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· PIERA C/Piereta, 44

Tel. 93 776 07 02

· IGUALADA C/de la Virtut, local 12

Tel. 93 805 13 46

· VILANOVA DEL CAMÍ C/ Montserrat, 4

CENTRE VISIÓ GRUP

Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA C/Major, 10

Tel. 93 772 59 77

Promoció vàlida per graduacions compreses en el rang d’estocatge dels proveïdors vistasoft. són lents monofocals bàsiques, orgàniques 1.5 blanques.
Muntures de la col·lecció especial per la promoció de les marques exclusives Opticalia: Pepe Jeans, Trendi, Pull and Bear, Amichi i Devota & Lomba.
Promoció vàlida des del 31/08/2015 fins el 31/12/2015. Les lents de les ulleres han de tenir la mateixa graduació.
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Es diu, es comenta...
Jorge Fernandez Díaz, ministre de l’interior, en una
entrevista amb Mónica Terribas, va dir que “els problemes de liquiditat de la Generalitat són culpa dels
antisistemes de la CUP”. La periodista, sorpresa, li
va preguntar “vol dir que no és el ministre Montoro?”.
Però el responsable d’interior, es va reafirmar en les
seves opinions.

bats importants”.

Pedro Sánchez, candidat del PSOE, prou que ho
desitja per diferenciar-se ‘dels nous’ a qui atacava
dient, contra Ciutadans, “no sé què significa el contracte laboral únic i els copagaments”, i contra Podem, “no es pot defensar un referèndum sobre la
independència de Catalunya” Així que es dedica a
Raül Romeva, diputat de JxS, ha afirmar amb con- atacar el PP per la seva reforma laboral, la corrupció
tundència: “Hem de ser clars i instar la CUP a fer per i la política educativa.
la via dels fets la seva voluntat d’acord; fins ara hem
trobat una situació una mica confusa sobre quina Albert Rivera, candidat de Ciutadans a les eleccivoluntat hi ha darrere. El problema de fons segueix ons generals, ha dit a qui els acusen de ser inexperts
sent el nom d’Artur Mas, que sembla que per part de per governar: “Diuen que no tenim experiència gola CUP ho complica tot, en la resta d’àmbits hi ha ha- vernant. Ni saquejant tampoc”.
gut una aproximació, una voluntat d’acord recíproca
clara i s’ha avançat en molts àmbits, si posem això Pablo Iglesias, candidat de Podemos, resalta les
diferències amb el partit de Pedro Sánchez. “No és
en valor trobarem la fórmula per tirar endavant”
el mateix quan està en campanya electoral i quan
Gabriel Rufián, candidat d’ERC a les eleccions ge- ocupa el Govern, només cal veure quants antics minerals, va advertir a la CUP que “no trobarà esclet- nistres hi ha als consells d’administració de grans
xes a Junts pel Sí respecte a Mas. Sense Mas no hi empreses. Hi ha molts socialistes de cor que n’estan
farts. Per dir les coses s’ha de ser creïble”
ha independència.”
Benet Salellas, diputat de la CUP, va respondre que
“de tots els debats que hem pogut explorar, l’escenari que ha generat més adhesions és el que continua
parlant de ruptura, pla de xoc, procés constituent i
una presidència alternativa a Artur Mas. «Si ells el
continuen proposant, no veiem en quin punt s’han
mogut. Continuen estant en el mateix punt del 27-S
i continuen proposant el mateix. Nosaltres no ens
hem parat de moure, de proposar: fins a cinc solucions diferents de models de presidència, de persones
diferents, de conceptes...”.

Emilio Butragueño, director general del Reial Madrid, després de l’espifiada d’alinear un jugador quan
no podia fer-ho, va dir “el Madrid mai fa el ridícul”.

