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Per donar suport a la proposició independentista del Parlament de Catalunya

L’Audiència denuncia l’Ajuntament
d’Igualada per rebel.lia i sedició

Una de les mostres del caràcter independentista de l’Ajuntament d’Igualada, fidel al procés sobiranista, en el darrers anys.
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Es diu, es comenta...
Cristóbal Montoro, ministre d’Hisenda, va dir “el victimisme català no paga factures. Que es deixin de fer
recursos perquè això només retardarà l’arribada de diners”.

Francesc ‘Titot’ Ribera, regidor de Berga i cantant
dels ‘Brams’, i una de les veus més escoltades de les
CUP, va tuitejar “sense independència no hi ha revolució” i Antonio Baños li va respondre que hi estava “totalment d’acord”.

Lluís Rabell, líder de ‘Catalunya sí que es pot’ justifica la intervenció dels comptes de la Generalitat dient Però en l’assemblea de Manresa les CUP, van tornar a
“amenaçar de desconnexió sense mandat, suport soci- dir que NO a Artur Mas, i cantaven “alerta Convergència, se’ns acaba la paciència” i reivindicaven “la lluita
al, ni aliances, agreuja la situació del poble”
anticapitalista”
Andreu Mas Colell, conseller d’Economia, va respondre “no vull pensar en la mesquinesa que significaria Benet Salellas, diputat de la CUP, ha estat contundent
que no paguessin per diferències polítiques i potser és “de tots els debats que hem pogut explorar, l’escenaque no disposen dels diners. Nosaltres sempre hem fet ri que més adhesions ha generat és el que continua
tots els tràmits administratius que ens han demanat. parlant de ruptura, pla de xoc, procés constituent i una
Si hem de córrer els cent metres ho farem. Però que presidència alternativa a Artur Mas”
paguin!”. I ha afegit “Per assabentar-se del que afecta
a Catalunya hi ha les comunicacions oficials, les ex- Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del gotraoficials i a través de la primera pàgina del diari ‘El vern de l’estat, ha dit que Espanya “ja està ajudant els
seus aliats en la lluita contra el gihadisme” per esquivar
Mundo’”.
les crítiques de que s’han d’esperar a que passin les
Artur Mas, president de la Generalitat, ha lamentat eleccions del 20D.
que “reclamar els diners del FLA sigui com demanar
caritat, quan es tracta de recursos que provenen de les Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntaarques catalanes. Resulta vergonyant que Catalunya ment de Barcelona, va respondre a les acusacions que
hagi d’anar a demanar caritat a final de mes, perquè el li feia Joaquim Forn, portaveu de Ciu, que l’acusava
Govern torni en forma de crèdit els diners necessaris de contractar empreses vinculades a familiars “vostès
tenen un problema, que es diu Antoni Vives i, properaper finançar un sistema públic infradotat”.
ment, fiscalia ja els hi trucarà”.
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del govern de l’estat, es va vantar d’entregar només un primer Josep Lluís Bonet, president de la Cambra de Cotram de 319,3 milions, que corresponen al FLA ordinari merç d’Espanya i de caves Freixenet, ha declarat que
de novembre i que anirà directament a pagar els con- “sortir del marc institucional de la Constitució del 78 és
venis amb les farmàcies i venciments de deute, dient descarrilar i sortir de la UE, caure a l’abisme”.
“s’entrega perquè Catalunya ha començat a complir les
Mariano Rajoy, president del govern, no té temps
condicions”. Encara n’han de pagar tres mil més.
d’anar al debat amb els caps de llista dels partits
Mònica Oltra, vicepresidenta i portaveu de la Generali- d’abast estatal que es presenta a les eleccions del 20 D
tat Valenciana, ha lamentat que “ni el president del Go- i hi envia a Soraya Sáez de Santamaria. Així té temps
vern de l’estat, ni el seu ministre d’Hisenda han com- d’anar a fer de comentarista esportiu i dir “sóc soci del
plert amb la seva paraula i fan servir els 1.471 milions Madrid des de fa molts anys”.
del FLA per València, com una eina electoral del PP”.
Entretant Albert Rivera, líder de C’s i Pablo CastellaAda Colau, alcaldessa de Barcelona, va mostrar-se nos, líder de ‘Podemos’, no paren d’anar als platós teclara i contundent: “Jo espero que no votin a Artur Mas levisius en la campanya que serà la més mediàtica de
com a president”. I va elogiar la força d’Antonio Baños, les fetes fins ara. Tant és així que el líder que simbolitza
assenyalant que “una de les coses bones que té el seu el descontentament popular d’esquerres, va dir “és una
partit és que sempre ha sigut molt coherent amb els llàstima que la gent s’interessi més pel que es diu a la
tele que el que s’argumenti al Parlament”. Ja sabem
seus plantejaments”.
com canten, ballen i cuinen.

El personatge de la setmana
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Concepció Ramió
Concepció Ramió ha fet un extraordinari treball en el projecte
d’instrumentalització de l’Oratori del Llibre de Sinera de Salvador Espriu, de la compositora Mercè Torrents. El projecte que
ha dirigit Concepció Ramió ha suposat l’edició en CD d’aquesta
gran obra de la literatura catalana, on la traducció musical del
missatge d’Espriu segueix ordenadament els quaranta poemes
a través de cançons, poesia i interludis musicals. Enhorabona!

Editorial
Rebel.lia i
sedició
El Fiscal de l’Audiència Nacional ha demanat aquesta setmana començar a
aplicar la força de l’alta justícia espanyola contra aquells qui, com l’Ajuntament
d’Igualada, han donat suport a la proposició sobiranista del Parlament de Catalunya, aprovada per majoria dels càrrecs
electes democràticament.
Curiosament, però, l’Audiència sembla
iniciar el que podria semblar una “caça
de bruixes” només contra “alguns” ajuntaments seleccionats acuradament, aquells
que són encapçalats per figures molt properes al sobiranisme que defensa el President Artur Mas. Igualada, doncs, sembla haver-se triat con un conill d’Índies
per servir de lliçó davant la llarga vuitantena de consistoris catalans que, de moment, han donat suport institucional amb
els seus vots, a un acord de la legítima
cambra catalana.

Els primers que es van aixecar
contra les injustícies són els pares
de la pròpia democràcia que ara,
alguns, es creuen els únics hereus
per defensar-la.

A les passades eleccions del 27S, Igualada, sobretot, però també el conjunt de
l’Anoia, van demostrar sobradament el
seu caràcter sobiranista i la seva voluntat de que Catalunya esdevingui un país
independent, amb el suport a les forces
polítiques que així ho defensaven. El
mandat ciutadà és el primer referent de
la democràcia. S’ha de tenir en compte,
per més fortes que siguin les tempestes.
Aquí, doncs, ho tenim clar. El suport de
l’Ajuntament d’Igualada a la proposició
del Parlament de Catalunya és el suport
de la majoria, immensa, dels igualadins.
I això és el més important. El poble, en el
sentit global del que neixen les majories,
es mereix un respecte, més enllà de les
normatives, d’altra banda forjades també
per voluntats populars anteriors. Sense
rebeŀlia no hagués canviat mai res. Encara tindríem estructures feudals, potser.
Els primers que es van aixecar contra les
injustícies són els pares de la pròpia democràcia que ara, alguns, es creuen els
únics hereus per defensar-la.
D’altra banda, el que li pot passar a l’Ajuntament d’Igualada -i d’altres- és conseqüència, també, de l’immobilisme dels
últims dos mesos per a desencallar una
situació que ha esdevingut de vergonya
aliena i ens situa desemparats i inerts davant la força, impune i devastadora, de
l’Estat.
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Opinió
A peu pla.

Contra les crisis, cultura
Li he manllevat el títol a l’enyorat Josep Miserachs
Nadal perquè quan els polítics ens fallen, els catalans sempre podem trobar aixopluc en la cultura.
Escric aquesta columna escoltant Raimon, just el
dia que el cantant de Xàtiva compleix 75 anys, tot
reflexionant que en els moments més tristos de
la nostra història, els artistes ens han il·luminat el
camí. El mateix camí que els polítics -la majoria
d’ells- amb les seves misèries ens enfosqueixen.
Encara avui, fa pocs dies, els regidors de Ciudadanos a Xàtiva li negaven la Medalla de la ciutat a
Raimon, amb el peregrí argument de: “Ha hecho
su carrera fuera de Jativa” (sic). Coses així només
es poden argumentar des de la misèria intel·lectual
i política. Però als partits espanyolistes excloents
els passa amb la cultura i la llengua catalana, el
mateix que els passà als exèrcits de Napoleó i Hitler a Rússia, que no poden vèncer la voluntat de
tot un poble, per sol que estigui.
La història de la Catalunya actual no es pot entendre sense el paper fonamental de l’Ovidi, del
Raimon, del Quico Pi de la Serra, d’en Llach...
que per damunt de prohibicions, multes, censures
i quan no amb l’oblit sistemàtic institucional, han
seguit composant i cantant per “recuperar-nos els
mots” i “ser fidels a la nostra terra” i ens han cantat les paraules d’Espriu, Salvat Papasseit, Ausias
March i altres escriptors que el franquisme ens havia amagat.
Avui els catalans ens sentim decebuts dels polítics. I no dic els independentistes, dic els catalans
en el seu conjunt. Al mateix temps que uns ens
sentim deprimits perquè una majoria de diputats
independentistes no saben posar-se d’acord per
tirar endavant les seves promeses electorals, els
que no volen trencar amb l’Estat se senten deprimits perquè des dels partits unionistes/federalistes
no es veu cap voluntat de diàleg amb Catalunya.
I encara n’hi ha uns altres que es debaten en un
cercle infinit i sense sortida entre drets socials i
drets nacionals (Com si uns poguessin ser sense
els altres) mentre els més desafavorits veuen els
llums de Nadal com una altra -dolorosa- exclusió.
Quan l’Estat Espanyol, que no els ciutadans espanyols, està en permanent mobilització contra les
decisions de Catalunya, els diputats del Parlament
de Catalunya hivernen les seves majories per raons purament estètiques. Quan això passa als ciutadans conscienciats només ens queda el consol i
el camí de la cultura.
Bé. Ens queda un altre camí: el nostre vot el proper 20 de desembre. Mentre els ciutadans -com
els artistes- ens mantinguem fidels per sempre
més al servei d’aquest poble, la llum acabarà per
imposar-se. Sobretot si sabem apagar el televisor
i sabem destriar el gra de la palla.
La feina és feixuga i estem sols, però tenim la força
de la raó.

PERE ESCOLÀ

Desallotjament del Casal
Molt enrenou. Moltes pancartes. Molta gent vinguda de fora. Expectació. Però el divendres passat,
no es va produir aquell anunciat desallotjament dels
‘Okupes’ del Casal d’Igualada. L’Espai pels Somnis,
continua a les instal·lacions que havia reivindicat
com un Casal per a Joves. S’ha evitat, de moment,
la imatge dels mossos enfrontant-se amb gent que
havia vingut a defensar les “seves conquestes”. S’hi
van congregar prop de dues-centes persones. Però
la majoria que no eren ni d’Igualada, ni tan sols de la
comarca. El secretari judicial, va parlar amb l’advocat que els representava i se’n va anar. “Ha guanyat
la joventut d’Igualada” deia eufòric el representant
del col·lectiu.
Estem tan acostumats a les manipulacions, que
aquests missatges ja ningú sap com interpretar-los.
Patim la poca seriositat de les institucions i la parafernàlia mentidera de tots plegats. És el menys que
es pot dir, després de dos anys i mig d’ocupació. De
veure què s’hi ha fet en aquest temps. I en què s’ha
convertit aquell missatge inicial. De saber els noms
dels que hi ha al capdavant. D’adonar-se de les entitats, grups i colles que ho freqüenten. Si la justificació era gaudir d’espais per als joves igualadins, està
clar que alguns han aconseguit tenir-ne molt, però
que en saben molt poc de gestionar-lo. Si era per denunciar que no n’hi havia lloc per als joves, ara ja no
té cap justificació, perquè l’Ajuntament va proposar
un nou equipament - Cal Badia – que es va rebutjar i
està esperant posar-se en marxa. Gairebé dos anys
i mig després de l’ocupació, els col·lectius que desenvolupen la seva activitat al Casal d’Igualada no
només no ha augmentat, sinó que s’ha reduït. Ara
s’hi alberguen agrupacions transversals i de partits.
I de pluralitat poca. La uniformitat ideològica és força
evident. A Igualada tothom diu que és on s’hi aixo-

pluga la PAH, la CUP i Arran.
La victòria que l’Espai pels Somnis reivindica, no
sembla doncs que tingui res a veure amb les instal·
lacions juvenils. Només cal mirar les pancartes encara penjades i haver escoltat les proclames dels qui
el darrer divendres es concentraren al Passeig. És
un pols d’un moviment ocupa. I que d’ara en endavant Igualada haurà de comptar amb ells. Perquè
han vingut per quedar-s’hi. Aprofitant l’estat d’unes
edificacions i terrenys propietat de les parròquies d’Igualada - que havien estat anys abans llocs
oberts a moltes activitats, juvenils i de tota mena - es
va fer una crida emocional per apoderar-se d’aquest
espai és privat. Hauria estat diferent si haguessin
demanat revitalitzar-ne l’ús, però es va fer per la força i es pensa defensar d’igual manera. I quan ara es
parla de “negociar”, sembla que simplement s’hagin
d’acceptar els fets consumats. Tothom s’hauria de
preguntar sobre la idoneïtat del com i del per què de
totes les actuacions fetes per uns i altres.
Són moltes les propietats privades d’Igualada que
avui s’estan degradant. Portes i finestres tapiades
per evitar l’entrada de gent que no té respecte pel
que és dels altres. Malament si en totes s’han de permetre situacions d’aquesta mena. Alguns justifiquen
els ocupes al·legant actuacions difícilment justificables. Altres demanen les intervencions urbanístiques
encallades des fa anys. Hi ha barris sencers com el
Rec i moltes fàbriques tancades. També pisos desocupats. Si s’obre la veda, els caçadors surten a la
cerca de peces a posar-se al sarró. Segurament en
un futur els jutjats faran la seva feina. Però les contradiccions generades no s’acabaran. Ja no es tracta
només d’un desallotjament. Ni de la joventut. Estem
parlant de quelcom més. Per uns Espai pels somnis.
Per altres potser un malson.

Lluís Capdevila
A CUA D’ULL

JAUME SINGLA

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

Destrucció d'arxiu
confidencial

615 392 438
93 004 46 49

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

andreupons@graduatssocials.cat

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

www.apsabogadolaboral.com

Rambla San Ferran 62 1r, 3a
08700 Igualada

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.

Sí a noves eleccions, per
coherència
•• PILAR CRESPO

Per què Mas no convoca eleccions?
No és positiu que arribi a un acord
amb la Cup: primer perquè s ha rebaixat tant que ja no fa respecte. Abans
el teníem per un polític de seny, amb
principis però ara dona la impressió
que faria qualsevol cosa només per
ser president. Si té una idea bona per
continuar el procés també pot defensar-la des del partit sense ser el cap
visible o des de un nou partit. Per altra
banda les solucions que s han ofert no
són males, son horribles: Com pretén
governar i posar-se d’acord amb una
colla com els de la cup? Són una mica
con els d’esquerra del començament.
I en segon lloc, no seria positiu signar
amb els cuperos perquè aquests tam-

poc serien de fiar: si porten mesos dient que mai recalçaran Mas, en el cas
de firmar també perdrien el respecte
que de moment en tenen. Ja que fins
ara al menys estan sent conseqüents
amb les seves teories.

Llar del Sant Crist d’Igualada.
Aniversari: 100 anys de Francesc Torras i
Puigredon
Diumenge passat, dia 29 de novembre, va tenir lloc a l’Asil del Sant Crist
d’Igualada la celebració de l’aniversari, en complir 100 anys, d’en Francesc
Torras i Puigredon, resident al centre
des de fa gairebé 23 anys.
L’acte va ser amb l’escalf dels nombrosos familiars que varen assistir-hi,
filles, néts, besnéta i besnét, nebots,
cosins i el germà de 98 anys, junt amb
la implicació entusiasta i generosa de
tota la comunitat religiosa i del personal de la institució. En la què la Madre
Superiora va dedicar unes emotives
paraules, en finalitzar la Missa en
aquella Capella tant meravellosa.
També va ser-hi l’alcalde d’Igualada,
en Marc Castells, i la Tinent d’alcalde regidora d’Acció Social i Igualtat,
Carme Riera, que el varen obsequiar
amb un ram de flors i diversos llibres

L’Ajuntament d’Igualada felicita Francesc
Torras i Puigredon, nou avi centenari a la ciutat

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i la
tinent d’alcalde d’Acció Social, Carme
Riera, han traslladat aquest diumenge,
en nom del consistori i del conjunt de la
ciutat, la felicitació a Francesc Torras i
Puigredon, nascut el 29 de novembre
de 1915 i que aquest dia celebrava el

Els 100 anys de Francesc Torras

referents a la nostra ciutat d’Igualada.
La presència i atencions de les autoritats, van contribuir a arrodonir la trobada, en que tant els familiars, com
els del Centre crearen un ambient
molt humà i emocionant fent que l’homenatjat gaudis d’un dia esplèndid i
únic en un aniversari no gaire usual.
Felicitats !!

Francesc Torras Puigredon va celebrar un aniversari especial. Va assolir
els cent anys de vida envoltat de la
seva família, de les autoritats igualadines i de la comunitat de d’Asil del Sant
Crist d’Igualada on viu des del 1993.
Vint-i-dos anys en una casa que ha fet
seva. Va anar-hi amb la seva muller
i es va cuidar de l’hort. Fer de pagès
havia estat la feina de la seva vida. En
una època havia tingut molts cirerers i
quan florien era un goig veure’ls. Sempre tan ben cuidats, deia que els fruits
vermells eren el premi durable que deixaven aquelles flors que duraven tan
poc.
En morir la seva esposa encara va dedicar més temps a les tasques a l’Asil.

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
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Els seu caràcter obert, alegre i responsable li permet fer amistats ràpidament
i ser molt estimat pels qui els envolten.
Fins fa poc encara tenia cura de l’hort,
però malgrat gaudir de una bona salut
i el cap molt clar, ara passa més temps
ajudant a tothom que pot.
És un home curtit en les dificultats. La
guerra civil, com per tants de la seva
generació, va marcar-lo profundament.
Els amics d’aquella època els ha conservat sempre. Tots l’han anat deixant.
Però ell encara resisteix. Sempre ha
estat així. Home fort, valent, servicial i
agraït. Que ho continui sent per molts
anys, en companyia de les monges i
avis amb els que comparteix el seu
camí.

ONCE

TRIO

DESEMBRE
4: Joan Damascè; Bàrbara; Bernat; Ada
5: Dalmau; Sabas; Guerau de Braga.
6: Nicolau; Pere Pasqual; Fortià; Asel.la
7: Ambròs; Eutiquià; Fara.
8: La Puríssima; Eucari; Romaric; Ester.
9: Restitut; Pere Fourier; Leocàdia; Valèria.
10: Eulàlia; Júlia; Melquíadesc; Trobat

seu centenari. L’acte s’ha dut ha terme a l’Asil del Sant Crist d’Igualada,
on resideix actualment, i l’homenatjat
ha estat acompanyat per la seva família, companys de residència i les germanes i el personal responsables del
centre.
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LOTTO 6/49
29552
13908
48394
67158
54474
97721
20209

· Dissabte 28/11/2015
18-19-20-25-35-37
Complementari: 24
Reintegrament: 2
· Dimecres 2/12/2015
2-6-9-10-42-45
Complementari: 20
Reintegrament: 5

· Dijous 26 1-13-18-19-39-45 C: 16 R: 3
· Dissabte 28 6-20-22-30-46-47 C: 42 R: 3
· Diumenge 29 11-16-34-39-54 Núm. clau: 7
· Dimarts 1 2-15-25-35-45 Estrellas: 8/10
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JOSEP M. CARRERAS
A ull nu

Ens heu matat l’alegria
Sí, amics de la CUP. La vostra eufòria de diumenge passat ha estat per a mi un cop baix contra
la democràcia que tant us entesteu a proclamar.
I voldria saber quin concepte de democràcia teniu quan el que feu en realitat és anar contra la
voluntat majoritària del poble de Catalunya. Us
heu carregat el procés, encara que no ho vulgueu
reconèixer. Us heu carregat la nostra il·lusió, heu
matat l’alegria amb la vostra intransigència. Els
que més s’han alegrat de la vostra decisió han
estat precisament els nostres adversaris. Per a
la majoria de ciutadans, ha comportat una gran
decepció. Molts us varen votar precisament perquè creien que així asseguraven i acceleraven el
procés cap la independència.
No és només el nom de la persona que ha de
presidir aquesta transició. És el desprestigi a què
heu portat l’acció política. Ens heu convertit en la
riota de tothom quan allò que ens feia falta era
precisament el contrari: mostrar-nos forts i units
en defensa de les nostres llibertats.
¿Us adoneu de la decepció que heu provocat en
tants milers de persones que han dedicat hores
i esforços per poder assolir la independència?
Deixem-nos d’històries. El procés potser no està
(encara) mort, però sí en plena agonia. I tot gràcies a vosaltres. Dieu que heu de ser coherents
amb allò que vàreu proclamar en la campanya
electoral, sabent que forçosament hi hauria d’haver una negociació. I en una negociació tothom
ha de cedir. Però vosaltres us heu enrocat fins
a tal punt que heu traït la finalitat última que tots
desitjàvem.
És evident que el govern de Convergència ha
comès molts errors. Però també és evident que
ha portat a l’independentisme un sector social
majoritari de la població que mai s’hi havia manifestat favorable. Ara serà molt difícil convèncer
aquestes classes mitjanes (la burgesia, que dieu
vosaltres) a defensar un trencament amb l’estat
espanyol.
Si de veritat creieu en la democràcia, heu d’acceptar que en una futura República Catalana (jo
encara hi crec) tothom s’hi ha de sentir representat. A no ser que pretengueu instaurar un model
de societat unitari, d’acord amb els principis del
Partit. Així ho vaig entendre almenys quan vaig
sentir proclamar a un dels vostres portaveus que
la futura república havia de ser “d’esquerres”. Al
meu entendre en una democràcia hi ha d’haver
de tot: dretes, esquerres i centre. Voldria, en
aquest sentit, que expliquéssiu clarament el model d’estat que voleu. ¿Una República Catalana
anticapitalista, fora de la Unió Europea i fora de
l’euro? ¿Creieu que això milloraria les condicions
de vida dels ciutadans en un món en el qual les
interrelacions de tot ordre són cada dia més necessàries? ¿Pot subsistir un país aïllat dels seus
veïns? Em fa l’efecte que la vostra ideologia –minoritària- ha passat pel damunt del desig d’independència compartit per la majoria de la població.
Em dol –i molt- que una il·lusió tan llargament defensada se’n vagi en orris i no precisament pels
atacs que vénen de fora sinó per les lluites internes. La història ens recorda que durant la guerra
civil la discussió entre anarquistes i comunistes
--fer la revolució per guanyar la guerra o guanyar
la guerra per fer la revolució—va ser un dels factors determinants de la derrota de tots plegats.
“Divideix i venceràs”.
Finalment, em vénen a la memòria els versos de
Salvador Espriu: “A vegades és necessari i forçós/ que un home mori per un poble/ però mai no
ha de morir tot un poble/ per un home sol”.

Opinió
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Contradient “La noia dels caramels” de
l’Economia en colors de TV3
El passat diumenge 22 de novembre, TV3 va emetre
el darrer capítol del programa “Economia en colors”
amb el títol “La noia dels caramels”, el qual parla de
l’ajuda al desenvolupament en els països del Sud.
Aquest programa el presenta l’economista català i catedràtic de la Columbia University Xavier Sala i Martín, com possiblement ja sabeu.
En aquest capítol, molt a pesar meu, no he quedat
gens de satisfet de l’exposició que el Xavier Sala fa
d’aquest tema tan important per a milions i milions de
persones arreu del món.
I no n’he quedat satisfet per les següents raons, entre
altres:
a. Perquè fa algunes afirmacions molt negatives i,
per a mi també bastant errades, sobre la tasca de les
ONGs i altres organismes en les seves accions per
a potenciar el desenvolupament en aquests països,
ometent-ne els molts resultats obtinguts.
b. Perquè no anomena les principals causes de la
situació que estan suportant els països subdesenvolupats (tot i ser assenyalades aquestes causes per
gairebé tots els organismes i experts implicats) i, en
canvi, n’anomena altres d’un rang molt inferior.
c. Perquè suggereix per a millorar la situació d’aquests
països unes propostes només “econòmiques” i de
molt poc abast “social”.
Reconec que un programa de televisió de tan sols 50
minuts no dóna pas per tocar a fons totes les vessants
d’un tema tan complex com aquest. Per aquesta mateixa raó, però, crec que s’ha de ser molt curós amb
la informació i opinions que s’escullen per a sortir-hi,
procurant siguin les més rellevants i, sobretot, no puguin crear en l’espectador una distorsió de la realitat.
I això és el que crec que ha passat en aquest programa: que sembla que els culpables del que passa al
Tercer Món són les ONGs perquè no saben el que es
fan, i no els governs locals corruptes, els senyors de
la guerra, les multinacionals explotadores i els països
encara “colonitzadors”, entre altres.
Repassem algunes de les coses que es diuen al programa:
1. La noia voluntària que va a l’Àfrica i que amb els
seus diners i pel seu compte compra molts caramels
per a repartir als nens... resulta que és qui genera les
guerres, la corrupció i la manca d’ educació, ja que
molts dels problemes que té avui en dia l’Àfrica estan
causats per gent com la noia que reparteix caramels.
Jo creia (perquè ho diuen la majoria d’experts i els
fets ho demostren) que aquests problemes eren deguts: a l’explotació abusiva dels recursos naturals per
part de multinacionals estrangeres; a una forta dependència de l’exterior en tecnologia, comerç i crèdits; a un reduït nivell de vida, amb serveis de baixa
qualitat i inaccessibles a gran part de la població; a
les deficients infraestructures; a l’alt índex d’analfabetisme; a l’alta conflictivitat interna amb inestabilitat
política, corrupció i desigualtat social; als greus problemes mediambientals que comporten els desastres
naturals o ocasionats per l’home; a la relació molt
negativa en l’intercanvi de productes amb el Primer
Món; a les moltes malalties, epidèmies i baixa qualitat
de l’aigua; a l’alta despoblació rural cap a les ciutats
sense comptar amb cap expectativa de millora; a l’alt
endeutament públic, no sempre net ni ben aplicat; etc.
2. Hem donat (als països del Sud) 2 bilions de dòlars
des de la fundació del Banc Mundial i els resultats són
bàsicament “0”.
Jo crec que gràcies a les ajudes al desenvolupament
i l’esforç de molts i molts voluntaris d’arreu (perquè ho
diuen les principals ONGs, els organismes de l’ONU,
i perquè els resultats són prou evidents): al món hi ha
124 milions d’afamats menys que fa 10 anys, malgrat

que el planeta compti amb 1.000 milions més d’habitants i que aquest creixement demogràfic es concentri principalment en països en desenvolupament;
han disminuït molt els efectes adversos de malalties
com la malària, el còlera i la sida; s’han escolaritzat
molts nens i nenes, etc. Tot i això, cal reconèixer que
queda moltíssim per fer i que no s’aconseguirà si no
es resolen molts dels problemes esmentats al punt 1 i
omesos pel Xavier Sala.
3. Diu que cal preguntar a la gent a la qual es vol
ajudar què és el que necessiten, i no decidir-ho els
donants sense més.
En aquest cas li dono la raó... però resulta que això és
el que ja fan les entitats més “professionalitzades” des
de fa anys amb els seus projectes: fer-los participatius. Per exemple, a Mans Unides els seus projectes
“han de sorgir de la iniciativa d’un grup beneficiari per
a millorar una situació de carència amb caràcter de
durabilitat i aquest grup beneficiari haurà d’assumir
un paper participatiu i protagonista en tot el desenvolupament del projecte... que ells defineixin les seves
prioritats, els seus ritmes i les seves necessitats”.
4. Diu que hi ha una manca de control per part dels
beneficiaris sobre els benefactors i proposa una web
on els beneficiaris de totes les ONGs hi deixin les seves crítiques amb fotos.
Si es treballa segons el punt anterior, aquests controls ja existeixen, almenys en les realitzacions sobre
el terreny. No trobo encertat lo de la web.
5. També diu que l’ajuda al desenvolupament no funciona perquè no saben com es fa... que la mare de
tots els problemes és que no es té idea del que s’està
fent.
S’està passant, no? Resulta que no sols les ONGs
sinó també els organismes més prestigiosos de
l’ONU, els quals són assessorats per les persones
més sabies del planeta, no tenen idea del que estan
fent? A mi em sembla que els problemes estan ben
definits, els causants dels mateixos són prou coneguts i les possibles solucions suficientment determinades. El que passa és que per una banda hi ha uns
interessos dels poders polítics, tribals, militars i sobretot comercials que impedeixen posar-hi remei, i per
l’altra hi ha una gran part de la població del Primer
Món no prou conscienciada com per a exigir-ne la solució. Mentrestant hauran de seguir tapant forats les
persones i entitats solidàries de sempre, que sort n’hi
ha, malgrat tot!
6. Finalment, diu que l’única cosa que pot treure l’Àfrica de la pobresa són els seus xavals emprenedors.
Tant de bo fos tan fàcil! Però no és pas així. Només
amb fórmules empresarials, neo-liberals, de lliure comerç i globalització, no s’aconseguirà el ple desenvolupament del Tercer Món. Perquè, a part de topar
amb els interessos dels poders abans anomenats,
aquestes fórmules només pretenen el “desenvolupament econòmic” (el creixement del PIB d’un país i els
ingressos mitjans dels seus habitants) sense tenir en
compte el “desenvolupament humà”, el qual també
contempla diversos aspectes socials com l’accés a
la sanitat, l’educació, l’esperança de vida al néixer, la
igualtat entre homes i dones, les desigualtats socials,
etc.
Per tot el que acabo d’exposar, i el que encara m’he
deixat al tinter, penso que en aquest programa de
tanta audiència a Catalunya s’ha perdut una bona
oportunitat de tractar amb rigor el tema del desenvolupament als països del Sud, donant una imatge
bastant negativa de les organitzacions i persones que
hi dediquen els seus recursos i temps, moltes d’elles
no sols obrant amb tota la bona fe del món sinó també amb gran professionalitat. Procurem tots plegats
corregir-ho!
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JORDI PUIGGRÒS - @jordipuiggros67

On és
la Conxita?
Les estratègies en les polítiques industrials travessen un període complicat. Estem en moments
de canvis profunds, ràpids, a vegades tant que no
som capaços, ningú, d’entendre què ens passa
al voltant. Ens hem deixat captivar per vents poderosos que ens empenyen cap a indrets on no
sabem o no podem moure’ns com sabíem. De cop
i volta, sembla que en allò que érem tan bons, tan
envejats, ara no som res. D’altres més espavilats
o amb més vista ens han passat pel damunt. I llavors cal refer-se, cal plantar cara i tirar endavant,
sense por. Amb ganes. Valents.
A Igualada, trèiem pit amb el tèxtil. Fardàvem, què
carall. Teníem fàbriques aquí i allí, tractàvem braç
a braç amb els més grans, érem a les fires grans,
les bones, on hi havia negoci. Bons teixidors, bons
mecànics i bones màquines, bones remalladores.
Pacients, callats, anàvem per feina. No teníem
hora per plegar. Hi havia coses a fer. Es cobrava.
Pagaven. Teníem or a les mans. Les nostres mans
valien. I ho vam deixar perdre. Millor dit, s’ho van
deixar perdre. Al nord d’Europa, que seran més
freds però són més savis que nosaltres, es van
veure les orelles, i van capgirar el model de negoci. Al sud, sempre tan “xulos” i tan tontos, alguns
van vendre’ns a la Xina, a l’Àfrica, o a l’Índia. Volien cash, calés, diner fàcil amb què aguantar l’Audi acabat d’estrenar, el capritxos de la canalla i la
casa a la platja. No pas els llocs de treball, perquè
aquí no va quedar quasi ningú. El temps ha acabat
demostrant que ningú no dóna duros a quatre pessetes. Ni els xinos. I allí on els poderosos de catifa
barata veien negoci, avui veuen problemes. I tornen. I volen tornar a deixar-se escoltar i fer com si
no hagués passat res. I tornar a manar. I no. Se’ls
ha passat l’arròs i el seu discurs no ens el creiem.
Ja no en queden gairebé, de bons teixidors, ni de
bones remalladores. Ni bons mecànics, ni enginyers tèxtils, ni màquines sense rovell... Allò és
el passat. Avui, malgrat algunes excepcions que
mereixen un monument, només queden sous de
misèria, en negre, màquines de fa vint anys, en
tallers amagats darrere persianes de ferro, i molts
que no paguen. El tèxtil d’avui és intolerable per
als igualadins. I pretendre fer-nos veure el contrari
és una manca de respecte per a generacions, moltes generacions, que van treballar-hi tota la vida.
On és, avui, la Conxita teixidora? O ja s’ha jubilat,
i recorda amb tristesa el que Igualada es va deixar
perdre... o és a l’atur.
Ens vam passar anys propagant als quatre vents
que Igualada i comarca necessitaven diversificar
la seva capacitat industrial. Que si la Conca havia de ser logística, que si les arts gràfiques, que
sí les noves tecnologies, que si Parc Motor, que
si l’aeroport corporatiu, que si el polígon de Can
Morera... Han passat els anys i el més calent és
a l’aigüera. Les úniques tres grans bones notícies
en els darrers 8 anys en l’àmbit industrial a l’Anoia són fora d’Igualada: Abacus a Vilanova, Aldi a
Masquefa, i Miquel i Costas a la Pobla. Punt i final.
La resta és de pecata minuta.
Per això em dol, i molt, l’obsessió d’alguns per
voler mantenir amb formol de darrera generació,
caríssim per cert, alguns sectors industrials que,
o bé aporten molt a molts pocs -millor per ells, és
clar- o bé no aporten res a la majoria dels mortals.
No seria molt millor apostar per, d’una punyetera
vegada, nous horitzons industrials?
O és que no saben què fer?

Opinió
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Alzheimer. La malaltia de l’oblit...
Qui oblida a qui?
A dia d’avui tots sabem que l’Alzheimer s’enduu la
capacitat de recordar, la capacitat de valer-nos per
nosaltres mateixos, de ser nosaltres mateixos…
És molta la gent que ha vist patir-la en un familiar
proper. Aquell monstre germànic que arrasa per
allà on passa. Com un temporal. Sense marxa enrere. No hi ha una segona oportunitat. S’emporta
tot allò que troba.
Els malalts obliden els presents. Obliden els seus
fills, els seus cònjuges, s’obliden de si han menjat
i de què han menjat... obliden com vestir-se, obliden el nom del seu cuidador i arribarà el dia en
que no reconeixeran ni tan sols la seva cara en el
mirall ... qui és aquest? Tal qual. Sense pal·liatius.
Amb tot això, què passa amb els que se suposa
que tenim memòria? Ens recordem de la nostra
gent gran? D’aquells que encara estan bé però
també necessiten el nostre afecte. Una trucada.
Un “què tal el teu dia?” “Què has fet avui?” És ben
cert que tenim mil coses a fer... Mil missatges que
contestar i total si truco al pare o a la mare em dirà
“res en especial”. Com ahir o com demà…
No recordem quan ells ens preguntaven “què tal
l’escola?”, “com ha anat l’examen?”... I és que la
vida dóna mil voltes i els que tenim pares grans
hem de saber que potser demà no podrem trucarlos o no ens reconeixeran quan els truquem...
Aleshores... qui oblida qui? Un dia ens lamenta-

rem i culpabilitzarem al pas del temps, a la demència, que s’hagi endut un dels nostres pares o avis
sense avisar. Maleïda malaltia! I fins llavors... què
hem fet? Hem estat prou per ells? O els hem oblidat a casa o aparcats en una residència, en mans
de tercers.... Compte, no pretenc criticar la gran
tasca que fan molts centres, doncs són del més
necessaris, però com en els nostres nens, ajuden
però no han de ser-ho tot.
Igual que diem que les escoles han d’ensenyar
però l’educació es viu i s’aprèn a casa, els centres
per a gent gran, una meravella per a la vida moderna, han de ser un suport, però mai podran suplir l’amor d’un fill, donar aquest “xut” d’adrenalina
pels nostres pares que comporta sentir la veu d’un
fill dir “com estàs?” Sí, tot i que el nostre dia hagi
estat un horror. Estiguem farts i creiem que som
la persona amb més mala sort del món. Segueix
havent-hi qui per ells som el seu món. A tan sols
una trucada. A un clic d’un dels telèfons favorits...
Tan sols hem de respirar, pensar en la sort de tenir-los vius i trucar... No culpem a l’Alzheimer de
tot. No ens oblidem nosaltres abans. Demà pot ser
tard i aquell missatge que hem fet esperar, per important que sigui, si diem “estava parlant amb la
mare, amb l’avi...” ens contestarà amb un smile o
amb una clucada d’ull ;-).

Darrera hora

Es manté la vaga del servei
d’escombraries a Igualada pel dijous 10

REDACCIÓ / LA VEU

Els representants dels treballadors de la Societat
Municipal Mediambiental d’Igualada, participada
per l’Ajuntament i l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC) manté la convocatòria
d’una vaga parcial pel proper dijous 10 de desembre. El comitè d’empresa denuncia que no s’ha arribat a cap acord sobre la negociació del conveni i la
reducció d’un 20% de la plantilla de treballadors en
els darrers anys.
Els treballadors expliquen també que el 40% de la
plantilla està contractada de forma temporal, amb
l’afegit que algunes feines que abans feien dues
persones, ara només les fa una. Això provoca, segons els sindicats, que en algunes ocasions “no
es compleixin les tasques que determina el plec

de condicions del contracte del servei de recollida
d’escombraries a la ciutat d’Igualada”. FCC també
realitza el servei de la recollida d’escombraries pel
Consell Comarcal.
Un contracte, que, per cert, és el més car que gestiona l’Ajuntament d’Igualada i que va prorrogar,
del qual encara queden 8 anys més. D’altra banda,
aquesta setmana el comitè ha donat a conèixer que
el seu president, Pedro González, de la CGT, ha estat expedientat pel gerent de l’empresa.
La vaga de dijous afectarà a una hora del servei en
cadascun dels tres torns de treball: de 12:00 a 13:00,
de 14:00 a 15:00 i de 22:00 a 23:00. Així mateix, el
propi dijous a les 12 del migdia hi ha convocada una
concentració davant l’Ajuntament d’Igualada.
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Igualada
La pista de gel, una fira nadalenca més atractiva, i més
llums als carrers, atractius del Nadal 2015 a la ciutat
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

“Per Nadal, a Igualada som els
Reis”, lema que es va estrenar
l’any passat per donar nom a
la campanya nadalenca a la
ciutat, tornarà a repetir-se en
aquesta ocasió, i encara amb
més força. Dimecres es va
presentar oficialment a l’Ajuntament la campanya, que com
a trets més destacats inclou
una agenda amb més de cent
activitats, amb una pista de gel
a Cal Font més gran que l’any
passat i amb un tret solidari,
una fira de Nadal novedosa,
i gairebé tres quilòmetres de
llums als carrers més comercials del municipi. La pista i els
llums s’obriran avui divendres
a la tarda.
150.000€ d’inversió
La campanya, va dir l’alcalde Marc Castells, costarà
150.000€ a les arques municipals, “uns diners molt ben
invertits”, va recalcar. “Volem
convertir Igualada en una
ciutat referent per les festes
de Nadal, amb una agenda
d’activitats que sigui atractiva,
és més, volem que això vagi
a més en els anys veniders”,
deia Castells. “La gent d’Igualada s’ha de quedar aquí, i
també hem de ser atractius
per a la gent de la comarca,
que vingui a Igualada a passejar i a comprar, a gaudir de
les activitats i del Nadal”.
Dels 150.000€ que costarà
tota la campanya, 40.000€
se’ls emporta la pista de gel,
que l’any passat va rebre la visita de 9.000 persones. Tornarà a situar-se a la plaça de Cal
Font, però les seves dimensions seran més grans, tal i com
es pot apreciar ja aquesta setmana durant la seva construcció. En total, tindrà 420 metres
quadrats.

Avui al vespre s’obrirà
la pista de gel, més
gran que la de l’any
passat, i s’encendran
tres kilòmetres de
llums als principals
carrers d’Igualada

Joan Domènech (Fira d’Igualada), amb l’alcalde Marc Castells i el regidor de Cultura i Comerç, Pere Camps.

Una joguina per una
entrada a la pista
Enguany l’Ajuntament d’Igualada obsequiarà amb una entrada per patinar a la pista de
gel a tots aquells qui participin
en la Marató de Recollida de
Joguines que organitza Creu
Roja, que tindrà lloc el 18 de
desembre a La Sala (Cercle
Mercantil); cada joguina entregada a la Marató s’intercanviarà per una entrada.
Una fira especial, amb
casetes de fusta
Al costat de la tradicional fira
de Santa Llúcia que cada any
es pot veure al carrer de Santa
Maria i al barri de la Font Vella,
aquest any, amb la intervenció directa de Fira d’Igualada,
s’aposta per crear una Fira de

La campanya de Nadal a Igualada arriba
amb un centenar llarg
d’activitats fins la
primera setmana de
gener, amb una inversió total de 150.000
euros
Nadal molt més potent.
Durant els tres primers caps
de setmana de desembre, de
10 a 21 h, els carrers del barri
i la plaça de l’Ajuntament es
convertiran en un mercat de
productes artesans i de proximitat amb un toc nadalenc.
Torrons, neules, ornamentació
nadalenca, dolços, regals de
Nadal, tions, arbres de Nadal... Tot això i molt més en els
33 expositors que ompliran els
carrers del nucli antic amb una
vintena de casetes de fusta,
14 dels quals estaran ordenades en cercle al centre de la
plaça de l’Ajuntament. La resta de parades estaran al carrer
Santa Maria i a la plaça Pius
XII. A més, els comerciants
del centre oferiran, amb motiu

Unes casetes de fusta al bell mig de la plaça de l’Ajuntament donaran un caire especial a la nova Fira de Nadal.

de la Fira de Nadal, vi calent,
xocolata calenta i assortiment
de tapes.
La Fira de Nadal anirà acompanyada, a més, de tallers infantils, a càrrec d’Anima’ns i
d’Inquiet, així com de diverses
actuacions musicals. Això ja
es podrà veure aquest cap de
setmana mateix.
Activitats a dojo
Hi ha previstes més d’un centenar d’activitats durant sis
setmanes. A més de les que
corresponen a la fira, torna el
Saló de la Infància, aquest any
sota el títol “El Saló dels xefs”,
que oferirà un munt d’activitats
lúdiques i pedagògiques per a
nens i joves, o la festa dels
Reis d’Igualada, eix central
de la campanya, que tornarà
a omplir la ciutat de màgia, i
les representacions d’Els Pastorets, a càrrec de l’Esbart
Igualadí. Complementen el
centenar d’activitats culturals
diverses exposicions, tallers,
obres de teatre i concerts,
dels quals destaca el Concert
de Nadal de Haendel-Mozart
(Missa de coronació) que es
farà el dia 20 de gener en homenatge al qui va ser tinent
d’alcalde Josep Miserachs.
#SomelsReis també a les
xarxes
Amb l’objectiu d’atreure el
màxim nombre de visitants
i compradors, la campanya
“Per Nadal a Igualada som
els Reis” tindrà ressò als mitjans de comunicació d’àmbit
nacional i també a les Xarxes
Socials. Amb els hashtags
#SomelsReis i #Igualada es
promou un concurs organitzat
per Fira d’Igualada i l’Ajuntament d’Igualada on es pot

guanyar un sopar per a dues
persones penjant una foto que
representi el Nadal a Igualada. Per segon any consecutiu,
totes les activitats d’aquestes
festes es podran consultar
a l’App per Android “Nadal a
Igualada”.
Tres kilòmetres de llums
i 21 arbres de Nadal
A més dels llums i ornaments
nadalencs a càrrec de comerciants i veïns d’alguns carrers,
l’Ajuntament també ha instal.
lat fins a tres kilòmetres de
llums a tota la ciutat. Llums
acompanyats de 21 arbres de
LEDs en diferents punts de la
ciutat, incloent la zona comercial Nou Centre. ls dos arbres
més grans, situats a la Plaça
de l’Ajuntament i a la plaça
de Cal Font, seran naturals.
Aquesta aposta no només
pretén dotar la ciutat d’ambient nadalenc, sinó que forma
part del conjunt d’accions que
s’emprenen per estimular el
comerç a la ciutat.
L’alcalde Marc Castells va
afirmar que “els dos arbres
naturals que posarem són expressament per això, no s’han
tallat de cap bosc. Després es
destinaran a d’altres utilitats,
com la creació de biomassa”.
L’alcalde també va manifestar
que “hem rebut l’interès de
molts carrers de la ciutat per
a que tinguin llums de Nadal,
però portar-los a tot arreu és
impossible, seria inviable i
també insostenible”.
L’acte d’encesa de la il·
luminació nadalenca tindrà
lloc avui divendres 4 de desembre a les 19 h a la plaça
de l’Ajuntament.
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El Grup Àuria demana al teixit empresarial que
s’impliqui en la transformació social
REDACCIÓ / LA VEU

Amb motiu del Dia Internacional de la Discapacitat el grup
Àuria ha celebrat aquest dimecres les primeres Jornades
Externes: “La marca i el valor
social de les empreses”, un
esdeveniment que ha posat
de relleu com la implicació
de les empreses en la construcció social aporta valor a la
pròpia marca, tot contribuint
a oferir igualtat d’oportunitats
entre col·lectius amb risc d’exclusió social i, sobretot, posant
èmfasi en la necessitat d’una
implicació col·lectiva per aconseguir aquesta transformació.
Uns 200 assistents han omplert la sala del Restaurant
Sesoliveres.
Xavier López, director general
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació, ha estat l’encarregat de
donar la benvinguda amb un
discurs que ha posat l’accent
en la importància de la implicació social de les empreses
per a l’activitat econòmica “és
fonamental pel país que les
empreses es comprometin
amb crear ocupació, amb fer
activitat econòmica, però també tenen un compromís claríssim amb donar feina a les
persones que més dificultats
tenen”.
Per la seva banda, el gerent
del Grup Àuria, Miquel Canet,
ha afegit que “el que es fa avui
és una exposició del nostre
principal concepte de transformació social, una responsabilitat col·lectiva, social i també
empresarial”. D’altra banda, el
president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Blai Paco, ha

volgut posar èmfasi en la gran
oportunitat que donen aquestes Jornades per “donar a conèixer aquestes experiències
i crear sensibilitat, en aquest
sentit penso que les conclusions que traurem al final de
la jornada seran de viabilitat i
facilitat amb la responsabilitat
social. I en aquest sentit, important les experiències, però
sobretot important també el
retorn que té per les empreses, per les marques, el compromís social”.
Finalment Carme Riera, regidora d’Acció Social de l’Ajuntament d’Igualada, ha remarcat que “és importantíssim
per la ciutat que les empreses
s’impliquin en la responsabilitat social (...) és una experiència d’èxit en la qual la societat
i les empreses hi surten beneficiades, per tant, no podem
més que recolzar-ho i empènyer endavant iniciatives com
aquestes”.
Amb l’objectiu de compartir i
intercanviar experiències entre empreses que han apostat
per implicar-se a nivell social,
tot aconseguint, a més, l`èxit
empresarial en el seu sector,
l’acte ha comptat amb la presència de representants de
diverses empreses, com Cellers Torres, Decathlon, REC.0
Experimental Stores, Miquel
y Costas, Schneider, Pool Biking, Leitat, Gremi de Blanquers d’Igualada o Stickets,
totes elles exemples d’emprenedoria, aposta social i èxit
empresarial.
La ponència central ha anat a
càrrec de Miquel Torres i Maczassek, director general de
Cellers Torres, que ha explicat

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)

l’experiència dels Cellers amb
aspectes de responsabilitat
social corporativa, però que
sobretot ha volgut felicitar al
Grup Àuria “penso que en realitat els protagonistes són els
d’Àuria, perquè la seva experiència és fantàstica i la tasca
que estan fent per la inserció
de persones amb discapacitat
és formidable”.
Tot seguit, els representants
de les diferents empreses han
explicat, també, les seves experiències en breus exposicions. Finalment, Blai Paco,
president de la Unió Empresarial de l’Anoia, ha ofert les
conclusions de la jornada i tots
els presents han pogut gaudir
d’un sopar a peu dret.
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L’Audiència Nacional obre diligències contra l’Ajuntament
d’Igualada per “rebel·lia” i “sedició” a Espanya
L’acció s’hauria fet
contra cinc
ajuntaments catalans.
El d’Igualada, ahir
dijous, no havia
rebut cap
requeriment oficial

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La Fiscalia de l’Audiència Nacional hauria demanat investigar l’Ajuntament d’Igualada
-al costat d’altres quatre ajuntaments catalans més- per
determinar si els membres
del Ple municipal van poder
cometre els delictes de “rebel·
lia” i “sedició”, en aprovar una
moció de suport a la resolució
independentista del Parlament
de Catalunya suspesa pel Tribunal Constitucional. Efectivsament, l’Ajuntament d’Igualada va aprovar en el passat
ple municipal donar suport a
la resolució que va aprovar
el Parlament, amb 16 vots a
favor (CiU, ERC i CUP), l’abstenció del regidor de Decidim,
i els quatre vots contraris de
PSC i PP.
La notícia va “saltar” dimecres
al migdia a l’agència Europa
Press i en algunes cadenes de
televisió, citant fonts oficials.
Al costat d’Igualada, hi hauria
en la mateixa situació Girona,
Celrà i la Seu d’Urgell. Es dóna
el cas que els alcaldes de Girona, la Seu i Igualada -tots
ells de CiU- són considerats
molt propers a Artur Mas i en
la seva estratègia imminent de
refundar Convergència. L’alcalde de Celrà és de la CUP.
S’ha de tenir en compte, però,
que els ajuntaments que han
aprovat la moció de suport a la
resolució independentista del
Parlament són quasi vuitanta
arreu del país.
Segons les informacions di-

Un grup de joves, despenjant una gran Estelada a l’Ajuntament, l’agost del 2010, a la Festa Major. El sentiment independentista fa anys que dura.

foses -que probablement han
sorgit de fonts del govern central- Igualada consta en una
denúncia presentada pel fiscal
en cap de l’Audiència Nacional, Javier Zaragoza, en la
qual s’assenyala que l’adopció
d’acords de suport a la resolució del 9-N podria constituir
“no només delictes de rebel·lió
o sedició” sinó també els de
“prevaricació, desobediència,
ús indegut de fons públics o
usurpació d’atribucions”.
La denúncia del fiscal, remesa
a partir d’informació facilitada
per la Guàrdia Civil, assenyala la necessitat de perseguir
per la via penal als qui facin
“cas omís” de la decisió del
Tribunal Constitucional de
suspendre la resolució independentista o realitzin “actes
d’execució d’aquest mandat il·
legal o de suport al mateix per
qualsevol autoritat (sigui local,

provincial o autonòmica), o
per particulars”.
Sempre segons Europa Press,
el delicte de rebel·lió, castigat
amb penes de 25 a 30 anys,
tipifica “l’alçament violent i públic amb la finalitat de declarar
la independència d’una part
del territori nacional”. El de sedició, penat amb 10 a 15 anys
de presó, persegueix “l’alçament públic i tumultuari per
impedir, per la força o fora de
les vies legals, l’aplicació de
les lleis, el legítim exercici de
les seves funcions a qualsevol
autoritat, corporació oficial o
funcionari públic, o el compliment dels seus acords o de
les resolucions administratives o judicials”.
L’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la independència,
promotores de les mocions,
han fet un comunicat de su-

port als Ajuntaments que la
Fiscalia ha demanat investigar. Les entitats argumenten
que la moció de suport a la resolució del Parlament “és una
declaració política de caràcter
simbòlic”.
“Només és l’expressió del suport a una resolució del Parlament de Catalunya, sense que
aquest fet tingui cap afectació
sobre el funcionament de la
corporació local, ni cap efecte
jurídic, esgotant-se en la pròpia declaració”, afegeix el comunicat.
L’Ajuntament de Celrà va rebre dimarts una ordre del jutjat
en la que li reclama que s’enviïn els informes del secretari
i interventor, les actes i tota la
documentació inclosa en l’expedient en relació a la moció,
per ordre del jutge Santiago
Pedraz. És molt possible que
passi el mateix amb l’Ajunta-

ment d’Igualada.
Fonts del govern municipal
consultades per La Veu han
mostrat la seva perplexitat i
indignació davant d’aquesta
notícia. Sorpresa perquè, com
a mínim fins aquest dijous a
la tarda, no s’havia rebut cap
notificació referent a cap possible investigació i, en canvi,
des de dimecres al migdia,
els mitjans de comunicació de
Madrid ja esmentaven el consistori igualadí com un dels
afectats. I indignació perquè,
creuen, aquest fet només podria ser producte d’una nova
ingerència política de l’Estat
en el poder judicial a les portes
d’unes Eleccions Generals.
Des del govern asseguren que
hi haurà reacció si aquesta informació es confirma, ja que
suposaria un greu atac directe a la llibertat dels regidors
de l’Ajuntament. I, en tot cas,
ja avancen que cap amenaça
farà canviar el compromís del
govern de la ciutat amb els
passos cap a la independència de Catalunya que es facin
des del Govern de la Generalitat i el Parlament.

El jutge suspèn el desallotjament forçós de l’Espai pels Somnis
JP / LA VEU

El jutge va decidir divendres
passat, a darrera hora, suspendre el desallotjament forçós de l’Espai pels Somnis
amb la intervenció dels Mossos d’Esquadra davant l’èxit
de la convocatòria pública que
es va fer les últimes setmanes
per a evitar la fi d’aquest espai
a l’antic Casal Interparroquial.
Unes 200 persones es van
donar cita al matí per a donar
suport als coŀlectius de l’Espai
pels Somnis que, a l’hora convinguda pel desallotjament, es
van tancar a pany i forrellat
a l’interior de l’edifici. Al final,
però, una comissió judicial
es va presentar i va anunciar
que el jutge havia decidit anular l’acció policial prevista per
aquell dia. Ara, l’Espai pels
Somnis espera un nou requeriment que, probablement, no
tindrà un dia i una hora convinguda. El desallotjament
és, doncs, segur. L’Espai pels

L’Espai pels Somnis, divendres passat al matí. La convocatòria per aturar el desallotjament va ser un èxit.

Somnis es va crear el juliol del
2013, ocupant l’edifici del Casal Interparroquial, propietat
del Bisbat de Vic.
L’advocat Andrés Garcia Berrio va explicar a tots els assistents la decisió judicial, que
s’havia produït gràcies “a la

resistència pacífica que s’ha
fet avui aquí hi havia avui aquí.
És un èxit vostre, i referma el
moviment i la desobediència
civil del jovent d’Igualada”.
Per la seva banda, el portaveu
de l’Espai pels Somnis, Carles
Duran, afirmava davant els

periodistes que la suspensió
del desallotjament “és una
victòria agredolça, perquè no
s’acaba aquí, això, però que
ningú no dubti que nosaltres
arribarem fins on faci falta per
a continuar el nostre projecte
social”.

