiència
de disfressar-se de pallasso i actuar sota la carpa d’ un circ, amb els
aparells que utilitzen. Per fer-ho
vam anar d’excursió a visitar TOT
CIRC de Copons.
Ampliar vocabulari tot descobrint els diferents aparells que
utilitzen els personatges del circ.
Mitjançant contes, fotografies i

vídeos, hem conegut altres personatges que també actuen en un
circ: presentador, músics, el forçut, les ballarines, els trapezistes,
malabaristes……
L’objectiu final de totes aquestes
activitats ha estat que els infants
poguéssin crear el seu propi espectacle de circ tot plantejant-se
prèviament un seguit de qüestions que, amb l’ajut i acompanyament de pares i mestres, han
pogut resoldre:
Quins personatges volem que
surtin al nostre espectacle?
Quin espectacle farà cada personatge?
Quin personatge voldrem ser
cada un de nosaltres?
Com ha de ser el vestit de cada
personatge?
Quins aparells necessitem?
Com es dirà el nostre circ?
Amb la col·laboració de les mestres de música i psicomotricitat,
el Circ de Coloraines, que aquest
és el nom que hem decidit entre
tots, ha pogut presentar i compartir el seu espectacle amb els
nens i nenes de les Formigues
(P3) i els Dofins (P5) i també
amb els pares de les classes dels
Conills. L’experiència ha estat un
èxit perquè tots s’ho han passat
d’ allò més bé!!!! I nosaltres, els
Conills, ens hem fet una mica més
grans tot jugant, pensant, col.laborant, imaginant i divertint-nos!

Taller sobre visió i
aprenentatge al Monalco
ativa i per altres creacions; i ha
posat música a diversos poemes
d’autors catalans.
Ha estat un concert amb molt de
ritme i amb el que hem pogut observar en directe els instruments
de percussió i la seva interpretació musical. La sonoritat dels
gongs, del djembé, del darbuka,
de les dues bateries, dels bidons,
dels cajones, de les fustes africa-

nes i de les percussions llatines
ens transportaran a les diferents
cultures del món.
Des de l’Escola agraïm plenament l’actuació d’en Santi i en
Dan i recordem la importància de
la música: ens ajuda a descobrir, a
ser creatius, a ser sensibles… LA
MÚSICA ÉS L’ART QUE ENS EMOCIONA!!!

Els alumnes de 1r d’ESO han tingut una xerrada molt interessant,
a càrrec de l’optometrista Susana
Rodríguez. Al llarg de la sessió ha
explicat el funcionament de l’ull,
les diferències entre oftalmòleg
i optometrista, vista i visió,… i
també ha sensibilitzat l’alumnat
de la importància d’una correcta
visió per a un bon aprenentatge.

Una pràctica amb 3D ha posat un
final lúdic al taller.
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L’escola Dolors Martí fem sortides a l’entorn
relacionades amb el projecte dels oficis
A l’Escola Dolors Martí treballem
el Medi per projectes i aquest any
el dediquem als oficis.
Els alumnes de 3rA som CIENTÍFICS/QUES i hem gaudit d’una visita a la Universitat Politènica de
Catalunya, a Igualada. Hem descobert la planta pilot i hem pogut veure els científics en acció,
en un laboratori fent una bateria
d’experiments, fantàstic!
Els nens i nenes de 3rB som els/
les PILOTS i hem tingut el privilegi d’anar a l’aeròdrom d’Òdena
i fer un vol captiu. Després hem
visitat la fàbrica d’Ultramàgic i
hem vist el procés de construcció
d’un globus.
Els alumnes de 3rC són ARQUEÒLEGS/GUES i hem pogut gaudir
d’una visita al parc prehistòric
de Capellades, hem visitat el
jaciment arqueològic de l’Abric

Romaní i hem descobert com és
la tasca dels arqueòlegs i ens han
explicat les restes neandertals
trobades i hem gaudit tot classificant diverses restes històriques.
Els alumnes de 4t són PASTISSERS/ERES i faran una visita en
una pastisseria de la nostra ciutat

i els alumnes de 5è, TEIXIDORS/
ES han visitat l’empresa del Punto
Blanco, referent mundial del tèxtil català.
Tot això ho tenim a la vora de
casa, a la nostra comarca. Tot un
luxe!

Als Maristes ens agrada molt sortir al bosc!
Un any més per la tardor i tot el
cicle d’infantil dels Maristes, hem
decidit acostar-nos a la natura i a
les possibilitats que ens ofereix
els paisatges de l’Alta Anoia.
Els petits de la nostra escola s’han
quedat al bosquet de la casa nova
i han pogut fer una gimcana per
treballar els cincs sentits : unes
proves amb elements d’aquesta
estació els han fet veure ,olorar
,tocar, escoltar i tastar la tardor
mitjançant unes proves.
I.4 i I.5 han baixat a la casa de
colònies del Molí Vell i aquests
últims ho han fet pel camí del silenci.
Pollancres, alzines, xiprers, ametllers ens han acompanyat en
el camí cap al Molí i hem pogut
explorar restes de petjades d’animals, fer dibuixos al terra encara

enfangat, escoltar els ocells, tocar molsa i recollir aglans, fulles,
pinyes. Una vegada arribats a la
casa hem pogut jugar, trepitjar i

fer una bona pluja de fulles.
Ens agrada la tardor...Visca la natura!

Jornada de treball dels Consells
de Curs del Mestral a Jorba

Els Consells de Curs de Mestral,
formats pels representants de
cada classe escollits democràticament, es van reunir a l’Alberg
del Camí de Sant Jaume de Jorba
recentment.
L’objectiu d’aquesta trobada de
treball era doble: participar en
l’elaboració del nou Pla Estratègic 2016-2020 d’Institució Familiar d’Educació i aprofundir en la
missió que tenen encomanada
els Consells de Curs a Mestral.
La Jornada es va obrir amb una
sessió de treball per equips coordinada pel sotsdirector d’Estudis
del centre. Cada grup va aportar
la seva visió de quines haurien
de ser les línies estratègiques de
millora de l’escola en els propers
5 anys, coincidint amb el 50è
aniversari de Institució Familiar
d’Educació, l’any 2020. Les aportacions dels Consells de Curs de
l’escola, unides a les de les famílies i professors recollides durant

els mesos de setembre i octubre a
les 13 escoles d’aquesta entitat a
Catalunya i Balears, seran la base
de treball per elaborar, el pla estratègic esmentat.
Acabada aquesta primera fase
de la Jornada i després d’un senzill àpat, el sotsdirector de formació del centre i un dels tutors
presents van dirigir la sessió “Què
s’espera d’un membre d’un Consell de Curs?”. Després que cada
grup dediqués una estona a fer
un “brainstorming”, si haguéssim
de sintetitzar en una sola totes
les aportacions que varen fer els
assistents, podem cloure que l’esperit de servei cap els companys
a qui representen és la principal
missió dels membres d’un Consell
de Curs.
L’experiència va ser molt positiva.
La participació de tos els assistents vas ser excel·lent i el resultat obtingut també .

L’Escola Joan Maragall visita les
Coves de l’Espluga de Francolí

SORTEGEN:
UN FORFAIT
CIRCUIT PER
A 2 PERSONES
Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

La guanyadora
d‛aquest mes és:
Nom: .........................................................
Cognom: ...................................................
Població: ...................................................
Telèfon: .....................................................
Mail: ..........................................................

Gal·la
Escudero
d‛Igualada

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

L’Escola Joan Maragall de Vilanova del Camí va fer una sortida el
passat dia 11 de novembre a l’Espluga de Francolí. 57 alumnes de
Cicle Superior i acompanyats pels
seus professors, van visitar les Coves de L’Espluga, on van descobrir
l’evolució humana des del Paleolític fins l’actualitat a través d’au-

diovisuals que recreen escenes de
la prehistòria amb personatges
reals.
Com a complement a la visita, els
alumnes van participar activament en un taller de prehistòria,
on van poder construir una cabana neolítica o fer una pintura
rupestre, entre d’altres activitats.
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Els panallets i les castanyes a
l’Escola Pia

La setmana passada els alumnes de la Llar, Infantil i Primària
vam celebrar la Castanyada. El
dimarts vam fer la massa amb
l’ajuda d’algunes mares i àvies,
molt predisposades a ajudar-nos.
L’endemà vam ajuntar les classes apadrinades, fent així que
els padrins i els fillols elaboressin
uns deliciosos panellets. Tots els
alumnes i mestres ens vam posar
mans a la massa! A la cuina ens
els van coure. Un cop teníem els
panellets preparats, els vam posar en bossetes i ja nomes ens faltava menjar-los. Mmmmm… eren
boníssims!
Per acabar-ho de rematar, el dijous tant al matí com a la tarda,
els més petits de l’escola (la Llar,

Infantil i Primària) vam cantar,
ballar i gaudir de la representació
de la castanyada dels alumnes de
quart d’ESO. A la tarda, a la Llar
els hi van explicar el conte del
Gegant i la Castanyera i els més
grans (cicle mitjà i superior) vam
realitzar una gimcana ambientada en la castanyada que ens van
preparar els alumnes de sisè. Al
final ens vam trobar tots al pati i
ens vam omplir la panxa de castanyes. Les famílies també van poder gaudir dels nostres panellets
amb la parada que es va posar al
pati. Tot plegat, va ser una experiència nova i molt emocionant,
on tots van poder gaudir d’allò
més aportant el seu granet de
sorra a aquest projecte conjunt.

Alumnes de l’Escola Ramon
Castelltort visiten les Coves de
l’Espluga de Francolí

L’escola del Bruc ajuda en la reforestació de
Montserrat
Malauradament aquest estiu un
incendi que va cremar parts dels
municipis de El Bruc, Òdena, Castellfollit del Boix i Sant Salvador
de Guardiola.
Els mesos posteriors a qualsevol
incendi forestal són importants
per ajudar a recuperar de la millor
manera possible totes aquestes
parts cremades. Per aquest motiu
l’escola El Bruc, juntament amb
l’Asscociació de veïns de les masies de Sant Pau de la Guàrdia i
l’Ajuntament de El Bruc, participarà en un programa de reforestació
de parts cremades per l’incendi.
L’objectiu principal serà portar
llavors a la part cremada per tal
que neixin plantes amb arrel per
tal d’evitar l’erosió i d’aquesta manera ajudar a una millor regeneració de la zona. Per fer això durant el divendres 6 de novembre i
el dissabte 7 de novembre es van

elaborar unes boles amb argila,
sorra i llavors (mètode Nendo
Dango) per portar-les a la zona
per reforestar. Finalment i gràcies a l’esforç de famílies, alumnes,
mestres i de tota la gent del poble que hi va participar es van

aconseguir elaborar al voltant
d’unes 12000 boles. Un cop fetes les boles el dijous dia 12 de
novembre tots els alumnes de
l’escola es van desplaçar a Sant
Pau de la Guàrdia a deixar-les a
la zona cremada.

Danses dels alumnes del García Lorca
La celebració de la castanyada a
l’escola García Lorca sempre va
lligada a les danses populars i tradicionals. Aquest any, l’actuació
dels alumnes es va fer en el nou
Passeig Catalunya de Santa Margarida de Montbui, molt proper a
l’escola. En aquest magnífic espai
s’ha van poder encabir els gairebé 400 alumnes que té el centre
i tots els familiars que van voler
acompanyar-los.
Després de les danses, es van
menjar les castanyes, torrades per
unes mares del centre i repartides
pels alumnes de 6è que anaven
disfressats i caracteritzats de cas-

tanyeres i d’àvies i avis.
Va ser una tarda molt entranya-

ble i es va viure en un ambient de
molt bona companyonia.

Un any més, Montclar celebra la Castanyada

L’Escola
Ramon
Castelltort
d’Igualada va fer una sortida el
passat dia 4 de novembre a l’Espluga de Francolí. 44 alumnes de
Cicle Superior i acompanyats pels
seus professors, van visitar les Coves de L’Espluga, on van descobrir
l’evolució humana des del Paleolític fins l’actualitat a través d’au-

diovisuals que recreen escenes de
la prehistòria amb personatges
reals.
Com a complement a la visita, els
alumnes van participar activament en un taller de prehistòria,
on van poder construir una cabana neolítica o fer una pintura
rupestre, entre d’altres activitats.

Hi participa la Llar, Ed. Infantil i
Ed. Primària. Hem dedicat els dies
previs a aprendre cançons, recitar
poemes, dites, endevinalles i embarbussaments... Hem fet tallers
amb materials de la tardor, exposicions, quadres i composicions.
Les alumnes de 5è han preparat
totes les paperines perquè les castanyeres les tinguin ben a punt.
Fins i tot hem guarnit l’escola.
Ja és el dia de la Castanyada!!!
Les alumnes de 6è de Primària,
han preparat unes activitats per
celebrar la Castanyada a l’escola.
De bon matí i disfressades de castanyeres, han visitat els petitons
de la Llar i els han explicat la tradició, han cantat i han ballat.
A la tarda toca el torn a Parvulari i Primària. Com cada any ens
ha vingut a veure la castanyera
Quima. Ha travessat tot el bosc
per arribar fins a l’escola. Ens ha
explicat el conte d’una castanyera

amiga seva. I aquest any no ha
portat el Marrameu. Diu que s’ha
quedat a la vora del foc fet una
boleta.
Les castanyeres de 6è ens han
vingut a buscar a les aules i hem
començat els JOCS i la GIMCANA

per tot el pati.
Durant tota la setmana han estat
preparant tots aquests jocs tan
divertits!!!
Ha estat tot molt ben organitzat i
ens ho hem passat molt bé!!!
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“Fem pinya”, primera activitat
del curs a l’Escola Anoia

Lluïda festa de la Tardor a l’Escola Mowgli
Els castanyers i castanyeres han
sigut els protagonistes de la festa, on també hi ha hagut danses,
l’espectacular esmorzar de tardor
i una gimcana on ens ho hem passat d’allò més bé.
La festa de la Tardor, que pràcticament hem celebrat amb màniga curta, ha tingut els Akeles
com a principals protagonistes
amb les seves representacions a
les diferents classes del conte “La
castanyera”, que ells mateixos
havien creat i teatralitzat.
Després ens hem reunit a la pista
per fer diverses danses, des dels
Patufets fins els més grans. Algunes de les danses, després de
mostrar-les els prèviament, les
hem fet tota l’escola a la vegada,
regalant-nos molts somriures i

molta alegria.
Un cop acabades les danses ha sigut el moment d’esmorzar. Cada
classe havia preparat un esmorzar típic de tardor (amb receptes
realment sorprenents) que hem
compartit tots junts al centre de
la pista.
La part final de la festa ha si-

La castanyada
a l’escola
Torrescasana

L’AMPA de l’Ateneu col.labora
amb el Memorial Bernat Gabarró

A l’escola Torrescasana, un curs
més, celebrem la tardor i la castanyada amb diferents activitats.
Els més petits fan panellets i surten al bosc a buscar la castanyera, mentre que els alumnes de
Primària decoren l’escola. Els més
grans, els castanyers i les castanyeres de sisè, reparteixen castanyes als seus companys/es.
Des de casa, els nens i nenes creen, amb l’ajuda dels seus pares,
una figura amb elements de la
tardor.
L’exposició resulta un
èxit!

La passada setmana es va fer una
trobada entre membres de l’AMPA de l’escola Ateneu Igualadí i
Marta Ventura, representant del
Memorial Bernat Gabarró, amb
el qual l’AMPA ha col·laborat
recentment amb una aportació
econòmica sorgida de la venda
de gots solidaris, i destinada a
projectes de formació per donar
a conèixer la “sèpsia”. El Memorial Bernat Gabarró Ventura, va
néixer amb la voluntat de conscienciar i difondre la problemàtica de la sèpsia, una malaltia
que apareix com a resposta de

gut una divertida gimcana on
els padrins i fillols han hagut de
col·laborar de valent per superar
nombroses proves.
Una festa molt lluïda i que ha
acabat, com no pot ser d’altra
manera, amb castanyers i castanyeres repartint paperines de
castanyes a les famílies.

l’organisme a una infecció prèvia
no controlada, i que pot evolucionar fins a una gravetat extrema,
depenent del cas. El Memorial
aparegué arrel del cas del Bernat, un nen que va tenir la mala
fortuna d’haver de fer front, amb
només dos anys d’edat, a una leucèmia que al cap de poc temps
es va complicar amb una sèpsia.
L’AMPA de l’Escola Ateneu Igualadí s’ha sensibilitzat amb la iniciativa, i espera que el Memorial
pugui seguir sumant esforços per
lluitar contra aquesta malaltia.

A principis de mes, tots els nois i
les noies de 1r d’ESO de l’Escola
Anoia van realitzar una sortida
de tot el dia al bosc de can Macià.
Cada curs, els nois i les noies de 1r
d’ESO, en el seu primer any a l’Escola, efectuen aquesta activitat
amb la finalitat de facilitar la coneixença i la cohesió del grup. Els

nois i les noies surten caminant,
per potenciar la conversa i alhora
l’activitat física, cap a can Macià,
on realitzen jocs tradicionals que
afavoreixen la comunicació, la
cooperació i la convivència entre
tots els participants de la sortida:
alumnes i tutors del grup.

Xerrada d’Oriol Ibáñez als
alumnes d’art de 4t i de
batxillerat artístic de l’Escola Pia
Us heu preguntat mai com seria
un espectacle teatral sense il·
luminació? Us podeu imaginar
com de diferent seria una sessió
fotogràfica o la filmació d´ una
pel·lícula sense un projecte d´
il·luminació? Com seria la sessió
inaugural del Mobile World Congress sense il·luminació?
L´Oriol Ibañez, tècnic en il·
luminació, ens va fer una xerrada als alumnes de modalitat de
quart d´art i als de batxillerat
artístic per tal que coneguéssim
com era la seva professió com a
tècnic de llum, so i audiovisuals.
Oriol Ibáñez Fauquer s’ha format
a l’Escola Superior de Tècniques
de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) de l’Institut del Teatre. Ha
realitzat el cicle formatiu de grau
superior en realització d’audiovi-

suals i espectacles a l’Escola de
Mitjans Audiovisuals EMAV.
Treballa al costat de l’artista i performer Marcel·lí Antúnez (fundador de la Fura dels Baus), en un
inici com a tècnic d’il·luminació
i actualment portant la direcció tècnica de l’estudi. És també
membre de la companyia Guillem
Albà on ha dut a terme el disseny
d’il·luminació i direcció tècnica
de diversos espectacles. També
ha estat tècnic de llum, so i vídeo
en diversos espectacles, festivals i
esdeveniments reconeguts.
Ens va agradar molt tenir l´ Oriol
entre nosaltres, conèixer la seva
professió, la seva trajectòria i els
consells que ens va donar de cara
als nostres futurs estudis i a les
sortides professionals.

Casal Nadal 2015
Manualitats, cuina, tallers.... i molt més!!
Els vostres fills passaran un Nadal més divertit que mai!!!
Dates
Horari
Grup A
Grup B
Preu activitat

28, 29 i 30 de desembre 2015.
De 9.00 h a 13.00 h.
Nens i nenes de P3, P4 i P5.
Nenes de 1r, 2n i 3r de Primària.
45€.

Data límit per inscripció i pagament: 11/12/15
(Per a més info truqueu a la secretaria o consulteu la nostra web: www.montclar.org)
*El centre es reserva el dret de cancel·lació de l’activitat si el nombre d’inscripcions
és insuficient per tirar-la endavant
Montclar: Crta. B-222, Km. 1 – 08719 (Jorba) Telf. 93.803.38.66 secretaria@montclar.org - www.montclar.org
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Tardor, Castanyada, sortides... al Monalco
Al llarg del mes d’octubre, tots
els nens i les nenes, de la Llar,
d’Infantil i de Primària, han dut a
terme diverses sortides, activitats
i tallers relacionats amb la Tardor
i la Castanyada.
Sortides:
La classe dels Pingüins i la classe
dels Ossets van anar d’excursió
a La Censada. Tot passejant pel
bosc, van trobar “la Castanyereta”, van escoltar els ocells, olorar
plantes aromàtiques i van trobar
pinyes rosegades pels esquirols.
Els Tigres i els Dofins van anar
d’excursió a Can Puig: passejada
pel bosc buscant castanyes, taller
de panellets, corona de tardor per
endur-se a casa i, per acabar el
dia, una festa amb la Maria Castanyera.
Els Peixos i les Tortugues van fer
una excursió a Les Quingles, que
és la Masia del Sr. Tronc, el guardabosc. Ell ens va explicar en què
consisteix la seva feina i un munt
de secrets del bosc i que l’hem de
cuidar molt.
Tallers, jocs, danses, contes,... en
plena natura, tot plegat.
Uns dies fantàstics!!!
A l’escola, els nens i les nenes de
la Llar i d’Infantil van fer racons
de la tardor, van tastar fruits secs
i van elaborar els típics panellets,
tot esperant la Castanyada, una
de les festes tradicionals que celebrem.
El divendres 20 d’octubre ens va
visitar LA MARIA CASTANYERA
i vam anar a collir castanyes al
nostre bosquet i ens va explicar

Sortida Castanyada Cicle Mitjà
dels Maristes

Els passat 29 d’octubre els alumnes de cicle mitjà del Col·legi
Maristes vam celebrar la Castanyada al bosc.
Caminaven desitjant arribar al
nostre destí, observaven la natura i els diferents colors dels paisatges de la tardor.
A mig camí, vam aturar-nos per
gaudir d’un esmorzar que ens va
donar energies per poder continuar.
A l’arribar al bosc, van construir
moltes històries. Després vam
cantar i ballar amb les cançons
de la tardor i de la Castanyera.
Els nens i les nenes de Primària
van celebrar la Castanyada tot
menjant castanyes i panellets al
pati de l’escola. I com ja és tradició, els alumnes de 6è van fer
una exposició de treballs elaborats amb productes de la tardor,

tots ells molt originals i creatius.
A partir de la 2ª quinzena de novembre hi haurà una petita mostra d’aquests treballs a la Biblioteca d’Igualada.
Per acabar la jornada, la Maria
Castanyera va repartir castanyes
a tothom, tot esperant retrobarnos l’any vinent.

unes cabanes molt boniques on
més tard dinaven amb els amics.
No van oblidar les postres: castanyes i panellets!!!
Va ser un dia per gaudir, jugar i
compartir vivències amb tots els
companys.
Al tornar alguns alumnes comentaven que havia estat genial, altres que ja esperaven la pròxima.
A la pàgina web hi ha un vídeo
on podem veure un petit recull de
fotografies de l’excursió.

Alumnes de 3r i 4t de primària
de l’Acadèmia Igualada visiten
el Poble Espanyol

Setmana del medi ambient a l’Escola Ateneu
Com a Escola Verda que som, enguany hem dedicat tota l’escola
la setmana del 2 al 6 de novembre a conscienciar als alumnes
sobre el malbaratament dels aliments.
El tema ha estat escollit en una
reunió ordinària de delegats
verds i, posteriorment, traslladat
al Comitè Ambiental, amb representació de famílies de l’Escola.
Hem iniciat el tema amb la visualització d’un vídeo per tal d’encetar una reflexió a les aules i
cada cicle ha treballat diferents
aspectes del malbaratament alimentari.
A Educació Infantil hem treballat
a partir del conte «En Pere llepafils» i organitzats en diferents
grups hem buscat alternatives
per ajudar al Pere a no llençar
menjar.
Els alumnes de Cicle Inicial hem
escoltat el conte «El Pepet Xinxeta i el menjar» i durant les tardes
ens hem organitzat en diferents
tallers: «Què es menja al món?»,
«Pensa, compra, cuina i menja» i
«Recipes with left overs».
A Cicle mitjà els alumnes hem re-

alitzat un seguit de tallers sobre
bones pràctiques i les diferents
fases del consum dels aliments.
També hem treballat les dades
estadístiques del malbaratament
d’aliments al món, fent una comparació entre països.
Els alumnes de Cicle Superior després de veure el vídeo «El menjar
que llencem» hem realitzat una
investigació en diferents bars,
restaurants, comerços i menjadors escolars per conèixer què en
fan del menjar que els sobra.
Al menjador de l’Escola hem dut a
terme el projecte «Pesa i pensa» i,

per classes, cada dia hem recollit
el que ens ha quedat al plat i ho
hem pesat. Posteriorment n’hem
fet una reflexió.
Les famílies de l’Escola també hi
han col·laborat, fent la reflexió
a casa amb els fills, a partir d’un
escrit i d’un vídeo, i participant
en el concurs de receptes amb
l’aprofitament de les sobres, tal i
com feien abans els nostres avis
i besavis.
Per finalitzar la setmana de treball hem fet un intercanvi de les
activitats realitzades, tot explicant-les al cicle més proper.

Els alumnes de 3r i 4t de primària
de l’Acadèmia vam anar a Barcelona per visitar el Poble Espanyol. A l’arribar vam esmorzar a
la plaça Major on vam conèixer
els monitors que ens guiarien
durant el matí. En primer lloc, tot
passejant, vam poder apreciar
els diferents estils arquitectònics
característics d’arreu d’Espanya,
així com els tallers artesanals
més típics de la zona: pelleteries,
fusters, tallers de vidre i ferro, etc.
Seguidament, vam aprendre què
són els vitralls i de quina manera
s’elaboren. Com que no els podem fer igual que els artesans,
ens varen ensenyar a fer-los d’una
manera més senzilla. Primer, vam
dibuixar sobre un full, tres línies
que no es podien creuar, que di-

vidien un rectangle en 4 parts.
A cada una hi vam escriure una
inicial que corresponia amb el
color que utilitzaríem per a pintar (blau, vermell, verd i transparent). Després de traspassar les
línies al vidre, vam començar a
pintar amb pinzell per donar un
acabat llis i amb esponja per tal
que quedés rugós.
Així vam obtenir uns fantàstics
vitralls per ensenyar a les famílies
tot el que havíem après.
Després de dinar a una zona
de pícnic les monitores que ens
acompanyaven, dues estudiants
de CFGS d’Educació Infantil de
l’escola, ens varen preparar uns
jocs tradicionals per fer junts... Ho
vam passar pipa!

9
L’Escola Pia han participat al programa S’Cool
Lab del CERN a Ginebra
Entre els dies 27 i 29 d’octubre
un grup de 32 alumnes de batxillerat, 4 exalumnes i 2 professors
de la nostra escola han estat a
Ginebra amb l’objectiu de participar en el programa del CERN
(Centre Europeu de Recerca Nuclear) anomenat S’Cool Lab.
Les nostres activitats al centre de
recerca estaven programades pel
dia 28, motiu pel qual el dia de
la nostra arribada, el 27, el vam
poder dedicar a explorar la ciutat de Ginebra i recórrer el seu
centre històric i part de les rodalies. D’aquesta manera vam tenir
l’ocasió de visitar la catedral de
Saint Pierre i el palau de les Nacions Unides entre d’altres llocs
representatius de la ciutat.
El dia 28, tal com estava previst,
vam arribar a les instal·lacions
del CERN al matí, on vam ser rebuts per l’investigador de física
de partícules Dr. José Salicio, que
ens va parlar sobre l’organització, el funcionament i els plans
de futur de la institució. Posteriorment vam ser traslladats a
l’edifici on la NASA (l’agència
espacial nord-americana) i el
CERN controlen conjuntament
l’experiment AMS-2 que es troba
a bord de l’estació espacial internacional (ISS). En aquest lloc
vam tenir el privilegi de coincidir
amb el Nobel de física Dr. Samuel
C.C. Ting, que va rebre el premi

l’any 1976 pel descobriment d’un
seguit de partícules elementals
ultra massives. Per acabar el matí
vam ser traslladats al centre de
criogènia del CERN on els tècnics
i alguns dissenyadors ens van explicar el funcionament dels electroimants que acceleren i dirigeixen els feixos de protons que es
fan col·lissionar en els diferents
experiments.
Després d’una pausa per dinar
tot el grup es va reunir amb un
grup d’investigadors a les instal·
lacions del programa S’Cool Lab,
on vam poder realitzar tres experiments relacionats amb la recerca de partícules del CERN. En un
es va estudiar la trajectòria de les
partícules carregades en presència de camps electromagnètics.