Celia Villalobos, vicepresidenta de les Corts, va
tenir un tens intercanvi de retrets amb Pablo Iglesias, líder de Podem. La vicepresidenta deia “Em fot
que diguis que el meu partit és corrupte. Vigila amb
les paraules. En tots els àmbits de la societat hi ha
persones que són corruptes, però en la política és
molt més xocant, perquè els diners que utilitzem són
de tots els ciutadans”. I la resposta que va rebre era
David Fernàndez, exdiputat al Parlament, va re- senzilla “Que ho diguin a la gent”.
sumir la situació dient “El primer dilema és Mas o
març. No és el nostre terreny de joc. És el terreny en Mariano Rajoy, president del govern, en un prograel qual ens volen obligar a comparèixer de genolls. ma frívol de TV1 va assegurar “haver passat moSom com la Pantera Rosa, quan ens tanquen en una ments enormement durs durant aquests quatre anys
gàbia l’obrim i creem un altre escenari. Equiparar un a la Moncloa, però això no és obstacle, per sentir-se
país a una persona ja ho ha viscut el país els últims orgullós i satisfet de la feina feta. Ser president del
Govern del meu país és la pera”.
40 anys”.
Mariano Rajoy, president del govern, va tenir el faristol vuit en el primer debat de candidats. “No puc
atendre tothom”, va dir des de París, on participava
en la cimera sobre el clima. “Però faré un debat amb
Pedro Sánchez. En un debat a dos, que són els de-

Juan Carlos Girauta, candidat de ‘Ciutadans’ per
Barcelona, va enardir els seguidors a Tarragona dient “gran importància de guanyar a Catalunya, perquè si Ciutadans guanya a Catalunya el procés separatista està acabat”.

El personatge de la setmana
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La Marató de TV3
A Igualada i en gairebé tots els municipis de la comarca, aquest
cap de setmana s’organitzen activitats a l’entorn de la Marató de
TV3, una cita ja fixa en el calendari de les festes nadalenques.
En aquesta ocasió, en la lluita contra la diabetis i l’obesitat. Una
vegada més, talment com succeeix en molts racons del país, la
societat anoienca esdevé solidària, en una demostració tàcita
del valor i la capacitat creativa de la nostra societat civil.

Editorial
Les coses
ben fetes
La majoria de l’oposició a l’Ajuntament
d’Igualada ha fet una crida a regularitzar
la concessió del servei d’aigua a la ciutat,
en denunciar la manca de contracte amb
l’empresa que, històricament, ha tingut
cura de la distribució en baixa a totes les
llars i empreses de bona part de la Conca
d’Òdena. Es tracta d’una situació idèntica a la que ja es va viure a Barcelona,
on Agbar -que fa anys va adquirir Aigua
de Rigat- també era l’empresa concessionària, però sense haver regularitzat mai
la seva relació contractual amb l’Ajuntament, contravenint les més elementals
normes jurídiques.
No entrarem ara a valorar si el servei que
ofereix Agbar a molts municipis de l’Anoia
és o no correcte, si els preus són o no els
més justos, perquè, més enllà d’aquestes consideracions, és obvi que, des de
fa molts anys, ha ofert un servei als municipis i ha invertit també diners -alguns
d’ells provinents d’ajuts públics- per a millorar les seves instaŀlacions i poder servir més bé als seus clients.

És una decepció veure com
serveis públics de primer ordre
com és el subministrament d’aigua
estiguin encara organitzats
amb “ordenaments” dignes de
l’època medieval

També és cert, però, que tots i cadascun de nosaltres, per més bé que fem la
feina, ens devem al compliment d’unes
normes, moltes vegades no compartides,
però que hem d’acceptar sota amenaça
de sancions. És, per tant, absolutament
lògic que ara es demani un major control
sobre aquest tema particular, i específicament se soliciti una auditoria davant, pel
que sembla, una empresa reàcia a oferir
informació, tot i ser propietat en gairebé
una tercera part de l’Ajuntament.
Encara recordem el lema d’una antiga
campanya de la Generalitat durant els
anys 80: “La feina mal feta no té futur”.
És, doncs, una decepció veure com serveis públics de primer ordre com és el
subministrament d’aigua estiguin encara
organitzats amb “ordenaments” dignes de
l’època medieval, perquè això no és fer
les coses ben fetes en el segle XXI. Cal
posar-hi mà de seguida i exigir el compliment de la normativa, talment com estan
obligats tots els ciutadans. De no fer-ho,
a més de cometre frau de llei, s’estaria
obrint la porta a que els ciutadans, que sí
que la volen complir, tinguessin la temptació de seguir el mateix camí.
Fem les coses bé, si us plau!
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Opinió
PERE ESCOLÀ

JAUME SINGLA
A peu pla.