Els col.lectius de l’Espai pels
Somnis voldrien, tal i com reflexa la moció municipal aprovada en ple fa pocs dies, que
els usos d’aquest lloc, una
vegada sigui desallotjat, tornin
a tenir un caràcter social, tal i
com era en els seus orígens.
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Igualada Comerç, satisfeta amb els
resultats del Black Friday
REDACCIÓ / LA VEU

La vicepresidenta Soraya Sáenz
i el seu viatge en globus amb
l’igualadí Àngel Aguirre
REDACCIÓ / LA VEU

Soraya Sáenz de Santamaría,
vicepresidenta del govern espanyol, va intentar convèncer
l’igualadí Àngel Aguirre, de
globus Kon Tiki, sobre el tema
de la independència. La seva
animada conversa, dins del
programa de Cuatro “Planeta
Calleja”, va ser reproduïda per
molts mitjans de comunicació
estatals.
Aguirre, amic de l’aventurer
Jesús Calleja, amb qui ja ha
compartit altres programes,
va defensar davant la número 2 del PP el dret a decidir
del poble català. “Sento que
el meu país és Catalunya, no
em sento espanyol. Ens sentim defraudats amb el Govern
central”, deia Aguirre, afegint
que “la reducció d’hores obligatòries en català a l’esco-

la és com una persecució”. La
vicepresidenta es va mostrar
comprensiva amb el seu sentiment d’identitat però va voler
deixar clar el paper del Govern: “Nosaltres us escoltem.
No és veritat que perseguim la
vostra cultura i la vostra llengua. El meu avi era republicà
i les va passar de tots colors.
Allò era una altra època”.
En la conversa Aguirre li va
preguntar a Soraya Sáenz per
què es van negar a un referèndum oficial el 9N. “Quan
la versió oficial és la que s’imposa, la gent que se sent en
minoria, ho passen molt malament perquè se senten menys
catalans que els altres. Us heu
d’escoltar més entre vosaltres
i nosaltres escoltarem a tots
els catalans”, va dir la vicepresidenta.

Els comerciants de la Masuca
sortegen 47 paneres per Nadal
REDACCIÓ / LA VEU

Dimarts ha començat la campanya promocional dels comerciants del Mercat de la
Masuca per animar les compres nadalenques. Aquest any
regalaran 47 paneres amb
productes de Nadal. Totes les
persones que s’acostin i facin
una compra podran omplir el

tiquet de compra amb les seves dades personals i podran
optar a la panera que sortejarà
cada botiga.
El sorteig es farà el 22 de desembre al migdia i seleccionarà a 47 guanyadors, que es
publicaran a mercatmasuca.
ca i en els diferents perfils de
les xarxes socials.

Igualada Comerç, entitat impulsora de Black Friday a la
nostra ciutat, ha fet una valoració “força positiva” d’aquesta
nova activitat promocional. Els
organitzadors estan contents,
doncs, la gent va respondre
comprant els productes oferits, que variaven entre 15% i
fins a 40% de descompte. Per
l’altra banda, moltes botigues
(més de 60) s’hi van apuntar
oferint grans promocions.
“Essent una iniciativa nova i
incipient, es van superar les
previsions, i ja és clar que
l’any vinent es tornarà a repetir l’experiència, segurament
amb moltes més botigues participants”, afirmen.
En un entorn econòmic fràgil, i
després del mes de novembre
especialment fluix, aquesta
iniciativa “va ajudar a sumar
vendes, omplir els calaixos i
aportar aires optimistes da-

dia 27 de novembre, també
n’hi havia alguns que oferiren
descomptes durant tota la setmana, com també els que ho
van allargar fins al dissabte,
dia 28.

vant l’imminent començament
de la Campanya de Nadal”.
Com moltes altres ciutats,
Igualada “no es podia quedar
fora de Black Friday, una activitat que té com a objectiu
dinamitzar i fomentar, amb
grans descomptes, el comerç
de proximitat”. Encara que la
majoria dels comerços van optaran oferir descomptes significatius i especials només pel

Made in USA
Black Friday és una iniciativa
que des de fa deu anys se celebra als Estats Units. Es fa
l’últim divendres de novembre
amb el propòsit d’incentivar
les compres nadalenques mitjançant atractius descomptes.
Més enllà de diferències conceptuals, on a Estats Units,
es prefereix fer els descomptes abans de la Campanya de
Nadal i no després com aquí,
des de fa temps es denota
un important canvi de comportament de tendències dels
consumidors, que obliguen
als comerciants a aprofitar
qualsevol excusa per tal de fer
promocions.

tologia ha atès 445 casos.
L’any 2009 els equips d’atenció primària de l’Anoia i el
Servei de Dermatologia de
l’Hospital d’Igualada van endegar el Pla de millora de
l’atenció en dermatologia,
arran d’una situació d’alta demanda i pressió assistencial.
A partir de l’any 2011 es va
iniciar el servei de teledermatologia, que permet una ràpida comunicació entre l’atenció primària i el Servei de
Dermatologia, a través de la
transmissió d’imatges, informació clínica i el contacte entre professionals, amb criteris
de confidencialitat i seguretat
de les dades. Aquesta coor-

dinació pretén assolir uns nivells òptims en l’atenció integral i centrada en la persona,
en l’àmbit de la dermatologia,
juntament amb l’apoderament
dels professionals de l’atenció primària, la qual cosa ha
implicat capacitar-los en tècniques de cirurgia menor, crioteràpia i biòpsia de pell.
A tots els EAP, entre un i tres
professionals de medicina
d’atenció primària porten a
terme aquestes activitats i
són els referents específics
en dermatologia, de manera
que revisen els casos i mantenen la comunicació amb
l’atenció especialitzada hospitalària.

445 usuaris atesos al servei
de Teledermatologia de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

Els equips d’atenció primària
de l’Anoia (EAP) i el Servei
de Dermatologia de l’Hospital d’Igualada han consolidat
la teledermatologia, un servei
que permet una atenció ràpida i eficaç als centres mateixos d’atenció primària, sense
que en la majoria de casos
sigui necessària la derivació
a l’Hospital. La transmissió
d’imatges i d’informació a
través de la xarxa facilita la
coordinació i, si escau, la cirurgia menor o la crioteràpia
realitzada pels professionals
de medicina d’atenció primària. Entre gener i octubre de
2015, el servei de telederma-
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Molts actes pel Dia per l’eliminació de
la violència contra les dones

Àlbum Històric
Les hortolanes

REDACCIÓ / LA VEU

El diferents municipis que conformen la Mancomunitat de la
Conca d’Òdena, s’han abocat
en l’organització de diversos
actes per a la commemoració d’aquesta diada. Els actes
centrals de la jornada van tenir
lloc el passat dimecres 25 de
novembre amb la presentació
de la campanya Si ho vius,
parla’n, explica-ho. No callis!
a càrrec de la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament d’Igualada,
Carme Riera.
L’acte va tenir lloc a l’Equipament Juvenil La Kaserna a les
19h, i es va iniciar amb la presentació de la campanya que
enguany la Mancomunitat ha
tirat endavant amb l’objectiu
de prevenir la violència masclista en joves. Una violència
que es presenta de forma molt
subtil i que el col·lectiu acaba
normalitzant i naturalitzant. La
campanya es presenta en forma de postals on es visualitzen
diverses situacions on aquesta violència és present, per
exemple: si constantment vol
saber on ets i amb qui estàs...,
si et retreu que lligues sempre que parles amb un noi...,
si et demana el password de
les xarxes com a mostra de
confiança..., si et diu que ets
una estreta davant d’una relació sexual... En total són 10
les frases que apareixen en la
campanya, i que van acompanyades d’un missatge final: És
violència masclista! Si ho vius,
parla’n, explica-ho, No callis!
La campanya s’ha reforçat
també amb un vídeo enregistrat amb alumnat de 4t d’ESO
de l’Institut Montbui que es pot
trobar al youtube el qual s’ha
dut a terme en col·laboració

Imatge de l’arxiu JFG Vilanova del Camí.

Acte a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada.

amb el Departament de Sanitat
i Salut Pública de l’Ajuntament
d’Igualada. La campanya s’ha
enviat a tots els instituts de
la Conca d’Òdena juntament
amb altres materials i recursos
per a treballar i fer prevenció
de violència en joves.
Un cop presentada la campanya es va desenvolupar la xerrada Claus per la detecció de
la violència masclista en joves
i orientacions per al seu abordatge, a càrrec de Mar Granados i Patri Riera de l’entitat Dones amb Empenta. La xerrada
es va centrar en contextualitzar
la problemàtica de la violència
masclista en el col·lectiu més
jove, quins són els factors de
risc i de quina manera podem
detectar-la per abordar-la.
L’entitat va explicar també el
projecte Connecta’t amb amor
que es desenvolupa en algun
dels instituts del territori. Al
voltant de 50 persones es van
apropar a escoltar aquesta
xerrada, entre professorat dels
instituts de la Conca i alumnat
del CFGS d’Integració Social.

Després de la xerrada va tenir
lloc una Marxa de Torxes organitzada pels moviments socials
de l’Anoia, contra la violència
masclista pels carrers del centre de la ciutat que es va iniciar
al Passeig de els Cabres i va
acabar a la plaça de l’Ajuntament on es va llegir el Manifest Institucional del Dia Internacional per l’eliminació de la
violència envers les dones per
part de les regidores d’igualtat de l’Ajuntament d’Igualada
Carme Riera i de l’Ajuntament
d’Òdena Vanessa Massons. A
continuació els col·lectius feministes van llegir el seu Manifest
contra la violència masclista.
La commemoració del 25N
segueix sent una de les principals accions del Pla d’Igualtat
de Gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena en
la línia estratègica de treball
per l’abordatge de la violència
masclista. Tot i això cal sumar
esforços, cada dia, per a l’eradicació d’aquesta problemàtica
tant cruenta que pateixen les
dones.

El 16 de desembre, sessió formativa gratuïta
sobre posicionament web estratègic
REDACCIÓ / LA VEU

El departament de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament
ha organitzat per al proper dimecres, 16 de desembre, una
sessió sobre Posicionament
web estratègic: eines i aspectes a tenir en compte. L’activitat es durà a terme entre les

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

10 i les 13h, a IG-Nova Tecnoespai (Av. Barcelona, 105) i
anirà a càrrec de David Barbosa, expert en posicionament i
membre de l’equip de MercaDigital, empresa del grup Mercaconsult.
La sessió està adreçada principalment a persones empre-

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

nedores del sector TIC, donat
l’elevat augment d’empreses
relacionades amb Internet.
La inscripció a la sessió és
gratuïta i es pot formalitzar enviant un correu amb les dades
personals a ignovaempresa@
aj-igualada.net.

Així les anomenaven. Eren
les dones que a la plaça,
dita del Mercat, davant de
l’Ajuntament, o en altres indrets molt propers, venien
les verdures i fruites procedents dels horts, anomenats.
Hort del sant Joan, Hort del
Boneto; Horta vella, Hort de
la torre del Requesens, etc.
Cada matí oferien els seus
productes hortícoles, fes calor, o fes fred. En aquest darrer cas, es proveïen d’unes
mitenes i d’uns braserets
portàtils, per tal d’escalfar-se
els peus o les mans.

Presència igualadina a la Cimera
Mundial de Turisme Sostenible

Miquel Segura i Tomàs Azcarate, president de l’Institut de Turisme Responsable.

REDACCIÓ / LA VEU

L’igualadí Miquel Segura, com
a representant català de la
UNESCO, va ser present a
la Cimera Mundial de Turisme
Sostenible celebrada els passats dies 26 i 27 de novembre
en el Palau de Congressos
Europa de Vitòria-Gasteiz. La
trobada va reunir als principals actors del turisme sostenible en cerca d’un nou impuls

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)

Formaven un conjunt de parades, que animaven el mercat. Era una venda directa
-o sia sense intermediaris- i
ecològica de: cols, enciams,
bròquils, bledes, coliflors,
àpids, pastanagues, tomàquets, patates, cebes, raves, escaroles, mongetes
tendres, espinacs... posats
en coves i cistells, de cara el
públic.
Era una estampa que es podia veure en aquella plaça,
fins que el mercat fou traslladat al recinte cobert de la
Masuca.

per avançar cap a les seves
metes; la cimera ha estat convocada per la Comissió Europea, l’Organització Mundial de
Turisme (OMT), l’Institut de
Turisme Responsable, l’Agència Basca de Turisme (Basquetour), el Programa de les
Nacions Unides per al Medi
ambient (PNUMA) i la divisió
de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.
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En el futur,
que no et falti res
Si hi ha res que no pot faltar el dia que et
jubilis són il·lusions per complir. Tampoc no hi
poden faltar llocs per descobrir, ni reptes per
assolir. Per això, planiﬁca’t avui la jubilació
amb Caixafutur, perquè el dia de demà puguis
gaudir de tot, sense que et falti res. A més,
ara, et podràs beneﬁciar d’un 3 % TAE1 de
rendibilitat addicional en l’aportació que facis al
Compte Caixafutur - AIELT.
Experts en la teva jubilació

El Compte Caixafutur - AIELT és una assegurança de vida-estalvi de l’entitat asseguradora VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances. Caixabank, SA, operador de
bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. 1. Promoció
vàlida de l’1-11-2015 al 31-1-2016 per als clients que hagin abonat primes en l’assegurança Compte Caixafutur - AIELT i que a més hagin fet aportacions als productes que
s’inclouen en el Programa Caixafutur entre l’1-11-2015 i el 31-12-2016, entre les quals hi ha d’haver aportacions als plans de pensions o plans de previsió assegurats que s’inclouen
en aquest programa per un import igual o superior a 2.000 €. VidaCaixa, SA aportarà el gener del 2017 en el Compte Caixafutur - AIELT una prima que complementarà el saldo
a 31-12-2016 per obtenir una rendibilitat bruta addicional del 3 % TAE, calculada des de la data de pagament de la prima (o calculada a partir de l’1-11-2015, en el cas de primes
abonades en el Compte Caixafutur - AIELT abans de l’inici de la promoció) i ﬁns al 31-12-2016, sobre l’import menor entre les aportacions efectuades en el Compte Caixafutur AIELT i el Programa Caixafutur. La promoció està subjecta a les condicions, limitacions i penalitzacions, i a la tributació en l’IRPF, segons la legislació ﬁscal vigent en els termes que
s’indiquen a la carta de l’incentiu, amb un compromís de permanència ﬁns al 31-12-2021 segons les condicions de la campanya. NRI: 1314-2015/09681. www.CaixaBank.cat
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Albert Mateu i Eva Pedraza (CUP): “A l’Ajuntament
d’Igualada la transparència és una assignatura pendent”
“Des que vam prendre l’acta de regidors,
fins que es va formar
govern, a nosaltres
CiU mai se’ns va dirigir oficialment. Cap
contacte, cap reunió.
Ni llavors, ni amb posterioritat. De buscar
consens, res de res”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Albert Mateu i Eva Pedraza
porten ja mig any llarg com a
regidors de la CUP a l’Ajuntament. És la primera vegada
que aquesta formació ocupa
una part del consistori igualadí, i durant aquest temps ja
han tingut temps per començar a elaborar les primeres
conclusions sobre l’actualitat
municipal.
Mig any a l’Ajuntament. Quina valoració en feu?
Amb l’estiu pel mig, en realitat portem només tres mesos
amb la maquinària municipal
engegada. Per a nosaltres
ha estat una descoberta, certament, perquè som una formació nova a Igualada i desconeixíem com funcionava
l’Ajuntament de forma rutinària. Ja hem posat, però, la
banya en alguns temes que
nosaltres en campanya ja havíem dit que serien molt importants.
Per exemple?
Doncs el baix índex de recollida selectiva que tenim a la
ciutat, per dir-ne un. Entenem
que és bo plantejar un debat a
la ciutat entorn d’aquest tema.
És un assumpte que va sorgir
en el darrer ple.
De les coses que va produint
la pròpia actualitat, intentem
informar-nos i dir-hi la nostra
amb arguments. Trobem que
el pressupost municipal i les
ordenances fiscals per a l’any
vinent es van tancar de forma
molt ràpida, devem ser dels
pocs ajuntaments del país
que, al mes d’octubre, ja han
debatut i aprovat el pressupost de l’any següent. Veiem
que el tempo del govern municipal en alguns temes és molt
lent, però en aquells que comporta tenir en compte la resta
de grups, és molt ràpid... Et
donen 10 dies perquè et miris
la documentació, més de cent
pàgines d’informació econòmica... No se’ns dóna facilitats
per poder treballar les coses
més a fons. A més, alguns documents no són editables, i és
més difícil poder-hi analitzar i
tractar la informació...
Voleu dir que el govern no
és prou transparent? L’alcalde va prometre un portal
de la transparència, d’altra
banda seguint la llei.
Per a nosaltres és molt important l’accés a la informació,
perquè sense transparència
no és possible la participació
activa de la població. En el
nostre programa ja dèiem que
calia un portal de dades obertes tan ampli com fos possible.

Albert Mateu i Eva Pedraza.

El setembre ja vam demanar
en comissió informativa com
estava aquest assumpte, perquè ens consta que, segons la
normativa, el gener del 2016 ja
hauria d’estar en marxa. Se’ns
ha dit que s’està treballant en
això, i també en una ordenança que regularà la transparència municipal. Pel que sabem,
però, l’aposta del govern serà
de mínims. Complir la llei, i ni
un pas més. És trist, perquè hi
ha poblacions veïnes com Vic,
Manresa, Vilafranca, que ja tenen portals de dades obertes.
En alguns fins i tot és possible
accedir a l’execució trimestral
del pressupost, informació
que aquí a Igualada no tenim
ni els regidors de l’oposició...
A Igualada la transparència és
una assignatura pendent.
L’alcalde va dir el Nadal passat que, independentment
del resultat de les municipals, obriria les portes del
govern a quants més grups,
millor. De moment, d’acord
només se n’ha vist un, i amb
el PSC.
Des que vam prendre l’acta
de regidors, fins que es va
formar govern, a nosaltres
mai s’hi van dirigir oficialment.
Cap contacte, cap reunió. Ni
llavors, ni amb posterioritat.
I en el cas de la tramitació i

“Tots els grups de
l’oposició fa un
mes que venim preguntant-ne detalls,
d’aquesta campanya de Nadal, i, com
sempre, primer ho
ha sabut la premsa
abans que nosaltres.
És política de fets
consumats”

“Creiem que la CUP
esgotarà els terminis
per poder arribar on
calgui en el procés
sobiranista. Hi ha
molta literatura en tot
el que s’ha escrit”
negociació del pressupost, ni
tan sols es va dignar a donar
una informació detallada a les
comissions informatives. I, és
clar, de buscar consens, res
de res. Només una trucada de
cortesia hores abans del ple...
Diguin el que diguin, tenen
majoria absoluta, i actuen com
a tal.
Però amb majoria absoluta
d’onze regidors no n’hi ha
prou per aprovar un Poum,
per exemple. Calen molts
més vots.
El que veiem és que hi ha un
seguit de projectes que requereixen una inversió forta, que
ja estan previstos per l’actual
govern i que s’estan duent a
terme abans de la redacció
del Poum. Ens preguntem quina coherència tindrà després
aquest Pla General. Potser
caldria fer abans un planejament genèric de la ciutat
abans de fer obres de la importància del Parc Central a
l’avinguda Catalunya, o el Mirador del Rec al carrer Santa
Anna. Se’ns diu que el barri
del Rec ha de ser l’espai on
abocar la creativitat, però es
fan coses que ja ho determinen tot. De moment, el procés
del Poum està a les beceroles,
però en qualsevol cas creiem
que ha de tenir un procés veritablement participatiu. No en
sabem més.
Us heu mostrat molt crítics
en relació a certes campanyes comercials que es fan

a la ciutat, sobre tot en relació a la política laboral que
s’hi fa servir.
Sí, en alguns actes que es
van a la ciutat i que requereixen de contractació, sovint,
amb l’excusa de que són pocs
dies o són tasques de baixa
qualificació, es vulneren els
drets dels treballadors. Hi ha
molta gent que ens ho ha dit, i
ens preocupa. Respecte a les
campanyes comercials, o determinats esdeveniments, ens
hauríem de preguntar si és el
model que volem a la ciutat,
i, sobretot, quin retorn tenen
per a la ciutat. Que vingui molta gent, o que es parli molt
d’Igualada, no és una garantia que millorin les condicions
materials dels que vivim a la
ciutat. L’eina de la qual s’acaba de dotar Igualada Comerç
per tenir dades reals del què
es fa de caixa en les campanyes que es fan, pot ser molt
útil per conèixer aquest retorn
de què parlem.
De tota manera, l’Ajuntament
va presentar dimecres la campanya de Nadal que comença
avui divendres, i s’hi gastarà 150.000€. Tots els grups
de l’oposició fa un mes que
venim preguntant-ne detalls,
d’aquesta campanya de Nadal, i, com sempre, primer ho
ha sabut la premsa abans que
nosaltres. És una política de
fets consumats. Després, que
no se sorprenguin si critiquem,
perquè no hem tingut ocasió
abans de dir-hi la nostra.
Esteu d’acord amb el suport
incondicional i les inversions que el govern municipal
està fent amb els sectors de
la pell i el tèxtil?
Ja seria hora de començar a
posar negre sobre blanc. Hem
de conèixer si aquestes inversions com la de l’Adoberia Be-

lla, tenen realment un retorn
per als igualadins.
S’ha suspès, provisionalment, el desallotjament de
l’Espai pels Somnis. En
aquest tema heu estat sempre molt sensibles.
Sempre hem celebrat l’existència d’un espai com aquest,
a la ciutat. Més enllà del Casal, a Igualada hi ha molts
buits urbans, edificis en desús, llocs que tenen una propietat privada, cert, però que,
en alguns casos, també poden
tenir una funció social que demanda la ciutadania. Moltes
famílies igualadines van fer
en el seu dia aportacions per
a que el Casal fos una realitat,
però aquest edifici feia molt
temps que estava en un estat
d’abandonament. I no oblidem
que s’hi volia fer una promoció
de pisos.
Si finalment s’ha de desallotjar, ens fem nostra la voluntat
dels col.lectius de l’Espai pels
Somnis, que des de les institucions públiques es vetlli per
a que aquest edifici sigui rehabilitat i recuperi la funció social
que havia tingut.
Igualada és de les poques
ciutats on CiU i ERC no tenen quasi ni relació. Si Catalunya fossin només els
vuit quilòmetres quadrats
de la ciutat, resoldre el Procés Sobiranista estaria molt
complicat... Com ho veieu,
des d’aquí, el que passa?
Tot està obert. Creiem que la
CUP esgotarà els terminis per
poder arribar on calgui. Hi ha
molta literatura en tot el que
s’ha escrit sobre els diferents
corrents d’opinió que pot haver-hi. És cert que som una
formació molt diversa, hi ha
pluraritat, i les coses no les
resolen cinc persones en una
taula, sinó que s’intenta fer
partícip al conjunt de la militància. No crec que sigui rellevant que ara els d’Igualada
diguéssim públicament què és
el que s’hauria de fer, nosaltres participem en els canals
que tenim per fer-ho.

Igualada

D E L’A N O IA

Decidim aposta per
un IBI fraccionat i
ajustat a la realitat
REDACCIÓ / LA VEU

En les al·legacions a les ordenances fiscals, presentades
el passat dijous per Decidim
Igualada, el grup municipal
d’esquerres fa una forta aposta
per un Impost de Béns Immobles que s’adapti a la situació
de crisi econòmica que encara
colpeja de manera desigual les
famílies.
L’IBI representa pràcticament
el 50% dels ingressos de
l’Ajuntament, així com una part
significativa de les obligacions
tributàries a què les famílies
han de fer front. A més, segons
el seu portaveu Dario Castañé,
“els valors cadastrals vigents
són de 2008, corresponents
a l’època del final de la bombolla immobiliària, pel que no
s’ajusten a la realitat actual”.
Per alleugerir la càrrega dels
impostos municipals, Decidim
demana que el pagament de
l’IBI es fraccioni per a tothom,
“fent-se efectiu l’últim dia hàbil de març, juny, setembre i
novembre”. També introdueix
una reducció de dos punts
percentuals en el tipus d’IBI,
ajustant-lo als valors negatius
acumulats de l’IPC en els darrers anys. Amb això, Castañé
afirma que “és un primer pas
necessari per ajustar el principal impost municipal, però no
pas l’últim”.
Les al·legacions continuen
establint l’aplicació de les bonificacions a l’IBI també per a
famílies monoparentals i una
actualització del recàrrec del
50% per a immobles desocupats amb caràcter permanent
per fer referència a la llei catalana de dret a l’habitatge.
Decidim també pretén impulsar
un Reglament de Subvencions
a les famílies per ajudar-les a
complir amb les seves obligacions tributàries, en funció de la
seva situació econòmica, social i de càrregues familiars.
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Francesc Homs fa campanya a Igualada
reunint-se amb alcaldes de la comarca
REDACCIÓ / LA VEU

El cap de llista de Democràcia
i Llibertat, Francesc Homs, va
ser dilluns al migdia a Igualada, on es va reunir amb alcaldes i caps de llista de l’Anoia.
Homs va subratllar la importància de les eleccions del
20D pel dia a dia dels ciutadans de Catalunya. Per argumentar-ho, va posar un exemple que afecta directament la
capital de l’Anoia: “Fa mesos
que el Govern espanyol va
adquirir un compromís explícit per una cosa tan elemental
com garantir el ferm del tram
de l’A2 que passa per Igualada. Incompliments com el de
l’asfaltat d’aquesta carretera
evidencien la urgència d’un
Estat independent i posa de
manifest una manera de fer
política que volem combatre”.
Homs va advertir que aques-

Gabriel Rufian.

Gabriel Rufián i Joan
Tardà, demà dissabte
a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Francesc Homs, al costat de Marc Castells i Jordi Torra, a l’Hotel Amèrica, dilluns al migdia.

tes “no decisions” tenen conseqüències molt greus: “Hi ha
accidents, pèrdua de vides. És
un clar efecte de l’estat de les
infraestructures”.
El candidat va lamentar també
“l’actitud altiva” del Govern de
Rajoy: “Amb el tema del FLA,

hem vist que es comporten
com si ens perdonessin la
vida”. A banda de parlar d’infraestructures, Homs també
va destacar el bon exemple
que ha donat l’Anoia en polítiques d’ocupació, “amb iniciatives que ja estan donant fruits”.

ERC demana al govern municipal que no
faci plans urbanístics abans del nou POUM
REDACCIÓ / LA VEU

El grup municipal d’ERC a
l’Ajuntament ha demanat públicament a l’equip de govern
que sigui “molt respectuós i
garant dels processos de participació que han de permetre
la transformació de la ciutat”.
Des d’ERC es considera que
“els propers vuit anys han de
ser el període que ens permeti
fer una evolució com a ciutat,
un pas endavant per encarar
el futur i els reptes pendents
com són la creació de llocs de
treball i la millora econòmica.
Aquesta evolució ha d’anar
estretament lligada al nou Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que ha de ser
una eina que permeti desenvolupar el projecte de ciutat”,
afirma Josep Maria Palau,

portaveu d’ERC a l’Ajuntament.
La regidora Carolina Telechea, exposa que el POUM
no es pot veure condicionat
“per projectes concrets que
són el resultat de decisions
que s’han pres sense disposar
d’aquesta estratègia global”,
ene referència a a la prevista
urbanització del Parc de l’avinguda de Catalunya o un edifici-centre comercial al carrer
de Santa Anna. “Urbanitzar o
construir ara aquestes peces
urbanes tant rellevants, abans
de fer el POUM, el condicionarà enormement en l’evolució urbanística que se’n podria
derivar. Posem en qüestió
aquest ordre a l’hora de fer les
coses, no els projectes en si
mateixos”.

Per a Enric Conill, regidor
d’ERC a la Comissió de Qualitat Urbana, “ens preocupa
que s’està definint molt ràpid
el com, sense haver definit
prèviament el què ha de ser
cada peça. Per exemple, respecte el parc de l’Avinguda
de Catalunya, que és una de
les peces urbanístiques més
grans després del barri del
Rec, ens sembla que hi cal
una reflexió prèvia, conjunta
i consensuada sobre molts
aspectes com podrien ser la
ubicació del carrer i del trànsit, els usos, les connexions,
l’entorn... Pensem que abans
d’arribar a la conclusió de que
hi farem un parc amb grades,
cal treballar urbanísticament
la zona, i això cal fer-ho en el
marc del POUM”.

El cap de llista d’ERC a les
eleccions generals, Gabriel
Rufian, i el número 2, Joan
Tardà, seran demà a Igualada
en l’acte central de campanya
a Igualada.
Serà a les 12:30h, a l’Auditori
de l’Ateneu Igualadí. També hi
seran els candidats anoiencs
Elisabet Hidalgo, David Prat i
Txell Humbert.

El PSC demana una
parada de la Hispano
als pisos del P. Blanco
REDACCIÓ / LA VEU

El grup municipal dels Socialistes d’Igualada ha demanat
al govern de CiU que creï una
parada de la Hispano Igualadina al nord de la ciutat, a l’avinguda Balmes.
La demanda surt després que
Socialistes d’Igualada hagi tingut contacte amb diversos veïns de la zona en reunions periòdiques i que són usuaris de
la Hispano. De fet, molts dels
autobusos ja passen per Balmes quan surten o van a les
cotxeres, a l’avinguda Catalunya. Per això el grup socialista
demana aprofitar-ho per crear
una parada a la zona del bloc
de pisos del Punto Blanco tant
per a les expedicions d’anada
com per a les de tornada de
Barcelona i altres municipis.
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Trobada dels professionals
del Treball Social de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres 20 de
Novembre es va dur a terme
a l’Ateneu Igualadí el quart
sopar anual de Treballadors/
es Socials de la comarca, organitzat pel Grup de Treballadors/es Socials de l’Anoia.
Aquest és un dels grups de
treball format per professionals vinculats a la Delegació
de Manresa-Catalunya Central del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.
Ja fa més de quatre anys que
el grup treballa per tal de fomentar espais de trobada entre els professionals del món
del treball social de la comarca de l’Anoia, promovent tant
activitats de caràcter formatiu
com activitats de trobada de
professionals on poder reflexionar i compartir experiències
de la professió.
El membres inicials del grup
han anat canviant, prenent-ne
el relleu nous professionals,
sempre amb l’objectiu d’activar als i les professionals del
Treball Social de la zona de
Catalunya Central. En una
professió com és la del Treball
Social, és essencial la coordinació i la coneixença entre
els diversos professionals de

Presentat a Igualada el programa
“Activa’t per la salut mental”
Els Treballadors Socials van mantenir una trobada a l’Ateneu.

la comarca, així com conèixer
les inquietuds i interessos que
se’n van derivant en cada moment.
La darrera activitat d’aquest
curs va ser la celebració del
sopar del passat 20 de novembre, on es va gaudir d’un espai
de trobada entre diversos treballadors socials de la comarca. Pròximament, el Grup de
Treball Social organitzarà una
nova activitat formativa, de la
qual aviat es rebrà informació.
Des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT), s’aposta per fomentar

espais plurals de representació col·lectiva. Per això, mitjançant la descentralització i la
creació de grups de treball territorials, repartits pel diversos
punts de Catalunya, s’aconsegueix vincular a tots i totes
els professionals del Treball
Social.
Aquest, és un any de relleu
dins el Grup de Treball Social de l’Anoia. Totes aquelles
persones que estiguin interessades en formar-ne part o
en demanar informació poden
contactar a través del correu
anoia@tscat.cat.

Obertes les sol.licituds de bonificació
de l’IBI per a famílies nombroses
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament obre, durant
aquest mes de desembre de
2015, el termini per presentar les sol·licituds per a poder
gaudir de les bonificacions
sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI) de l’exercici 2016,
adreçades a les famílies nombroses de la ciutat.
El període s’ha iniciat aquest

passat dimarts, 1 de desembre, i finalitzarà el proper 30
de desembre de 2015, un dia

abans d’acabar l’any.
Per obtenir-ne més informació es pot trucar al telèfon de
l’Ajuntament d’Igualada, el 93
803 19 50, extensió 363, o bé
consultar la pàgina web municipal www.igualada.cat, dins
l’apartat d’Igualada e-Tràmits,
Tràmits per Perfils, Bonificació
IBI per a les Famílies Nombroses.

amb la
col·laboració de

SORTEGEN

2 entrades
10% DE DESCOMPTE

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Nom:
Cognom:
Població:
Telèfon mòbil:
Mail:

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

REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres es va presentar a Igualada el projecte
Activa’t per la salut mental, un
projecte de base comunitària
per millorar l’atenció a les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars.
Es tracta d’un projecte pilot,
de tres anys de duració, que
es desenvolupa a dotze municipis de Catalunya, un d’ells,
Igualada, a través d’ARMPA
(Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic de
l’Anoia) i el Consorci Sanitari
de l’Anoia, i amb el suport de
l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona.
A la presentació, celebrada a
l’Espai Cívic Centre, cedit per
l’Ajuntament, hi ha participat
la delegació territorial de Salut
a la Catalunya Central (Regió
Sanitària), ARMPA, l’Ajuntament d’Igualada, el Consorci
Sanitari de l’Anoia, la Diputació de Barcelona, la Federació
Salut Mental Catalunya i els
testimonis de familiars i persones amb un diagnòstic en
primera persona, en un acte
dirigit a la ciutadania i professionals sociosanitaris.
El projecte pretén aconseguir
que persones amb problemes
de salut mental greus i els
seus familiars puguin esdevenir agents de salut actius en
el seu propi procés de recuperació, i millorar així la seva
qualitat de vida. És un projecte
pilot coordinat per la Federació Salut Mental Catalunya i
el Departament de Salut, que
s’emmarca en el Pla Integral
d’Atenció a les persones amb
trastorn mental i addiccions
promogut per la Generalitat.
La finalitat última de l’ “Activa’t
per la salut mental” és comprovar-ne l’eficàcia amb l’objectiu d’incorporar-lo a la xarxa pública d’atenció catalana.
Durant els tres anys de pilotatge el projecte és avaluat per
Ivàlua, Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques.
El projecte s’articula en un cir-

cuit de quatre fases, la primera
oberta a tothom, i les restants
dirigides únicament a les persones participants al projecte:
Espai Situa’t: servei d’informació especialitzat en salut
mental dirigit a la ciutadania
en general i específicament a
persones amb problemes de
salut mental i les seves famílies.
Psicoeducació: per a famílies
(programa Proenfa) i persones amb un problema de salut
mental greu (Klau de Re) desenvolupat pels professionals
de de la salut mental.
Programa PROSPECT per al
desenvolupament de l’apoderament de la persona amb un
problema de salut mental greu
i de la família. A més, s’hi planteja un mòdul per a professionals i un quart mòdul comú
amb els tres grups.
Grups d’ajuda mútua: servei
de suport continuat basat en
l’experiència entre iguals.
Igualada s’activa
per al salut mental
A l’Anoia treballen conjuntament serveis socials i sanitaris
per garantir un model d’atenció comunitària a les persones
amb trastorn mental greu i les
seves famílies. Destaca la
bona col·laboració que existeix entre els serveis de salut
mental i la xarxa associativa,
en aquest cas, el Consorci
Sanitari de l’Anoia, que atén la
població de referència que inclou en aquest moment el projecte, i l’associació ARMPA.
Al 2014, un total de 1.872
persones van ser ateses als
centre de salut mental d’adults
(CSMA); de les quals 767, un
41%, ho van ser per un trastorn mental greu. Per la seva
banda, l’associació ARMPA,
compta amb 80 socis i gestiona el Club social Aidar. Aquest
club compta actualment amb
75 persones usuàries, amb
diagnòstic
d’esquizofrènia
majoritàriament, entre altres
trastorn psicòtics.
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La patronal espanyola dels curtits
“estrena” l’Adoberia Bella

La junta directiva d’Acexpiel, reunits a l’Adoberia Bella, divendres passat.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat divendres 27 de novembre va tenir lloc a l’Adoberia Bella, seu d’Igualada
Leather Cluster Barcelona, la
reunió de junta de l’Acexpiel,
l’organització empresarial que
representa a les indústries espanyoles del sector dels adobers.
La Asociación Española del
Curtido, representa els interessos professionals, econòmics i socials de les empreses
adoberes espanyoles i fomenta i incentiva la presència dels
adobers espanyols i els seus
productes a l’exterior. L’Acexpiel està presidida per Xavier
Badia, president també del Gre-

El president
d’Acexpiel, la Asociación Española del
Curtido, és l’igualadí
Xavier Badia
mi de Blanquers d’Igualada.
L’Adoberia Bella, seu del clúster de la pell d’Igualada, és un
punt de trobada del sector de
la pell i a la vegada un espai
cultural obert a la ciutat que
recorda els 700 anys d’activitat adobera a Igualada.
A través de la Bella, Igualada
exposa en un gran showroom,
articles de pell de totes les
empreses adoberes de la ciu-

tat, amb l’objectiu que serveixi
com a plataforma comercial
per potenciar encara més la
projecció internacional de les
adoberies d’Igualada.
D’altra banda, durant la setmana passada ja es van mantenir les primeres reunions
comercials a l’Adoberia Bella
d’empreses adoberes igualadines amb clients del sector
de la moda i d’articles i complements de pell d’alta qualitat. La seu de l’Igualada Leather Cluster Barcelona es va
inaugurar el passat 18 de novembre de 2015 pel president
de la Generalitat de Catalunya
en funcions, Artur Mas.

Fira d’Igualada rep el premi d’innovació
de Comerç de la Generalitat per BSTIM
REDACCIÓ / LA VEU

La Direcció General de Comerç, òrgan depenent del
Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de
Catalunya. va atorgar el Premi
d’Innovació a les Fires de Catalunya 2015 a Fira d’Igualada per l’organització de la fira
BSTIM. L’acte de lliurament
es va celebrar en el marc del
22è Congrés de Fires de Catalunya que es va celebrar el
passat 25 i 26 de novembre a
l’edifici Neàpolis de Vilanova
i la Geltrú. Montserrat Gallardo, subdirectora de la Direcció
General de Comerç va lliurar
el premi a representants de la
junta i treballadors de l’entitat.
El jurat va destacar que, amb
només una edició, BSTIM ja
s’hagi convertit en un referent
per a altres fires d’arreu del
país i va valorar el seus components innovadors en l’àmbit
organitzatiu i d’estratègia de
comunicació. Fira d’Igualada
és co-organitzadora de la fira
BSTIM juntament amb l’agru-

pació tèxtil Fagepi i amb el
suport de l’Ajuntament d’Igualada.
El veredicte va ser segons
acord de la reunió celebrada
el 17 de novembre a la Direcció General de Comerç i van
formar part del jurat: Josep Mª
Recasens, Director General
de Comerç del Departament
d’Empresa i Ocupació, Montserrat Gallardo, Subdirectora
General de Comerç, Montserrat Madurell, consultora de

Creixement Empresarial, Territori, Relacions Institucionals
o Afers Interdepartamentals
de ACCIÓ, Joan Catalan, Cap
del Servei d’Activitats Firals
i dels Serveis de la Direcció
General de Comerç, Ramon
Ferrando, president de la Federació de Fires de Catalunya
i Xavier Torti, professor i director del Departament d’Estadística i Investigació Operativa de
la UPC.

D E L’A N O IA

PERE PRAT

Abengoa
Abengoa és un conglomerat
d’empreses de noves tecnologies i energies renovables.
I es pot convertir en la insolvència més gran de la història d’Espanya. Tot un referent
mundial que pateix una aguda
crisi de tresoreria. I un passiu
que supera els 25.000 milions
d’euros. El ‘Grupo Gonvarri’
ha decidit no anar a l’ampliació
de capital i posar 350 milions
d’euros -que li hauria donat el
28% de les accions del grupperquè els bancs, que també
n’hi havien de posar 1.500
milions, s’han fet enrere. Les
administracions i els creditors
s’arrisquen ara a perdre varis
milers de milions. El darrer 23
de setembre la família fundadora ja va perdre el control
de la multinacional andalusa.
Creada el 1941, aquella modesta empresa sorgida al barri
sevillà d’Heliópolis, s’havia
convertit gairebé 75 anys després en un líder internacional
en energia renovable, construcció i infraestructures, amb
presència en 76 països i més
de 24.000 treballadors, 6.000
a Andalusia.
Abengoa, acrònim del cognom
dels seus fundadors Abaurre,
Benjumea, Gallego i Ortueta,
havia passat de fabricar comptadors elèctrics monofàsics, a
tocar el cel desembarcant als
Estats Units, on va rebre els
càlids afalacs del president
Barack Obama, que els va dir
que eren “una empresa del
futur”. Tres generacions de la
família Benjumea s’han anat
succeint en el seu control. El
darrer Felipe Benjumea, que
cobrava un salari de gairebé
cinc milions d’euros anuals
i ha estat indemnitzat amb
11, 4 milions en el moment
d’acomiadar-lo. El seu germà
Javier -que havia compartir el
comandament fins al 2007- ja
havia marxat ben compensat,
per gaudir el seu títol de marquès de La Puebla de Cazalla,
heretat del seu pare, exercir
de Germà Gran de la Real Maestranza de Caballería i gestionar el patrimoni familiar.
El patriarca fundador d’aquest
grup era germà del primer ministre d’Economia de Franco
i posteriorment governador
del Banc d’Espanya. I pel desenvolupament internacional
va utilitzar els contactes qui li
van donar els jesuïtes on havia estudiat enginyeria. I quan
s’acabà la dictadura la família
va saber acostar-se als nous
líders, fent estreta amistat
amb Felipe González i Manuel
Chaves. Aquests -neòfits en
economia, però enlluernats

pel diner- van veure en Abengoa una gran icona industrial,
amb presència exterior, capaç
de enterrar per sempre la imatge d’una Andalusia agrària,
pobra i endarrerida.
Abengoa sempre va actuar
a l’ombra del poder. Un grup
condescendent i generós amb
les persones que podien proporcionar “bones relacions”.
Només cal mirar la munió de
noms que hi han “treballat”.
Josep Borrell (president de
les comissions d’estratègia i
de retribucions i també vicepresident del comitè assessor
internacional), Alberto Aza
(cap de la Casa del Rei i més
tard va entrar-hi també el seu
fill), Carlos de Borbón-Dos
Sicilias, José María Aznar,
Carlos Sebastián (germà del
ministre d’Indústria de Zapatero), Alan García, (expresident
del Perú), Bill Richardson, (secretari nord-americà d’Energia
amb Bill Clinton) Luis Solana, Javier Rupérez, José B.
Terceiro... Com es veu grans
sous, per “experts en la matèria”.
Abengoa passava per ser una
empresa moderna i eficient.
Cotitzava a l’Ibex 35 i una filial
al Nasdaq de NY. Però el seu
creixement va ser sempre descontrolat i la gestió deficient.
Finançada copiosament amb
deute bancari -obtingut per les
seves excel·lents relacions- i
amb bons. Avui les entitats
financeres ja han contractat
els serveis dels advocats de
KPMG, i els bonistes, els de
Houlihan Lokey. Saben que
hi tenen molt a perdre, perquè
no hi ha futur sense l’entrada
d’un soci industrial. I aleshores
hauran d’acceptar forts quitaments i capitalitzar deutes.
Però el preu d’aquesta energia no es podia pagar amb
els rebuts de la llum. I tot i
tenir tants ajuts institucionals,
es va produir un canvi regulatori. El sector de les renovables va presentar immediatament demandes d’arbitratge,
pels canvis regulatoris i per
la inseguretat jurídica. Gairebé totes al CIADI (institució
del Banc Mundial amb seu
a Washington). I totes tenen
grans possibilitats de guanyar.
D’una manera o altra, malgrat
Brussel·les no permet ajuts
institucionals, sembla que cobraran. Passarà com en la
reestructuració financera. Pagarà el ciutadà. I els milers de
milions perduts, quedaran en
butxaques fondes, d’aquells
que sempre acaben rescabalats.

Igualada
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Un total de 38 estudiants de Medicina, becats per MIPS Fundació Privada

REDACCIÓ / LA VEU

Divendres 27 de novembre
estudiants de medicina, familiars, amics i col·laboradors
de Mips Fundació Privada es
van aplegar a la seu del centre mèdic Mútua Igualadina en
l’acte de lliurament de les beques MIPS Fundació Privada,
que per sisè any consecutiu
atorga un ajut econòmic als

estudiants de medicina de la
comarca de l’Anoia. Enguany
es complexen sis anys des
que MIPS Fundació Privada va engegar el programa
de beques MIPS per a futurs
metges.
Donat l’èxit i l’alt nombre de
sol·licituds per aconseguir la
beca, l’entitat igualadina ha

ampliat el programa d’ajuts
gràcies a la col·laboració de
Mútua Igualadina de Previsió
Social MPS a Prima Fixa. Es
dóna la circumstància que enguany han estat becats per sisena vegada 4 estudiants que
van començar el primer curs
amb aquesta subvenció de
Mips i que aquest any acaben

els seus estudis de medicina.
Els estudiants becats aquest
any són:
Maria Aguado i Sorolla, Clàudia Bausili i Riba, Mariona Borràs i Mora, Eduard Casajuana
i Urgell, Anna Compte i Guix,
Laura Cristóbal i Saiz, Elisabet Domènech i Marcè, Aram
Ehsan i Pernía, Julia Farrera
i Nuñez, Cristina Farrés i Pla,
Carla Gonzalez i Grado, Henar Guerra i Mas, Anna Huerta i Vélez, Gemma Jorba i Palomas, Marta Llorens i Marsal,
Mar Luque i Luna, Aleth Marí
i Saumell, Ester Marín i Esteve, David Martínez i Jiménez,
Sofia Melero i Iglesias, Marc
Notó i Fàbregas, Marina Pelfort i Moreno, Arnau Peñalver
i Piñol, Enric Prats i Bacardit,
Núria Puig i Riera, Irena Riba
i Pons, Cristina Rica i Grau,
Laia Rius i Borrell, Andrea
Sanz i Llorente, Mireia Senserrich i Roset, Marta Susanna i Calero, Marian Tormo i
Ratera, Marta Tormo i Ratera,
Verònica Torras i Vives, Ivette Tort i Estruch, Laura Valls i
Bartrolí, Xènia Vilardell i Alonso i Jordi Vives i Moreno.

En el seu parlament, el president de MIPS Fundació Privada Joan Prats va fer balanç
d’aquest projecte que suma
ja 147 beques i va tenir unes
paraules d’encoratjament per
aquests estudiants que enguany acaben la residència,
manifestant el seu desig de
poder-los incorporar en un futur pròxim al quadre de Mips
Centre Mèdic. Un dels temes
que més expectació va tenir
va ser l’anunci del projecte de
rehabilitació de l’antic edifici
de l’hospital, al passeig Verdague d’Igualada per ampliar
el centre mèdic. Actualment,
les obres es troben en la primera fase, amb l’enderroc
interior de l’edifici, la divisió
de l’edifici en dos blocs i les
instal·lacions de la planta baixa.
Recordem que MIPS Fundació Privada és una entitat sense ànim de lucre que segueix
una clara política de reinversió dels resultats generats.
Bona mostra d’aquesta filosofia són aquestes beques per
als estudiants de medicina de
la comarca de l’Anoia.

Menú de Cap d’Any

Menú Nadal
dia 25 de Desembre de 2015

dia 31 de Desembre 2015

Blinis de salmó marinat amb el seu caviar
Escudella amb galets i carn d’olla
Cuixa de Pintada desossada rostida a la catalana
Full amb crema catalana i fruits vermells
Neules i torrons

Aperitiu
Royal de celeri amb taronja, vegetals i pernil ibèric

Vi Blanc: Prohom ‘15 D.O. Terra Alta
Vi Negre: Viña Sastre Roble D.O. Ribera del Duero
Cava: Cinta Púrpura Juvé & Camps
Aigua, Cafè
Preu: 40€ IVA Inclòs

Menú Sant Esteve
Menjar per emportar
de les Festes de Nadal ,
Cap d’any i Reis

dia 26 de Desembre de 2015

Tàrtar de tonyina amb sorbet d’alfàbrega i torradetes
Caneló rostit amb beixamel i trufa
Sarsuela de rap, gamba vermella, calamar i cloïsses
Tronc de Sant Silvestre
Neules i torrons
-Canelons de rostit de Festa Major..............(Ració 3 canelons 6.50€)
-Crema de marisc amb gamba i musclos i arròs..............8€
Vi Blanc: Prohom ’15 D.O. Terra Alta
-Terrina de foie amb torradetes i compota tomàquet.............. 10€ Vi Negre: Viña Sastre Roble D.O. Ribera del Duero
Cava: cinta Púrpura Juvé & Camps
-Escudella de galets i pilota..............8€
Aigua, Cafè
-Ànec rostit amb peres..............10€
Preu: 40€ IVA Inclòs
-1/2 espatlla de xai al forn..............11€
-1/2 cuixa de cabrit al forn..............13€
-Sarsuela de rap, gamba i cloïsses..............17€
-Cuixa de pintada desossada a la catalana amb moniato..............(Ració 15€)
*Comandes superiors a 60€ t’obsequiem amb una ampolla de Cava D.O Penedès.
*Per donar un millor servei agrairíem fer la seva comanda amb 24 hores d’antelació.

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

Terrina de foie amb anguila fumada, poma àcida,
i vinagreta de tòfona
Vieira amb llit de patata, porro, carxofa i tòfona
Llobarro salvatge amb salsifins i salsa de vi del Priorat
Cabrit a baixa temperatura amb gratén de patata
i tòfona i el seu suc de rostir
Cilindre de torró amb gelat de llet merengada
Raïm de la sort i cotilló
Ball i servei de bar
Vi Blanc: Prohom ’15 D.O. Terra Alta
Vi Negre: Viña Sastre Roble D.O. Ribera del Duero
Cava: Torelló Brut Nature D.O. Penedès
Aigua, Cafè i copa de sobretaula
Preu: 85€ IVA Inclòs

Menú d’Any Nou
dia 1 de Gener de 2016
Crema de marisc amb gamba i musclo amb cruixent de pa
Bacallà cremós d’espinacs a la catalana
Cuixa d’ànec d’aglà rostida amb peres
Sablé de xocolata amb gelat de cacau i arrop.
Neules i torrons
Vi Blanc: Prohom ’15 D.O. Terra Alta
Vi Negre: Viña Sastre Roble D.O. Ribera del Duero
Cava: Cinta Púrpura Juvé & Camps
Aigua, Cafè
Preu: 40€ IVA Inclòs

Bones Festes
i Bon any 2016!!!
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El proper 12 de desembre, portes
obertes al nou Centre de Dia Montserrat

D E L’A N O IA

La piscina de les Comes
acollirà un dels reptes de la
Marató de TV3
REDACCIÓ / LA VEU

El nou centre de dia ocupa les instal.lacions de l’antiga Llar d’Infants Ginesta.

REDACCIÓ / LA VEU

A finals d’any es posarà en
marxa a Igualada el Centre de
dia Montserrat, un nou equipament que oferirà serveis diürns de suport a les persones
amb dependència d’Igualada i
comarca, per millorar la seva
autonomia personal i social.
Es tracta d’un nou equipament
gestionat pel Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) i
situat en terrenys de l’Ajuntament d’Igualada, en el que antigament era la llar d’infants La
Ginesta, al barri de Montserrat. S’hi traslladarà el personal
i l’activitat que fins ara es realitzava al Centre de dia Arian i
s’hi sumaran els nous usuaris
que hi estiguin interessats. El
trasllat del centre permetrà al
CSSI deixar de pagar el lloguer del local de l’Arian, que
suposava una despesa anual
de 25.000€.
El dissabte dia 12 de desembre es realitzarà una jornada
de portes obertes entre les

11:00 i les 14:00 hores durant
la qual tothom podrà visitar el
Centre de dia Montserrat, situat al carrer Nicolau Tous, 34
d’Igualada. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, hi assistirà
personalment a les 12:00 per
realitzar una visita guiada a
aquesta moderna instal·lació.
Les obres de reforma i construcció del nou centre de dia
es van iniciar el desembre de
2014 amb un termini d’execució de 10 mesos i han estat finançades pel CSSI. La
primera fase de les obres va
finalitzar el 27 d’abril de 2015,
amb la recepció de la placeta
pública situada davant l’entrada principal del centre. La
segona i darrera fase de les
obres va finalitzar el passat 15
d’octubre. En les darreres setmanes el CSSI ha estat treballant en el mobiliari i l’equipament del centre i la seva posta
a punt. La reforma ha inclòs la
instal·lació d’un eficient sistema de climatització, que inclou

10 pous de geotèrmia de 100
metres de profunditat cada un.
El centre s’ha adequat a totes
les normatives vigents d’accessibilitat, usabilitat i seguretat, adaptant l’edifici i jardins
a les necessitats dels futurs
usuaris.
El nou centre ofereix 40 places públiques, concertades
amb el Departament de Benestar Social i Família, i 9
places privades. Disposa de
730 m2 construïts i d’un ampli jardí de 2000 m2 amb aparells per fer gimnàstica i zona
de passeig. Els usuaris podran
escollir horaris flexibles i disposaran de servei de transport i
de menjador.
Les inscripcions estan obertes fins esgotar les 49 places
disponibles Les persones interessades en sol·licitar més informació o conèixer les condicions d’accés, poden contactar
amb els professionals del CSSI
al telèfon 93 804 16 16.

Els infants del Centre Obert visiten
l’exposició Cuida’t les Dents
REDACCIÓ / LA VEU

Durant la setmana passada
els infants del Centre Obert de
l’Ajuntament d’Igualada han
visitat l’exposició Cuida’t les
dents, ubicada al vestíbul de
l’Espai Cívic Centre.
L’objectiu de l’exposició és
donar a conèixer la importància que té la salut bucodental.
D’aquesta manera, els infants
del Centre han après com és
una dent, quantes dents hi ha
a la boca segons cada edat,
quina és la funció de cada
dent i com s’ha de mantenir
una higiene bucal adequada.
Al final de l’exposició cada infant ha estat obsequiat amb

un raspall i un dentífric.
Els Centres Oberts són serveis d’atenció diürna destinats
a infants i adolescents. Realitzen una tasca d’intervenció
socioeducativa fora de l’horari

escolar, estimulen i potencien
l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat,
la socialització, l’adquisició
d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo.

El departament d’Esports de
l’Ajuntament d’Igualada ha organitzat per al proper diumenge, 13 de desembre, a la piscina municipal de Les Comes,
una activitat solidària amb la
Marató de TV3. L’activitat està
oberta a tothom i no cal ser
abonat de la piscina per a participar-hi. L’entrada serà gratuïta i es col·locarà una guardiola per a que la gent hi faci les
seves aportacions.
Es proposa un repte als participants que hi vulguin prendre part: nedar cent sèries de
cent metres, que es poden
fer individualment o per grups
de màxim cinc persones que
es podran repartir les sèries
entre elles. Si una persona
vol participar en el repte i no
disposa d’equip, podrà indicar
a la organització quants metres vol nedar i a quin ritme i
serà integrat en un equip. A
més, si el repte de 100x100 es
considera excessiu, també es

podrà participar igualment de
l’activitat fent els metres que
es desitgin i indicant al final
quants se n’han aconseguint.
Els participants nedaran seguint una taula de ritmes de
pas definits per tal que tothom
finalitzi al mateix temps i es
faciliti així la màxima participació. La finalitat és gaudir del
repte sense haver de lluitar
contra el cronòmetre, ja que
l’objectiu és la distància i no
pas el temps. Els nedadors
podran gaudir en acabar d’un
avituallament gentilesa de SuperMas i després de cada vint
sèries hi haurà dos minuts de
pausa per al relleu en el cas
dels equips i per descansar en
el cas dels participants individuals.
Per participar de l’activitat cal
omplir una butlleta d’inscripció
gratuïta que es pot trobar al
web www.esportigualada.cat.
Per facilitar i seguir els parcials, es podrà nedar amb aletes o pull-boy.