En un altre vam poder construir
nosaltres mateixos uns petits detectors de partícules, per després
observar-ne un altre d’altes prestacions i construcció professional.
En l’últim experiment s’analitzaven les propietats dels raigs x com
a exemple de partícules d’alta
energia. En cada una d’aquestes
pràctiques els alumnes havien de
fer prediccions del que passaria
en diferents condicions per tal de
després contrastar les seves teories amb la realitat experimental
que ells mateixos observaven.
En conjunt el viatge ha estat una
experiència inoblidable i podem
sentir-nos orgullosos d’haver estat una de les sis primeres escoles
d’arreu del món en participar en
aquest nou programa del CERN.

Festa de la Tardor a l’Escola
Pompeu Fabra

El darrer dijous 29 d’octubre vam
celebrar la tradicional Festa de la
Tardor a l’escola. Enguany, prenia
importància el “Tastet de fruits
de tardor” que celebrem cada 3
cursos escolars. A través d’una
gimcana organitzada per grups
d’Educació Infantil o d’Educació
Primària, vam tenir l’ocasió de
tastar un bon grapat de fruits
típics de l’estació de l’any: nous,
avellanes, moniato, codony, magrana… Cada alumne/a duia la
seva cullereta i el seu tovalló per
fer un bon tast. L’alumnat de 5è
i 6è eren els encarregats de les
paradetes dels fruits i de conduir cada grup, amb un nom d’un
dels fruits, per tot el recorregut.
Finalment, vam obrir la porta de
la pista del pati per convidar als
familiars a gaudir de la dansa de
“La castanyera” tots plegats. Pri-

mer vam mostrar la coreografia
i després els familiars que van
voler, van poder col·locar-se al
centre de la rotllana del nivell del
seu fill/a per ballar amb nosaltres. Amb més, vam comptar amb
uns fanalets de tardor construïts
durant el matí. Per finalitzar la
jornada vam oferir un petit tast a
les famílies a l’entrada del centre.
Al llarg de la setmana, les famílies van poder participar de la festa creant el seu mòbil de tardor,
amb elements típics del bosc de
tardor. A aquesta decoració es va
afegir una bona presentació de la
festa al vestíbul de l’escola. Les
famílies van poder veure les seves
creacions i voltar per l’interior de
l’escola el mateix dia al migdia.
Una festa de tardor per aprendre
nous fruits i conèixer nous sabors!

Taller “Contes sobre la pell” a l’Escola del Bosc

L’Escola Anoia i el medi ambient

El passat dissabte, dia 7 de novembre, una vegada més, l’Escola del Bosc de Rubió va obrir les
seves portes a una bona colla de
famílies interessades en participar del taller de “Contes sobre la
pell” de la mà de l’educadora de
massatge infantil (AEMI) i educadora infantil, Montse Albareda. Aquest va ser el segon taller
que es va dur a terme i que forma
part d’un seguit de propostes dins
del programa “Deixem-nos de teoria”.
Nens i nenes d’entre 2 i 5 anys,
acompanyats dels seus pares,
van poder gaudir de petits contes
i cançons sobre la panxa, l’esquena, les cames o els braços i d’una
manera lúdica descobrir diferents
efectes sobre la pell a través del
conte. L’objectiu del taller era poder conèixer una manera diferent
d’explicar i escoltar contes.
El taller va constar d’una primera part pràctica, seguidament, i
aprofitant un fantàstic dia de sol,
els infants van sortir a jugar fora
de l’escola gaudint d’un espai genial mentre els adults compartien
una bona estona amb la Montse

L’Escola Anoia forma part de la
xarxa de centres de Catalunya
amb el distintiu d’Escola Verda,
que ens identifica com a centres
que treballem per millorar la
nostra relació amb el medi i que
avancem cap a la sostenibilitat.
És dins el marc d’Escola Verda que
nosaltres també participem en el
Projecte Rius, que és un projecte
d’educació ambiental destinat a
la preservació dels nostres rius: es
tracta de conèixer quin és l’estat
de salut de l’aigua del riu i de la
ribera, detectar possibles proble-

sobre la importància de comunicar-se amb els fills a través del
tacte. Petites estratègies i pautes de com, quan, on i amb qui...
obriren un ventall de possibilitats
a tots els pares a l’hora d’explicar
contes i enfortir vincles afectius
de la manera més divertida.
Partint de la mateixa demanda de les pròpies famílies, es va
deixar, per a una propera ocasió,
aprofundir en més temes relacionats amb el tacte.

Us recordem que el proper dissabte, dia 21 de novembre, tindrà lloc
un nou monogràfic dins la nostra
escola de pares, indicat per a mares, pares, professionals de l’educació i totes aquelles persones
que hi puguin estar interessades,
emmarcat dins el mateix projecte
de “Deixem-nos de teoria” i que
porta com a títol “L’Aprenentatge de la mirada, on soc?” a càrrec
d’Assumpta Llorens. Les inscripcions ja estan obertes.

màtiques i què podem fer per millorar-los.
Aquest mes d’octubre, i amb alguns alumnes de 1r d’ESO, hem
fet la primera inspecció del curs
del tram de la riera d’Òdena que
l’Escola Anoia té adjudicat dins el
Projecte Rius. Hem fet la recollida
de dades que presentem a la coordinació del projecte, com el pH,
els nitrats, etc. i també hem relacionat tota aquesta tasca amb el
currículum de la matèria de Ciències Naturals.

Descobreix Igualada... i més!

La històrica i captivadora Travessia de Sant Roc

Carmel·la Planell
Historiadora
i fotògrafa

La històrica Travessia de Sant
Roc, altrament carrer de Sant Roc,
és tal vegada un dels racons més
captivadors i potser intimistes de
la nostra ciutat i, per descomptat,
un dels destins amb més petjades
històriques com a conseqüència
d’haver estat un dels primers emplaçaments de dies abans de la
construcció de les segones muralles. En aquest sentit, a finals del
segle XIII, unes preliminars fonts
documentades et parlen d’aquest
espai com “La Plaça”, un indret de
fet –aleshores- no gens definit en
la seva funcionalitat i d’un difícil
imaginari en tant que possible punt
de confluència, ateses les seves
dimensions. Tanmateix, en cap
cas no es pot passar per alt el fet
que devia de ser una de les primeres places de la Vila d’Igualada
i, ben cert és que la seva importància queda avalada pel magnífic
conjunt arquitectònic que ha arribat, tan esplèndidament ben conservat, fins als nostres dies.
Així doncs, l’interès del lloc, al
costat del reconeixement al notable pols vital que se li ha concedit
recentment, radica sobretot en la
circumstància de ser un dels més
clars exponents dels antics traçats
de carrers i places de l’Edat Mitjana. La herència d’aquell model
urbanístic medieval, a pesar dels
diferents episodis de restauracions que hagin pogut operar sobre aquesta zona, encara et per-

met d’evidenciar una localització
singularment diferenciada per dues
zones d’ús. L’una, el magnífic portal
d’austeres i retretes formes que dibuixen la simplicitat d’un robust arc
escarser, que suporta el pes d’uns
edificis superiors que donen a la
Plaça de l’Ajuntament i a la mateixa
Travessia; i l’altra, una atractiva porxada de pilars significativament desiguals que serveix d’aixopluc per als
vianants, sota el seu sòlid embigat
de fusta, i que et regala una via
lliure en forma de carrer per al passeig o el descans. I, a banda i banda, d’aquesta successió de pilars i
suports de velles bigues t’hi trobes
molt ben repenjades unes modestes
fileres de cases –de no més de dues
plantes- que s’observen fit a fit des
de fa uns quants segles i amaguen
en els seus fonaments uns increïbles i quasi enigmàtics passadissos i
estances sota muralla.

© Carmel·la Planell
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Demà dissabte, concert solidari contra la SIDA Arriben les Festes de Sant Eloi
MASQUEFA / LA VEU

Demà dissabte dia 28 de novembre a partir de les 23.00h,
al Casal de Joves de Masquefa, per commemorar el Dia Internacional de la lluita contra
la SIDA que es celebra l’1 de
desembre, us volem proposar una bona manera de fer
sentir la nostra veu per tal de
lluitar contra una de les malalties més perilloses, i a la
vegada més desconeguda,
del s. XXI, la SIDA. Res millor que la música per donar a
conèixer aquesta malaltia, per
donar suport als i les portadores del virus i per conèixer al-

guns consells per la prevenció
d’aquesta i altres malalties de
transmissió sexual.
MÚSICA CONTRA LA SIDA,
és un concert solidari, no només amb la lluita contra la
SIDA, sinó que també amb
aquella gent que ho necessita. Per això, per tal de poder
entrar al concert s’haurà de
“pagar” entrada. Una entrada
solidària, per tal de col·laborar
amb el Grup de Voluntaris de
Masquefa, que a través de
donacions dels masquefins i
masquefines, reparteixen aliments i altres productes de
primera necessitat a la gent

del poble que més ho necessita. Així doncs, aquesta entrada solidària no es paga amb
euros, sinó aportant material
escolar (bolígrafs, llibretes,
gomes d’esborrar...) joguines
(poden ser usades sempre i
quan estiguin en bon estat) o
productes d’higiene personal,
com poden ser el sabó, xampú, pasta de dents etc...
Actuaran al concert els grups
KOMBA’T: Rock, Ska i Reggae amb esperit revolucionari,
antifeixista, anti-racista, antimasclista des de Molins de Re
i Trast un grup de mestissatge
festiu format al Baix Llobregat,

Els infants surten a jugar al carrer
MASQUEFA / LA VEU

Masquefa es va sumar, dissabte 21 de novembre, a la commemoració del Dia Universal
dels Drets de l’Infant. L’edició
d’enguany reivindicava el ‘Dret
al lleure’ i per aquest motiu es
van organitzar jocs i tallers a
peu del carrer Crehueta des de
2/4 de 5 de la tarda fins a les
7 del vespre. La convocatòria,
va aconseguir la participació
de molts infants acompanyats
de les seves famílies. S’hi van
fer jocs tradicionals i de carrer,
tallers de manualitats, gimnàstica, música i un espai de dibuix,
entre d’altres activitats. Per berenar es van repartir creps i pa

Aquest divendres 27 de novembre, un dia abans de l’inici de les Festes de Sant Eloi,
es farà una jornada de donació solidària de sang. Tothom
que en vulgui donar s’haurà
d’aproximar a la Sala Polivalent de 10 del matí a 2 de la
tarda i de 4 de la tarda a 9 del
vespre.
La sang és vital
Els hospitals i clíniques de Catalunya necessiten, cada dia,
un mínim de 1.000 donacions
de sang pels malalts que s’han
sotmès a una intervenció o per

L’Ajuntament de Masquefa ja
té tot a punt per la tercera edició de la Festa de Sant Eloi,
que es farà el cap de setmana
del 28 i 29 de novembre.
La festivitat, recuperada fa
dos anys amb gran èxit de
participació, té com a objectiu fer memòria dels orígens
industrials de Masquefa i, al
mateix temps, dinamitzar el
comerç. És per això que l’epicentre serà La Fàbrica Rogelio Rojo i els seus voltants,
un lloc emblemàtic testimoni
del procés d’industrialització
d’una vila que, fins a l’entrada en funcionament d’aquesta
factoria, l’any 1922, havia viscut majoritàriament de la vinya
i els cereals.
La celebració s’organitza amb
motiu de la festivitat de Sant
Eloi, patró de la metal•lúrgia,
activitat a la qual es dedicava la fàbrica, on van treballar
generacions i generacions de
masquefins. Els mateixos treballadors havien celebrat du-

rant anys aquesta festa patronal.Arriben les Festes de Sant
Eloi
Mercat de Sant Eloi i activitats
Tot el dissabte i el matí de diumenge els comerciants masquefins trauran la parada al
carrer per instal•lar-se davant
del CTC, a l’avinguda Catalunya. Allà mostraran els serveis
i productes que ofereixen.
També durant tot el dissabte i
diumenge, el jardí del CTC es
convertirà en un gran mercat
amb artesans vinguts d’arreu
de Catalunya. A més, tant dissabte com diumenge, hi haurà
una mostra d’oficis antics relacionats amb el ferro, el foc i els
metalls.
Per dinamitzar aquest mercat,
durant tot el cap de setmana
hi haurà diferents cursos, tallers, animacions, concursos,
concerts i atraccions pels més
petits. També, tant dissabte
com diumenge, es podrà visitar el Centre d’Interpretació de
la Fàbrica Rogelio Rojo.

El “Masquefa sona bé” tindrà
tercera edició
MASQUEFA / LA VEU

amb xocolata. Durant la celebració, organitzada pel Centre
d’Esplai Giravolt i amb el suport

de l’Ajuntament, els nens i nenes de l’esplai van llegir el manifest pel Dret dels Infants.

Avui divendres, jornada solidària de donació
de sang
MASQUEFA / LA VEU

MASQUEFA / LA VEU

les persones que s’han de sotmetre a transfusions. És per
aquest motiu que el Banc de
Sang i Teixits de Catalunya,
l’Ajuntament de Masquefa i
l’Associació de Donants de
l’Anoia, amb la col·laboració
de diverses entitats, empreses i comerços, han organitzat
aquesta jornada solidària.
Programació d’Activitats
Matí
10 h Inici de la Donació.
10 – 12 h Visita dels alumnes
de cicle superior de les escoles del municipi.
10 – 13 h Rocòdrom inflable.

10 – 14 h Recollida solidària
de joguines noves i mostra de
vehicles. A càrrec de Protecció Civil.
12 h Acte d’inauguració.
Tarda
16 h Inici de la Donació.
16.30 - 19.30 h Rocòdrom inflable.
17 h Xocolatada popular. Col·
laboren: Bar-Restaurant Cal
Ramon, Condis-Cal Salvador
i Punt Taronja.
19 h Lliurament del premi del
concurs de dibuix.

El Masquefa sona bé tindrà
tercera edició i començarà el
mes de març de l’any que bé.
S’ha decidit després de l’èxit
que també ha tingut aquesta
segona edició que va acabar
aquest diumenge, 22 de novembre, amb el setè concert.
En aquest cas, l’actuació va
anar a càrrec de la Terrassa 48 Orquestra de Cambra
(OCT48), que va omplir la
Sala Polivalent amb més de
200 persones.

Aquesta iniciativa ha ofert i
seguirà oferint l’oportunitat,
als masquefins, d’escoltar diferents estils de música, representants de formacions i
diversos intèrprets.
‘Masquefa sona bé’ tindrà tercera edició
Masquefa sona bé s’ha consolidat com una manifestació
cultural que eixampla i estén
la divulgació musical a la nostra vila.

Apunta’t al Gran Recapte
MASQUEFA / LA VEU

Masquefa se sumarà aquest
divendres i dissabte, 27 i 28
de novembre, al gran recapte
que organitza el Banc d’Aliments de Catalunya per donar resposta a les urgències
alimentàries de les persones
més necessitades.
A Masquefa hi haurà nombro-

FORMACIONS AULES OBERTES

sos voluntaris que durant els
dos dies estaran a les portes
de diferents comerços de la
Vila, recollint el que les persones bonament puguin aportar.
Els organitzadors fan una crida a la generositat dels masquefins per tal de cobrir les
necessitats del major nombre
de persones possible.

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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Anoia Sud

Trobada del bombers als
Hostalets de Pierola

Conferència sobre Neus Català
a Sant Martí de Tous
SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

L’associació “Amics de Tous”
us proposa assistir a la conferència sobre les lliçons de vida
d’una dona rebel, inconformista, dona d’acció, organitzadora, militant, supervivent,
incansable, lluitadora per les
llibertats i la justícia, i memòria viva de les dones que van
fer la resistència durant la 2a
Guerra Mundial i van ser deportades als camps de concentració nazi. Neus Català,
pagesa del Priorat com ella
mateixa es defineix, és una supervivent centenària del camp

d’extermini de Ravensbruck
i ha rebut la Medalla d’Or de
la Generalitat d’enguany, coincidint amb els 100 anys del
seu naixement. La periodista
Rosa Vendrell ens parlarà del
perfil humà d’aquesta dona en
una xerrada acompanyada de

fotografies, videos i lectures
en veu alta sobre l’exil·li, la
resistència i la vida als camps
de concentració. La Rosa ha
liderat una campanya per “redecorar” els salons de plens
municipals, també amb retrats
de personatges femenins, i ha
aconseguit la unanimitat de
tots els grups municipals de
Subirats, on ella viu, per posar
el retrat de la Neus Català en
aquest espai tan simbòlic.
La conferència es realitzarà
aquest divendres, 27 de novembre, a les 19.00h, al Casal
de Tous.

Dinar d’homenatge a la gent gran a Orpí
ORPÍ / LA VEU

Aquest diumenge tindrà lloc el
dinar d’homenatge a la gent
gran obert a tots els veïns
d’Orpí per homenatjar els majors de 65 anys.
el dinar constarà d’amanida
de tardor amb vinagreta de

magrana, rostit de pollastre
amb castanyes i bolets, pastís de carbassa, pa, vi, aigua,
cafè i gotes i tindrà un preu de
15 euros els adults i 5 els menors.
A la tarda, a apartir de les 5,
s’oferirà un espectacle d’hu-

mor a càrrec de TRENTA10MARIANTONIA.
Reserves: per e-mail a festes.
orpi@gmail.com, via missatge
al facebook del Fornet Vermell
o de Festes Orpí i al telèfon
633.36.73.22

ELS HOSTALETS DE P / LA VEU

El passat divendres els diferents cossos de bombers de la
zona es van trobar als Hostalets
de Pierola. El motiu de la reunió
va ser la presentació del documental “El gran silenci, Horta
de Sant Joan”, un treball televisiu que per primera vegada
dóna veu als bombers que  van
treballar a contrarellotge per
controlar l’incendi d’Horta de
Sant Joan del 2009. Entre ells,
parla Josep Pallàs, de la unitat
GRAF Lleida, l’únic supervivent
d’aquell accident que va provocar la mort de cinc bombers.

També ho fa el cap dels GRAF,
Marc Castellnou, que ha anat
125 vegades al lloc de l’atrapament mortal per analitzar-ne les
causes i extreure’n lliçons per al
futur. Entre tots expliquen com
va funcionar l’operatiu els primers dies d’aquell incendi. Podeu veure el documental, aquí.
Els bombers van ser rebuts per
l’Alcalde, Daniel Vendrell, que
va donar les gràcies en nom de
tota la Corporació hostaletenca
als membres dels diferents cossos per la seva gran feina i la
seva dedicació

L’Ajuntament d’Orpí congela les taxes
ORPÍ / LA VEU

L’Ajuntament d’Orpí va aprovar en ple el manteniment de
les taxes municipals. Es va
plantejar què fer amb les taxes d’escombraries, l’IBI, l’aigua i l’impost sobre vehicles

de tracció mecànica, i l’Ajuntament va considerar que no
era el moment d’exigir més
esforços als seus conciutadans. Així per unanimitat es va
aprovar el manteniment de les
taxes municipals.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE
C/ Gaspar Camps,31
08700 Igualada
93 803 21 98

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

Joan
Ribé
d’Igualada

Felicitats!
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Alta Anoia

L’alumna Laura Creus, de l’Institut de Calaf,
premiada a la Universitat de Lleida
CALAF / LA VEU

L’alumna de l’Institut de Calaf
Laura Creus, rep un premi de
la Universitat de Lleida pel seu
treball sobre l’escoliosi
Laura Creus, alumna del Institut Alexandre de Riquer de
Calaf, ha estat guardonada
en la 12a edició dels Premis
a Treballs de Recerca d’Estudiants de Batxillerat i Cicles
Formatius de Grau Superior
convocats per la Universitat
de Lleida.
El seu treball “El desconegut
món de l’escoliosi”, tutoritzat
per Rosa Guillamon, ha estat
premiat dins l’àrea de Salut i
Nutrició. L’autora realitza un
estudi tant de la malaltia com
del seu tractament al llarg de
la història i analitza les teràpies actuals a través del seguiment de diversos casos reals.
L’acte de lliurament dels pre-

CALAF / LA VEU

mis es va celebrar el passat
13 de novembre al Saló Víctor
Siurana de l’Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida
i va estar presidit per la vicerectora d’Estudiantat, Neus
Vila, amb la presència del president del Consell Social de la
UdL, Ramon Roca, i el delegat

d’Ensenyament, Miquel Cullerés.
Des de l’INS Alexandre de Riquer de Calaf volem felicitar
la Laura pel premi obtingut i
animar-la a perseguir els seus
somnis amb la il·lusió i l’esforç
que ha mostrat en la realització d’aquest treball.

Els gegants de l’Anoia es van reunir als Prats de Rei
PRATS DE REI / ROGER VAZQUEZ

El passat 8 de novembre, la
vila dels Prats de Rei, va acollir la Trobada de Gegants i
Capgrossos de l’Anoia, convertint-se en el punt de reunió de les colles geganteres,
gralleres i de capgrossos de
la comarca i portant, després
de molts anys, la trobada a les
terres de l’alta Anoia.
La festa va començar de bon
matí. A quarts de deu, van arribar les primeres colles participants i a les deu, la plaça
major, ja estava plena de gegants i capgrossos, vinguts
des de Calaf, Capellades,
Copons, Igualada (Bisbalet),
la Beguda, la Llacuna, Masquefa i Vilanova del Camí. A
dos quarts de dotze, després
d’haver agafat forces amb un
bon esmorzar, repicaven les
campanes de l’església per
donar el tret de sortida a la

cercavila que, encapçalada
pels gegants amfitrions -en
Martí, la Maria, l’Ermengol i la
Joana-, va recórrer gran part
dels carrers del municipi. A
quarts d’una la comitiva va arribar de nou a la plaça major.
Els parlaments, a càrrec de

l’alcaldessa de la vila i un representant de la Coordinadora
de Gegants i Capgrossos de
l’Anoia, els balls de lluïment,
la ballada conjunta de totes
les colles participants i l’entrega de recordatoris, van cloure
la trobada.

Jornades sobre l’ús de medicaments a Montmaneu
MONTMANEU / LA VEU

Amb la col·laboració del Consell
de Col·legis de Farmacèutics
de Catalunya i el Servei Català
de la Salut (CatSalut), s’ha dut
a terme al municipi de Montmaneu tres xerrades informatives
els dies 6, 13 i 20 de novembre
sobre “el bon ús dels medicaments”, “la importància de seguir bé els tractaments” i “Que
cal saber sobre la hipertensió
arterial”. Les xerrades han estat
impartides per la farmacèutica
Cristina Torne Ribé i han tingut
una bona acceptació pels veïns
de Montmaneu.

Bitxets14 ens convida aquest
dissabte a la seva festa
d’aniversari
L’associació Bitxets14, formada per famílies amb nadons i
nens petits, arriba aquest mes
de novembre al seu primer
any d’existència.
Durant aquests dotze mesos
ha organitzat nombroses activitats dirigides als més petits
i també a les seves famílies,
i volen celebrar aquesta data
especial amb un acte obert a
tothom aquest dissabte 28 de
novembre. Les activitats començaran a les 17.30 h, amb
la xerrada “Joguines per viu-

re”. Montse Camps parlarà de
quines són les joguines més
adequades per a cada edat,
partint del moment evolutiu en
què es troba cada infant. Un
tema ben interessant, i més
ara que s’apropen les festes
nadalenques…
A continuació hi haurà una xocolatada per a tots els assistents, i d’altres sorpreses que
s’aniran descobrint durant la
tarda.
L’acte és gratuït i tindrà lloc a
la Unió Calafina (Avda. de la
Pau).

La nova edició de la Casa
d’Oficis de Calaf se centrarà en
la dinamització sociocultural
CALAF / LA VEU

El proper 30 de desembre començarà al Centre de Recursos per a l’Ocupació una nova
edició de la Casa d’Oficis, dirigida a joves menors de 25
anys. Després de dos cursos
dedicats a les energies renovables, en aquesta ocasió els
participants es prepararan en
l’àmbit de la dinamització sociocultural.
Com sempre, el programa durarà un any: el primer semestre estarà dedicat a la formació
teòrica —i els alumnes rebran
una beca d’assistència—, i
el segon inclourà la formació
pràctica —amb un contracte
de formació, amb una retribució del 75% del salari mínim
interprofessional. La formació teòrica és molt completa

i consta de continguts sobre
cultura i festes, programació
cultural, lleure (carnet de monitor de lleure, manipulació
d’aliments), serveis socials
a la comunitat (dinamització,
impuls a la igualtat d’oportunitats, getsió de conflictes),
educació ambiental i activitats
esportives (CIATE, carnet de
socorrisme).
Poden accedir a la Casa
d’Oficis els joves menors de
25 anys amb estudis mínims
d’ESO, inscrits com a demandants d’ocupació al Servei
d’Ocupació de Catalunya. Les
places són limitades, i les inscripcions s’han de fer al Centre de Recursos per a l’Ocupació (C/ Xuriguera, 42 – tel. 93
869 82 49).