L’estat democràtic necessita que la desigualtat es
mantingui dins d’uns límits. Si les desigualtats i la
pobresa són grans, la democràcia es trenca per la
desaparició de la classe mitjana que es la que dona
cos i solidesa a una societat.
En la situació actual on la classe mitjana ha patit la
pèrdua d’una part que ha caigut en la pobresa, fa
poc viable un sistema democràtic on els ciutadans
es veuen abocats a votar opcions extremistes i poc
democràtiques, farts de la inoperància dels partits
tradicionals. No s’entén que es mantingui l’atur en
nivells que superen el 22% i que més de dos milions i mig d’extreballadors no rebin hores d’ara cap
mena de subsidi d’atur i encara menys, esperances
de trobar un treball remunerat.
Que a més, els partits estiguin salpebrats per la corrupció, les portes giratòries, la manipulació de les
institucions i sota les ordres de les grans corporacions empresarials, accentua la capacitat dels grups
extremistes -especialment a l’extrema dreta- de
captar vots i suports.
En una situació de greu crisi econòmica, que ha superat de llarg els vuit anys, amb les retallades en
sanitat i en educació, les famílies s’informen bàsicament a través de programes de televisió en cadenes que formen part dels grans grups de pressió
que tenen voluntat i capacitat d’imposar-nos candidats artificials, pensats únicament per apuntalar el
règim. Els ciutadans no llegim cap programa electoral i els partits tampoc s’han preocupat mai de
complir les seves promeses més evidents. “Crearemos ochocientos mil puestos de trabajo” que deia
Alfonso Guerra l’any 1982 i just un any després els
“ochocientos mil” llocs de treball eren els que s’havien afegit a l’atur. Fa quatre anys Mariano Rajoy
prometia “Bajaremos los impuestos” i en prendre
possessió feia l’augment d’impostos indirectes més
gran fet mai a l’Estat.
Avui, si fem cas a les enquestes, el PP guanyarà
les eleccions al conjunt d’Espanya (la llei electoral
l’afavoreix) i amb el suport o abstenció de C’s podrà
seguir governant quatre anys més. Uns anys on no
s’espera creació de llocs de treball però si l’augment
de la despesa militar amb l’excusa d’Estat Islàmic,
una nova crisi bancària i una reducció de la despesa social. La setmana passada tres dirigents dels
quatre partits grans de l’Estat feien un debat en un
mitjà de comunicació. Rajoy, l’actual president del
govern no hi va assistir. Va preferir anar a Tele5 a
una entrevista/massatge que segons les enquestes
li va fer guanyar més vots que en el debat polític on
els altres tres parlaven de mesures concretes.
La societat maltractada per la crisi, intenta distreure’s amb entreteniment a totes hores i renuncia a
raonar (li han furtat els elements d’anàlisis) generant una idea de “Todos son iguales” que fa que o
no voti o, si vota, ho faci per candidats prefabricats
que donen bé a la pantalla, però que ens portaran a
tots a la misèria.