Obertes les inscripcions
al torneig Caga Tió

REDACCIÓ / LA VEU

El departament d’Esports de
l’Ajuntament d’Igualada ha
obert les inscripcions per participar en el Torneig de Nadal
Caga Tió, una iniciativa que
compta també amb el suport del Consell Esportiu de
l’Anoia. El torneig celebrarà
enguany la seva 24a edició
i té com a objectiu que tots
els nens i nenes de la ciutat
puguin esperar l’arribada del
Nadal practicant esport. Les
competicions es duran a terme al complex esportiu de Les
Comes entre el 23 i el 30 de
desembre i els interessats a
prendre-hi part ja poden inscriure’s a través del web www.
torneigcagatio.cat, fins el proper 12 de desembre.
L’organització ha proposat la
combinació de diferents modalitats esportives i ha ordenat
les competicions per categories. Així, els més petits, els

nens i nenes nascuts entre
els anys 2006 i 2009, podran
participar del 8è Torneig Prebenjamí i Benjamí que es durà
a terme els dies 23 i 24 de desembre de 2015. Els equips
participants disputaran partits
de bàsquet, futbol, handbol i
mazabol. I, d’altra banda, els
nois i noies nascuts entre els
anys 2001 i 2005 podran participar en el 24è Torneig Aleví,
Infantil i Cadet. Els seus partits es disputaran els dies 27,
28, 29 i 30 de desembre de
2015 i podran decidir de quin
o quins esports participar, escollint entre bàsquet, futbol,
handbol i voleibol. Les normatives general i específiques de
cada esport es poden consultar al mateix web www.torneigcagatio.cat.
En l’edició 2014, el Caga Tió
va comptar amb 169 equips
inscrits i prop d’un miler de joves esportistes participants.

Igualada
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Railhome BCN celebra el Dia
del Modelisme Ferroviari
REDACCIÓ / LA VEU

El sopar dels “vells rockers” torna a
ser un èxit... i ja en van onze
REDACCIÓ / LA VEU

La ja tradicional “festa dels
rockers” es va fer el passat
27 de novembre, al Restaurant Scorpia, amb més de 100
persones, d’Igualada, comarca, Barcelona i Vendrell, amb
l’afegit de veure moltes cares
noves. Es van batre rècords
d’assistència i tothom s’ho va
passar molt bé, evocant anèc-

dotes, vivències i records dels
feliços 60.
En primer lloc va actuar “Elvis
Presley”, i després Els cheyenes van delectar els assistents
amb els seus èxits que feia
mes de 40 anys que no eren
interpretats en públic.
El plat fort i principal, va ser
l’actuació de Los Salvajes
amb un concert total, molt po-

tent i diversos bisos a petició
un públic entregat, demostrant
que segueixen plenament actuals de força i ritme.
Els organitzadors volen agrair,
el suport, l’assistència i la voluntat de tots els que han col·
laborat en aquests sopars, ja
que probablement no seguiran
sent organitzats pel trio Martí,
Pere i Joan Antoni.

Premiats els joves i grans
del projecte Acompanya un Avi

L’especialista alemany en ferrocarrils Hagen Von Ortloff,
juntament amb el MOROP
(unió europea de modelisme
ferroviari) i la BDEF (Associació alemanya d’amics del
ferrocarril) ha desenvolupat
la idea de consagrar un dia a
l’any al modelisme ferroviari.
A tal efecte s’ha triat el 2 de
desembre com a “Dia Internacional del Modelisme Ferroviari”.
El propòsit d’aquest dia i el següent cap de setmana és recordar a la gent que el modelisme ferroviari està ben viu. A
més aquest dia serà respaldat
per la premsa nacional i internacional.
Amb aquest motiu, el Museu
del Tren Miniatura RAILHOME
BCN aprofitarà per treure a la
llum dues noves peces de museu: la recuperació d’una palanca de canvi d’agulles datada del 1893, any de l’arribada
del carrilet a Igualada, com-

El nou blog de l’ICS permet
fer tràmits online
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

El desembre de 2014 es va
iniciar el projecte intergeneracional “Acompanya un avi”, en
el qual un grup de nois i noies
dels instituts d’Igualada han
establert un vincle d’intercanvi
de vivències amb 26 persones
grans que resideixen a la Residència i Centre de dia Pare
Vilaseca, equipament del Consorci Sociosanitari d’Igualada
(CSSI). Més de 40 joves volun-

PER PUBLICITAT

taris han dedicat una hora setmanal durant tot el curs escolar
2014-2015 a visitar l’avi o àvia
que se’ls hi ha assignat.
El passat dissabte dia 21 de
novembre es va realitzar a la
Biblioteca Central d’Igualada
un emotiu acte de reconeixement als participants del projecte. L’acte va comptar amb
la presència de Marc Castells,
alcalde de la ciutat i president
del CSSI, Jordi Ferrer, gerent
del CSSI, Maria Àngels Riba,

directora tècnica, i Carla Jorba, presentadora de l’acte, els
quals van dirigir unes paraules als assistents. Es va poder
gaudir de peces musicals interpretades per les joves Rita
Boser i Ariadna Bonet i pel pianista Albert Gàmez, i de poesies i lectures llegides per Pilar
Fillola, Josep Esquius, i Carme
Valls. El projecte tindrà continuïtat amb una segona edició
el curs 2015-2016 que ja s’està
presentant als instituts.

Dr. J. L. Nicoletti Albanesi
Obstetrícia · Ginecologia
Teràpia del dolor

93 804 24 51

publianoiadisseny@gmail.com

Hores convingudes
Passeig Verdaguer, 141 08700 Igualada
Tel. 93 803 11 45 - 93 801 73 63 - 609 71 02 40

pletament restaurada després
de 90 anys de servei a l’antiga
estació, i el tren més petit del
món, una joguina de corda
provinent de l’antiga URSS
dels anys 50 del segle passat.
Així mateix, els visitants que
vinguin al Museu durant els
dies 4 i 5 d’aquest cap de setmana, rebran, amb la compra
de l’entrada, un obsequi com a
record de l’esdeveniment.

L’Institut Català de la Salut a
la Catalunya Central ha renovat el seu blog corporatiu per
ser més a prop dels usuaris.
La nova pàgina web icscatalunyacentral.cat proposa un disseny més àgil i pretén millorar
la comunicació entre els usuaris i els professionals. Una de
les principals novetats fa referència a la possibilitat de fer-hi
tràmits en línia. La ciutadania
podrà programar una visita al
CAP, escollir o canviar de professional, programar visites de
salut internacional o sol·licitar
la targeta sanitària individual, entre d’altres possibilitats.
El blog, a més, incorpora les

dades de contacte de tots els
centres de la Gerència Territorial de la Catalunya Central.
Els usuaris hi podran continuar consultant els consells
de salut i les notícies dels diferents centres, i visualitzar-hi
els darrers vídeos en matèria
de salut. També podran accedir a un apartat amb informacions sobre docència i formació.
La Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut a la Catalunya Central presta atenció
sanitària a 425.000 habitants
de l’Anoia, el Bages, el Berguedà i Osona. És un equip
d’uns 1.400 professionals en
39 centres d’atenció primària i
112 consultoris locals.

AJUNTAMENT DE CAPELLADES
EDICTE de l’Ajuntament de Capellades, sobre aprovació inicial modificació de l’Ordenança
Reguladora de Guals, entrades de vehicles i reserva d’estacionaments de l’Ajuntament de
Capellades. (2015/ 50)
El Ple de l’Ajuntament de Capellades, en sessió ordinària del dia 25 de novembre de 2015 va
acordar el següent:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Reguladora de Guals, entrades de
vehicles i reserva d’estacionaments de l’Ajuntament de Capellades.
Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des del dia següent
de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell
d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.
En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments contra la modificació inicial de
l’esmentada ordenança en el termini d’informació pública i audiència dels interessats, s’entendrà
aprovat definitivament l’esmentat acord, sense cap més tràmit, llevat de la seva publicació, tal
com disposen els arts. 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Test
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 44 i 70.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en concordança amb els articles 63 i 66 del ROAS.
Es fa públic per a informació general.
Capellades, 26 de novembre de 2015
Aleix Auber Álvarez
Alcalde-president
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Àmbit Penedès
La Fundació Pro-Penedès celebra el 25è aniversari
presentant el Pla Estratègic Penedès amb l’adhesió
dels quatre alcaldes del Penedès Històric
IGUALADA / LA VEU

La Fundació Pro-Penedès ha
volgut celebrar els seus 25
anys presentant la proposta final del Pla Estratègic Penedès,
un pla que presenta un disseny
conjunt per a la millora econòmica, d’infraestructures i sistemes d’organització del Gran
Penedès. L’esdeveniment ha
tingut lloc al Castell de Sant
Martí Sarroca, amb la presència de gairebé un centenar de
càrrecs i representants institucionals del territori.
Durant l’acte els alcaldes de
la capital de les quatre comarques que configuren el Penedès Històric, Alt Penedès, Baix
Penedès, Garraf i Anoia, han
signat l’adhesió al Pla Estratègic, assumint així el compromís
amb la Fundació Pro-Penedès
de treballar junts per a desenvolupar els potencials del terri-

tori, responent a la necessitat
de definir globalment sistemes
administratius, econòmics, socials i culturals.
L’alcalde de Vilafranca del Penedès i president de la Fundació, Pere Regull, ha assegurat
que “el nostre territori dóna per
molt, tenim costa turística, port
comercial, aeroport, enoturisme i una cultura destacable i
això és el que ens dóna força
per tenir veu al país, necessitem massa crítica, perquè si no
les dues grans àrees metropolitanes, Barcelona i Tarragona
se’ns mengen. Volem decidir
qui som i el que volem. Esperem que aquest Pla Estratègic
sigui el punt d’inflexió”.
L’alcaldessa de Vilanova i la
Geltrú, Neus Lloveras ha destacat que és un encert fer coincidir l’acte amb els 25 anys de
la Fundació “perquè el que s’ha

fet durant aquests anys ha estat una feina molt positiva. Som
quatre comarques que ens
complementem molt bé. Cal
treballar junts per tal de posar
en valor les ciutats mitjanes, és
un repte i cal donar-hi una empenta”. L’alcaldessa també s’ha
compromès a treballar amb els
alcaldes per aconseguir la Vegueria Penedès.
L’alcalde de l’Igualada, Marc
Castells, ha assenyalat que
el Pla Estratègic pot convertir el Penedès en un territori
d’oportunitats “ és un pas molt
important pel nostre territori i
veig il·lusionant poder crear una
estructura territorial nova i moderna. Apostem per formar part
d’una nova autogestió penedesenca”.
L’alcalde del Vendrell, Martí
Carnicer, ha declarat que “ens
hem de fer valdre. Encetem

Bona Cuina Selecta ofereix canelons a la
carta, a tots els particulars que vulguin
estalviar-se de cuinar per Festes

una nova etapa per crear un
espai de treball coordinat entre
comarques, que el global sigui
equilibrat i permeti fer una bona
oferta conjunta”.
La presentació del Pla Estratègic ha anat a càrrec del seu
coordinador, Jordi Cuyàs, que
n’ha explicat els pilars en què
es basa: territori, economia i
cohesió social. Cuyàs ha manifestat que el pla “vol unificar la
lògica de les quatre comarques.
És a dir volem mirar el territori
en l’òptica del conjunt en quant
a infraestructures ferroviàries,
carreteres i autopistes per tal
de concretar-ne un model que
les faci útils a nivell local. No té
sentit per exemple, que l’organització dels busos es porti des
de Barcelona, amb els mateixos
recursos, els aprofitaríem molt
més i els transformaríem en un
transport públic de qualitat”. El
Pla Territorial també contempla
la necessitat d’obtenir una indústria de qualitat millorant els
espais i dotant els polígons de
tot el necessari per tal d’atraure
indústria de pes. Cuyàs també
apunta al plantejament de concebre la cultura del Gran Penedès com a un element econòmic i vertebrador, així mateix

també es proposa la creació
d’una agència de l’habitatge i
un pacte per la infància. La finalitat, assegura Cuyàs és “fer
una economia d’escala” que
permeti donar resposta a les
necessitats dels 400.000 habitants del territori.
La directora de la Fundació ProPenedès, Gemma Sivill, ha volgut agrair a totes les persones
que han fet possible aquests 25
anys d’història de la Fundació i
ha reconegut la tasca, l’esforç i
els recursos que s’hi ha destinat
“per portar a terme tota aquesta
feina que al llarg dels anys ha
vetllat per fer un Penedès millor
en quant a economia, cultura i
cohesió i justícia social”.
La directora ha presentat el Pla
de Treball i Dinamització dels
Polígons d’Activitat Econòmica
de l’Àmbit Penedès que s’ha
redactat precisament per “millorar la competitivitat, retenir les
empreses que hi ha i atraure’n
de noves amb la finalitat de generar ocupació al territori”. Sivill
ha explicat que es crearan diversos grups de treball de cada
àmbit i que es treballarà en un
calendari que procuri tenir un
document a final d’any per portar a terme el pla d’acció.

IGUALADA / LA VEU

L’empresa igualadina Precuinats La Bona Cuina dedicarà
deu dies, entre el 14 i el 23
de desembre, a servir les comandes de canelons a granel
Bona Cuina Selecta Receptes Gourmet que qualsevol
consumidor els faci arribar
a través del telèfon: 93 804
48 34. El client podrà encarregar el nombre i la varietat
de canelons que necessiti
per aquestes festes i recollir
la comanda el dia que hagi
decidit.
Albert Borràs, gerent de Bona
Cuina considera que “els dies
de festes nadalenques hi ha
persones que s’han de passar moltes hores a la cuina
preparant els àpats familiars.
Nosaltres volem facilitar una
part d’aquesta feina, obrintlos la nostra cuina, de forma
excepcional, i afavorir el contacte familiar mes relaxat”
Bona Cuina Selecta està dedicada a la producció de canelons ultracongelats d’alta
qualitat i Gourmet que serveix a restaurants, majoristes

de congelats i establiments
delicatessen. Aquesta es la
primera vegada que posen a
la venda directa els seus productes, però es únicament durant deu dies.
En el catàleg de Bona Cuina
Selecta hi ha canelons de:
rostit, de rap gambes i vieira,
de ceps i d’ànec i foie, en diverses receptes gastronòmiques. Segons ens declarava
Albert Borràs “nomes utilitzem
productes de proximitat i de la
màxima qualitat per a elaborar
el cent per cent de la nostra

producció. Des de la pasta
fins al farcit”
A mes dels canelons gourmet a Bona Cuina han innovat creant els minilonis, mini
canelons ideals per a aperitiu, tapa o primer entrant. “A
totes les comandes de mes
de trenta euros, els inclourem gratuïtament mig quilo
de minilonis”
Bona Cuina Selecta està
ubicada al carrer d’Itàlia,
8 del Polígon Les Comes
d’Igualada. Mes informació
a bonacuinaselecta.com

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

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que es celebrarà a finals de mes.
Per més informació truca al tel. 93 804 24 52
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Jornades gastronòmiques dels Pastorets de Calaf:
maridatge entre la tradició i la cuina
CALAF / LA VEU

Enguany els Pastores de Calaf estan d’aniversari i per celebrar-ho, entre altres activitats que estan duent a terme,
han ideat unes Jornades Gastronòmiques dels Pastorets de
Calaf.
Segons explica el director
dels Pastorets durant l’acte
de presentació, Josep Garriga, “es tracta d’unes Jornades gastronòmiques que
compten amb plats relacionats amb el text del Pastorets
de Josep M. Folch i Torres”.
Pere Tardà, dels Pastorets de
Calaf, per la seva banda fa referència que “la idea va sorgir
en veure que en el text sortien
moltes menges i plats i vam
decidir buscar totes aquestes
referències culinàries, presentar-les als restaurants de la
zona i proposar-los la idea de
fer uns menús que integressin
aquestes jornades. La nostra
proposta va engrescar molts
restaurants de l’Alta Segarra que s’hi han volgut adherir amb les seves creacions.
Un total de setze restaurants
formen part de les Jornades
Gastronòmiques oferint uns

menús especials durant els
mesos de desembre i gener,
basats en els Pastorets”.
Segons Tardà, aquesta és una
experiència nova, un maridatge entre tradició i gastronomia. “Volem que la gent que
vingui a veure els Pastorets
de Calaf pugui quedar-se a dinar o sopar, tastant uns plats
preparats especialment per a
l’ocasió, fets amb productes
de la terra, d’alta qualitat i de
proximitat, que cada restaurant ha elaborat curosament i
que, cada un, té un nom que
té molt a veure amb algun passatge de l’obra de Josep M.
Folch i Torres”. Pere Tardà fa
palès l’agraïment vers aquests
restaurant que han cregut en
el projecte, “un projecte un xic
diferent, ja que són unes jornades que es basen en una
tradició, no en un producte”.
Els restaurants que participen a les Jornades són Cal
Miliu de Rajadell, Can Pep
de Castellfollit de Riubregós,
Dusfort de Calonge de Segarra, el Cafè del Casal de Calaf,
El Reguer de Rajadell, Gòtic de Torà, Ke Diví de Calaf,
La Coppe de Calaf, La Cuina

del Mercat de Calaf, La Pala
de Sant Pere Sallavinera, La
Pedra de Conill, Llenegues
de Sant Martí Sesgueioles, el
Local Social de Rubió, Prats
Jardí i Torrecombelles de Sanaüja.
Les jornades van ser presentades pel cuiner David Garcia,
xef del Grup To+ de Palà de
Torruella i guanyador del Top
Chef 2014 d’Antena 3.
David Garcia va fer esment a
la importància de compartir la

gastronomia amb l’art i amb la
cultura, “perquè entre l’art i la
cuina hi ha un nexe d’unió: són
dos aspectes que desperten
emocions en les persones”.
“Conec molts dels restaurants
que participen a les Jornades
i els que no conec procuraré
visitar-los”, va explicar el xef.
“De tota manera, penso que
és un luxe poder gaudir conjuntament d’anar a veure els
Pastorets de Calaf i menjar un
menú relacionat amb ells.

Josep Garriga va acabar les
intervencions explicant que
els Pastorets d’enguany estrenen escenografia, estrenen
música composta per Mn Valentí Miserachs, que es podrà
gaudir en directe en la representació final, el 14 de febrer,
interpretada per la Cobla Sant
Jordi. Aquests són uns Pastorets autèntics, que mouen
prop de 200 pesones. Aquest
any és el dels Pastorets de
Calaf.

Diumenge, Calaf va viure una gran jornada de Pastorets
CALAF / LA VEU

El diumenge passat el Casal
de Calaf es va viure una gran
festa dedicada als Pastorets
de Catalunya
El tret de sortida del 90è Aniversari de la primera representació dels Pastorets de
Calaf va comptar amb una
important participació i assistència de públic en totes les
activitats que es van desenvolupar durant la diada.

Des de les 10 del matí i fins
a migdia, la 1ra. Jornada de
Pastorets de Catalunya va
donar tot el protagonisme a
la història, a la música, a l’escenografia, al Centenari de
Folch i Torres i als Pastorets
d’arreu del país.
El públic, amb una important
representació de Pastorets a
tot Catalunya, va seguir amb
molt d’interès les diferents ponències que anaven desgranant tema a tema mostrant la
riquesa artística i tècnica d’un
espectacle ja centenària a
casa nostra. Hi ha qui diu que
Els Pastorets són el veritable
Teatre Nacional de Catalunya,
a Calaf va quedar ben palès.
Va ser a la tarda on l’emoció
i la història es van encarnar
amb els 90 anys de Pastorets
a Calaf, fent-se del tot present
entre actors i públic.
La Sala Josep Ma. Folch i
Torres del Casal de Calaf, la
sala gran, va acollir més de

500 persones que van gaudir
de “Una Mirada Enrere”, un
espectacle que molt poques
vegades es pot repetir, potser
mai: la representació de diverses escenes dels Pastorets a
càrrec d’antics i emblemàtics
actors de Calaf.
Els sentiments es van barrejar
amb els record d’anys i memorables vespres de Pastorets
viscuts a Calaf, tant a dalt de
l’escenari com entre la platea,
implicant a un i a altres en
l’espectacle que els calafins

i les calafines, amb tot orgull,
porten ben endins i que generació rere generació han sabut
mantenir ben viu renovant-lo
any rere any.
Aquest any toca Calaf!!.
Aquesta expressió es va repetir moltes vegades aquest
diumenge entre els assistents
a Calaf tot pensant que aquest
any cal anar a veure el magnífic espectacle dels Pastorets
de Calaf que de fet, cal recordar-ho, estrenen música i una
part de l’escenografia.
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Un bon grup de mares inicien
el projecte Pati a l’Escola
Pompeu Fabra

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Un grup de mares de l’Escola Pompeu Fabra convocades per l’Assemblea de pares
i mares delegades que han iniciat aquest curs, es van donar
cita el passat per emprendre el
projecte Pati. Al llarg de la tarda del dijous 26 de novembre
van fer una primera posada
en pràctica de la col·laboració
de les famílies a l’escola arrel
de les demandes de la 1a Assemblea.
Les famílies podran participar
del projecte Pati i del projecte
Hort, gestionat des de l’escola
però amb l’ajuda i implicació
de les mares i pares, tot creant
espais verds amb pneumàtics

pintats, pintada de grades i
espais exterior del centre, creació de l’hort escolar a terra…
El primer dia van començar
amb la tasca de la pintada de
les grades de la pista de l’escola. Per tal de donar color a
la pista, van pintar una primera capa de pintura blanca i,
posteriorment, les van pintar
amb els 3 colors identitaris del
centre.
Des de l’escola han destacat
que va ser una tarda de gran
feina i que a més a més van
gaudir portant-la a terme.
També han donat les gràcies
a les participants, la majoria
mares, pel seu ànim i treball.

El desplegament del 4G i la dotació de seguretat
privada, nous projectes als Polígons dels Plans
CONCA D’ÒDENA / LA VEU

Els Ajuntaments de Vilanova
del Camí, Òdena i La Pobla
de Claramunt han reeditat el
conveni de col·laboració amb
l’Associació de Polígons dels
Plans. La signatura ha anat a
càrrec dels alcaldes Vanesa
González, Francisco Guisado
i Santi Broch i el president de
l’Associació, Ramon Felip.
Amb aquesta signatura, els tres
ajuntaments han volgut significar el seu suport a l’Associació
de Polígons dels Plans per la
seva funció aglutinadora i de
treball en xarxa.
Durant aquest primer any de
vida l’entitat s’ha ocupat de les
formalitat de la seva constitució, de la captació d’empreses
i propietaris associats i de la
dinamització del centre. Superada l’etapa més burocràtica,
explica Santi Broch, alcalde
de La Pobla de Claramunt,
l’entitat ja ha posat en marxa
diferents projectes com senyalització dels polígons com una
única realitat i en breu, espera
concretar-ne de nous com la
seguretat privada del polígon
dels Plans.
Per la seva bada, el President
de l’Associació de Polígons
dels Plans, Ramon Felip, ha
valorat la reedició del compromís signat ara fa un any que ha
fet possible un treball conjunt

L’Ajuntament de Vilanova del
Camí ha licitat la darrera fase
de l’obra de rehabilitació del
centre urbà. Una obra que
contempla la urbanització de
la plaça Major i el darrer tram
del carrer Major fins a enllaçar
amb el carrer de Ronda. Segons afirma l’alcaldessa vilanovina, Vanesa González, la
finalització de l’obra suposarà
també la culminació d’un projecte urbanístic pel qual des
del govern han apostat en els

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

SORTEGEN

UN VOL
EN GLOBUS

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

la zona, i de l’altra, l’adequació
d’una parcel·la de la zona de
Gavarreres destinada a equipaments, en un gran aparcament per a camions. Un espai
del què no disposen massa polígons de Catalunya i que pot
esdevenir, diu Felip, un atractiu
més perquè s’instal·lin noves
activitats econòmiques.
Ramon Felip explica que en
aquests moments tenen associats pràcticament un 40% dels
propietaris i empresaris dels
Polígons dels Plans però aspiren seguir creixent.
El conveni que han signat els
tres ajuntaments injectarà un
total de 5.500 euros a l’entitat.
Vilanova del Camí hi ha aportat
3.000 €; Òdena 1.500 € i La
Pobla 1.000 €.

Tret de sortida a la tercera fase i última de la
urbanització del carrer Major
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

i

entre agents públics i privats
amb l’objectiu de convertir els
Polígons dels Plans en el mirall
dels polígons del país. Ramon
ha destacat els primers projectes comuns com la contractació per a tots els associats d’un
sistema de comunicació 4G
que els permetrà una navegació més ràpida i estable i sense
necessitat de fil. Un repte que
l’entitat s’havia marcat com
a prioritari i que han portat a
terme en col·laboració amb un
proveïdor local Tecnocolor.
L’Associació de Polígons dels
Plans està treballant actualment en dos projectes que
segons Felip aportaran valora
fegit. Per una banda, dotar-los
de seguretat privada, una reivindicació dels empresaris de

darrers anys i que “suposa la
millora del centre urbà, a nivell físic i d’imatge, si tenim
en compte que parlem d’un
carrer urbanitzat ja fa més de
30 anys”. La intenció, afegeix
González, ha estat fer la ciutat més “amable i segura per
als vianants, sumat a un altre
objectiu principal que és dinamitzar i potenciar el comerç”.
L’alcaldessa vilanovina també
destaca que finalment l’obra
“ha sortit més econòmica del
que estava pressupostada en
el seu inici”, la qual cosa ha

permès ajustar al màxim les
contribucions especials que
han hagut de pagar els veïns
“i s’ha aconseguit una rebaixa
important en els rebuts”.
La darrera fase de l’obra consistirà en la urbanització de
l’inici del carrer major, un petit
tram restant i la remodelació
total de la plaça Major. D’entrada està previst que tingui
una durada de 6 mesos, o el
que proposi l’adjudicatari de
l’obra, que sempre pot ser menor. Sempre i quan, però, no
surtin imprevistos.

riba a la seva divuitena edició,
és un dels aparadors comercials més potents del municipi i
un esdeveniment plenament
consolidat, tant al nostre municipi com arreu de la comarca
de l’Anoia.
La Fira, que coincideix amb la
Festa Major d’Hivern Sant Hilari oferirà com en altres edicions

mostres d’artesania tradicional
i antics oficis, i activitats paral·
leles adreçades al públic familiar.
En cas d’estar interessats en
participar a la Fira podeu contactar amb Promoció Econòmica al 938054411 – extensió 5
o per correu electrònic a: peconomica@vilanovadelcami.cat

S’obren les inscripcions per participar ala Fira
del Camí Ral 2016
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Àrea de Promoció Econòmica ha fet una invitació formal als comerços, artesans i
entitats de Vilanova del Camí
perquè participin a la propera
edició de la Fira del Camí Ral
prevista per al 10 de gener de
2016.
La Fira del Camí Ral, que ar-
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Arranjament de voreres al polígon Riera de
Castellolí i poda d’arbres a Vilanova del Camí

Tallers de cuina natural i
saludable a Jorba

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La Comissió de Vialitat i espai
públic, de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, liderada per la
regidora d’Obres i Urbanisme,
Rosi Grados i amb representació de tots els grups municipals, va acordar en la sessió
del passat mes de setembre
fer una actuació a les voreres
del Polígon Riera de Castellolí,
malmeses per les arrels dels
arbres.
Aquesta actuació consistirà en
tallar les arrels dels arbres que
malmeten les voreres, eixamplar els escocells i reposar les
lloses de formigó de les voreres.
L’obra ha estat adjudicada recentment a l’empresa vilanovina, Damián Ortiz, tindrà un cost
de 38.000 €, IVA inclòs, i està
previst que comenci aquest
mateix mes de desembre. El
termini d’execució de l’obra és
d’un mes.

La brigada de jardineria inicia els treballs de poda de
l’arbrat viari
La brigada de jardineria de
l’Ajuntament de Vilanova del
Camí va iniciar la setmana
passada els treballs de poda
de l’arbrat viari, treballs que segons expliquen des de la regidoria de Medi Ambient, s’allargaran fins a finals del mes de
febrer o principi de març.

L’any passat es van podar uns
764 arbres i aquest any es
preveu una xifra similar. Els
carrers on començarà a realitzar els treballs de poda són:
el carrer Igualada, plaça Major,
i d’allà cap al carrer Alba, carrer Major, les Quadres , carrer
Migdia... L’execució d’aquests
treballs pot afectar puntualment a la circulació i a l’aparcament dels vehicles.

La metgessa de família d’Òdena Carme
Casas ha estat guardonada amb el Premi a
l’Excel·lència Professional d’atenció primària
ÒDENA / LA VEU

La metgessa de família del
Consultori Local d’Òdena
(EAP Anoia Rural), Na Carme
Casas Jové, va ser guardonada el passat dilluns 23 de
novembre amb un dels Premis
a l’Excel·lència Professional
concedit per l’Institut Català
de la Salut (ICS), concretament el d’atenció primària.
Ella mateixa ens recorda que
va rebre una carta del Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona (COMB) i primer va pensar
que era propaganda i va estar
a punt de llençar-la. Una vegada va llegir la carta a la seva
mare Pilar, aquesta li va donar
d’enhorabona, llavors la dra.
Casas va començar a creure’s
el què deia la carta, tot i que,
tal com explica “dia a dia me’n
faig més la idea”. L’entrega de
premis es va fer al Teatre Romea de Barcelona a partir de
les 7 de la tarda. El títol, que la
metgessa de família del Consultori Local d’Òdena va rebre
juntament amb divuit professionals de l’ICS, li va donar
el president de la Generalitat
Artur Mas.
La doctora Casas va començar a treballar al municipi
d’Òdena l’1 de gener de l’any
2000 al Barri de Sant Pere
d’Òdena i després de gairebé
dos anys ja va venir a servir al

JORBA / LA VEU

Els passats dissabtes 14 i 28
de novembre , al menjador de
l’escola de Jorba, es varen realitzar els primers dels tallers
de cuina natural per a la bona
salut i benestar que l’Ajuntament de Jorba ha programat
per a aquest final d’any i principi de l’any vinent.
En total seran cinc tallers impartits per Isabel Albiñana,
excel·lent professional de la
nutrició saludable i energètica. El primer va ser dedicat
als cereals sense gluten. La
Isabel, amb el seu entusiasme i energia, va encomanar
al públic assistent les ganes
de cuinar cereals diferents als
consumits de manera habitu-

al. El segon taller va ser dedicat als llegums, la seva cocció
correcta per evitar flatulències
i les múltiples possibilitats de
combinar-los amb vegetals de
forma variada, original i sana.
Això sí, sempre buscant l’equilibri per tal que tots els nutrients siguin presents al plat
guardant una proporció saludable.
El proper taller serà el dissabte dia 12 de desembre. Ens
esperen els patés salats i les
cremes dolces. Segur que
se’n trauran moltes idees per
a les properes Festes de Nadal.
Si algú s’hi vol apuntar encara hi és a temps. Només cal
adreçar-se a l’Ajuntament de
Jorba per fer-ne la inscripció.

Viver de
microempreses
consultori del nucli del municipi odenenc. I referent aquest
Premi que ha rebut assenyala: “és un premi que agraeixes
molt perquè són els mateixos
companys de professió els
que et premien perquè creuen
que treballes en la línia correcta”. I ella mateixa destaca
una frase que es va dir en la
vetllada de l’entrega de pre-

mis i amb la qual s’identifica:
“Si vols anar depressa vés sol,
i si vols arribar lluny, vés amb
equip”. Ella creu que ha rebut
aquest premi gràcies a l’equip
de professionals que l’acompanyen, als amics i familiars
que han estat al seu costat al
llarg de la seva trajectòria professional.

Senyores nascudes al llarg de l’any 1935
Us convoquem a reunir-nos el dia 29 de desembre
en un dinar de germanor.
Les interessades telefonar a:
· Cristina: 93 803 9002
· M. Rita: 93 803 24 33
· Montserrat 93 803 18 87
Us esperem. S’avisarà lloc i hora.

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
·Lloguer per 150€/mes
Interessats trucar al
696 233 803
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Continua, ara al nucli antic, la campanya per
promoure el reciclatge de la fracció orgànica
MONTBUI / LA VEU

Després d’haver-se lliurat entre divendres passat i avui
dimecres més de 300 cubells
airejats –a través d’una paradeta ubicada davant mateix
de l’Ajuntament-, aquest proper divendres continuarà la
campanya per promoure el reciclatge de la fracció orgànica
a Montbui. En aquesta ocasió
els veïns i veïnes del Nucli
Antic podran recollir els seus
cubells airejats i les bosses
compostables. A partir de dos
quarts de cinc de la tarda, davant l’escola Montbou; i entre
dos quarts de sis i dos quarts
de vuit del vespre, davant
l’Ateneu Cultural i Recreatiu.
Qui ho desitgi, també podrà
recollir els cubells i les bosses
compostables a la deixalleria
de Montbui, en el seu horari
habitual: de dimarts a divendres de 10 a 13 hores i els dissabtes de 9 a 14.
L’objectiu és que els ciutadans
utilitzin les bosses compostables i el cubell airejat per separar la matèria orgànica de
les llars de Montbui. Montbui,
amb el suport de l’Agència de
Residus de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya, re-

L’ajuntament de Montbui
organitza el quart concurs
d’aparadors nadalencs
IGUALADA / LA VEU

alitza aquesta campanya, que
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
importància de no abocar residus que no siguin orgànics
dins dels contenidors mar-

rons 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.

L’Ajuntament de Montbui organitza, coindicint amb les festes
nadalenques, el quart Concurs
d’Aparadors Nadalencs. Es
tracta d’un certamen adreçat
als establiments comercials
del municipi, que podran guarnir els seus aparadors amb
motius i temàtica nadalenques.
El concurs es realitzarà entre
els dies 7 i 18 de desembre,
moment en el qual el jurat avaluarà els diferents establiments
que prenen part en el concurs.
El jurat podrà visitar els diferents comerços participants en
els següents horaris: entre les
10 i les 14 hores; o bé entre

les 16.30 i les 20.30 hores. Els
aparadors hauran de ser clarament visibles durant l’horari de
la visita del jurat. Aquest jurat
estarà format per una formadora en aparadorisme, una tècnica en promoció econòmica,
un representant escollit per la
Unió d’Establiments de Montbui i una persona de la Comissió de Festes de Montbui. El
premi per a l’establiment guanyador d’aquest certamen serà
una nit d’hotel-Spa per a dues
persones. Les inscripcions per
prendre part en aquest IV Concurs d’Aparadors Nadalencs
finalitzaran el proper divendres
4 de desembre.

Nova sessió de “l’hora del
conte” a la Biblioteca
MONTBUI / LA VEU

El proper dijous 10 de desembre tindrà lloc a la Biblioteca
Mont-Àgora una nova sessió
de “L’hora del conte”, la qual
portarà per títol “Contes amb
gust de torrons”. La sessió
anirà a càrrec de Clara Gavaldà i està especialment adreça-

da als infants a partir de tres
anys.
La Biblioteca organitzarà una
nova sessió de contes nadalencs el proper 23 de desembre, amb l’espectacle “La
Sopa de Nadal”, que anirà a
càrrec de “L’Estrella i els contes”

El Zoom festival va deixar empremta amb tres sessions
molt destacades a Montbui
MONTBUI / LA VEU

El 13è “Zoom” Festival International Fiction TV va tenir
un destacat protagonisme i
una bona rebuda per part dels
espectadors
montbuiencs
l’any de l’estrena de Cinemes
Mont-Àgora com a espai complementari del programa d’activitats d’aquest festival. Dues
activitats a la sala gran i una a
la sala petita van ser el bagatge d’un Zoom de gran nivell, i
que a Montbui també va deixar empremta.
La primera activitat realitzada, dintre de la secció “Zoom
Didàctic” va ser la projecció
del film d’animació “Ernest &
Clémentine”, que va fer les
delícies dels escolars montbuiencs de les escoles Antoni
Gaudí i Garcia Lorca. Prop de
300 infants van poder veure a
la Sala Auditori les aventures
d’un ós entranyable, l’Ernest,
i la seva companya d’aventures, la petita ratolina Clémentine. Se’ns dubte una història
que durant gairebé hora i mitja
va fer les delícies dels menuts
montbuiencs.
El mateix dijous, però al ves-

pre, va tenir lloc la projecció
del documental “Tú també
pots”, realitzat per Anna Llauradó. Una quarentena de persones van assistir a la projecció d’aquest documental, en
el qual es pot veure com uns
escolars catalans de l’escola
Àgora Sant Cugat International School interactuen amb
els infants d’un orfenat de Kènia i també col·laboren amb un
menjador social de Sant Cugat. Estalviant un euro al mes,
i aportant-lo a finançar causes
solidàries, cadascu d’aquests
nens i nenes s’enriqueixen
com a persones i ajuden a
altres nens i nenes amb necessitats. La projecció de “Tú
també pots” va comptar amb
la presència del director del
Zoom Festival Jordi Comellas,
i també hi va ser present la directora del documental, Anna
Llauradó, qui va destacar la
importància de “contribuir a
canviar la societat amb petites
contribucions de tothom. Amb
l’educació tenim l’eina més
gran per fer-ho possible”.
Capítol d’estrena de “Carlos

Rey Emperador”
Però sens dubte una de les
activitats més destacades del
13è Zoom Festival pel que
respecta a Montbui va ser la
projecció, divendres passat
al vespre, d’un dels capítols
pendents i inèdits de la sèrie
històrica “Carlos Rey Emperador”. Més de 150 persones es
van donar cita a la Sala Auditori de Mont-Àgora per veure
un dels capítols –que el gran
públic podrà veure per TVE1

el proper mes de gener-. La
presència de l’actor protagonista de la sèrie, el català
Álvaro Cervantes –que interpreta a l’emperador Carlos I
d’Espanya i V d’Alemanya- a
la sèrie- va aixecar molta expectació. L’actor, un dels habituals de l’”star-system” cinematogràfic a l’Estat espanyol
va poder comentar amb els
assistents un capítol ple d’intrigues, vivències i històries
d’amor dels principals perso-

natges. Els espectadors van
poder conèixer de primera mà
alguns dels secrets més ben
guardats d’aquesta sèrie i van
acomiadar a Àlvaro Cervantes
amb una gran ovació.
Cal destacar que enguany
ha estat el primer cop que
Cinemes Mont-Àgora ha col·
laborat amb el Zoom Festival,
el gran esdeveniment del cinema per a televisió, websèries,
minisèries, curtmetratges i documentals de l’Anoia
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Conca d’Òdena

El CT la Pobla lliura els trofeus dels campionats
socials de la temporada 2015

LA POBLA DE C. / LA VEU

El Club Tennis la Pobla va lliurar, el dissabte 28 de novembre a l’Hotel Robert, els trofeus dels campionats socials
que ha organitzat l’entitat durant la temporada 2015. L’acte va tenir lloc en el transcurs
d’un sopar, al qual van assistir
una vuitantena de persones,
entre les quals hi havia l’alcalde, Santi Broch; el regidor
d’Esports, Juan Carlos Pérez;
el regidor d’Educació i Comu-

nicació, Lluís Pérez, i el president del club, Josep Mayoral.
Després de l’àpat, com a postres, hi va haver un pastís de
celebració del trenta-unè aniversari del club, que va tallar
el soci poblatà més veterà,
Pere Ferrer, juntament amb
Josep Mayoral. A continuació,
hi va haver els parlaments de
l’alcalde i del president del
club i el lliurament de copes
dels torneigs socials.
Els guanyadors i els finalistes

del Màster Social, que va arribar a la quarta edició, van ser:
Josep M. Torres i Toni Jové,
preferent; Francesc Pàmies i
Miquel Robert, primera categoria, i Francesc Gual i Jordi
Múrcia, segona categoria. Pel
que fa al X Dobles Mixtos, els
guanyadors van ser David
Martí i Eva Muntané i els finalistes, Juan Fernández i Ester
Segura.
En la primera categoria de la
trenta-dosena edició de Do-

bles Masculins, els guanyadors van ser Toni Jové i Pere
González i els finalistes, Juan
Fernández i Carlos A. Vasquez. I en la segona categoria, Jordi Carceller i Magí Soler van quedar en primer lloc i
Jordi Cardús i Jordi Còdol, en
segon lloc.
Pel que fa als campionats individuals, el femení, que va
arribar a la vint-i-sisena edició,
la guanyadora va ser Montse Aguilera i la finalista, Eva
Muntané. En el trenta-setè torneig masculí, en la categoria
preferent, el guanyador va ser
Toni Jové i el finalista, Ignasi
Robert. I en la primera categoria, el primer classificat va ser
David Andreu i el segon, Jordi
Múrcia.
La festa es va acabar, com ja
s’ha convertit en tradició, amb
un bingo en què es van sortejar diferents regals, com dos
televisors o uns lots de Nadal.
Els trofeus i els obsequis van
ser cedits pel club, l’Ajuntament i diverses empreses i establiments.

Una vintena de poblatans van d’excursió a l’Espai Xocolata
Simón Coll i a les Caves Codorniu
LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Associació per a l’Oci de la
Gent Gran de la Pobla de Claramunt, en col·laboració amb
l’Ajuntament, va organitzar,
el dissabte 28 de novembre,
una sortida a l’Espai Xocolata
Simón Coll i a les Caves Codorniu, a Sant Sadurní d’Anoia. A l’excursió hi van anar
una vintena de poblatans i
poblatanes, entre els quals hi
havia la regidora de Benestar
Social de l’Ajuntament, Carme Vallès.

La sortida va incloure una
visita a l’Espai Xocolata Simón Coll durant la qual els
poblatans van poder veure el
procés d’elaboració de la xocolata i van poder fer un tast.
A les Caves Codorniu també
van fer una visita al recinte i
els van ensenyar com s’elabora aquest producte de la
nostra terra. Al final de la visita van poder beure una copa
de cava. L’excursió es va acabar amb un dinar a l’Àrea de
Guissona, de Jorba.

Activitats del mes de
desembre a l’espai
lúdic infantil L’Avió de
paper
ÒDENA / LA VEU

Per aquest mes de desembre
hi ha programats tres tallers.
El del divendres 11 s’anomena “Decorem l’arbre del Barri
de Sant Pere”. El del dimecres
16 “Fem figures de Nadal de
pasta de sal” i el darrer, que
es realitzarà el dilluns 21serà
el taller especial anomenat
Nadal.
Recordem que l’espai L’Avió
de Paper (c/ Aurora s/n del
Barri de Sant Pere i Pla de la
Masia) del 23 de desembre
fins el 7 de gener, ambdós inclosos, romandrà tancat.

Consells molts
pràctics en el taller
d’autodefensa a
Òdena
ÒDENA / LA VEU

El dissabte 28 de novembre
es va celebrar el curs d’autodefensa, en motiu del 25 N, al
gimnàs del Poliesportiu Mestre
Vila Vell d’Òdena. El professor
que va explicar tàctiques molt
pràctiques, En Ricard Plaza,
va fer una primera presentació
explicant que no només hi ha
agressions físiques, sinó que
també n’hi ha de psicològiques
i verbals. D’entre els consells
que va donar, uns d’ells serien
els de no mostrar força davant
l’agressor, no mirar-lo fixament, i ,sobretot, mostrar molta prudència. En aquest taller
d’autodefensa hi van participar
una vintena de persones. L’activitat va durar una hora i mitja
i va ser organitzada des del
Fòrum de Dones, grup de dones del municipi odenenc que
també participaran en la Marató d’aquest mes de desembre.
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Concerts pedagògics
de Santa Cecília

PIERA / LA VEU

La setmana del 23 al 27 de
novembre s’han celebrat al
Teatre Foment de Piera els
tradicionals concerts pedagògics de Santa Cecília amb les
escoles de primària de Piera
com a públic.
Concerts pedagògics de primària
Es tracta d’una col.laboració
entre l’Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases i les
escoles de primària de Piera.
Enguany, l’Aula Municipal de
Música ha preparat un Music
Round entre la música clàs-

sica i la música moderna en
forma de concert. Els alumnes
de les escoles s’han trobat
que el Teatre Foment s’havia
convertit en un autèntic ring
en el qual es lliurava el combat a través de 5 rounds. Cada
round servia per mostrar diferents aspectes de la música:
tempo, popularitat, complexitat, dinàmiques i sensibilitat.
Més de mil nens han gaudit
del concert que cada any l’Aula Municipal de Música ofereix
per celebrar la patrona de la
música.

Casal de Nadal a la piscina
PIERA / LA VEU

La Piscina de Piera prepara
un casal de Nadal, amb una
àmplia proposta d’activitats
i entreteniment: tallers, jocs,
música, ball i fins i tot un caga
tió.
La Piscina de Piera ha preparat un Casal de Nadal per
a infants a partir de 3 anys i

joves, amb activitats lúdiques
i aquàtiques. La durada del
Casal és del 28 de desembre
al 8 de gener, tot i que hi ha
la possibilitat d’inscriure’s per
setmanes o per jornades o fins
i tot matins puntuals.
Més informació sobre inscripcions, preus i descomptes a
www.piscinadepiera.cat.

La VIII Festa de la Rosta tanca el mes de l’oli
PIERA / LA VEU

La Festa de la Rosta del diumenge 29 va posar punt final
al mes de l’oli, organitzat per
la regidoria d’Empresa i Ocupació, amb l’objectiu de promocionar l’oli de Piera.
La vuitena edició de la Festa
va ser molt concorreguda i hi
va haver molta participació
en les activitats programades.
Els visitants van poder degustar l’oli de les oliveres de Piera
amb pa torrat, amb els Falcons de Piera
Durant tot el matí, es van exposar estands relacionats
amb el món de l’oli, cosmètica natural, productes de la
terra, fruits secs, pastisseria,
cosmètica o melmelades. Així
mateix, els infants van poder
gaudir amb els tallers infantils
de maquillatge, globoflèxia i
manualitats i van tenir el seu
espai per a l’entreteniment, ja
que es va muntar una zona infantil amb inflables.

Passat el migdia, hi va haver el veredicte del concurs
d’aparadors d’aquesta edició,
en què van guanyar la pastisseria Mora Pérez 2011 SL
(1r premi), l’Herbolari l’Espígol
(2n premi) i Boniques Llanes
(3r premi). Per la seva banda,
l’alumnat de 4t d’ESO de l’Escola Apiària van sortejar una
magnífica panera per al viatge
de final de curs.

Recordem que el mes de l’oli
va incloure l’activitat “Del trull
al plat”, el passat 15 de novembre, al molins d’oli de Cal
Sadurní i Cal Nasi, on es va
poder conèixer el procés complet d’elaboració de l’oli.
Des de la regidoria d’Empresa
i Ocupació es vol fer un agraïment molt especial a tots el
col·laboradors que fan possible aquesta Festa.

No a la violència de gènere, a Piera
PIERA / LA VEU

Piera es va adherir als actes
del Dia Internacional de la Violència envers les Dones, amb
una xerrada sobre la violència
masclista i un acte a la plaça
Jove. Piera també es va voler
dir prou a la violència masclista
amb una jornada d’actes programats en relació a la violència de gènere.
A la tarda, la psicòloga de
l’equip d’atenció a la dona,
Esher Soteras, va oferir una
interessant xerrada al Casal
amb el títol ‘Parlem de violència masclista’. Seguidament, a
la plaça Jove, l’Associació de
Dones de Piera i la regidoria
d’Igualtat de Gènere, van fer

un acte simbòlic consistent en
una encesa d’espelmes, la lectura del manifest d’aquest any.
L’acte també va comptar amb

l’acompanyament musical de
l’Aula Municipal de Música, interpretant l’Ave Maria, de Gounod, i dels Falcons de Piera.

Flautes per Santa Cecília als Hostalets de Pierola
ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El passat dissabte 28 de novembre a la tarda va tenir lloc
al Casal Català el concert de
Santa Cecília. En aquesta
ocasió els convidats eren els
integrants de l’Orquestra de
Flautes de Barcelona, entre
ells, la professora del Centre
d’Estudis Musicals Cal Maristany, Yoshiko Sakai. L’obra
que van interpretar era La
flauta tràgica de Claude-Henry
Joubert que parodia La flauta
màgica de Mozart.
Un concert espectacle amb
música i teatre que comptava amb dos mims interessats
a llicenciar-se en flauta travessera i en aconseguir unes
classes ràpides de l’orquestra.
L’espectacle acabava amb el

lliurament dels diplomes que
els ‘acreditava’ com a bons
entesos en la flauta. El públic
que va assistir a la propos-

ta organitzada pel CEM Cal
Maristany va poder viure una
gran jornada en honor a la patrona dels músics.
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La Llacuna celebra la Fira de Sant Andreu i la Matança del Porc
LA LLACUNA / LA VEU

El primer cap de setmana de
desembre, com cada any, La
Llacuna celebra la Fira de
Sant Andreu, una fira molt arrelada al poble a la que fa 36
anys s’hi va sumar la Matança del Porc, una tradició que
feien moltes famílies per tal
d’abastir-se d’aquesta carn
durant tot l’any.
L’exhibició del costum de matar el porc era, antigament,
el plat fort de la Festa. Actualment, ja no es mata públicament, sinó que es compra
mort i es pot veure com es fan
els embotits i altres aliments
per part dels productors i elaboradors d’embotits del que
és reconegut el municipi.
Així, el diumenge, a partir de
2/4 de 9 del matí, la plaça
Major s’omple de graelles per
començar a cuinar les botifarres que se serviran al llarg
del matí, mentre es pot veure
l’elaboració d’embotits, que
més tard es podran degustar
juntament amb el pa amb botifarra, all i oli i vi del municipi. A
més, la fira inclou una mostra
on els visitants tenen l’oportunitat de comprar embotits de
qualitat així com altres productes d’artesania i al migdia,
a les 12,30h tindrà lloc la Santa Missa.
La fira es organitzada pels
agricultors,
cansaladers
i
l’Ajuntament de la Llacuna
Els dies previs i posteriors a la
Fira, la celebració es complementa amb altres activitats per
arribar al dia 8 de desembre,
festa de la Immaculada, patro-

na de la Llacuna.
Dissabte dia 5 de desembre
a la 1 del migdia, al Centre
Cultural i Turístic, tindrà lloc
la Inauguració de l’exposició
“LLIBERTAT, la lluita dels catalans pels drets socials i nacionals. A la tarda, a 2/4 de 8 del
vespre, al local del gimnàs es
realitzarà la xerrada “Associació Pas a Pas amb el càncer
de mama” a càrrec de la Dra.
Montserrat Muñoz, oncòloga
de l’Hospital Clínic de Barcelona. I a la nit, a partir de les
12 al local de la piscina s’ha
programat la Festa de Diables
organitzada pel Ball de Diables de la Llacuna.
Dilluns 7 de desembre, a les
12h del migdia a la plaça de
les Eres, es realitzarà el taller
“Decorem el Nadal” a càrrec
de Mònica Sanyer. I el mateix
dia, a les 7 de la tarda, al Centre Cultural i Turístic es presentarà el llibre “La Llacuna
segle XVII” de M. Rosa Gomà
Coll. La presentació anirà a
càrrec de Joan Solé Bordes
del Centre d’Estudis Penedesencs.
Dimarts 8 de desembre, la
Festa de la Immaculada, patrona de la Llacuna, se celebrarà amb la tradicional missa
solemne cantada dedicada a
la patrona. L’eucaristia es dirà
a 2/4 d’1 del migdia. Per cloure la diada de la patrona i donar la benvinguda a les festes,
a 2/4 de 7 del vespre, a l’església, es realitzarà el concert
“Arriba el Nadal” a càrrec del
grup Pedaços.

Els grups a l’oposició en bloc
abandonen el ple municipal
extraordinari a Cabrera d’Anoia
CABRERA D’ANOIA /

Els grups municipals Units
Per Cabrera-ERC i CDC van
abandonar el passat ple extraordinari municipal davant
“l’abús d’autoritat i comportament caciquista de l’alcalde
Salustià Monteagudo”, segons
un comunicat de la formació
republicana.
El mateix comunicat s’explica
que “El fet es va produir quan,
al novè punt del Ple, precs i
preguntes, el portaveu d’Units
per Cabrera-ERC, Jaume Gorrea, va plantejar una pregunta
sobre l’import dels sous que,
fins ara, havien cobrat l’actual
govern i que es contradiu amb
el que es van comprometre al
Ple del Cartipàs, de rebaixar
un 15% l’ import per Junta de
Govern i fer un total de dues

juntes de govern per mes. El
fet és que l’actual govern està
fent quatre plens per mes i per
tant està cobrant un 30% més
que l’anterior govern en el
mateix període de temps”. Segons el comunicat la pregunta va incomodar l’alcalde, qui
després d’interrompre constantment el regidor, finalment
li va retirar la paraula.
El comunicat també denúncia,
entre altres temes, la rebaixa
del pressupost municipal en
l’apartat de Serveis Socials
per tal de fer una pista de pàdel al municipi, a la qual cosa
l’oposició va votar en contra
“tenint en compte que Cabrera d’Anoia és la població amb
més atur de la Comarca de
l’Anoia”.
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Bona participació de la jornada
de donació de sang

Iguana comença el desplegament
de fibra òptica a Masquefa
MASQUEFA / LA VEU

L’operador de telecomunicacions Iguana ha començat els
treballs de desplegament de
fibra òptica a Masquefa. En
aquesta població, l’operador
està instal·lant la seva pròpia
xarxa de fibra òptica el que
permetrà donar als masquefins un servei d’alta qualitat
i velocitat des de la proximitat d’una empresa local amb
seu al municipi. De moment,
Iguana ha realitzat els primers
treballs a la capçalera i en els
propers dies començarà l’estesa de la troncal. Està previst
poder començar a fer altes a
principis de l’any vinent.
De moment, Iguana ha presentat el seu projecte en el
marc de la Fira de Sant Eloi
celebrada aquest passat cap
de setmana on ha instal·lat

un estand i ha sortejat dues
connexions gratuïtes d’un any
que han guanyat Hortènsia
Rovira i Toni Palacio. La majoria de masquefins ha visitat
l’estand i s’ha interessat per
aquest nou servei que arriba
al seu municipi.

Amb l’arribada de la fibra òptica d’Iguana a Masquefa, la
població podrà gaudir de connexió a Internet d’alta qualitat
a més de serveis de telefonia
fixa i mòbil. Aquest és el segon municipi de l’Anoia que
comptarà amb xarxa pròpia
d’Iguana després que l’operador comencés l’any 2014 l’estesa de fibra òptica a Igualada
on ja compta amb més de dos
centenars de clients. A Igualada, Iguana segueix treballant
intensament per fer arribar la
fibra òptica a tots els domicilis
i empreses de la ciutat.
Iguana és una operador de
telecomunicacions de l’Anoia
que vetlla per la connectivitat
d’alta velocitat, buscant solucions a mida per als seus
clients tot oferint serveis de
qualitat i proximitat.

Èxit de visitants a La Festa de Sant Eloi 2015
MASQUEFA / LA VEU

A diferència de l’any passat,
en què el temps no va acompanyar, la Festa de Sant Eloi
d’aquest 2015, que es va celebrar el cap de setmana del
28 i 29 de novembre, va anar
acompanyada d’una jornada plenament assolellada. El
bon temps va animar molta
gent a gaudir de la festivitat i
els diferents actes que es van
celebrar al llarg de les dues
jornades. Entre les principals
atraccions hi havia el Mercat
de Sant Eloi, format per un
conjunt de comerços locals i
artesans que van oferir el millor dels seus productes.
Activitats per a tots els gustos
Tant dissabte com diumenge,
els visitants van poder visitar
el Centre d’Interpretació de
La Fàbrica Rogelio Rojo. A la
Sala Petita es va fer una exposició de pintures a càrrec
d’Isabel Fuentes que utilitza
la tècnica d’olis i pastel en els
seus quadres.
Dissabte a la tarda, a l’exterior de La Fàbrica, es va poder
veure l’actuació de la Dansa
Urbana Associació Juvenil i a
la nit, els més joves van poder gaudir del concert ‘Música
contra la SIDA’ que van fer els
grups Komba’t i Trast.
Diumenge es va celebrar el
concurs d’Arrossegament de
cavalls. I al vespre l’espectacle d’en Berto Romero ‘Sigue
con nosotros’, que es va fer a
la Sala Polivalent, va posar el
punt final a la Festa de Sant
Eloi d’enguany.