L’Alta Anoia es queda sense
ràdio amb el tancament de
Ràdio Altiplà
CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

Després de setze anys de vida
tanca Ràdio Altiplà.
El ple municipal del passat
mes de setembre de l’Ajuntament de Calonge de Segarra
va aprovar el cessament de
l’activitat i el tancament dels
estudis, ubicats a Dusfort.
Ràdio Altiplà va néixer ara fa
16 anys arran d’una proposta
conjunta dels municipis que
conformen la Mancomunitat
Intermunicipal
Segarrenca.
Va començar fent programes
de producció pròpia els caps
de setmana i ràdio fórmula i
connexions amb els butlletins
informatius durant la resta de

dies. Amb l’arribada de la crisi
les dificultats econòmiques es
van anar fent envidents. L’any
2009 es va signar un conveni
entre la Mancomunitat i l’entitat Gestora de Serveis de Comunicació en què la Mancomunitat aportaria subvencions
per al manteniment de l’emissora. Però l’any 2012 Gestora
de Serveis de Comunicació va
renunciar a la gestió de l’emissora i la Mancomunitat tampoc
mostrava un interès per l’activitat. L’ajuntament de Calonge
no pot assumir ni els costos de
l’emissora ni la seva gestió fet
que ha provocat el seu tancament.
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Els Pastorets de Calaf enceten la celebració del 90è. aniversari
Diumenge tindrà lloc la I Jornada de Pastorets de Catalunya amb ponències, una representació i degustacions
CALAF / LA VEU

Els Pastorets de Calaf engeguen aquest diumenge, dia
29 de novembre, la celebració
del 90è. aniversari de la primera representació, el Nadal
de 1925.
El Casal de Calaf, aquest diumenge bullirà d’activitats relacionades amb els pastorets de
Calaf i de la resta de Catalunya.
Durant el matí es celebrarà la
1ª. Jornada de Pastorets amb
les següents ponències sobre
diverses temàtiques relacionades amb el pastorets.
PROGRAMA
- 9.00 a 10.00h - Servei d’es-

morzar al Cafè del Casal i visita guiada a les instal·lacions,
per a qui ho desitgi.
- 10.00h - Presentació a càrrec del President del Casal de
Calaf i de Josep Garriga, director dels Pastorets de Calaf
2015.
- 10.20h - “Pastorets, el secret
d’un fenomen”. A càrrec de
Lleonard del Rio, President de
la Coordinadora de Pastorets
de Catalunya.
- 10.50h - “Els Pastorets i el
teatre nadalenc de tradició
medieval”. A càrrec de Lenke
Kovács, Comissària del Centenari 2016 de Folch i Torres.
- 11.20h - “Vivència dels Pastorets en un entorn petit”. A
càrrec de Mateu Fité, presi-

Inscripcions per al Programa
de Garantia Juvenil de Calaf,
per a joves de 16 a 29 anys
CALAF / LA VEU

El passat dijous, 19 de novembre, es va dur a terme
a la Sala Felip de Calaf una
jornada informativa sobre el
Programa de Garantia Juvenil,
una iniciativa europea que vol
reduir l’atur juvenil. El programa va dirigit a joves de 16 a 29
anys que no estan treballant i
tampoc estudiant.
La jornada estava dividida
en dues sessions. La primera, conduïda per l’assessor
i consultor d’empreses Lluís
Torrent, pretenia presentar a
les empreses el conjunt d’actuacions i mesures dirigides a
l’estímul de la contractació de
joves. Aquestes actuacions i
mesures per incentivar la inserció laboral poden reduir les
cotitzacions a la Seguretat Social de l’empresa fins al 100%
i fomenten els contractes formatius.
La segona sessió va anar a

càrrec de la Impulsora del
Consell Comarcal de l’Anoia
del Programa de Garantia Juvenil, Raquel Pérez, i estava
dirigida als joves i als pares i
mares per tal de presentar-los
els avantatges d’estar inscrits
al Programa de Garantia Juvenil, així com els diferents
itineraris que contempla el
programa: formacions, formacions amb pràctiques, emprenedoria i ofertes de treball.
Durant la sessió també es va
exposar el procés per a realitzar la inscripció.
Tots aquells joves que estiguin
interessats a participar del
programa, poden dirigir-se al
Centre de Recursos per l’Ocupació de Calaf on la tècnica
de joventut els atendrà per informar i donar-los suport en el
procés d’inscripció. També es
pot visitar la pàgina web de la
Generalitat de Catalunya.

dent de l’Associació Cultural
Esplai, organitzadora d’Els
Pastorets de l’Ametlla de Merola.
- 11.50h - Pausa i cafè.
- 12.10h - “La nova música
de Pastorets: gènesi i assaig
d’anàlisi de l’obra”. A càrrec
de Mn. Valentí Miserachs, autor de la música dels Pastorets
de Calaf 2015-2016, músic i
compositor.
- 12.40h - “La iconografia escenogràfica dels Pastorets”.
A càrrec de Joan Salvador,
Escenografies Germans Salvador.
- 13.10h - “Els Pastorets: porta
d’entrada al fet teatral”. A càrrec de Daniel Anglès, actor,
director de teatre musical i de
càstings.

- 13.40h - “Pastorets: fidelitat
a una tradició”. A càrrec d’Antonino Mestres, actor i col·
laborador dels Pastorets de
Calaf.
14.10h - Cloenda a càrrec de
l’l·ltre Sr. Juanjo Puigcorbé,
Diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona i de l’Il.
lm. Sr. Jordi Badia, Alcalde de
Calaf
I a les 6 de la tarda, al teatre
del Casal de Calaf, amb entrada lliure i gratuïta, no us perdeu Una mirada enrere, una
representació única dels Pastorets de Calaf protagonitzada
per actors històrics del teatre
calafí que, sota la direcció de
Neus Quer, fan un repàs per
les millors escenes dels Pastorets de Folch i Torres, ara

que es comença a commemorar el Centenari de la seva
estrena.
I per acabar podrem degustar
Les Patates del Dimoni, un
dels plats que participaran en
les Jornades Gastronòmiques
dels Pastorets de Calaf i creat especialment per aquesta
ocasió. A les Jornades Gastronòmiques dels Pastorets
de Calaf hi participen setze
restaurants vinculats a l’Alta
Segarra i què, durant els mesos de desembre i gener, oferiran menús amb productes de
qualitat i de proximitat, on el fil
conductor seran els Pastorets
de Calaf.
Serà un maridatge entre gastronomia i tradició.

Calaf aprova una moció de suport al Parlament
de Catalunya i una altra de condemna als atacs
de París
CALAF / LA VEU

El ple municipal extraordinari
d’aquest dilluns 23 de novembre, que va acollir el sorteig
per a la configuració de les
meses electorals del 20 de
desembre, va servir també per
aprovar dues mocions presentades conjuntament per Junts
per Calaf - AM i CIU.
La primera, que es va aprovar amb els vuit vots a favor
d’aquestes formacions i els
tres vots en contra de GICVV, manifestava el ple suport
i l’adhesió de l’Ajuntament de
Calaf a la resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya. Segons el text, el consistori es
posa “al costat del Parlament
de Catalunya en l’exercici de
la voluntat del nostre poble” i
expressa a la vegada “la nostra total coincidència de plantejaments amb la cambra catalana”.

La segona moció, que es va
aprovar per unanimitat, condemnava enèrgicament els
atacs terroristes que ha patit
París recentment, així com els
altres atacs perpetrats per Estat Islàmic en a Beirut i al Si-

naí. També expressava la solidaritat amb el poble francès i
amb el municipi agermanat de
Soual, i defensava la democràcia, el respecte i la tolerància com a eines per combatre
la violència.
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L’IHC perd a casa contra el Barça (1-4) i es refà a la
pista del Caldes (3-5) en dos partits en quatre dies
HOQUEI / DAVID VIA

Un dissabte que es podria definir com a “bipolar” per a molts
aficionats de l’Igualada HC,
que animaven al Barça com a
blaugranes en el partit contra
el Madrid i que, poques hores després, es veien animant
l’Igualada i desitjant que l’equip
culer cometés totes les errades
possibles.
Les Comes va poder contemplar un gran partit amb una
mostra del millor hoquei. El
Barça, campió de l’OK Lliga
i de la Champions va arribar
amb molt a perdre, doncs el
seu començament en la present temporada de l’OK Lliga
no ha estat la millor. L’Igualada venia de perdre, davant de
la seva afició, contra el Shum,
per un total de 1-6. Una derrota molt frustrant, en què es va
veure el pitjor joc arlequinat.
Les noves instruccions tècniques i les ganes de puntuar
es varen veure reflectides en
el joc dels anoiencs, que van
posar les coses molt complicades als culers en els primers
minuts. Els visitants només es
varen poder avançar en el marcador gràcies a un gol del capità Ton Baliu en pròpia porteria,
cosa bastant injusta pel que es
veia a Les Comes.
Ràpidament, després del gol
en pròpia meta, Ferran López
demanà un temps mort per tal
que l’equip no perdés ja el partit
“mentalment” parlant. Aquesta petita aturada donà aire al
conjunt igualadí i tingué grans
oportunitats que Egurrola anà
aturant. El porter visitant no fou
l’únic que es lluí en aquesta

per acumulació de faltes favorable al Barcelona, sentencià
el partit.
Tot i això, els arlequinats han
jugat aquest dimarts a la pista
del Caldes hi s’han emportat
els tres punts en una victòria
per 3-5, propulsant-los fins la
novena plaça de la classificació.
El partit corresponia a la primera jornada. Aquest no es disputà per problemes en el calendari d’ambdós equips, doncs
l’Igualada es trobava encara
en plena Lliga Catalana.
Tot i que els del Caldes es
varen avançar en els primers
compassos de partit, ràpidament, els de Ferran López, es
posaren per davant marcant
quatre gols en pocs minuts. El
Caldes va ser capaç de retallar

Ferran López dirigint als seus jugadors, en un partit recent. Arxiu Joan Guasch.

posició, en l’altre costat de la
pista, Elagi també tenia la seva
presència i va realitzar algunes
aturades de gran mèrit que varen mantenir a l’Igualada en el
partit.
La primera part acabà amb el
0-1 que donava, de moment, la
victòria per als visitants.
En el segon temps les coses
no semblava que poguessin
canviar, però sí que es veia
una petita superioritat dels locals, tot i que els faltava el gol
de l’empat. Aquest podria haver arribat després d’una contra dels locals, que Danilo no
va saber finalitzar bé.
Uns minuts després, el Barça
marcà un segon gol, de Pablo

Álvarez, que deixava les coses
als locals molt complicades.
Després de posar el 0-2 en el
marcador, el joc no varià gaire,
tot i que la pressió realitzada
per els culers s’incrementà per
les ganes de sentenciar com
més aviat millor. El partit però,
tindria uns últims deu minuts
entretinguts: la desena falta
del Barcelona donà als locals
una falta directa que transformà Jaume Molas. L’afició local,
que estava molt present, es
despertà. El joc de l’Igualada
era molt positiu i semblava
que es podria empatar el partit,
però Sergi Panadero posà un
altre gol de per mig. A falta de
dos minuts, una falta directa

Es lloguen despatxos petits
Preus molt econòmics.
Amb una gran sala per a xerrades, conferències, convencions,
etc. (aforament de 130 persones). Al centre d’Igualada.
Sense despeses de comunitat, WI-FI inclosa.
Interessats truqueu al:

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

PT
25
21
21
18
15
14
13
12
12
11
10
10
9
8
4
1

j
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

Jornada 10 (5 desembre)
FC Barcelona - Shum
Moritz Vendrell - IGUALADA
Vic - Noia Freixenet
Liceo - Calafell
Reus Dep. - Lloret
ICG Lleida - Vilafranca
Enrile Alcoi - Voltregà
Caldes - Cerceda

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

p
0
2
2
1
2
1
4
3
5
4
5
5
6
5
7
8

gf
35
50
46
31
29
28
25
31
24
32
33
20
30
26
22
22

gc
15
25
22
25
27
23
28
33
28
36
42
34
32
41
35
38

la distància fins al 3-4, però els
arlequinats varen sentenciar
el partit posant el 3-5 definitu.
Els gols varen ser marcats per
Jaume Molas (1), Baliu (2) i
Sergi Pla (2).
IGUALADA CALAF GRUP 1
(0/1) Equip Inicial: Elagi Deitg,
Ton Baliu, Jaume Molas (1),
Sergi Pla i Dani López Equip
Suplent: Pol Galbas, Joan
Muntané, Nil Garreta, Tety Vives i Àlex Ferrer.
FC BARCELONA 4 (1/3) Equip
Inicial: Aitor Egurrola, Sergi
Panadero (1), José Pasqual,
Marc Gual i Pablo Alvarez (1)
Equip Suplent: Xavier Barroso,
Lucas Ordoñez (1), Eduard Lamas, Sergi Fernández, Xavier
Costa.
GOLS: PRIMERA PART: 0-1
(Baliu, pròpia porta, minut 9).
SEGONA PART: 0-2 Pablo
Álvarez (Minut 6:30), 1-2 Jaume Molas (Falta Directa, minut 15), 1-3 Sergi Panadero
(Minut 17), 1-4 Lucas Ordoñez
(Falta Directa, minut 23).
Més info a http://ihc.blog.cat

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

PT j g e p gf gc
22 9 7 1 1 56 39
20 10 6 2 2 50 39
20 9 6 2 1 39 28
19 10 6 1 3 38 35
18 9 6 0 3 37 27
17 9 5 2 2 48 39
14 9 4 2 3 36 33
11 9 2 5 2 35 30
10 9 2 4 3 33 38
10 8 3 1 4 26 33
8 10 2 2 6 35 46
8 9 2 2 5 34 42
8 8 2 2 4 30 37
5 9 1 2 6 31 42
0 9 0 0 9 31 51

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES
www.marcelclaramunt.com

696 233 803
MAR C E L C LARAM U N T
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53
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D E L’A N O IA

Activitat dels equips de pàdel
PÀDEL / LA VEU

Lliga PadelCat de 3a masculí. L’equip Subaru de 3a cada
dia millor i guanya 3-0 a l’Slam
Pàdel. J.M. Pino/Andy Franco
van resoldre per la via ràpida
6-0, 6-3 amb Iñaki Muñoz/
Álvaro Fisac, Víctor Morillas/
Josep Buron també van dominar 6-3, 6-2 a Julio Villacian/
lluís Álvarez i finalment Jordi
Pallarès/Joan Morros també
van sumar el punt final amb
Israel Tomàs/Sergio Pérez per
7-5, 6-3.
Lliga comarcal de veterans.
Victòria 1-2 a Vilafranca. En la
lliga comarcal de +45, l’equip
Subaru va sumar una nova
victòria en el difícil desplaçament al Pàdel Indoor Les
Cabanes. Pep Ferrer/David
Sanuy van dominar el seu
compromís 6-2, 6-3 amb Joan
Capdevila/Manel Arjona, el del
Penedès van empatar gràcies
a Paco Duque/Jorge Gómez
guanyant als nostres Lluís
Fernàndez/Angel Solé per
6-7, 1-6, però en el partit que
decidia J. J. Penedès/Joan

Llorach no van fallar guanyant
6-1, 7-6 a Manel Escala/Salvador Montaner.
Lliga PadelCat de 2a femení. Un nou derbi i victòria de
les nostres guanyant a Can
Busqué. Marta Hidalgo/Carla
Gassó van dominar per un doble 6-2 a Mireia Cortasa/Lídia
Borràs, però Natàlia Sorolla/
Su van empatar el partit guanyant a les nostres Georgina
Carrer/Rosa Mas per 1-6, 4-6.
En el decisiu Elia Soriano/
Xussi Muñoz no va fallar i van
guanyar en 3 sets desprès de
cedir el primer davant Pilar Esteve/Lídia Oriol.
Liga PadelCat de 3a femení.
Ajustadíssima derrota 1-2 davant Ca n’Amat. Partit èpic de
l’equip de 3a femení i que poc
a poc va agafant nivell.
Les coses no van començar
gens bé ja que Trinidad Pacheco i Encarna Valdés van
ensopegar en dos sets davant
Manoli Robledo/Pilar Prieto.
Rosa Mas/Eva Jose van remuntar un partit complicadíssim guanyant per 3-6, 6-2,

7-6 a Nereida Gómez/Mireia
Alasa. En el decisiu, en un
partit de cara o creu Encarna
Delgado/Sílvia Farrés ho van
tenir a la mà però es va escapar desprès d’un agònic 7-9,
6-2, 4-6 davant Eva De Haro/
Noelia Oller.
Els homes de la lliga +45 del
+KPàdel van jugar a casa contra l’equip del Cube Manresa,
van guanyar els tres partits
disputats. Les parelles van ser
Jordi Llordés i Victor Morillas,
Ramon Reyes i Lluis Pol, i Genaro Molano i Fara Eshan.
Pel que fa a l’equip de Padelcat Masculí, van jugar contra
l’equip del Padel Indoor Igualada. Tot i lluitar els tres partits,
van tornar a casa amb només
1 punt dels 3. Les parelles van
ser Joan Arnau Pallejà i Sergi
Pérez, Jose Antonio Álvarez i
Oscar Sánchez i Raúl Berzas i
Javier Tapia.
Els veterans de Les Moreres
van guanyar el derbi a la pista del CNI Infinit per 0-3. Toni
Esteve-Jaume
Bascompte
van guanyar Abdelah Zaim-

Torneig de Can Busqué.

Pepe Yebra per 7/6 – 7/5.
Lluís Piqué- Pau Palmés van
derrotar per 6/3-6/1 a Angel
Triviño-Jordi Carbonell. Jordi i
Jaume Muntané van arrodonir
la eliminatòria guanyant per
6/1-6/0 Joan Tort-Toni Llenas.
Torneig de Pàdel
de Can Busqué
Bon cap de setmana de pàdel
a Can Busqué, prop de 90 parelles varen donar-se cita per
participar en el seu torneig.

Aquestes foren les parelles
guanyadores:
1a Masculina: Pol AguileraOscar Ramos. 1a Femenina:
Carme Grau-Rosa Queraltó.
1a Mixta: Meri García-David
Méndez. 2a Masculina: Roger
Ribera-Quim Oliva. 2a Mixta:
Glòria Ferré-Albert Cisquella.
3a Masculina: Juan C AlvarezRaúl Jimenez. 3a Femenina:
Olga Puig-Núria Escudé. 3a
Mixta: Diana Susin-Teo Rodriguez.

Cara i creu dels equips sèniors del Bàsquet Igualada
BÀSQUET / LA VEU

El sènior masculí del CBI va
trencar la bona ratxa en caure a casa amb el Collblanc
per 64-69. El partit començava molt lent tant en atac com
en defensa, amb dificultat
per anar cap a l’anella i amb
un Physic CB Igualada molt
apagat, a diferència del que

estem acostumats. Tot i això,
l’anotació de tres triples per
part dels locals els feia entrar
en el joc, posant dificultats a
l’equip contrari per poder atacar l’anella. Finalment, el parcial va ser de 19-14.
En el segon quart, molts errors
en atac feien que els jugadors
de Raül Caballero i Pep Pique-

Guanyador

2

ENTRADES
PER A VEURE

I.H.C.
VIC

VS

RAFE
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OMENE
LD

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

d’IG
U

Cognoms: ......................
Població: ........................
Telèfon: ..........................
Mail: ...............................

ADA.
AL

8 de desembre de 2015 a les 12.30h
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).

ras tinguessin molt poc encert.
Amb l’anotació de dos triples
aconseguien reviure una mica
el partit, que es veia que seria a poca anotació i un ritme
molt baix, acomodats al joc de
l’equip visitant. L’equip visitant, l’AEC Collblanc-Torrassa
A, anava trobant la comoditat
en l’atac, podent atacar ràpidament i resoldre amb encert
les seves oportunitats. Moltes
pilotes robades per l’equip visitant els feia reduir les distàncies amb els blaus. El segon
parcial va ser de 12-15, que
col·locava un resultat de 31-29
a la mitja part.
A la represa del partit, l’equip
visitant es va acabar de trobar
en atac, trobant debilitats en
la defensa dels blaus per atacar fàcil i ràpid i poder crear
un avantatge en el marcador.
El Physic CB Igualada es trobava amb un Collblanc molt
posat en defensa i la pèrdua
d’algunes pilotes provocava
l’escletxa entre els dos equips.
El parcial va ser de 15-21 en
aquest quart, que col·locava
46-50 en el marcador.
En l’últim quart, els locals es
tornaven a trobar amb l’encert
des de la línia de triple, anotant-ne dos, que reduïen la
distància, tot i així, cap al final
del partit va ser impossible la
remuntada. L’equip local perdia contra un AEC CollblancTorrassa A molt encertat,
adaptant-se al seu ritme de joc
i deixant perdre moltes oportunitats. L’últim parcial va ser de

18-19.
Finalment el matx va acabar
amb un resultat de Physic CB
Igualada 64- AEC CollblancTorrassa A 69.
Physic CB Igualada A: M. Moliner (0), R. Riu (11), E. Burgès
(10), J. Torres (2), C. Fons (4),
A. Gual (19), A. Del Hoyo (0),
X. Creus (-), S. Laguarta (0),
M. Benito (-), E. Tejero (16), P.
Camí (2).
AEC Collblanc-Torrassa A: C.
Sintes (0), A. Figuerola (15),
L. Brigman (-), J. Lopez (-),
J. Vall-Llobera (12), J. Rodríguez (16), LC. Fernández (5),
B. Camarasa (0), JM. Guzmán
(16), D. Perez (1), Ll. Jacas
(-), Pl. Corominas (4).
Parcials: 19-14, 12-15 (31-29),
15-21 (46-50), 18-19 (64-69).
Brillant victòria del CBI femení davant el Prat (75-29)
Les igualadines van dominar
sense problemes totes les
facetes del joc i el partit. El

primer quart les igualadines
van sortit amb un alt ritme de
joc que no va poder aguantar
l’equip rival, gran parcial de 23
a 8. En el segon el domini va
continuar, fruit d’una molt bona
defensa, 39 a 14 al descans.
A la represa les locals no van
afluixar i van continuar amb el
seu bon joc ampliant la seva
avantatge en el marcador, 57
a 23. El darrer quart el ritme de
bon joc i defensa és va mantenir fins arribar al definitiu 75
a 29 que dóna la 9a victòria
de la temporada i el lideratge
en solitari pel sènior femení
del Physic CB Igualada. Proper partit davant el Tarragona
Fem Bàsquet B , dissabte a
les 18.00h a Tarragona.
C. Carner (20),M. Jané (13)
R.Soteras (2)J. Lamolla (8),E.
Compte (12),B. Sellarès (2),
M. Ametllé (3), J. Fuertes (lesionada), S. Carrasco (11), G.
Rigol (3).
Parcials: 23-8, 39-14, 57-23,
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futbol 1A CATALANA G2

futbol 2A NACIONAL FEM.

Jornada 12
Jesus Maria
Rapitenca
Viladecans
Sant Ildefons
Lleida B
Torredembarra
Vista Alegre
Suburense
Balaguer

Jornada 10
Barcelona
L´Estartit
Levante
AEM
Collerense B
Igualada
Cerdanyola

9-0
1-0
2-0
2-3
0-0
0-2
1-3

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

Pt.
30
28
21
19
18
14
13
12
11
10
9
7
5
3

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

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

Amposta
Castelldefels
Terrassa
Vilaseca
Catllar
Santboià
Reddis
Igualada
Vilanova
g
6
7
5
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
1
1
0

e p
4 2
1 4
6 1
3 3
3 3
3 3
3 3
2 4
4 3
3 4
3 4
3 4
5 3
2 6
1 7
2 9
1 10
3 9

gf
20
24
21
21
21
15
14
20
16
18
17
16
20
23
17
11
10
5

gc
10
15
10
15
15
12
11
17
17
12
14
14
23
18
28
26
28
24

Jornada 13
Jesús y Maria - Balaguer
Vilanova G. - Viladecans
Terrassa FC - Vista Alegre
Reddis - Torredembarra
Santboià - St. Ildefons
Vilaseca - Rapitenca
Castelldefels - Lleida B
El Catllar - Suburense
Amposta - IGUALADA

G
10
9
7
5
5
4
4
3
3
3
3
2
1
1

Sant Gabriel
Espanyol
Blava Roca
Europa
Pallejà
Seagull
Son Sardina
E
0
1
0
4
3
2
1
3
2
1
0
1
2
0

P
0
0
3
1
2
4
5
4
5
6
7
7
7
9

Gf
23
43
23
25
23
18
14
9
10
18
10
9
3
7

CF SUBURENSE ‘A’
FC MARTINENC ‘A’
EFO 87 ‘A’
CF IGUALADA
CF IGUALADA
CF HOSTALETS DE PIEROLA ‘A’
CF IGUALADA
ESCOLA F. GAVÀ ‘C’
CF IGUALADA
AE MARTORELL ‘D’
CF TECNOFUTBOL ‘A’
CF IGUALADA
CF IGUALADA
CE MOIÀ ‘A’
CF IGUALADA
CF IGUALADA
UD SAN MAURO ‘A’
ESCOLA F. GAVÀ ‘A’
CF IGUALADA
CF IGUALADA
Pª BARC. CINC COPES ‘A’
CD RIBES ‘B’
CF IGUALADA
CF IGUALADA
AT INCRESA ‘B’
CF IGUALADA
CF IGUALADA
CF IGUALADA
CF IGUALADA
CF MOLINS DE REI ‘A’
CF IGUALADA
CF IGUALADA
CF IGUALADA

Gc
9
4
15
17
18
15
24
15
10
26
18
21
15
28

Jornada 11 (5 desembre)
Blava Roca-Europa
Levante las Planas-Cerdanyola
Son Sardina-IGUALADA
Seagull-Collerense B
Pallejà-Barcelona
Sant Gabriel-L’Estartit
Espanyol-AEM Lleida

CF IGUALADA
CF IGUALADA
CF IGUALADA
CE BASE OLÈRDOLA ‘A’
AE SANT VICENÇ ‘A’
CF IGUALADA
ESCOLA F. GAVÀ ‘D’
CF IGUALADA
UE RUBÍ ‘B’
CF IGUALADA
CF IGUALADA
CF VILANOVA I LA GELTRÚ ‘A’
CF JUNIOR ‘A’
CF IGUALADA
ESCOLA F. GAVÀ ‘E’
CF CORBERA ‘A’
CF IGUALADA
CF IGUALADA
FC SANTBOIÀ ‘B’
CE MANRESA ‘A’
CF IGUALADA
CF IGUALADA
AE MARTORELL ‘A’
CF CAPELLADES ‘B’
CF IGUALADA
UD LA TORRE DE CLARAMUNT ‘A’
AE PIERA ‘B’
FC FÀTIMA ‘A’
CE SEAGULL ‘A’
CF IGUALADA
RCD ESPANYOL ‘B’
CD SAN GABRIEL ‘A’
FC LEVANTE LAS PLANAS ‘A’
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El CF Igualada, líder de 1a Catalana
FUTBOL / LA VEU

Resultats de tots els equips del CF Igualada
PRIMER EQUIP
VETERANS
JUVENIL ‘A’
CADET ‘A’
CADET ‘B’
CADET ‘C’
INFANTIL ‘A’
INFANTIL ‘B’
INFANTIL ‘C’
INFANTIL ‘D’
ALEVÍ ‘A’
ALEVÍ ‘B’
ALEVÍ ‘C’
ALEVÍ ‘D’
ALEVÍ ‘E’
ALEVÍ ‘F’
ALEVÍ ‘G’
BENJAMÍ ‘A’
BENJAMÍ ‘B’
BENJAMÍ ‘C’
BENJAMÍ ‘D’
BENJAMÍ ‘E’
BENJAMÍ ‘F’
BENJAMÍ ‘G’
BENJAMÍ ‘H’
PREBENJAMÍ ‘A’
PREBENJAMÍ ‘B’
PREBENJAMÍ ‘C’
FEMENÍ ‘A’
FEMENÍ ‘B’
FEMENÍ ‘D’
FEMENÍ ‘E’
FEMENÍ ‘F’
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1-4
3-0
4-2
6-0
6-1
4-0
4-1
1-0
4-0
1-2
0-1
6-1
1-2
1-0
2-3
1-5
0-2
2-3
2-1
1-1
5-3
1-1
1-4
7-0
2-7
4-2
6-0
4-1
0-2
1-3
3-7
4-2
2-7