Aprendre a pensar
Tots tenim el desafiament d’aprendre a pensar per
nosaltres mateixos. Hi ha qui creu que els terroristes
no ho fan. Diuen que han après a utilitzar un fusell
en un desert llunyà sense reflexionar. Però molts són
occidentals que ho han fet molt abans de marxar. Ací
insisteixen que els han rentat el cervell. Però hi han
anat pel seu compte i agafen les armes per defensar
les seves idees. Arguments semblants que els occidentals que lluiten contra seu. Utilitzar fusells, avions
o míssils només depèn dels diners. No és ni un xoc de
civilitzacions. Ni la defensa identitària. Ni lideratges.
Ni coneixements.
Es parla massa d’ideals i de cultura. De valors rebuts
a l’escola. De religions. Però sovint es calla la relació amb el poder i les conxorxes dels que manen. Se
xiuxiueja qui paga a governants i a terroristes. Pocs
volen saber de tràfics il·legals de petroli. Qui el ven i
on va a parar el cru que es refina. Un mercat negre de
milers de milions. Així alguns estats del Golf, sospitosos de pagar armes i vehicles, són cobejats per les
seves inversions.
I mentre això passa, es critica a jueus i palestins. Actors d’una guerra que no s’acaba, perquè tal com està
plantejada no es pot acabar. Un conflicte nascut dels
interessos geopolítics per controlar les grans reserves d’un bé que, fins ara, mou el món. I molts s’escandalitzen que uns joves puguin trobar la mort en
un concert de música rock de mans d’uns salvatges
que, portant una metralladora a la mà, criden la grandesa del seu Déu. Però no ho fan davant la barbàrie
de bombardejos que deixen en runes pobles i ciutats
i provoquen l’èxode de milions de persones. D’indefensos com nosaltres que cerquen un lloc on hi hagi
pau i feina.
Quan la mort arriba a les grans ciutats europees, es
mobilitzen milers de policies i es retiren alguns drets

fonamentals. “Primer és la seguretat”. I es renúncia a
allò que ha costat tants morts contra els poderosos.
Mentre, arreu del món, cada dia, milers de persones
moren -homes, dones, nens i avis- de fam, set o accions violentes, sense que els ciutadans d’Occident
facin gran cosa. Ho llegeixen en els diaris i passen
pàgina.
S’ensenya a pensar a partir de valors i d’idees que
haurien d’il·luminar l’enteniment. Però moltes són fruit
de l’evolució històrica. De la inèrcia dels temps, que
sovint és injusta. Mentre uns defensen la propietat
individual, el treball i l’esforç com a palanques per
moure el món, altres pensen volen que tot sigui del
comú. Uns volen guardar el que és seu i els altres volen fer ús de tot el que hi ha. La llei es qüestiona quan
és injusta. Però ningú es posa d’acord quan ho és i
quan deixa de ser-ho. I els pobres saben que si no
exigeixen i es planten, mai ningú els donarà res. La
història del progrés es fa enderrocant tirans. Abolint
l’esclavatge. Acabant amb el feudalisme, reis, dictadors i senyors de la guerra. Igualant races i sexes.
Amb justícia social. Amb harmonia laboral. Independitzant-se i tallant cadenes.
Per aprendre a pensar cal conrear un esperit crític.
Agafar el compromís. Entendre que això comporta
incomoditat. Incomprensions. I a vegades violència.
Per viure, hi ha qui es conforma amb els mínims vitals. Una parella, una teulada, un plat a la taula i lleure
per entretenir-se. Però altres volen més. Volen trobar
sentit a la societat com individus lliures. Estem en un
món plural, on la persona va perdent valor. I els grups
socials -que no es mouen pels mateixos paràmetres- volen imposar la seva força. I arriben els xocs. I
d’aquests el caos. Aquell que sol acabar sent l’inici de
tot. I aleshores és el moment de la persona. I quan
cal tenir una opinió i un nord per no perdre’s.

Lluís Capdevila
A CUA D’ULL

Alarma!