MASQUEFA / LA VEU

La jornada solidària de sang,
que es va fer a la Sala Polivalent divendres 27 de novembre, va ser tot un èxit. Un total
de 145 persones van aproximar-se en algun moment, al
llarg de la jornada, per donar
sang. Es va aconseguir un total de 120 donacions, ja que
25 no van poder donar. També
cal destacar que 20 són nous
donants.
A banda dels donants també van visitar el recinte nombrosos alumnes de diferents

escoles. No van poder donar
sang, perquè l’edat mínima
són 18 anys, però sí van poder conscienciar-se de la importància de donar-ne. També
van poder divertir-se amb un
inflable que es va instal·lar al
pati del Recinte La Fàbrica
Rogelio Rojo.
Els organitzadors van agrair la generositat no només
dels donants, sinó també de
les empreses, els comerços,
els voluntaris i el personal de
l’ajuntament que hi va col·
laborar.

El Gran Recapte: 9.000 quilos
recollits a Masquefa
MASQUEFA / LA VEU

Actes pel més petits
Entre els visitants, en diverses
ocasions, es va poder veure
l’espectacle itinerant ‘El Pianoman i les aventures de Pete
i Pat’. Els més petits també
van poder gaudir d’un inflable
que hi havia a tocar del mercat i van tenir l’oportunitat de
poder pujar en un carro estirat
pels cavalls d’Antonio Malet.
També van poder participar
en un taller d’arbres i boles de
Nadal, d’encunyació de monedes i van poder assistir a una
demostració d’oficis com la de
ferrer o de persones que antigament treballaven en la fossa
de metalls.
Per altra banda, Protecció
Civil va fer una recollida de
joguines noves que aniran
destinades a les famílies amb
menys recursos econòmics.
Concurs de Fotografia Vila
de Masquefa 2015
A banda del curs de fotografia
Photowalk Masquefa que dis-

sabte al matí va fer el fotògraf
Joan Vendrell, dissabte al migdia es van donar a conèixer
els guanyadors del Concurs
de Fotografia Vila de Masquefa 2015.
La guanyadora va ser Esther
Esteller Goyret amb la fotografia que porta per títol ‘Barra
d’Equilibri’ i amb la qual es va
endur 200 € de premi. El segon premi el va aconseguir Arnau Mata Aguilar amb una foto
que va titular ‘Sunset Flip’ i
amb la qual va obtenir 100 €.
El tercer premi, dotat amb 50
€, va ser per Juan José Cumplido Castillo amb ‘En busca
del jugador perdido’. Totes
tres fotografies sortiran publicades en el calendari 2016
de l’Ajuntament de Masquefa,
juntament amb altres 10 fotografies que no van aconseguir
entrar al podi de premiats,
però que el consistori considera que es mereixen un mes en
el calendari.

Més de 9.000 quilos d’aliments de primera necessitat
es van recollir a Masquefa, el
divendres 27 i dissabte 28 de
novembre en el Gran Recapte
2015 que el Banc d’Aliments
porta a terme anualment a tot
Catalunya.
Durant els dos dies es van
habilitar a Masquefa diferents
punts de recollida, entre els
quals hi havia dos supermercats Condis (el del carrer Sant
Pere i el de l’Avinguda Línia),
el Mercadona i el Punt Taronja.
El Gran Recapte de Masque-

fa va ser possible gràcies a
una quarantena de voluntaris
que van ser a les portes de
diferents establiments per informar als vilatans i lliurar-los
les bosses amb què van poder
comprar els aliments pel Gran
Recapte

Masquefa dinamitza el comerç
local durant el pont de desembre
MASQUEFA / LA VEU

Dimarts, 8 de desembre és la
festivitat de la Immaculada.
Moltes persones acostumen
a agafar-se pont per aquestes
dates i aprofitar per viatjar o
avançar les compres de Nadal.
Amb l’objectiu de dinamitzar
el comerç i alhora que els més
petits s’ho passin bé acompanyats dels seus pares o fami-

liars, aquest any, per primer
cop s’instal·larà un inflable
gratuït. L’acte estarà organitzat l’Associació de Comerciants i Serveis de Masquefa.
Dilluns 7 de desembre estarà situat a la Plaça de l’Anoia entre les 10 del matí i 2/4
de dues de la tarda. Dimarts,
el mateix inflable se situarà
davant del CTC, també en la
mateixa franja horària.
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Les ordenances fiscals 2016 de Carme
redueixen la taxa d’escombraries
CARME / LA VEU

En el Ple extraordinari del
passat 15 de novembre es va
aprovar la modificació d’algunes ordenances fiscals per al
2016.
Com en anys anteriors, la
voluntat de l’equip de govern
és de no apujar les taxes,
mantenint-se els mateixos
imports que aquest any 2015.
La excepció com sempre és
l’Impost de Béns Immobles
(l’IBI) que incrementa com
cada any. La novetat és que
aquells terrenys en zones
previstes per a urbanitzar,
no cotitzaran com a urbans,
sinó que estaran una mica per
sobre dels costos de la rústica. Entenem que fins que no
es desenvolupin els sectors
(carrers, enllumenat,etc,) no
era lògic que es cobrés com
a urbà. Seguint el tema urbanístic es concedirà una bonificació del 3 %de la quota

de l’ordenança reguladora de
l’impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana També es va posar al dia la taxa corresponent
als vehicles.
Aquest any però la bona notícia és que, després d’haver
negociat la finalització del
contracte amb l’empresa que
recollia les escombraries i
d’haver encarregat la gestió al
Consell Comarcal per a l’any
2016, el cost del nou contracte s’ha aconseguit que baixés
de manera molt significativa,
podent-se reduir les taxes en
un 12,5 %. Així doncs, els habitatges pagaran uns 21 EUR
de menys a l’any; les merceries i papereries, uns 26 EUR
de menys; els forns, pastisseries i botigues de comestibles,
uns 36 EUR menys; els bars
i restaurants, uns 43 EUR
menys i finalment les indústries, uns 50 EUR de menys.

Celebrat el dinar de la gent gran
a Orpí

Al llarg del 2016 es
preveu una altra
reducció en la taxa
d’escombraries
Cal dir també que es preveu
una altra reducció al llarg del
2016, ja que s’està licitant una
nova contractació del servei
de recollida de selectiva (paper, vidre i plàstic), la qual de
ben segur serà més econòmica, per la qual cosa també
repercutirà en una altre disminució del cost dels rebuts.
Ens cal però endegar més
campanyes de sensibilització
adreçades a la població per
incrementar el reciclatge des
de cada llar dels residus urbans: paper, vidre, orgànica
i plàstic, ja que si s’aconsegueix, això també repercutirà
favorablement en els rebuts
d’escombraries.

Carme s’adhereix al manifest del Dia Mundial
contra la violència masclista

ORPÍ / LA VEU

Aquest passat diumenge 29
de novembre es va celebrar
el dinar homenatge a la gent
gran d’Orpí.
El dinar, a càrrec del Fornet
Vermell, va consistir en una
Amanida de tardor amb vinagreta de magrana, Rostit
de pollastre amb castanyes i
bolets i Pastís de carbassa.
Aquest dinar era gratuït per
les persones majors de 65

anys veïns d’Oprí, als quals
se’ls va obsequiar amb bombons, però era obert a tothom.
Hi van assistir més de seixanta persones i va començar a
quarts de tres de la tarda.
Després del dinar hi va haver
l’espectacle d’humor, música
i improvisació a càrrec del
grup
Trenta10Mariantònia,
que van fer riure moltíssim a
tothom, i van acabar a les set
de la tarda.

Nadal es va acostant a Carme

CARME / LA VEU

CARME / LA VEU

El 25 de novembre és el dia
Internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones. Els membres del consistori de Carme varen aprovar
per ple el rebuig i condemna
a qualsevol forma de violència
masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones.
Un any mes, malauradament
,ens hem aplegat a la porxada
de l’Ajuntament per fer l’encesa d’espelmes i la lectura del
manifest pel dia internacional
per l’eliminació de la violència envers les dones, aquest
any llegit per la regidora Eva
Faura.

Tenim el Nadal a tocar,
les llums comencen a il·
luminar els carrers i es comença a intuir l’ambient
festiu. Al Casal de Carme,
també ha arribat la flaire, i el
passat dimarts, el grup de senyores que participen en l’espai de dinamització de gent
gran, va poder gaudir del tradicional taller de targetes nadalenques. Un taller creatiu,
amb tants dissenys com persones, cintes, estels, flors, tot
en diferents combinacions.
Encara que les noves tecnologies, han suplantat en bona
part les felicitacions nadalen-

ques, a quí no li agrada rebreles i dedicar un lloc a casa per
lluir-les?

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I DʼOCASIÓ

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

32

Comarca

DIVENDRES
4 de desembre de 2015

D E L’A N O IA

Anoia Sud

Gran Recapte a Capellades

Tota la informació dels Serveis socials a
Capellades, al web
CAPELLADES / LA VEU

CAPELLADES / LA VEU

Capellades ha estat un any
més un dels dos mil punts de
recollida del Gran Recapte
d’Aliments i ha superat l’objectiu inicial dels quatre mil
set-cents quilos de la passada
edició. Durant dos dies, una
seixantena de voluntaris han
cobert per torns els quatre
establiments
col·laboradors
–Condis, Caprabo, BonÀrea i
Dia- i el resultat final ultrapassa els sis mil quilos d’aliments
i productes d’higiene.
La valoració de Cristina Molner, coordinadora de Gran
Recapte Capellades-La Torre
de Claramunt, és molt positiva i destaca la bona sintonia i
l’entusiasme de la seixantena
de voluntaris que hi han participat, com també la implicació
de l’Institut Molí de la Vila de

Capellades a la campanya,
amb la col·laboració d’un grup
nombrós de nois i noies repartits entre els quatre comerços.
També remarca la gran solidaritat dels vilatans, que ha fet
possible superar amb escreix
la xifra assolida en l’edició
2014.
Tota el recapte s’ha quedat íntegrament a Càritas Capellades, que distribuirà els productes d’acord amb les consignes
de les assistentes socials dels
ajuntaments respectius.
Per la seva banda el regidor
d’Acció Social, Salvador Vives, ha destacat la bona col·
laboració entre entitats “ja que
en el dia a dia hi ha molt bona
entesa i tot el que es duu a
terme està perfectament coordinat”.

Des d’aquesta setmana es
pot consultar tots els serveis
socials que s’ofereixen des de
l’Ajuntament de Capellades al
web capellades.cat.
Si des de sota la imatge de
capçalera es clica la pestanya
Serveis, es pot veure totes les
prestacions d’aquesta àrea.
N’hi ha de més conegudes
com ara el Servei de Teleassistència o el d’Ajut a Domicili,
però també n’hi ha que són
de més recent incorporació i
encara no són molt familiars
entre els usuaris. Aquest seria
el cas del Servei d’Assessora-

ment Itinerant per a persones
Migrants o el d’Informació i
orientació en relació al consum de drogues.
Tal i com explica el regidor
d’Acció social, Salvador Vives, “des de l’Ajuntament de
Capellades tenim la voluntat
de continuar treballant conjuntament amb el Consell Comarcal per poder oferir no tan
sols aquests serveis que tenim ara, sinó arribar a ampliar
l’oferta per tal de millorar sempre l’atenció als capelladins”.
En aquest sentit, per exemple, a partir del mes de gener s’ampliarà l’actual Servei

d’Atenció Domiciliària amb la
peculiaritat de l’Atenció hospitalària amb l’objectiu de donar
suport en el retorn a la llar a
les persones que acaben de
sortir d’un procés hospitalari.
Un altre dels serveis als quals
s’ha
subscrit
recentment
l’Ajuntament de Capellades
és el Servei d’Atenció Psicològica per a homes, que acudeixen als serveis socials per
demanar ajut o suport per a la
superació de les seves dificultats.
Paulatinament s’anirà incorporant tota la informació de
totes les regidories.

El ple de l’ajuntament aprova més flexibilitat a
l’ordenança de guals
CAPELLADES / LA VEU

Per facilitar a veïns i veïnes
el correcte compliment de
l’ordenança de guals, que
obliga la senyalització amb
la corresponent placa, s’ha
aprovat en l’últim ple amb els
vots favorables de VdC-CUP,
ERC, PSC i el vot en contra
de CiU , que aquesta placa
pugui ser col·locada tant a la
pròpia porta com també a la
dreta o esquerra.
Aquesta petita modificació
tècnica, permetrà que no si-

guin sancionats el veïns que
tenien actualment la placa
col·locada a la esquerra o a la
pròpia porta, ja que amb l’anterior text sols era possible
posar-la a la porta o la dreta.
Recordar a tothom que encara no tingui placa senyalitzant
el seu gual, que poden passar
per l’Ajuntament a sol·licitarla, i que per evitar conflictes
i que es respecti el gual cal
senyalitza’l.

Capellades va organitzar actes en motiu del Dia Internacional per
a l’eradicació de la violència masclista
CAPELLADES / LA VEU

Unes 250 persones i entitats es
va concentrar el vespre del 25
N per prendre part dels actes
organitzats per l’Ajuntament de
Capellades i la Taula de Dones
en motiu del Dia Internacional
per eradicar la violència masclista.
A quarts de nou del vespre va
començar una Marxa de Torxes
per portar tothom fins la Plaça
Catalunya, on es va llegir el
nom de totes les persones assassinades durant aquest 2015
per violència masclista. Mentre
s’alternava la lectura dels noms,
edat i procedència, s’anaven
col·locant espelmes en la seva
memòria, tot construint el símbol de la dona.
Acabada aquesta llista es va
gaudir de dos balls interpretades per l’Escola de Dansa del
Consell Comarcal de l’Anoia.
Abans d’acabar l’acte es va llegir el manifest escrit des de la
Taula de Dones de Capellades
per aquesta jornada.

Durant tot el dia la bandera lila
que simbolitza el moviment de
les dones va onejar des del balcó de l’Ajuntament de Capellades.
Amb aquest acte es va tancar
la campanya “Apaguem la violència masclista”, que durant
una setmana va estar per les
xarxes socials, amb el hastag
#25NKP2015 i citant @AjdeCapellades. Tal i com va manifestat la regidora d’equitat, Adela
Morera, “la campanya per les
xarxes socials ha comptat amb
la implicació d’entitats culturals
i esportives, comerços, escoles, Ampes, residència i un
gran nombre de persones a nivell individual. Podem estar orgulloses que Capellades ha fet
una gran demostració de rebuig
la violència masclista. L’èxit de
la campanya i dels actes del 25
de novembre és el resultat de
la feina ben feta que s’ha realitzat des de la taula de dones de
Capellades. La creativitat, l’empenta i l’entusiasme d’aquest

grup de treball ha fet possible
aquesta agenda d’actes. Després de l’acte d’avui, la Taula de
Dones continuarà treballant per
Apagar la violència masclista i
per fer que les l’escletxa de la
desigualtat entre homes i dones
cada vegada sigui més estreta”.
Sessió de teatre-fòrum per
als alumnes de l’IES Molí de
la Vila
Aquest dilluns els alumnes de
Batxillerat de l’IES Molí de la
Vila de Capellades han participat en dues sessions de teatre fòrum organitzades des de
l’Ajuntament de Capellades en
motiu del 25N, Dia Internacional per Eradicar la Violència
Masclista.
Tal i com explica la regidora
d’Equitat, Adela Morera, “l’objectiu de presentar aquesta proposta als estudiants més grans
de l’institut ha estat generar entre ells un debat al voltant de situacions de violència masclista
que estan interioritzades dins la

vida quotidiana”.
“És de conya?” és un espectacle de Teatre-Fòrum de la companyia Teatre Nus. En un primer moment es presenta una
obra de teatre, en què tres personatges viuen diferents situacions de la seva vida quotidiana, travessades per estereotips
de gènere, mites de l’amor romàntic i violències en la parella.
En un segon moment es passa

el protagonisme a les persones
del públic, que passen a ser espectactrius.
Els alumnes capelladins han
participat de manera activa en
el debat i també a l’hora de pujar a l’escenari, substituint un
actor o actriu, per provar noves
idees o estratègies, possibles
solucions als problemes que té
el personatge que encarnen.
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El PSC de Masquefa expressa el seu malestar
pel pacte de pressupostos entre el govern de
Xavier Boquete i el PP
MASQUEFA /

En un comunicat oficial el PSC
de Masquefa fa palès el seu
malestar pel pacte dels pressupostos municipals entre el
govern de Xavier Boquete i el
Partit Popular. El comunicat diu
el següent:
“El govern de Masquefa continua perdent oportunitats per
estar al costat dels veïns i
donar solució als problemes
que realment importen i els
afecten. En el passat ple del
dijous, 26 de novembre i amb
el suport del Partit Popular va
aprovar els pressupostos per
l’any 2016.
Des del punt de vista del PSC,
uns pressupostos continuistes
i desfasats que prioritzen el
maó a les persones i augmenten el desequilibri entre costos
fixes i desenvolupament de
programes que generin beneficis a la societat masquefina.
Pressupostos que en cap moment han estat participatius i
no han contat amb la partici-

pació de ningú, més enllà del
Partit Popular. I finalment uns
pressupostos
desequilibrats
territorialment que continua
abandonant barris del municipi i que no aprofita els ingressos previstos per la instal·lació
d’una nova gran empresa a
Masquefa i per millorar els serveis a les persones. Són uns
pressupostos acordes amb els
interessos del Sr. Boquete, no
dels masquefins.
El PSC va intentar introduir
elements de caràcter social i
de suport a les persones. Entre
d’altres:
1. Desenvolupament d’un programa de suport universal,
condicionat a la realitat econòmica familiar, a les famílies
amb infants i joves estudiants.
2. Pressupostos participatius
fins a 100.000€
3. Bonificació en taxes i impostos per empreses que contractin veïns de Masquefa.
4. Espais d’atenció municipal
als barris de Can Parellada i El

Maset
5. Reducció dels costos del
transport escolar als barris.
El govern del Sr. Boquete només va acceptar parcialment
la proposta 1. Davant d’aquest
escenari el PSC va votar en
contra dels pressupostos 2016.
Per una altra banda la CUP,
ERC i PSC van denunciar conjuntament, a través d’una moció, l’incompliment, gairebé de
manera sistemàtica amb l’accés a la informació i la transparència municipal per part
del govern del Sr. Boquete. La
proposta d’acord demana el
compliment de les normatives
locals d’accés a la informació,
exigeix el compliment de la
llei de transparència 19/2014
de transparència i bon govern
i que el govern compleixi amb
la presència als mitjans públics
dels grups polítics i regidors.
La moció va ser aprovada per
tots els grups de l’oposició i només van votar en contra els 6
regidors de CiU.”

Dispiera organitza, per dimarts
dia 8, una caminada solidària
PIERA / LA VEU

Aprofitant la celebració del
dia mundial de les persones
amb discapacitat el dia 3 de
desembre l’Associació Dispiera organitza la segona edició
de la caminada solidària de
suport als drets de les persones amb Discapacitat per al
dimarts dia 8 de desembre.
Amb aquesta caminada es vol
cridar l’atenció sobre la vulnerabilitat dels drets que encara pateix aquest col.lectiu i
captar fons pels projectes que
realitza l’Associació Dispiera
en favor de nens i joves amb
discapacitat intel·lectual i les
seves famílies al municipi de
Piera.
Ben entrat el S XXI encara no
hem aconseguit que aquestes
persones siguin ciutadans de
ple dret ni tinguin, en molts casos, garantit l’accés a serveis
bàsics com l’educació, la feina, l’habitatge, l’atenció sanitària o el lleure, en condicions
d’igualtat d’oportunitats amb la
resta de la població.
Amb aquesta iniciativa Dispie-

ra pretén fer reflexionar sobre
quin és el model de societat
que volem, ja que no es pot
oblidar que la discapacitat és
cosa de tots i que la pot patir
qualsevol persona en qualsevol moment de la seva vida.
La caminada té un recorregut
senyalitzat d’aproximadament
3 km, totalment accessible a
persones amb mobilitat reduïda. La sortida serà a dos
quarts d’11 del matí des de la
plaça del Peix de Piera
Les inscripcions es podran fer
des d’1h abans de la sortida
en el punt d’inici del recorregut
(Plaça del Peix).
Les entitats que vingueu en
furgoneta i les persones amb
mobilitat reduïda que es desplacin fins el punt de sortida
en cotxe disposaran d’espai
reservat d’aparcament.
Comptarem amb l’acompanyament durant el recorregut
dels tambors de la Colla Infantil dels Diables de Piera a qui
volem agrair anticipadament
el seu suport i col·laboració.

1. El sorteig es realitzarà el dissabte 9 de gener de 2016 a les
10:00h del matí a la botiga d'Igualada, al c. Lecco, 7.
2. En el sorteig hi participaran totes les butlletes de les
botigues de Peixos Dueñas d'Igualada, Vilanova del Camí i
santa Margarida de Montbui.
3. Per cada compra, un val. Aquest es donarà a la caixa
amb el pagament de la vostra compra.
4. Ompliu la butlleta amb les vostres dades i
dipositeu-la a l'urna.
5. La data màxima per rebre les butlletes serà el dijous
7 de gener de 2016.
6. Els 500€ són per gastar en productes dels nostres
establiments.
7. No és necessari ser present en el moment del sorteig.
Al guanyador se li comunicarà al telèfon que heu deixat a la
butlleta.
8. En el cas de no poder contactar amb el client la butlleta
s'exposarà a la botiga d'expedició.
9. Si en una setmana no apareix el client, el premi passarà a la
segona butlleta triada en el sorteig, i sinó a la tercera.
10. Es publicarà una foto del guanyador a la premsa comarcal.
11. Peixos Dueñas es compromet a destruir totes les butlletes
que han participat en el sorteig una vegada entregat el premi.
12. L'organització es reserva el dret d'alterar, modificar o
suspendre les condicions dels sorteig si causes imprevistes
l'obliguessin a fer-ho.
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Diumenge, 5a Festa i mercat
del tió a Clariana

Més de 70 persones a la xerrada sobre relleu
generacional a Calaf
CALAF / LA VEU

Més de 70 persones van assistir ahir al Casal de Calaf a
la xerrada sobre relleu generacional: transmissió de l’explotació en vida o en herencia,
organitzada per Unió de Pagesos.
La xerrada, a càrrec de l’equip
jurídic d’Agroxarxa, empresa
de serveis d’Unió de Pagesos,
va abordar la importància de
la planificació de la successió
de la titularitat de l’explotació
agraria, així com els elements
que en formen part. Es va
facilitar informació sobre les
donacions, les herències i els
pactes successoris, així com
els beneficis fiscals que es poden obtenir si el traspàs es fa
en favor del titular d’una exploARGENÇOLA / LA VEU

El Trill, Associació cultural
del terme d’Argençola amb la
col·laboració de l’Ajuntament
d’Argençola, organitza la 5a
Festa i Mercat del Tió.
El proper diumenge 6 de desembre, Clariana tornarà a
omplir-se de tions. Famílies
d’arreu de Catalunya ja si han
inscrit, per viure aquesta matinal que vol recuperar la tradició d’anar al bosc a buscar el
Tió i portar-lo cap a casa per
Nadal. Encara queden places
per participar-hi, podeu trobar
tota la informació per fer les
inscripcions a la web www.eltrill.org
També durant tot el matí i
obert a tothom es podrà visitar
el Mercat del Tió on hi podreu
trobar productes locals, de
proximitat i ecològics, així com
artesania feta a prop de casa.
Una bona opció de cara a les
festes de Nadal. El mercat estarà obert des de les 9 del matí
i fins a les 2 del migdia.

A partir de les 10 del matí: Esmorzar popular – botifarrada
A 2/4 de 1 del migdia: Presentació del conte “El Tió Aprèn a
cuidar-lo” a l’església de Santa Maria. La presentació anirà
a càrrec dels seus autors, tots
dos veïns d’Argençola. Són en
Ton Lloret Ortínez i en Martí
Garrancho Rico. El conte ens
presenta a dos científics estrangers, Max Palmerius i Frederich Inche, que van aterrar
un bon dia a Argençola on hi
van descobrir els tions i van
començar a fer-se preguntes sobre que era i com s’ho
feia aquest tronc que la gent
porta a casa seva per Nadal,
l’alimenta de fruita i galetes i
acaba cagant llaminadures i
regals per a tota la família. Al
llibre hi podreu trobar totes les
respostes per convertir-vos en
autèntics Cuidadors de tions.
El Trill i l’Ajuntament d’Argençola volen convidar tothom a
assistir-hi.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES
www.marcelclaramunt.com

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

tació agrària prioritària. El sindicat va treballar i aconseguir
ampliar les bonificacions a tots
els hereus els titulars d’Explotacions Agràries Prioritàries, i

no únicament als usufructuaris
o propietaris amb ple domini,
com succeïa amb anterioritat
a la reforma de la Llei de Successions del 2007.

Diumenge, Fira de Nadal a Copons
COPONS / LA VEU

Diumenge al matí tindrà lloc la
Fira de Nadal a Copons que
començarà a les 10 del matí i
s’allargarà fins a 2/4 de 3 de
la tarda.
Durant tot el matí podreu
gaudir de l’exposició i venda
de productes artesans i de
comerç de proximitat. A dos
quarts d’11 del matí els visitants podran fer la visita guia-

da “Copons, esplendor d’una
vila del s. XVIII”. En finalitzar
hi haurà coca per a tots els
participants.
També durant tot el matí es
podran dur a terme tallers infantils d’estrelles de Nadal,
d’arbres de Nadal i de sabó
artesà.
Un altre dels actes previstos per aquesta matinal és el
Concurs de postals de Nadal.
Tothom pot portar la seva pos-

tal de Nadal a la sala polivalent de Copons fins les 12 del
migdia i els assistents podran
votar les postals exposades.
Cap a la 1, es lliuraran els premis corresponents a tres categories: infantil de 5 a 8 anys,
infantil de 9 a 14 anys i adults
de 15 a 80 anys. Hi haurà un
premi per a cada categoria.
Les postals han de ser fetes a
mà en la tècnica que es vulgui
(no podran ser digitals).

El Consell Comarcal celebra la seva junta de
govern a Veciana
VECIANA / LA VEU

Amb la voluntat de conèixer
la realitat de la comarca i les
necessitats dels municipis i
la seva gent, la Junta de Govern del Consell Comarcal va
iniciar fa unes setmanes les
seves reunions itinerants per
apropar l’ens als consistoris
anoiencs.
En aquesta línia el passat
dilluns dia 30 de novembre
es va celebrar la tercera
d’aquestes reunions itinerants al municipi de Veciana. A l’arribada, el president,
vicepresidents i consellers
es van reunir amb l’alcalde,
Jordi Servitje per conèixer la
situació actual del municipi.
La trobada va servir d’una
banda per conèixer les necessitats,
problemàtiques,
projectes, ..., del consistori
i de l’altra, exposar i oferir
aquells serveis, col·laboració
i suport que es pot donar des
de la institució comarcal. Seguidament, i al mateix ajuntament, va tenir lloc la Junta de

Govern per tractar els temes
propis de l’ens comarcal.
La Junta de Govern està formada per el president, Xavier
Boquete, els vicepresidents,
David Alquézar Claramunt
(Vicepresident
Primer),
Marcel·lí Martorell i Font (Vi-

cepresident Segon), Xavier
Perez i Forné (Vicepresident
Tercer), Santi Broch i Miquel
(Vicepresident Quart), Maria
Sayavera i Seuba (Vicepresident Cinquè), i els consellers
Jaume Riba i Bayo i Joan
Serra i Muset.
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27a Cursa de l’Esquiador de la UECAnoia
Castellolí, 29 de novembre de 2015
Modalitat BTT (362 participants)
				
Cat-Pos. Cat.
Posició Nom
1 JAVIER JURADO SÁNCHEZ
01:27:18 Sènior M. 1
2 ROGER ARGELAGUER
01:27:20 Sènior M. 2
3 DAVID PALLARÈS GARCIA
01:35:34 Sènior M. 3
4 ALBERT TORRES CARLES
01:35:55 Veterà M. 1
5 IVAN LÓPEZ ULLOA
01:36:13 Sènior M. 4
6 ÒSCAR HUERTAS CASADO
01:36:54 Sènior M. 5
7 SEBAS SANTOS TABOADA
01:38:00 Sènior M. 6
8 TONI DIAZ LOPEZ
01:38:43 Sènior M. 7
9 CARLOS GOMERA MARTI
01:40:11 Sènior M. 8
10 TONI FERNANDEZ
01:40:29 Sènior M. 9
11 OTGER CLARAMUNT RIBA
01:41:04 Sènior M. 10
12 NIL GARCIA CASADO
01:42:02 Sènior M. 11
13 VICTOR GARCIA MORENO
01:42:55 Sènior M. 12
14 DAVID SEREROLS TORRAS
01:43:06 Sènior M. 13
15 MATEU FIGUEROLA IBARS
01:44:17 Sènior M. 14
16 ORIOL BADRENAS PEREZ
01:44:47 Sènior M. 15
17 GREGORI CÁMARA ÁVILA
01:44:48 Màster M. 1
18 ALEJANDRO FRANCO PEÑUELA 01:44:51 Veterà M. 2
19 ISIDRE GUIXÀ MARTÍ
01:45:09 Veterà M. 3
20 ARNAU BRIK CONTEL
01:45:28 Sènior M. 16
21 MANUEL DE LA ROSA
01:45:32 Veterà M. 4
22 MIQUEL CASALS SEGURA
01:46:00 Màster M. 2
23 DAVID LASCORZ MORENO
01:46:36 Sènior M. 17
24 TONY GARCÍA MÉNDEZ
01:46:51 Veterà M. 5
25 MARCEL REYMUNDI PEREYRA 01:47:33 Sènior M. 18
26 SANTI VILLAMURT MABRAS
01:47:55 Veterà M. 6
27 DANIEL FUENTES SÁNCHEZ
01:48:27 Sènior M. 19
28 ALVARO GALEOTE VELASCO
01:48:29 Sènior M. 20
29 RUBÉN NAVAS PÉREZ
01:49:25 Sènior M. 21
30 PAU RATÉS FIGUERAS
01:49:41 Veterà M. 7
31 DANIEL BAENA BALLESTA
01:50:08 Sènior M. 22
32 PEP RIBA PARELLADA
01:50:10 Màster M. 3
33 CARLOS CASTRO VILAR
01:50:14 Veterà M. 8
34 MARC PEREA ORDIALES
01:50:15 Sènior M. 23
35 GENIS LLORETA SALVADOR
01:50:57 Infantil M. 1
36 RAMON FREIXES BATALLA
01:50:59 Màster M. 4
37 PAU REIXACHS FERRER
01:51:34 Sènior M. 24
38 JOSEP CASTELLTORT SEGURA 01:51:58 Veterà M. 9
39 OSCAR MARIN PARDO
01:51:59 Veterà M. 10
40 BENITO MARTÍNEZ LÓPEZ
01:52:05 Sènior M. 25
41 LLUIS MARTINEZ GIRALDEZ
01:52:39 Veterà M. 11
42 PAU SERRA MORALES
01:52:51 Sènior M. 26
43 ERIC CASTELLÓ GARCIA
01:52:52 Sènior M. 27
44 RAFA GARCÍA MÉNDEZ
01:53:12 Sènior M. 28
45 EDUARD LOPE POCH
01:53:24 Sènior M. 29
46 TONI FLORES GONZALEZ
01:54:22 Màster M. 5
47 JAUME CANELA LLORENS
01:54:28 Veterà M. 12
48 DAVID BLASCO TOMÀS
01:54:43 Sènior M. 30
49 JAIRO PASTRANA LATORRE
01:55:18 Sènior M. 31
50 CARLOS RAMOS LATORRE
01:55:35 Veterà M. 13
51 JOSE ROQUE RIOS CUADROS
01:55:37 Màster M. 6
52 EMILI FONT FARRÉ
01:55:46 Juvenil M. 1
53 CARLOS RIBAS SANZ
01:56:33 Màster M. 7
54 MARC INIESTA CODESAL
01:56:59 Sènior M. 32
55 ÀNGEL NEVADO PLATERO
01:57:51 Sènior M. 33
56 FRAN JIMENEZ SANCHEZ
01:58:06 Sènior M. 34
57 PEDRO GODOY JIMÉNEZ
01:58:07 Sènior M. 35
58 ALBERT PRADAS MARTÍNEZ
01:58:11 Sènior M. 36
59 BERNAT SANZ PINEDA
01:58:12 Sènior M. 37
60 JOSE LUIS MARIN LALMOLDA
01:58:30 Veterà M. 14
61 ENRIC CUCURELLA BORRÀS
01:58:32 Veterà M. 15
62 DAVID SEGURA CHECA
01:58:48 Sènior M. 38
63 MARC PÉREZ DANÉS
01:58:48 Infantil M. 2
64 GERARD GUAL GRADO
01:58:49 Sènior M. 39
65 DENIS BAUTISTA DIAZ
01:58:49 Sènior M. 40
66 JULIO CRUZ HERNANDEZ
01:58:50 Sènior M. 41
67 JOAQUIM JUVERT TORRAS
01:58:54 Màster M. 8
68 ISMAEL TERRON ROMERO
01:58:54 Sènior M. 42
69 JOAN CARDÚS
01:59:37 Sènior M. 43
70 OSCAR MARQUEZ PEREZ
01:59:54 Veterà M. 16
71 ORIOL ALBERO FONS
01:59:59 Sènior M. 44
72 MIQUEL SOLÉ VILANOVA
02:00:00 Màster M. 9
73 PERE DEVESA FLORENSA
02:00:02 Veterà M. 17
74 TONI RIBALTA ESTEVE
02:01:19 Màster M. 10
75 JOSEP CASES BERTRAN
02:01:20 Sènior M. 45
76 MARC MIRANDA BUXONAT
02:01:21 Sènior M. 46
77 SERGI LAMPREAVE CARRERAS 02:01:22 Sènior M. 47

78 NOEMI MORENO CASTAÑEDA
79 DAVID JIMÉNEZ ALONSO
80 TONI RENTERO MARTIN
81 CARLOS PÉREZ FERNÁNDEZ
82 SERGI ROBLES LOPEZ
83 PABLO MORENO CRUZ
84 ALBERTO CASADO MORENO
85 JORDI PONS ROVIRA
86 RUBEN OLIVA ALIBAU
87 XAVI LLACUNA PUIG
88 ANTONIO MUÑIZ GONZALEZ
89 PEP SUÑÉ PEREZ
90 PERE ROIG ESTEBAN
91 DANIEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ
92 JOAN MORATILLA CAPAPE
93 MANUEL DE LA FUENTE PLAZA
94 BLAI YÉBENES LÓPEZ
95 FRAN SALMERON GONZALEZ
96 RICARD FONT MOLINS
97 RICARD MAS TUDÓ
98 JORDI IBAÑEZ PARETA
99 XAVI PAGÈS ORTIZ
100 JORDI MORAGAS GOMAR
101 SALVADOR VALLS RUIZ
102 LLUIS POL ENRICH
103 ALBERT SOLE SALCEDO
104 LUIS JIMENEZ MONTES
105 JOAN JARDÍ MASSANA
106 JOSE LUIS ANDREU SANCHEZ
107 JORDI AMBRÒS ALEMANY
108 JORDI VILA REGI
109 JAVIER BRAVO MARCHENA
110 JUAN ARJONA SÁNCHEZ
111 JAVI MARTINEZ FERNANDEZ
112 MÀRIUS TORRES LEGASPI
113 JOSE MARIA VALERO SANCHEZ
114 ANTONIO SERRANO ALCALA
115 JOSEP CASALS PUIGGROS
116 GUILLEM CUSÓ LÓPEZ
117 HECTOR MATA BERNABE
118 SANTI MUÑOZ ALBA
119 JOAN SANCHEZ SANCHEZ
120 DAVID MUÑOZ CALVET
121 BERNAT DUQUE VALIENTE
122 JOAN SOLE PORTI
123 FELIPE ARCAS PEREZ
124 JOSE SANCHEZ SANCHEZ
125 JOAN PÉREZ VALIENTE
126 JORDI BESORA I NAVAS
127 MARC VALL FERRER

02:01:25
02:01:37
02:01:48
02:01:49
02:01:58
02:01:59
02:02:00
02:02:30
02:02:32
02:03:29
02:04:12
02:04:15
02:04:15
02:04:19
02:04:37
02:05:11
02:05:12
02:05:29
02:05:43
02:05:54
02:05:55
02:06:34
02:06:37
02:06:47
02:06:48
02:06:49
02:06:52
02:06:55
02:07:26
02:07:47
02:08:05
02:08:23
02:08:48
02:09:40
02:10:06
02:10:29
02:10:30
02:10:31
02:10:32
02:10:41
02:10:44
02:10:47
02:10:48
02:10:48
02:10:49
02:10:51
02:11:57
02:12:00
02:12:47
02:12:47

Sènior F.
Veterà M.
Veterà M.
Juvenil M.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior M.
Veterà M.
Veterà M.
Veterà M.
Màster M.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior M.
Veterà M.
Màster M.
Veterà M.
Juvenil M.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior M.
Veterà M.
Veterà M.
Veterà M.
Sènior M.
Sènior M.
Veterà M.
Màster M.
Veterà M.
Veterà M.
Sènior M.
Màster M.
Sènior M.
Sènior M.
Veterà M.
Sènior M.
Màster M.
Sènior M.
Veterà M.
Veterà M.
Veterà M.
Infantil M.
Juvenil M.
Sènior M.
Màster M.
Veterà M.
Veterà M.
Sènior M.
Sènior M.

1
18
19
2
48
49
50
20
21
22
11
51
52
53
54
23
12
24
3
55
56
57
25
26
27
58
59
28
13
29
30
60
14
61
62
31
63
15
64
32
33
34
3
4
65
16
35
36
66
67

128 JOSE CARLOS DURO TORRES
129 JORDI LASCORZ MORENO
130 XISCO FERRERA MARTÍNEZ
131 MARTÍ TORT CLARAMUNT
132 LUIS ALONSO TORRADO TRIGO
133 ALONSO BRAVO NAVIA
134 XAVI TORT BISBAL
135 JUAN CARLOS MORENO RECIO
136 JOSE ANGEL LOPEZ FREIJE
137 ANTONI FÀBREGAS BUJONS
138 DAVID MUÑOZ SÁNCHEZ
139 JOAQUIM FONT CANYELLES
140 JUAN C. HERNÁNDEZ SAMSÓ
141 IVAN PONCE LUJAN
142 JOSE SANCHEZ HERNANDEZ
143 SAMUEL DELGADO NIETO
144 ALEX SABUQUILLO PAREJO
145 MARC SABUQUILLO PAREJO
146 IVAN GIL PEREZ
147 ALVARO ALDEA HARO
148 AITOR ASTIGARRAGA HARO
149 JORGE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
150 DAVID SIDERA PORTELA
151 OSCAR GALAN SANTANO
152 JAIME BALASCH CASAS
153 GUILLAUME ACHARD
154 MERITXELL OBRADORS
155 ERIK QUINTANA OLLE
156 MANEL FONT REULLÍ
157 JAVI ARÉVALO PRIETO
158 JAVIER HERNÁNDEZ MARTIMEZ
159 JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ
160 JAUME VALLS CURSELLAS
161 JOAN CENTELLAS ARMANTE
162 JOAN PUJOL GUILERA
163 ALBERT POLA REDONDO
164 JAVIER DUQUE FARRE
165 JOSEP CARLES COLAS
166 MARCELINO J PUCHOL ALBESA
167 KIKET PAREJA GONZALEZ
168 JESUS RUBIO ESCOBAR
169 FRANCESC ARGELICH
170 PACO VELASCO JEREZ
171 VICTOR JIMENEZ MENDOZA
172 JOSEP MA. MARTÍ CASES
173 GENIS VALLEJOS MATEOS
174 TONI ROJO BAJAULI
175 JOAN NINOT TRAUS
176 JORDI CONESA LACUEVA
177 JOSE LOPEZ LOPEZ

02:13:15
02:13:21
02:13:22
02:14:02
02:14:02
02:14:13
02:16:07
02:16:58
02:17:16
02:18:24
02:19:20
02:19:24
02:19:56
02:19:57
02:19:58
02:20:15
02:20:17
02:20:43
02:20:49
02:20:55
02:20:58
02:20:59
02:21:40
02:21:41
02:22:11
02:22:12
02:22:16
02:22:16
02:22:34
02:22:37
02:22:49
02:22:57
02:24:04
02:24:13
02:25:31
02:25:57
02:26:15
02:26:22
02:27:05
02:27:11
02:27:26
02:27:58
02:28:50
02:28:56
02:28:59
02:29:02
02:29:03
02:29:03
02:29:05
02:29:05

Veterà M.
Sènior M.
Veterà M.
Veterà M.
Sènior M.
Veterà M.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior M.
Veterà M.
Sènior M.
Sènior M.
Veterà M.
Sènior M.
Veterà M.
Sènior M.
Infantil M.
Juvenil M.
Veterà M.
Veterà M.
Veterà M.
Veterà M.
Sènior M.
Veterà M.
Màster M.
Sènior M.
Sènior F.
Sènior M.
Veterà M.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior M.
Veterà M.
Màster M.
Sènior M.
Veterà M.
Màster M.
Màster M.
Veterà M.
Sènior M.
Veterà M.
Veterà M.
Sènior M.
Veterà M.
Màster M.
Màster M.
Veterà M.
Sènior M.
Veterà M.

37
68
38
39
69
40
70
71
72
41
73
74
42
75
43
76
4
5
44
45
46
47
77
48
17
78
2
79
49
80
81
82
83
50
18
84
51
19
20
52
85
53
54
86
55
21
22
56
87
57
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178 ALBERT BALBOA PUIGMAL
179 LLUÍS AGUILÀ PERRAMON
180 JOAN ESPINA BALTASAR
181 XAVIER LOPEZ GUTIERREZ
182 SALVADOR GARCIA HIDALGO
183 ROGER FERRER VIDAL
184 LLUIS GRAU GIL
185 FRANCISCO BELLO GUERRA
186 FRANÇESC DE CASTELLARNAU
187 TONI MARÍN FARRERAS
188 JAVIER HIDALGO HERNANDO
189 TOMAS MORON POSTIGO
190 VICTORIANO NIETO SERRA
191 ROGER ALEMANY FERNANDEZ
192 FEDERICO RODRÍGUEZ
193 DANIEL RUIZ COBO
194 JOSEP MARIA BISBAL ALANDI
195 JULIAN GODOY CARMONA
196 MARC LLUÍS LÓPEZ GARCÍA
197 JOSEP ABANTE CAMPMANY
198 MARC GARCIA ESTEVE
199 JOSEP MARIA BAS COLLADO
200 SUSANNA SAEZ CATLLA
201 DAVID PEREZ CABALLERO
202 IÑAKI PEREA BASCON
203 DANI ORDÓÑEZ BERNAL
204 JUAN LUIS GONZALEZ GUILLEN
205 MIGUEL A. SENAR SOBREVÍA
206 ABDÓN SOCÍAS RÍOS
207 BENITO SERRANO NICOLAS
208 XAVIER SEUBA BRU
209 JORDI MORERA MAS
210 JORDI MARTÍN SALMERÓN
211 MIGUEL OLMO ORELLANA
212 CESC ALCARAZ
213 DAVID GABARRÓ VIÑALS
214 MANUEL LIZARÁN ROMERO
215 LALO GANDIA
216 RAFAEL VALE NUEVA SALAS
217 JORDI CASALS GALAN
218 MARCEL MONCLÚS CARBONELL
219 WILSON M. GUERRA JORGE
220 PABLO ANTOLÍN
221 PEDRO LECHUGA GARCÍA
222 JOSÉ IGNACIO CUESTA RUIZ
223 ANTONIO SABUQUILLO PEREZ
224 PEDRO MIGUEL GUERRERO
225 IMMA ESTANY MORROS
226 SERGIO RUIZ JUAN
227 JORDI ARIBAU LÓPEZ
228 CARLOS RUIZ PEÑALBA
229 JOAN PUIGGROS CASAS
230 CARLOS FERNANDEZ HDEZ
231 SALVADOR VIDAL RIBAS
232 MARCELLO MEDDA
233 JOAN SALA RIBALTA
234 PERE SELLÉS HORTET
235 MIGUEL ÁNGEL FENOY PLAZA
236 DANI DÍAZ QUINTANA
237 TON VILA ROSET
238 JOSEP M. COMAPOSADA RIUS
239 JOSE MANUEL SALVADOR JUAN
240 LUIS ESTEBAN LUTHAR LÓPEZ
241 JOSEP PELFORT BERNALDEZ
242 JOSE LUIS MUÑOZ BUJAN
243 JESÚS MAÑAS SERÓN
244 FRANCISCO SÁNCHEZ GARCÍA
245 JORDI VALLE VAZQUEZ
246 POL SORIANO TORIBIO
247 QUIM RAMOS I MAYOR
248 SALVADOR PÉREZ CASTRO
249 ISMAEL CASELLAS ESTEVEZ
250 LLUIS ROS AMETLLER
251 ELISABET DANÉS OLIVER
252 FCO.JAVIER LOPEZ JIMENEZ
253 OSCAR ELENO AGUDO
254 DANIEL MAESTRE LOZANO
255 ANTONIO SUJAR BAUTISTA
256 GENÍS ZAMORA VELO
257 JOSÉ A GAVILÁN ANDRÉS
258 PABLO LOPEZ VICENTE
259 ANA M. BASTIDAS NARVAEZ
260 BERENGUER HIDALGO VILA
261 RAFA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
262 JUAN JOSE ASENSIO GARCIA
263 JONATHAN POCH PÉREZ
264 ANTONIO MIRANDA LOPEZ
265 ALBA CALVES PAREJA

02:29:06
02:29:09
02:29:10
02:29:16
02:29:35
02:29:37
02:29:39
02:29:41
02:29:43
02:30:24
02:30:36
02:31:03
02:31:18
02:31:32
02:31:37
02:31:44
02:32:08
02:32:10
02:32:11
02:32:56
02:32:57
02:33:01
02:33:01
02:33:03
02:33:03
02:33:06
02:33:09
02:33:51
02:33:56
02:34:03
02:34:41
02:34:46
02:35:24
02:35:59
02:36:04
02:36:04
02:36:06
02:36:09
02:36:25
02:36:44
02:36:46
02:37:02
02:37:27
02:37:28
02:37:42
02:37:46
02:38:04
02:38:07
02:38:15
02:38:17
02:38:28
02:38:29
02:39:32
02:39:35
02:40:08
02:40:38
02:40:41
02:41:01
02:41:03
02:42:03
02:43:11
02:44:37
02:44:40
02:45:20
02:45:45
02:45:46
02:45:54
02:46:26
02:46:31
02:46:44
02:47:13
02:48:00
02:48:03
02:48:27
02:48:29
02:48:46
02:48:47
02:48:48
02:48:53
02:48:54
02:48:56
02:49:00
02:49:22
02:49:34
02:52:57
02:53:58
02:54:03
02:54:03

Veterà M. 58
Veterà M. 59
Sènior M. 88
Sènior M. 89
Veterà M. 60
Infantil M. 5
Veterà M. 61
Sènior M. 90
Màster M. 23
Sènior M. 91
Sènior M. 92
Veterà M. 62
Màster M. 24
Veterà M. 63
Veterà M. 64
Sènior M. 93
Sènior M. 94
Veterà M. 65
Veterà M. 66
Màster M. 25
Veterà M. 67
Sènior M. 95
Veterà F. 1
Sènior M. 96
Màster M. 26
Sènior M. 97
Veterà M. 68
Veterà M. 69
Veterà M. 70
Veterà M. 71
Veterà M. 72
Veterà M. 73
Veterà M. 74
Veterà M. 75
Veterà M. 76
Veterà M. 77
Màster M. 27
Veterà M. 78
Veterà M. 79
Sènior M. 98
Sènior M. 99
Sènior M.100
Sènior M.101
Màster M. 28
Màster M. 29
Veterà M. 80
Màster M. 30
Màster F. 1
Sènior M.102
Sènior M.103
Sènior M.104
Màster M. 31
Sènior M.105
Màster M. 32
Sènior M.106
Màster M. 33
Màster M. 34
Veterà M. 81
Veterà M. 82
Infantil M. 6
Veterà M. 83
Sènior M.107
Veterà M. 84
Veterà M. 85
Veterà M. 86
Veterà M. 87
Màster M. 35
Sènior M.108
Sènior M.109
Màster M. 36
Màster M. 37
Veterà M. 88
Màster M. 38
Veterà F. 2
Sènior M. 110
Sènior M. 111
Veterà M. 89
Sènior M. 112
Sènior M. 113
Veterà M. 90
Sènior M. 114
Sènior F. 3
Sènior M. 115
Veterà M. 91
Veterà M. 92
Sènior M. 116
Sènior M. 117
Sènior F. 4

266 OSCAR FONT ROCA
267 JOAN A LAMPREAVE CARRERAS
268 JUAN HERNÁNDEZ CAMPO
269 ALBERTO JORRILLO JORDANO
270 JOSE A GARRIDO CAMPOS
271 MARTA CASALS GALAN
272 FERRAN FOIXENCH MORA
273 DAVID BADIA SENDRA
274 JORDI PERA LLOBEROLA
275 MARIANO RAÚL SEGADO
276 BÀRBARA ORTUÑO ESCRIU
277 XAVIER CORTÉS CANO
278 ROBERT RIBAS NAVAS
278 FRANCESC BADIA PAREDES
280 CARLOS SABADO NONE
281 PEDRO LUIS SOLIS CRUZ
282 JOSÉ RAMÓN CORREA
283 NESTOR GARRIGA RIU
284 RAUL VENTURA LINUESA
285 PERE ASTASIO GARCÍA
286 RODRIGO ESPEJO PONCE
287 JUAN ANTONIO LOZANO RUBIO
288 JOAN GRANÉ FONT
289 PAU RATÉS FIGUERAS
290 MANEL SALAS RODA
291 GERARD SOTO ABELLAN
292 DANI PAUN
293 JORDI PARRAGA SERRANO
294 DAVID IBAÑEZ HILA
295 JOSE M. BENJUMEA CASAS
296 MANUEL JIMÉNEZ CONTRERAS
297 ENRIQUE LUQUE ORTEGA
298 ROBERT PULIDO
299 SEBASTIAN BROCAL ORTEGA
300 EDUARDO ORTEGA PÉREZ
301 JOSEP PARCERISAS SERRA
302 DOMÈNEC DE SANT NICOLÀS
303 JOSE L. GARCIA BARRACHINA
304 JORDI PALAU JUNQUERO
305 JOAN RABELL CARULLA
306 JOSEP COLOMAR HERGUIDO
307 DAVID GONZALO LUQUE
308 JUANJO RAMIREZ VAZQUEZ
309 IVAN SEFERIAN
310 CARLES MONCADA ARNAU
311 JAVIER FERNÁNDEZ TRUJILLO
312 XAVIER CABALLÉ NAVARRO
313 DANIEL SÁNCHEZ
314 MANUEL MERIDA

02:54:04
02:54:32
02:54:34
02:54:36
02:55:20
02:56:02
02:56:03
02:56:38
02:56:44
02:56:54
02:57:14
02:57:14
02:57:15
02:57:15
02:57:54
02:58:49
03:01:13
03:01:54
03:01:55
03:04:43
03:04:58
03:05:01
03:06:00
03:06:00
03:06:02
03:06:04
03:06:05
03:06:45
03:07:07
03:07:08
03:09:11
03:09:20
03:10:25
03:10:29
03:10:53
03:12:01
03:12:07
03:12:42
03:12:44
03:12:56
03:15:15
03:17:27
03:17:28
03:17:30
03:17:30
03:17:31
03:17:47
03:18:14
03:18:14

Veterà M. 93
Veterà M. 94
Màster M. 39
Veterà M. 95
Màster M. 40
Sènior F. 5
Sènior M. 118
Màster M. 41
Sènior M. 119
Sènior M.120
Veterà F. 3
Veterà M. 96
Veterà M. 97
Sènior M.121
Màster M. 42
Veterà M. 98
Veterà M. 99
Veterà M.100
Veterà M.101
Veterà M.102
Veterà M.103
Veterà M.104
Veterà M.105
Veterà M.106
Veterà M.107
Sènior M.122
Sènior M.123
Veterà M.108
Veterà M.109
Veterà M. 110
Màster M. 43
Veterà M. 111
Veterà M. 112
Màster M. 44
Sènior M.124
Màster M. 45
Màster M. 46
Sènior M.125
Sènior M.126
Màster M. 47
Veterà M. 113
Veterà M. 114
Màster M. 48
Sènior M.127
Veterà M. 115
Veterà M. 116
Sènior M.128
Veterà M. 117
Sènior M.129

D E L’A N O IA

315 JULIAN NAVARRO GARCIA
316 JORDI MONROIG BALLESTEROS
317 MARCOS PUNSA GARCIA
318 BENITO PEDRAJAS REDONDO
319 JOSE RUIZ
320 CARLOS APARICIO SOLER
321 FCO. JAVIER ROMERO
322 RAUL GALLEGO FERRAN
323 JOSEP ISART MARGARIT
324 RAMON MANGOT CANALS
325 JERONI DALMAU SANZ
326 JORDI VILA SAFONT
327 JORDI PI OLIVER
328 SERGIO PERAL AMO
329 PEDRO LAGEN SANCHEZ
330 TIMOTEO GAZAPO LIBERAL
331 IVAN GAZAPO PEREZ
332 ERNEST CARNER JUNYENT
333 CARLOS HERRANZ LÓPEZ
334 MARC GALAN ALEU
335 RICARD BARRIGA
336 PEDRO LOPEZ HERNANDEZ
337 RAMON ALEMANY LLENAS
338 CARLOS HERAS RODRIGUEZ
339 RUBÉN LÓPEZ CARREÑO
340 JAVI FIGUERAS PIÑERO
341 XAVIER MORROS SEGARRA
342 JOSE LIEBANA RODRIGUEZ
343 BERTA AGUIRRE NOGUERA
344 TXUS ETAYO SANCHO
345 JOAQUIM GRAS GUIVERNAU
346 JOSE MARIA FERNANDEZ
347 JOSE M. CASTELLON FANES
348 CARLOS RAMIREZ MOLINA
349 JOAN MIQUEL ROYO ALVAREZ
350 JORDI MOLINA I LÓPEZ
351 CARME VILLALVA FRIAS
352 CARLES FAIGET PITARCH
353 JOAN VIDAL VALLES
354 MARC GANDIA COSTA
355 SANTIAGO SANCHEZ PASCUAL
356 ALEX REDON VIÑAS
357 ÓSCAR MOGOLLON LORES
358 JOSE LUIS GRANADOS PÉREZ
359 FRANCESC CORRAL SANCHEZ
360 ANNA QUIRANTES GARCIA
361 MIQUEL FORTUNY ABAD
362 RAMON ROIG OMEDES

Implantació del llibre digital
El centre sempre connectat
Recursos tecnològics per al centre
Disseny, instal.lació, reparació i certificació de xarxes

902 21 00 64

info@filnet.cat

www.filnet.cat

www.filnetworks.com

03:18:15
03:18:15
03:19:50
03:19:56
03:20:17
03:22:22
03:22:24
03:22:28
03:23:13
03:23:50
03:24:52
03:25:32
03:25:38
03:26:30
03:26:35
03:26:49
03:26:51
03:30:34
03:30:35
03:30:36
03:30:37
03:30:37
03:30:39
03:30:40
03:32:07
03:32:08
03:32:43
03:32:43
03:34:05
03:35:54
03:35:55
03:36:23
03:37:28
03:43:00
03:44:06
03:44:07
03:46:15
03:46:15
03:46:17
03:46:19
03:50:53
03:50:55
04:02:12
04:14:30
04:18:05
04:18:06
04:30:40
04:30:42