Partits del proper cap de setmana
CATEGORIA DIA
HORA LOCAL
VISITANT
CAMP
1 EQUIP MASC DIUMENGE 17:00 CF AMPOSTA
CF IGUALADA
VETERANS
DISSABTE 16:00 CF IGUALADA
CE JÚPITER
B
JUVENIL ‘A’
DISSABTE 16:00 CF VILANOVA I LA GELTRÚ ‘B’ CF IGUALADA
JUVENIL ‘B’
DISSABTE 13:00 CF IGUALADA
FC FÀTIMA ‘A’
A
CADET ‘A’
DIUMENGE 13:00 CF CUBELLES ‘A
CF IGUALADA
CADET ‘B’
DISSABTE 13:15 SANT ANDREU DE LA BARCA ‘A’ CF IGUALADA
CADET ‘C’
DISSABTE 18:00 CF IGUALADA
CE BASE OLÈRDOLA ‘C’
B
INFANTIL ‘A’ DISSABTE 12:00 BARCELONISTA TERLENKA ‘B’ CF IGUALADA
INFANTIL ‘B’ DIUMENGE 11:45 CF IGUALADA
UD MARIANAO POBLET ‘B’ B
INFANTIL ‘C’ DIUMENGE 11:30 C. GIMNÀSTIC MANRESA ‘C’
CF IGUALADA
INFANTIL ‘D’ DISSABTE 11:30 CF IGUALADA
C. EFO 87 ‘C’
A
ALEVÍ ‘A’
DIUMENGE 10:00 CE MANRESA ‘A’
CF IGUALADA
ALEVÍ ‘B’
DISSABTE 10:00 CF IGUALADA
CF CUBELLES ‘A’
B
ALEVÍ ‘C’
DISASBTE 12:00 CF IGUALADA
CF RIPOLLET ‘A’
B
ALEVÍ ‘D’
DISSABTE 10:00 CF IGUALADA
FC PIRINAICA ‘A’
B
ALEVÍ ‘E’
DISSABTE 11:30 CF CUBELLES ‘B’
CF IGUALADA
ALEVÍ ‘F’
DISSABTE 10:15 UE SANT JOAN DESPÍ ‘B’
CF IGUALADA
ALEVÍ ‘G’
DISSABTE 10:00 CF IGUALADA
CF HOSTALETS PIEROLA ‘’A A
BENJAMÍ ‘A’
DISSABTE 13:00 CF IGUALADA
CF TECNOFUTBOL ‘A’
B
BENJAMÍ ‘B’
DIUMENGE 10:00 CF CUBELLES ‘A’
CF IGUALADA
BENJAMÍ ‘C’
DISSABTE 13:15 C. GIMNÀSTIC MANRESA ‘C’
CF IGUALADA
BENJAMÍ ‘D’
DIUMENGE 10:00 CF IGUALADA
FC ATLÈTIC SANT JUST ‘A’
B
BENJAMÍ ‘E’
DIUMENGE 10:00 CF IGUALADA
UD SAN MAURO ‘A’
A
BENJAMÍ ‘F’
DISSABTE 10:30 CF PALLEJÀ ‘B’
CF IGUALADA
BENJAMÍ ‘G’
DISSABTE 11:00 CF HOSTALETS DE PIEROLA ‘A’ CF IGUALADA
BENJAMÍ ‘H’
DISSABTE 11:30 CF IGUALADA
CF MOLINS DE REI ‘B’
B
PREBENJAMÍ ‘A’ DESCANSA				
PREBENJAMÍ ‘B’ DISSABTE 12:15 UE SITGES ‘A’
CF IGUALADA
PREBENJAMÍ ‘C’ DISSABTE 11:00 LA TORRE DE CLARAMUNT ‘A’ CF IGUALADA
1 EQUIP FEM
DESCANSA				
FEMENÍ ‘B’
DISSABTE 16:00 CF BASE MARC BARTRA ‘A’
CF IGUALADA
FEMENÍ ‘C’
DIUMENGE 13:15 CF IGUALADA
CF CORBERA ‘A’
A
FEMENÍ ‘D’
DIUMENGE 12:00 ATLÈTIC VILAFRANCA ‘A’
CF IGUALADA
FEMENÍ ‘E’
DISSABTE 13:30 CF IGUALADA
ELS PALLARESOS ‘A’
B
FEMENÍ ‘F’
DIUMENGE 14:00 CF PALLEJÀ ‘A’
CF IGUALADA

Important jornada la que va viure diumenge el primer equip de
l‘Igualada al convertir-se en el
nou líder del grup 2 de Primera Catalana, després d’assolir
una contundent victòria per 1-4
contra el CF Suburense.
Els blaus van dominar el partit
contra un equip que va ser molt
dur en el contacte físic i la diferència en el marcador podia
haver estat molt superior.
Els avisos a la porteria rival
van ser constants en la primera
part i hi van haver ocasions de
gol molt clares que no aconseguien entrar a la porteria. Malgrat que el domini era dels homes d’Edu Berrocal, els locals
també tenien arribades bastant
perilloses i en una d’elles, al
minut 43, va arribar el primer
gol. Però la rèplica només es
va fer esperar un minut, perquè
Fran aconseguia l’empat amb
un golàs des de fora de l’àrea.
La segona part va venir marcada per l’expulsió del local

Edu al veure la segona tarjeta
groga al minut 51. Els igualadins van aprofitar la superioritat numèrica i Eric aconseguia
fer pujar l’1-2 al marcador deu
minuts més tard. Una gran parada de Yannick va evitar l’empat i, a partir d’aquí, l’Igualada
va tenir un control absolut i va
sentenciar el matx amb dos
gols més. El tercer de Martí, al
minut 89, i l’últim de Jony, ja en

temps afegit.
Aquest cap de setmana l’Igualada es desplaça al camp de
l’Amposta, equip que es troba
a la zona baixa de la classificació.
CF IGUALADA: Yannick, Bernat
Sansano, Bacha, Fran Arévalo,
Jonathan, Eloi, Pau Vidal (Jordi
Castellano 87’), Eric (Martí Just
76’), Iñaki i Òscar.

El femení no pot imposar-se al líder
C.F. IGUALADA, 0
C.E. SEAGULL, 2
El primer equip femení sabia
que diumenge tenia per davant un partit complicat contra
el líder de Segona Nacional, el
Seagull, que ha guanyat tots
els els partits que ha disputat
aquesta temporada.
Malgrat el rival, les igualadines
van sortir amb actitud sobre el
terreny de joc i van aguantar

força bé l’embat de les badalonines durant la primera part,
on el marcador en va mantenir
a 0.
A la segona part el guió va canviar per complet. Les igualadines van tenir uns primers minuts confusos i les badalonines
ho van aprofitar per avançar-se
al marcador. A partir de llavors,
el Seagull va mantenir el control del partit i, al minut 68,

aconseguia sumar el segon
gol que sentenciava el matx i
impedia que l’Igualada pogués
sumar punts.
CFI: Noelia Garcia, Queralt
Gómez, Janet Mendoza (Elena
Alert 71′), Carla Navarro , Esther Soler, Núria Miquel, Jèssica Pablos (Marta Sáez 60′),
Míriam Solies, Judit Pablos, Pilar Soto (Araceli Barroso 68′),
Marina Salanova.

Segona victòria consecutiva del Benjamí A
Escola Futbol Gavà A   2   –
3   BENJAMÍ A
Després de l’última victòria per
5 a 1, el Benjamí A de l’Igualada es desplaçava diumenge
a Gavà amb la motivació de
seguir en la bona línia i sumar
una nova victòria.
L’inici del partit va ser complicat pels blaus que van veure
com l’Escola de Futbol Gavà
s’avançava ben aviat en el
marcador, gràcies a un gol de
córner. Els blaus dominaven
en el joc i mereixen el gol en
alguna de les ocasions generades, però, en una acció
desafortunada, va arribar el
segon gol per als locals.
A la represa, els igualadins
van intensificar el joc ofensiu,
millorant la concentració i la
solidesa defensiva. Gràcies a
això, i a l’esperit de lluita per
intentar remuntar un partit que
semblava perdut, l’Igualada va
aconseguir capgirar el partit
en els 10 minuts final. Al minut

40 arribava el primer gol, obra
d’Adrià, i, en la següent acció
de joc, Juan aconseguia l’empat. Quedaven dos minuts per
acabar el partit quan els blaus,
forts defensivament i ambiciosos en atac, van aconseguir
en la última jugada marcar el
tercer gol, que també va sig-

nar Juan, i col·locar el 2 a 3
final.
CFI: Joel Oya, Sergio Molina,
Hector Miranda, Pol Romeu,
Alex Valldaura, Juan Espinar,
Cesc Riba, Biel Reinaldo,
Adria Sevilla, Arnau Monleon,
Alex Peñas. Entrenadors: Arnau Tomàs i Pere Santano
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futbol 2A CATALANA G3

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 12
Moja
Vilafranca
Vallirana
Gornal
Espluguenc
Olímpic
CF Begues
Sant Joan D.
San Mauro

5-2
1-0
2-1
2-2
3-0
0-1
3-1
2-0
2-1

Jornada 12
Sant Cugat
Olivella
Riudebitlles
Piera
La Granada
La Munia
Anoia
Martorell B
Montserrat

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

Jornada 9
Calaf B
Ateneu
Rebrot
Hostalets
Capellades
Jorba
Sant Esteve B
Torre

0-5
4-0
1-1
7-1
1-1
0-5
4-2
0-1

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

PT.
27
26
25
22
21
19
19
18
18
17
17
15
14
14
11
10
7
4

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

Pt.
28
28
27
26
25
22
21
18
16
15
15
14
14
12
9
6
6
3

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

Pt.
23
21
21
20
20
19
18
17
16
10
10
9
8
6
4
1

Can Vidalet
Marianao
Prat B
Fontsanta
Junior
Unif. Bellvitge
Òdena
Sant Cugat
Torrelles
g
8
8
8
7
6
6
5
5
5
4
5
4
4
4
3
3
2
1

e p
3 1
2 2
1 3
1 4
3 3
1 5
4 3
3 4
3 4
5 3
2 5
3 5
2 6
2 6
2 7
1 8
1 9
1 10

gf
26
21
24
20
12
17
16
22
15
21
15
21
19
16
11
12
10
10

gc
15
10
14
14
9
10
14
21
14
15
14
21
19
22
20
20
25
31

Jornada 13
Vilafranca Atl. - Espluguenc
Júnior - Begues
ÒDENA - Vallirana
Prat B - St. Joan Despí
St. Cugat - SAN MAURO
Torrelles - Olímpic Fatjó
U. Bellvitge - Moja
Can Vidalet - Gornal
Marianao P. - Fontsanta Fatjó

Martinenca
Fàtima
Castellvi
Sant Pere M.
Carme
Roquetes
Cubelles
Calaf
Sitges
G
9
9
9
8
8
7
6
5
4
4
4
4
4
3
2
1
2
0

E P
1 2
1 2
0 3
2 2
1 3
1 4
3 3
3 4
4 4
3 5
3 5
2 6
2 6
3 6
3 7
3 8
0 10
3 9

Gf
42
38
21
31
34
31
32
26
23
28
21
15
16
18
18
18
13
8

Gc
19
17
15
21
16
19
24
22
23
27
21
19
27
33
30
32
40
28

Jornada 13
La Granada - MONTSERRAT
Sitges - PIERA
St. Pere M. - La Múnia
Les Roquetes - Olivella
FÀTIMA - St. Cugat S.
Martinenca - Riudebitlles
Castellví M. - Martorell B
CALAF - ANOIA
CARME - Cubelles

San Mauro B
Cabrera
Montserrat B
La Paz
Mediona
Pobla
Masquefa
Tous
G
7
6
6
6
6
6
5
5
5
2
3
3
2
2
1
0

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

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

Gf
29
26
19
30
26
31
29
27
26
15
13
9
10
14
6
6

Gc
10
12
10
12
15
25
10
14
18
19
26
19
31
25
32
38

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

Arrenquen a Igualada els Campionats
de Catalunya Universitaris
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dijous 19 de novembre es va tancar la primera
setmana dels Campionats
de Catalunya Universitaris al
Complex Esportiu les Comes
(Igualada) on es va veure un
molt bon nivell dels equips
universitaris i es va gaudir de
molt bon esport.
Dimarts 17 va arrencar la competició amb la primera jornada
de bàsquet masculí on la UPF
i la UB van posicionar-se com
a co-líders de grup després de
guanyar els seus dos partits.
Al grup B, en canvi, la URL es
va erigir com a cap en solitari,
essent l’únic equip invicte del
seu grup.
Dimecres va ser el torn del
bàsquet femení, on la URL
repeteix lideratge al grup A,
mentre que al grup B UPC
i UPF es troben al cap de la
classificació ex aequo. A la
gespa, vàrem veure les noies
del futbol 7, on la UB es situa
al capdavant de la taula al
guanyar tots els seus partits,
seguida per la UdL i la UVIC,
malgrat que les últimes tenen
un partit pendent.
Dijous 19 es va tancar la pri-

mera setmana de competicions amb l’handbol i el rugbi masculí. A la pista, la UB
repeteix lideratge en solitari
després de guanyar els seus
quatre partits, seguida de la
UdG, amb tres partits guanyats i un perdut i la UAB, amb
un partit menys jugat i tres de
guanyats. Al camp, la UPC es
va situar al davant del grup A
després de guanyar els tres
partits de la jornada i al grup
B, UdG i UB comparteixen
la primera posició de la taula
amb 6 punts cadascun.
La UB, líder
Després d’aquesta primera
setmana de campionats, la UB
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es col·loca al cap de les universitats amb quatre equips
ocupant la primera posició
dels seus respectius grups,
seguida per la UPF, la URL i la
UPC, amb dos equips cadascuna al capdavant.
Aquesta setmana serà el torn
de l’handbol femení, el futbol
11 masculí, el rugbi femení i el
futbol sala masculí i femení. A
més, dimecres, coincidint amb
el Dia Mundial per a l’Eliminació de la Violència envers les
Dones, els equips de futbol
sala femení, llegiran a l’inici de
la jornada el manifest del món
de l’esport al pavelló triple del
complex esportiu Les Comes.

Important victòria de l’Aqua
Igualada a Cerdanyola
HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

L’Aqua Igualada va guanyar a
Can Xarau, Cerdanyola, en la
mateixa franja horària que ho
feia el Barça de futbol contra
el Reial Madrid. Però el partit
de les igualadines va ser molt
més emocionant. Dos gols
de la màxima golejadora de
l’equip, la capelladina Mertixell Martínez, van donar tres
punts molt lluitats però que,
tot i fer un bon partit, no van
saber adormir-lo amb el marcador favorable i van patir en
excés després del gol local. La
prèvia del partit era dedicada
a l’àvia de l’Elba Garreta, pel
seu traspàs aquest divendres
mateix, amb un minut de silenci i les igualadines amb un llaç
negre en honor seu.
Tot i la pressió dels darrers
deu minuts, l’AQUA Igualada
va ser el just guanyador del
partit contra un Cerdanyola que es trobava, abans del
partit, en cinquena posició a
la classificació. Amb aquesta
merescuda victòria lluny de
Les Comes, l’AQUA Igualada
suma dues victòries consecutives (del total de tres) i escala fins a la novena posició de
l’OKlliga femenina. En canvi,
per al Cerdanyola, aquesta
derrota el baixava fins a la vuitena, quedant just per sobre
de les anoienques.
La propera jornada serà “especial”. Les igualadines s’enfrontaran al CP Alcorcon de
la Teresa Bernadas. L’equip
madrileny es troba penúltim a
l’OKlliga i vindrà “mossegant”
per esgarrapar algun punt de

Les Comes. El derbi entre
les bessones Bernadas serà
emocionant i emotiu. L’AQUA
Igualada no pot perdre punts si
vol jugar, com a la temporada
passada, la Copa de la Reina.
Mentrestant, les madrilenyes
saben que han de començar a
sumar punts per sortir de les
zones de descens.
Cerdanyola CH
Mireia Cabistany -P-, Anna
Aguilar, Vanessa Garcia, Laia
Pera (1) i Maria Igualada.
També Sílvia Montoro, Paula
Garcia i Mariona Suros -P-.
Entrenador: José Emilio Borregan
AQUA Igualada FHCP
Laia Navarrete -P-, Elba Garreta, Laura Salvador, Sofia
Ramírez i Meritxell Martínez.
També Clara Ferrer, Laura
Torres, Raquel Bernadas i Mònica Ferrer -P-. Entrenadors:
Raül Ramírez i Harry Mora

OK Lliga Femenina
Jornada 7
Santa Maria del Pilar - Citylift Girona CH 		3-4
CHP Bigues i Riells - Hostelcur Gijón 		3-3
CP Alcorcón CAT’s Best - Sferic Terrassa 		1-2
Maheco Cerdanyola CH - AQUA Igualada		1-2
CP Voltregà - CH Mataró 		8-1
CP Las Rozas - Generali Palau de Plegamans 		0-0
CP Manlleu - CP Vilanova 		7-3
Santa Maria del Pilar - Palau de Plegamans * 		1-5
PT
1. Manlleu
21
2. Voltregà
19
3. Palau Plegamans 17
4. Hostelcur Gijón 15
5. Bigues i Riells
13
6. Las Rozas
13
7. Sferic Terrassa 12
8. Cerdanyola
12
9. AQUA Igualada 10
10. Vilanova
8
11. Mataró
7
12. Citylift Girona
4
13. Alcorcón
3
14. Santa Maria Pilar 0

j
7
7
9
8
8
9
7
8
8
7
7
7
7
9

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

e
0
1
2
3
1
4
0
0
1
2
1
1
0
0

p
0
0
2
1
3
2
3
4
4
3
4
5
6
9

gf
30
33
27
29
17
16
17
17
20
21
13
10
9
9

gc
9
11
14
18
18
12
13
15
28
25
26
22
18
39

Gran participació de Moto Club Piera Scan Team al Campionat d’Espanya de Trial
TRIAL / LA VEU

El passat diumenge 15 de novembre va finalitzar el Campionat d’Espanya de Trial amb
l’última prova del campionat al
municipi del Cal Rosa, al Berguedà.
Gran participació dels pilots
pierencs i del Moto Club Piera
Scan Team a la cursa de Cal
Rosal, que va estar plena de

podis i títols. Pel que fa a la
categoria TR1, Toni Bou va fer
segon a la cursa i va guanyar
el 7è títol de campió d’Espanya.
Pel que fa a les categories
femenines, Carla Caballé va
guanyar la cursa i el campionat en Feminas C i Mireia
Lozano va assolir el subcampionat quedant segona a Fe-

minas B.
Pel que fa als pilots més joves,
Pol Mediñà va quedar 2n a la
cursa en Juvenil A i va aconseguir el 3r lloc del campionat,
Sergi Ribau va assolir la 3a
plaça del campionat en Cadet,
i Gerard Trueba va fer 2n a la
cursa en Juvenil B i subcampió d’Espanya.
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La pluja i l’ambient fred, present a la jornada dels Jocs Escolars
F. SALA aleví masculí

JOCS ESCOLARS / LA VEU

Jornada 5
ESCOLÀPIES A 		 EMILI VALLÈS 6 FS ajr
ACADÈMIA IGUALADA 12 MONALCO
4
GARCIA LORCA
9 JOAN MARAGALL 7
ESCOLÀPIES B
7 CFS ÒDENA
9
UE CAN CLARAMUNT 12 M. DE LA POBLA
4
MARISTES
11 CFS PIERA
5

Passen les jornades i comencen a consolidar-se els
primers equips en les classificacions de Valors en Joc.
Avui destaquem en la competició de futbol sala als equips:
Acadèmia Igualada i UE Can
Claramunt (aleví masculí) i el
Monalco (infantil masculí); i en
la competició de bàsquet: UE
Subirats (aleví femení-mixt),
Vilanova BE, Emili Vallès (infantil femení) i Monalco (cadet-juvenil femení). Aquests
equips compten totes les jornades amb targetes verdes.
Enhorabona i a seguir així.
Pel que fa a la competició
de poliesportiu, aquesta jornada ha finalitzat el primer
bloc d’esports. En categoria
benjamí masculí 3r, el Garcia
Fossas ocupa la primera posició invicte, ha guanyat tots
els partits de bàsquet. En categoria benjamí femení, són
dos els equips invictes que
han guanyat tots els enfrontaments d’handbol, el Montclar B i el Jesús Maria. Tots
aquests equips han aconseguit 15 dels 15 punts possibles
fins a la data.
La pluja va obligar a modificar
alguns partits de dissabte matí
per tal que no se suspenguessin tants enfrontaments. Gràcies a la bona comunicació
entre tots els agents va fer que
els equips juguessin els seus
respectius partits.
El diumenge, es va celebrar
el 17è Cros de l’Apiària. Enguany van assistir uns 400
participants que van desafiar
les baixes temperatures. Destacar la gran participació en
la cursa d’adults ja que van
superar la setantena de par-

ticipants. El proper cros serà
aquest diumenge a Igualada,
concretament serà el Vè Cros
Escola Maristes. La prime-

POLIS aleví fem. (minihandbol)

POLIS benjamí f. (minihandbol)

Jornada 5
EMILI VALLÈS 5 		
R.CASTELLTORT A 		
MONALCO
10
MARISTES
4
MONTCLAR
6

Jornada 5
MONALCO
DOLORS MARTÍ
CASTELL D’ÒDENA
EMILI VALLÈS 3-4
MOWGLI
ATENEU

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

j
5
5
5
5
4
5
5
5
2
4
5
4

g
4
3
3
2
3
2
2
1
2
1
0
0

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

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

gf
49
50
41
44
38
45
36
33
23
29
27
13

gc
31
30
39
36
22
35
44
47
9
35
53
47

PT
14
13
12
11
10
10
9
7
6
6
6
4

F. SALA infantil masculí
Jornada 5
MARISTES C 		
SEA EMILI VALLÈS 		
MESTRAL 		
JOAN MERCADER 		
EEM SANTA FE
3
MARISTES A
3
ESCOLA PIA A
3
ESCOLA PIA B
1

DESCANSA
MONALCO
ajr
INS PERE VIVES
ajr
MARISTES B
ajr
IES ALT PENEDÈS 11
EEM VILOBÍ
0
AEE PLA MORERES A 2
AEE PLA MORERES B 3

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

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

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

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

gf
30
23
23
18
20
21
14
13
13
9
14
7
14
10
11

gc
11
9
10
11
8
15
13
18
12
12
23
26
24
22
26

PT
15
12
12
9
6
6
6
6
4
4
4
3
3
3
1

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

j
4
4
5
5
4
4
4
3
4
5

UE TOUS
AE SALLENT juv
MARISTES
ESCOLA PIA juv
J. MERCADER A juv
g
4
3
3
3
2
2
1
1
0
0

e
0
1
1
0
2
0
0
0
0
0

p
0
0
1
2
0
2
3
2
4
5

gf
36
31
18
22
14
13
4
9
6
6

gc
7
4
18
20
4
12
18
18
21
37

ajr
ajr
1
7
10
PT
12
10
10
9
8
6
3
3
0
0

BÀSQUET aleví femení-mixt
Jornada 5
MARQUÈS POBLA mx 		
FRANGOAL 		
SUBIRATS
10
ESCOLÀPIES A mx
6
			
j
1 ESCOLÀPIES A mx 5
2 EEM FONT-RUBÍ
4
3 MARISTES
4
4 ESCOLÀPIES B
4
5 MONALCO
2
6 UE SUBIRATS
2
7 FRANGOAL
3
8 SECC - SALA mx
2
9 M. DE LA POBLA mx 2

SECC - SALA mx
EEM FONT-RUBÍ
MARISTES
ESCOLÀPIES B
g
3
2
2
2
2
1
1
0
0

e
0
1
0
0
0
1
0
0
0

p
2
1
2
2
0
0
2
2
2

gf
44
36
35
28
21
18
20
12
10

ajr
ajr
6
10
gc PT
36 11
28 9
29 8
36 8
11 6
14 5
28 5
20 2
22 2

BÀSQUET infantil femení
Jornada 5
UE CAPELLADES B 		
ESCOLA ANOIA 		
CB LLORENÇ
41
SEA EMILI VALLÈS
26
VILANOVA B.E.
24
			
1 VILANOVA B.E.
2 MARISTES
3 SEA EMILI VALLÈS
4 MONALCO
5 ESCOLA ANOIA
6 CB LLORENÇ
7 UE CAPELLADES A
8 CB ROQUETES
9 UE CAPELLADES B

j
5
5
4
3
3
3
4
4
3

DESCANSA
MONALCO
ajr
CB ROQUETES
7
MARISTES
32
UE CAPELLADES A 35
g
3
3
3
3
2
2
1
0
0

e
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p
2
2
1
0
1
1
3
4
3

gf
202
144
154
132
120
89
110
40
17

gc PT
129 8
161 8
67 7
63 6
45 5
58 5
134 5
190 4
161 3

BÀSQUET cadet-juvenil femení
Jornada 5
CB HORTONENC
61
SECC - ELS CAFETERS 17
ÒDENA CB
63
UE CAPELLADES A 42
ESCOLA ANOIA
29
			
1 MONALCO
2 ÒDENA CB
3 UE CAPELLADES A
4 ESCOLA ANOIA
5 CB HORTONENC
6 SECC - CAFETERS
7 UE CAPELLADES B
8 BÀSQUET PIERA
9 INS PERE VIVES
10 JOAN MERCADER

BÀSQUET PIERA
MONALCO
INS PERE VIVES
JOAN MERCADER
UE CAPELLADES B
j
5
5
5
4
4
4
5
4
4
4

g
5
5
3
3
3
2
1
0
0
0

e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p
0
0
2
1
1
2
4
4
4
4

gf
247
205
167
148
151
120
134
121
89
59

41
45
25
14
24

gc PT
89 10
87 10
122 8
109 7
129 7
149 6
165 6
191 4
202 4
198 4

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

j
4
5
5
3
4
4
4
5
3
5

EMILI VALLÈS 6
ajr
MOWGLI
ajr
CASTELL D’ÒDENA 6
ATENEU
12
R.CASTELLTORT B 10
g
3
2
2
3
2
2
2
1
1
0

e
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0

p
0
2
2
0
1
1
1
4
2
5

gf
40
44
37
32
38
37
35
23
23
19

gc
24
32
43
16
26
27
29
53
21
57

PT
11
10
10
9
9
9
9
7
5
5

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

j
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
4
4
3

MESTRAL B
ajr
MESTRAL A
ajr
MARIA BORÉS
ajr
R.CASTELLTORT A ajr
MOWGLI
9
ATENEU mx
12
MDP IGUALADA
10
MARTA MATA
5
g
4
4
4
4
3
3
3
2
1
1
0
0
0
0

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

p
1
0
0
0
2
1
1
2
3
3
5
4
4
3

gf
46
42
40
39
45
37
38
32
31
25
33
21
17
18

gc
34
22
24
25
35
27
26
32
33
39
47
43
47
30

PT
13
12
12
12
11
10
10
8
6
6
5
4
4
3

Trobada
prebenjamina i
jornada d’orientació
Aquest dissabte la comarca
de l’Anoia es torna a revolucionar gràcies als Jocs Esportius Escolars de l’Anoia.
Per una banda, se celebra
la Trobada Prebenjamina on
els diferents equips inscrits
disputaran partits de futbol
i bàsquet. Per l’altra banda,
els campionats de Poliesportiu benjamí i aleví practicaran Curses d’Orientació.
El Campionat Poliesportiu
Prebenjamí inicia als nens i
nenes de les diferents escoles de la comarca a la pràctica esportiva. Per fer-ho,
proposa un calendari d’una
jornada al mes on es practiquen els diferents esports
més demanats. Durant la
jornada, el més important és
aprendre i gaudir per això no
es comptabilitza el resultat
dels partits.
Pel que fa als Campionats
Poliesportius Benjami i Aleví,
aquest cap de setmana disputaran la jornada d’esport
convidat. Cada any, l’esport
convidat del campionat canvia i aquest any és el torn de
les Curses d’Orientació. Els
voltants de les instal·lacions
del Complex Esportiu de Les
Comes dibuixaran un circuit
que els participants hauran
d’interpretar, anant de fita en
fita.