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

Instal.lació
i manteniment
de calderes

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

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

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

Destrucció d'arxiu
confidencial

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

www.apsabogadolaboral.com

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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cartes al director
LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU
han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, DNI i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així mateix, és important que la llargària de les cartes no
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades ni tampoc seran retornades als seus redactors. La Veu expressa únicament la
seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

La Pobla 1955, crònica
d’una xiulada denunciada
•• JOAN PINYOL I COLOM

Ara que encara ressona la xiulada
contra l’himne espanyol que es va
sentir a la darrera final de la Copa del
Rei de Futbol i que la comissió antiviolència va trametre fins i tot a la fiscalia
en el que es va titllar com una “ofensa
intolerante de los seguidores de l’Athetic Club de Bilbao y del Futbol Club
Barcelona contra los sentimientos de
millones de españoles” em ve de gust
comentar la que en els primers mesos
de 1955 es va viure al cinema de la
Pobla de Claramunt. En plena projecció del NO-DO i en el moment en què
va aparèixer el dictador Franco es van
sentir uns eixordadors xiulets provinents de la platea. La projecció no es
va aturar però els fets van provocar
que un poblatà molt ofès per aquella
desaprovació franquista tramités una
denúncia formal a la caserna que la

Guàrdia Civil tenia a Capellades. La
investigació que es va obrir de seguida va fer declarar primer el regent
del cinema i l’acomodador i després
el tinent d’alcalde, que també havia
assistit a la projecció. Un cop es va
assenyalar que la protesta sonora havia començat a les primeres butaques
es va fer un llistat dels joves que les
ocupaven. Sobretot els que estaven
fitxats per la Guàrdia Civil però també
vora una trentena de pressumptes xiuladors. Van ser dies de declaracions
contínues a Capellades i d’acusacions en totes les direccions possibles,
també cap a familiars de l’alcalde de
l’època. Però quan fins i tot es parlava d’organitzar un autocar per a noves
declaracions conjuntes la denúncia
no va anar més enllà, va quedar en
una dèria del moment sense solta no
volta. Si algú té més informació sobre
aquests fets li agrairé molt que la comparteixi aquí mateix.

L’Any Sant de la Misericòrdia
•• CRISTINA CASALS

Amb la festa de la Immaculada comença l’Any Sant de la Misericòrdia.
El Papa Francesc ha convocat no només als catòlics, sinó a totes les persones de bona voluntat que es vulguin
unir per considerar la misericòrdia de
Déu amb els homes, buscant alhora
una reconciliació per mitjà del perdó.
Aquesta misericòrdia no només afecta a l’individu sinó també a la societat,
per això ens convida a viure les obres
de misericòrdia que són pròpies de la
bondat de l’ésser humà: donar de menjar, beure o vestit a qui no té, visitar els
malalts i els presos, donar llar al pelegrí, ensenyar a qui no sap, consolar,
perdonar, patir els defectes dels altres,
etc. Crec que és un bon moment per a
tots, siguem o no cristians, per posar
en pràctica aquests bons consells de
cara al Nadal i també per les situació
en què ens trobem de guerra, refugi-

ats, i de tots aquells que se senten sols
per malaltia , per pobresa o perquè no
tenen a ningú. A vegades ens queixem
de com està la societat, però posar en
pràctica alguna obra de misericòrdia
ens portarà a ser més comprensius.

Reflexió pre-electoral
•• XAVIER FAURA

Qualsevol ciutadà cercant feina ha de
presentar un currículum. Per què no
exigim el mateix dels nostres polítics?
Vivim en la societat de la informaciό i
donats els avenços tecnològics actuals és molt senzill posar aquesta informació al servei de la ciutadania.
Considero lògic que el ciutadà abans
de “contractar” = “votar” tingui dret a
valorar la trajectòria professional de
tots els candidats que posen el seu
nom en la papereta de la votació.
Sorpreses i potser alguna decepció
assegurades... Però millor abans que
després de contractar-los…..