Veterà M. 118
Veterà M. 119
Sènior M.130
Veterà M.120
Veterà M.121
Veterà M.122
Veterà M.123
Veterà M.124
Veterà M.125
Màster M. 49
Veterà M.126
Veterà M.127
Sènior M.131
Sènior M.132
Màster M. 50
Màster M. 51
Sènior M.133
Màster M. 52
Veterà M.128
Sènior M.134
Sènior M.135
Sènior M.136
Màster M. 53
Veterà M.129
Sènior M.137
Sènior M.138
Sènior M.139
Màster M. 54
Juvenil F. 1
Veterà M.130
Veterà M.131
Veterà M.132
Màster M. 55
Sènior M.140
Màster M. 56
Veterà M.133
Màster F. 2
Sènior M.141
Veterà M.134
Sènior M.142
Veterà M.135
Sènior M.143
Veterà M.136
Veterà M.137
Veterà M.138
Veterà F. 4
Màster M. 57
Veterà M.139
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Modalitat Trail (303 participants)
				
Posició Nom
Cat-Pos. Cat.
1 SERGI SOLÉ GRAELLS
01:12:43 Sènior M. 1
2 DAVID ADAN FREIXES
01:14:21 Sènior M. 2
3 CARLES TORRENTS RDEZ.
01:18:28 Veterà M. 1
4 DAVID UROZ I SEGURA
01:19:32 Veterà M. 2
5 JOSEP M SEGURA CASTELLS
01:20:03 Sènior M. 3
6 ANGEL SEVILLA MARTOS
01:20:49 Veterà M. 3
7 QUIM VICH DIAZ-GUERRA
01:21:54 Juvenil M. 1
8 CARLOS FERNANDEZ DE DIOS 01:23:27 Sènior M. 4
9 JOAN COSTA PÉREZ
01:24:25 Sènior M. 5
10 NICO PASTOR VILLAGRASA
01:24:37 Sènior M. 6
11 GERARD BATET XAUS
01:25:44 Sènior M. 7
12 TONI CLEDERA PÉREZ
01:26:08 Sènior M. 8
13 ARTEMI CABALLE
01:26:34 Veterà M. 4
14 ANTONIO SANCHEZ ARRIBAS
01:27:42 Màster M. 1
15 JOSE M. FERNANDEZ PARRA
01:27:43 Sènior M. 9
16 EMILI FONT SANMIGUEL
01:27:47 Veterà M. 5
17 ISAAC SOARES CAPARROS
01:27:51 Sènior M. 10
18 JOAQUIN GRADOS GALAN
01:27:57 Màster M. 2
19 DÍDAC SAN JOSÉ ROMEU
01:28:09 Sènior M. 11
20 XAVI FORNER ESTEVE
01:28:22 Veterà M. 6
21 GERARD EROLES ORIOL
01:28:31 Juvenil M. 2
22 SERGI RECHE LAMOLLA
01:28:36 Sènior M. 12
23 JAVIER CABELLO REINA
01:28:36 Veterà M. 7
24 XAVI LÓPEZ CELEIRO
01:28:37 Sènior M. 13
25 DÍDAC MASIP MASÓ
01:28:53 Sènior M. 14
26 RAFAEL LAGUNA ACOSTA
01:28:58 Veterà M. 8
27 DAVID GARCIA HIDALGO
01:29:01 Sènior M. 15
28 JOSEP PIQUE ALECHA
01:29:10 Veterà M. 9
29 MARC ARACIL SALLES
01:29:36 Sènior M. 16
30 MIQUEL MAJADA RIBA
01:29:53 Veterà M. 10
31 JESUS REAL RODRIGUEZ
01:31:01 Veterà M. 11
32 VICTOR DIAZ LUQUE
01:31:20 Sènior M. 17
33 ALEX CARCELLER CABALLERO 01:31:28 Sènior M. 18
34 SANTIAGO POLO MARGINET
01:31:33 Sènior M. 19
35 SERGIO ASENSIO ROMERO
01:31:37 Sènior M. 20
36 JUANMA PALOMINO LORENZO 01:31:43 Sènior M. 21
37 DAVID NUÑEZ PUJOL
01:31:52 Veterà M. 12
38 CAMILO GRADOS GALAN
01:31:58 Màster M. 3
39 JULIAN ALONSO BENITO
01:32:16 Veterà M. 13
40 MIQUEL CASTILLO
01:32:46 Veterà M. 14
41 JAVIER ROMERO MARCOS
01:33:04 Veterà M. 15
42 IVAN TORRECILLAS MORENO
01:33:13 Sènior M. 22
43 JOAQUÍN SOTO RODRÍGUEZ
01:33:22 Màster M. 4
44 EDGAR BARRIONUEVO BURGOS 01:33:36 Sènior M. 23
45 IVAN PEÑA MONTES
01:34:09 Sènior M. 24
46 JOSEP MARTI ARRIBAS
01:34:16 Veterà M. 16
47 DAVID CALVO XAUS
01:34:23 Sènior M. 25
48 SERGI PEREZ PAEZ
01:34:24 Sènior M. 26
49 JOSEP ARMENGOL SAYAVERA 01:34:27 Sènior M. 27
50 JORDI CABEZAS FERNÁNDEZ
01:34:35 Sènior M. 28
51 TONI GALLEGO GRAU
01:34:37 Veterà M. 17
52 EDUARD RAMOS VERDÚ
01:34:40 Sènior M. 29
53 GONZALO VENTURA GRACIANO 01:34:44 Veterà M. 18
54 DAMIAN LLAMAS GARCIA
01:34:55 Sènior M. 30
55 RICARD VIVES TORRESCASANA 01:34:57 Veterà M. 19
56 DAVID AGUADO TERUEL
01:35:09 Sènior M. 31
57 ALBERT SOLÉ QUERALTÓ
01:35:13 Sènior M. 32
58 ALBERT PLANAS VIVES
01:35:14 Veterà M. 20
59 DANI CORDOBA
01:35:28 Sènior M. 33
60 JORDI VALLDAURA MATEU
01:35:36 Sènior M. 34
61 DAVID ABAD CULLERÉS
01:36:04 Sènior M. 35
62 ENRIC PUIG MONCUNILL
01:36:14 Sènior M. 36
63 DANIEL DEGRÀCIA ARNAU
01:36:21 Sènior M. 37
64 MARC NAFRÍA ROVIRA
01:36:46 Infantil M. 1
65 FRAN GARCÍA RUIZ
01:37:14 Veterà M. 21
66 DAVID ARMENGOL RECASENS 01:37:16 Veterà M. 22
67 LUIS LIMPO
01:37:20 Veterà M. 23
68 ORIOL BRUFAU I TORRENTS
01:37:31 Sènior M. 38
69 MIQUEL ROBERT VICH
01:37:33 Infantil M. 2
70 DAVID ESTRADA I SOLÉ
01:37:35 Veterà M. 24
71 JOAN PRIETO MARTOS
01:37:40 Sènior M. 39
72 CARLOTA DÍAZ-GUERRA PRATS 01:37:44 Infantil F. 1
73 ANTONIO SÁNCHEZ DIAZ
01:37:45 Veterà M. 25
74 JOSEP MARIA CALDERÓ BADIA 01:37:46 Sènior M. 40
75 JOSEP RÀMIA OLIVERAS
01:37:48 Màster M. 5
76 GIL TORNE SOLA
01:37:50 Sènior M. 41
77 FRANCISCO J. CASTELLANO
01:37:51 Sènior M. 42
78 JOSE MANUEL CLAVER ORTEGA 01:37:55 Sènior M. 43
79 JOSEP A. ROPERO GERMÁN
01:38:01 Màster M. 6
80 M TERESA SEGUES MORRAL
01:40:08 Màster F. 1
81 ALFONS VILA
01:40:19 Sènior M. 44
82 RAMON PRAT TOMÀS
01:40:46 Veterà M. 26
83 JOSE MARIA SANCHEZ DIAZ
01:40:54 Veterà M. 27
84 JÉSSICA RODRÍGUEZ MORENO 01:40:56 Sènior F. 1

85 CRISTINA BURÓN RODRÍGUEZ 01:40:59
86 EDUARD NAFRÍA MITJANS
01:41:13
87 MARTÍ RODRÍGUEZ VIDAL
01:41:28
88 JUAN SAEZ FERNANDEZ
01:41:29
89 XAVI MORENO BLANCO
01:42:02
90 JUANJO VIZARRO ACOSTA
01:42:03
91 MARCEL DRUGUET CARRERAS 01:42:07
92 ELISABET SEUBA HERNANDEZ 01:42:16
93 JOSEP MA MONTRAGULL
01:42:17
94 XAVIER TEIXIDÓ APARICIO
01:42:20
95 JAN BISBAL BELENGUER
01:42:25
96 RAMON VILADOT ORTIZ
01:42:32
97 PABLO SOLIS RUIZ
01:42:39
98 TERESA FORN MUNNÉ
01:42:48
99 CRISTOBAL MALDONADO
01:42:51
100 FRANCISCO CAMACHO REYES 01:42:53
101 DANI GUERRERO BADENAS
01:43:01
102 RAMON CODINA MASONS
01:43:16
103 AÏDA SOLÀ HERNÀNDEZ
01:43:43
104 FRANCESCA CABRE SALA
01:43:58
105 JORDI MUÑARCH COSTA
01:44:01
106 MANEL JULIAN TOUS
01:44:06
107 JOSE C. YÁÑEZ FERNÁNDEZ
01:44:09
108 JOSEP CASANELLAS
01:44:13
109 JOSEP SANAHUJA HUMET
01:44:18
110 ERNEST CUADRADO ALBA
01:44:28
111 DAVID ESTAPÉ MUÑOZ
01:44:34
112 DAVID DE LA ROSA ROJANO
01:44:44
113 CARLOS MEJIAS GARCIA
01:44:45
114 ANTONI SOLSONA RUIZ
01:44:51
115 DAVID RIBA
01:45:00
116 JAN PALOMERAS TORRAS
01:45:31
117 MARC LLANSANA RIBA
01:45:32
118 RAMON CASTELLÀ PIFARRÉ
01:45:42
119 RICARD PLAZA SENDRA
01:45:44
120 JUAN JOSE LUCAS ALMEIDA
01:45:51
121 RAMSES RODRIGUEZ RDEZ.
01:45:57
122 CÉSAR SEGURA GONZÁLEZ
01:45:57
123 JOAN CORAS CANALS
01:46:07
124 JORDI VILARRUBIAS NAUDEILLO 01:46:08
125 DAVID BUSQUETS CASTELLS
01:46:10
126 JOAN ZAMBRANO AMAT
01:46:10
127 ROBERT REY BENITO
01:46:16
128 JORDI JUMILLA SOLÀ
01:46:28
129 FIDEL COMPTE RABELL
01:46:40
130 JOAN ALMIRALL PRAT
01:47:03
131 ALBERT SOLE BELLVEHI
01:47:06
132 XAVIER CARLES TORT
01:47:10
133 RAMON PUIG VIDAL
01:47:14
134 IGNASI POCH VILLAPLANA
01:47:26
135 JOSE G. HINOJOSA BERROCAL 01:47:26
136 DANIEL ORTIZ NOLASCO
01:47:26
137 ROGER VILA MORROS
01:47:31
138 DANIEL MEDINA CARRIQUE
01:48:11
139 JUAN MUÑOZ LOPEZ
01:48:15
140 MARIA R. VALLDOSERA BISBAL 01:48:21

Sènior F.
Veterà M.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior M.
Infantil M.
Sènior F.
Veterà M.
Sènior M.
Infantil M.
Sènior M.
Sènior M.
Màster F.
Veterà M.
Màster M.
Sènior M.
Veterà M.
Sènior F.
Veterà F.
Veterà M.
Sènior M.
Màster M.
Sènior M.
Veterà M.
Veterà M.
Veterà M.
Sènior M.
Sènior M.
Veterà M.
Juvenil M.
Sènior M.
Sènior M.
Veterà M.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior M.
Veterà M.
Veterà M.
Sènior M.
Sènior M.
Veterà M.
Sènior M.
Veterà M.
Sènior M.
Veterà M.
Veterà M.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior M.
Veterà M.
Sènior M.
Veterà M.
Sènior F.

2
28
45
46
47
48
3
3
29
49
4
50
51
2
30
7
52
31
4
1
32
53
8
54
33
34
35
55
56
36
3
57
58
37
59
60
61
62
63
38
39
64
65
40
66
41
67
42
43
68
69
70
44
71
45
5

141 AXL FRANCIA
01:48:25
142 JUDITH CINCA NEGREIRA
01:48:34
143 DOMÈNEC HERNÁNDEZ
01:48:47
144 EVA IBAÑEZ HILA
01:49:19
145 TONI APARICIO SANZ
01:49:26
146 VANESSA GONZÁLEZ CAMPOS 01:49:26
147 FRANCESC CALÇADA I PAGÈS 01:49:34
148 DANI PUJOLÀ
01:49:35
149 DOLORS GRANADOS
01:49:58
150 JENINA SANCHEZ HERNANDEZ 01:49:58
151 KILIAN CAMPS PALMÉS
01:50:26
152 JORDI REIXACHS ROVIRA
01:51:42
153 JESUS CASTROVIEJO
01:51:43
154 JUAN A MUDARRA PÉREZ
01:51:49
155 JOSEP RUBINAT I SOTERAS
01:51:57
156 PAU COMPTE BASTIDA
01:52:00
157 JOSEP Mª TORRAS FARIGOLA
01:52:02
158 NORA BENZEKRI BENZEKRI
01:52:02
159 MIGUEL GARCÍA SALGADO
01:52:05
160 FRANCISCO JOSE GALINDO
01:52:12
161 MIA GUARDIET FREIXEDAS
01:52:14
162 JORDI MIQUEL ROS
01:52:15
163 JOAN OLIVA ARGELICH
01:52:16
164 RAMON SENDER RICH FEIXAS 01:52:22
165 DAVID MARTÍNEZ AGUILAR
01:52:33
166 RAQUEL CÓRDOBA CAÑETE
01:52:34
167 DAVID LÓPEZ JUÁREZ
01:52:42
168 MONTSE ASENSIO GARCIA
01:52:42
169 JUANJO GARCIA GONZALEZ
01:52:52
170 JOAN C. ARCE PARELLADA
01:52:55
171 ALBA DUQUE GONZALEZ
01:53:06
172 POL PUIG BIOSCA
01:53:07
173 ÀLEX ESTEVE VIVAS
01:53:22
174 MARIANO PAREDES
01:53:57
175 MARC BALCELLS GUMA
01:54:00
176 NIL SANZ MUSARRO
01:54:00
177 SANDRA GALLARDO COSTA
01:54:11
178 JOAN NOGUERA GONZALEZ
01:54:13
179 EMILI SOLER CASTELLTORT
01:54:18
180 FRANCISCO JAVIER DÍAZ
01:54:25
181 MOISES RUIZ CAMPOY
01:54:29
182 ELENA GONZÁLEZ QUIROGA
01:54:42
183 JOAN ROVIRA LLORACH
01:54:42
184 JORDI SALAT FERNANDEZ
01:55:04
185 GERARD GODO I PASCUAL
01:55:21
186 MARIA P. AGUILERA RODRIGUEZ 01:55:24
187 AINA RIVERO NAVARRO
01:55:24
188 JOSEP NAVARRO MONSERRAT 01:55:37
189 JUAN CARLOS LOPEZ MARTINEZ 01:55:55
190 JORDI SOLÀ BONET
01:56:08
191 JAN SOLÀ SOLERNOU
01:56:08
192 ROBERT CORRONS GAMISANS 01:56:15
193 RAFA MIR
01:56:16
194 MONTSE GÓMEZ VALVERDE
01:56:30
195 ANDRÉS MIR CALLEJAS
01:56:56
196 FRANCESC MARTÍNEZ MIRAS
01:57:06

Juvenil M.
Sènior F.
Sènior M.
Sènior F.
Sènior M.
Sènior F.
Veterà M.
Sènior M.
Sènior F.
Sènior F.
Veterà M.
Màster M.
Màster M.
Veterà M.
Veterà M.
Juvenil M.
Veterà M.
Sènior F.
Sènior M.
Veterà M.
Veterà M.
Veterà M.
Veterà M.
Veterà M.
Veterà M.
Veterà F.
Sènior M.
Veterà F.
Sènior M.
Veterà M.
Sènior F.
Infantil M.
Sènior M.
Veterà M.
Infantil M.
Infantil M.
Veterà F.
Màster M.
Màster M.
Sènior M.
Veterà M.
Sènior F.
Veterà M.
Màster M.
Veterà M.
Veterà F.
Infantil F.
Veterà M.
Màster M.
Sènior M.
Infantil M.
Màster M.
Veterà M.
Sènior F.
Sènior M.
Veterà M.

4
6
72
7
73
8
46
74
9
10
47
9
10
48
49
5
50
11
75
51
52
53
54
55
56
2
76
3
77
57
12
5
78
58
6
7
4
11
12
79
59
13
60
13
61
5
2
62
14
80
8
15
63
14
81
64

38

Cursa de l’Esquiador

DIVENDRES
4 de de desembre de 2015

197 NOE CHORDÀ DIEGO
01:57:08
198 OSCAR SOLA CAZORLA
01:57:09
199 MARTA REY BENITO
01:57:10
200 SONIA GUERRERO SÁNCHEZ
01:57:11
201 CARLOTA CARNER CARRER
01:57:16
202 RIGOL RIGOL
01:57:16
203 YANNICK RAMIS LLINARES
01:57:17
204 LLUIS RIBA CANYELLES
01:57:22
205 MANEL VENTURA GRACIANO
01:57:33
206 ALVARO GRANDAL RAMOS
01:57:48
207 JORDI MASMITJÀ SABATÉ
01:58:22
208 MOISÈS CASTELLS QUINTANA 01:58:40
209 ARNAU MUÑOZ MANCHA
01:58:47
210 CARLES MANCHA MARTÍN
01:58:48
211 RAMON BALCELLS PADRÓS
01:59:54
212 TONI MABRAS SALA
02:00:15
213 ARNALD PASCUAL VIDAL
02:00:16
214 MÍRIAM RIBA ROSSY
02:00:28
215 LUCA ALMIÑANA MORALES
02:00:30
216 ALFONS GUTIERREZ GARCIA
02:00:36
217 ARNAU FORNAGUERA ORPINELL 02:00:48
218 ÀNGEL HOM BAGÉ
02:00:55
219 SERGIO MOLINA QUINTO
02:01:04
220 ROGER PERRAMON LLORET
02:01:11
221 MARTI OLLE ESTRUCH
02:01:26
222 JORDI SOLÉ BUSQUETS
02:01:26
223 ENRIC GRIFE SINGLA
02:01:28
224 JORDI CAMINS JUST
02:01:33
225 VIDAL CHIVO FERNÁNDEZ
02:02:00
226 ALBERT CRUZ JULIÀ
02:02:06
227 CAMIL FOIX SANJUAN
02:02:12
228 JORGE FERNANDEZ SAAVEDRA 02:02:26
229 EDUARD BISBAL CARNER
02:02:42
230 EVA FARRÉS HERMIDA
02:02:45
231 CAROLA BALIU PIQUÉ
02:02:48
232 LAURA ICART FITÓ
02:02:48

Veterà F.
Veterà M.
Sènior F.
Sènior F.
Sènior F.
Sènior F.
Sènior M.
Màster M.
Màster M.
Veterà M.
Sènior M.
Veterà M.
Infantil M.
Sènior M.
Veterà M.
Veterà M.
Sènior M.
Juvenil F.
Sènior M.
Sènior M.
Infantil M.
Màster M.
Sènior M.
Sènior M.
Màster M.
Veterà M.
Sènior M.
Màster M.
Màster M.
Sènior M.
Màster M.
Veterà M.
Sènior M.
Veterà F.
Sènior F.
Sènior F.

6
65
15
16
17
18
82
16
17
66
83
67
9
84
68
69
85
1
86
87
10
18
88
89
19
70
90
20
21
91
22
71
92
7
19
20

233 NÚRIA MINGUET GINÉ
02:02:49
234 MIREIA FONTANET AMBRÒS
02:02:58
235 MONTSE VALLS PALOU
02:03:10
236 RAÚL VALLÉS SIERRA
02:03:31
237 PAU GONZALEZ RALUY
02:03:31
238 MARC GASSÓ TALLÓ
02:03:49
239 TONI RIPOLL ROIG
02:03:50
240 ALBERT BALCELLS PADULLÉS 02:04:18
241 MARTA TORRES NINOT
02:04:18
242 KRISTIAN OCAÑA SEGURA
02:04:20
243 SERGI ALONSO ROMERO
02:04:53
244 AGUSTÍ CASTELLÀ ARBÓS
02:05:08
245 MÒNICA RODRÍGUEZ MORENO 02:06:10
246 JAVIER VICH ENRICH
02:06:26
247 EDUARD RUBIO TORTOSA
02:06:44
248 PEÑI FLORES PASCUAL
02:06:47
249 ALFONSO RODRÍGUEZ MORENO 02:06:57
250 DAVID DELGADO VENDRELL
02:08:59
251 CARLES CASAJUANA URGELL
02:09:33
252 NURIA QUILEZ I FLORENSA
02:09:34
253 PILI MULLERAT FIGUERAS
02:09:49
254 MARISA SOLER MARGARIT
02:11:16
255 ANTONI FIGUERAS COSTA
02:11:16
256 ALBERTO SERRANO MILLA
02:11:37
257 JOEL SERRANO CIRIA
02:11:51
258 CRISTINA BALCELLS TALAVERA 02:12:15
259 MACARENA FERNANDEZ
02:12:16
260 ALBERT RUIZ FERNANDEZ
02:12:42
261 MIQUEL OLLE MAS
02:13:01
262 JOSEP CASAJUANA SOLER
02:13:18
263 MARIA ANGELES CASTILLO
02:14:00
264 MARC BALAGUER RIBALTA
02:14:44
265 JOSEP ROCA CENTELLAS
02:14:44
266 SANTI SANZ
02:14:52
267 HECTOR ALVAREZ VALER
02:15:54
268 JOSE M OSUNA RAMIREZ
02:15:56

Sènior F. 21
Sènior F. 22
Sènior F. 23
Sènior M. 93
Sènior M. 94
Sènior M. 95
Màster M. 23
Veterà M. 72
Sènior F. 24
Infantil M. 11
Sènior M. 96
Sènior M. 97
Sènior F. 25
Màster M. 24
Sènior M. 98
Sènior F. 26
Sènior M. 99
Sènior M.100
Sènior M.101
Infantil F. 3
Màster F. 3
Màster F. 4
Màster M. 25
Veterà M. 73
Juvenil M. 6
Veterà F. 8
Sènior F. 27
Sènior M.102
Veterà M. 74
Màster M. 26
Màster F. 5
Sènior M.103
Màster M. 27
Veterà M. 75
Sènior M.104
Sènior M.105

Modalitat Caminada (504 participants)
Posició Nom
1 VICENÇ GASCON SANCHEZ
01:41:19
2 JOSEP MARQUÈS ROSSELL
01:48:18
3 JOAN LLOVERAS ESTRADA
01:48:20
4 QUIM GASQUE LÓPEZ
01:48:20
5 DAVID BANQUÉ NAVARRO
01:48:27
6 MIGUEL ANGEL ARCHILLA
01:48:27
7 MAURIZIO RICCIO
01:48:30
8 CARLES PÉREZ MAÑOSAS
01:48:31
9 LUIS MORENO FERREIRA
01:49:57
10 MARC VILALTA CRUSELLAS
01:52:49
11 DAVID DEL AMOR CUETO
01:52:51
12 JOAN XAUS VALLÈS
01:56:32
13 JOEL DE LA FUENTE RDEZ.
01:56:32
14 SERGIO PARRA MUNUERA
01:56:37
15 ÓSCAR DE LA FUENTE
01:56:45
16 JAUME LLINARES CARULLA
01:56:48
17 JAUME BOQUERA SANCHEZ
01:59:30
18 ANA MORA CALLEJA
01:59:41
19 JAVI MARTIN FERNANDEZ
01:59:54
20 XAVIER FARNÓS VIVES
02:00:33
21 JUDIT CODINA OLIVA
02:06:42
22 CLARA PUIG MONCUNILL
02:06:43
23 MARIBEL RODRIGUEZ PUGA
02:08:38
24 MANEL MORERA SAGARRA
02:09:37
25 MONTSE BATLLE TUSET
02:09:39
26 PAU NINOT SEGURA
02:10:43
27 TONI BERTRAN MARGETS
02:11:41
28 YOLANDA ANGUIANO RICO
02:11:42
29 PEP LLOVERAS LLAVINA
02:11:44
30 ABEL ESTRADA ORTEGA
02:11:45
31 XAVIER MARIMON VILA
02:11:49
32 MARIA SABROSO OLIETE
02:12:30
33 MARC TRULLS FALGÀ
02:13:08
34 Mª MERCÈ VERA PARETA
02:14:09
35 EDUARD CÒDOL COMALLONGA 02:14:12
36 EDUARD VILAMAJOR BUSQUETS 02:16:41
37 MARIBEL FERRER BOSCH
02:16:42
38 VENTURA POZO GOMEZ
02:16:50
39 JOSEP MARIA VILAMAJO
02:17:00
40 JOAN C. NINOT REGORDOSA
02:17:22
41 ALBERT PARERA GODÓ
02:17:50
42 NATÀLIA MESALLES FLIX
02:18:49
43 MARTA BISBAL GONZALEZ
02:19:04
44 LLUIS SORIANO CASTAÑO
02:20:12
45 ALBERT ROIG SOLÀ
02:21:03
46 ESTER RUIZ MINGORANCE
02:21:06
47 MARIONA VILA ALVARO
02:21:08
48 MIREIA BOQUÉ HERMIDA
02:21:11

Cat-Pos. Cat.
Veterà M. 1
Màster M. 1
Juvenil M. 1
Veterà M. 2
Veterà M. 3
Veterà M. 4
Veterà M. 5
Màster M. 2
Màster M. 3
Sènior M. 1
Veterà M. 6
Màster M. 4
Infantil M. 1
Sènior M. 2
Veterà M. 7
Màster M. 5
Màster M. 6
Veterà F. 1
Veterà M. 8
Veterà M. 9
Sènior F. 1
Sènior F. 2
Veterà F. 2
Veterà M. 10
Sènior F. 3
Sènior M. 3
Màster M. 7
Veterà F. 3
Veterà M. 11
Veterà M. 12
Màster M. 8
Sènior F. 4
Veterà M. 13
Sènior F. 5
Sènior M. 4
Veterà M. 14
Màster F. 1
Veterà M. 15
Màster M. 9
Veterà M. 16
Infantil M. 2
Màster F. 2
Sènior F. 6
Veterà M. 17
Màster M. 10
Infantil F. 1
Infantil F. 2
Sènior F. 7

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
62
64
65
66
67
68
69
70

SÒNIA MAS I SOLÉ
CARMINA BASCOMPTE JORBA
ROMAN GIMFERRER
MERCEDES FERNÁNDEZ
JOSEP CANALS SALINAS
PILAR CANALEJO CADAHIA
ANA LOPEZ PUGA
ALBERTINA BENAVENTE RDEZ.
ROSA RAMON GARCIA
LLUÍS CARLES GIMFERRER
JORDI MIQUEL COSTA
CRISTINA BRU CLOTET
PEP BRU SEGURA
MIREIA SANCHEZ CARNER
LAURA SANCHEZ CARNER
ALBERT BASCOMPTE TOMAS
PILAR SERRANO PEREZ
M.MONTSERRAT ALAÑÁ
ARACELI TERRON PRIETO
JOAN VICENÇ PÉREZ VELA
MARIA FONT RENTERO
MANUEL NAVARRO ANIORTES

02:21:11
02:21:12
02:21:26
02:21:26
02:21:26
02:21:26
02:21:38
02:23:00
02:23:01
02:23:05
02:23:17
02:23:38
02:23:38
02:23:40
02:23:40
02:26:33
02:26:33
02:26:38
02:26:38
02:27:26
02:28:58
02:28:59

Sènior F.
Sènior F.
Màster M.
Màster F.
Màster M.
Màster F.
Veterà F.
Veterà F.
Màster F.
Màster M.
Veterà M.
Sènior F.
Veterà M.
Sènior F.
Sènior F.
Sènior M.
Sènior F.
Veterà F.
Veterà M.
Veterà M.
Veterà F.
Màster M.

8
9
11
3
12
4
4
5
5
13
18
10
19
11
11
5
13
6
20
21
7
14
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269 SALVADOR VIVES ALARI
02:16:05 Màster M. 28
270 JAIME MARTÍNEZ MARTÍNEZ
02:17:21 Veterà M. 76
271 DAMIÁN SALCEDO NUÑO
02:18:10 Veterà M. 77
272 JOSEP FLORENSA I CASAJUANA 02:19:20 Veterà M. 78
273 FREDERIC VALLBONA FARRÉ
02:19:34 Màster M. 29
274 DANI MULLERAT FIGUERAS
02:19:34 Màster M. 30
275 LAURA NUÑEZ SALA
02:21:25 Infantil F. 4
276 ONA MORERA BADIA
02:21:25 Infantil F. 5
277 MAR MULLERAT FIGUERAS
02:23:24 Màster F. 6
278 MARC GÓMEZ COLLADO
02:23:52 Sènior M.106
279 GUILLEM TORRALBAS GUMÀ
02:23:56 Juvenil M. 7
280 MONICA FERNANDEZ JIMENEZ 02:24:51 Sènior F. 28
281 TONI CINTAS CARREÑO
02:25:15 Veterà M. 79
282 ISIDRE MONNER BRES
02:25:16 Veterà M. 80
283 ANTONI RIUS CARRASCO
02:25:28 Màster M. 31
284 JOAN TOMÀS
02:25:59 Veterà M. 81
285 ÀLEX VALDÉS SAAVEDRA
02:25:59 Sènior M.107
286 RAMON PELEJA CUERVA
02:28:04 Màster M. 32
287 VÍCTOR BARROSO ROMERO
02:30:35 Sènior M.108
288 DAVID RODRIGUEZ MONTILLA
02:31:44 Veterà M. 82
289 CARLOS SÁNCHEZ MIRANDA
02:32:59 Sènior M.109
290 MARCK CARBONERO CASTILLO 02:35:50 Veterà M. 83
291 MONTSERRAT GRANDAL
02:36:12 Veterà F. 9
292 VANESA LOBO GUERRA
02:40:16 Sènior F. 29
293 SABRINA GONZALEZ FUERTES 02:40:49 Sènior F. 30
294 MAURICIO RODRIGUEZ
02:41:00 Sènior M. 110
295 ROSA TOVAR RODRIGUEZ
02:43:28 Veterà F. 10
296 AINA POCH GARCIA
02:45:00 Infantil F. 6
297 SERGI ALAYO GÓMEZ
02:45:13 Veterà M. 84
298 TERESITA SUREDA BOSCH
02:46:12 Màster F. 7
299 SARA PESO PESO
02:46:12 Sènior F. 31
300 DAVID PÉREZ PESO
02:48:06 Veterà M. 85
301 DESIREE RUBIO ESCOBAR
03:03:31 Veterà F. 11
302 OSCAR DEL PINO BELMONTE
03:03:36 Veterà M. 86
303 MARY CHECA DOMÍNGUEZ
03:21:45 Sènior F. 32
				
				

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

JORDI PORTA DILLET
ROGER MARSA GUILLEMAIN
BERNAT OLIVA JUBERT
JOAN V. CASTELL BALAGUER
XESCA VELA CARMONA
JORDI HERVÀS SOLÀ
ANTONI AURE SANCHEZ
PERE MARQUES RIPOLL
RAMON ALTARRIBA PRATS
ORIOL VILARRUBIAS MARTI
MIQUEL ROBERT SOTO
MONTSE FLORENSA IBÀÑEZ
CRISTINA COSTA SENDRA
ANNA COSTA SENDRA
JOAN MORROS POU
CARME MORENO ORDÓÑEZ
DOLORS MALLOFRÉ ALIÓ
AGUSTI JUDEZ VILELLA
FLORI MORALES ESCOBAR
INMA MIÑÉS GRACIA
RAMON BERENGUER MARTÍ
MERCÈ BERENGUER

un somriure i moltes solucions
ferreteria • bricolatge • jardineria • menage • ordenació • pintures...

www.gelou.cat

02:30:02
02:30:05
02:31:21
02:31:24
02:31:53
02:31:54
02:33:19
02:33:22
02:33:28
02:33:35
02:33:36
02:34:46
02:34:47
02:34:47
02:34:48
02:34:48
02:34:49
02:34:51
02:34:51
02:34:53
02:34:53
02:34:53

Veterà M.
Veterà M.
Infantil M.
Veterà M.
Veterà F.
Veterà M.
Màster M.
Màster M.
Infantil M.
Infantil M.
Màster M.
Veterà F.
Veterà F.
Sènior F.
Màster M.
Veterà F.
Veterà F.
Màster M.
Màster F.
Veterà F.
Màster M.
Sènior F.

22
23
3
24
8
25
15
16
4
5
17
9
10
14
18
11
12
19
6
13
20
15
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93 ROGER FREIXES RIBALTA
94 ORIOL ESTALELLA TOMAS
95 LAURA LEONÉS ELIAS
96 MERITXELL FREIXES RIBALTA
97 CARME MINGORANCE GARCÍA
98 ISMAEL RUIZ GARRANCHO
99 DOLORS MIRET TEIXIDO
100 RICARD TOMAS TORRENTS
101 PAU BÒRIA AGUILERA
102 ARACELI SILES MARTOS
103 JOSEP VIVES I ALOY
104 OLGA PONT JOVAL
105 LAURA TEBAS BENITO
106 CARLOS PADRO RUEDA
107 JOSEP MAS PLANELL
108 MARIA GIBERT RIBA
109 SIRA BOSCH
110 BRUNA CAELLES SORIANO
111 IGNASI MULET ALEGRE
112 RAÜL SIRVENT PARDELL
113 XAVIER MUÑOZ MANCHA
114 JOAN MANCHA CAMPS
115 NOEMI MOLIN LOZANO
116 NOELIA AGUILAR GARCIA
117 FRANCIS SANCHEZ GUERRERO
118 JUAN SOTO GUERRERO
119 SÍLVIA BACARDIT CANYELLES
120 FINA MORENO MEDINA
121 PEP PASCUAL CASTELLS
122 MARIA FONTELLES
123 JORDI BERNADET MUNNE
124 ROSA M. CAMPS CARBONELL
125 MONTSERRAT BADIA MATEU
126 JAN MORERA BADIA
127 JOSEP ADMETLLA MASERAS
128 PAU CAELLES SORIANO
129 IMMA JUBERT RUIZ
130 ASUN MARIMON
131 IMMA RIBA SAMARRA
132 LLUÍS BALSELLS CASANOVAS
133 FRANCESC MIQUEL CARPI
134 JORDI BALSELLS CASANOVAS
135 JORDI GABARRÓ LLOP
136 PEP TERRADELLAS VILALTA
137 XAVIER SEGARRA ROCH
138 FRANCESC TOMÀS VILA
139 LAURA NORVAISAITE
140 ANSELM ALÀS EROLES
141 CRISTIAN MÉNDEZ ESTRADA
142 CESCA ESTRADA ORTEGA
143 PEDRO LIZARTE FERNANDEZ
144 OSCAR DONAIRE MUÑOZ
145 IVAN CARRILLO MONTSERRAT
146 MARIONA RODRIGUEZ GARCIA
147 JOAN RODRIGUEZ GARCIA
148 JUAN M. RODRIGUEZ PUGA
149 ESTER RIBA RAMON
150 MIRTA MUNTANÉ MORERA
151 ALBERT GRAELLS FARRÉ
152 JAUME Ll. CALAFELL CANELA
153 MARINA CABEZAS FERNÁNDEZ
154 ALMUDENA FERNÁNDEZ VILAR
155 CARMEN FERNÁNDEZ VILAR
156 ARANTXA GARCÍA TERRON
157 CANDELARIA ROMERO
158 DAVID JIMENEZ ESTEVE
159 MARIA ALTARRIBA JIMÉNEZ
160 PILAR SALLÉS RUIZ
161 JAUME ARACIL COMPANY
162 ROSA GALOBART LORET
163 M TERESA MARTOS PEREZ
164 ZACARIAS MUDARRA PEREZ
165 SALVADOR PARERA GIRIBETS
166 ALEX CARRILLO LOPEZ
167 JOSE LÓPEZ FONT
168 JOSEP SERRA LLANSANA
169 JUDIT MURA CAUSA
170 SANDRA AGUILÓ ASTURIANO
171 JÚLIA VISCARRI EGIDO
172 JOANA RODRIGUEZ
173 CRISTINA AGUILERA NAVARRO
174 SANDRA PEREZ ORDOÑEZ
175 JAN SOLÉ ROMEU
176 GIL GABARRÓ GUAL
177 PEP SOLÉ TOMÀS
178 MARCO ARTIGAS ADELL
179 MARIO ARTIGAS GARCIA
180 ASIER ARTIGAS GARCIA
181 BERTA CASTELLS ESCUDERO

02:34:55
02:34:56
02:34:57
02:34:58
02:35:00
02:35:00
02:35:07
02:35:08
02:36:26
02:36:47
02:36:47
02:36:54
02:36:54
02:36:59
02:37:08
02:37:08
02:37:27
02:38:35
02:39:00
02:39:00
02:39:55
02:39:56
02:42:13
02:42:17
02:43:10
02:43:11
02:44:05
02:44:05
02:44:06
02:44:06
02:44:09
02:44:09
02:44:29
02:44:32
02:44:51
02:44:51
02:45:10
02:46:13
02:46:47
02:47:18
02:47:20
02:47:21
02:47:21
02:47:22
02:47:23
02:47:23
02:47:24
02:47:24
02:47:36
02:47:40
02:48:04
02:48:04
02:48:04
02:49:05
02:49:09
02:49:13
02:49:18
02:49:19
02:49:21
02:49:27
02:49:28
02:49:29
02:49:31
02:49:32
02:49:33
02:49:37
02:49:38
02:50:10
02:50:11
02:50:13
02:50:13
02:50:13
02:50:22
02:50:30
02:50:52
02:50:54
02:51:00
02:51:09
02:51:10
02:51:15
02:52:56
02:52:57
02:53:00
02:53:02
02:53:06
02:54:56
02:54:57
02:54:59
02:55:03

Sènior M.
Sènior M.
Sènior F.
Sènior F.
Veterà F.
Veterà M.
Màster F.
Màster M.
Infantil M.
Veterà F.
Màster M.
Sènior F.
Sènior F.
Màster M.
Màster M.
Màster F.
Sènior F.
Infantil F.
Sènior M.
Sènior M.
Infantil M.
Màster M.
Sènior F.
Sènior F.
Sènior M.
Màster M.
Sènior F.
Veterà F.
Veterà M.
Sènior F.
Màster M.
Màster F.
Veterà F.
Infantil M.
Màster M.
Infantil M.
Veterà F.
Màster F.
Màster F.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior F.
Màster M.
Sènior M.
Veterà F.
Veterà M.
Veterà M.
Veterà M.
Infantil F.
Infantil M.
Veterà M.
Sènior F.
Sènior F.
Sènior M.
Màster M.
Infantil F.
Sènior F.
Sènior F.
Sènior F.
Màster F.
Sènior M.
Sènior F.
Màster F.
Màster M.
Veterà F.
Veterà F.
Veterà M.
Veterà M.
Infantil M.
Sènior M.
Màster M.
Sènior F.
Sènior F.
Sènior F.
Veterà F.
Infantil F.
Infantil F.
Infantil M.
Infantil M.
Veterà M.
Veterà M.
Infantil M.
Infantil M.
Infantil F.

6
7
16
17
14
26
7
21
6
15
22
18
19
23
24
8
20
3
8
9
7
25
21
22
10
26
23
16
27
24
27
9
17
8
28
9
18
10
11
11
12
13
14
15
16
17
25
29
18
19
28
29
30
4
10
31
26
27
19
30
5
28
29
30
12
20
31
13
31
20
21
32
33
11
21
32
32
33
34
22
6
7
12
13
34
35
14
15
8

182 JAN BÒRIA AGUILERA
183 MARC CLARASÓ SENSERRICH
184 GEMMA FERNÁNDEZ MARTÍ
185 JUAN JOSÉ LARIOS VIERA
186 CARLOS ARNÁIZ GONZALEZ
187 MONTSE MONTFORT GUASCH
188 RAMON SOLÉ FARRÉS
189 OLGA BERGUA BERNADO
190 DOLORS VIVES ALOY
191 JORDI LUCAS RAMIREZ
192 ESTER LUCAS RAMIREZ
193 JOAN BLANCH COMPTA
194 JOSEP M. CANTOS SALES
195 FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ
196 ANGEL ENRICH CASULLERAS
197 SANTI RIGOL PARERA
198 MARIA QUERALTÓ CLARAMUNT
199 ÀNGELS QUERALTÓ CLARAM.
200 ESTHER FERNANDEZ
201 ROGER ISERN BARGUÈS
202 ROSA AIS PONS
203 GLORIA PUIG BOVET
204 LAIA ISERN BARGUÈS
205 JAUME BARGUÈS PINTÓ
206 GUSTAU ORTIZ RAMON
207 EMMA SANTANDREU RAURELL
208 ANTONI MATEU PIJOAN
209 GEMMA MARTINEZ MULA
210 Mª ELENA MARTÍNEZ GRADOS
211 JOSEFA DE DIOS FERNÁNDEZ
212 MARTÍN DE DIOS FERNÁNDEZ
213 SERGI ALONSO MORILLAS
214 MONTSERRAT. MORILLAS
215 JORDI GABARRÓ CASTELLTORT
216 BERTA SORRIBAS LÓPEZ
217 ANTONI SORRIBAS TORRES
218 ROSA MARIA JORBA TERMENS
219 ANGEL TOLEDO BOBADILLA
220 CONCEPCIÓ CAELLES
221 CARLA LLAVALL BATALLA
222 AIDA LLAVALL BATALLA
223 MAGDA BATALLA TOLOSA
224 KIKO LLAVALL ALPUENTE
225 MARTA LÓPEZ VIDAL
226 JOSE LUIS MANZANO LÓPEZ
227 ERIC PÉREZ LLERENA
228 KARIN LLERENA REYES
229 EVA BONA ANDRES
230 RAQUEL MUÑOZ PEÑALBA
231 PAQUITA IZQUIERDO CANAS
232 ANTÒNIA CUADROS HDEZ.
233 ANTONI PUJADÓ ESTANY
234 MARIA J. IZQUIERDO CANAS
235 MARIA INDIANO JARA
236 DAVID MORRAL BONASTRE
237 SARA MIGUEL CEA
238 MARTINA FORNER FABRES
239 TOMÁS BLASCO MONTERDE
240 JORDI REYES ARIAS
241 MERCÈ ESCUDERO FELIP
242 MIGUEL CARRERAS
243 TERESA MARTI GUIXA
244 ROCÍO EZQUERRO GIL
245 RAMSÉS LEGAZ BERBEL
246 LORENA SEGURA SOLE

02:55:15
02:55:16
02:55:28
02:56:06
02:56:07
02:56:22
02:56:25
02:57:34
02:57:42
02:58:01
02:58:01
02:58:11
02:58:11
02:58:22
02:58:22
02:58:23
02:58:27
02:58:28
02:58:29
02:58:39
02:58:39
02:58:40
02:58:41
02:58:41
02:58:50
02:58:51
02:58:53
02:58:55
02:58:56
02:58:57
02:59:00
03:00:05
03:00:07
03:00:28
03:01:30
03:01:30
03:02:30
03:02:50
03:02:53
03:03:02
03:03:03
03:03:03
03:03:04
03:03:29
03:03:29
03:03:33
03:03:34
03:03:36
03:03:38
03:03:42
03:03:42
03:03:46
03:03:46
03:03:50
03:03:51
03:03:52
03:03:52
03:03:53
03:03:54
03:03:55
03:03:55
03:03:59
03:04:04
03:04:06
03:04:08

Juvenil M.
Juvenil M.
Màster F.
Màster M.
Màster M.
Veterà F.
Veterà M.
Sènior F.
Veterà F.
Sènior M.
Sènior F.
Màster M.
Màster M.
Màster M.
Màster M.
Màster M.
Màster F.
Màster F.
Veterà F.
Sènior M.
Veterà F.
Sènior F.
Veterà F.
Màster M.
Màster M.
Veterà F.
Veterà M.
Sènior F.
Veterà F.
Màster F.
Màster M.
Infantil M.
Veterà F.
Màster M.
Infantil F.
Veterà M.
Màster F.
Màster M.
Veterà F.
Infantil F.
Infantil F.
Veterà F.
Veterà M.
Sènior F.
Sènior M.
Infantil M.
Sènior F.
Sènior F.
Sènior F.
Veterà F.
Màster F.
Màster M.
Màster F.
Màster F.
Veterà M.
Juvenil F.
Infantil F.
Màster M.
Veterà M.
Veterà F.
Veterà M.
Veterà F.
Sènior F.
Sènior M.
Sènior F.

2
3
14
33
34
23
36
35
24
22
36
35
36
37
38
39
15
16
25
23
26
37
27
40
41
28
37
38
29
17
42
16
30
43
9
38
18
44
31
10
11
32
39
39
24
17
40
41
42
33
19
45
20
21
40
1
12
46
41
34
42
35
43
25
44

DIVENDRES
4 de desembre de 2015

247 JORDI MARTINEZ I JOVE
248 MIQUEL MARSOL OMEDES
249 SUSANA ARAGON JOVAL
250 MONICA FERNANDEZ HDEZ.
251 ROSA TOMAS GABARRÓ
252 PILAR PICAZO NÚÑEZ
253 JAUME TORT BORREGA
254 CRISTINA SÁNCHEZ SANGÉS
255 FRANCESC GARCIA LLOPART
256 MARIA MISERACHS GALTÉS
257 PILAR ESTEVE ROCA
258 YOLANDA PASTOR FERNANDEZ
259 MERITXELL CERVERA MEDINA
260 DAVID TORRA MESTRE
261 MARISOL PÉREZ VELÁSCO
262 TRINI ONIEVA JIMÉNEZ
263 LAURA MIGUEL CEA
264 NÚRIA MENACHO PRATS
265 ANNA FORNER FABRES
266 ALEX MANUEL GARCIA MATOS
267 SILVIA VILALTA SERIOLS
268 DAVID PALOMARES GABAS
269 NICOLAS BOUVRAIN
270 ANA Mª JIMENEZ SANCHEZ
271 LUIS CASTRO GARCIA
272 CRISTINA FARSSAC VIDAL
273 XAVIER GONZALEZ BERZOSA
274 CRISTINA BERNALDEZ
275 JÚLIA CARMONA RAMONJOAN
276 GEMMA MARSAL PARCERISAS
277 CARLA ALBET LÓPEZ
278 MARIONA PARCERISAS MORIST
279 ANNA ARMENGOL MORELL
280 MARI GIMENEZ MARTINEZ
281 MAIRA GASET VILARÓ
282 ABRIL SANCHEZ VIDAL
283 RUT VIDAL FREIXAS
284 PILAR MAS FARRERAS
285 MERCE FREIXAS FREIXAS
286 PILAR LÓPEZ POLO
286 ANGELES CORREDERA GARCÍA
288 MONIKA VÁZQUEZ MUNJIA
289 VERA VICH SUSANNA
290 BERN VICH SUSANNA
291 ALINA SUSANNA LÓPEZ
292 ESTHER BALL GOMEZ
293 ANNA ESPINALT SUCARRATS
294 MAR CERVERA PAREJO
295 ANTONI GONZÁLEZ RUIZ
296 MARC CANALS TORRES
297 EVA RIERA TOMÀS
298 CRISTINA PONS PUIGGROS
299 MERCÈ VAQUERO ISART
300 DORI CARULLA SÁNCHEZ
301 ANTONIO HILA FERNÁNDEZ
302 CARME FORTUÑO ANGLERILL
303 JOAN COSTA COR
304 LAURA BALAGUER ORELLANA
305 MÒNICA VALLDEHORIOLA HOM
306 ROSA MERCADER VERDÉS
307 ORIOL ANDRADE SERRA
308 ANTONIA GALLARDO QUESADA
309 NURIA NAUDEILLO BONBARDO
310 JORDI VILARRUBIAS MAS
311 ROSA SANCHEZ CANO

03:04:08
03:04:11
03:04:12
03:04:12
03:04:14
03:04:28
03:04:32
03:04:32
03:05:15
03:06:36
03:06:40
03:07:08
03:07:08
03:08:27
03:08:29
03:08:31
03:09:13
03:09:14
03:09:17
03:09:26
03:09:27
03:09:28
03:09:59
03:10:02
03:10:02
03:10:03
03:10:04
03:10:05
03:10:31
03:10:32
03:10:32
03:10:32
03:10:56
03:10:57
03:10:57
03:11:26
03:11:27
03:11:29
03:11:30
03:11:38
03:11:38
03:11:39
03:13:06
03:13:06
03:13:08
03:13:08
03:13:19
03:13:20
03:13:21
03:13:23
03:13:23
03:13:23
03:13:24
03:13:24
03:13:25
03:13:26
03:13:27
03:13:28
03:13:29
03:13:30
03:13:34
03:13:40
03:13:57
03:13:58
03:14:25

39

Sènior M.
Sènior M.
Sènior F.
Sènior F.
Màster F.
Veterà F.
Sènior M.
Sènior F.
Màster M.
Veterà F.
Veterà F.
Veterà F.
Sènior F.
Sènior M.
Sènior F.
Màster F.
Sènior F.
Juvenil F.
Juvenil F.
Sènior M.
Sènior F.
Sènior M.
Veterà M.
Veterà F.
Veterà M.
Veterà F.
Veterà M.
Veterà F.
Infantil F.
Infantil F.
Infantil F.
Infantil F.
Veterà F.
Sènior F.
Sènior F.
Infantil F.
Sènior F.
Sènior F.
Màster F.
Veterà F.
Veterà F.
Veterà F.
Infantil F.
Infantil M.
Veterà F.
Veterà F.
Veterà F.
Sènior F.
Veterà M.
Veterà M.
Sènior F.
Màster F.
Veterà F.
Màster F.
Sènior M.
Veterà F.
Màster M.
Sènior F.
Sènior F.
Màster F.
Infantil M.
Màster F.
Màster F.
Màster M.
Veterà F.

Lluís Mir Pardo
ADVOCAT
Servei d’assessorament jurídic i gestió personal. Consultes a hores convingudes
Retir, 40 , 1r Pis. Tel. 93 237 42 01 - mail: luismir@icab.es - www.lmabogadosbarcelona.com

26
27
45
46
22
36
28
47
47
37
38
39
48
29
49
23
50
2
3
30
51
31
43
40
44
41
45
42
13
14
15
16
43
52
53
17
54
55
24
44
44
46
18
18
47
48
49
56
46
47
57
25
50
26
32
51
48
58
59
27
19
28
29
49
52

40

Cursa de l’Esquiador

DIVENDRES
4 de de desembre de 2015

312 LURDES SOTERAS PARELLADA
313 RAMONA BOLADERAS
314 ROSA PAREDES BORREGA
315 CARLA PUJADÓ PALÀ
316 MARIA PÉREZ PAREDES
317 GISELA GRANADO VALLS
318 ANNA VALLS FERRER
319 NURIA VALLS FERRER
320 JULIO ANDRADE ANDRADE
321 ADRIÀ ANDRADE SERRA
322 SERGIO LÓPEZ DOMÍNGUEZ
323 GERARD LOPEZ SERRA
324 ELISABET GUIXÀ
325 YOLANDA CRUZ PLANELL
326 CARME MARSÀ PINÓS
327 MONTSE MAS GORRERA
328 DAVID ROJAS ANTOLI
329 RAMÓN CRUCES GÓMEZ
330 ELISABETH MORERA CASTILLO
331 CRISTINA SAIZ BRUGUÉS
332 MARISA MORIST YAGÏ¿½E
333 JAUME MARSAL OLIVA
334 JENIFER RODRÍGUEZ PACHE
335 JUDITH GUERRERO FONT
336 AIDA VERA MORA
337 Mª ÀNGELS CUEVAS FARRÉS
338 EMMA SAIZ BRUGUÉS
339 LÍDIA JORBA PELEGRÍ
340 GLÒRIA SAIZ BRUGUÉS
341 TONI PUIGGROS CASAS
342 MERITXELL GÁMEZ SEVILLA
343 SANDRA NAVARRO
344 JOSEP A. CASTELLS SOLÉ
345 MARIONA CASTELLS
346 ROSA MARIA PRADES ALEMANY
347 MARIBEL GANAU VÁZQUEZ
348 LAURA PÉREZ PRADES
349 MIGUEL GIL ELVIRA
350 MERCEDES CAPILLA MOYANO
351 ISMAEL BORJA LAMA
352 SILVIA VAQUES PARTEGAS
353 GEMMA VAQUES PARTEGAS
354 MARIA MORENO SOLÉ
355 TRINIDAD HIDALGO
356 JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ
357 FRANCISCO RODRÍGUEZ
358 ESTÍBALIZ JIMÉNEZ CARO
359 SERGI RAMOS PUIG
360 JÚLIA RICO BERENGUER
361 RAQUEL PEREZ GOYE
362 MERITXELL PUIGGROS CASAS
363 SANDRA FÀBREGAS VICENTE
364 MONTSE OLIVAN CANUDAS
365 DOMENEC MARSAL
366 CESCA VAQUÉS PARTEGÀS
367 MARISOL OLIVA SEGURA
368 CONCEPCIO SABATE
369 JORDI PONS FONT
370 PERE MIÑARRO LOPEZ
371 PATRICI BADIA MAS
372 LLUC LAMPREAVE MIÑARRO
373 JUDIT MIÑARRO VILA
374 JOSE ANTONIO GOMEZ BLANCO
375 ONA GOMEZ BORDES
376 MONICA BORDES TABOADA
377 MARINA LOPERA ROMERO
378 MARIA ROSA CAROL ALONSO
379 JOAN JORNET PONS
380 FRANCESC MAÑE JORNET
381 LOURDES SOLÉ AMATLLER
382 JAUME RIBA RAMOS
383 MANUEL JUAN HERNÁNDEZ
384 ÀLEX RIBA ARCHILLA
385 ÒSCAR MEDINA CAPARRÓS
386 MONTSE MINGORANCE GARCIA
387 BARBARA FERNÁNDEZ PARERA
388 JAVIER CÁRCEL LOPEZ
389 MONTSE ALONSO ARANETA
390 ANA MADRID JIMÉNEZ
391 DIEGO M. OJEDA GONZALEZ
392 ANA BELEN RICA ROMERO
393 EDUARDO RUIZ RIO
394 ESPERANZA PRIETO SIMON
395 ELENA CASTILLA BUSTOS
396 PAQUITA CLAVER GALÁN
397 ALVARO CALVO DELGADO
398 CRISTINA RAMIREZ
399 MARCO A. RAMIREZ GARCIA
400 JOSE ANTONIO MADRID GARCÍA

03:14:26
03:14:28
03:15:06
03:15:07
03:15:07
03:15:35
03:15:37
03:15:38
03:16:07
03:16:07
03:16:22
03:16:24
03:18:02
03:18:02
03:18:04
03:18:05
03:18:06
03:18:06
03:18:27
03:18:28
03:18:55
03:18:58
03:19:11
03:19:12
03:19:12
03:19:12
03:19:19
03:19:21
03:19:24
03:20:22
03:21:35
03:21:35
03:21:39
03:21:39
03:21:51
03:21:52
03:21:52
03:22:09
03:22:52
03:22:52
03:23:15
03:23:16
03:23:53
03:23:55
03:24:00
03:24:02
03:24:23
03:24:24
03:24:24
03:24:26
03:24:39
03:24:45
03:24:47
03:24:49
03:24:49
03:24:50
03:24:52
03:25:05
03:25:06
03:25:07
03:25:10
03:25:10
03:25:42
03:25:44
03:25:45
03:26:41
03:26:47
03:26:57
03:27:03
03:27:36
03:28:01
03:28:02
03:28:02
03:28:03
03:28:04
03:28:04
03:28:04
03:28:04
03:28:05
03:28:06
03:28:07
03:28:08
03:28:08
03:28:09
03:28:10
03:28:10
03:28:10
03:28:11
03:28:11

Màster F.
Màster F.
Veterà F.
Juvenil F.
Sènior F.
Sènior F.
Màster F.
Veterà F.
Veterà M.
Juvenil M.
Sènior M.
Infantil M.
Sènior F.
Veterà F.
Veterà F.
Màster F.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior F.
Sènior F.
Màster F.
Màster M.
Sènior F.
Sènior F.
Sènior F.
Sènior F.
Sènior F.
Sènior F.
Sènior F.
Veterà M.
Sènior F.
Sènior F.
Veterà M.
Infantil F.
Màster F.
Veterà F.
Sènior F.
Màster M.
Sènior F.
Veterà M.
Veterà F.
Veterà F.
Màster F.
Màster F.
Màster M.
Màster M.
Sènior F.
Sènior M.
Veterà F.
Veterà F.
Veterà F.
Veterà F.
Veterà F.
Màster M.
Màster F.
Màster F.
Màster F.
Màster M.
Màster M.
Màster M.
Infantil M.
Sènior F.
Veterà M.
Infantil F.
Veterà F.
Sènior F.
Sènior F.
Veterà M.
Màster M.
Veterà F.
Màster M.
Màster M.
Sènior M.
Sènior M.
Veterà F.
Sènior F.
Sènior M.
Veterà F.
Sènior F.
Sènior M.
Sènior F.
Veterà M.
Sènior F.
Sènior F.
Veterà F.
Sènior M.
Sènior F.
Sènior M.
Màster M.