4
4
10
8
9
4

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

MONTCLAR B
12
JESÚS MARIA
12
ATENEU
6
ESCOLÀPIES
8
MONTCLAR A
7
R.CASTELLTORT B 12
j
5
5
5
4
5
4
5
5
4
3
5
2

g
5
5
3
3
2
2
1
1
1
1
0
1

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

p
0
0
2
1
2
1
4
4
3
2
5
1

gf
58
53
43
39
35
35
32
26
25
21
22
19

gc
22
27
33
21
41
29
48
50
39
27
58
13

PT
15
15
11
10
10
9
7
7
6
5
5
4

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

j
5
5
4
3
3
4
4
5
4
4
4
4
3

JOAN MARAGALL A ajr
MESTRAL A
ajr
CASTELLOLÍ
ajr
AC. IGUALADA
10
R.CASTELLTORT A 6
CASTELL D’ÒDENA 10
g
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0

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

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

gf
48
42
36
30
28
34
31
37
32
27
31
24
16

gc
32
38
28
18
20
30
33
43
32
37
33
40
32

PT
13
11
10
9
9
8
8
8
7
7
7
4
3

ra cursa serà la dels cadets
masculins a les 10h i la darrera a les 12:20h amb la cursa
d’adults. Les inscripcions es
poden fer on-line i 30 minuts
abans de cada cursa.
Dissabte 28 de novembre se
celebra la 2a jornada de la
competició de polisportiu prebenjamí.
Els equips masculins jugaran a futbol sala i els mixtes
i femenins a minibàsquet. Els
equips de polis aleví disputaran la jornada de curses d’orientació. Mapes, orientació, fites, velocitat, natura... tot això
ens ho trobarem dissabte 28
al matí a Les Comes.

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

j
5
5
5
5
4
5
4
4
5
4
4

DESCANSA
R.CASTELLTORT B 10
GARCIA LORCA
4
MARISTES
6
GARCIA FOSSAS 3 10
JOAN MARAGALL B 10
g
5
4
3
2
2
1
2
0
1
1
0

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

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

gf
53
52
46
42
33
39
32
28
28
24
23

gc
27
28
34
38
31
41
32
36
52
40
41

PT
15
13
11
10
9
9
8
7
7
6
5

AGENDA
Dissabte 28 de novembre:
Jornada dels Jocs Escolars.
A les instal·lacions de les escoles participants als Jocs, de
9.00 a 14.00 es disputaran els
partits dels campionats.
Trobada Campionat Poliesportiu Prebenjamí. Els nens i nenes de les escoles participants
als JEEA gaudiran d’una matinal de bàsquet i futbol.
Diumenge 29 de novembre,
Vè Cros Escolar Maristes
Igualada. Per seguir amb el
Circuit Comarcal de Cros de
l’Anoia, aquesta setmana és el
torn dels Maristes d’Igualada.
Més info a www.ceanoia.cat.
Del 2 al 4 de desembre, Jornada del Campionat Comarcal
Futbol Sala d’AMPA.
2/12 a les 22.00: Garcia Fossas – Vilademàger (Les Comes C).
3/12 a les 21.00: Escolàpies –
Garcia Lorca (Les Comes C).
3/12 a les 21.00: Castell
d’Òdena – Castellolí (Pavelló
Òdena).
4/12 a les 20.30: Serra CollBas – Alta Segarra (Pista Carme).
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Resultats del Club
Bàsquet Òdena
BÀSQUET / OTGER GABARRÓ

Tercera victòria de la temporada pel Sènior Masculí, aquest
cop a la pista del Masquefa,
guanyant el derbi anoienc de
3a catalana. El partit va estar
marcat per una gran igualtat
en el marcador que va regnar en quasi tots els trams del
partit. A la mitja part els odenencs perdien per dos punts,
però van saber capgirar el
marcador en la represa. En
l’últim quart l’equip va aconseguir obrir una escletxa que
va arribar fins als 12 punts de
diferència, i va ser quan es va
trencar el partit. En els últims
dos minuts, però, el Masquefa
va treure el seu caràcter i va
acabar retallant distàncies fins
al resultat final de 63-68.
El Sènior femení també va
jugar a Masquefa, però no va
aconseguir guanyar. Durant
el partit les odenenques van
anar a remolc de les de Masquefa. Amb atacs encallats i
fallant situacions fàcils de cara
a cistella es va complicar el
partit. Mentrestant les locals
estaven encertades en el tir
exterior i agafaven molts rebots. A la mitja part dominaven
les locals per 7 punts. En la
segona part les d’Òdena van
aconseguir empatar ràpidament el marcador amb pressió
i una bona defensa, però les
de Masquefa van respondre
amb una zona que va ser impenetrable per les d’Òdena.
L’encert va tornar a arribar per
les locals i van marxar en el
marcador de nou. El marcador
final va ser de 49-39 pel Masquefa.
Cadet masculí
Òdena-St. Martí (31-33)
Júnior femení
Odena-P. Vives Vich (63-25)
Sots-25
Santfeliuenc-Òdena (85-46)
Júnior masculí
Jov. St. Vicenç-Òdena (56-34)

D E L’A N O IA

Derrota de l’Handbol Igualada
davant el Súria (27-31)
HANDBOL / T.CASELLAS/J.MARSAL

Dissabte es disputava a les
Comes la vuitena jornada de
2a Catalana entre l’Igualada i
el Súria, setè i vuitè respectivament, empatats a 6 punts.
El partit va començar amb un
ritme alt i amb un joc elaborat
per part dels dos equips. Pel
que fa a l’aspecte defensiu,
els igualadins es feien respectar pel Súria, mostrant-se
força durs, tot i així calia polir
alguns detalls. En atac, l’Igualada trobava problemes també
amb la defensa del Súria, això
els va forçar a desenvolupar
un joc elaborat i molt treballat.
Finalment, gràcies també a
les parades del porter igualadí
Jordi Bermejo, el resultat de la
primera part va ser de 16 a 17.
A l’inici de la segona meitat la
tònica va ser la mateixa, els
dos equips mostraven respecte cap a l’altra i així va continuar també la igualtat en el
marcador. Així doncs, es preveia que guanyaria l’equip que
fos capaç de suportar millor
la pressió dels últims minuts.
I quan faltaven pocs minuts
pel final, els igualadins van
entrar en una mala dinàmica
que els va deixar amb 4 jugadors a la pista durant 6 minuts,
això va ser decisiu perquè el
Súria aconseguís fer dos contraatacs que els van permetre
posar-se 4 gols amunt, una
diferència ja irrecuperable. El
partit va acabar 27 a 31.
Una altra derrota pels igualadins que comença a preocupar. Tot i que el joc que despleguen és bo, falta polir alguns
detalls com saber aguantar la
pressió i acabar de definir en
els trams finals dels partits.
Ara l’Igualada es desplaçarà a
Vilanova i la Geltrú.
Entrenats per José Manuel
García, van jugar David de la
Cerda i Jordi Bermejo, com a
porters. Òscar Visa, José Ra-

mallo, Jordi Vilarrubias, Esteban Lezama, David Cubí, Aitor Fernández, Sergi García,
Rubén Álvarez, Elías Galiano,
David Díaz i Pere Sendra.
Empat del sènior femení
amb el St. Vicenç
Era un partit complicat, perquè
l’equip visitant havia guanyat
tots els partits i es trobava situat a la primera posició de la
classificació i, les igualadines
venien d’un seguit de derrotes
i els ànims havien disminuït.
Es va fer un enfocament del
partit molt positiu, intentant
demostrar que amb esforç i
lluita es poden provocar dificultats a les rivals, i així va ser.
El disputat partit va acabar 2020, resultat molt satisfactori i
necessari per part de les noies
d’Igualada, que van celebrar
l’empat amb gust de victòria.
Entrenades per Josep Garcia
van jugar Laura Baraldés, Jordina Marsal, Maria Noguera,
Marta Muñoz, Raquel Arnau,
Alicia Nieto, Ainoa Rizo, Lola
Lomas, Lorena Mendoza,
Queralt Badia, Anna Vázquez
i Júlia Estany.
Altres resultats
Cadet Masculí
Finques Argent Igualada Atlètic 46 –
20 La Salle Montcada
Entrenats per Elías Galiano, van
jugar: Marc Espinagosa, Marc Andreu, Marc Martínez, Xavier Reina,
Fernando Almendro, Arnau Torner,
Biel Hornas, Toni Puig, Ivan Ruiz i
David Malpartida i a la porteria Ivan
Salazar.
Infantil Masculí
Club Handbol Terrassa 27 – 21
Club Handbol Igualada
Vam jugar Bernat, Edgar, Dani ,Eric
,Biel, Guillem, Arnau C, Pol, Sergi,
Marc M. Isaac i Igor i Arnau Q. Entrenats per Roger i Laura.
Aleví Mixt
Club Handbol Igualada Atlètic 10 –
6 Club Handbol Martorell
Dirigits per Ana Vázquez, van jugar:
Ot Palmés, Anton Aguilera, Xavier
Malpartida, Guerau Llansana, Arnau Albareda, Oriol Cirera, Aniol
Gumà, Arnau Vargas, Oriol Pou, Alvaro Muñoz i Pol Molinero.

Bona actuació del CG San
Roque al Campionat d’Espanya
GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat cap de setmana
s’ha celebrat a Saragossa, el
campionat d’Espanya de gimnàstica rítmica en modalitat de
conjunts nivell base. Entre els
conjunts participants de diferents comunitats del país, hi
havia el grup infantil del CG
San Roque amb el seu ball de
panteres roses format per: Rut
Vives, Emma Profitós, Laia Alsina, Sandra Dominguez, Irina
Garcia i Paula Mensa.
Dimecres marxaven cap a Saragossa per participar en els
entrenaments oficials, divendres van sortir a pista amb el
seu exercici i van aconseguir

la trentena posició de noranta
conjunts participants d’arreu
de l’estat espanyol. Aquestes gimnastes molt novell en
aquesta categoria, va aconseguir defendre el seu exercici
amb una gran professionalitat
i va aconseguir que el públic
present de diferents comunitats les animés amb els seus
aplaudiments durant l’execució del seu ball tant original.
Aquest campionat, tant important per unes gimnastes , que
en tan sols porten cinc mesos
juntes en aquest conjunt, han
aconseguit un gran paper a nivell espanyol.

Resultats del Ping Pong Igualada
TENNIS TAULA / LA VEU

1a ESTATAL : CPPI CTAI 4 –
CTT OLOT 2
Partit disputadíssim, amb gran
victòria pel nostre equip que
ens allunya de les posicions
de descens. Jugaren Jordi Satorras (2), Albert K. Matsuoka
(1) i Adria Ubeda (1)
2a ESTATAL : CPPI CTAI 2 –
FALCONS DE SABADELL 4
Derrota davant el potent líder
de la competició, tot i fent un
gran partit. Jugaren Daniel
Luco (2), Joan Moriana i Roger Domingo.
2a PROVINCIAL : 8 DE LA
GARRIGA 4 – CPPI 2
Desplaçament a La Garriga
del nostre jove equip, amb

Daniel Luco.

derrota, però realitzant un bon
partit. Jugaren Carles Contreras (1), Bernat Luco (1) i Marc
de la Rosa.
Diumenge vinent, a les 11, a
les Comes, CPPI de 2a Provincial davant el Vilanova del
Camí.

EVO BIG FOOT PRO

BICICLETES

29 DE NOVEMBRE DE 2015 A CASTELLOLÍ

REVO JUMPER

Bateria 500Wh i motor de 90 newtons

Bateria 500Wh , motor
davanter 250W
i posterior 350W

VINE A CONÈIXER
I PROVAR LA
NOVA GENERACIÓ DE
BICICLETES ELÈCTRIQUES
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Castellolí acollirà diumenge l’esperada
Cursa de l’Esquiador de la UECAnoia
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Resultats de l’Igualada
Hoquei Línia

REDACCIÓ / LA VEU

El proper 29 de novembre
els entusiastes de la muntanya tenen una nova cita a la
Cursa de l’Esquiador (www.
cursadelesquiador.cat),
organitzada Club Excursionista
UECAnoia i enguany també
l’Ajuntament de Castellolí.
Les inscripcions s’acabaven el
dia 25 de novembre. L’assistència serà massiva.
En la seva 27a edició el memorial Joan Vives continua
essent una veritable referència comarcal i nacional, tant
pel grau de participació -entorn dels 1.500 participants en
les darreres edicions, i límit
en la capacitat d’acollida de
l’esdeveniment- com per la
seva competitivitat en les tres
modalitats de trail, BTT i caminada popular en les diverses
categories (màster, veterà, sènior, juvenil, infantil). La Cursa
aprofita perfectament l’oportunitat que dóna el paisatge de
tardor en un relleu que permet
recórrer uns perfils més que
engrescadors, amb recorre-

Equip benjamí de l’IHL.

HOQUEI / LA VEU

guts diferents en cada modalitat i que podeu consultar a
la pàgina web de l’esdeveniment.
El Parcmotor Castellolí serà
l’escenari de sortida d’aquests
corredors que no cremen benzina, sinó energia muscular i
entusiasme i amb arribada a la
zona esportiva de la població.
Tots els participants obtindran
una bossa amb importants obsequis, com ara una peça tècnica personalitzada, una cinta
i un ecogot entre d’altres. I,
gràcies als col·laboradors,
després del repartiment de tro-

feus hi haurà un sorteig on els
premis més importants seran
uns esquís gentilesa de Base
Pedraforca i una BTT gentilesa de Magatzems Faro, a banda d’altres regals.
Tant si correu, pedaleu, camineu, o senzillament voleu gaudir de la natura i l’espectacle,
el diumenge 29 teniu una cita
a Castellolí, amb l’esport i la
natura.
La propera setmana, i com és
habitual, a les pàgines de La
Veu de l’Anoia podreu consultar tots els resultats.

Vuit podis del CAI a la Jean Bouin

Dissabte es van disputar a
Les Comes els partits corresponents a la novena jornada
de lliga catalana. I es va gaudir de valent, amb els jugadors entregats al seu esport i
defensant la seva samarreta
amb tot l’ímpetu que porten
dins.
Prebenjamins: HL Igualada
8 - Tsunamis 0. Porter: Yeray
Lorenzo. Jugadors: Ot Pérez,
Iker Jimenez, Judit López, Biel
Guerrero, Marc Hueva, Pau

Masip, Toni Bandè, Adrià Bórria.
Benjamí: HL Igualada 5 - CES
2. Porter: Yeray Lorenzo. Jugadors: Laia Mercadè, Alex
Sanchez, Arnau Santano,
Nil Alonso, Marti Roig, Marc
Fustè, Marc Camarero, Unai
Guerrero, Lluis Torras.
Aleví: HL Igualada 1 - CES 5
Porters: Unai Gràcia i Martí
Sabatè. Jugadors: Roger Ferrer, Erik Lorenzo, Ian López,
Julian Carrasco, Biel Segura,
Eloy Ruiz.

Victòria del Frontennis
i comiat a Manuel Clemente

ATLETISME / IGNASI COSTA

Diumenge, Montjuïc va acollir
un any més les 15 curses de
la 92a Jean Bouin, amb uns
12.000 participants inscrits,
amb més de 10.000 corredors
en les Curses Open i Veterans de 10 i 5 Km.
Hi van participar un grup de 33
atletes del CAI Petromiralles,
amb 3 victòries individuals i 8
podis per als atletes anoiencs.
Van sobresortir les grans actuacions de la juvenil Paula
Blasco, que assolia la seva 5a
victòria en la Jean Bouin, amb
un registre de 8’06” per cobrir
els 2.400 m., seguida d’Èlia
Ibarra, 3a amb 8’18”, retirantse Mar Belenguer per una caiguda.
Carla Bisbal era la guanyadora en Alevines, amb 3’17”
sobre 1.150 m., seguida de
Nuria Moix, 3a amb 3’20”, i
de Sira Díaz-Guerra, 35a amb
3’52”.
Cal ressaltar també la victòria
en Veteranes B de Paquita
Pérez, 5a absoluta i 75a general en la cursa Open sobre
5 Km., amb 19’53”, en aquesta
prova amb 1500 participants
amb arribada a l’Arc del Triomf, guanyada per Llorenç
Sales (F.C. Barcelona) i Alba
Gallardo (Avinent Manresa).
Altres podis assolits foren el
3r lloc de Marcel·la Solé en Infantils amb 5’03” sobre 1.450

FRONTENNIS / ANTONI FONT

A l’esquerra, Núria Moix i Carla Bisbal. A la dreta, Marcela Solé.

m., seguida de Mar Planas
23a amb 5’35”, i de Judit Navarro 32a amb 5’42”.
En la prova Promesa/Junior de 6.600 m., la debutant
amb el CAI Mª Àngels Mestre
era 3a Promesa i 5a general
amb 12’18”. En Cadets era 5a
Berta López amb 8’30” sobre
2.400 m. conjunta amb les Juvenils, seguida de Laia Resa,
9a amb 8’52”, de Laia Planas
15a amb 9’05”, de Laia Moix
16a amb 9’06”, i de Jana Roca
17a amb 9’06”.
En la prova Sènior Internacional Jean Bouin, sobre 9.900
m., Iván Zarco assolia una brillant 10a posició general amb
30’58”, seguit d’Iván Alcalá,
19è amb 32’35”. Es va imposar l’atleta d’Eritrea Aaron Kifle, amb 28’17”, per davant de
Carles Castillejo (Adidas) 2n.
amb 29’04”.
Pel que fa a la cursa Open i

Veterans de 10 Km., era 6è
Albert Nogueras amb 31’53”,
seguit d’Albert Moreno, 8è
amb 32’17”, 22è Roger Vila
amb 33’32”, 100. Bernat Planas amb 36’17”, 130è Joan
Riera amb 36’56”, 139è Carlos
Fernández amb 37’05”, 713è
Bernat Viñals amb 42’27”,
765è Jordi Domènech amb
42’47”, 1096è Santi Navarro
amb 44’27”, 1203è Jordi Moreno amb 44’56”, 2806ª Marta Prado amb 50’06”, i 3201è
Jordi Riba amb 51’11”. Es van
imposar Artur Bossy (F.C. Barcelona) amb 30’54”, i Meritxell
Soler (Avinent Manresa) 98a
gral. amb 36’10”.
Jan Bisbal era 10è en Infantils, amb 7’39” sobre 2.400 m..
Marcel Abad assolia la 18a posició en Juvenils, amb 10’39”
sobre 3.400 m. conjunta amb
els Cadets, en la que era 21è
Gerard Farré, amb 11’21”.

El passat diumenge dia 22
de novembre es va jugar una
nova jornada del Campionat
de Catalunya de Frontennis per Clubs. El Frontennis
Igualada va rebre a les instal·
lacions del Molí Nou al CN
Terrassa B, guanyant per 3-0
davant un equip amb moltes
baixes.
Carles Ferrer i Antoni Font,
guanyaren per 15/10 i 15/12.
Bona partida del jove davanter
Carles. Jordi Romero i Manuel
Clemente, guanyaren per 15/8
i 15/11, en una partida on els
locals van ser molt superiors.
Jaume Estapé i Marc Esteve,
guanyaven també per 15/8,
14/15 i 10/7. Una partida on
els igualadins van ser superiors al primer set, però van fer
un canvi de joc desconegut en
el segon i, en el tercer van posar les coses al seu lloc.
A la propera jornada, el Club
Frontennis Igualada es desplaça al frontó del líder Abrera
el dissabte a la tarda.
D’altra banda, després de la
competició es va fer el comi-

at del nostre company Manuel
Clemente, que per raons de
treball ens deixa per tornar a
casa seva, Segorbe, Castelló.
Un Manuel que amb la seva
senyora Marisol i la seva filla Inés van haver de venir a
Igualada per motius de treball.
Ell, jugador de Frontennis, va
aparèixer un dia al Molí Nou,
on entrenem, i ens va demanar si podia jugar amb nosaltres. El seu aspecte calmat i
de saber demanar les coses,
ens va agradar i el vam acceptar. Quasi tres anys porta amb
nosaltres, defensant el nostre
club, ajudant, ... i sempre amb
un caràcter positiu, cosa que
el feia ser un més que bon
company, un amic.
Ara, el treball de la Marisol els
torna a reclamar a Segorbe i
nosaltres estem contents per
ells, però volem que sàpiguen
que els trobarem a faltar.
Des del Club se’ls hi va fer un
petit detall, un rellotge amb el
nom d’”Igualada” inscrit, perquè sempre que miri l’hora es
recordi dels seus companys
del Club Frontennis Igualada.
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Miquel Marsol i Llorenç Martin
tenien el podi a tocar en
el Ral.li 2000 Viratges

Presentació dels equips de l’HC
Montbui, amb 120 esportistes
HOQUEI / LA VEU

El passat divendres es va organitzar al pavelló de Can Passanals la presentació oficial de
la nova temporada 2015/2016
dels equips de l’HC Montbui.
Aquesta temporada, el club
compta amb més de 120 esportistes repartits en l’escola i
els 10 equips que competeixen
en les categories de prebenjamí iniciació, prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, juvenil, 2ª
catalana i veterans.
Un any més el Club segueix
apostant per la formació i posant a disposició les dues escoles de patinatge, una per a

infants i una per a adults, que
enguany ja compten amb 30
i 10 participants, respectivament. Els infants poden escollir
entre dos modalitats diferents
de patinatge: la iniciació a l’hoquei i el patinatge artístic.
L’acte de presentació es va iniciar amb una petita exhibició
dels nens i nenes que formen
part de l’escola de patinatge
de la modalitat de patinatge
artístic i després es va presentar cadascun dels equips base,
l’equip sènior i l’escola de patinatge d’infants. El president
del club i el coordinador esportiu van dirigir unes paraules

d’agraïment a tots els assistents, als membres de la junta
i als representants de l’Ajuntament i es va realitzar la ja tradicional fotografia de família.
La festa va finalitzar amb un
partit de la lliga de veterans,
entre l’HC Montbui i el FC Barcelona on es van poder veure
jugadors de molt nivell com
Gaby Cairo, David Càceres,
entre d’altres, amb el resultat
final de 2 a 4 i un poliesportiu
de Can Passanals ple de gent
animant l’equip local i gaudint
de l’hoquei patins.

Derrota dolorosa del Can Titó Vilanova
FUTBOL SALA / LA VEU

El conjunt vilanoví va caure
derrotat de manera contundent a la seva visita a Barcelona, la passada jornada. El Can
Titó Vilanova del Camí va sortir golejat de la pista del Futsal
Rosario Central per 9-3.
Els grocs no van tenir la seva
millor tarda, ni tan sols van
apropar-se a les sensacions
que porten mostrant durant
aquestes primeres jornades
de lliga. Els de Fidel Muñoz

van estar fora del partit des
del primer minut i, això, es va
reflectir en el resultat final. Els
locals, que tampoc van jugar
gaire bé, va aprofitar les errades defensives dels vilanovins
i van tenir un encert brutal davant de porteria.
Partit que recorda a alguns de
la passada temporada, però
que segur que servirà per
continuar treballant, tornar a
agafar la dinàmica que tenien
fins aquest cap de setmana i

demostrar que només ha sigut una entrebancada. El Club
també va realitzar, amb molt
bona acollida, la presentació
dels seus equips.
Altres resultats
FAP Can Titó Vilanova del
Camí 1-9 AMPANS
Esquitx Associació 3-2 ALEVÍ
CADET 4-3 FS Joviat
JUVENIL 4-0 Indaber FS Casserres
CFS Òdena 6-2 SÈNIOR B

GUANYADOR
DEL MES
DE NOVEMBRE

A Marsol i Martin el turbo els va privar del podi. Foto Jordi Vidal.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Amb set trams cronometrats
que es repetien una vegada
cadascun d’ells, es va disputar
el popular Ral.li 2000 Viratges
organitzat pel Biela Club Manresa. Els trams eren els de
Vilaredes, La Bassa, Taurons,
Les Pistes, Òdena, Talamanca i Rocafort. El ral.li puntuava
pel Campionat de Catalunya,
Copa de Catalunya d’Asfalt,
Open, Volant RACC, Regularitat i ECOSeries.
Varis van ser els equips de
Moto Club Igualada inscrits
aconseguint bones classificacions, tot i que Miquel Marsol
copilotat per Llorenç Martin
amb Mitsubishi EVO IX quan
tenien el podi a tocar, en el penúltim tram tenien que abandonar per problemes amb el
turbo del Mitsubishi. Una llàstima doncs els manresans de
MCI van fer uns molts bons registres en els trams i fins i tot
van fer el segon millor crono
en quatre trams. Miquel Mar-

sol comentava: “Encara no
entenc perquè el turbo ha dit
prou, anava sense collar massa amb la intenció d’acabar en
la tercera posició. Durant tot
el ral.li em sentia a gust amb
el cotxe i en uns trams que
m’agraden. En el proper més
i millor”.
També de MCI hi participaren
Joan M. Sanchez i Joan FontVW Golf 16V- brillants guanyados de la classificació de RSS.
Angel Bonavida i Anna Tallada -Citroën Saxoprimers
del Trofeu Júnior i novens a
l’Open. David Martín i Albert
Ruiz-BMW E36- en el lloc 23è
de la classificació general.
Jordi Ibarra i Vicenç Rigol-Seat 127- no es van poder classificar. Bon ral.li de Raul Castán
copilotat per l’anoienc Jaume
Poch amb Peugeot 107 que
van aconseguir una brillant segona posició al Volant RACC.
El ral.li fou guanyat per Josep
Maria Membrado i Jordi Vilamala amb Ford Fiesta R5.

SORTEIG D’UNA BICICLETA
Nom
Adreça
Localitat
Tel

Jordi Padró Cabeza

Email

de Santa Margarida de Montbui

S’ha d’enviar la butlleta a

al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada
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Final de la lligueta d’Ingravita 2015
d’escalada en bloc
ESCALADA / INGRAVITA

El passat dissabte al vespre,
a Ingravita, competint amb el
mediàtic partit de futbol Madrid-Barça, es va celebrar la
final de la clàssica Lligueta.
A la final van entrar els competidors que més punts havien
fet durant les 6 setmanes de
durada de la lliga. En aquest
temps, Ingravita munta 10
blocs nous cada setmana i els
escaladors han d’aconseguir
finalitzar-los tots. En total hi
van haver 60 blocs, dels quals
el millor classificat l’escalador
italià Roberto, en va poder
escalar 59, seguit de prop per
l’Arnau Terribas amb 55.
Tothom es pot apuntar a
aquesta competició en que
no hi ha inscripció ni cal ser
un escalador expert. Hi ha diferents categories i cadascú
puntua segons el seu nivell, ja
que els recorreguts escalables
són de tots els nivells.
Els guanyadors van ser:
Absoluta Masculina
1r Arnau Terribas
2n Roberto
3r Roger Sirvent
4t Carlos Cruz
5è Alex Bellonch
Absoluta Femenina
1a Miriam Avila

Quatre anoiencs, en posicions
destacades del Campionat de
Catalunuya Infantil d’Escalada
ESCALADA / LA VEU

Al Teatre Àngel Guimerà del
Vendrell la Federació Catalana d’Alpinisme i Escalada va
fer l’acte d’entrega dels Premis de l’any, de tres modalitats d’escalada, en les quals
el vilanoví Marc Ramírez Planell, d’11 anys d’edat, ha es-

2a Carla Moncunill
3a Cristina Morera
Veterans
1r Josep Sanchez (Pastes)
2n Piju
3r Txus
Sub 18

1r Gil Verriere
2n Ramon Enrich
Ingravita vol agrair a tots els
participants i amics que ens
han donat un cop de mà, tant
en tota la Lligueta, com en la
final d’aquest dissabte.