XAVIER GUARQUE ·

El so d’una cançó coneguda
Jo no vaig veure el «debat» de la Sexta, primer
perquè no em resultava atractiu perquè si el que
es volia és donar la imatge de «total» no ho era
de total, i desprès perquè que hi intervinguessin
tres líders, dos dels quals no tenen representació
parlamentària, i el quart s’amagués darrera de la
vice-presidenta m’acabava de fer el pes. El que si
que he fet desprès és llegir el que m’ha semblat
«instructiu» de l’espectacle i una de les coses que
em sorprèn més és la proposta del PSOE de traslladar el Senat a Barcelona.
Em ve el mal pensament de que es vulgui intentar introduir més Estat a Catalunya però també em
sembla que a Madrid segurament ningú trobaria a
faltar la Cambra Alta, ja que és com una andròmi-

na que, a part de ser utilitzada com a repartidora
de càrrecs de consolació o de jubilació, la posis
on la posis, sempre acabarà fent nosa, o sigui que
millor «endossar-nos-la», això si, amb el cinisme
de gest d’apropament o germanor.
Sembla ser que això va ser, de tot el que es va
sentir en vers Catalunya, el que tenia més pes en
la balança per convèncer els dos milions de persones que van ratificar el seu «ja n’hi ha prou» de
que val la pena quedar-se a España.
Possiblement la proposta entronca amb la defensa
del suposat i hipotètic federalisme que prediquen,
molt difícil de dur a la pràctica, i molt més en els
termes en que Catalunya, com a país sobirà, s’hi
pogués incloure.
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DESEMBRE
11: Damas I, papa; Pau de Narbona; Sabí.
12: Joana-Francesca de Chanta; Sinesi
13: Llúcia; Otília; Aubert.
14: Joan de la Creu; Just i Abundi; Diòscor.
15: Valerià; Urber; Cristiana; Sílvia.
16: Ananies, Azaries i Misael; Albina
17: Joan de Mata; Llàtzer; Esturmí.
J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

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

Dia 11: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 12: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 13: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 14: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 15: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 16: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 17: ESTEVE/ Av. Països Catalans, 101

· Dijous 3
· Divendres 4
· Dissabte 5
· Diumenge 6
· Dilluns 7
· Dimarts 8
· Dimecres 9

Per altra banda, sembla una nova interpretació
de la cançó de Zapatero al portar a Barcelona la
Comissió del Mercat de Telecomunicacions, que
al tornar el PP al govern va tornar a Madrid, clar.
Amb la diferència, pot ser, que aquesta si que era
una proposta transcendent i rellevant.
En realitat, sembla ser que ningú li va donar cap
importància al fet de que un 48% d’electors catalans haguessin votat per la independència, tret del
lider de Podemos que va deixar apuntat que caldria permetre un referèndum als catalans. Tenen
clar que mai no podrem marxar o és la por de que
això es pugui produir que els bloqueja la raó ?
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LOTTO 6/49
06020
57761
40898
32995
22865
47100
26461

· Dissabte 5/12/2015
7-12-16-34-40-49
Complementari: 13
Reintegrament: 0
· Dimecres 9/12/2015
3-12-25-34-44-47
Complementari: 22
Reintegrament: 3

· Dijous 3 12-20-23-24-44-48 C: 1 R: 8
· Dissabte 5 2-11-13-14-28-46 C: 21 R: 5
· Diumenge 6 7-31-33-34-48 Núm. clau: 6
· Dimarts 8 12-17-29-38-48 Estrellas: 9/11
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MIQUEL SAUMELL · @MiquelSaumell

Prescindir de la CUP
Des del 27 de setembre la CUP ens ha demostrat,
per activa i per passiva, que és una opció política
amb la qual no es pot comptar per tirar endavant
seriosament un procés tan complicat com la independència de Catalunya. És per les seves traves
a una entesa mínimament lògica amb
Junts pel Sí que les opcions unionistes
de dretes i d’esquerres els aplaudeixen
encantats. La CUP ens està demostrant que Aznar tenia raó quan deia que
abans que es trenqui Espanya els independentistes catalans es dividiran entre
ells. I tot això al marge que finalment es
pugui arribar o no a un acord, que si hi
és serà un acord precari entre sensibilitats polítiques tan allunyades.
Passi el que passi, tot indica que
aquesta legislatura serà més curta que
els divuit mesos previstos. Les pròximes eleccions al Parlament no és clar
si seran a principis de març en el cas
que no s’investeixi president abans del
9 de gener, o una mica més endavant si
ara s’investeix president amb el suport de la CUP.
Tenir de soci la CUP és garantia d’inestabilitat política i descarrilament a curt termini. La CUP té tot

el dret a decebre l’expressió majoritària del món
independentista, però la culpa també és de Junts
pel Sí per haver confiat en allò que no era possible. Per més que t’hi esforcis, oli i aigua no es
barregen mai.