30
31
53
4
60
61
32
54
48
4
33
20
62
55
56
33
34
35
63
64
34
50
65
66
67
68
69
70
71
49
72
73
50
19
35
57
74
51
75
51
58
59
36
37
52
53
76
36
60
61
62
63
64
54
38
39
40
55
56
57
21
77
52
20
65
78
79
53
58
66
59
60
37
38
67
80
39
68
81
40
82
54
83
84
69
41
85
42
61

401 ALEXEI CALVO OSUNA
402 JOSE MARIA CALVO DELGADO
403 MONTSERRAT TALLÓ TARRAGÓ
404 JUAN JOSE YAGÜES
405 MONTSE ORDOÑEZ MORALES
406 ANNA AIS PONS
407 PEDRO CARVALHO CUNHA
408 ASSUMPTA MASMIQUEL
409 ANTONIO AIS RECHE
410 JOSEP MARIA BALIELLAS
411 RAMON OLIVA RIERA
412 MARIA CAELLES CASANOVAS
413 NIL CAELLES SORIANO
414 RAMONA SOLÉ RIUS
415 MERCÈ GONZÁLEZ MARTÍNEZ
416 M TERESA PORTA ISART
417 ANTONIO CAPITAN DIAZ
418 LOURDES SANCHEZ TOLEDO
419 AIDA SABI CARRASCO
420 LIDIA FERRER HIDALGO
421 XENIA VADILLO MARGARIT
422 IVAN CASADO FERNANDEZ
423 FRANCISCO MORENO FDEZ.
424 SARA RAMOS VAZQUEZ
425 JOSE AGUILERA SOLER
426 LIDIA RAMOS VAZQUEZ
427 ANABEL RAMIREZ GARCIA
428 GRISELDA ESCARDO AMBROS
429 MIQUEL MOLAS CANOVAS
430 MIQUEL GIL HERNÁNDEZ
431 MARTA ELVIRA ADARVE
432 AITOR PERTICA TORNER
433 CARLA PERTICA TORRENTS
434 LLUIS MORENO MONTANER
435 MIREIA VIDAL VALLS
436 BERTA MORENO AGUILERA
437 BERTA PIQUÉ VIDAL
438 MARINA PEÑA GARRIDO
439 MARTINA QUILEZ FOLRENSA
440 ELISENDA FLORENSA
441 PEPITA VIDAL MAS
442 ANGEL ESPELT I SERRA
443 DAVID VIÑALS MONTANER
444 OLGA QUEROL PLA
445 AIDA ROCA TORNE
446 RAMON CASES SANTAEULARIA
447 MONTSERRAT GUMÀ RIBÉ
448 CRISTINA MORCILLO FIGUEROA
449 CRISTINA GRACIA GARCIA
450 ALFONS MENACHO FLORES
451 SITO MENACHO PRATS
452 MONTSERRAT MARGINET RDEZ.

03:28:11
03:28:12
03:28:15
03:28:16
03:28:18
03:28:19
03:28:20
03:28:20
03:28:21
03:28:27
03:28:28
03:28:56
03:29:02
03:29:09
03:29:10
03:29:28
03:29:29
03:29:29
03:29:30
03:29:30
03:30:16
03:30:16
03:30:17
03:30:17
03:30:27
03:30:27
03:30:31
03:30:32
03:30:35
03:31:38
03:31:42
03:33:27
03:33:30
03:34:48
03:34:48
03:34:49
03:34:50
03:34:50
03:35:50
03:36:08
03:37:02
03:37:04
03:37:11
03:37:12
03:37:13
03:37:15
03:37:48
03:39:22
03:39:22
03:39:49
03:39:51
03:39:58

Infantil M.
Sènior M.
Veterà F.
Màster M.
Sènior F.
Sènior F.
Sènior M.
Veterà F.
Màster M.
Veterà M.
Veterà M.
Màster F.
Infantil M.
Màster F.
Veterà F.
Veterà F.
Màster M.
Veterà F.
Sènior F.
Veterà F.
Sènior F.
Sènior M.
Sènior M.
Sènior F.
Sènior M.
Sènior F.
Sènior F.
Sènior F.
Veterà M.
Sènior M.
Sènior F.
Veterà M.
Infantil F.
Màster M.
Veterà F.
Infantil F.
Infantil F.
Infantil F.
Infantil F.
Màster F.
Màster F.
Màster M.
Veterà M.
Sènior F.
Sènior F.
Veterà M.
Màster F.
Sènior F.
Sènior F.
Veterà M.
Infantil M.
Màster F.

D E L’A N O IA

22
43
70
62
86
87
44
71
63
55
56
41
23
42
72
73
64
74
88
75
89
45
46
90
47
91
92
93
57
48
94
58
21
65
76
22
23
24
25
43
44
66
59
95
96
60
45
97
98
61
24
46

453 BERTA GUITART FORNELLS
03:40:32
454 ALICIA AGUILERA BERZOSA
03:40:33
455 ANNA PRATS VILA
03:40:42
456 TONI SÁEZ PRAT
03:41:08
457 ELOI SÁEZ REVERTER
03:41:09
458 PEDRO MANUEL MARÍN PARDO 03:41:55
459 MARIA CARMEN PARDO
03:41:56
460 JAIME POLO RAJA
03:42:04
461 VANESA POLO MARGINET
03:42:04
462 LAURA PEREZ
03:42:17
463 NATALIA ROIG ROCA
03:42:18
464 ANA MIRANDA GORDON
03:42:19
465 VANESA CAZORLA GORDON
03:42:20
466 MARGARITA GORDON MORENO 03:42:20
467 ROCIO MIRANDA GORDON
03:42:21
468 MONTSERRAT GILI FABREGAS 03:42:23
469 ERIK VENTURA GILI
03:42:23
470 MARC VENTURA GILI
03:42:24
471 MARTA PONS MAGAÑA
03:43:05
472 GLADYS FOIXENCH MORA
03:43:06
473 ESTER ALAMILLO LUMBRERAS 03:43:06
474 CONCHI RODRÍGUEZ BORRELLA 03:43:08
475 ALFREDO MARÍN PARDO
03:43:45
476 GLÒRIA SERRA TORRECILLA
03:44:30
477 ROSA SERRA TORRECILLA
03:44:31
478 ESTER PARCERISAS SERRA
03:44:31
479 FRANCISCO LÓPEZ CAÑERO
03:48:55
480 ESTER ORPINELL LLORACH
03:48:58
481 GERARD MARÍN PÉREZ
03:50:57
482 JOFRE MARÍN ÁLAMO
03:50:57
483 JAVIER JORBA CASANOVAS
03:51:14
484 MIQUEL PERUGA PEROY
04:01:33
485 RAMESHWOR PONS MARIMON 04:02:12
486 SANTI PONS MUÑOZ
04:02:12
487 PATRICIA MARIMON NIEVES
04:02:14
488 MARTA NAVARRO FIGUERES
04:03:09
489 JUAN F. TEJERINA PACHE
04:03:10
490 BEGOÑA MENA PACHE
04:03:12
491 XAVI FERRER ZANNI
04:03:12
492 RAMON MENA PACHE
04:03:13
493 IZAN MENA CARRIÓN
04:03:16
494 ENRIC SOLE BERNADET
04:10:19
495 MARTINA POLANCO CABEDO
04:10:29
496 MONTSE BERNADET MARTI
04:10:30
497 JOSEP MARIA SOLE LLADO
04:10:35
498 NIELS OLE ECKERT
04:10:39
499 QUIM POLANCO CABEDO
04:10:39
500 LLUIS SOLE BERNADET
04:10:39
501 CARLES POLANCO DURAN
04:10:40
502 ROSA CABEDO FERREIRO
04:10:40
503 VICENÇ LÓPEZ SOLÀ
04:11:59
504 ARACELI RIERA GONZÁLEZ
04:12:01

Infantil F. 26
Veterà F. 77
Veterà F. 78
Sènior M. 49
Juvenil M. 5
Veterà M. 62
Màster F. 47
Màster M. 67
Sènior F. 99
Sènior F.100
Màster F. 48
Veterà F. 79
Sènior F.101
Màster F. 49
Veterà F. 80
Veterà F. 81
Infantil M. 25
Infantil M. 26
Veterà F. 82
Sènior F.102
Veterà F. 83
Veterà F. 84
Veterà M. 63
Sènior F.103
Veterà F. 85
Veterà F. 86
Sènior M. 50
Veterà F. 87
Infantil M. 27
Infantil M. 28
Veterà M. 64
Sènior M. 51
Sènior M. 52
Màster M. 68
Màster F. 50
Sènior F.104
Veterà M. 65
Sènior F.105
Màster M. 69
Sènior M. 53
Infantil M. 29
Infantil M. 30
Infantil F. 27
Veterà F. 88
Veterà M. 66
Juvenil M. 6
Infantil M. 31
Infantil M. 32
Veterà M. 67
Veterà F. 89
Màster M. 70
Màster F. 51

· Selecció de personal x competències
· Avaluació de l’acompliment i 360º
· Activitats outdoor: Geocaching 2.0
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Gairebé 1.300 participants en una gran matinal
esportiva a la Cursa de l’Esquiador, a Castellolí
CURSES / LA VEU

Aquest diumenge es va dur a
terme un any més la Cursa de
l’Esquiador Memorial Joan Vives que enguany arribava a la
27a edició. Des de l’any 1989
acudeixen a la cita anoiencs
i participants d’arreu del país
per gaudir d’aquesta cursa en
una de les seves tres modalitats: BTT, Trail o Caminada popular (no competitiva).
Després de que l’any passat
es disputés amb sortida i arribada a Igualada en motiu del
50è aniversari del Club Excursionista UECANOIA, entitat
igualadina organitzadora de la
prova, aquest any s’ha disputat
al terme municipal de Castellolí
gràcies a la bona disposició del
seu Ajuntament i a la de Parcmotor Castellolí, seguint la tradició itinerant d’aquesta cursa
que cada any es disputa en un
poble diferent de la comarca.
En aquesta ocasió el temps va
acompanyar tot el matí. El dia

Les tres modalitats de la Cursa de l’Esquiador van tenir molts participants. A les fotos, les curses de Trail i BTT.

va començar fresc però assolellat i amb una molt bona visibilitat que va permetre gaudir
als participants del recorregut i
de les magnifiques vistes que
oferia. El recorreguts sortien
del Parcmotor de Castellolí en
direcció als Mollons, passant
per llocs emblemàtics com la
Roca Cagalera del municipi de

Castellolí, a través de pistes i
sobretot corriols, alguns d’ells
inèdits fins i tot per participants
de la zona.
La llargada d’aquests recorreguts van ser de 30km per la
prova de BTT, 15km per la de
Trail i 12km per la Caminada
amb un perfil “trenca-cames”
que suposava una duresa su-

perior al que la distància i desnivell feia preveure.
Pel que fa als resultats, a la
modalitat de BTT van guanyar
en Javier Jurado Sánchez amb
un temps d’1 hora i 27 minuts
en categoria masculina i Noemí Moreno amb 2 hores i 1
minut en cateogoria femenina.
I a la modalitat de Trail es van

endur la victòria en Sergi Solé
amb 1 hora i 12 minuts en categoria masculina i la Carlota
Díaz-Guerra amb 1 hora i 37
minuts en categoria femenina.
La caminada popular, per la
seva banda, és una prova no
competitiva. Podeu consultar
tots els resultats a partir de la
pàgina 35.

Empat a casa de l’Òdena davant el Vallirana
FUTBOL / LA VEU

El primer equip del Centre
d’Esports Òdena va empatar a
casa, aquest dissabte, davant
d’un dels rivals directes de la
competició, el CF Vallirana, en
la jornada 13 de lliga, amb repartició de punts.
El partit no va començar de la
millor manera pels locals, que
tot i alguna opció de gol als
primers minuts, va encaixar el
0-1 al minut 20 de joc. El gol
en contra, però, va esperonar

l’equip de Josep-Vicenç Mestre, que amb un plantejament
tàctic molt ben treballat, tot i
algunes fissures defensives,
va seguir a l’atac, aconseguint
un penal a la mitja hora de
joc, transformat per Xavi Valls.
Amb l’empat es va arribar al
descans.
A la segona part, els verds
van seguir lluitant per ampliar el marcador i endur-se els
tres punts, amb un bon joc a
les bandes, i nombroses oca-

sions, una de les quals, la van
transformar en gol però va ser
anul·lada per l’àrbitre davant
un dubtós fora de joc. En els
minuts finals, i amb l’equip rival amb 10 jugadors sobre el
terreny de joc, l’Òdena va seguir dominant, però no va ser
capaç d’ampliar el marcador,
veient com l’àrbitre anul·lava
de nou un gol pels locals, per
fora de joc.
Finalment,
repartiment
de
punts, i els odenencs que se-

gueixen cuers, malgrat la millora de joc per part de l’equip.
CE Òdena: Camarero; Garcia
(Correa 64’, Prieto 75’), Be-

renguer, Pajares, Biosca, Gregorio (Jorba 46’), Magdaleno
(Domènech 46’), Millán, Cierco, Valls i Pelepco.
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Resultats dels equips de pàdel
PÀDEL / LA VEU

Darrera cursa de Gran Turismo
al Tim Comarca
SLOT / TIM COMARCA

Divendres s’arribava a la quarta i darrera cursa de Gran Turismo de la temporada 2015,
una categoria molt popular
que en aquesta ocasió afegia
un nou al·licient. I és que els
nois del Tim Comarca, aprofitant el ressò mediàtic del Gran
Recapte d’Aliments d’aquest
cap de setmana van endegar
una iniciativa original: els pilots que vinguessin a córrer,
enlloc de pagar la inscripció
a la cursa en diners com és
habitual, ho farien amb lots
d’aliments i productes d’higiene per un valor equivalent. Tot
el que es recaptés seria lliurat
al Banc de Queviures d’Igualada.
Si bé la participació no va ser
de les més altes enregistrades
(19 pilots) si que els assistents
van contribuir amb generositat
a la causa solidària, i es van
omplir tres contenidors amb
els productes recaptats.
Amb una adherència de la
pista força elevada, les tres
curses van estar molt competides. Al capdavant no hi va
haver color, i en Pítia Claret
va tornar a imposar el seu do-

mini de manera aclaparadora,
permetent-se el luxe de jugar
amb els seus rivals. Fins i tot
va poder aturar-se a la línia de
meta a esperar l’acabament
de la cursa, tant era el seu
avantatge. Repetint el resultat
de la classificatòria, en Victor
García va ser segon, però sis
voltes després del guanyador,
i si es despista el passa el llacunenc Jordi Cartagena en
una gran cursa en que estrenava cotxe, acabant-la a poc
més d’un metre del de St. Sadurní.
El poblatà Jordi Solé va tornar a ser un valor segur i fou
quart dintre d’un empat a quatre bandes, essent en Joan
Bisbal la seva ombra al tall de
corrent final. A la mateixa volta
acabarien en Ricard Claret i el
montbuienc Josep Rosinés.
La temporada ja s’acaba, i
només queda una cita planificada per l’onze de desembre,
amb la darrera cursa de la
Scaleauto GT Cup. El campió
2015 ja és matemàticament
el Pítia Claret, i també estan
decidits el sotscampió David
Mira i el tercer classificat, en
Joan Tapiolas.

SORTEGEM

2

ENTRADES
PER A

I.H.C.

Nom: ........................................................................
Cognoms: ................................................................
Població: ..................................................................
Telèfon mòbil: ....................................................................
Mail: .........................................................................
Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’Anoia només
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que se celebrarà a finals de mes.
Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51

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).

Domini manresà en la II edició de l’Assistencial Anoia de
veterans ja que la final va ser
entre les dues parelles del Tot
Pàdel de St. Fruitós del Bages.
En categoria masculina, Mario Putellas/Miki Martínez van
ser doncs el guanyadors de
la final davant Cresen Casals/
Albert Lahoz. En semifinals,
aquests últims van dominar al
campions de l’any passat Jordi i Albert Homs i el campions
és van desfer de Jordi De Belza/Jaume Grané.
En categoria femenina les favorites Anna Claramunt/Francina Olaria van complir plenament guanyant amb autoritat a
Rosa Sanuy/Joana Vilarrubies
en la final.
La consolació femenina va ser
per Iolanda Piñero/Guilana
Elias guanyant la final a Rosa
Mas Georgina Carrer.
El bon ambient regnant va ser
la tònica general del torneig
acabant amb el tradicional lliurament de premis, pica-pica i
sorteig de material esportiu
gentilesa Assistencial Anoia.
Jornades força positives per
part dels equips de +KPàdel.
L’equip de 3a femenina va
jugar a casa contra Can Busqué guanyant per 2-1, amb
Eva Prades i Clara Lladó, Eva
Pascual i Laia Aguilera, Maite
Murcia i Miriam Aguilera.
L’equip de 2a femení va jugar
contra Can Busqué amb un
victoriós resultat de 1-2, amb
Mª Jose Santamaria i Henar
Álvarez, Elena Busquet i Núria
Puig, Montse Carrillo i Imma
Vidal. Els nois de 2a van desplaçar-se fins a Can Bonastre
on la sort no els va acompanyar i tot i lluitar punt a punt no
van poder guanyar cap dels
tres puntets. Hi foren Marc Casanelles i Pere Ramon, Javi
Lozano i Miquel Raja, Paco
Lopez i Oscar Castillo.
L’equip +45 va disputar una
bona jornada guanyat per 1-2
contra Can Bonastre, amb
Xavi Linares i Ramon Reyes,
Miquel Raja i Pere Calbo, i
Victor Morillas i Enric Garcia.

L’equip junior va aconseguir
un molt bon resultat guanyant
3-0 al David Lloyd, amb Felix
Linares i Francesc Pol, Max
Linares i Sergi Ger, Quim Miquel i Arnau Albet.
Sort diversa en els equips de
Padelcat de Calfont-Les Moreres.
Victòria treballada per 3-0 davant l’Indoor Igualada. Ramon
Albareda-Quim Fillat van jugar
contra Fabià Gil-Fran Guisado, guanyant al tercer set per

6/7-6/1-7/5. Roger CalditoPau Borrega es van enfrentar
a Martí Ferrer-Edu Gil, aconseguint la victòria, al tercer set
també, per 4/6-6/1-6/4. Jordi
Muntané-Biaggio
Gazzineo
van guanyar contra Albert Isaart-David Muset per 6/2-6/3.
Pel que fa al femení, s’enfrontava a les líders Manresa
Ladys B. Van jugar Susana
Xufré-Anna Casaus, Elena
Ramon-Yolanda Fernandez, i
Isabel Gutierrez-Ani Ureña.

Black Friday de l’AVI a les Comes
FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT

Magnífic partit de futbol el que
es va veure dissabte a les
Comes, bon futbol, ocasions i
com no, gols. Els igualadins
s’imposaren al Júpiter que
van fer patir més del compte,
ja que en el primer temps els
blaus van dominar clarament
i van disposar de nombroses
ocasions claríssimes de gol,

en el segon temps el Júpiter
va sortir decidit a empatar el
partit i els segons 45 minuts
van ser un anar i tornar de
porteria a porteria, fins que
una brillant jugada local assegurava la suma dels tres punts
en joc per el conjunt Igualadí.
Per el conjunt Igualadí jugaren, Diego, Calsina,Robert,
Padró, Francesc, Ivan, Vicens,

Ton Mayor,Xavi C., Lele, Costa, Gustavo, Quim,Sergi, Pau,
Canals, a la banqueta Ramonet, Xavi Moyes i Jordi Viles.
Aquesta setmana no hi haurà
partits, per descans; el futbol
veterà tornarà a la jornada 10
que caurà el 13 de desembre
i on l’equip Igualadí visitarà el
camp de FC Terrassa.
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Un gol en temps afegit manté el CF Igualada líder
FUTBOL / LA VEU

Important victòria la que va
aconseguir diumenge l’Igualada al camp de l’Amposta en un
partit on el rival, que es troba a
la zona baixa de la classificació, va posar les coses difícils
als blaus.
L’inici del partit va ser de domini local i els d’Amposta van tenir força arribades a l’àrea blava, però sense ser cap d’elles
ocasions clares. L’Igualada va
anar entrant al partit i va ferse aviat amb el control del joc,
creant algunes ocasiones bones, però es va arribar al descans amb el 0-0 al marcador.
A la segona part els blaus van
portar la batuta des de l’inici i
van acostar-se amb perill a la
porteria de l’Amposta, però
sense encert final. També els

locals van crear ocasions de
perill i una de les més clares no
va acabar en gol gràcies a una
gran aturada de Yannick.
El partit es va complicar pels
blaus al minut 87, quan Martí

futbol 1A CATALANA G2

futbol 2A NACIONAL FEM.

Jornada 13
Reddis
Terrassa
Jesus Maria
Castelldefels
Santboià
El Catllar
Vilaseca
Amposta
Vilanova

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

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

			
PT.
1 Castelldefels 25
2 Igualada
25
3 Suburense
24
4 Santboià
22
5 Terrassa
22
6 Balaguer
22
7 Vilanova
21
8 Vilaseca
21
9 Rapitenca
21
10 Lleida B
20
11 Jesus Maria
19
12 Viladecans
19
13 Vista Alegre
18
14 Sant Ildefons
15
15 Amposta
13
16 Reddis
7
17 El Catllar
5
18 Torredembarra 3

Torredembarra
Vista Alegre
Balaguer
Lleida B
Sant Ildefons
Suburense
Rapitenca
Igualada
Viladecans
g
8
7
7
5
6
6
6
6
6
6
5
5
4
4
4
2
1
0

Jornada 14 (13 de desembre)
Balaguer - Amposta
Viladecans- Jesús y Maria
Vista Alegre - Vilanova G.
Torredembarra - Terrassa FC
St. Ildefons - Reddis
Rapitenca - Santboià
Lleida B - Vilaseca
Suburense - Castelldefels
IGUALADA - El Catllar

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

gf
27
21
26
23
16
15
21
20
21
21
17
16
21
25
17
11
13
5

gc
16
10
17
12
13
12
12
14
18
20
15
20
24
20
29
28
31
25

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

de Martí Just donava, en l’últim
suspir, el triomf als igualadins.
Tres punts que li permeten
mantenir una setmana més el
lideratge al grup 2 de Primera
Catalana. Aquesta setmana, la
classificació s’atura amb motiu

del pont de la Puríssima.
CF IGUALADA: Yannick, Bernat Sansano, Martí Lliró, Bacha, Fran Arévalo, Martí Just,
Eloi (Joan Redondo), Pau
Vidal, Jordi Castellano, Eric
(Nuno Carvalho 76’).

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

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

Resultats de tots els equips del CF Igualada
PRIMER EQUIP MASC. AMPOSTA CF “A”
PRIMER EQUIP FEM.		
VETERANS
CF IGUALADA
JUVENIL A
VILANOVA GELTRÚ CF “B”
JUVENIL B
CF IGUALADA
CADET A
CUBELLES CF “A”
CADET B
ST ANDREU DE LA BARCA “A”
CADET C
CF IGUALADA
INFANTIL A
BARCELONISTA TERLENKA “B”
INFANTIL B
CF IGUALADA
INFANTIL C
GIMNASTIC MANRESA C “C”
INFANTIL D
CF IGUALADA
ALEVÍ A
MANRESA CE “A”
ALEVÍ B
CF IGUALADA
ALEVÍ C
CF IGUALADA
ALEVÍ D
CF IGUALADA
ALEVÍ E
CUBELLES CF “B”
ALEVÍ F
ST JOAN DESPI UE “B”
ALEVÍ G
CF IGUALADA
BENJAMÍ A
CF IGUALADA
BENJAMÍ B
CUBELLES CF “A”
BENJAMÍ C
GIMNASTIC MANRESA “C”
BENJAMÍ D
CF IGUALADA
BENJAMÍ E
CF IGUALADA
BENJAMÍ F
PALLEJÀ CF “B”
BENJAMÍ G
HOSTALETS DE PIEROLA “A”
BENJAMÍ H
CF IGUALADA
PREBENJAMÍ A		
PREBENJAMÍ B
SITGES UE “B”
PREBENJAMÍ C
TORRE CLARAMUNT UD “A”
JUV- CADET FEM.
BASE MARC BARTRA “A”
CAD-INF FEM.
CF IGUALADA
INF- ALEVÍ
FE ATLETIC VILAFRANCA “A”
ALEV-BEN-PREB FM.A CF IGUALADA
ALEV-BEN-PREB FM.B PALLEJÀ CF “A”

Lliró va ser expulsat al veure la
segona targeta groga. A partir
d’aquí, l’Amposta va pressionar amb més intensitat. Amb
10 jugadors, semblava que tot
es complicava per l’Igualada,
però, ja al temps afegit, un gol

CF IGUALADA
CF IGUALADA
VETERANS CE JÚPITER “A”
CF IGUALADA
FATIMA FC “A”
CF IGUALADA
CF IGUALADA
BASE OLERDOLA “C”
CF IGUALADA
MARIANO POBLET UD “B”
CF IGUALADA
EFO 87 “C”
CF IGUALADA
CUBELLES CF “A”
RIPOLLET CF “A”
PIRINAICA FC “A”
CF IGUALADA
CF IGUALADA
HOSTALETS PIEROLA “A”
TECNOFUTBOL CF “A”
CF IGUALADA
CF IGUALADA
ATLETIC ST JUST FC “A”
SAN MAURO UD “A”
CF IGUALADA
CF IGUALADA
PALLEJÀ CF “C”
CF IGUALADA
CF IGUALADA
CF IGUALADA
CF IGUALADA
CORBERA CF “A”
CF IGUALADA
ELS PALLARESOS AE “A”
CF IGUALADA

0-1
descansa
3-1
2-2
2-1
1-4
2-2
0-2
0-9
3-1
1-1
6-4
1-3
1-2
4-4
8-1
0-3
4-3
8-4
4-7
3-4
2-0
3-2
0-0
3-5
2-3
1-2
descansa
6-2
4-0
0-4
12-0
6-5
17-0
0-0

L’infantil B assoleix la primera victòria
Infantil B 3 – Marianao 1
Gran jornada per a l’Infantil B
del CFI que aquest cap de setmana aconseguia la seva primera victòria de la temporada,
davant el Marianao.
El partit va ser molt igualat en
la primera part, tot i que els
igualadins van disposar de
moltes més oportunitats de gol
que els visitants. En el minut 9
va arribar el primer gol, gràcies a Eric Trenado, però l’alegria va durar poc perquè, dos

minuts més tard, en un error
defensiu, els visitants aconseguien l’empat.
A la segona part, l’ Igualada
va sortir amb molta intensitat
i el joc va ser molt més fluïd.
El domini blau es va evidenciar amb dos gols més, els
dos marcats per Marco, en
dues jugades molt ben trenades de l’equip. I la distància al
marcador encara podia haver
augmentat més, però va faltar
l’encert final.

CFI: Ian Fernández; Alex
Barranco, Guim Piqué, Marc
Craus, Hector Hornas, Ramon Vich, Xavi Villatoro, David
Montes, Roger Morera, Carles Riba, Jon Gil, Aleix Vicent,
Sergi Bisbal, Roger Beumala,
Quim Bernadi, Daniel Almir,
Bruno Serrano, Artur Romeu,
Sergio Gamez, Jonathan Lopez, Marco Berrocal, Franc
Samaniego, Eric Trenado. Entrenadors: Jonhatan Lopez i
Sergio Gámez

Contundent victòria del cadet-juvenil femení

Base M. Bartra 0 – Igualada 4
Nova i clara victòria de les noies del cadet-juvenil de l’Igualada en el seu desplaçament
a Sant Jaume dels Domenys
per enfrontar-se al Base Marc
Bartra. Un triomf per 0 a 4 que
permet a les blaves coliderar
la classificació, juntament amb
el Fontsanta-Fatjó.
Des d’un bon inici la superiori-

tat igualadina va ser molt clara, tant pel que fa al domini del
joc, com en les situacions de
perill a l’àrea local. I aquesta
dinàmica va permetre arribar al
descans amb tres gols d’avantatge, gràcies a les dianes de
Jana (2) i Anna. Un resultat
còmode que deixava les coses
complicades a les locals.
A la represa, la tònica va ser la

mateixa, amb un evident domini de les blaves, i Jana, novament, va arrodonir el marcador
final amb el seu “hat-trick” particular.
CFI: Laia, Carla Roset, Esther,
Júlia, Andrea, Laura, Gami,
Paula, Aitana, Anna, Jana,
Yaiza, Gemma, Èlia i Vero. Entrenadors: Jordi i Josep Maria.
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futbol 2A CATALANA G3

futbol 3A CATALANA G12

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 13
Odena
Vilafranca
Marianao
Unif. Bellvitge
Torrelles
Junior
Prat B
Can Vidalet
Sant Cugat

Jornada 13
Sitges
Castellvi
Carme
La Granada
Martinenca
Sant Pere M.
Calaf
Roquetes
Fatima

3-2
1-2
1-3
1-6
3-0
3-1
3-1
3-0
4-1

Jornada 11
La Paz
Montserrat B
Ateneu
San Mauro B
Mediona
Cabrera
Masquefa
Tous

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

Pt.
31
31
30
29
25
25
24
21
16
15
15
14
14
12
9
9
9
3

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

1-1
2-0
4-0
0-0
2-1
1-0
0-2
2-0
1-1
PT.
30
29
25
24
23
19
19
19
19
18
18
17
14
14
14
13
8
5

Vallirana
Espluguenc
Fontsanta
Moja
Olímpic
Begues
Sant Joan D.
Gornal
San Mauro
g
9
9
8
7
7
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
2
1

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

gf
28
22
24
16
21
18
22
16
16
23
15
21
19
16
13
14
11
11

gc
15
10
16
9
15
12
21
15
18
21
14
17
21
23
21
20
26
32

Jornada 14 (13 de desembre)
Espluguenc - Marianao P.
Begues- Vilafranca Atl.
Vallirana - Júnior
St. Joan Despí - ÒDENA
SAN MAURO - Prat B
Olímpic Fatjó - St. Cugat
Moja - Torrelles
Gornal - U. Bellvitge
Fontsanta Fatjó - Can Vidalet

G
10
10
10
9
8
8
7
6
4
4
4
4
4
3
2
2
3
0

Piera
Martorell B
Cubelles
Montserrat
Riudebitlles
La Munia
Anoia
Olivella
Sant Cugat
E P
1 2
1 2
0 3
2 2
1 4
1 4
3 3
3 4
4 5
3 6
3 6
2 7
2 7
3 7
3 8
3 8
0 10
3 10

Gf
48
41
23
34
35
34
35
29
23
30
22
16
17
19
21
19
17
8

Gc
20
18
16
22
19
21
24
22
26
30
27
23
30
36
33
32
41
31

Jornada 14 (13 de desembre)
MONTSERRAT - CARME
PIERA- La Granada
La Múnia - Sitges
Olivella - St. Pere M.
St. Cugat S. - Les Roquetes
Riudebitlles - FÀTIMA
Martorell B - Martinenca
ANOIA - Castellví M.
Cubelles - CALAF

Cinc podis dels atletes
del CAI al cros de Valls
ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat diumenge 29 de Novembre al matí, es disputava
la 27a edició del Cros Ciutat
de Valls, 19è Memorial Júlia
Celma, amb la participació de
21 atletes del C.A. Igualada
Petromiralles.
Cal ressaltar les 5 posicions
de podi assolides pels joves
atletes del CAI, en una gran
actuació global dels anoiencs:
la victòria de Laia Alonso en
Benjamí, el 2n lloc d’Oriol
Alonso i el 3r de Nil Cabello en Aleví, i el 2n lloc d’Edit
Guzmán i el 3r de Laura Gimé-

C/ Gaspar Camps,31
08700 Igualada
93 803 21 98

Laia Alonso, guanyadora en benjamins.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2015

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

Nom:
Adreça:
Localitat:
Tel. mòbil
Núm. subscriptor
E.mail
Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar
aquesta butlleta al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se
celebrarà mensualment. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

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

2-7
2-0
1-2
3-2
1-4
1-3
3-0
2-2
Pt.
26
24
24
23
22
21
21
19
17
11
10
9
8
6
4
1

Capellades
Jorba
Hostalets
Torre
Sant Esteve B
Pobla
Calaf B
Rebrot
G
8
7
7
7
7
6
6
6
5
3
2
3
2
2
1
0

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

Gf
31
33
21
29
35
32
32
29
28
15
16
11
12
15
6
6

Gc
11
14
10
17
26
10
14
19
16
28
23
22
38
28
35
40

Jornada 12 (13 de desembre)
Hostalets P. - Cabrera
Capellades - Ateneu Ig.
Sesrovires B - La Paz
Calaf B - Mediona
Torre Clar. - Masquefa
Rebrot - San Mauro B
Jorba - Tous
Pobla Clar. - Montserrat

nez en Infantils.
Laia Alonso s’imposava en
Benjamines, amb 3’35” sobre 850 m. de cursa, seguida
d’Ares Giménez, 25a. amb
4’36”. Oriol Alonso era 2n en
Alevins amb 6’05”, seguit de
Nil Cabello, 3r amb 6’08”, i entrant 6è Quim Vilà amb 6’20”,
sobre 1.580 m.
Altres podis dels atletes del
CAI foren els d’Edit Guzmán,
2a en Infantils amb 6’31” per
cobrir 1.580 m, seguida de
Laura Giménez, 3a amb 6’32”,
i 5a Judit Navarro amb 6’34”.
Jan Rica era 4t en Benjamins
amb 3’33” sobre 850 m., seguit de Pol Rubio, 6è amb
3’42”, i era 14è Guim Gabarró
amb 3’55”. Ton Gabarró era
5è en Pre-Benjamins, amb 59”
sobre 270 m. de cursa, mentre en Pre-Benjamines era
7a Berta Márquez amb 1’05”,
també sobre 270 m..
Anna Guzmán era 6a en Cadets amb 6’53” per cobrir els
1.580 m. de cursa. Eduard
Guzmán era 14è en Cadets
amb 9’35” sobre 2.450 m., seguit de Quim Canela, 16è amb
10’14”, i d’Erik Gutiérrez, 22è
amb 11’43”.
Albert Almirall era 18è en Infantils amb 11’44” sobre 2.450
m. de cursa, mentre en Alevins fem. era 20a Marina Gabarró amb 3’50” sobre 850 m.,
seguida de Neus García 25a
amb 3’55”, i de Blanca Márquez 43a amb 4’38”.
La prova gran Promesa/Sènior sobre 8.500 m., va ser dominada per Lahcem Semlali
(Facvac Valls) amb 30’20”, i
en categoria absoluta femenina guanyava Mercè Guerra
(J.A. Sabadell) amb 16’21” sobre 4.200 m.

D E L’A N O IA

Victòria de l’Handbol Igualada
per aixecar la moral
HANDBOL / T.CASELLAS

El passat dissabte a les 7 de la
tarda es va disputar a Vilanova i la Geltrú el partit de la 9a
jornada de 2a Catalana, que
enfrontava el C.H. Vilanova
Hipersimply amb l’Igualada,
tretzè i vuitè classificats respectivament. Al final, 24-30.
Els igualadins es presentaven
a Vilanova després de tres
derrotes consecutives però
amb un joc prou elaborat, pel
que fa als vilanovins, són cuers del grup i encara no han
aconseguit cap victòria.
La primera part va arrencar
amb els igualadins molt concentrats en cadascuna de les
facetes del joc i van sorprendre l’equip local que encara no
se’n havia adonat que el partit
havia començat. Això va permetre començar amb un contundent parcial de 1 a 7 que
marcaria la resta del partit. A
l’equador de la primera meitat
els vilanovins es van despertar
i van començar a donar una
mica de guerra que els va servir per retallar distàncies. Els
igualadins però, van tornar a
reaccionar abans que acabés
la part i van tornar a posar les
coses a lloc, finalment la part
va acabar amb un 11 a 16.
A la represa es va repetir el
mateix esquema que a la primera meitat. Els igualadins
van començar molt forts i van
ampliar encara més l’avantatge. Minuts després, el Vilanova va saber reaccionar i no
volia deixar escapar el partit,
però quan aquests creien trobar la manera per fer mal a
l’Igualada, l’equip visitant va
saber tornar la jugada i acabar
el partit amb molt bones accions que van transformar amb
gol. Els igualadins van aconseguir per fi una victòria que
feia jornades que mereixien
i que ja necessitaven per tal
d’alçar la moral abans d’una
aturada de dues setmanes.
Entrenats per José García,
van jugar: David de la Cerda
(6 a.) i Jordi Bermejo (7 a.),
com a porters. Roger Calzada
(2), Esteban Lezama (3), Jordi Vilarrubias, David Cubí (1),
Sergi Garcia, Dani Fons (2),
Rubén Álvarez (2), Pere Sendra (1), Pol Cantero (9), David
Díaz (6), Òscar Visa (2) i José
Ramallo (2).
El femení torna a perdre
Després del bon paper que
van fer el passat cap de setmana contra les líders de la
classificació, en aquesta jornada el sènior femení ha tornat a punxar perdent a casa
del Sant Esteve per un escàs
resultat de 22-14.

La primera part va començar
amb alternances al marcador,
els dos equips anaven puntuant i encertant de cara a porteria. L’equip local va desplegar
un joc dinàmic i amb bones
combinacions que fàcilment
els permetia marcar. Les igualadines van tenir un bon inici,
però a mesura que avançaven
els minuts van tenir dificultats
en atacar davant d’una defensa potent, cal afegir també
que hi van haver bastants errors en els llançaments a porteria. Es tancava la primera
part amb un ajustat marcador
11-7.
Al segon temps, cap dels dos
equips va aprofitar les ocasions de gol, sobretot l’equip
anoienc que va baixar el nivell
amb pèrdues de passades i
desencert a la porteria. Finalitzant el partit amb un marcador
22-14, poc lluït per part de les
igualadines.
Entrenades per Josep Garcia
van jugar pel Club Handbol
Igualada: Laura Baraldés, Jordina Marsal, Maria Noguera,
Marta Muñoz, Raquel Arnau,
Alicia Nieto, Ainoa Rizo, Laura
Ferrera, Queralt Badia, Anna
Vázquez i Júlia Estany.
Altres resultats:

Pardinyes 33 – 25 Finques Argent Igualada Atl. cadet
Entrenats per Elías Galiano, van
jugar: Marc Espinagosa, Marc
Andreu, Marc Martínez, Xavier
Reina, Fernando Almendro, Arnau
Torner, Biel Hornas, Toni Puig,
Ivan Ruiz, Gerard Carrasco, Iker
Sabuquillo i David Malpartida. En
la porteria Ivan Salazar i Joel Solanelles.
CHI infantil masculí 17-42 Balonmano La Roca
Vam jugar amb: Bernat, Edgar,
Dani, Eric, Biel, Guillem, Pol,
Sergi, Marc M. Isaac, Agustin,
Arnau Q., Dimas. Entrenats per
Roger i Laura.
Sant Esteve de Sesrovires 4 –
CHI aleví femení 12
Dirigides per Laura Baraldés i Elia
Roca van jugar: Judit Solanelles,
Alba Senar, Núria Checa, Mélat
Olivé, Èrika Chia, Iona Gámez,
Mireia Carbó, Júlia Oliveras i Aroa
Sánchez.
Martorell Negre 4 – 12 Club
Handbol Igualada Atlètic aleví
mixt
Dirigits per Nico Orozco, van jugar: Anton Aguilera, Xavier Malpartida, Guerau Llansana, Arnau
Vargas, Oriol Pou, Jan Estévez i
Pol Molinero.
Canovelles 26 – 18 CHI lliga
special
Jugadors: Imanol (10 parades),
David Cobos, Carles Pons (1 gol),
Alba Nieto (2 gols), Angels, Carles
Torràs, Toni Torràs (15 gols), Manolo Lumbreras.
CHI special Apinas 26 – 16 Club
Handbol Vilanova del Camí
Entrenats per Roger Calzada,
Carla Bisbal, Jordina Marsal i Ton
Casellas van jugar: Juan, Kevin,
Miquel, Mohammed, Àlex, Marc,
David, Nora i Ariadna.

Esports
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L’Igualada Club
Gimnàstic, tercer de
Catalunya
GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat cap de setmana a
Lleida, s’ha celebrat la Final
de Copa Catalana de Gimnàstica Rítmica amb la modalitat de conjunts.
El Club Igualadí, ha participat
amb dos equips, benjamí modalitat mans lliures i aleví amb
l’exercici mans lliures i també
corda. Aquesta ha estat la darrera competició de la temporada de conjunts a nivell federat,
on les gimnastes igualadines,
un cop més han brillat i han
defensat amb orgull i dignitat
el seu club.
Les més petites han debutat
com a federades, un conjunt
liderat per prebenjamines que
s’han enfrontat durant totes
les fases a gimnastes dos
anys més grans que elles.
L’objectiu marcat per les entrenadores per aquestes joveníssimes gimnastes era adjudicar-se una plaça a la final,
i després de lluitar cada fase
per aconseguir-ho, ha estat a
la final on han acabat de rematar la feina ben feta i s’han
proclamat terceres de Catalunya, Les joves integrants del
conjunt són: Gina Castelltort,
Martina Espinalt, Mar Vázquez, Paula Salas, Aitana Pasadas i Arlet Oliva.
Les alevines, també han aconseguit l’objectiu marcat, en
aquesta ocasió, tenien que
defensar dos exercicis, el de
mans lliures on han aconseguit una merescuda i gran
5ª posició i el de corda, que
malauradament els nervis i
pressió, aquesta vegada no
les ha deixat gaudir novament
del podi, malgrat tot ha estat
una temporada rodona per
elles, carregada de triomfs,
rere d’elles queden els quatre podis assolits des de que
van començar a l’octubre la
temporada de conjunt.   Les
protagonistes d’aquests bons
resultats han estat: Carla Cervera, Mariel·la Espinalt, Dana
Pijoan, Violeta Aguilera, Sheila García, Berta Enrique i Alina Gili.
Ara començaran a preparar la
propera temporada, que s’inicia al mes de febrer amb exercicis de modalitat individual, i
on el club igualadí, participarà
a diferents nivells i modalitats.
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El CBI cau a l’EBA amb el líder i el
femení suma la desena victòria
BÀSQUET / LA VEU

El partit del sènior masculí
contra l’Hospitalet començava molt lent en atac per part
dels dos equips. Amb molt
poques ocasions de bàsquets
fàcils i dificultats per poder
trencar la defensa contrària.
Un equip local molt posat al
partit aguantava els atacs de
l’equip líder, robant pilotes i
agafant els rebots defensius,
ajudaven a poder ficar pilotes
dins i jugar amb els interiors.
Un parcial de 19-20 tancava el
període.
En el segon quart, la intensitat
en l’atac de l’equip local baixava lleugerament, deixant una
escletxa que van saber aprofitar molt bé l’equip visitant per
marxar en el marcador. Atacs
amb molta pèrdua de pilotes que no afavoria gens als
blaus. Un període molt apàtic
amb un parcial de 13-16, col·
locava un resultat a l’electrònic de 32-36 a la mitja part.
A la represa del partit, un
Hospitalet molt ficat en atac
es mostrava imparable per
l’equip local, que seguia amb
dificultats per poder trobar
situacions de bàsquets. Els
jugadors de J. Tarragona,
amb molt encert i mostrant el
seu millor joc, van marxar del
marcador amb molta facilitat.
El Physic CB Igualada no va
aconseguir trobar la manera
per aturar l’atac dels visitants.
El parcial va ser de 16-24, que
feia un total de 48-60 al marcador.
En l’últim quart, els locals
trobaven l’encert a l’aro amb
l’anotació de 4 triples, entraven al partit a falta de 3 minuts

Torneig d’Hivern
de Futbol 7 a la Pobla
de Claramunt
FUTBOL / LA VEU

Sènior Femení A

per el final. Tot i així, els jugadors de Raül Caballero i Pep
Piqueras no perdien les ganes
de remuntada. Amb les faltes
del final del partit es va donar
per sentenciat el resultat. El
parcial va ser de 25-21.
Finalment el matx va acabar
amb un resultat de Physic CB
Igualada 73 – Torrons Vicens
CB Hospitalet 81.
Physic CB Igualada A: M. Moliner (7), R. Riu (0), E. Burgès
(10), J. Torres (5), C. Fons (7),
A. Gual (14), A. Del Hoyo (2),
X. Creus (4), S. Laguarta (0),
M. Benito (-), E. Tejero (20), P.
Camí (4).
Torrons Vicens CB Hospitalet:
JF. Carrera (4), J. Sole (0),
J. Salto (11), O. Bayo (2), E.
Arques (2), X. Moreno (0), A.
Reina (13), G. Diaz-Morera
(24), X. Guia (2), E. San Epifiano (19), M. Acosta (4), J. Balastegui (0).
Parcials: 19-20, 13-16 (32-36),
16-24 (48-60), 25-21 (73-81).
Continuen les victòries
del sènior femení A
Nova i treballada victòria del

Physic CBI davant un combatiu cuer, el TGN B per 42 a 57.
Les igualadines sense fer un
bon partit van saber treballar
en equip per sumar la 10ena
victòria de la temporada. El
matx va començar amb domini local que va sortir a la pista
amb més empenta. Les igualadines no agafaven ni el ritme
ni l’encert arribant al final del
primer quart amb el resultat de
15 a 12. En el segon quart es
va veure un millor equip igualadí que a partir de la defensa
va capgirar el marcador al seu
favor, 21 a 29, amb un parcial
de 6 a 17. En el tercer quart el
domini igualadí va continuar i
sense problemes va controlar
el matx. En el darrer igualtat
en el joc però victòria igualadina que segueix la seva temporada de somni.
Carner (15), M. Jané (9),
R.Soteras (2), J. Lamolla (4),
E. Compte (4), B. Sellarès (2),
M. Ametllé (2), J. Fuertes (lesionada), S. Carrasco (8), G.
Rigol (9).
Parcials: 15-12, 6-17(21-29),
7-13, (28-42), 14-15 (42-57)

Els propers dies 5 i 6 de desembre es celebrarà al camp
de futbol de la Pobla de Claramunt el I Torneig d’hivern de la
Pobla de Claramunt C.F.
Serà un esdeveniment que
comprendrà des de les 9:00h
del dissabte dia 5 fins les
20:00h del diumenge 6 de
Desembre. Es tracta d’un esdeveniment sense precedents
amb 70 equips participants en
2 dies de competició. Equips
vinguts des de diversos indrets de la província de Barcelona i que comptarà amb
equips de renom com la Mercantil, el Igualada, el Manresa
o Joanenc entre d’altres.
És un esdeveniment que comprendrà les categories Prebenjamí, Benjamí i Aleví, és a
dir, nens entre 6 i 11 anys.
“Pretenem convertir-nos en un
torneig de referència a tota la
comarca amb la participació
de tants equips en 2 dies. Es
viurà una autèntica festa del
futbol al poble ja que s’espera
una gran afluència de públic
durant els dos dies de competició”, ha explicat Zorion Llaguno, president del club.
El torneig és organitzat pel C.F.
La Pobla amb la col·laboració
de Desmarca’t i l’Ajuntament
de La Pobla de Claramunt.

El Club Atlètic Igualada, 5è millor club català d’atletisme
ATLETISME / LA VEU

La Real Federación Española de Atletismo elabora cada
any la classificació dels millors
clubs estatals segons els resultats obtinguts en els diferents Campionats d’Espanya.
En la classificació d’aquest
2015, el CAI figura en el 15è
lloc entre 326 clubs classificats.
Aquesta es una de les millors
classificacions obtingudes pel

club igualadí en tota la seva
història, que en els últims anys
ha assolit mantenir-se regularment entre els 20 millors clubs
de l’estat, i entre els 5 millors
de Catalunya. Aquest 15è lloc
el situa en cinquena posició
pel que fa als clubs catalans,
únicament per darrera del F.C.
Barcelona, de l’Agrupació Atlètica Catalunya, de l’Avinent
Manresa i de la J.A. Sabadell,
i per davant dels clubs repre-

sentatius d’altres ciutats catalanes amb més població com
l’Hospitalet de Llobregat, El
Prat de Llobregat, Sant Cugat
del Vallès i Cornellà de Llobregat, per posar un exemple.
Amb 63 anys de servei a la ciutat i la comarca, el Club Atlètic
Igualada Petromiralles, amb
més de quatre-cents socis,
una escola d’uns 320 alumnes
i 360 llicències federatives, es
un club de referència al nostre

Descarrega’t l’APP de la comarca GRATIS

Només has d’anar al navegador d’internet i buscar: www.guiaanoia.cat o pel codi QR.

Notícies, agenda cultural, punts d’interès a visitar , comerços...

Tota la informació de la comarca a la teva butxaca!

país, que compta a més amb
una important secció de Triatló, de Fitness i d’activitats dirigides. El CAI ha estat bressol
d’alguns dels millors atletes
de Catalunya del passat i del
present, i ha ajudat i ajuda a
formar-se a molts joves en els
valors de l’esforç, la perseverança, el respecte i l’esportivitat que la pràctica atlètica
comporta per si mateixa.
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Els Màsters del CNI,
al Blautec-Memorial
Lluís Basas
NATACIÓ / LA VEU

Els Màsters del Club Natació
Igualada van fer la primera
competició de la temporada el
XXIII Gran Premi de Velocitat
Màsters Blautec - Memorial
Lluis Basas.
Els resultats van ser: Ernest
Parcerisas 50 esquena 1r amb
un temps de 1”00’58 1r als 50
braça amb un tenps de 53’84,
Cristina Sanchez 50 lliures 5
lloc amb un temps de 31’57 i
un 3r lloc amb els 100 lliures
amb 1”10’02, Josep Gual dos
6e posició amb els 50 lliures
amb 27’30 i als 50 papallona
amb 32’23, Cristina Escalante als 50 lliures quedant amb
4a posició amb un temps de
33’83 i 1r lloc als 59 esquena
amb 37’95, Roberto Martin va
participar als 100 estils fen un
4r lloc amb un troç de 1”29,57
i als 100 lliures fent 1”15’23 i
quedant 15e de la classificació, Gerard Gual als 59 lliures
quedant 3r amb un temps de
26’06 i 1r als 100 lliures amb
57’74.

Partit sense història
del CNI de waterpolo
WATERPOLO / LA VEU

Partit ben jugat pels nostres
waterpolistes però sense fortuna a la hora de concreta-ho
amb gols, davant el Banyoles
(7-14). Un equip en fase de renovació i que va plantar cara
fins la mitja part. Poca experiència a la hora de defensar i
poc encert de cara a porteria.
Cal tenir en compte que una
peça bàsica del equip (Eloi
Noguera ) està lesionat.
Parcials.: 1-2, 1-2, 1-4, 4-6
Gols: X.Sánchez , 3 Q. Vilarrubias, 2 A.Torras, 1 3 X.
Palomo, 1
Pròxim Partit a les Comes:
12/12 a les 19.30h. C.N.
Igualada – C.W. Sant Adrià

D E L’A N O IA

Quinze equips de futbol i nou de
bàsquet, a les lligues d’aficionats
REDACCIÓ / LA VEU

La 12a Lliga de Futbol 7 Ciutat d’Igualada i la 14a Lliga
d’Aficionades de Bàsquet, totes dues impulsades des del
servei d’Esports de l’Ajuntament, es troben en plena competició des del mes d’octubre.
Enguany, es compta amb la
participació de quinze equips
de futbol 7 i de nou equips de
bàsquet. Les competicions de
lleure es duen a terme els vespres dels dies laborables entre
setmana i reuneixen nombrosos jugadors, que es troben
per passar una bona estona,
al mateix temps que practiquen l’esport que els agrada.
Els equips que formen la lliga
de futbol 7 són Anònimus, Bar
Granada, Castolo FC, Crostó
Restaurant, El Racó dels Miquelets, Els Titus del Niu, Kastanykas, Onfirenord, Penya

Blaugrana d’Igualada, Penya
Blaugrana de Castellolí, Sparta F7, Tirado Instal·lacions
FCC GAS i el Vanhouten’s FC.
I les formacions que integren
la competició de bàsquet són
AK Team, CB Cervera Veteranes, CBE Xipirones, Escola
Pia, Maristes Igualada, MDP
Team, Òdena Club Bàsquet,
S.E. Casal Català i The Majors.
Arribats a la novena jornada
de la competició de Futbol
7 és líder en solitari l’equip

del Bar Salus, amb 2 punts
d’avantatge sobre l’equip The
Old School. En la competició de bàsquet, que es troba
actualment en la seva quarta jornada, el lideratge de la
competició el comparteixen
els equips del CB Cervera de
Veteranes i el CBE Xipirones,
seguides de ben a prop l’equip
MDP Team.
Per més informació dels campionats, es pot consultar el
web www.esportigualada.cat.

Victòria d’Armand Monleón
a l’estatal de ral.li TT d’Enguera
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

El dissabte i el diumenge a
l’interior de la província de València es va disputar una nova
prova del nacional de Ral·li TT
amb un recorregut pels voltants del municipi d’Enguera
que va tornar a acollir amb
els braços oberts als pilots de
l’especialitat.
El Club de Motociclisme MotoDes era l’organitzador i va
preparar un recorregut d’uns
160km amb 70 cronometrats.
El temps va ser espectacular
els dos dies amb un sol esplèndid i unes temperatures
molt agradables.
Dissabte el pilot igualadí de
Moto Club Igualada Armand
Monleón amb KTM es va endur la victòria superant a Israel

La patinadora Èlia
Folch (IHC), campiona
de la Copa Catalana
PATINATGE / LA VEU

La patinadora de la secció
d’Artístic de l’Igualada HC,
Èlia Folch, es va proclamar
campiona en la Final de la
Copa Catalana sènior, en modalitat lliure, disputada aquest
cap de setmana a Amposta.
El seu exercici va ser el més
valorat pels jutges, per davant
de patinadores de la sèrie A,
cosa que dóna més valor a la
brillant actuació de l’Èlia.
La també patinadora de la
secció Núria Solanellas, va
superar les proves de nivell i
passa a categoria Iniciació B.