Resultats dels equips de l’IGD Esquaix
ESQUAIX / LA VEU

Igualada va ser escenari de la
3a i 4a jornada de lliga catalana de 1a categoria. Davant
els actuals campions, el Malibú de Sabadell, l’equip Radio
Sala-Plastnet va sortir massa
penalitzat pels mèrits assolits.
Joel Jaume va caure 3-2 davant Seti Herrero. Els número
1, Bernat Jaume i Iker Pajares
van fer un partit de PSA resolt
a favor del vallesà per un lluitadissim 3-1. Finalment el gironí
Xavi Blasco va cedir per 3-1
davant el Tess Jutte, jugador
holandès. Després, clara superioritat dels anoiencs davant
el Tennis Sabadell que sense
la seva primera raqueta Ivan
Flores, perden molt. Nil Munné
va guanyar 3-0 a Cristian Ruiz,
Bernat Jaume va fer el mateix
davant Santi Grau i finalment
Xavi Blasco va rematar la feina
davant Sergi Planas també per
3-0.
Derrota 3-1 a les terres de Ponent davant el CN Lleida en
al lliga de 2a categoria. Joan
Llorach va obrir foc caient amb
l’experimentat Genís Calderó
per 7-11, 5-11, 3-11. Lluís Fernàndez tampoc va tenir sort
caient amb Òscar Falcon per
6-11, 12-14, 7-11. Toni Jiménez

per això, va escurçar distàncies guanyant un renyidíssim
partit davant Santi Castillo per
3-11, 11-4, 2-11, 11-7, 11-6. Finalment Rafa Sánchez va cedir amb la campiona absoluta
de Catalunya Marta Latorre per
6-11, 5-11, 6-11.
El Club Ciutat Diagonal va ser
escenari d’un nova prova del
circuit infantil. Cal destacar el
excel·lent segon lloc del Javi

Fajardo a S17. La resta també
va estar a un gran nivell amb
Nil Aguilera en 5è lloc, el Bernat Gil en 8è, i el Gerard Fusté
en 9è, tots a S17. A s13, el Jordi Colom va ser 8è, el Guillem
Fusté 12è, el Joan Gil 15è i el
Pau Jaume Aguilar16è.
A nivell femení, gran actuació
de la Montse Fajardo acabant
4a femenina a S17 i 7a en el
quadre masculí.

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

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

tat sotscampió en cadascuna
d’elles.
En categoria Sub9 femenina,
va quedar segona classificada Maria Horna. En la Sub13,
Marina Subirana quedava en
segona posició, i Iris Llaverola, en tercera, totes elles de la
Sala Ingravita Igualada.

Rivalcan torna a pujar
al podi a Saragossa
AGILITY / LA VEU

El Club d’Agility Rivalcan torna
a pujar al pòdium a Saragossa
Aquest cap de setmana alguns
agilitistes del Club Montuienc
Agility Rivalcan han participat
en la competició puntuable per
al campionat d’Espanya 2016
de la RSCE que es disputava
a Saragossa, en el Club d’Agility L’Almozara.
Dissabte el Luis Luque en
grau III va quedar primer amb
la seva malinois Dela de categoria estàndard i tercer amb el
seu canitx Melendi de categoria mini. La Màrian Guerrero
va quedar primera de grau I
amb el seu canitx petit.
Diumenge també va competir Sensi Moreno amb la seva
gossa Zoeh que va quedar
amb una cinquena posició de

grau II en categoria estàndard,
havent estat el gos més ràpid
de la màniga d’agility, tot i que
un parell de faltes la van apartar del podi. En la mateixa jornada el Luis Luque va fer un
segon lloc amb la seva gossa Dela a grau III, i la Màrian
Guerrero va tornar a posicionar-se primera amb el seu gos
Petit a grau I.

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.
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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Cultura
Diumenge es van lliurar els Premis Ciutat d’Igualada

La creativitat, el talent cultural i el compromís social, objecte de reconeixement un any més als Premis Ciutat d’Igualada
CULTURA / LA VEU

Diumenge passat, 22 de no·
vembre, el Teatre Municipal
l’Ateneu va acollir la vinte·
na edició dels Premis Ciutat
d’Igualada, que fomenten i
reconeixen el treball de crea·
dors de diferents disciplines
dels àmbits cultural, artístic,
de recerca o social. L’acte va
comptar amb la presència,
entre altres, de l’alcalde, Marc
Castells, del regidor de Cul·
tura, Pere Camps, del diputat
delegat de Cultura de la Di·
putació de Barcelona, Juanjo
Puigcorbé, i de la delegada de
Cultura de la Generalitat a la
Catalunya Central, Maria Àn·
gels Blasco.
Durant l’acte es van lliurar el
premi Paquita Madriguera de
Composició Musical, el Jaume
Graells d’Art digital, el Jaume
Caresmar d’Investigació, el
premi Gaspar Camps de Dis·
seny, el Procopi Llucià de Fo·
tografia, el Joan Llacuna de
Poesia i el premi Mossèn Cò·
dol de Compromís Social i Cí·
vic. Cadascun dels lliuraments
va ser precedit per un vídeo
amb referències als personat·
ges que donen nom al premi,
fins i tot un dels personatges
va “visitar” el teatre, gràcies a
la interpretació de l’actor Jordi
Hervàs, caracteritzat com el
poeta Joan Llacuna. L’esde·
veniment també va tenir unes
pinzellades de música amb
la companyia Teatre Nu, que
juntament amb l’actriu Lau·
ra Guiteras, donaven a Mrs.
Brownie, una diva negra dels
musicals.
Els Premis Ciutat d’Igualada
El premi de Composició Musi·
cal Paquita Madriguera 2015,
que té l’objectiu de fomentar la
creació en l’àmbit de la com·

Tots els premiats en la gala de diumenge passat al Teatre Municipal l’Ateneu

posició musical va ser per a
Variasons-IGD, de l’iguala·
dí Carles Prat Vives. El pre·
mi compta amb el suport de
l’Escola Municipal de Música
d’Igualada i la col·laboració de
l’Associació Catalana d’Esco·
les de Música (ACEM).
El premi d’Art Digital porta el
nom de Jaume Graells i se’n
va atorgar una menció especi·
al a Medios, de l’argentí Edu·
ardo Argañaras, un accèssit
a El símbolo, de l’extremeny
José Luis Torrente Ballesteros,
i un primer premi per a Faces
Sins, de l’alacantí Josue Ber·
nabé Hernández. Aquest pre·
mi està dotat amb un guardó
Ciutat d’Igualada, una llicència
original atorgada per Corel i
1.800 euros aportats per La
Renda Urbana, Trilogi i Cei·
na. Compta també amb la col·
laboració d’Aladetres.
El premi d’Investigació Jaume
Caresmar el convoquen l’Ajun·
tament i el Centre d’Estudis
Comarcals d’Igualada (CECI)
i té el suport del Centre d’Es·

tudis Antoni de Campmany de
la Universitat de Barcelona.
Vol fomentar la recerca sobre
la ciutat d’Igualada i el seu
entorn en tots els àmbits: les
ciències humanes, socials i
geografia. És la segona vega·
da que aquest premi es dóna
en el marc dels Premis Ciu·
tat d’Igualada i la investigació
guanyadora ha estat Quan la
terra lluita. La defensa de la
vila d’Igualada durant la Guerra Civil Catalana (1462-1472).
L’autor premiat és Pol Junyent
i Molins, d’Igualada.
El premi Gaspar Camps de
Disseny té per objectiu reco·
nèixer el talent dins el món
del disseny en els seus di·
ferents àmbits: gràfic, d’in·
teriors, de moda i industrial.
Aquest guardó està convocat
per l’Ajuntament d’Igualada,
amb la col·laboració de l’en·
titat Disseny=Igualada i l’Es·
cola Municipal d’Art Gaspar
Camps. El jurat l’ha atorgat a
la col·lecció BLOOM Spring
Summer 15, de l’equip de dis·

Pere Camps, regidor
de Cultura, va presentar la nova imatge del departament
que pren la forma del
guardó dels premis
seny de Sita Murt, de l’empre·
sa Esteve Aguilera S.A.
Aquest any el premi Proco·
pi Llucià de Fotografia, que
compta amb el suport de
l’Agrupació Fotogràfica d’Igua·
lada (AFI), se centrava en el
tema “Igualada de nit”. La col·
lecció guanyadora és L’enigma, de la també igualadina
Maria Gregori, que obté 1350
euros en concepte de drets
d’autor.
Pel que fa al Joan Llacuna de
Poesia, organitzat per l’Ajunta·
ment, amb el suport de l’Ate·
neu Igualadí i el CECI, cal des·
tacar que en l’edició d’aquest
any s’ha batut un nou rècord
de participació: si l’any pas·
sat se superaven totes les xi·
fres amb 73 poemaris, aquest
any s’ha arribat als 85 treballs.
L’obra poètica guanyadora és
el poemari El revers del tapís,
de Laia Prat Garcia, de Sant
Quirze del Vallès. Obté 1350
euros i la publicació de l’obra
a Viena Edicions.
L’últim premi de la gala va
ser el Mossèn Josep Còdol
de Compromís Social i Cívic.
Enguany, el jurat ha concedit
el premi al projecte “Aprenen·
tatge i servei de la Fundació
Privada Àuria i l’Escola Garcia
Fossas”, presentat per la Fun·
dació Privada Àuria. El van
lliurar Josep Elias, membre
de la Fundació del Sant Crist,

i l’alcalde de la ciutat, Marc
Castells, qui va tancar l’acte
felicitant tots els participants i
guanyadors i reiterant l’aposta
ferma del consistori per la cul·
tura local.
El regidor de Promoció Cultu·
ral, Pere Camps, presentava
durant l’acte el nou logotip del
departament de Cultura de
l’Ajuntament d’Igualada. La
imatge pren precisament la
forma del guardó dels premis,
l’escultura de la noia que porta
a les mans l’escut de la ciutat,
creada per la igualadina Tere·
sa Riba. L’objectiu és convertir
aquesta imatge en un símbol
de la cultura a Igualada i que
sigui reconegut arreu. El regi·
dor també va anunciar la in·
corporació, a partir d’aquest
any, d’un moment en record i
memòria a les persones vin·
culades a les disciplines que
protagonitzen aquests premis,
desaparegudes durant l’any
anterior. El record aquest 2015
va ser per a la dissenyadora
de moda Sita Murt i per a l’ar·
tista plàstic Àlvar Ymbernon.

Cultura

D E L’A N O IA

Dimecres va començar el Zoom amb un
homenatge a Ramon Gener, premi d’honor
CINEMA / LA VEU

Dimecres va començar una
nova edició del Zoom Festival,
el festival Internacional de ficció per a televisió que que té
lloc aquests dies a la nostra
ciutat.
La inauguració es va fer dimecres al vespre al Teatre Municipal l’Ateneu, i durant aquesta
es va estrenar en primícia el
film Fassman, l’increïble home
radar.
La inauguració va comptar
amb la presència de Juanjo
Puigcorbé, actor i diputat delegat de cultura de la Diputació
de Barcelona, Mireia Claret,
presidenta de l’Ateneu Igualadí, Francisco Vargas, director
de l’Àrea Audiovisual de l’ICEC
i Marc Castells, alcalde d’Igualada.
L’acte va començar amb l’entrega del premi d’honor Zoom
2015 al comunicador i músic
Ramon Gener, director del programa Òpera amb Texans i de
This is Opera. El guardó li va
ser entregat per Juanjo Puigcorbé.
Seguidament van pujar a l’escenari l’equip de la pel.lícula
Fassman, l’increïble home radar, un film dirigit per Joaquim
Oristrell i produït per Paco
Poch, els quals van parlar sobre el film que posteriorment
va poder ser visionat.
Ahir dijous començava el
Zoom didàctic que s’ubica en
dos escenaris per al públic escolar, el Museu de la Pell i el
Mont-Agora.
Avui divendres i demà dissabte durant tot el dia les diverses
seccions del Zoom seran presents en els diversos espais de
la ciutat. El Teatre de l’Aurora
acull la sessió KM0 i la secció
oficial es pot veure a l’Ateneu.
Dissabte a la tarda, abans de
la gala de cloenda, es comptarà amb la presència de l’equip
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Diumenge, concert final
del segon Stage de Banda
Simfònica
MÚSICA / LA VEU

Ramon Gener, premiat, amb Juanjo Puigcorbé

L’equip de la pel.lícila “Fassman, l’increïble home radar”

de la sèrie televisiva Merlí i se’n
podrà veure un capítol inèdit.
Laura Guiteras presentarà
la gala de cloenda del 13è
Zoom Festival
La popular actriu i cantant Laura Guiteras, acompanyada de
la seva banda La Guitti Di Finizio, serà l’encarregada de conduïr la Gala de Cloenda de la
13a edició del Zoom Festival.
Durant la gala, que tindrà lloc

FOTOS: Joan Guasch

el dissabte 28 de novembre a
les 21:00h al Teatre Municipal
l’Ateneu, es lliuraran els diversos premis Zoom: el Premi
Auguri Sita Murt a l’actriu Alba
Ribas, el Premi a la Millor Sèrie
Espanyola a El Ministerio del
Tiempo, Millor Pel·lícula, Millor Director, Millor Guió, Millor
interpretació, Millor Curtmetratge, Millor Websèrie, Millors
Pilots de Ficció del Showcase i
Premi D.O. Catalunya.

Aquest diumenge, 29 de novembre, a les 12h, al Teatre Municipal l’Ateneu, i dins dels actes
de celebració de Santa Cecília,
tindrà lloc el concert que posarà punt i final al segon Stage de
Banda Simfònica d’Igualada. El
concert, organitzat pel departament de Promoció Cultural de
l’Ajuntament d’Igualada, amb
la producció de Contrapunt
Plataforma per a la Promoció
d’Activats Musicals, és gratuït i
té com a objectiu potenciar els
instruments de vent i el treball
en grup.
La proposta de l’Stage de Banda Simfònica es va iniciar l’any
passat amb una participació
excepcional de professionals i
estudiants. Enguany s’ha seguit la mateixa línea d’activació
d’aquest actiu humà i artístic,
amb l’objectiu de continuar oferint una bona mostra dels repertoris colorístics i variats del
gènere de banda simfònica, i
consolidar-lo al territori. La segona edició de l’Stage ha comptat amb un bon planter de participants de la ciutat i la comarca,
també
amb
col·laboradors
d’arreu del país i amb un director convidat, especialista en el
gènere, el compositor i director
mallorquí Armando Bernabuu.
El concert que es durà a terme
diumenge, constarà de dues
parts. La primera comptarà
amb el pas doble La entrada, de
Quintín Esquembre; el Coro de
espigadoras, inclòs dins la sarsuela La Rosa del Azafrán de
Jacinto Guerrero; l’Intermezzo
característic d’Albert Ketelbey,
Al jardí d’un monestir; el poema simfònic Finlàndia, de Jean
Sibelius; el cèlebre Intermezzo
arranjat per Robert Martí, Cavalleria rusticana, de Pietro Mascagni; i el preludi Acte I de Can-

çó d’amor i de guerra, de Rafael
Martínez Valls. La segona part
del concert comptarà amb el
conegut tema del musical El
Màgic d’Oz, Over the rainbow,
de Harold Arlen, amb arranjaments de Jerry Braubaker i el
tema principal de La pantera
rosa, d’Henry Mancini.
Els components de la formació
són: piccolo, Xavier Cañamares; flautes, Xavier Cañamares,
Carla Sabaté, Rocío Palma,
Glòria Dalmau i Teresa Vilavendrell; oboè, Irene Delgado; clarinets, Roger Fusté, Olga Torra, Eudald Font, Jesús Lladó,
Jaume Creus i Álvaro Budría;
saxo soprano, Montserrat Calafell; saxos alts, M. del Mar Prat,
Oriol Prat, Olga Campoy,Yaiza
Carnicer, Oriol Castells, Alexia
Navarro i José Gómez; saxos
tenors, Esther Sabaté i Israel
Jiménez; saxo baríton, Montserrat Calafell; trompes, Miquel Carrasco i Pol Armengol;
trompetes, Joan Miquel Giro,
Maria Tort, Miguel Ángel García i Albert Medina; trombons,
Marcel Puig, Francesc Ramon
Sirvent i Arnau Parera; bombardí, Miquel Castro; tuba, Manu
Duarte; contrabaix, Eduard
Soto; Percussions, Josep Maria Sánchez, David Vergé, Eloy
Fos i Laura Muñoz; director, Armando Bernabeu.
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Presentació del doble CD de “L’Oratori d’El Llibre
de Sinera” a la Biblioteca Central d’Igualada
MÚSICA / LA VEU

Avui divendres a les 7 de la
tarda a la Biblioteca Central
d’Igualada tindrà lloc la primera presentació oficial del
doble Cd de l’Oratori del llibre
de Sinera de la compositora
Mercè Torrents sobre l’obra
de Salvador Espriu. Està previst comptar amb la presència
de Mercè Torrents, de l’actor
igualadí que ha participat en
el projecte, Joan Valentí, de la
directora de tot el treball, Concepció Ramió i de l’editora de
Columna Música, el segell que
se n’ha fet càrrec del projecte,

Sedes García-Cascón.
Aquest és un projecte que
arriba a les nostres mans
després de dos anys d’intens
treball, d’una obra singular
dins la història de la música
catalana, compost l’any 1968,
i només portat al públic en formació cambrística en una gira
l’any 1981 i ara enregistrat en
la seva versió íntegra. Val la
pena recordar que es tracta
d’una obra elaborada, eclèctica i de difícil emmarcació dins
d’un gènere concret, una obra
que recrea els quaranta poemes del llibre, uns recitats, altres cantats, o les dues coses,
amb interludis i peces que relliguen el conjunt.
Els poemes són dits per Núria
Candela, Núria Feliu i Joan
Valentí, les cançons compten
amb les veus de Lloll Bertran,
Névoa, Marta Valero i Joan
Valentí, tots ells repuntats
amb música de cobla i música coral dins un estil clàssiccontemporani, amb la veu de
Marta Valero com a mezzo-soprano, el pianista Joan Miquel
Hernández Sagrera, el Cor de
Cambra Dyapason i la forma-

ció igualadina professional Orquestra Terres de Marca.
Tot aquest desplegament ha
estat dirigit per la compositora,
directora i promotora musical
igualadina Concepció Ramió,
que és també qui ha impulsat i
produït el projecte a través de
l’entitat Contrapunt.
Mercè Torrents i Turmo, pianista i compositora, va ser deixeble (única dona en aquells
moments) de l’insigne compositor i pedagog Cristòfor Taltabull. La seva obra, centrada
principalment en el camp pianístic i de la veu, també abasta un relatiu nombre d’obres
per a música de cambra. Actualment té vuitanta-cinc anys
i resideix a Sant Cugat del
Vallès. Un dels camps conreats intensament per ella ha
estat la poesia catalana a través dels seus grans noms, on
s’emmarca aquesta important
obra.
L’acte és organitzat conjuntament per la Biblioteca Central
d’Igualada, l’entitat Contrapunt, Plataforma per a la promoció d’activitats musicals i la
llibreria Llegim…?

Presentació de la
col·lecció infantil
“Contes creatius” a la
Llibreria Aqualata
LLIBRES / LA VEU

Demà dissabte la Llibreria
Aqualata ha preparat la presentació de la col·lecció Contes creatius, de Jordi Palet
i Ester Llorens. L’acte serà
a les 12 del migdia a la secció infantil de al llibreria i es
comptarà amb la presència
de l’autor, Jordi Palet, que és
un dels membres dels Farrés
Brothers.
La col·lecció Contes creatius
està pensada perquè el nen
participi activament en l’elaboració del llibre, ja sigui pintant,
retallant, enganxant o fins i
tot formant part de la història.
Gaudeix amb els sons i les
imatges en moviment, acaba
els dibuixos a la teva manera, crea a partir de la proposta
d’activitats i converteix cada
pàgina en una peça única.
De moment la col·lecció te tres
títols: Sabates, sabatetes i sabatots, M’han donat carbasses i Un llop badabadoc.
Una col·lecció de contes diferent on el lector participa i juga
convertint la lectura en una experiència màgica i total.

El cicle De Pell Sensible proposa recordar els
poetes de la I Guerra Mundial

Vuit corals d’Igualada
celebraran un concert conjunt
en benefici dels refugiats

POESIA / LA VEU

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte, 28 de novembre, tindrà lloc a l’antiga
adoberia de Cal Granotes una
nova cita del recital poètic i
musical De Pell Sensible, en
aquest cas dedicat als poetes
que van combatre durant la I
Guerra Mundial. Es tracta d’un
muntatge de radioteatre en directe, titulat Si us pregunten
per què vam morir. Dirigit per
Ramon Hernàndez i amb dramatúrgia de Gerard Vàzquez,
el projecte, sorgit del col·lectiu
Veus Humanes, commemora
l’efemèride de l’anomenada
Gran Guerra a través de la poesia que es va escriure durant
el conflicte.
Les veus d’Isa Mateu, Eduard
Doncos, Toni Sevilla i Eva M.
Lluch, alguns dels grans dobladors catalans, serveixen
per reviure una emissió de ràdio en directe, millorada amb
ambientació sonora i musical
i innovacions tecnològiques,
que trasllada els espectadors
al context de l’època i a les
incerteses socials i psicològiques causades per la batalla.
Centrat en la poesia, l’espectacle permet observar un dels

La Coral Mixta d’Igualada,
conjuntament amb les entitats
d’Igualada Solidària i la col·
laboració del departament de
Cooperació de l’Ajuntament
d’Igualada, ha organitzat per a
diumenge, un concert solidari
que durà per títol Un cant amic,
els beneficis del qual aniran
destinats a les persones refugiades.
Hi participaran, a més de la
Coral Mixta d’Igualada, la Coral infantil Gatzara, la Coral la
Llàntia, la Coral Merlet, la Coral Mig To, la Coral infantil Els
Verdums, la Capella de Música
de la Tossa i la Coral de Santa
Maria. Serà un esdeveniment
musical amb un objectiu que
els seus impulsors qualifiquen
de “ben urgent”, com és l’ajuda
a totes les persones desplaçades dels seus països per causa
de la guerra, de la violència o
de la fam. L’ajuda que es derivi
d’aquesta iniciativa anirà a parar a Creu roja, l’entitat que ha
de gestionar l’acollida dels refugiats a Catalunya.
Els impulsors volen que aquest
sigui un cant que clami per
la pau i per la solidaritat i, per

conflictes més importants de
la història des d’una perspectiva totalment nova. I és que la
I Guerra Mundial ha estat sovint considerada com la guerra dels poetes. De fet, el terme
war poet (poeta de guerra) va
aparèixer durant aquesta època per designar els autors que
havien plasmat sobre paper
les vivències de quatre anys
devastadors.
Així, els versos de l’espectacle
permeten reviure-ho pràcticament tot: la vida a la rereguarda, el combat, els morts i el
retorn dels supervivents a partir dels poemes de Guillaume
Apollinaire, Rupert Brooke, Alfred Lichtenstein, Ewart Alan

Mackintosh, Siegfried Sassoon, Wilfred Owen o Giuseppe
Ungaretti, entre altres.
Els quatre actors interpreten
personatges tipus com el soldat, la dona, la mare, la núvia
o la infermera, que apareixen
als diferents poemes i que alhora dialoguen entre si.
El recital tindrà lloc a les 20h
i les entrades es poden comprar de manera anticipada, al
preu de 6 euros, al Punt de
Difusió Cultural i Turística (c/
Garcia Fossas, 2) o des d’una
hora abans a la taquilla de Cal
Granotes, al preu de 8 euros.
L’aforament està limitat a noranta persones.

això, després de les intervencions per separat de cadascuna de les corals, tots els grups
s’uniran per cantar el Cànon de
la Pau.
El concert tindrà lloc a la Basílica de Santa Maria d’Igualada, a
les 18h. L’entrada serà gratuïta i
es demanarà una aportació voluntària als assistents, que serà
íntegrament lliurada a aquesta
causa. Per totes aquelles persones que no puguin assistir
al concert i que vulguin fer una
aportació, poden fer un ingrés
a la Fila Zero, al número de
compte ES68 2100 0358 1202
0004 1813.
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“Tots els camins de Déu”, la darrera
pel·lícula de la Mostra Internacional
de Films de Dones, d’enguany

com alguns dels més doloro·
sos episodis del comportament
humà. En aquest sentit, el fil
conductor del film et fa evident
una oportuna convocació ac·
tual a interpretar un passatge
bíblic on, un impàs com el sen·
timent de culpa acaba veient la
llum del seu perdó; a més de
servir d’elogi –a través de prin·
cipis tan grans com l’amistat i
l’amor- el fet que les persones
ens necessitem mútuament.
En conclusió, tal i com va veu·
re’s certificat en la tertúlia final,
amb la presència de la pròpia
directora i l’Anna Solà de Drac
Màgic, la pel·lícula et proposa
una altra consideració sobre la
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Cultura en Família proposa
diumenge vinent un taller de punt
CULTURA / LA VEU

El proper diumenge, 29 de
novembre, a les 12h, Cultura
en Família proposa a Iguala·
da aprendre a fer mitja o gan·
xet amb un taller al Museu de
la Pell. L’edat recomanada de
l’activitat és a partir de 6 anys,
l’accés és gratuït però l’afora·
ment és limitat.
Fer punt, fer mitja, tricotar o fer
ganxet no és res més que, amb
un fil, generalment de llana, fer
una sèrie de bagues o llaçades,
una rere l’altra, unides entre si,
per aconseguir un teixit més o
menys elàstic de malla. Aquest
treball es fa generalment amb
l’ajuda d’una o dues agulles,
segons si es treballa amb gan·
xet o amb agulles de mitja, res·
pectivament. Amb la invenció
de les màquines tricotoses,
aquesta pràctica mil·lenària es
va incorporar a la producció
industrial la qual, al llarg de dè·
cades, ha significat una activi·
tat industrial capdavantera per
a llocs com Igualada i l’Anoia.
De la història, consolidació i ac·
tualitat de la indústria del punt

CINEMA / CARMEL.LA PLANELL

Dins del marc del Programa iti·
nerant de la Mostra Internacio·
nal de Films de Dones de Bar·
celona que s’ha dut a terme,
amb diferents sessions cine·
matogràfiques i de tertúlia, en
diversos ajuntaments del terri·
tori barcelonès, la pel·lícula de
cineastes catalanes que avui
ens ocupa és: Tots els camins
de Déu, de la Gemma Ferraté,
de l’any 2014.
Tots els camins de Déu expli·
ca la història dels darrers tres
dies en la vida d’un Judes con·
temporani, en Judes Iscariot,
un home que fuig de sí mateix,
consumit per la culpa, després
de fer traïció al seu millor amic.
I, mentrestant no té el coratge
de posar punt i final als seus
dies, fa la coneixença d’un
jove que li farà costat en l’acte
d’empènyer-lo a sobrepassar
el seu sentiment de culpa.
Aquesta pel·lícula és el primer
llargmetratge en solitari de la
Gemma Ferraté que, des d’un
bellíssim embolcall paisatgístic
i a través d’unes accentuades
mirades al protagonista, t’expli·
ca aquest clamorós vincle de
l’individu amb la Natura, així
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vella història de Judes, aquell
home que va trair Jesús; i que,
de retruc,

tracta l’exposició Anoia, el punt
d’origen de la moda. Dels draps
als jerseis, que encara es pot vi·
sitar fins aquest diumenge, dia
29, al mateix Museu de la Pell.
I per a apropar-s’hi des d’una
perspectiva molt més pràctica,
el mateix dia un taller posa a
l’abast de tothom els fonaments
més elementals d’aquesta pro·
ducció: el punt manual. Amb
fil de llana s’aprendrà a fer al·
guns punts bàsics amb agulles
de mitja, amb ganxet o amb els
dits. Després, amb pràctica i
paciència, poden ser la base de
multitud de creacions, des de
peces de vestir fins a petits tre·
balls d’indumentària i de deco·
ració. Aquesta és una activitat
que ha deixat de ser conside·
rada una pràctica reservada ex·
clusivament a les padrines per
esdevenir un ocupació activa
del temps de lleure estesa a tot·
hom, que s’ha posat de moda
gràcies a l’èxit de corrents com
el “fet a mà” i de modes com
l’”amigurumi”, els ninos de gan·
xet japonesos que marquen
tendència.