Ara ja ha quedat clar que l’interès prioritari de la
CUP és implantar el seu model econòmic i social
d’extrema esquerra. Però si la CUP, com ells ma-

teixos manifesten, vol implantar el comunisme o
una cosa que s’hi assembli, el seu soci natural no
és precisament Junts pel Sí sinó el grup del diputat Franco, que també està en aquesta línia. Toquem, doncs, de peus a terra, i acceptem que com
que amb la CUP no s’hi pot ni s’hi podrà
comptar, no porta enlloc pressionar-los
més. Cal promoure un pla B i tenir-lo ben
a punt per quan s’hagi d’aplicar.
Calen unes noves eleccions, amb Esquerra i la nova marca de Convergència presentant-se per separat. La llista única ha
estat un gran fracàs estratègic, i alguns
ho hem estat dient des del principi. Amb
aquesta coalició contra natura dreta-esquerra, Esquerra ha perdut molts votants
per l’esquerra, en benefici de la CUP, i
Convergència els ha perdut per la dreta.
Presentant-se per separat, és de preveure que Esquerra recuperarà aquells votants, i que Convergència també en recuperi uns quants. L’aposta és que aquests
dos partits sumin la majoria absoluta de
vots i escons. És molt difícil però no impossible. A
dia d’avui no hi sé veure cap camí alternatiu.

JOSEP ORIOL JORBA ·

Metacapitalisme: la desfeta de la democràcia
Em pregunto si alguna vegada a la història de la
humanitat ha existit real i efectivament la democràcia o si el que ha passat és que ha estat un miratge
fruit de l’anhel humà per participar i compartir en
l’organització social.
Etimològicament el terme democràcia prové del
grec demokratía que li dona el significat de govern
–poder,força- del poble. Segons això la democràcia
hauria de haver concedit la titularitat del poder a la
totalitat dels membres que configuraven la societat,
es a dir, a la polis, amb l’objectiu de que la presa de
decisions respongués a la voluntat col.lectiva dels
seus integrants. Però no fou així. El poder va ser
ostentat pels aristoi –“els millors”-, l’elit privilegiada.
Amb el pas del temps les societats, tant occidentals com orientals, han anat fent passos per apropar el poder de decisió i la participació col·lectiva
al major nombre possible de membres. N’esmento
només dos casos que representen a dos models
de societat ben diferents: una, la Revolució Francesa (1789-1799) una fita històrica que va anar més
enllà de la modesta revolta i que produí un canvi
fonamental en l’organització política de la França
de finals del segle XVIII. Tanmateix, però, fou una
revolució essencialment burgesa que al cap de vall
no va estendre el poder al conjunt de la societat
malgrat el seu lema: “liberté, égalité, fraternité”; i
l’altre les reformes Meiji del Japó de finals del segle
XIX, una etapa de canvis iniciats quan es va posar
fi al Shogunat de la dinastia dels Tokugawa, l’any
1868, per introduir reformes i millores substancials
entre les quals s’ha d’esmentar la Constitució de
1889. Però en aquest cas tampoc el reformisme
Meiji va representar pel Japó un procés democratitzador en el sentit que connota el terme en qüestió
ja que la societat va continuar sense tenir veu ni
vot.
En les dues conjuntures sociopolítiques el poble va
continuar com sempre. Es més, quan el vot va ar-