Buff renova amb
l’Igualada HC
HOQUEI / LA VEU

El pilot igualadí Armand Monleón en el lloc més alt del podi d’Enguera.

Escala i Julián Villarrubia. Veient la llista d’inscrits se sabia
que la prova no anava a estar
exempta de qualitat i la lluita
es va mantenir fins al final.
Monleón va tornar a guanyar
el diumenge sent el més ràpid
en el tram i manejant el road

book amb destresa. Cap dels
seus rivals va poguer fer res
per evitar que Monleón pugés al primer graó del podi.
Nova victòria doncs dels pilot
anoienc que al proper mes de
gener participarà per primera
vegada al Dakar.

L’Igualada Hoquei Club i l’empresa igualadina Buff han arribat a l’acord de patrocini per
dues temporades més. Buff ja
porta dues temporades col.
laborant amb l’IHC. El logo de
Buff es pot veure en els dos
laterals dels pantalons de joc.
Una empresa de casa que
dona suport a l’equip més representatiu i que més èxits a
donat a l’esport igualadí. Des
de el club s’agraeix la confiança dipositada per Buff i esperen que es pugui perllongar i
fidelitzar per molts més anys.

NOVETATS 2016 INFANTIL JUNIOR
BICICLETES

BIKETRIAL KID

FAT BIKE KID

E-BIKE KID
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Bona orientació a la passada jornada del Poliesportiu Aleví
F. SALA aleví masculí

JOCS ESCOLARS / LA VEU

Jornada 6
EMILI VALLÈS 6 FS
MARISTES
CFS PIERA
CFS ÒDENA
JOAN MARAGALL
MONALCO

Aquesta setmana hem gaudit
d’una nova jornada de Jocs
Esportius Escolars de l’Anoia
de partits de tots els esports
possibles a les diferents instal·
lacions de la comarca. Mentre
sumen punts pels resultats
aconseguits, els equips també
sumen punts segons el com·
portament i l’actitud de juga·
dors/es, entrenadors/es i pa·
res i mares durant el transcurs
dels partits.
Aquesta setmana, la jornada
ha sigut especial per al Cam·
pionat Poliesportiu en cate·
goria Aleví. L’organització, el
Consell Esportiu de l’Anoia,
juntament amb la Federació
de Curses d’Orientació de Ca·
talunya van desenvolupar la
jornada de Curses d’Orienta·
ció, esport convidat d’aquest
any al Campionat Poliesportiu,
per a tots els equips alevins.
Aquesta prova consisteix en
demostrar les habilitats d’ori·
entació i interpretació de ma·
pes i aconseguir passar per
tots els punts de control amb
el mínim de temps possible.
Els elements de la cursa eren:
el mapa topogràfic amb els
detalls més importants per
al reconeixement i la conse·
qüent orientació dins l’escena·
ri, el control o fita com a punt
de pas obligat per a tots els
equips participants i la pinça
per al marcatge i seguiment
de cada equip participant.
Així doncs, els jardins exteri·

11
7
6
8
9
5

			
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 MARQUÈS POBLA
12 CFS PIERA

AC IGUALADA
5
ESCOLÀPIES A
9
MARQUÈS POBLA 10
CAN CLARAMUNT 8
ESCOLÀPIES B
7
GARCIA LORCA
11
j
6
6
6
6
5
6
6
6
3
5
6
5

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

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

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

gf
60
58
49
49
43
52
43
42
34
38
37
19

gc
36
38
47
47
33
44
53
54
14
42
59
57

PT
17
15
14
12
11
11
10
10
9
9
9
5

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

j
6
5
5
5
5
6
5
5
3
5
5
5
5
6
5

ESCOLA PIA A
4
MESTRAL
4
EEM SANTA FE
3
MARISTES A
10
SEA EMILI VALLÈS 0
JOAN MERCADER 4
DESCANSA
g
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0

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

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

gf
31
29
24
22
25
24
17
14
20
9
17
13
14
11
11

gc
15
13
13
12
16
24
13
13
8
12
29
37
24
26
26

PT
15
15
12
12
9
9
7
7
6
5
4
3
3
3
1

F. SALA cadet juvenil masculí
Jornada 6
AE SALLENT juv
J MERCADER A juv
ESCOLA ANOIA juv
MARISTES
ESCOLA PIA juv

6
9
5
2
11

			
1 J MERCADER A juv
2 ESCOLA ANOIA juv
3 ESCOLA PIA juv
4 J MERCADER B juv
5 AE SALLENT juv
6 UE TOUS
7 MONALCO
8 JOAN MERCADER
9 MARISTES
10 ESCOLA ANOIA

JOAN MERCADER
J MERCADER B juv
MONALCO
UE TOUS
ESCOLA ANOIA
j
5
6
6
5
5
5
5
4
5
6

g
5
4
4
3
3
2
1
1
1
0

e
0
1
0
1
0
2
0
0
0
0

p
0
1
2
1
2
1
4
3
4
6

gf
45
23
33
33
19
15
6
14
8
8

gc
9
20
22
13
17
6
23
24
22
48

5
2
2
1
2
PT
15
13
12
10
9
8
3
3
3
0

BÀSQUET aleví femení-mixt
Jornada 6
ESCOLÀPIES 		
SECC - SALA mx
8
MONALCO
6
MARISTES
12
			
1 ESCOLÀPIES mx
2 MARISTES
3 UE SUBIRATS
4 EEM FONT-RUBÍ
5 ESCOLÀPIES
6 MONALCO
7 FRANGOAL
8 SECC - SALA mx
9 M. POBLA mx

j
6
6
4
4
4
3
4
3
2

M. POBLA mx
UE SUBIRATS
ESCOLÀPIES mx
FRANGOAL
g
4
3
2
2
2
2
1
0
0

e
0
0
2
1
0
0
0
1
0

p
2
3
0
1
2
1
3
2
2

gf
54
53
36
36
28
27
24
20
10

PT
14
12
10
9
8
7
6
4
2

BÀSQUET infantil femení
Jornada 6
CB ROQUETES 		
VILANOVA B.E.
31
UE CAPELLADES A 54
MARISTES
46
MONALCO
37
			
1 VILANOVA B.E.
2 MARISTES
3 MONALCO
4 SEA EMILI VALLÈS
5 UE CAPELLADES A
6 ESCOLA ANOIA
7 CB LLORENÇ
8 CB ROQUETES
9 UE CAPELLADES B

j
6
6
4
5
5
4
4
4
4

DESCANSA
ESCOLA ANOIA
24
UE CAPELLADES B 4
CB LLORENÇ
23
SEA EMILI VALLÈS 26
g
4
4
4
3
2
2
2
0
0

e
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p
2
2
0
2
3
2
2
4
4

gf
233
190
169
180
164
144
112
40
21

gc PT
153 10
184 10
89 8
104 8
138 7
76 6
104 6
190 4
215 4

BÀSQUET cadet-juvenil femení
Jornada 6
UE CAPELLADES B
BÀSQUET PIERA
INS PERE VIVES
MONALCO
ESCOLA ANOIA

57
31
36
31
26

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

JOAN MERCADER
UE CAPELLADES A
CB HORTONENC
ÒDENA CB
SECC - CAFETERS
j
6
6
5
5
6
6
5
5
5
5

g
6
5
4
4
3
2
2
1
0
0

e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p
0
1
1
1
3
4
3
4
5
5

gf
278
230
174
194
196
191
142
152
125
69

El 12 de desembre, ‘Juga
per la Marató’
El pròxim diumenge 13 de
desembre torna la Marató
a TV3. Aquest any, es cen·
tra en dues malalties més
comunes del que pensem:
la diabetis i l’obesitat. Tal
com diu l’eslògan de la Ma·
rató d’enguany, ‘1 de cada
4 persones tenim diabetis
o obesitat i la meitat no ho
sabem’.
El Consell Esportiu de
l’Anoia organitza una jorna·
da solidària a favor de les
causes de la Marató i anima
a tothom qui ho vulgui a su·
mar. Sota el lema ‘Juga per
la Marató’, durant la jornada
de dissabte 12 de desem·
bre, a les diferents pistes
on hi hagi partits s’habilita·
rà una guardiola on tothom
qui ho vulgui podrà fer el
seu donatiu. L’objectiu és
sumar esforços dels parti·
cipants als Jocs Esportius
Escolars de l’Anoia, per
petits que siguin les aporta·
cions, i col·laborar amb La
Marató de TV3.
Aquest any ja fa 9 anys
que el Consell Esportiu de
l’Anoia ‘Juga per la Mara·
tó’ i el registre més alt va
ser l’edició de la Marató de
l’any 2008, dedicada a les
malalties mentals greus, on
els participants als Jocs Es·
portius Escolars van sumar
més de 1.100€.

POLIS benjamí f. (minihandbol)
ajr.
8
10
4

gc
42
43
28
28
36
21
40
28
22

El 12 de desembre,
Juga per la Marató

10
29
43
25
22

gc PT
114 12
118 11
131 9
165 9
153 9
175 8
175 7
220 6
245 5
255 5

Partits pendents
R.CASTELLTORT B
R.CASTELLTORT B
MONALCO

12 MOWGLI
5 MONALCO
8 EMILI VALLÈS 3-4

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

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

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

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

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

gf
58
53
43
43
39
40
35
36
32
29
26
22

4
11
8
gc
22
27
33
37
21
40
41
28
48
51
50
58

PT
15
15
11
11
10
10
10
8
7
7
7
5

POLIS aleví fem. (orientació)
Classificació general
		
esports orientació
1 ATENEU
10
10
2 R.CASTELLTORT B
11
8
3 MOWGLI
9
9,5
4 R.CASTELLTORT A
9
9
5 MONALCO
10
6,5
6 MONTCLAR
9
7
7 CASTELL D’ÒDENA
7
7,5
EMILI VALLÈS 6
9
5,5
9 MARISTES
5
8,5
10 EMILI VALLÈS 5
5
6

TOTAL
20
19
18,5
18
16,5
16
14,5
14,5
13,5
11

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

TOTAL
25
23
23
22,5
22,5
21,5
19,5
19
16
15
13,5
13,5
13
13

ors del Complex Esportiu de
Les Comes dibuixaven un cir·
cuit a través de les diferents
fites repartides. Més de 170
nens i nenes alevins de la
comarca van poder aprendre
el funcionament de l’esport
i escalar posicions a la clas·

POLIS benj. m. 3-4rt. (minibàsquet)

sificació dels diferents grups
del Campionat. El dissabte 19
de desembre serà el torn del
Campionat Polisportiu Benja·
mí.
Per aquesta setmana que ve,
abans de marxar de pont, el
calendari del Consell Espor·
tiu proposa una nova jornada
de Jocs Esportius Escolars a
l’Anoia. Pots consultar els ca·
lendaris dels partits a www.
ceanoia.cat.

Partits pendents
MOWGLI A
12 CASTELLOLÍ
EMILI VALLÈS 3-4
9 MESTRAL A
JESÚS MARIA
8 MARISTES mx
ESCOLA PIA
6 JOAN MARAGALL A
Jornada 6 (partit avançat de futbol sala)
MESTRAL A
8 MOWGLI A

0
7
8
10
8

POLIS benjamí m. 3r. (futbol sala)

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

PT
13
13
13
12
11
11
10
10
8
7
7
5
4

Jornada 6 (partit avançat)
MESTRAL B
8 DOLORS MARTÍ

j
6
5
6
4
4
5
5
5
5
4
4
5
4

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

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

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

gf
54
48
51
40
36
42
41
39
37
27
31
24
22

gc
38
32
45
24
28
38
39
41
43
37
33
52
42

			
1 GARCIA FOSSAS 3
2 MOWGLI B
3 ESCOLÀPIES 3
4 DOLORS MARTÍ
5 MARISTES
6 R.CASTELLTORT B
7 MONALCO
8 GARCIA LORCA
9 MESTRAL B
10 JOAN MARAGALL B
11 GABRIEL CASTELLÀ

j
5
5
5
6
5
4
4
4
5
5
4

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

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

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

gf
53
52
46
47
42
33
32
28
31
28
24

8
gc
27
28
34
49
38
31
32
36
49
52
40

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

AGENDA

Dissabte 5 de desembre:
Jornada dels Jocs Esportius
Escolars de l’Anoia.
A les diferents instal·lacions
de les escoles participants als
Jocs, de 9.00 a 14.00 es dis·
putaran els diferents partits
dels campionats.
Del 9 a l’11 de desembre, Jor·
nada del Campionat Comarcal
Futbol Sala d’AMPA.
Tots aquells equips que tin·
guin partits ajornats pendents
per jugar, aquesta setmana la
competició s’atura per disputar
la jornada de recuperació de
partits.

48

Esports

DIVENDRES
4 de desembre de 2015

D E L’A N O IA

L’Aqua Igualada perd els punts en els
darrers minuts davant l’Alcorcón (1-3)

Nova victòria de
La Vinícola FS Montbui

HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

FUTBOL SALA / LA VEU

L’Aqua Igualada va perdre a
casa un partit molt disputat
que no es va decidir fins els
darrers minuts. En el tram final, les madrilenyes van aprofitar les seves ocasions més
clares, mentre que les igualadines no tenien aquesta sort. I
és que les locals van notar en
excés la baixa de la màxima
golejadora de l’equip, la capelladina Meritxell Martínez.
Bona entrada (gratuïta) al pavelló de Les Comes per veure
el partit contra l’equip madrileny. Abans de començar el
partit, es va llegir el manifest
del món de l’esport contra la
violència de gènere. Un dels
aŀlicients del partit era veure
la portera igualadina del CP
Alcorcon, Teresa Bernadas,
que aquesta temporada, després d’estar una temporada al
Coutràs francès, ha tornat a la
disciplina de l’equip madrileny.
El duel entre les germanes
bessones, Teresa i Raquel,
estava servit.
Només començar el partit ja
es va veure que seria un partit
com equilibrat. Ambdós equips
sortien amb ganes de sumar
els punts i molt concentrats
en el partit. L’equip madrileny,
que es va proclamar campió
d’Europa, fa només dues temporades, està patint en excés
aquest curs i arribava a Les
Comes ocupant la penúltima
posició a la classificació. Una
situació atípica atenent que
l’equip de Madrid, tot i jugar
bé, portava els mateixos gols
encaixats que el quart classificat. I és que es nota la feina
de la igualadina Teresa Bernadas a la porteria visitant.
La primera part, amb poques
faltes, arribava al descans
sense gols, amb ocasions clares de gol desfetes per les joves i talentoses porteres.

Després d’una setmana sense
competició per la retirada d’un
equip, els montbuiencs tornaven a disputar un partit de lliga
davant la seva afició aconseguint una victòria molt treballada des de el primer minut
de joc davant el Castellbisbal
(7-2).
Molt bon inici de partit el que
van tenir els grocs, ja que en
una gran jugada d’estratègia
de sacada de mig camp i en
només cinc segons de joc, Alberto feia pujar l’1 a 0 al marcador. Tot i aquest resultat els
homes que entrena Xavi Fitó
no van relaxar-se i als 3 minuts de joc Oli ampliava diferències 2 a 0, els visitants és
veien superats en tot moment
i només eren capaços de defensar-se dels atacs grocs,
i en un d’aquest, al minut 8
Bryan ampliava encara més
l’avantatge marcant el 3 a 0.
Amb aquest resultat tant favorable per als de l’Anoia, els
del baix llobregat van agafar
una mica més la iniciativa del
partit, però només eren capaços de crear perill en jugades
a pilota aturada o en tímids
contraatacs, mentre que els
jugadors de La Vinócola FS
Montbui esperaven a mitja
pista per sortir al contraatac
i disposarien d’alguna bona
ocasió per ampliar més les diferències, però el marcador no
és tornaria moure fins a la fi de
la primera meitat.
A la represa els jugadors de
Montbui tenien molt clar que
havien de seguir jugant com
ho estaven fent, molt ben posicionats sobre la pista en defensa i amb molt control de la
pilota en atac, i així va ser un
inici amb possessions de pilota llargues i esperant la millor
ocasió per finalitzar la jugada, però la bona defensa rival
a mitja pista ho dificultava, i
en una pèrdua de pilota dels

La segona part començava
amb la mateixa intensitat i
igualtat, i les visitants es van
posar 0-2. Les igualadines,
ferides, van encarar el partit
per remuntar-lo. Quedaven
cinc minuts encara de joc i a
l’hoquei patins, cinc minuts és
molt de temps.
Dit i fet, la Raquel Bernadas
superava a la seva germana,
Teresa i posava l’Aqua Igualada dins del partit (1-2). Quedaven encara tres minuts...
Però a dotze segons del final,
les igualadines arribaven a la
falta deu i transformaven, elles
sí, la seva falta directa posant
al marcador el definitiu 1-3.
Partit doncs que es va decidir en el tram final i que va
significar el debut de la Núria
Fernàndez a l’OKlliga femenina. La pierenca, que juga al
Primera Catalana, va tenir una
actuació correcta.
L’Aqua visita demà dissabte a
les 17:00 h, al Bigues i Riells
de l’alemanya Cristina Klein.
Però l’AQUA Igualada anirà
amb arguments per sortir a
guanyar a Bigues i entrar dins
les places que donen accés
a disputar la Copa de la Reina. I és que si les igualadines
haguessin guanyat al CP Alcorcon, i després de veure la

resta de resultats, les de Raül
Ramírez i Harry Mora ocuparien la sisena plaça en comptes
de la novena.
I és que la diferència de punts
entre el quart i el desè classificat és només de sis punts.
Una lliga ben atractiva.

AQUA Igualada FHCP
Laia Navarrete -P-, Elba Garreta,
Sofia Ramírez, Clara Ferrer i Laura Torres. També Laura Salvador,
Raquel Bernadas (1), Marta Bel,
Núria Fernàndez i Laia Navarrete
-P-. Entrenadors: Raül Ramírez i
Harry Mora.
CP Alcorcon
Teresa Bernadas -P-, Oara Bautista, Dolores Cancelas, Lucia
Martínez (1), Rocio Ailen (2). També Sara Alonso, Zoe Gonzàlez,
Marta Roca i Marianna Vélez -P-.
Entrenador: Erick Naser

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

PT j g e p gf gc
21 7 7 0 0 30 9
20 10 6 2 2 31 14
19 8 6 1 1 33 15
16 9 5 1 3 19 19
15 8 4 3 1 29 18
13 9 3 4 2 16 12
12 8 4 0 4 18 15
12 9 4 0 5 18 17
10 9 3 1 5 21 31
10 8 3 1 4 15 27
8 7 2 2 3 21 25
7 8 2 1 5 12 23
6 8 2 0 6 12 19
0 10 0 0 10 10 41

SORTEIG D’UNA BICICLETA
Nom
Adreça
Localitat
Tel. mòbil
Email
S’ha d’enviar la butlleta a

al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

montbuinecs l’aprofitaven els
de Castellbisbal per sortir a la
contra i retallar diferències 3-1,
però en la següent jugada, només sacar de centre, Alberto
marcava el 4 a 1 que tornava a
deixar les coses com estaven.
Aquest gol va caure com una
llosa sobre els jugadors visitants que veien com s’esvaïen
les possibilitats d’apropar-se
en el marcador, i més quan als
9 minuts de joc David feia el 5
a 1 que els allunyava encara
més. A partir d’aquest gol els
del Baix llobregat van sortir a
jugar amb porter jugador, però
una gran defensa dels grocs
impedia poder desplegar el
seu joc, i en una pèrdua de
pilota a mitja pista, David encarava tot sol porteria per fer
pujar al marcador el 6 a 1 al
minut 17 de la segona meitat.
Els visitants tot i el resultat ho
van seguir intentant amb joc
de cinc i tindrien el seu premi
en l’últim minut de partit al finalitzar una bona jugada i anotar
el 6-2 que semblava definitiu,
però una falta comesa sobre
un jugador de La Vinícola FS
Montbui a la frontal de l’àrea a
falta de tres dècimes, la transformava Rafa en el 7 a 2 final.
Alineació: Rubén, David(2),
Oli(1), Alberto(2), Javi –cinc
inicial- Cristian, Bryan, Toni,
Rafa(1), Asesni i Alejandro.
Aquest resultat situa una setmana més als montbuiencs al
capdamunt de la taula classificatòria amb 16 punts. Aquesta setmana és torna aturar la
competició de lliga a causa del
pont de la puríssima i no tornaran a jugar fins el dia 12 de
desembre que és desplaçaran
fins a la pista de l’Olimpic Floresta B. Resultats de la base:
Benjamí: FS Montbui 7 – 8 FS
Manresa B (Aitor 5, Edin i PP)
Infantil: FS Montbui 0 – 9 AE
L’Esquitx
Juvenil : VPR Refrigeració FS
Montbui 6 – 3 CE Jesús Maria
B (Angelillo 3, Ángel i Daniel)

Justa derrota del FS Can Titó
FUTBOL SALA / LA VEU

El FS Can Titó Vilanova del
Camí ha encadenat la seva
segona derrota consecutiva.
Davant la visita del CE Montseny, els vilanovins van fer
millor paper que l’anterior setmana, però es van veure superats clarament per un equip
visitant que va ser dominador
del marx en gairebé totes les
facetes del joc.
Tot i que els locals es van
avançar al marcador amb un
gol del “killer” Jordi Dalmases,
tres errades, en només 5 minuts, van condemnar als nois

de Fidel Muñoz a marxar per
sota del marcador a la mitja
part (1-3).
A la segona meitat, els de Can
Titó van presentar una lleugera milloria, però novament errades locals van permetre que
el Montseny, amb molta efectivitat, col.loques el 1-5 al lluminós. Només la raça dels locals
i el joc amb porter-jugador van
permetre als vilanovins maquillar el resultat. Resultats base:
Aleví 2-8 Escola Jordi Torras
FS Solsona 5-10 Cadet
CFS Capellades 6-3 Juvenil
Sènior B 3-3 Esp. Masquefa
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El CERRR Igualada, entre els
millors clubs de Catalunya
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Bernat Jaume segueix
imbatut a la lliga
francesa d’esquaix
ESQUAIX / DAVID JAUME

La UECAnoia, en el lliurament
de premis de la FEEC
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte 28 de novembre es va celebrar a la
localitat de Miravet (Ribera
d’Ebre) el lliurament de premis de la XIV Copa Catalana
de curses de muntanya, el XIII
circuit de curses de muntanya
i la VI Copa Catalana de curses verticals de la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) d’aquesta
temporada 2015.
Aquest any ha estat exitós especialment per al Club Excta.
UEC Anoia, on en diverses
categories ha obtingut resultats notables. Èxits com els
segon i tercer lloc respectivament en categoria junior d’en
Gerard Batet i Sergi Solé a la
copa catalana de curses de
muntanya. El primer lloc d’en
Jordi Vallés en sub23 i 5é absolut també de la copa catalana de curses de muntanya. El
tercers llocs d’en Gerard Batet
i d’en Jordi Vallés en categories junior i sub23 respectivament, i el primer lloc d’en Pere
Marsé en categoria veterà a la

copa catalana de curses verticals.
Aquests resultats, juntament
amb altres membres de l’equip
com David Patiño, David
Nuñez, Eduard Fornaguera,
Bernat Planas o Francesc Llobet han fet que després d’anys
de participació en aquesta veterana competició s’aconseguís el campionat per equips
en la copa catalana de curses
de muntanya i el subcampionat en la de curses verticals.
Corredors com Albert Ferrer,
Xavier Sánchez, Lola Brusau,
Pilar Rodríguez,
Francesc
Garrido, Pilar Rios, David
Gubern o Amador Martínez
van posar els fonaments perquè a dia d’avui el club tingui
el prestigi i hagi pogut assolir
aquest campionat de Catalunya per equips. Un èxit merescut per tots aquests anys de
curses, quilòmetres i metres
de desnivell per les muntanyes de Catalunya, portant els
colors taronja del Club Excta.
UEC Anoia per tot el país.

MUNTANYA / LA VEU

Un cop acabada la lliga de
clubs de la Federació Catalana de Triatló de la temporada 2014/ 2015, que engloba
les diverses proves de triatló,
duatló i aquatló, el CERRR
Igualada ha estat finalment
el 4rt millor club femení i 5è
millor club masculí (empatat
a punts amb el 4rt) de Catalunya, uns grans resultats tenint
en compte el gran nombre de
clubs amb un pressupost molt
superior al club igualadí.
En categoria femenina el
CERRR Igualada ha obtingut
una magnífica 4rta posició final a la lliga, amb 408 punts,
només superat per tres clubs
amb un gran potencial eco-

nòmic com el Prat Triatló, el
Triatló Granollers i el CN Reus
Ploms, quedant per davant del
Fasttriatlon.
Pel que fa a la lliga masculina, cal destacar una gran 5a
posició final amb 555 punts,
empatat a punts amb el 4rt
classificat el Triatló Granollers,
i només superat per grans
clubs com el CN Vic-Etb, el
Prat Triatló i el Reus Ploms.
D’aquesta manera el CERRR
Igualada finalitza una gran
temporada
posicionant-se
com un dels millors clubs del
país i el millor club anoienc pel
que fa al triatló i duatló, tant
en categoria masculina com
femenina.

Doble podi de Rivalcan

Podis del CAI Triatló al Solsonès
AGILITY / LA VEU

DUATLÓ / LA VEU

Diumenge 29 es va celebrar
el VII duatló del Solsonès amb
un total de 152 participants i
en un dia força fred. La prova
consistia en un primer tram de
6 km de córrer, seguit de 25
km amb BTT i per acabar 4 km
més de córrer.
Els guanyadors absoluts foren
Jordi Bonet del club t-bikes triatló i Laura Terrades del club
triatló granollers. Per part del
CAI triatló Petromiralles destacar els podis d’Oriol Castells i
Lola Brufau que foren 2º i 3º
en la seva categoria. La resta
de resultats:
44è Oriol Castells
77è Sergio Mesas

101è Josep Malavé
102è Marc Pallarés
111è Jordi José
119è Enric Guix
133è Toni Salanova
Femení:
11a Lola Brusau
14a Lidia Borràs
21a Susanna Llopart

El passat cap de setmana es
va celebrar a Castelló una proVa puntuable per al campionat
d’Espanya 2016 d’Agility, organitzada pel Club Zampican.
El diumenge van participar-hi
cinc components de l’equip
montbuienc Rivalcan, de grau
I Dámaso Fernández amb
la una Malinois Diva, Zaida
amb una podenc Ona, Màrian
Guerrero amb un canitx Petit,
a grau II Sensi Moreno amb
una gossa d’aigua Zoeh, Luis
Luque amb una border collie
Venus, i a grau III Luis Luque
amb la malinois Dela i el canitx
Melendi.

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

Bona jornada per tots cinc,
pujant al pòdi dos d’ells. Luis
Luque, amb el seu canitx Melendi va ser primer de la categoria mini de grau III, i Màrian
Guerrero, també primera amb
el seu canitx Petit de categoria
mini de grau I.

El jove anoienc Bernat Jaume
segueix sumant victòries amb
Everoux en la lliga Nationale-1
de França. En la segona jornada a doble partit, jugada a Mullhouse i davant Valenciennes,
va guanyar 3-0 amb molt autoritat al francès Renan Lavigne,
ex professional TOP-20 del
mon i un dels coachs de l’actual campió del mon, el també
francès, Greg Gaultier.
A la tarda davant l’equip local
Mullhouse, actuals campions
de la lliga francesa, però amb
moltes baixes de jugadors que
es troben disputant un torneig
molt important a Hong Kong,
va sumar de nou amb Everoux guanyant a Yan Perrin per
8-11, 11-2, 11-4, 11-1 ex jugador professional TOP-50, retirat fa 2 anys.
Excel·lent l’equip Radio SalaPlastnet de 3a.
Tres punts al sac per l’equip
Radio Sala-Plasnet en una
nova jornada de lliga nacional
catalana davant el Nick Sports
de Barcelona. Nacho Fajardo
va donar el primer punt guanyant Joaquin Martínez per 117, 11-1, 11-8, , Sergio Rivero va
ensopegar amb Pol Rami per
9-11, 12-14, 4-11, però Carles
Sánchez primer davant Maribel
Calabozo 11-6, 4-11, 11-7, 1210 i desprès Javi Fajardo davant Agustí Tabari 6-11, 11-3,
11-6, 11-9 van sumar els punts
necessaris per assolir la victòria.
Carles Sánchez i Sergio
Rivero al Bonasport
Els dos anoiencs disputen el
circuit català de 3a categoria.
El passat cap de setmana va
ser al club de la Bonanova, Bonasport. El Carles va caure a
2a ronda davant Marc Pedrós
i el Sergio van cedir davant el
Sergi Faura també a 2a ronda.

ES BUSCA
TÈCNIC EN PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS
Amb experiència per a posició amb un enorme
potencial de creixement.
Captació, assessorament i fidelització de clients.
Es valorarà bona presència.
Imprescindible vehicle propi.

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

Si estàs interessat envia el teu CV a l'adreça de
correu: rrhh@pymesolutions365.com

50

DIVENDRES
4 de desembre de 2015

D E L’A N O IA

Cultura
El Teatre de l’Aurora organitza el Cicle Km.0, que
aplega les companyies anoienques de teatre familiar
TEATRE / LA VEU

Donar a conèixer les companyies professionals de teatre
familiar de la comarca, com
treballen i els seus espectacles, és l’objectiu del Cicle
Km.0, una iniciativa del Teatre
de l’Aurora, impulsada amb la
participació de les companyies anoienques dedicades al
públic familiars. El cartell de la
primera edició d’aquest cicle
–que se celebrarà anualment
per les festes nadalenquespresenta els espectacles El silenci d’Hamelin, de Farrés brothers i cia., El llop ferotge, de La
companyia del príncep Totilau
i diverses activitats paral·leles,
que permetran conèixer les
companyies de portes endins.
Tal com explica Òscar Balcells,
director del Teatre de l’Aurora,
amb aquest cicle es vol “posar
en relleu l’existència i el treball
de les companyies de teatre
familiar de la nostra comarca,
companyies amb una llarga
trajectòria i molt reconegudes
arreu del país i a l’estranger,
sobretot dins el sector professional, però que potser aquí, a
casa, els seus “veïns” no coneixen prou”.
El Cicle Km.0 compta amb la
col·laboració de les companyies: 2princesesbarbudes (Sant
Joan de Mediona), Cia. La
Mandarina (Igualada), Companyia Pelmànec (Piera), deParranda (Igualada/Manresa),
Farrés brothers i cia. (Igualada), La companyia del príncep
Totilau (Sant Martí de Tous),
Teatre Nu (Sant Martí de Tous)
i Tot Circ (Copons). Vuit companyies professionals de l’Anoia, que es dediquen principalment als espectacles familiars,
amb experiència, prestigi dins
el sector i amb espectacles de
qualitat. “Aquesta és una situació gairebé insòlita al nostre
país, som uns afortunats” assenyala Òscar Balcells, remarcant que “el Teatre de l’Aurora
posa l’espai, l’escenari, per
oferir una oportunitat per donar
a conèixer no només la important feina que fan, sinó també
com la fan”.
En aquest sentit, en cada
edició anual del Cicle Km.0,
i paral·lelament als espectacles programats, creats per les
companyies anoienques, es
duran a terme un seguit d’activitats paral·leles (tallers, visites guiades, exposicions, etc.)
“que seran el punt de trobada

entre els artistes i els espectadors, un punt de trobada que
permetrà conèixer una mica
més els nostres “veïns” que
es dediquen al teatre familiar a
casa nostra”, afegeix el director de l’Aurora.
Farrés brothers i cia. presenten El silenci d’Hamelin
Obrirà la primera edició del
Cicle Km.0 la companyia igualadina Farrés brothers i cia.,
que presentaran el seu darrer
espectacle El flautista d’Hamelin, estrenat aquest passat mes
d’octubre a la Fira Mediterrània
amb una molt bona acollida de
públic i crítica. El nou espectacle de Farrés brothers i cia.,
juntament amb la coneguda
actriu Olalla Moreno, és una
fantàstica i emocionant versió
d’El flautista d’Hamelin, el popular conte explicat des de dos
punts de vista: el d’un nen, el
Bruno, i el de la seva germana,
la Clara, una nena sorda i, per
tant, immune al poder i als encanteris del flautista. “Aquesta
història tan coneguda és explicada amb la paraula dita i amb
la llengua dels signes -que
hem hagut d’aprendre i que té
un punt molt teatral-, per posar
en relleu una part de la societat
que queda relegada, que viuen
al món del sords” explica Jordi
Palet, autor i director de l’obra,
que adverteix que “veurem un
espectacle sorprenent”. El flautista d’Hamelin es podrà veure
el dissabte 26 i el diumenge
27 de desembre, a les 7 de la
tarda.
El llop ferotge, el darrer es-

pectacle de La companyia
del príncep Totilau, dins el
Cicle Km.0
Tres contes en un. Després
d’haver-se menjat la Caputxeta, l’àvia, les sis cabretes i
gairebé els tres porquets, el
llop ferotge ha de fer front a un
judici popular, que tindrà com a
testimonis les mares d’aquests
personatges populars. A partir
d’aquest judici i d’aquests personatges, La Companyia del
príncep Totilau ens explica tres
contes populars en una mateixa història, en un magnífic
espectacle d’actors, màscares
i titelles. Tal com explica Clara Dalmau, fundadora de la
companyia i intèrpret d’aquest
espectacle, “El llop ferotge és
un muntatge divertit, una petita broma, però també vol fer
reflexionar sobre la bondat i la
maldat, sobre els prejudicis, les
veritats absolutes i els judicis
fets a la lleugera, tot creant empatia vers els personatges que
pateixen. Perquè en el fons,
el llop tenia molta gana...”. El
llop ferotge es podrà veure el
dissabte 2 i el diumenge 3 de
gener, a les 7 de la tarda.
Activitats paral·lels per conèixer les companyies de
prop
El Cicle Km.0, a part de donar
a conèixer el treball dels artistes locals, també ofereix l’oportunitat de descobrir les companyies des de dins, a través
d’activitats paral·leles, complementàries a la presentació dels
seus espectacles. En aquesta
primera edició, el programa
del Cicle Km.0, presenta tres

propostes: una visita guiada al
taller de Farrés brothers i cia.,
un taller realitzat per La companyia del príncep Totilau i una
exposició a càrrec de Tot Circ.
Coincidint amb les funcions de
l’espectacle El silenci d’Hamelin, els Farrés brothers i cia.
ofereix una visita guiada al
seu taller, on els visitants podran descobrir les entranyes
de l’espai de treball d’aquesta
companyia igualadina. Mostraran els espais, els materials
dels seus espectacles i, especialment, el procés de creació
dels seus espectacles: des de
la idea original fins a carregar
la furgoneta per sortir de bolos.
“El nostre taller és com unes
golfes, on anem acumulant
trastos i andròmines. Reconstruirem la nostra història, la
dels nostres espectacles, i tibarem del fil per desembolicar
el procés creatiu dels nostres
treballs, els nostres viatges, i
ho compartirem amb tothom
que vingui” explica Jordi Palet,
dels Farrés brothers i cia.
La segona activitat paral·lela
del Cicle Km.0 és el taller
“Aprèn a donar vida a un objecte!”, a càrrec de La companyia
del príncep Totilau. Aquest taller es durà a terme en finalitzar
les funcions de l’espectacle El
llop ferotge, que la companyia
anoienca representarà el 2 i 3
de gener al Teatre de l’Aurora.
Els espectadors d’aquestes
funcions que desitgin participar en aquest taller, hauran de
portar un objecte (una paella,
unes pinces, un raspall, una
pilota...) que convertiran en un
titella. “Agafarem aquests ob-

jectes, els hi traurem la seva
mirada, la seva respiració, els
hi donarem vida i amb aquest
taller treballarem la interpretació amb titelles i objectes”, explica Jordi Hervàs, de La companyia del príncep Totilau.
Finalment, la companyia Tot
Circ, de Copons, presentarà
un tast de l’exposició “Retalls
de circ”, un recull de cartells
del món del circ de tots els
temps. La mostra es podrà
veure al vestíbul del teatre del
21 de desembre al 3 de gener.
“Amb aquesta exposició volem
donar un toc de circ al cicle”
explica l’Elisabet Tomàs, que
juntament amb Miquel Montiel
dóna “tocs de circ” arreu del
país des de fa 35 anys amb la
companyia Tot Circ, que celebrarà properament el quinzè
aniversari del Circ a les Feixes.
Funcions, horaris i venda
d’entrades
Les representacions d’El silenci d’Hamelin tindran lloc
dissabte 26 i el diumenge 27
de desembre, a les 19 h. Les
funcions d’El llop ferotge es
duran a terme el dissabte 2 i
diumenge 3 de gener, també a
les 19 h.
La visita guiada “Benvinguts al
taller” de Farrés brothers i cia.,
es durà a terme el diumenge
27 de desembre, a les 11 h., i a
les 12:30 h. al taller de la companyia, al carrer Sant Antoni de
baix, 39, d’Igualada. La visita
és gratuïta i va inclosa en l’entrada de l’espectacle El silenci
d’Hamelin. Un cop comprada
l’entrada, els interessats en fer
la visita han de fer una reserva
a través del correu info@teatreaurora.cat
El taller “Aprèn a donar vida
a un objecte!”, a càrrec de La
Companyia del príncep Totilau,
es durà a terme el dissabte 2
i el diumenge 3 de gener, en
finalitzar les representacions
d’El llop ferotge i també és inclòs amb l’entrada per a les
funcions d’aquest espectacle.
Les entrades 8 € i 6 € (amb
els descomptes habituals) es
poden adquirir per Internet i a
la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una
hora abans de cada funció.
També es poden reservar prèviament trucant al 938050075
exclusivament els dijous de 19
a 20 h. Més informació a www.
teatreaurora.cat.
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La 13a edició del Zoom Festival es consolida
com un referent en el panorama de la ficció televisiva
CINEMA / LA VEU

El Zoom Festival va posar diumenge punt i final a una 13a
edició d’intensa programació,
amb el millor del cinema per a
televisió. Un any més, el Zoom
es consolida com un referent
en el panorama de la ficció
televisiva, convertint-se en un
aparador de les entrenes de
les millors produccions a nivell nacional i internacional, i
també com a lloc de trobada
entre professionals. Cal destacar també l’alta participació
de públic a totes les seccions i
activitats paral·leles al festival.
Dissabte va tenir lloc la gala
de lliurament de premis i es va
comptar amb la presència de
l’equip de la sèrie de TV3 Merlí que va aplegar nombrosos
joves i no tan joves que volien
veure’ls i fer-se una fotografia
amb ells.
El Jurat Oficial d’aquesta edició ha estat compost per la
cineasta i crítica de cinema
Anna Petrus, l’actor i director
de teatre Pep Pla, el guionista
i director de cinema i televisió Oriol Ferrer, i Toni Marín,
realitzador, creatiu i productor
d’audiovisuals, cinema i projectes culturals i d’entreteniment.
El Jurat de la Crítica l’han conformat Cipriano Torres, Toni
de la Torre i Manel de Luna.
I, d’altra banda, el Jurat Jove,
presidit per l’actriu, directora
i guionista Mireia Ros, l’han
format estudiants de l’Escola

El Festival s’ha convertit en un aparador
de les entrenes de les
millors produccions a
nivell nacional i internacional
d’Art Gaspar Camps i de l’Institut Joan Mercader d’Igualada.
Els premis
- Premi Millor Pel·lícula: Clara
Immerwahr (Àustria-Alemanya, 2014) del director Harald
Sicheritz. És una pellícula biogràfica que explica la vida de
la primera dona de la Universitat de Breslau que va obtenir
un doctorat, la Clara Immerwahr.
- Premi Millor Direcció: Brendan Cowell per The Outlaw
Michael
Howe
(Austràlia,
2013). És un drama ambientat l’any 1814, on s’explica la
dissolució de la colònia penal
britànica Van Diemen Land.
- Premi Millor Guió: Pere Riera i Care Santos per Habitaciones cerradas (Espanya,
2015). És una mini-sèrie de
dos capítols que adapta la novella homònima de Care Santos, traduïda a una desena de
països.
- Premi Millor Intèrpret: Laia
Marull per La Xirgu (Espanya,
2015) de Sílvia Quer. Una tvmovie d’època que mostra la
difícil relació de Margarita Xir-

Tots els premiats a la gala de clausura del Zoom 2015				

gu i els autors Federico García
Lorca i Valle Inclán.
- Ramon Gener, Premi d’Honor
- Alba Ribas, Premi Auguri
Sita Murt
- Premi del Jurat Jove: Peter
Pan Man (Holanda, 2015) de
Michiel Ten Horn. Narra la història d’un etern estudiantde
32 anys, en Thijs, que visita la
casa de la seva germana per
fer una rentadora i coneix la
Lisa, la mainadera
- Premi Zoom Jove Curtmetratge: Café para llevar (Espanya, 2014) de Patrícia Font
i produïda per Escac Films.
- Premi Zoom Jove Websèrie:
Zero (Espanya, 2015) de Da-

vid Victori, produïda per Ridley
Scott i Michael Fassbender.
- Premi Millor Sèrie Espanyola: El Premi a la Millor Sèrie
Espanyola d’aquesta edició
és per a El Ministerio del Tiempo del director Marc Vigil,
amb guió de Javier i Pablo Olivares.
- Premi DO Catalunya: La Xirgu (Espanya, 2015) de Sílvia
Quer.
- II Showcase de pilots de
ficció. Premi del Jurat a Millor
pilot: Air, de DS media / Filasexta. Escrit i dirigit per Carlos
Martín Pazo.
- Mencions especials del Jurat:
• Soy Presidente, de Chris-

FOTO: Joan Guasch

Dissabte va tenir lloc
la gala de lliurament
de premis al Teatre
Municipal l’Ateneu.
El film guanyador va
tornar a projectar-se
diumenge
tian Flores. Pel talent creatiu
del Christian Flores.
• No we can’t. Dirigida per
Laia Alsina i Mireia Giró Costa, escrita por Laia Alsina. Pel
treball actoral i la interpretació.
- Premi del Públic: Mediocrity,
de Pep Feliu (Malvo Films).

Eufòria adolescent per veure de prop l’equip de “Merlí”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La presència de l’equip de la
sèrie de TV3 Merlí va destapar una autèntica eufòria en
la darrera jornada del festival
Zoom. Tots els joves de la sèrie, juntament amb el creador
Héctor Lozano i el director
Eduard Cortés, van ser a Igualada per a presentar el capítol
12 -penúltim- i, de passada,
donar-se un bany de masses
amb totes les lletres. Una munió d’adolescents, sobretot
noies, va omplir la platea i el
primer pis de l’Ateneu Igualadí.
Els personatges van mostrar,
dalt de l’escenari, les seves
sensacions. “No ens esperàvem aquest èxit, ni de bon
tros”, explicava Carlos Cuevas
(Pol Rubio a la sèrie). “Vam
rodar tots els capítols en tres
mesos, el passat estiu, i el cert
és que per la temàtica de fons,
la filosofia, les classes, l’institut, pensàvem que tindria res-

La visita de l’equip de la sèrie a Igualada, dissabte al vespre, va tenir una acollida sensacional.

sò entre el públic, però no tant
com ha acabat passant”. De
fet, Merlí ha aconseguit “shares” d’entre el 17 i el 20% totes
les nits del dilluns, una xifra realment espectacular, que convida a una segona temporada,
encara no confirmada quan
només queden quatre dies per

al final de la primera, dilluns
vinent. “A mi m’agradaria molt
poder continuar fent la sèrie,
m’ho he passat molt bé”, ens
explicava David Solans (Bruno Bergeron a Merlí), a qui
“el cinema és el format on em
sento més bé, i, de fet, la sèrie
es va rodar amb aquest estil,

durant tres mesos, i amb un
equip fantàstic. Jo vull repetir”, assegurava, al costat dels
seus companys amb una cridòria adolescent de fons.
El cert és que, escoltant-los i
veient-los de prop, els personatges de Merlí, com deien
ells, “flipaven”. La fama so-

brevinguda que comporta ser
líder d’audiència a Catalunya
en una sèrie que ha rebut una
munió d’elogis per part del
sector educatiu, els agrada i
no deixen de mostrar un somriure de felicitat. Que duri. I si
pot ser en una segona temporada, millor.
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La Xarxa ens convida a prendre un te màgic amb en Txema
TEATRE / LA VEU

Després de voltar arreu del
món, el Txema presenta Tea
Time al Teatre Municipal l’Ateneu. És un espectacle de màgia visual, fet amb molta cura
i molt creatiu. El grup Xarxa
Igualada ha programat aquest
acte per al proper diumenge, 6
de desembre, a ¼ d’1 del migdia. L’espectacle substitueix el
de dansa Constelaciones que
teníem previst i tanca la temporada fins al proper 17 de
gener.
Les entrades són a 6 € i a 5
€ per als socis de Xarxa. La
venda d’entrades és al vestíbul de l’Ateneu, el dissabte de
2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre
i el diumenge des d’una hora
abans de l’inici de la funció.
Un espectacle de màgia per
a tota la família. Tant els grans
com els petits us ho passareu
molt bé amb aquest jove i entranyable mag.
Txema, un mag tot prenent
el te
El mag Txema, nascut a Barcelona, ha fet màgia arreu del
món. Tot i la seva joventut ha
treballat en 15 països i en es-

cenaris del Japó, Xina, Colòmbia i Hollywood, entre altres,
amb el seu número de màgia
Juliette act. El 2013 estrena el
seu primer espectacle llarg:
Mr. Màgic.
L’any 2014 va estrenar Tea
Time, un espectacle ideat i
forjat amb l’experiència acumulada i acompanyat d’un
equip artístic. Txema és un
il·lusionista que converteix en
art la seva creativitat. Es dedica a fer màgia per emocionar
el públic amb aparicions, desaparicions, transformacions,
manipulacions... Es dedica a
fer somiar.
Al llarg de les presentacions
convida el públic a intervenir
directament i així aconsegueix
la complicitat i la diversió de
tothom connectant amb els
espectadors. La comunicació és un dels millors secrets
amagats a la seva màniga.
Busca la senzillesa en els
efectes. Que desprenguin
optimisme i elegància dins i
fora de l’espectacle. Presenta
el treball des de l’ètica de la
professió i exigeix el millor en
cada circumstància. Fa les actuacions per agradar i comuni-

car. Al cap i a la fi, la màgia és
viure un somni.
La companyia ha estat premiada amb el Premi d’Or al Festival Les Anneaux Magiques
de Suïssa i 1r Premi al Festival Magic Valongo de Portugal
L’hora del te té màgia
A l’hora del te i amb la tassa a

Divendres es presenta “La terra a subhasta”,
obra guanyadora del premi de Recerca
Doctor Mercader de l’any 2011
LLIBRES / LA VEU

Avui divendres, a 2/4 de 8 del
vespre el Saló de Sessions de
l’Ajuntament d’Igualada acollirà la presentació del llibre La
terra a subhasta. Crisi, endeutament i despossessió al món
rural català de finals del segle
XIX, publicat per l’Abadia de
Montserrat. El llibre, obra de
Ricard Garcia Orallo, va obtenir el Premi Ciutat d’Igualada
de Recerca Doctor Joan Mercader l’any 2011.
Garcia Orallo és doctor en història i professor associat d’Història econòmica de la Universitat de Girona (UdG), ha
publicat diversos articles sobre
fiscalitat rural, els mercats de
terra i capital i els efectes de la
crisi agrària de finals del segle
XIX. Ha col·laborat en l’edició
d’un repertori de genealogies
de les principals famílies d’hisendats de la regió de Girona.
El llibre premiat aprofundeix
en l’últim terç del segle XIX,
quan l’economia europea va
travessar una conjuntura que
els coetanis van batejar com a
Gran Depressió. La sensació
de crisi va ser especialment
profunda en l’agricultura, en
la qual la commoció que va
suposar l’enfonsament dels

preus de diferents productes,
començant pel dels cereals,
es va traduir en una sèrie de
fenòmens que van acabar per
fixar la idea que aquella situació havia suposat per al sector un punt d’inflexió decisiu.
Els agricultors europeus difícilment podien competir amb
les ingents quantitats de grans
barats que arribaven d’Amèrica, Austràlia o Ucraïna, una
conseqüència de la “revolució”
en el transport de mercaderies
que s’estava produint. La caiguda dels ingressos de procedència agrària, amb les consegüents repercussions en tots
els estrats socials, va provocar
l’empobriment d’una gran part
de la població rural, va accen-

tuar la conflictivitat social en el
camp i va forçar la sortida del
sector de milers de camperols,
una part dels quals s’establiren a les ciutats o es desplaçaren a ultramar, en una onada
emigratòria mai abans vista a
Europa.
El premi compta amb el patrocini de l’Ajuntament d’Igualada,
el suport del Centre d’Estudis
Comarcals d’Igualada (CECI)
i el Centre d’Estudis Antoni
de Capmany de la Universitat
de Barcelona. La presentació
del llibre anirà a càrrec de la
doctora Rosa Congost, que
es va doctorar en Història el
1988 i és catedràtica d’Història
Econòmica de la UdG des de
1995. És autora de nombrosos treballs entorn de la propietat de la terra i les relacions
socials agràries a Catalunya,
investigadora responsable del
Grup d’Història de les Societats Rurals de la UdG i directora del Màster Universitari en
Recerca en Humanitats de la
mateixa universitat, codirectora de la revista Estudis d’Història Agrària i presidenta de
EURHO (European Rural HIstory Organization). El 2013 va
rebre la distinció ICREA Acadèmia.

la mà, el Txema espera visita
a casa seva. Mentre no arriba,
aquesta estona es converteix
en un espectacle de màgia
visual. El te es pot gaudir de
moltes maneres. És la beguda
més popular del món després
de l’aigua. Fer una reunió per
prendre el te és l’excusa per
aquest espectacle de màgia.

Per això a l’escenari hi ha un
gran rellotge que marca les
cinc en punt. És el moment
més oportú per gaudir i compartir un gran entreteniment.
Però, i si el rellotge s’hagués
espatllat. La màgia de Txema
resoldrà aquests contratemps
amb un il·lusionisme elegant i
divertit.

El concert solidari Un cant amic
recull prop de tres mil euros per
a les persones refugiades

MÚSICA / LA VEU

La Basílica de Santa Maria
d’Igualada va quedar petita
aquest diumenge, 29 de novembre, per presenciar el concert Un cant amic, una iniciativa
solidària a favor de les persones refugiades, que va aplegar
vuit corals de la ciutat.
El concert, que naixia a proposta de la Coral Mixta amb
el suport del departament de
Cooperació de l’Ajuntament
d’Igualada, va esdevenir una
important mostra de solidaritat
de la ciutadania de la capital
de l’Anoia que, no només va
omplir el temple, sinó que hi va
col·laborar econòmicament de
manera molt generosa. S’han
recaptat 2.909,25 euros, que
es lliuraran íntegrament a Creu

Roja per contribuir a l’acolliment
de les persones refugiades.
Hi van participar, a banda de
la Coral Mixta, 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, que
van interpretar algunes peces
del seu repertori i, al final, tots
els grups es van unir per cantar
el Cànon de la Pau. Va ser un
concert de qualitat però, sobretot, molt emotiu. El representant
de Creu Roja, Jordi Morist, i l’alcalde d’Igualada, Marc Castells,
van pronunciar uns breus parlaments en què van destacar la
solidaritat i el compromís de la
ciutat amb aquells que més pateixen.
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L’esperit del jazz dels anys 50 de Jordi Rabascall
12to12 quartet a Músiques de butxaca

Artèria, espai d’art i
tallers, inaugura una
exposició col.lectiva

MÚSICA / LA VEU

EXPOSICIONS / LA VEU

Avui divendres 4 de desembre,
Músiques de butxaca tanca la
temporada amb Jordi Rabascall 12to12 Quartet, una proposta que ens portarà a fer un
viatge musical a l’univers de
Frank Sinatra, Dino i Sammy
Davis Jr., sense oblidar el jazz
que va marcar una època.
Jordi Rabascall 12to12 Quartet
s’inspira en l’esperit del jazz
dels anys 50, l’edat d’or dels
concerts i en l’imaginari del cèlebre grup ‘Rat Pack’ capitanejat per Frank Sinatra, per donar
forma a un treball que no està
exempt d’ironia i bon humor.
El projecte ‘12to12’ neix el 2
de febrer de 2014 fruit d’un
esdeveniment sense precedents ideat pels jazzmen Oriol
Gonzàlez, Albert Caire, Oriol
Roca i Jordi Rabascall amb la
col·laboració del saxofonista
Xavier Figuerola. El projecte
‘12hores12causes’ va reunir a
més de 85 músics i 800 persones en una jornada històrica
pel jazz català on es van reivindicar els drets dels músics i el
valor de la música en directe.
Després d’aquell esdeveniment es forma el quartet, porten el seu directe a nombroses

caves de jazz fins enregistrar
el seu primer disc, Do the Duu
Du, disc que divendres presentaran a Músiques de butxaca.
El disc reuneix una selecció
d’estàndards vocals, amb arranjaments i lletres originals
addicionals de cèlebres compositors com Duke Ellington,
Hoagy Carmichael, George
Gershwin. Inclou temes com
Summertime, Moondance, Euros from Heaven, A Foggy Day,
Baltimore Oriole ..., a més d’un
tema original, 12 Hours Blues, una versió d’un clàssic de
David Bowie i un tribut a Slim
Gaillard, en una versió apocalíptica de Chicken Rhythm.
La química del quartet és la pedra angular del disc. No estem
davant del treball d’un solista,
sinó del d’una formació amb
experiència i creada sobre els
escenaris. Jordi Rabascall,
cantant polifacètic aterra al jazz
provinent de la música electrònica i troba en el pianista Albert
Caire, amb més de vint anys
dedicats al jazz en directe, la
complicitat i sensibilitat per
construir un llenguatge propi.
Oriol Gonzàlez Orti, bateria de
llarga trajectòria com a ‘sideman’ de músics internacionals

i insaciable creador de nous
projectes, connecta amb la
improvisació informal del duet
aportant un ampli coneixement
del jazz i de les seves sonoritats. Acceptant l’humor com a
part del show, posa de forma
inconscient els fonaments per
a la creació del grup. El quartet
es completa amb Oriol Roca
Dalmau, contrabaixista delicat
i precís, que suma una visió
personal de la tradició i el jazz
d’autor.
El músic convidat, Claudio Manero serà el cinquè integrant
en aquest concert de presenta-

ció a l’Ateneu Igualadí.
L’hora d’inici del concert serà a
les 11 de la nit al Teatre Municipal l’Ateneu. Les entrades ja es
poden comprar online a través
del web wwww.musiquesdebutxaca.cat. També es podran
adquirir de forma habitual a
taquilla mitja hora abans de
l’inici de cada concert i anticipada a les oficines de l’Ateneu
Igualadí en horari d’atenció al
públic. El preu de l’entrada és
de 12 € i inclou el concert i la
consumició, les entrades amb
descompte són de 10 €.