Sendra&Enrich se sumen als
mecenes del Teatre de l’Aurora

IRIS LLOP/CARLES MUNTANER
XXXIX Concurs de Teatre de Piera

Una obra obra amb manca d’energia
Dissabte passat el Grup de Te·
atre Acte Quatre de Granollers
va representar Les noies del
calendari, basada en la pel·
lícula estrenada l’any 2003,
al Foment de Piera. L’obra,
inspirada en una història real,
ens traslladava a un petit po·
ble d’Anglaterra on un grup de
dones decideixen fer un calen·
dari benèfic en el qual aparei·
xeran nues, amb l’objectiu de
recaptar fons per l’hospital lo·
cal, on ha mort de leucèmia el
marit d’una d’elles. La propos·
ta però resulta ser un escàndol
en la societat d’aquesta petita
localitat i posa a prova els lli·
gams d’amistat entre les ma·
teixes protagonistes. Malgrat
l’obra va començar amb molta
energia i les actrius mostraven
un gran entusiasme dalt de
l’escenari, el ritme de l’obra es
va anar alentint a mesura que
es repetien alguns errors en
la dicció i s’allargaven els talls
entre escena i escena. Així,
tot i que l’obra va entretenir
el públic, va mancar l’agilitat
i l’espontaneïtat necessàries
per arrodonir la interpretació
i mantenir el ritme necessari

FOTOESTUDI ROSELL

CULTURA / LA VEU

per aquesta comèdia.
Demà dissabte ens visita el
tercer grup de la comarca que
s’ha presentat aquest any a
concurs: els amics de l’Agrupa·
ció Teatral del Casal de Calaf.
La primera representació és
va realitzar el 10 de setem·
bre de 1972 amb El Retaule
del Flautista, essent el primer
grup amateur que representava
aquesta coneguda obra.
En els darrers 27 anys, sota el
nom d’Agrupació Teatral Casal
de Calaf han representat tot un

reguitzell d’obres que inclouen
tot tipus de gèneres: des de la
sàtira, al drama, passant per el
musical.
Dema dissabte posen en es·
cena Un Matrimoni a Boston
de David Marmet. Aquesta
peça magníficament escrita
per David Marmet, és la histò·
ria de dues dones que es re·
troben després de temps d’es·
tar separades.
L’obra té dos actes i una dura·
da d’1h 35 minuts aproximada·
ment .

L’estudi
de
disseny
Sendra&Enrich s’ha convertit
en un nou mecenes del Teatre
de l’Aurora afegint-se d’aquesta
manera a un grup d’empreses
d’Igualada i l’Anoia que donen
suport al projecte cultural del
teatre de Cal Font, col·laborant
a fer possible la programació
estable d’aquest espai inde·
pendent.
L’estudi de disseny, amb Aureli
Sendra i Jaume Enrich al cap·
davant, el proper 2016 cele·
brarà 25 anys oferint els seus
serveis creatius en els àmbits
del disseny gràfic, la il·lustració
i la fotografia, a entitats i em·
preses locals i de fora. Un ba·
gatge i una trajectòria que fan
de Sendra &Enrich un referent
en el camp del disseny a casa
nostra.
Amb la signatura d’aquest con·
veni de patrocini anual amb
Unicoop Cultural, entitat que
gestiona el Teatre de l’Aurora,
l’estudi Sendra&Enrich estreny

els seus vincles amb la sala
igualadina, com a espectadors,
col·laboradors i professionals.
En aquest àmbit, l’estudi ha de·
senvolupat la imatge de les pro·
gramacions del teatre, des dels
seus orígens a finals dels anys
noranta. També va dissenyar la
imatge corporativa del teatre i,
entre d’altres projectes, ha dis·
senyat la imatge de diverses
produccions dutes a terme pel
Teatre de l’Aurora.
El projecte cultural i les activi·
tats del Teatre de l’Aurora són
possibles gràcies als espec·
tadors, a la col·laboració dels
Amics del Teatre de l’Aurora,
a les institucions públiques i,
cada vegada més, a les empre·
ses que, com Sendra&Enrich,
opten pel patrocini i el mece·
natge cultural. Un suport i una
confiança imprescindibles que
permeten que iniciatives cultu·
rals o socials com les d’aquesta
sala independent continuïn sent
una realitat.
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Properes activitats de la Coral Bitrac Dansa va celebrar el 25è
aniversari amb un espectacle
de Santa Maria

La Coral de Santa Maria i la Schola Cantorum en acabar l’ofici a santa Cecília

(Joan Talavera)

basílica en el concert solidari
«Un cant amic» en favor de
les persones refugiades, organitzat per la Coral Mixta.
El diumenge dia 6 de desembre, els cantaires assistiran al
Gran Teatre de la Passió de
Cervera, al concert dels Sirex
& Mustang.
El dimarts dia 8 de desembre a les 12 del migdia, amb
l’acompanyament a l’orgue
de Lluís Victori, solemnitzarà
l’ofici solemne de la Immaculada, a la basílica, en la festa
patronal de la parròquia i de la
Coral.
El diumenge 13 de desembre,
es preveu aplegar-se en un
dinar de pre-Nadal, a l’Hotel
Canaletas, obert a familiars,
excantaires i simpatitzants.
Els interessats en afegir-se
a la festa poden telefonar a
636741530 (Concepció) o
938030475 (Rosa).

MÚSICA / LA VEU

La Coral de Santa Maria
d’Igualada va participar diumenge passat dia 22, conjuntament amb la Schola Cantorum, en els cants de l’ofici
solemne celebrat a la basílica,
amb motiu de la festivitat de
santa Cecília, patrona de la
música Va presidir el rector
arxipest Mn. Josep Massana,
acompanyat pels mossèns
Joan Pere i Pere Roig. A la
comunió la Coral de Santa
Maria, sota la direcció de Coni
Torrents, i amb l’acompanyament a l’orgue de Maite Torrents, va interpretar “Sedejant”
de Maria del Rio, en un arranjament de Carles Viarnés. La
celebració va concloure’s amb
l’Himne a Santa Cecília, de
Mn. Lluís Romeu.
Per al proper diumenge dia
29, la Coral participarà a la

FOTO: Manel Marimon i Gomis

DANSA / LA VEU

El passat diumenge 15 de
novembre Bitrac Dansa va
celebrar el seu 25è aniversari oferint als espectadors un
festival antològic al Teatre de
l’Ateneu. L’espectacle va ser
una mostra significativa d’allò
que han fet al llarg d’aquests
anys i continuen fent. Mostrant
la riquesa i diversitat de la cultura catalana i posant-la dalt
d’un escenari per fer gaudir a
un públic molt entregat al llarg
de tot l’espectacle.
Es van oferir creacions del coreògraf Albert Sans com Festa de Pagesia (Illes Balears),
El Mortitxol (País Valencià) o
Les Danses Araneses, encara vives (de Lés, Vall d’Aran)
i també danses de Na Misericòrdia Pàmies com Corranda
Alta (Sournià) i Contradansa
d’Alentorn. Per tancar l’espec-

tacle i com a commemoració
del 25è aniversari, es va oferir
El Carnestoltes, coreografia
també de n’Albert Sans, dansa que va ser estrenada al
Gran Teatre del Liceu el 1982
per l’Esbart Dansaire de Rubí.
Una celebració en gran companyia i que, segons els directors de Bitrac Dansa, Ignasi
Vilanova i Misericòrida Pàmies, ens convida a mirar enrera
satisfets de la trajectòria: fidels a la conservació de danses tradicionals i també a la
creació de noves coreografies
que ens permeten oferir espectacles atractius i complets.
Però alhora i sobretot, ens
conviden a mirar endavant
per continuar oferint i mantenint les nostres tradicions de
la manera que saben fer-ho:
ballant!

Concerts i jam
session al Hot Blues
MÚSICA / LA VEU

L’Escola Municipal de Música d’Igualada organitza al bar
Hot Blues la tercera Jam Session de la temporada. La Jam
és oberta a tots els alumnes i
professors de l’escola i també
a altres músics. Tothom hi pot
participar interpretant aquells
temes que han treballat a classe o que, simplement, els ve
de gust. Us convidem a gaudir
de la música en viu i en directe.
Per altra banda al Hot Blues
també es podrà gaudir de dos
concerts, un avui divendres i
l’altre demà dissabte.
Avui divendres els IX! presenten el seu darrer treball
Vessants, el seu quarts disc
d’estudi. El concert començarà a dos quarts d’11 de la nit i
l’entrada valdrà 5 euros.
I demà dissabte es podrà
gaudir de la banda igualadina d’Indie rock Psychodrome
que presenta el seu nou single
Diamond Shine al Hot Blues
d’Igualada, en format semiacústic. El nou single, que va
veure la llum el passat 18 de
novembre, inclou dues noves
cançons de la banda que seran incloses al repertori del
concert de presentació, Diamond Shine i Crystal Queen.
El dia del concert es presentarà en format físic una edició
que també inclourá Childhood,
el tercer i últim EP.
El concert serà a dos quarts
de 12 de la nit i el preu de l’entrada serà de 3 euros (5 euros
amb el CD).

Temporada 2015 - 2016
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

MAMMA MIA!

Dia 11 de desembre del 2015

Teatre TIVOLI

ÚLTIMES PLACES!

BROADWAY SYMPHONY
ORCHESTRA
PALAU DE LA MÚSICA

Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 15:15

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

Dia 16 de gener del 2016

Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 19:45

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Palau de la Música. Entrades
garantides a platea

Mamma Mia, Grease, Chicago, Fame, Singing in the rain, Moulin Rouge. Gaudeix d’un recorregut pels grans musicals de
Broadway.
El famós quartet The Feel’armonia, d’enorme trajectoria i acompanyat de la Broadway Symphony Orchestra presenta un
programa que entusiasmarà a tots els amants dels musicals, amb les melodies que van ajudar a consagrar alguns dels
musicals més taquillers i premiats de la història dels musical

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

Truca al:
93 803 75 56
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Una doble lliçó sobre el fons
documental del Gran Teatre
del Liceu a l’AUGA

Inaugurada l’exposició “Paisatges
del mar” a l’EMA Gaspar Camps
EXPOSICIONS / LA VEU

El passat dijous 19 de novembre es va inaugurar a l’Escola Municipal d’Art Gaspar
Camps l’exposició “Paisatges
del mar”, a càrrec de l’artista
igualadina Elisabet Soler.
Durant l’acte, al qual va assistir l’actual directora del centre,
Raquel Camacho, Elisabet
Soler va comentar que les
obres d’aquesta mostra, que
tenen com a fil conductor el
Mar, són fruit de la unió dels
espais paisatgístics vistos
des de l’aire, del simbolisme
del seu món personal i del
treball amb la matèria física
del paper. La majoria de les

obres presentades, texturitzades amb la pasta de paper,
presenten
característiques
que les relacionen amb les
típiques postals, físiques i en
cartó, que s’acostumaven a
enviar com a record dels espais i racons que durant una
visita o viatge ens cridaven
l’atenció per algun motiu i els
volíem compartir; de fet, els
títols de les obres (“El meu la
musclera”, “Cala Teresa”, “Petit canyissar”, ...) ja ens transporten a aquest món marí i del
record.
Aquesta exposició es podrà
veure a la Sala Gaspar Camps
fins al 22 de desembre.

Entrega de premis del
I Concurs fotogràficliterari organitzat per
Llegim...? Llibreria
FOTOGRAFIA / LA VEU

CULTURA / LA VEU

La sessió del dilluns a l’AUGA,
que girava al voltant del fons
documental del Gran Teatre
del Liceu, va tenir una doble
cara.
Per un costat, es mostrava
una part -molt petita, naturalment- de l’ampli i ric Fons de la
Societat del Liceu: programes,
partitures, fotografies i planells
dels decorats, projectes de les
obres d’ampliacions, Diari del
Conserge de l’entitat, actes
de sessions i un etcètera molt
llarg.
Però, per altra part, tota
aquesta mostra que es presentava es feia mostrant els
criteris de digitalització per on
s’incorporen tots aquests elements al web de l’entitat. Una
pàgina web des d’on,d’aquí a
poc temps, es podran veure
allà on siguem a través dels
mitjans digitals.
Per a molts dels assistents
va ser una descoberta en tots
dos aspectes.
Malgrat que la vessant infor-
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màtica de la sessió podia resultar complicadad’entendre,
Mercè Bausili va fer una exposició molt didàctica.
El proper dilluns és parlarà de
les Indianes d’Igualada, de la
mà de Marta Vives, Directora
de l’Arxiu Comarcal. També
serà una sorpresa per a molts
dels assistents.

El proper dissabte dia 28 de
novembre a les 8 del vespre i
a l’espai de Llegim...? llibreria,
en un acte obert a tothom, es
farà entrega dels premis del
Primer Concurs FOTOGRÀFIC-LITERARI.
En aquesta primera ocasió la
participació ha estat força reeixida, ja que si han presentat
un total de 60 fotografies de
20 autors.
Es lliuraran els premis a la
millor col.lecció de tres fotografies i a la millor fotografia
individual. Al mateix temps
quedaran exposades tan les
fotografies guanyadores com
les finalistes.
Aquest concurs ha estat organitzat per l’espai experimental
AFI i Llegim...? llibreria i s’ha
comptat també amb la col.
aboració de les editorials La
Campana, Viena, Raig Verd i
Ara llibres.
Esperem que el proper any
puguem celebrar-ne la segona edició.

CARMEL·LA PLANELL (Text i fotos)
La cultura... i les seves manifestacions

Fotografiar de nit
Fotografiar de nit la ciutat pot semblar un xic complicat fins que no es domina una certa tècnica; i
són uns inusuals resultats els que encoratgen en
la recerca de noves imatges o de nous efectes
pintats sobre aquest llenç fosc que és la nit de la
ciutat. En definitiva, en la foscor només existeix
allò que rep llum, és a dir, allò que acaba perseguint la càmera. Aquesta és l’experiència viscuda
per aquests /es artistes partícips del Premi Ciutat d’Igualada de Creació artística Procopi Llucià
2015: Maria Gregori i Gubern, la guanyadora;
Ramon Mascaró i Seuba; Teresa Closas i Xifré;
Jordi Vives i Sabaté; Ramon Domènech i Aguilà;
Maritxell Caro i Rabell; David Ribera i Cos; Silveri
Lecina i Valls; Albert Clotet i Amich i Jordi Mateo i
López; que exposen aquests dies a La Sala.
No obstant això, sobre el terreny, el punt de partida per a qualsevol temàtica nocturna és -lluny

de tota improvisació- tenir ben localitzat algun element o escenari que pugui destacar sobre un context determinat per a capturar aquella composició
que resulti més suggeridora. Així i tot, la fotografia nocturna exigeix d’un equip bastant complet,
amb què la càmera disposi d’una mínima relació
senyal-soroll, un bon sensor i la prestació de llarga exposició a més d’un objectiu força versàtil i
lluminós; i, sobretot, un trípode resistent i estable.
Després, tot i la llum natural del paisatge urbà o de
la lluna convé comptar amb un flash de mà o una
llanterna per a ocasions puntuals.
Una mirada atenta a les fotografies t’apropa a diferents emplaçaments igualadins, convidant-te a
participar d’aquest reclam comú de la nit de la ciutat que, en el seu conjunt i fotografia a fotografia
contribueixen a regalar-te una certa atmosfera de
màgia i encantament sobre alguns racons urbans.

Així doncs, unes imatges semblen maquillades
amb invisibles punts estrellats en el cel, o amb
la llum de la lluna, o amb el propi enllumenament
urbà, o bé amb una successió de llums paràsites que van dibuixant tons verds o rogencs. Altres
són el resultat de la recerca d’aquell instant precís
d’una seqüència en moviment per a congelar-la,
per a eternitzar-la, afrontant exposicions més difícils. D’es d’un vessant més temàtic, altres evidencien criteris realistes o hiperrealistes a l’hora de
descobrir-te detalladament –amb tècniques més
complexes- un objecte o espai en concret. I, algunes, en aquesta ocasió les fotografies premiades,
servint-se del maneig de contrapicat i de la perspectiva et presenten angulacions i/o prominències
que apunten a perdre’s contra la foscor del cel.
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L’igualadí Josep Junyent,
guardonat amb el Premi
Josep M. Batista i Roca 2015

D E L’A N O IA

L’Escola de Dansa del Consell Comarcal
present a la Jornada de Bones Pràctiques
“La Dansa a l’escola”
DANSA / LA VEU

CULTURA / LA VEU

L’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana
(IPECC) va lliurar el passat 14
de novembre, el premi “Josep
Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols
2015” a 10 catalans residents
a l’exterior.
L’acte es va celebrar al Saló
de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona i va ser presidit per
Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcalde de l’ajuntament
de la capital de Catalunya, i
per Xavier Tudela, president
de l’Institut de Projecció Exte-

rior de la Cultura Catalana.
Entre els guardonats s’hi troba l’igualadí Josep Junyent,
nascut a Igualada el 1981 i
actualment resident a Dublín,
Irlanda.
El premi “Josep Maria Batista i
Roca – Memorial Enric Garriga
Trullols” distingeix anualment
des de fa vint-i-set anys a catalans i catalanòfils residents
a l’exterior que s’han distingit
pel seu treball en favor del
manteniment de la presència
catalana en el món i la difusió
de la cultura catalana i el fet
nacional català a l’exterior.

CARMEL·LA PLANELL

El passat dissabte 14 de novembre l’Associació de Professionals de la dansa de
Catalunya i Moviment Lantana va organitzar - amb la
col·laboració de la Universitat de Girona- la I Jornada de
Bones Pràctiques ‘La Dansa
a l’escola’ amb l’objectiu de
donar visibilitat a aquells
projectes que tenen la dansa com a vehicle pedagògic/
educatiu, i aconseguir una
major presència de la dansa
a l’escola amb projectes de
qualitat.
Elena Bernal (directora pedagògica de l’escola de dansa del Consell Comarcal de
l’Anoia) i Elena Garcia (professora de dansa creativa i
dansa contemporània de la
mateixa escola) van assistir
a la jornada i van tenir l’oportunitat d’explicar el projecte
“tallers de dansa” que elles
van confeccionar, juntament

amb Laia Dalmases (treball
físic i educació postural) i
Marisa Güimil (dansa estilitzada) i que té com a objectiu
interrelacionar matèries dels
ensenyaments generals de
primària i secundària amb la
dansa.
Així, en el cicle inicial, utilitzant un conte, el projecte
relaciona la dansa clàssica
amb la matèria de llengua
catalana, en el cicle mitjà la
dansa creativa amb la matèria de medi natural, en el
cicle superior i primer cicle

d’ESO es relaciona el treball
físic i educació postural amb
el coneixement del propi cos
i finalment, en el cicle superior es relaciona la dansa
estilitzada amb la matèria de
música a través del ritme.
Aquest projecte “tallers de
dansa” forma part de les
activitats que s’ofereixen al
Programa Aire que promou
l’Ajuntament d’Igualada on
s’inscriuen les escoles que
volen oferir la proposta als
seus alumnes. El curs 201415 va participar del projecte
l’escola Emili Vallés i l’escola
Dolors Martí d’ Igualada. Enguany, s’han interessat les
mateixes escoles i l’escola
Gabriel Castellà d’Igualada.
El projecte “tallers de dansa
per a escoles i instituts” s’inclourà en una publicació que
editarà l’associació de professionals de la dansa juntament amb tots els projectes
exposats durant la Jornada.

Fotos i text

Arquitectures i veïnatges

En aquesta ciutat còmoda per a viure-hi; d’un amable urbanisme i d’un reconegut disseny i una rica projecció musical,
hi respires aquell caràcter discretament amable que desmenteix el vell tòpic de la fredor nòrdica. I, en un entorn que
entén la bellesa com l’harmonia entre la funció i la forma se’t
fa del tot imprescindible de descobrir dues destinacions summament rellevants: l’Església luterana de Temppeliaukion i el
Monument a Sibelius, que ocuparà un altre capítol.
Quant, a la moderna Església luterana de Temppeliaukion,
altrament coneguda com el Temple excavat a la roca, aquesta és una construcció que es troba a la zona occidental de
la Mannerheimintie -un barri residencial del districte de
Töölö- d’uns singulars elements arquitectònics avantguardistes. Aquesta suggeridora obra va ser construïda entre els
anys 1968 i 1969 pels arquitectes i germans finlandesos Timo
i Tuomo Suomalainen, i té com a principal reclam extern una
magnifica cúpula que consta d’una espiral formada per fils
de coure que, de fet, en són els únics elements visibles des
de l’exterior.
De seguida, tan bon punt com t’hi endinses, et resulta summament admirable la seva planta circular totalment excavada sobre el granit, una realització que t’apropa a una composició plenament subterrània que es veu reforçada per un
seguit de planxes de coure i uns sòlids pilars de ciment vitrificat que, alhora, li regalen uns generosos resplendors. I, una
mirada atenta per tot el seu interior et permet d’endevinar
que l’únic ornament de les parets està constituït per les vetes
naturals d’un granit que sembla cobrar vida quan, en dies de
pluja, quan l’aigua s’infiltra i llisca per les parets de la mateixa
roca per a ser seguidament transportada cap un canal de drenatge. Des de peu pla, en un altre sentit, tots els bancs són
d’una càlida fusta de bedoll, un típic element de la naturalesa
finlandesa.
Més enllà de l’enginy constructiu d’una església que rep la
llum a través de la vidriera d’entrada i dels espais hàbilment
disposats entre les diverses bigues de ciment que sostenen
aquella majestuosa cúpula, tot enllaçant-la a la roca; et resultarà una magnifica consecució l’excel·lent capacitat acústica
del recinte que, al costat d’un imponent òrgan -de més de
tres mil canons- t’insereix en univers d’una musicalitat excepcional, digna de qualsevol sala de concerts. I, al capdavall, independentment de qualsevolo confessionalitat religiosa, tot
aquest prodigiós espai interior del temple et suggereix una

Hèlsinki, l’harmonia entre art i creences
atmosfera d’un particular recolliment i d’una notable privacitat;
en definitiva, un reducte espiritual que abraça una absoluta
obra d’art .

Orgue

Altar

Cúpula
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Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
DIVENDRES 27
PRESENTACIÓ DISC
- Igualada
Presentació del disc “El llibre
de Sinera”, un disc que recul
quaranta poemes de Salvador
Espriu musicats per Mercè Torrents.
Divendres, a les 7 de la tarda
a la Biblioteca Central d’Igualada.
FESTIVAL ZOOM
- Igualada
Durant tot el dia projeccions de
filsm inclosos en les diverses
seccions del festival.
Divendres, durant tot el dia en
diversos espais de la ciutat.
MÚSICA
- Igualada
“Vessants”. Quart disc d’estudi
dels IX!. Un disc més experimental que els anteriors.
Divendres, a 2/4 d’11 de la nit al
Hot Blues.
XERRADA-COL·LOQUI
- Igualada
Xerrada-col.loqui sobre el TTIP
Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions a càrrec de
Lucia Barcena, Campanya NO
al TTIP i Carmen González,
Podem Santitat Catalunya.
Divendres, a les 6 de la tarda a
la sala de socis de l’Ateneu.
CONFERÈNCIA
- Sant Martí de Tous
“Neus Català. Seguim aprenent
de tu”, conferència a càrrec de
la periodista Rosa Vendrell
que ens parlarà sobre el perfil
humà d’aquesta dona.
Divendres a les 7 de la tarda al
Casal de Tous.
TALLER
- Piera
“Putxinel·lis, elis, elis!”. Les històries de titelles a Catalunya
estan ja documentades al s.
XIII i la tradició ens les ha portat
fins als nostres dies. Dedicarem una estona a elaborar-les
i prendrem consciència de la
importància de perseverar-les.
Divendres a les 6 de la tarda a
la Biblioteca de Piera.
CINEFÒRUM
- Capellades
Nova sessió del Cinefòrum Josep Romanyà Montcada amb
la projecció del film “Laura”.
Divendres a les 8 del vespre a
la sala Paper de Música.

DISSABTE 28
FESTIVAL ZOOM
- Igualada
Gala de cloenda i lliurament de
premis del Festival Zoom 2015.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre
al Teatre Municipal l’Ateneu.
CLUB DE FILOSOFIA
- Igualada
Espai de reflexió i de tertúlia a
l’entorn de la lectura d’un text
filosòfic. En aquesta ocasió “In-

vitació a la saviesa” de Raimon
Panikkar.
Dissabte, a les 11 del matí a la
Biblioteca Central d’Igualada.
POESIA
- Igualada
Cicle DePellSensible. “Si us
pregunten per què vam morir”. Poesia escrita pels poetes combatents en la I Guerra
Mundial
Dissabte, a les 8 del vespre a
l’adoberia Cal Granotes.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació de la colecció
“Contes creatius” de Jordi Palet i Ester Llorens . Es comptarà amb la presència de l’autor,
membre dels Farrés Brothers.
Dissabte, a les 12 del migdia a
la llibreria Aqualata.
MÚSICA
- Igualada
Concert de Psychodrome, una
banda de Indie Rock d’Igualada.
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit al
Hot Blues.
CINEMA
- Vilanova del Camí
Projecció de la pel.lícula per a
adults “Wisplash”.
Dissabte, a les 10 de vespre al
centre polivalent de Can Papasseit.
MÚSICA
- Capellades
Concert de Santa Cecília amb
la coral Amics de Penyafel i la
Coral Noves Veus de Capellades.
Dissabte, a 3/4 de 9 del vespre
a l’església de Santa Maria.

DIUMENGE 29
CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada
“Fem punt”. Has provat de fer
mitja o ganxet? Et fa por fer-te
un embull? Ara tens l’oportunitat d’aprendre’n, tant amb agulles com amb les mans.
Diumenge a les 12 del migdia
al Museu de la Pell.
FESTIVAL ZOOM
- Igualada
Projecció del film guanyador
del festival d’enguany.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda
i a 2/4 de 8 del vespre al Teatre
Municipal l’Ateneu.
BALL
- Igualada
Trobada country. Ball per a tots
els nivells.
Diumenge a les 6 de la tarda a
l’auditori de l’Ateneu Igualadí.
MÚSICA
- Igualada
Concert de banda simfònica.
Dins dels actes de celebració
de Santa Cecília, concert final,
gratuït, del Segon Stage de
Banda Simfònica.
Diumenge a les 12 del migdia

al Teatre Municipal l’Ateneu.
MÚSICA
- Igualada
“Un cant amic”. Concert solidari a favor de les persones refugiades. A càrrec de diverses
corals igualadines.
Diumenge a les 6 de la tarda a
la Basílica de Santa Maria.
GALA DE PIERA TV
- Piera
Gala prèvia a la XVII Marató de
Piera TV, amb actuacions musicals, poemes, sardanes, balls
de saló...
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda
al Teatre Foment.
CINEMA FAMILIAR
- Vilanova del Camí
Projecció de la pel.lícula per a
tota la família “Los pingüinos de
Madagascar”.
CICLE DE CINEMA
- El Bruc
L’últim diumenge de mes tens
una cita amb el millor cinema
i documental actual. “Dallas
buyers club”.
Diumenge a 2/4 de 8 del vespre
a Can Casas.
TEATRE FAMILIAR
- Capellades
Xarxa Capellades proposa “Sol
amb la lluna”, de la Cia Sgratta.
Diumenge a les 6 de la tarda al
teatre La Lliga.
I JORNADA DE PASTORETS
- Calaf
Inclosa en els actes del 90è
aniversari. Conferències, sessió de Pastorets i presentació
de les Jornades Gastronòmiques.
Diumenge a partir de 2/4 de 10

del matí al Casal de Calaf.

DILLUNS 30
CONFERÈNCIA
- Igualada
“Els temps de les indianes a
Igualada”. Conferència sobre
Les Indianes (segles XVIII i
XIX) porta de moda a Igualada.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 1
JAM SESSION
- Igualada
Els alumnes de l’Escola Municipal de Música d’Igualada ens
oferiran els temes treballats en
forma de JamSession oberta a
tothom que vulgui tocar.
Dimarts a les 10 del vespre al
bar musical Hot Blues.
HORA DEL CONTE
- Piera
Contes encantats per nens ben
abrigats. A càrrec de la companyia La Mama i la Padrina
Dimarts a les 6 de la tarda a la
Biblioteca de Piera.
CINEMA INFANTIL
- El Bruc
Projecció de la pel·lícula infantil
“James i el préssec gegant” per
a nens a partir de 7 anys
Dimarts a les 6 de la tarda a la
Biblioteca Verge de Montserrat.

DIMECRES 2
XERRADA
- Igualada
...Ara t’ho explico: A d’autono-

mia. Taller per a pares i mares
en el qual, a partir d’un conte,
es parlarà de l’autonomia en els
nens
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda
a la llar d’infants La Lluna.
CLUB DE LECTURA
- Igualada
Trobada de persones adultes
que han llegit un mateix llibre.
En aquesta ocasió “Se sabrà
tot” de Xavier Bosch.
Dimecres a les 7 de la tarda a la
Biblioteca Central d’Igualada.
CLUB DE LECTURA
- Sta. Margarida de Montbui
Trobada de persones adultes
que han llegit un mateix llibre.
En aquesta ocasió “Ensayo sobre la ceguera” de José Saramago.
Dimecres a les 7 de la tarda a la
Biblioteca Mont-Àgora.

DIJOUS 3
XERRADA
- Igualada
“El cos parla. L’escoltem?”. El
nostre cos emmagatzema tota
la informació i sap molt bé que
passa en el nostre interior. A
càrrec d’Imma Vila, terapeuta i
mestra de Reiki
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a
la sala de comunicació de l’Ateneu.
PANTALLA OBERTA
- Igualada
Nova sessió del pantalla Oberta amb la projecció del film
“Don’t Drink the Water”, de Woody Allen.
Dijous a les 8 del vespre a la
sala de socis de l’Ateneu.

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.

VAIVÉ PAPERER

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

ELS NOSTRES MÚSICS:
CARGOL TREU BANYA... CANÇONS PER
A NENS I NENES
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 Cen-

tral.

LA MÀGIA DEL FANG I
EL VIDRE

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

PINTURA I DIBUIX
Àngel Martínez.

Figures humanes, personatges 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.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

Exposició de fotografies de
Lluís Casahuga.
Del 30 de novembre al 30 de
desembre al poliesportiu Mestre Vila Vell.
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Cinema
Crítica i públic
RAMON ROBERT.-

Divendres de la setmana pas·
sada es va estrenar Ocho
apellidos catalanes, la seqüe·
la de la pel·lícula espanyola
de més èxit de la història. Els
crítics espanyols i catalans
l’han assenyat amb els pitjors
adjectius possibles: molt do·
lenta, avorrida, oportunista,
atropellada, sense cap gràcia,
mancada de ritme, barroera,
etc. Però ja se sap que crítica i
públic poques vegades coinci·
deixen. Per molt que els crítics
i comentaristes se l’hagin car·
regat, el cert es que aquesta
comèdia ha arrasat a la taqui·
lla en el cap de setmana de la
seva estrena amb una recap·
tació de 7,6 milions d’euros
que la situa com a millor es·
trena del 2015 a Espanya. De
fet, en només una setmana ja

Es projecta a Abrera • Ocho apellidos catalanes

l’han vist prop de dos milions
d’espectadors.
Segons dades facilitades per
la consultora Rentrak, la pel·
lícula d’Emilio Martínez Láza·
ro no només es confirma com
a millor estrena espanyola de
l’any, sinó també internacional,
en superar a 50 sombras de
Grey i Jurassic World. A més,
Ocho apellidos catalanes s’ha
colat en el lloc novè de les pel·
lícules més taquilleres del cap
de setmana a nivell mundial.
La nova cinta protagonitzada
per Dani Rovira, Clara Lago,
Karra Elejalde, Carmen Mac·
hi, Berto Romero i Rosa Maria
Sardà, i en part ambientada
a Catalunya ha superat en
els seus tres primers dies en
cartellera a Ocho apellidos
vascos, que va aconseguir 2,8
milions d’euros.

Es projecta a Montbui• El viaje de Arlo

Es projecta a Tous • El coro

El petit dinosaure

Cantaires

RAMON ROBERT.-

Aquesta commovedora his·
toria s’inicia quan el rebel i
adolescent Stet (el debutant
Garrett Wareing) i la seva
atabalada mare soltera s’es·
forcen per anar fent en un dur
veïnat de Texas. La directora
de la seva escola (una feliç·
ment recuperada Debra Win·
ger) està convençuda que la
angelical veu del noi és digna
de campionat, però Stet no
veu com pot ajudar això a en·
carar les negres realitats de la
vida. Tot plegat canvia quan
una sobtada casualitat el situa
a la Costa Est, en una de les
més elitistes escoles de cors
de nois del país: la National
Boychoir Academy. Potser
és la seva única esperança,
però creu que allí no encaixa.
A l’acadèmia, el noi coneix al
més exigent, intransigent i ab·
sorbent persona que mai ha·
gués conegut: l’elogiat, però
també fastiguejat professor

RAMON ROBERT.-

Carvelle ( Dustin Hoffman).
Realitzada a Estats Units
pel reconegut cineasta fran·
cès François Girard (El violin
rojo), la pel.lícula destaca per
les seves cançons, pel treball

d’actors molt professionals (
Dustin Hoffman, Debra Win·
ger, Kathy Bates) i pel bon
ofici d’un director d’equilibrar
drama i humor, musica i emo·
cions.

Des de fa un quart de segle,
Pixar produeix el millor cine·
ma d’animació. Ara ens ofe·
reix El viaje de Arlo (The Good
Dinosaur), peŀlícula clarament
destinada al públic infantil. El
seu protagonista és diu Arlo,
un petit dinosaure. A Arlo “li
espanta el món des de l’ins·
tant en què neix”, diu el direc·
tor Peter Sohn. “Li encanta
divertir-se i és molt decidit. No
es fa enrere quan es tracta
d’ajudar la seva família”. Un
altre personatge de la pel.lícu·

CINEMES YELMO D’ABRERA

Els guanyadors del mes de novembre són:

Ismael Miquel (d’Igualada), Virginia Mendez (de Montbui), Ester
Oliván (d’Igualada) i Lídia Cabré (El Bruc)

la es l’Espot. “Des del principi,
Espot és l’oposat a Arlo”, con·
tinua dient Sohn. “És tenaç,
valent i un animal en el sentit
més ampli de la paraula. És la
història d’un nen i el seu gos,
però en la nostra història el
nen és un dinosaure i el gos
és un nen”.
Visualment impressionat i tèc·
nicament magnifica, aquesta
es una fantàstica i sovint emo·
cionant pel·lícula en la que Pi·
xar torna a lluir-se, revalidant
la seva posició capdavantera
en el cinema d’animació.

Felicitats!
Veniu a buscar les entrades
al carrer del Retir, 40.
Per a més informació truca al
tel. 93 804 24 51.
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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
Aquesta setmana no hi ha
sessió

CASAL
UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
(16 ANYS)
Diumenge: 18:00
EL CORO (apta)
Diumenge: 19:40

EL VIAJE DE ARLO

Estats Units. Animació. De Peter Sohn. La pel·lícula explica com hauria
estat la vida a la Terra si l’asteroide que va acabar amb els dinosaures no
hagués impactat contra el planeta. Al dinosaure Arlo li espanta el món
des de l’instant en què neix. Li encanta divertir-se i és molt decidit. No es
fa enrere quan es tracta d’ajudar la seva família. Iniciarà un llarg viatge.

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.
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SANTA MARGARIDA DE MONTBUI-MONTÀGORA CINEMES
SALA AUDITORI
EL VIAJE DE ARLO
Dissabte: 16:00/18:20/20:40
Diumenge: 16:00/18:20/20:40

SALA PETITA
EL VIAJE DE ARLO
Divendres: 18:20/20:40
SICARIO
Dissabte: 20:10
Diumenge: 20:10

EL CORO

Estats Units. Drama amb cançons. De François Girard. Amb Garrett
Wareing, Dustin Hoffman, Kathy Bates i Eddie Izzard. Gracies a la directora
de la seva escola, un adolescent de Texas, Stet, viatja a la Costa Est i es
admès en una de les més elitistes escoles de cors de nois del país: la
National Boychoir Academy. A l’acadèmia, el noi coneix al més exigent,
intransigent i absorbent persona que mai hagués conegut: l’elogiat, però
també fastiguejat professor Carvelle.

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.

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.

SINSAJO

USA. Aventures. De Francis Lawrence. Amb Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson. Katniss Everdeen
(Jennifer Lawrence) s’adona que ja no només està en joc la seva
supervivència, sinó també el futur. Amb Panem sumida en una guerra
a gran escala, Katniss haurà de plantar cara al president Snow (Donald
Sutherland) en l’enfrontament final.

YELMO CINES ABRERA 3D
1/ SINSAJO (7A)
Dv: 18:45/21:30
Ds.: 16:00/18:45/21:30
Dg.: 11:30/ 16:00/18:45/21:30
Dll a Dj.: 18:45/21:30
2/SINSAJO 2a copia (7A)
Dv: 19:45/22:30
Ds.: 17:00/19:45/22:30
Dg.: 11:40/ 17:00/19:45/22:30
Dll a Dj.: 19:45/22:30
3/ 8 APELLIDOS CATALANES (TP)
Dv: 17.45/20:00
Ds i Dg.: 15.30/17:45/20:00
Dll a Dj.: 197.45/20:00
3/ EL BECARIO (7A)
Dv a Dj.: 22:15
3/ PAN (7A)
Dg.: 11:40
4/EL VIAJE DE ARLO
Dv: 19:00/21:15
Ds.: 16:45/19:00/21:15
Dll a Dj.: 19:00/21:15
4/EL VIAJE DE ARLO 3D
Dg: 11:50/18:00/20:15
5/ EL VIAJE DE ARLO
Dv: 18:00/20:15
Ds.: 15:45/18:00/20:15
Dg: 12:00/ 15:45/18:00/20:15
Dll a Dj.: 18:00/20:15
5/ 8 APELLIDOS CATALANES
Ds i Dg: 22:30

6/8 APELLIDOS CATALANES (TP)
Dv: 19:15/21:30
Ds.: 17:00/19:15/21:30
Dg.: 11:50/17:00/19:15/21:30
Dll a Dj.: 19:15/21:30
7/SPECTRE (12A)
Dv a Dj.: 19:15/22:15
7/TRUMAN (12A)
Ds i Dg: 16:45
Dll a Dj.: 17:30
7/ATRAPA LA BANDERA (TP)
Dg: 12:00
8/ HOTEL TRANSYLVANIA 2 (TP)
Dv: 17.45
Dg.: 12:00
8/ MARTE (7A)
Dv. Dll a Dj: 19:40
8/ SICARIO (18A)
Dv. Dll a Dj : 22:25
8/ 8 APELLIDOS CATALANES
(12TP)
Ds i Dg: 16:15/18:30/20:45
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Recordant al Ramon Marín
Una vegada més, malauradament, haguérem d’anar al tanatori per acomiadar a un bon
amic. Dimecres a la tarda, assistírem a la cerimònia exequial
per l’ànima de Ramon Marín
Casals, que morí el 24 de novembre, al 82 anys d’edat
El Ramon fou més que un
amic. Ens coneixíem des de
que anàvem al col.legi dels
Maristes. Posteriorment, fórem
companys de treball al “Banco
Central”. Ara, feia temps que
ens reuníem, a la tertúlia dels
divendres, amb els jubilats ban-

caris. Avui, el trobarem a faltar!
En Marín, en temps de la Cadena Azul de Radiodifusión,
fou capdavanter de l’emissora
local, Radio Juventud de Igualada.
Ara s’haurà reunit amb la seva
esposa, Elena, que fa pocs mesos que també va deixar-nos.
Rebin els seus fills, néts i germana, el nostre sentit condol,
que fem extensiu a la resta de
familiars i amics seus.
Reposi en pau.!!!
Josep Elias Farré

Càritas Catalunya va atendre
més de mig milió de persones
l’any 2014
Les Càritas diocesanes amb
seu a Catalunya van atendre
durant l’any passat 571.211
persones a través de 1.448 espais d’atenció. Aquestes dades
les ha revelat aquest dimarts 24
de novembre el cardenal Lluís
Martínez Sistach, responsable
episcopal de Càritas Catalunya, a la seu de la Conferència
Episcopal Tarraconense. “Les
necessitats estan augmentant i
les millores macroeconòmiques
no estan arribant a les famílies”,
ha lamentat.
El conjunt d’accions desenvolupades per totes les Càritas
s’estructuren entorn de Programes Socials dissenyats per
atendre la diversitat de realitats
humanes. Aquests són: acollida i acompanyament; cobertu-

ra necessitats bàsiques; gent
gran; sense llar i habitatge; família i infància; salut; educació
i formació; inserció sociolaboral
i economia social; i assessoria
jurídica. Tots ells esdevenen el
marc que permet organitzar,
estratègicament, tot el seguit de
projectes destinats a respondre
a les situacions més particulars
i diferenciades.
“Hi ha moltes pobres, moltes
necessitats, i Càritas ho veu i ho
denuncia. Això és una realitat.
Mentre no s’afronti la crisi amb
propostes reals per combatre
les desigualtats socials, no serà
possible reduir el percentatge
de població que es troba sota
el llindar de la pobresa, que a
Catalunya és el 26% i ha augmentat”.

en record de

Ramon Marín Casals
vídu d’ Elena Subirana Costa
morí cristianament el passat dimarts dia 24 a l ‘ edat de 82 anys
A.C.S.
Els seus estimats: fills, Toni, Elena i Ramon, Francina i Xavi; néts, Sergi, Carola i Anna;
germana, Dolors; cunyats, nebots, cosins i família tota,
volem expressar les més sinceres gràcies per les mostres de condol rebudes.
L’ acte de comiat tingué lloc el passat dimecres dia 25 a l’ oratori del Tanatori.
Domicili del finat: Alba, 23
Funerària Anoia, S.L.

.
PEPITA VILARRUBIAS
CODINA

Igualada, novembre de 2015

MANUEL PEREZ GARCIA

Falleció en Barcelona el día 28 de octubre de 2015,
a la edad de 74 años.
El funeral se celebró en Igualada el 30 de octubre de 2015.
D.E.P.
Tu esposa Rosario, tus hijos Juan Carlos y Marcos, tus nietos Gonzalo, Andrea y Marina,
tus nueras Loren y Mª Ángeles, tus hermanos y demás familiares.
La familia quiere agradecer las muestras de apoyo y consuelo.
Manuel, un hombre bueno, un buen esposo, un buen padre, un buen abuelo y amigo de sus amigos.
Conocido por su alegría y su afecto. Toda una vida dedicada a su familia, nuestro gran pilar familiar y
referente, y a su actividad laboral.
Manolo, conocido por nosotros, amistades y a nivel profesional, dedicó parte de su trayectoria laboral,
30 años, al asesoramiento personal y empresarial en CENTRE DE GESTIÓ LUMAT, donde obtuvo grandes
satisfacciones, tanto a nivel personal como profesional, con gran aprecio a todas aquellas personas que
le han acompañado a lo largo de su trayectoria.
Siempre estarás con nosotros y nunca te olvidaremos, te queremos.

Julita Valls Llacuna
Vídua de Josep Ma Ferrer Ejarque

Otilia Armenteras Rubio

Que ens va deixar el passat 22 de novembre
de 2015 a l’edat de 78 anys.
Es celebrarà una missa en el seu record el
dissabte 28 de novembre, a les 8 del vespre
a l’Arxiprestal Basílica de Santa Maria.

Igualada, novembre de 2015

Ha mort en pau a Igualada a l’edat de 88 anys el passat 25 de novembre de 2015.

Els seus fills: Vicenç i Ma Àngels, Rosa Ma i Frederic, Maribel i Ángel, Ma Àngels;
néts: Mònica i Aritz, Marta i Pere, Daniel i Mônica, Anna i Ousmane, Jordi, Pol;
besnéts: Ibai i Max; germana Marcel·lina; Ana i Lorena.
Ho fan saber a llurs amics i coneguts.
Sempre et tindrem present en el nostre record.
La família agraeix les mostres de condol i amistat rebudes.

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)

D E L’A N O IA

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

Psicoterapeuta
C/ Sant Cristòbal, 46
Despatx 14
08784 - Piera
Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

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

MONTSE SANTAMARIA I
FÍGULS
Psicòloga Col. num. 10185
Coach personal
Terapeuta prànica i eneregética
Tel. 620 807 913
garbicentre@gmail.com
Igualada-Manresa-Vic
Hores convingudes

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

PILAR ARBÓS AIXALÀ

Psicologia i psicoterapeuta
Piscòloga (núm. col. 8396)
i psicoterapeuta EFTA/COP
c/ Comarca, 72. 5è 2a
Igualada
Herboristeria l’Espígol
c/ Sant Bonifaci, 75. Piera
Tel. 687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

LAIA TEROL JULIAN

Psicòloga Col. num. 18.000
Psicòloga
Adults, adolescents i nens
Rambla St. Ferran, 62, 1r-3a
Igualada
Tel. 93 818 20 92 /93 004 46 49
655 021 919
amaramne@gmail.com

Consells
de Montse Santamaria

Psicòloga Col. núm. 10185

Coach personal
Terapeuta prànica i energètica

Parlem... de
teràpia prànica
Ja fa temps que se sap que
les persones som més que
un cos físic, unes emocions,
una ment… som energia. Són
molts els factors que alteren
el nostre camp energètic, provocant a la llarga molèsties de
tots tipus i manca de salut, ja
que l’organisme ha de fer un
gran esforç per mantenir en
equilibri les seves funcions i
això afecta tant la part física,
com l’emocional i mental.
La TERÀPIA PRÀNICA, és una
tècnica senzilla, però molt
eficaç, que ja s’empra com a
tècnica complementària de
la medicina i psicoteràpia tradicional en diferents països
del món i que es basa en dos
principis fonamentals:
a)
La tendència natural
del cos a buscar la seva autorecuperació
b)
Aprofitar l’energia o
“prana” del nostre entorn per
netejar i energitzar el camp
subtil de la persona.
Així podem desbloquejar i
regular l’excés o dèficit energètic acumulat, per tal de
PREVENIR, REVITALITZAR
i
MANTENIR un òptim estat de
benestar en general. A retrobar l’harmonia i connexió
amb nosaltres mateixos i amb
el nostre entorn...... al nostre
punt d’ equiIibri.
I és que quan estem en EQUILIBRI FISIC, EMOCIONAL,
MENTAL I ESPIRITUAL, ens
sentim més segurs, forts, capaços per afrontar les situacions
complicades. Els pensaments
són més positius, el nostre
estat d’ànim també i ens
permet tenir una perspectiva
més serena, real, proactiva i
resolutiva.....

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
Calamars guisats amb carxofes, faves i cloïsses
Jordi Garcia Miguel

Elaboració
Tallem la ceba ben picada i la fiquem en una cassola amb una
mica d’oli. Deixem que es vagi daurant.
Mentre, tallem els troncs de les carxofes i els hi traiem les
Ingredients (1 persona)
8 o 10 Calamars petits que a la peixate- fulles menys tendres. Els hi donem un cop fort (cara avall)
contra el marbre o taula de treball. Les obrim bé i les passem
ria ens netegem I preparen per guisar
per aigua. Les posem a una safata o plat per anar al microo2 Carxofes
nes. Les salpebrem, hi posem una mica d’oli per dins. Posem
1 Ceba petita
la safata al microones a tota potència durant 10 minuts. ComUn gotet de vi blanc
1 Pot de faves cuites (conserva casolana) provem que estiguin cuites punxant el cor, que ha d'estar
tou. Vigilem que no es facin massa. Les reservem.
8 Cloïsses
A la cassola on tenim la ceba hi posem els calamars sencers i
Sal
nets, amb un gotet de vi blanc. Deixem coure un 15 minuts.
Pebre negre mòlt
Passat aquest temps, hi incorporem les faves i deixem coure
Oli d’oliva
uns 10 minuts més . Hi afegim les carxofes que havíem reser2 racions
vat i les cloïsses, deixem coure fins que les cloïsses s’obrin,
uns 5 minuts i llestos.
Ja es pot servir el plat.

· 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
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Darius Solé

4 paraules amb...
Jaume Singla.A en Darius Solé li agraden
moltes coses, però especialment li agrada escriure.... i que
el llegeixin. Acaba de publicar
Aransis i la Vall d’Espines,
una novel·la històrica de la
qual ja n’està fent la segona
edició. No és pas el primer
llibre, però és el primer que
s’autoedita per poder-hi posar
un preu just i que tothom
qui vulgui el pugui llegir. És
l’actual president de Casino
Foment d’Igualada i tot i estar
molt d’actualitat, m’he resistit
a preguntar-li per les negociacions de fusió amb La Teixidora. Prefereixo parlar del seu
llibre que he començat a llegir.
I he de dir que m’agrada.
Quina és la història
d’Aransis i la Vall d’Espines?
És una història que comença
l’any mil i acaba l’any mil
trenta quatre. Explica com era
la vida de la vila d’Aransis que
es troba a la Vall de la conca
de Tremp on, des del castell
de Sant Gervàs, (que abans
es deia el Castelló Sobirà de
la Vall), Arnau Mir de Tost i
altres soldats surten a conquerir la vila d’Àger que està
a la vall del costat. Hi ha tres
protagonistes que expliquen
en primera persona l’evolució
i la vida quotidiana de la gent

d’Aransis i com es preparen
per a la batalla contra els
musulmans.
És cert l’origen basc de
molts del pobles del Pirineu?.
Els pastors bascos hi anaven
perquè hi fa el mateix fred
que a Euskadi, però és
menys humit i als ramats els
va millor. Anaven de muntanya en muntanya fins al
Pirineu català. N’han quedat
molts noms d’origen basc als
pobles del Pirineu. Aran vol
dir vall i Aranse vol dir espina.
Curiosament el camí que va
des de la vall fins a Aransis és
ple d’esbarzers. Sembla clar
que d’Aranse a Aransis és
una evolució del llenguatge
des de Vall d’Espines.
Com va anar a trobar aquest
poblet?.
És el poble on va néixer el
meu sogre i on la meva dona
hi passava els estius. Hi tinc
molt bona relació. A Aransis
els ha agradat molt la recuperació de noms de paratges i
masies antigues.
Com està funcionant el
llibre a nivell de vendes?.
Molt bé. Vaig fer la primera
presentació del llibre el vuit
d’agost a l’església de Sant
Pere d’Aransis i vaig seguir
en altres pobles de l’entorn.

A l’octubre el vaig presentar
a Igualada i es varen esgotar tots els exemplars. Està a
punt de sortir la segona edició
on hi he afegit uns plànols que
fan encara mes entenedora la
història.
L’editorial que et va editar
el primer llibre -De qui és
aquesta maleta?- volia editar-te aquest, però vares
declinar i l’has editat tu
mateix. Per què?.
El que vull és que la gent em
llegeixi. No em serveix de res
escriure però que pel preu del
llibre, només hi pugui arribar
una minoria. Rics i pobres
tenim els mateix dret d’accés

a la cultura. No em vull fer ric
escrivint, prefereixo que em
llegeixin i em donin la seva
opinió. Editant-lo nosaltres -i
imprimint-lo a Capellades- el
llibre surt per quinze euros
que és un preu just. L’editorial li assignava un preu per
damunt dels vint-i-cinc. Si
fos ric el regalaria a tothom
perquè el llegís. Com que no
ho sóc el poso al preu més
baix possible.
Té debilitat per la novel·la
històrica?
Sempre m’ha agradat. Sóc
lector de tot tipus de llibres, però el tema històric
m’agrada molt més, sobretot
per a escriure.
La teva dona ha dissenyat
la portada, tu fas les presentacions, l’edites.... ets
un creador diferent?.
Amb el primer llibre vaig descobrir com funcionen les editorials. Pel segon he aplicat
els coneixements adquirits
per fer el llibre exactament
com el volia. L’important no
és guanyar diners amb els
llibres, sinó facilitar que les
persones llegeixin.
A l’Anoia on es poden
trobar els teus llibres?
A totes les llibreries d’Igualada i a algunes de l’Anoia.
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La setmana passada, durant la
visita d’Artur Mas a Igualada,
alguns ulls vigilaven acuradament
cada passa d’algunes de les autoritats presents, sobretot, és clar,
la del “presi”, no en va la situació
política del país dóna per molt.
Mas va arribar a l’Adoberia Bella, i,
en una de les seves flamants habitacions restaurades, es va tancar
gairebé a pany i forrellat amb....
l’alcalde d’Igualada! De cop i
volta, els ulls es van aturar. Alguns
dels “habituals” en aquests actes
que, abans de sortir de casa, es
ruixen amb Loctite per enganxar-se a l’autoritat convidada -oi
més si és el president Mas- i no deixar-la ni per un moment per sortir
així a totes les fotos, es van quedar
amb un pam de nas.
Mas i Castells van xerrar pausadament i amb veu baixeta gairebé
per espai de deu minuts. Què van
dir? De què parlaven? Del procés?
De les negociacions amb la CUP?
És curiós que, aquesta setmana,
com ja va anunciar “El Confidencial” fa dies -traiem pit- alguns
diaris ja apunten una possible
tripleta que acompanyarà Mas al
capdamunt de la “nova” Convergència que es perfila per la primavera: l’alcalde de la Seu d’Urgell
Albert Batalla, el conseller Santi
Vila i.... Marc Castells!

Cansada dels teus rínxols
o cabell encrespat?
●Nova forma de raspallat
● Allisat en una passada,
sense esforç
● Redueix el volum i
l’encrespat a la meitat
●Ús en cabell humit o sec
●Aporta brillantor i
lluminositat
Raspall elèctric

Disponible en el model blanc o rosa

C/ Sant Magí, 40 (cantonada Pl. Cal Font) Tel 938 04 52 14 Igualada
C/ Sant Joan Bosco, 1 (cantonada Cardenal Cisneros) Tel 93 8 06 00 48
Vilanova del Camí.

www.stylsl.es · styls@stylscomercial.com · Styls Comercial