Nou concert al Hot
Blues amb Albert
Montero
MÚSICA / LA VEU

IRIS LLOP/CARLES MUNTANER
XXXIX Concurs de Teatre de Piera

Acaba el XXXIX Concurs de teatre
Dissabte passat l’Agrupació
Teatral del Casal de Calaf va
representar Un matrimoni a
Boston del dramaturg americà David Mamet. L’obra ens
situava al Boston de finals del
segle XIX on se’ns narra la
relació d’amistat entre dues
amigues. Claire, la més jove,
visita a la seva amiga que
recentment ha establert una
relació amb un home casat
que la proveeix de tota mena
de riqueses. Claire però l’ha
anat a veure per que l’ajudi a
conquistar el seu nou amor,
una noia que resulta ser la filla de l’amant d’Anne. Davant
d’aquest embolic, les dues
amigues intenten tramar un
pla per recuperar tant el pare
com la filla. L’acció però és només el transfons que permet
interpretar sobre l’escenari
uns magnífics i enginyosos
diàlegs, plens d’ironia i dobles
sentits, sobre l’amor, l’amistat
i les motivacions humanes.
L’excel·lent escenografia i les
encertades
interpretacions
de les tres actrius van ser el
suport necessari per aquest
magnífic text ple de tributs a

Avui divendres s’inaugura la
segona edició d’ARTÈRIA
COL·LECTIVA, una exposició
d’una vintena d’artistes que
han passat per ARTÈRIA des
de la seva obertura.
Del 4 de desembre al 9 de gener de 2016 podreu gaudir de
l’obra de Pilar Álvarez, Marta
Ballvé, Pepa Busqué, Anna
Bussot, Mireia Cifuentes, Encarna Cuerva, Rosó Cusó,
Jaume de Córdoba, Lourdes
Figuera, Lourdes Fisa, Xavier Gabriel, Mari Ito, Roser
Oduber, Jordi Pagès+Èrika
Prüfert Borrell, Marta Pruna,
Teresa Riba, Tina Rusiñol,
Teresa Seguí, David Ymbernon,...
Tots ells presentaran obra de
petit format de pintura, escultura, fotografia, dibuix o
gravat; ideal per pensar en el
regal més personal, una obra
original i única d’artistes que
ens han deixat petjada i que
han passat per ARTÈRIA per
quedar-s’hi!

FOTOESTUDI ROSELL

la dramatúrgia d’Oscar Wilde i
propi de la intel·ligència de Mamet. Cal felicitar el grup de Calaf deixar-nos aquest regust tan
agradable al final del concurs
pierenc, amb una de les millors
obres de la temporada.
En aquest 39 concurs de teatre
hi hagut una mica de tot, com
ha de ser: comèdies, drames,
musicals, etc. però el que s’ha
vist aquest any és la diferència
del nivell d’interpretació entre
unes companyies i altres, les
10 companyies participants en
el concurs quedarien sota el
meu entendre amb 3 grups, les

tres primeres i les millors amb
diferència per ordre de participació en el primer grup, serien:
El Grup Teatral de Capellades,
el Grup de Teatre Filagarsa de
Molins de Rei i l’Agrupació Teatral del Casal de Calaf. El segon
grup i també per ordre de participació serien Scla’ka Si Teatre
de Cardedeu, la Companyia TeatrAndreu de Sant Andreu de la
Barca, Stres de Quatre d’Albalat dels Sorells, València i Acte
Quatre de Granollers. En el
tercer grup hi inclouria: Grup 7
DeKàmping de Taradell, Tai-atreros de L’Esquirol i el Quadrat

Màgic d’Igualada.
Així dons, això es tot el que ha
donat de si el 39 concurs de
teatre de Piera. Ara li toca al jurat qualificador fer la seva feina, i el seu resultat el sabrem
el dissabte dia 16 de gener.
Cal felicitar a la comissió organitzadora pel sol fet d’organitzar el concurs i que ja seran
l’any vinent 40, xifra aquesta a
celebrar.
Ara és l’hora de donar les gràcies per part nostra a la comissió organitzadora per tornar a
confiar en nosaltres: Iris Llop
i jo mateix, Carles Muntaner
per poder-vos explicar setmana rere setmana el que passa
damunt de l’escenari pierenc.
Agrair a l’amic Antonio Rosell
(pare) la feina d’enviar cada
setmana la fotografia que
acompanya la crònica i a La
Veu de l’Anoia per fer possible
que aparegui cada setmana
l’escrit. I a vostès, els lectors,
que setmana rere setmana
llegeixen els nostres escrits.
Com sempre ha estat tot un
plaer ser-hi. Ens retrobarem
aviat, fins aleshores, salut.

Avui divendres tindrà lloc
un nou concert al bar musical igualadí Hot Blues. Albert
Montero ve a presentar el seu
recent treball Arco mediterráneo acompanyat de Roman
Gil a la guitarra i Xavi Muñoz
al baix.
El concert començarà a dos
quarts d’11 de la nit i l’entrada
tindrà un preu de 5 euros.

4t concert del XXI
Cicle de concerts de
professorat
MÚSICA / LA VEU

El proper dimecres 9 de desembre tindrà lloc el quart i
darrer concert del Cicle de
Concerts de Professorat que
organitza l’Escola Municipal de Música d’Igualada. En
aquesta ocasió podrem gaudir de la música que oferirà el
grup de jazz Missing One format per Publio Delgado, guitarra elèctrica, Guim Garcia,
saxo alt i Alcides Rodrigues,
bateria. Oferiran un concert
basat en repertori de compositors contemporanis del Brasil i
composicions pròpies.
El concert és a les 7h del
vespre a l’auditori de l’Escola/Conservatori Municipal de
Música d’Igualada, Passeig
Verdaguer 84, 86. El preu de
l’entrada és de 6 euros.
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La nova Boixeta Cultural d’hivern proposa 158 Masterclass de Ramon Oller a
activitats per als propers tres mesos
l’Estudi Montserrat Andrés
CULTURA / LA VEU

La nova Boixeta Cultural
d’Igualada presenta un total
de cent cinquanta-vuit esdeveniments de tots els àmbits
de la cultura, del desembre
de 2015 fins al febrer 2016.
L’agenda municipal de cultura,
doncs, torna farcida d’exposicions, conferències, xerrades,
teatre, tallers, presentacions
de llibres, recitals, balls, audicions, visites guiades, clubs
de lectura, festes infantils, cinema i tertúlies.
En aquesta ocasió la programació està especialment centrada en les festes nadalenques, destacant especialment
la Fira de Nadal i la Missa de
Coronació a la basílica de
Santa Maria, amb música de
Haendel i Mozart. Dins del cicle nadalenc, tornen també els
magnífics Pastorets, que des
de l’any 1959 interpreta l’Esbart Igualadí i que es poden
compartir amb els més petits
de la casa. A més, com cada
any, el dia 18 de desembre
tindrà lloc la tradicional Cantada de nadales a la Plaça
de l’Ajuntament. També serà
molt recomanable el concert
de Nadal de la pianista Neus
Peris, organitzat per l’AUGA,
el Concert de Nadal de la Jove
Orquestra Simfònica de l’Anoia al Teatre Municipal l’Ateneu, i el tradicional Concert
de Sant Esteve de la Coral
Mixta d’Igualada. Al costat de
les propostes més pròpiament

culturals, el Saló de la Infància
tornarà a ser el gran escenari
on el públic familiar i els més
petits gaudiran de desenes
d’activitats de lleure durant
aquestes dates al recinte de
Cal Carner.
Amb l’arribada del 2016 les
celebracions continuaran amb
les celebracions més tradicionals, reconegudes arreu i que
són un orgull per a Igualada
i els igualadins: la Festa dels
Reis, el 5 de gener, i Els Tres
Tombs, el 24 de gener. El dia 6
de febrer, a més, s’hi posarà la
rúbrica amb el sempre participat Carnaval d’Igualada. Destaca també, el 21 de febrer, la
47a Renovació de la Flama de
la Llengua a Montserrat, una
cita en què, en aquesta ocasió, es preveu una important
mobilització d’entitats locals.
En el camp del teatre, destaquen alguns esdeveniments
d’alt nivell: La Plaza del Diamante, amb la força interpretativa de Lolita Flores, un colpidor monòleg basat en el llibre

de Mercè Rodoreda, i Una Giornata Particolare, obra teatral
inspirada en la pel·lícula d’Ettore Scola amb Clara Segura i
Pablo Derqui deixant-se la pell
novament per a defensar, amb
la seva habitual intensitat, els
seus papers. També cal destacar Un cel de plom, sobre la
memòria de Neus Català, magistralment interpretada per
Mercè Arànega.
En l’apartat literari, es presentarà el llibre guanyador del
Premi Ciutat d’Igualada de
Recerca Dr. Joan Mercader,
La terra a subhasta, de Ricard García Orallo. També es
presentarà el nou volum de la
publicació Miscellanea Aqualatensia, recull d’articles del
Premi Ciutat d’Igualada d’Investigació Jaume Caresmar.
Finalment, del 26 de febrer al
20 de març torna el festival fotogràfic FineArt, que tornarà
a omplir d’imatges diferents
racons de la ciutat, amb una
selecta mostra d’autors i col·
leccions de prestigi.

DANSA / LA VEU

El passat diumenge 29 de novembre, a l’Estudi de ballet
Montserrat Andrés s’hi van dur
a terme dues masterclass impartides per Ramón Oller, un
dels referents de la dansa del
nostre país. Nascut a Esparraguera i resident a Nova York
des de fa anys, ballarí i coreògraf, va ser fundador de la seva
pròpia companyia (Metros) i
creador en altres formacions
nacionals i internacionals, amb
més de 40 espectacles, com
Carmen, Madame Butterfly ,
Romeo y Julieta i El meu príncep. Ha sigut guardonat en diverses ocasions, al llarg de la
seva trajectòria professional,
amb el Premi Nacional de Dansa entre d’altres.
La Montserrat Andrés, professora de l’Estudi, la seva escola
de ballet, va ser companya de
classe del Ramón en els anys
d’aprenentatge dels dos joves
a Barcelona, sota les ordres del
mestre Joan Tena. Actualment,

és professor de la Universitat
de Nova York, on segons va explicar al públic assistent, la dansa s’ha convertit en una assignatura obligatòria de totes les
carreres universitàries a molts
estats. Un estudi pilot demostra
que, tot i no voler-te dedicar a
les arts escèniques, la disciplina, la constància i l’enfocament
dels estudis es produeix molt
abans en un alumne que practiqui dansa setmanal que en un
altre que no ho faci, i preveu
que s’implantarà aviat a la totalitat dels EUA.
Les alumnes de l’Estudi, repartides en dos torns segons
l’edat, van passar una tarda
fantàstica, gaudint i aprenent
amb el coreògraf, treballant des
del contemporani, barra i centre
clàssic. Al final, dins d’un ambient distès, s’obrí un torn de
preguntes on pares i alumnes
podien intervenir, preguntar curiositats al ballarí i esperant retrobar-lo en noves classes quan
torni a fer una estada a Europa.

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

CASCANUECES ACROBÁTICO
Auditori FORUM

Dia 2 de gener del 2016

Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 14:45

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, a l’Auditori Fòrum. Entrades
garantides a platea
El ballet més espectacular. Dansa clàssica, màgia i sorprenents acrobàcies. És la nova proposta del prestigiós Ballet de San Petersburg.
Sense renunciar a l’esperit i a l’elevada exigència artística de l’original, el Cascanueces acrobático incorpora espectaculars salts, piruetes de
vertigen, divertits números acrobàtics, girs inesperats i trucs de màgia que fan estremir al públic.
El prestigiós Ballet de San Petersburg, que veu de la millor tradició de ballet rus, esta integrat per una nova generació de ballarins
procedents del cèlebre Teatre Mariinski. El virtuosisme dels ballarins, les magnífiques coreografies, junt amb els magnífics decorats i
vestuaris, conformen un espectacle únic que transporta al públic fins a la infància en la que tot és possible.

BROADWAY SYMPHONY
ORCHESTRA
PALAU DE LA MÚSICA

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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Gabriel Poch lliura el seu llibre joia
Barcelonagrafia a la Diputació

Es convoca el XXV Concurs
de Pessebres d’Igualada

LLIBRES / JAUME SINGLA

TRADICIONS / LA VEU

L’artista igualadí Gabriel Poch
Sabarich lliurava la setma·
na passada a la Diputació de
Barcelona, els exemplars del
seu llibre/joia Barcelonagrafia
Poch i més..., editat per en·
càrrec de l’entitat i imprès a
Igualada a la impremta ATENA
2000.
El llibre, que inclou una caixa
estoig de fusta dolça, constru·
ïda al Centre Especial de Tre·
ball Shalom Taller, conté les
opinions a l’entorn de Barcelo·
na de 43 artistes, pensadors,
periodistes, cantants, met·
ges... que al llarg dels anys,
Gabriel Poch ha anat recollint
i il·lustrant amb els seus dibui·
xos i collages. Entre els “ma·
nuscriptors” hi ha les opinions
de Salvador Esteve, Santos
Torroella, Lluís Homar, Pas·
qual Maragall, Antonio Alvarez
Solís, Josep Maria Ainaud de
Lasarte, Julian Marias, Joan
Brossa, Rafel Jorba, Carles
Sentis, Pau Riba, Antoni de
Senillosa, Margarita Rivière,
Emili Teixidor, Pere Gimferrer,
Cassia M. Just, Baltasar Por·
cel, Josep Maria Ballarin, Luis

L’Associació de Veïns de San·
ta Caterina, Carme i travessi·
es, amb el suport del Depar·
tament de Promoció Cultural
d’Igualada, convoca el XXV
Concurs de Pessebres.
El concurs està obert a tot·
hom que resideixi a Igualada,
i s’estableixen quatre catego·
ries:
A) Pessebres infantils (fins a
12 anys).
B) Pessebres populars (ma·
jors de 12 anys).
C) Pessebres grup infantil
D) Pessebres grup d’adults.
Les inscripcions es poden fer
enviant les dades ( nom i cog·
noms, adreça, edat, telèfon de
contacte, categoria i adreça de
correu electrònic) a barristaca·
terina@gmail.com o bé diposi·
tant la butlleta d’inscripció al
local social de l’entitat (c/ del
Carme, 33) abans del dimarts
dia 15 de desembre.
El jurat estarà format per un
artista igualadí i per membres
de la junta de l’A.VV. de Santa
Caterina. Es posaran en con·
tacte amb els participants per
concretar dia i hora de la visita

Eduardo Aute, Maria Aurèlia
Campmany, Lloll Bertran, Cel·
doni Fonoll, José Luis Arangu·
ren i altres.
Tots els participants expli·
quen la seva visió personal
del que és Barcelona i a partir
d’aquesta opinió Gabriel Poch
ha elaborat un dibuix que
acompanya l’escrit. Això dóna
un conjunt de més de 118 pla·
nes, exquisidament editades
i relligades. La tirada total és
de 250 exemplars que resten
en propietat de la Diputació de

Barcelona i del mateix autor.
Cadascun dels llibres joia està
numerat i signat per l’autor.
El lliurament el va fer perso·
nalment Gabriel Poch al des·
patx de la presidenta de la
Diputació Mercè Conesa en
presència del sotspresident i
alcalde d’Igualada, Marc Cas·
tells. Cadascun dels artistes -o
els seus hereus- rebrà un dels
exemplars de mans de la pre·
sidenta de la Diputació Mercè
Conesa en data encara per
determinar.
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del pessebre. Enguany el jurat
veurà els pessebres el 18 i 19
de desembre.
El veredicte del concurs i l’en·
trega de premis serà el dia 21
de desembre, a les 7 de la
tarda a la Biblioteca Central
d’Igualada.
Aquest any, amb motiu de la
25ena. edició del concurs de
pessebres, ens agradaria que
el nombre de participants fos
encara més elevat que en edi·
cions anteriors, sobretot en els
apartats de grup infantil i po·
pulars.
Per això que us animem a par·
ticipar al concurs i a mantenir
viva una tradició tan nostrada,
i fer que petits i grans puguem
gaudir i compartir d ‘una esto·
na, fent i pensant com realit·
zarem el pessebre aquest any.

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

L’Oratori del Llibre de Sinera
El passat divendres, dia 27, la Biblioteca Central
d’Igualada va acollir un acte de notable categoria que,
amb la presència de la compositora Mercè Torrents,
l’actor igualadí Joan Valentí, l’editora de Columna Mú·
sica Sedes García-Cascón i la directora del projecte
“Oratori del Llibre de Sinera” Concepció Ramió, va
convidar a la concurrència al gaudi d’una llarga esto·
na de recitació i audició d’algunes peces de l’Oratori,
així com del testimoniatge d’una apassionant i com·
partida experiència.
Aquesta gran obra, Oratori del Llibre de Sinera de Sal·
vador Espriu, de la compositora Mercè Torrents, és
un pregon i singular treball -amb un vincle molt íntim
amb la paraula i l’esperit de Salvador Espriu- realitzat
des de la profètica i visionària transmissió que en fa
la compositora, mitjançant l’art musical. I és aques·
ta íntima comunió amb la paraula i també l’articulació
en múltiples moviments que l’obra es presenta com

a un oratori, en al·lusió simbòlica aquella mística que
relaciona l’oratòria amb el sentir d’un poble en temps
d’obscurantisme i de silencis eixordadors.
El resultat és una obra eclèctica, on la traducció mu·
sical del missatge espriuà segueix ordenadament els
quaranta poemes a través de cançons, poesies di·
tes, interludis musicals i quadres sonors derivats de
l’esperit poètic del mateix Espriu; i composats amb el
llenguatge genuí i especialment colorista de la Mercè
Torrents. En aquest sentit, es tracta d’unes composi·
cions d’escàs encaix en una especificitat musical, una
circumstancia que li atorga un particular mèrit, tal i com
s’observa en l’harmoniosa convivència de registres de
la música culta, la cançó popular i la música tradicio·
nal catalana més genuïna tan estretament referenciats
amb diversos trets de la cultura i la història del poble
català; presentades amb una fantàstica miscel·lània
expressiva i tímbrica.
El procés de gestació de “Oratori del Llibre
de Sinera”
La gestació d’aquest projecte ve de
lluny, quan la compositora i pianis·
ta Mercè Torrents, emocionada, va
entreveure -en una representació
de Ronda de mort a Sinera- més
que un poema, una cançó; una ex·
periència que va portar-la a fer re·
alitat musicalitzar-lo després d’una
estimable connexió amb el seu au·
tor, Salvador Espriu. I, d’aquell únic
poema sobre la història del poble
català, simbolitzat amb “Sinera”,
en resultarien quaranta poemes en

els quals la música
va trobar ràpidament
l’ànima dels propis
versos. Aviat, la in·
terpretació d’aquesta
obra va passar per
distints episodis i un
bon ventall de col·
laboradors/es; empe·
rò va ser a tombants
dels noranta que, la
Concepció Ramió se·
duïda per l’obra no va tardar a visualitzar un imaginari
d’una definitiva interpretació musical que, al costat de
la Mercè, l’abocaria a escriure’n la instrumentació a
partir de la concepció instrumental inicial. En conse·
qüència, d’aquella fornida obra se n’esdevé una gran
creació que incorpora un extraordinari desplegament
instrumental configurat per instruments de l’orquestra
simfònica, d’oratori clàssic i de cobla que es comple·
menten amb unes excel·lents i acreditades veus.
Finalment, un cop superat el llarg mutisme sobre el
llegat de Salvador Espriu, aquesta nova versió va
obrir-se camí. I, amb motiu de l’Any Espriu, el 2013, es
va considerar oportú i legítim de tirar endavant aquest
ambiciós projecte, és a dir, l’edició del CD que ara es
presenta. Al capdavall, aquest CD és una recompensa
a l’esforç i la perseverança de totes les persones que
han confiat i creuen en el missatge subliminar que duu
implícita l’obra on sempre venç l’esperit de tirar enda·
vant malgrat les dificultats. En paraules de la Mercè
Torrents, aquests poemes, tot i els anys, segueixen
despertant la consciència de poble, de què Sinera és
el “Poble Català”.
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Marta Vives va parlar del temps de les
Indianes a Igualada a l’AUGA

Diumenge, visita guiada i
gratuïta al Museu de la Pell

CULTURA / LA VEU

MUSEUS / LA VEU

Lluís Roset, igualadí ben conegut, va trobar enmig d’una
antiga documentació familiar
tot el que feia referència al treball d’una fàbrica d’Indianes
durant el 1813. Des del llibre
dels colors on s’explica com
elaborar cada un del tints fins
a detalls de com blanquejar el
teixit i, sorprenentment també, les làmines dibuixades i
pintades amb els motius que
acabarien “estampats” sobre
les teles.
Tota aquesta documentació
és fonamental per certificar la
gran importància que la fabricació de les indianes va tenir
a Igualada per rellançar una
indústria tèxtil que no podia
seguir el passos de la mecanització per manca d’energia
hidràulica o combustible.
La vistositat dels dibuixos i
motius de les indianes van
propiciar un gran èxit a la Península i colònies d’Amèrica.
La fabricació d’indianes requeria molt personal i molt especialitzat i, així, l’ocupació laboral

Com cada primer diumenge de
mes, el proper 6 de desembre,
a les 11:30h, el Museu de la
Pell d’Igualada i Comarcal de
l’Anoia obre portes per visitar
les seves exposicions permanents, que permeten descobrir
el món de la pell i de les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica
cotonera del segle XIX i seu
central del Museu, s’hi troben
tres àmbits: L’home i l’aigua,
Univers de pell i L’ofici d’adober. L’home i l’aigua presenta
una visió general de les qualitats i ús de l’aigua. La col·
lecció d’estris i enginys hidràulics es reforça amb el Canal
d’Experimentació, que ajuda
a comprendre els mètodes de
canalització i d’aprofitament
energètic i industrial d’aquest
element. Univers de pell és
una de les sales centrades en
la pell, i està dedicada a explicar l’ús de la pell per la humanitat, al llarg del temps i per diferents cultures a través d’una
selecció acurada d’objectes,

fou molt intensa a Igualada i
entorns i propicià una integració laboral des d’edats molt
joves.
Marta Vives, Directora de
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia i
una de les persones que va
analitzar aquesta documentació sortosament trobada,
va explicar a l’AUGA aquesta
activitat i el context ciutadà
de l’època. Va passar també

CARMEL·LA PLANELL

per pantalla les fotografies del
dibuixos trobats i el públic va
poder copsar la bellesa i bon
gust d’aquella teixits. Teles, tot
sigui dit, que és podien rentar
moltes vegades sense perdre
gens els colors.
L’AUGA reprendrà la seva activitat el dilluns dia 14 amb la
presència del P.Bernabé Dalmau que parlarà del bisbe salvadoreny Oscar Romero.

confeccionats total o parcialment amb pell, que exemplifiquen les múltiples aplicacions i
utilitats de la pell adobada. L’altre espai sobre la pell, L’ofici
d’adober, se centra en el treball
de la pell a Igualada des de fa
generacions. Eines i màquines
són els testimonis dels inicis
manufacturers i de la millora
constant, fins a la implantació
industrial que explica la vigència dels processos productius
de les empreses adoberes actuals i la configuració de tot el
barri del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal
Granotes, antiga adoberia del
Pla del Cornet, que data del
segle XVIII. És situada a pocs
metres de Cal Boyer i a tocar
del Rec, el canal medieval
que abastia les fàbriques de
la zona. La posada en escena
de l’ofici artesanal de l’adob de
la pell grossa transporta a la
Igualada preindustrial.
Les visites són gratuïtes. Es
pot demanar més informació
al telèfon del Museu, el 93 804
67 52.

Fotos i text

Arquitectures i veïnatges

El Monument a Sibelius, els sons i les llums de la Natura

Just a la costa oest de la ciutat d’Helsinki, uns reiterats passeigs de Jean Sibelius a prop d’unes aigües del Baltic -que
tant estimava- van contribuir a què el lloc de construcció
d’un monument a la seva persona fos a l’entorn d’aquest
bell paratge mariner: una oportuna destinació emmarcada
dins l’anomenat Parc Sibelius, en el cor del barri residencial
de Töölö, un indret que va poder conèixer en vida el mateix
artista.
L’obra va ser duta a terme al llarg d’uns quatre anys per
l’escultora Eila Hiltunen, la guanyadora d’un concurs públic
organitzat per la Societat de Sibelius, establert després de
la mort del compositor el 1957. Tot i la concorreguda participació, ella, amb l’escultura abstracta “Passió Musical”,
va presentar una realització artística constituïda per centenars de tubs, que s’assemblen superficialment als tubs
d’un òrgan i que es presenten en una disposició expressa
per a ser contemplats des de dues perspectives. L’una, des
de la puntual mirada a l’esfinx en metall del rostre de Sibelius, i l’altra, la més espectacular que és la conformada per
aquesta sèrie de tubs de metall de diverses dimensions,
situats un al costat de l’altre; amb un pes de vint-i-quatre
tones i una alçària d’uns nou metres. L’escultura va ser inaugurada el 7 de setembre de 1967, com a acte commemoratiu dels deu anys de la mort del músic i compositor.
Una mirada atenta a l’obra et descobreix més de sis cents
tubs d’acer, buits per dintre i perfectament soldats els
uns amb els altres, conformant una escultura que en la
seva disposició es proposa de perseguir aquell efecte
d’ondulació de les ones i en les seves tonalitats evidencien
els canvis estacionals i les successives resplendors del dia.
Aquests tubs, en unir-se, tots junts semblen que formen
una sola peça que, de fet, respon a la voluntat de l’artista
de representar els moviments de la música -els sons- en
una sola composició. De retruc, aquest acumulació relativament densa de canonades havia de contribuir a transformar la percepció d’aquest entorn de lleure tan airejat,
concedint-li una sensació de Natura propera a la llibertat
de moviment que en aquestes contrades pot tenir un espès bosc de bedolls o la pròpia aurora boreal. La impressió
receptiva que l’escultura forma part del paisatge es veu
reforçada per les obertures i l’elaborada i rica tècnica de

soldadura per a texturar la superfície de les canonades exteriors d’alguns dels tubs.
Aquesta obra, si bé va ser en hores de la seva inauguració objecte d’una confrontada polèmica, atesa sobretot
la ubicació marginal reservada al rostre del gran compositor a una banda del monument; avui és una de les més
valorades de la ciutat no solament pel seu valor artístic i
cultural sinó per representar un dels màxims exponents de
la identitat i el sentiment nacionalista finlandès. Emperò,
més enllà de retre un homenatge a aquell celebrat compositor, és una escultura commemorativa que vol magnificar
els lligams del món de la música amb els d’aquella Natura
que queda continguda en l’embolcall d’un Parc que li serveix de grandiós escenari.
En un altre sentit, a part de la transcendència de l’obra de
Sibelius –en tant que figura més important de la música
clàssica finlandesa- el valor del seu llegat rau en aquell
component humà que va manifestar una rotunda resistència a qualsevol forma de comercialització d’aquest monument. Així, aquest país bàltic ha respectat del tot la seva
voluntat protegint de qualsevol mercadeig les sovintejades visites i tots els esdeveniments que donen vida aquesta extraordinària escultura.
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Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
DIVENDRES 4
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del llibre “La Terra
a subhasta” de Ricard Garcia
Orallo corresponent al Premi
Joan Mercader de Recerca
2011.
Divendres, 2/4 de 8 del vespre
al Saló de sessions de l’Ajuntament d’Igualada.
MÚSIQUES DE BUTXACA
- Igualada
Concert amb Jordi Rabascall
12 To 12 Quartet. L’esperit del
jazz a través de les sonoritats
de les big bands. Presentaran
el disc “Do the Du Duu”.
Divendres, a les 11 de la nit al
Teatre Municipal l’Ateneu.
MÚSICA
- Igualada
Concert amb Alberto Montero
qui presentarà el seu segon
àlbum acompanyat per Román
Gil, guitarra i Xavi Muñoz, baix.
Divendres, a 2/4 d’11 de la nit al
bar musical Hot Blues.
BALLET DE CINEMA
- Capellades
Projecció de film del ballet
“Tango pasión amb el Sexteto
Mayor”.
Divendres, a les 8 del vespre a
la Sala Paper de Música.
CLUB DE LECTURA
- Sta. Margarida de Montbui
Trobada de persones que han
llegit el mateix llibre. En aquesta ocasió “Extraños en un tren”
de Patricia Highsmith.
Divendres, a 2/4 de 4 de la tarda a l’Ateneu del Nucli antic.

DISSABTE 5
DISSABTES INFANTILS
- Igualada

En el marc dels dissabtes infantils, Abacus Cooperativa us
convida a l’activitat Megadiversió amb Mega Bloks.
Dissabte a les 12 del migdia a
la botiga Abacus.

DIUMENGE 6
CONEIX EL MUSEU DE LA
PELL
- Igualada
Cada primer diumenge de mes
el Museu ofereix una visita guiada gratuïtat a tots els seus espais.
Diumenge a 2/4 de 12 del migdia al Museu de la Pell.
MÀGIA
- Igualada
“Tea Time” de Txema Màgic.
Xarxa Igualada proposa aquest
espectacle de màgia visual i
il.lusionisme de gran nivell, elegant, estètic i divertit.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia
al Teatre Municipal l’Ateneu.
CINEMA
- Igualada
Diumenges de cinema amb la
projecció de la pel.lícula “Segon origen”.
Diumenge a les 6 de la tarda al
Teatre Municipal l’Ateneu.
BALL
- Piera
Ball de tarda obert a tothom
amb entrada gratuïta.
Diumenge a les 7 de la tarda al
Teatre Foment.
SARDANES
- Calaf
Sardanes enllaunades. Ballada
de sardanes amb vermut artesà i alguna sorpresa.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia
al cafè del Casal de Calaf.
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Els informatius de Ràdio
Igualada reben una menció
honorífica als Premis
Lacetània 2015

MÚSICA
- Capellades
Concert líric: Tres Tenors.
Dimarts a les 6 de la tarda al
Teare La Lliga.

DIMECRES 9
MÚSICA
- Igualada
XXI Cicle de concerts de professorat. Actuació del grup e
jazz Missing One amb Publio
Delgado, Quin Garcia i Alcides
Rodríguez.
Dimecres a les 9 del vespre a
l’Auditori de l’Escola de Música.
TALLER
- Capellades
Taller de decoració nadalenca
Dimecres a les 6 de la tarda a la
Biblioteca el Safareig.

DIJOUS 10
CINEFÒRUM
- Igualada
Projecció de la pel.lícula “Les
costures de la pell”, un film sobre l’explotació dels treballadors al Tercer món.
Dijous a les 8 del vespre a la
sala de comunicació de l’Ateneu.
XERRADA
- Piera
Xerrada sobre la prevenció
d’incendis a la llar, amb consells d’autoprotecció.
Dijous a les 7 de la tarda a la
Biblioteca de Piera.
HORA DEL CONTE
- Sta. Margarida de Montbui
Nova sessió de l’Hora del conte. “Contes amb gust de torrons. “Amb Clara Gavaldà.
Dijous a les 6 de la tarda a la
biblioteca Mont-Àgora.

COMUNICACIÓ / LA VEU

Els serveis informatius de
l’emissora municipal Ràdio
Igualada han rebut recentment a Manresa un reconeixement per la seva tasca durant
l’emergència química succeïda en una empresa del polígon
industrial de Les Comes el 12
de febrer de 2015. Concretament, el jurat del Premi Regió
7 de Comunicació dels Premis
Lacetània els ha concedit una
menció honorífica per la seva
cobertura i prestació de servei
públic en aquella jornada excepcional. L’acte es va celebrar divendres passat, 27 de
novembre, al Saló de sessions
de l’Ajuntament de Manresa i
hi van assistir els membres de
l’equip, amb la coordinadora
de l’emissora, Montse Sanou,
i el regidor de Promoció Cultural i Comerç de l’Ajuntament
d’Igualada, Pere Camps.
Tot i que els Premis Lacetània, que convoca Òmnium
Bages, conjuntament amb

l’Ajuntament de Manresa, el
Centre d’Estudis del Bages,
la Fundació Orfeó Manresà,
Regió7 i Sibelius-La Casa
dels Pianos, estan adreçats a
treballs periodístics de caràcter social, el jurat ha concedit
aquesta menció a Ràdio Igualada pel rigor informatiu i per
convertir-se en un canal ràpid
i eficaç per alertar la població
sobre el que estava passant a
la ciutat durant la jornada del
12-F. L’emissora municipal va
començar a fer, des de primera hora, informatius especials cada trenta minuts amb
informació puntal sobre com
evolucionava el núvol químic,
completant aquesta cobertura
amb informació minut a minut
a les xarxes socials.
Ràdio Igualada és l’emissora
de referència a la capital de
l’Anoia en casos d’emergència i es pot sintonitzar al 103.2
FM, al web www.radioigualada.cat i a l’aplicació IgualApp.

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.

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.

TÍSTICA

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.

25 artistes.
Del 3 de desembre al 9 de gener a Artèria, espai d’art i tallers.

AMOR?

Una exposició sobre la violència de gènere.
Del 9 al 22 de desembre al vestíbul de l’Espai Cívic Centre.

FELICITACIONS
NADAL

DE

Recull de felicitacions de Nadal del segle XX a la nostra
ciutat, des de les tradicionals
del sereno fins a les signades
per artistes locals.
Del 10 de desembre al 9 de
gener a la sala d’exposicions
de la Biblioteca Central d’Igualada.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
NADAL ENTRE PÀGIExposició de fotografies de LluDE DIBUIXOS I PINTUNES
ís Casahuga.
Del 30 de novembre al 30 de Mostra de textos literaris que RES
desembre al poliesportiu Mestre Vila Vell.

PREMI PROCOPI LLU- COL.LECTIVA
Exposició col.lectiva de més de
CIÀ DE CREACIÓ AR-

descriuen escenes de Nadal o
de Cap d’any.
Del 10 de desembre al 5 de gener al vestíbul de la Biblioteca
Central.

Tria d’obres del pintor Pere
Bosch Morera en diferents
tècniques i suports.
Del 5 al 27 de desembre a la
plaça Joan Orpí, 4 de Piera.
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Cinema
El racó del Cineclub • Segon origen

Un nou començament
RICARD FUSTÉ.-

Aquest diumenge, a les 6 de
la tarda,al Teatre de l’Ateneu,
el Cine-club, en col·laboració
amb Òmnium Anoia, presenta
la producció catalana de 2015
Segon origen, dirigida per
Carles Porta.
Potser val la pena recordar
que 2015 és l’any Pedrolo, en
el qual conflueixen dues efemèrides: els vint-i-cinc anys
de la seva mort i els cinquanta
de la publicació de “Joc brut”,
obra fundacional del gènere
negre en català. Manuel de
Pedrolo ha estat prolífic i famós però, a la vegada, mal
conegut i fins a cert punt infravalorat per haver tingut la gosadia d’introduir gèneres com
la ciència-ficció o el gènere
negre en un entorn literari
monopolitzat pel realisme. La

seva obra és tan extensa com
desconeguda, a l’ombra de
l’èxit aclaparador de la seva
novel·la entre iniciàtica i distòpica Mecanoscrit del segon
origen (1974).
Novel·la mítica per a tota una
generació que llavors eren
adolescents i que van quedar
impressionats per la història
de l’Alba, verge i bruna, i la
seva relació amb el nen negre
Dídac després que una hecatombe acabés amb la resta de
la humanitat, o quasi.
Bigas Luna va emprendre
l’adaptació d’aquesta obra de
Manuel de Pedrolo però va
morir abans del rodatge i el va
substituir Carles Porta, qui havia col·laborat en el guió.
El film justifica l’apocalipsi
amb un origen extraterrestre i
inclou un homenatge poètic a

la figura de Luna, alma màter
d’aquest projecte ambiciós,
resolt amb uns efectes especials excel·lents (prepareuvos a veure el camp del Barça

destruït). La britànica Rachel
Hurd-Wood fa el paper de l’Alba i Andrés Batista interpreta
Dídac. Sergi López també
intervé en el repartiment in-

corporant un personatge una
mica inquietant. Inexcusable per als qui van estimar la
novel·la i molt recomanable
per a tota mena de públic.

Es projecta a Tous • Tres corazones

Arrabassadora
RAMON ROBERT.-

La nova pel.lícula del director
francès Benoît Jacquot esdevé
atractiva i, en opinió d’alguns
comentaristes, apassionant i
arrabassadora.
Interpretada
per Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni i Catherine Deneuve,
Tres corazones arrenca quan
Marc perd el seu tren per tornar
a París i coneix a Sylvie. Passen la tarda junts, parlant de
tot, excepte d’ells mateixos, en
completa harmonia. Quan Marc
se’n va, acorden trobar-se uns
dies més tard. Sylvie acudeix

a la cita però Marc no. Mentrestant, Marc coneix una altra
dona, Sophie, sense saber que
és la germana de Sylvie. Passarà quelcom gens previsible.
Molt ben rebuda en el seu pas
pel darrer Festival de Cinema
de Venècia, Tres corazones és
com un conte dramàtic, emotiu
i inclassificable, amb caràcters
que l’apropen al més insòlit
melodrama romàntic. El relat
no pretén ser realista ni versemblant, però si suggeridor i
molt especial. Una pel.lícula per
a gourmets del millor cinema
francès

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA
Nom:

Adreça:
Localitat:
Tel. mòbil:
E.mail

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 10 primers dies de la data d’estrena
de la pel·lícula seleccionada. Ulleres 3D no incloses.

Fes-nos arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.
Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.
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CINEMA A L’ANOIA
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.

IGUALADA

SANT MARTÍ DE TOUS

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
SEGON ORIGEN
Diumenge: 18:00

CASAL
EL CORO (7 anys)
Diumenge: 18:00
Dimarts: 18:00
3 CORAZONES (12 anys)
Diumenge: 19:45
Dimarts: 19:45

SEGON ORIGEN

Espanya. Drama postapocaliptic. De Carles Porta i Bigas Luna. Amb Rachel
Hurd-Wood, Andrés Batista i Sergi López. Alba, una noia blanca de 14
anys, i Dídac, un nen negre de 9 són els únics supervivents d’un holocaust
d’origen extraterrestre que ha assolat tot el planeta. Mentre es recuperen
de la catàstrofe, a més d’haver d’adaptar-se a un món devastat i ple de
cadàvers, es proposen com a objectiu la missió de preservar la cultura
humana, la qual cosa implica procrear. Basat en la novel.la de Manuel de
Pedrolo.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI-MONTÀGORA CINEMES
SALA AUDITORI

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.

EN EL CORAZON DEL MAR

Estats Units. Drama. De Ron Howard. Amb Chris Hemsworth, Cillian
Murphy, Ben Whishaw, Brendan Gleeson, Paul Anderson, L’hivern de 1820,
el vaixell balener de Nova Anglaterra Essex va ser atacat per una cosa que
ningú podia creure: una balena de mida i voluntat impressionant, amb
un sentit gairebé humà de la venjança. El desastre marítim autèntic que
va provocar inspiraria la novel·la Moby Dick de Melville. Però aquesta
novel·la només comptava la meitat de la història. Heart of the Sea revela
el que va passar després, quan els supervivents del vaixell van arribar a
una situació límit.

TRES CORAZONES

França. Drama romàntic. De Benoît Jacquot. Amb Benoît Poelvoorde,
Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni i Catherine Deneuve. Marc perd
el seu tren per tornar a París i coneix a Sylvie. Passen la tarda junts, parlant
de tot, excepte d’ells mateixos, en completa harmonia. Quan Marc s´en
va, acorden trobar-se uns dies més tard. Sylvie acudeix a la cita però Marc
no. Mentrestant, Marc coneix una altra dona, Sophie, sense saber que és
la germana de Sylvie.

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.

SINSAJO. PARTE II
Divendres: 19:00/22:00.
Dissabte: 16:00/19:00/22:00.
Diumenge: 16:00/19:00/22:00.
Dilluns: 16:00/19:00/22:00.
DimartS: 16:30 /19:30.

SALA PETITA
OCHO APELLIDOS CATALANES
Divendres: 18:00/20:00/22:00.
Dissabte: 16:00/18:00/20:00/22:00.
Diumenge: 16:00/18:00/20:00/22:00
Dilluns: 16:00/18:00/20:00/22:00.
Dimarts: 16:00/18:00/20:00.

YELMO CINES ABRERA 3D
1/ 8 APELLIDOS CATALANES (7A)
Dv: 17:45/20:00/22:15
Ds Dll i Dm.: 15.30/17:45/20:00/22:15
Dg.: 11:40/15.30/17:45/20:00/22:15
Dc i Dj.: 17:45/20:00/22:15
2/EN EL CORAZON DEL MAR (12A)
Dv: 17:30/20:00/22:30
Ds Dll i Dm.: 17:15/19;45/22:15
Dg.: 11:30/ 17:15/19;45/22:15
Dll a Dj.: 17:30/20:00/22:30
2/EN EL CORAZON DEL MAR 3D
Dc i Dj: 22:30
2/HOTEL TRANSYLVANIA 2 (TP)
Ds. Dll i Dm: 15:30
Dg.: 15:30

Dg: 11:40/16:00/18:45/21:30
Dc i Dj.: 18:45/21:30
6/8 APELLIDOS CATALANES (TP)
Dv: 19:15/21:30
Ds. a Dm: 17:00/19:15/21:30
Dc i Dj.: 19:15/21:20
6/TRUMAN (12A)
Dg: 12:00
7/KRAMPUS
Dv: 18.35/20:40/22:40
Ds. Dll i Dm.: 16.30/18:35/20:40/22:40
Dg: 11:50/16.30/18:35/20:40/22:40
Dc i Dj.: 18:35/20:40/22:40

8/ EL VIAJE DE ARLO (TP)
3/ EL PUENTE DE LOS ESPIAS (12A) Dv: 19:00
Ds. Dll i Dm: 16:45/19:00
Dv: 19:00/22:00
Dg.: 11:50/16:45/19:00
Ds Dll i Dm.: 16:00/19:00/22:00
Dc i Dj:: 19:00
Dg.: 11:30/16:00/19:00/22:00
8/ SPECTRE (12A)
Dc i Dj.: 19:00/22:00
Dv a Dj: 21:15
4/EL VIAJE DE ARLO (TP)
Dv: 17:55/20:15
Ds. a Dm: 15:45/17:55/20:15
Dc i Dj.: 17:55/20:15
4/EL VIAJE DE ARLO 3D (TP)
Dg: 12:00
4/EL BECARIO (TP)
Dv a Dj: 22:30
5/ SINSAJO PARTE 2 (7A)
Dv: 18:45/21:30
Ds. Dll i Dm: 16:00/18:45/21:30
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Els frares caputxins màrtirs a Catalunya. Testimonis de sàvia ingenuïtat
Parlar de màrtirs a l’inici del
segle XXI presenta algunes
dificultats. Per a molta gent,
pensar que algú pugui morir
per Déu o per la religió no sols
resulta incomprensible, sinó
que fa una certa por. Per una
banda, la referència a Déu ha
estat pràcticament esborrada
del dia a dia de molts catalans i europeus en general,
Per l’altra banda, les notícies
constants sobre persones que
es fan explotar enmig d’un autobús ple de gent creient estar
“morint per Déu” - com els que
s’immolaren a París- escampen la idea que la religió sempre va associada a violència,
odi i fanatisme.
Malauradament, des de la

banda cristiana s’ha contribuït a fomentar aquesta idea.
En el record de molts encara són vives les expressions
“cruzada” o “caidos por Dios
y por España”, que justificaven la rebel.lió militar contra
la república i els quaranta
anys de dictadura que la van
seguir identificant-les, doncs,
abusivament, amb la causa de
la religió. També els cristians,
doncs, tenim la nostra part
de culpa en haver empastifat
d’odi i de sang el nom de Déu.
Acostar-se als frares que van
ser assassinats en temps de
la Guerra Civil no és sols veure la suma de testimonis individuals, És també acostar-se
a un col.lectiu, el dels caput-

xins del primer terç del segle
XX i, més, ampliament, el dels
cristians de Catalunya d’aquell
temps. És conegut el fet que
gairebé ningú no va abandonar la fe o la vocació per salvar la vida mentre va durar la
persecució. Abunden, en canvi, els testimonis de morts serenes i confiades a les mans
de Déu, amb molt de respecte, comprensió i perdó per els
assassins i perseguidors. No
queda cap dubte que ens trobem davant màrtirs cristians
amb tot el sentit de la paraula,
testimonis autèntics del Déu
Jesús en un temps especialment tens i complicat.
Molts frares aconseguiren
amagar-se durant tota la

Guerra o sortir delpaís. Peró
n’hi van haver que foren capturats de diverses maneres i
assassinats. Vint-i-sis d’entre
ells foren introduïts en una
sola causa de beatificació, encapçalada pel P. Frederic de
Berga, predicador, missioner
i provincial durant un trienni. Entrem ells hi ha preveres i frares, laics (o llecs com
se’ls anomenava aleshores),
venerables ancians i joves
estudiants, frares dedicats a
l’estudin i a la predicació, als
serveis domèstics dels convents i a l’almoina. Foren assassinats entre el 28 de juliol
de 1936 i el 16 de febrer del
1937.
Els testimonis ens han dei-

xat un retrat de l’espiritualitat d’aquests religiosos. Cap
d’ells va buscar el martiri. Acceptaren amb resignació haver d’abandonar els convents
i deixaren bon record a les
cases on foren acollits. Quan
foren interrogats, no amagaren la seva condició de consagrats. Acceptaren la mort amb
confiada fermesa i tingueren
paraules de perdó per els
seus botxins.
“Puix sols Déu us acontenta/ i
del Cel ja sou veïns/ deu-nos
vostra fe valenta/ germans
màrtirs caputxins” (Goigs)
Fra Eduard Rey, caputxí

Peregrinació a la basílica de Santa Maria
d’Igualada
El passat dissabte, 21 de novembre, va tenir lloc la primera
peregrinació dels missioners
de Sant Josep del Pare Vilaseca, a la Basílica de Santa
Maria d’Igualada, amb la participació de les Parròquies de
Fátima, Sant Martí de Tous i La
Pobla de Claramunt, així com
també feligresos del monestir
de les Germanes Carmelites i
l’hospital d’Igualada on desenvolupen la seva tasca pastoral.
Ara fa quatre anys que els missioners josefins, van arribar a
la nostra Diòcesi de Vic, i és la
primera vegada que s’organit-

za aquesta peregrinació, amb
l’objectiu de donar gràcies per
aquest període. Van participar
al voltant de 100 persones de
les quals algunes van arribar
caminant des de les seves
Parròquies. El punt de trobada
va ser la plaça de Cal Font. A
les 10:30 del matí, encapçalats
pels Pares Miguel Guillen i Rigoberto Díaz, i dos estudiants
josefins, es dirigiren cap a la
Basílica entonant cançons que
feien referència al seu Patró
Sant Josep. La Missa fou concelebrada per Mossèn Miguel
Guillen i Mossèn Rigoberto

Díaz, i els cants interpretats
pels cors parroquials de La
Pobla i Fàtima, dirigits pels dos
germans josefins Juan-Humberto i Misael.
En acabar la Missa es van
aplegar al voltant de la Pila
Baptismal on va rebre el Sagrament del Bateig el Pare Josep Maria Vilaseca, fundador
dels Missioners Josefins i tots
junts van resar un Parenostre
i Ave Maria en acció de gràcies per la vida i obra d’aquest
insigne igualadí. Sortint van
compartir plegats coca i moscatell en senyal de germanor.

en record de

3r aniversari

Maria Montserrat Morera Perelló

Àngela Vilomara i Bacardit
que ens va deixar el 5 de desembre de 2012

T’ESTIMEM...
ET RECORDEM...

vídua de Pere Enrich Bisbal
Ha mort cristianament el passat dilluns dia 30 de novembre a l’edat de 89 anys.
A.C.S.
Els teus estimats: fills, Rosa, Pepita, Montse i Joan; néts, Daniel, Ricard, Judit, David,
Marc; besnétes, Maria i Laia i demés familiars ho fem saber a llurs amics i coneguts.
La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que
tingué lloc el passat dimarts dia 1 de desembre a l’oratori de Funerària Anoia.
.

Igualada, desembre de 2015

Funerària Anoia, S.L.

Igualada, desembre de 2015
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APARELL DIGESTIU

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

PODOLOGIA

DERMATOLOGIA

OFTALMOLOGIA

DR. JORDI GRAELLS I
ESTRADA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

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

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia
Oftalmologia general

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA
Tels. 93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
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CENTRE DE SALUT

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

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

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga
- 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

Núria Rosich

Dietista i Nutricionista

(ungles, durícies, ulls de poll...)

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

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

Psicòloga

.Quiropòdies

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

ODONTOLOGIA

Cristina Jiménez

Av. Balmes 74 (edifici Punto Blanco)
Igualada
Tel. 93 804 57 76
TAMBÉ VISITES A DOMICILI

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

Nens en Moviment:
obesitat infantil i
autoestima
Aprofitant que aviat és Nadal
i que la Marató d’enguany
porta com a títol: “La diabetis i l’obesitat”; volem dedicar
aquest espai a presentar-vos
Nens en Moviment.
Nens en moviment és un
programa de tractament del
sobrepès i l’obesitat infantil
dirigit per especialistes en
nutrició i psicologia infantil. Creat i avalat per la Unitat
d’Endocrinologia Pediàtrica
de la Vall d’Hebron, i ja en funcionament en diversos centres
de prestigi de Catalunya i la
resta de l’estat espanyol.
El programa va dirigit a nens/
es amb sobrepès o obesitat i
als seus pares. Existeixen diferents versions dels programa
en funció de l’edat dels infants:
Peques (4 a 6 anys), Nens (7
a 12 anys) i Adolescents en
moviment (13 a 18 anys).
Es tracta d’una tractament en
grup on nens i pares, simultàniament, treballen amb l’objectiu final de millorar la seva
l’alimentació i, en definitiva,
la seva salut reduint el risc de
patir malalties derivades.
El programa possibilita un
espai en que els nens i els
seus cuidadors aprenen, progressivament, i sense caure en
dietes restrictives i complicades, a menjar bé i a portar un
estil de vida més saludable. Per
això les activitats que es realitzen són dinàmiques i sempre
el suport de material adaptat a
les necessitats i capacitats dels
nens i pares que hi participen.
La duració total del tractament és només d’11 sessions,
d’una hora i mitja un cop a la
setmana.

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
Cors de carxofes al forn amb crema de mostassa i bacó
PerJordi Garcia Miguel

Preparació
Tallem la part inferior de la carxofa una mica. Tallem
les puntes superiors, traiem algunes fulles exteriors,
les més dures i la partim per la meitat.
A continuació, fem la crema de mostassa amb bacó.
Tallem el bacó a trossos molt petits. En un paella sofregim el bacó . Hi tirem el vi i hi afegim la mostassa.
Remenem bé. Deixem reduir 3 minuts, afegim la
crema de llet, una mica de sal i pebre negre mòlt .
Remenem i deixem cuinar fins que espesseixi.
Incorporem la salsa a les carxofes. Les amanim amb oli
d'oliva i les posem en una safata de forn amb un dit
d'aigua. Les posem a coure 20-25 minuts a 180 graus
(previament hem preescalfat el forn).

Ingredients 4 racions
4 Carxofes
80 g de bacó
50 ml de vi blanc
3 Cullerades de mostassa antiga
150 cc de crema de llet
Oli d’oliva
Sal
Pebre negre mòlt
2 racions

· 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

   - - 

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

Restaurant Braseria i Cafeteria

Restaurant

· Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

Menús festius
i per a empreses
C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63

Av. Catalunya, 9
08787
La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

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

www.nouurbisol.com

Ctra. de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel. 93 809 62 38

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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4 paraules amb...
Jaume Singla.La igualadina Núria Pallarés
Solé és una emprenedora
que diu s’ha convertit en
empresària. Considera que
l’emprenedor té un esperit de
risc i aventura i que l’empresari és més analític, prudent i
pensant en servir als clients.
La Núria, nascuda al si d’una
família nombrosa, és molt
competitiva perquè mira de
ser el màxim de competent,
la millor virtut. És propietària
de les botigues Lula (tres a
Igualada -avinguda Balmes i
carrer Roca- i una al barri de
Gràcia de Barcelona) que són
l’outtlets d’alta qualitat.
Com se li va ocórrer muntar
una botiga de roba?
Intuïció. Vaig veure un local
que era un espai arquitectònic molt bonic ubicat al carrer
de Roca. En aquell moment
tenia mil cinc-cents euros
al compte corrent, però em
vaig enamorar de la idea. Em
varen ensenyar el local el 21
de juliol i, sense treballar a
l’agost, l’obria el 24 de setembre. Sóc emprenedora nata
però ara em dedico més a fer
d’empresària, és a dir tenir
en compte els dies de pagament, contractar les millors
marques i gestionar.

D’on surt el nom de Lula?.
Una casualitat. En parlava
amb un dels meus germans
que és dissenyador i em
decora les botigues. Estàvem
asseguts en una cafeteria
buscant un nom que jo volia
que fos curt i únic. A la taula
del costat hi havia un diari
obert amb una notícia de Lula
Da Silva, l’expresident del
Brasil. Ho vaig tenir clar: Lula.
Després he sabut que en portuguès Lula vol dir calamar.
Com elegeix les marques
que posa a les seves botigues?.
Vull marques de Catalunya i
que les clientes les reconeguin. Són marques aspiracionals, de preu mitjà/alt que les
puc oferir amb descomptes
del seixanta per cent.
Com és la seva clienta?.
És una dona a partir dels
trenta anys, que sap què
vol, que valora la qualitat i
la marca però no vol pagar
preus alts. Són consumidores
intel·ligents, que saben esperar per trobar el millor preu
possible.
Es deixen aconsellar?.
Nosaltres, a Lula, no tenim
dependentes, tenim professionals de la moda que saben
aconsellar. Per damunt de tot
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Núria Pallarès

són persones que per aconseguir una venda no t’aconsellaran malament. Com a
clienta sóc molt exigent i com
a empresària vull que les venedores siguin molt eficients.
Quines marques teniu?
A Lula, que és multimarca,
tenim Bandas Rojas, Dismero, Jocavi, Yerse, Escorpión, Gerry, Goes... I a les
botigues monomarca tenim
Javier Simorra i Dikton’s, dues
grans marques catalanes.

No seria més rendible
tenir una sola botiga gran
a Igualada en lloc de tres?.
A la gent li agrada que cada
botiga tingui personalitat.
Les grans botigues tenen
molta
despersonalització.
No descarto agrupar-les,
però no en aquest moment.
Tinc altres plans.
Tanta activitat empresarial no li condiciona la
vida familiar?
Tinc un negoci perquè
m’agrada treballar no per
fer diners. He après a compatibilitzar feina i família. Si
et mouen els diners treballaràs molt però si t’agrada
viure
equilibradament,
renuncies a una part de la
projecció professional, però
cuides la teva vida. És millor
disposar d’un bon equip que
passar-te la vida a la feina.
Quantes peces de roba
es troba una persona que
entri en un botiga Lula?
Més de dues mil. Però l’important és que es trobarà
amb un equip de vendes
que la podrà aconsellar, li
donarà opcions per trobar
la peça que millor li vagi
al cos... i a la butxaca. O li
prendrem nota i li buscarem
fins a trobar-la.
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Dissabte, el Paco Martínez va reservar hora per un restaurant de Miralles. Li venia de gana cruspir-se un
bon dinar de pagès, amb bon pa
amb tomàquet, carn a la brasa,
porró de vi amb grau, d’aquells que
pesen, i unes agraïdes postres, ben
regades amb moscatell... I aquell
cafè de diumenge que et deixa
ben distret. D’això en saben molt,
a Miralles, de bons dinars de festa.
“Serem una bona colla, apunta’n
deu”, va dir el Paco. El qui va agafar
la nota ho va apuntar tot bé, amb
aquella joia dels que saben que,
almenys demà, faran bona caixa...
A l’endemà, diumenge passat,
cap a les dues, es va presentar al
restaurant un home guapot, ben
vestit, de bon partit. Tenia tota
la pinta de guardaspatlles. El tal
“Paco” no existia. Era Jordi Pujol
qui venia al darrere. I la Marta Ferrusola. I la filla, la Mireia. I tots els
néts. La família Pujol-Ferrusola, tot
i que van tenir una proposta, no
van voler dinar a part, d’amagatotis. Volien dinar al menjador, compartint àpat de diumenge al costat
dels altres comensals, que feien
ulls com taronges i xiuxiuejaven,
com velles xafarderes de poble.
I no us pregunteu què hi feien, els
Pujol, en un restaurant de Miralles,
a peu de carretera i del castell.
Simplement, van triar bé.