ribar, mitjançant el sufragi universal, només hi va poder accedir l’home, la dona va tenir
que esperar uns quants anys;
als EEUU, per exemple, fins l’
any 1965.
Dins d’aquest ordre d’idees
s’escau dir que gràcies a la
història i la sociologia, dues
disciplines fonamentals per
entendre el present a través
del coneixement dels fets del
passat, sabem que la humanitat al llarg dels temps ha tingut
l’afany de poder experimentar
el dret de la participació en les
preses de decisió i que fins el
moment present aquest dret
natural només a estat a l’abast d’una minoria.
Amb el Liberalisme el mercat es va constituir com
l’ens regulador de l’economia i per extensió de la
política. A través de l’homo economicus el Mercat
recerca el màxim benefici en detriment dels drets i
les oportunitats de la majoria de la població mundial; la seva voràgine té un efecte privatiu en vers els
drets més elementals de les persones. La llibertat
individual entre en contradicció amb el corporativisme. Amb el neoliberalisme s’introdueixen tal quantitat de contradiccions que posen la llibertat i el dret
entre l’espasa i la paret, tant és així que s’elimina
la competència mitjançant el monopoli i l’oligopoli;
a més l’accés al mercat es fa en condicions socials,
econòmiques i polítiques asimètriques; el mercat
assigna els recursos en funció d’aquesta desigualtat, contribuint, per tant, en l’aprofundiment dels desequilibris a tots nivells.
Les grans corporacions tenen més capacitat econòmica que la majoria dels estats; la lògica del bon
procedir s’ha substituït per la lògica del guany. El

poder polític està supeditat al poder econòmic. Ni
les dretes ni esquerres, en aquest nou ordre, són
ja significatives. Impera i dictamina el capital. La
democràcia real està exclosa del nou ordre liberal.
Què podem fer?
Christian Laval, diu: “L’única solució és un canvi de
les regles del joc a partir d’una mobilització coordinada dels pobles...”
En conseqüència es hora d’aixecar-nos dels sofàs,
d’apagar els televisors, de deixar per uns moments
les nostres ocupacions i els nostres lleures, per a
sortir al carrer a fi d’exigir, sense treva, un canvi de
model. Totes i tots, sense excepció, hem de sortir
al carrer en un acte de responsabilitat social i de
solidaritat humana per aconseguir una renovació
de dalt a baix pensant no solament en nosaltres
sinó també en el món global i en les generacions
futures. Protagonitzem, des de baix, la primera revolució social transversal del segle XXI per a poder
gaudir, un dia no gaire llunyà de democràcia real i
no nominal.

Informació
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“Entorn Urbà i Salut”,
un projecte per a la salut col·lectiva
La salut col·lectiva està en
gran part determinada per
polítiques alienes al sector sanitari. Els factors socioeconòmics, l’educació i
la cultura, les característiques físiques de les ciutats
i pobles, els factors ambientals..., tenen una incidència
sobre la salut i la qualitat de
vida de les persones més rellevant que el propi sistema
de salut.
Es tracta doncs d’aplicar
l’estratègia promoguda per
l’OMS, “Salut a totes les polítiques”, amb la inclusió de
la perspectiva de salut en
totes les polítiques locals,
impulsant sinèrgies entre les
diferents àrees d’acció política dirigides a crear entorns
urbans saludables que fomentin la millora de la salut
de la població, perquè el disseny de les nostres ciutats i
pobles (planificació urbana,
jardins, aparcaments, mobilitat, equipaments al barri,
etc.) té un impacte directe en
la nostra salut.
El projecte “Entorn Urbà i
Salut” és un dels més transversals i pluridisciplinars que
existeixen a la Diputació de
Barcelona i en el que, liderats per Salut Pública, participen des que va ser creat
fa 5 anys, la gran majoria de
serveis: Urbanisme i habitatge, Equipaments i Espai Públic, Esports, Medi Ambient,
Igualtat i Ciutadania o Be-

nestar Social, entre d’altres
àmbits.
Inclou una guia online que
té com a objectiu la creació
d’entorns urbans que animin
a la població a viure de forma saludable i que minimitzin aquells factors mediambientals que poden suposar
un risc per a la salut de les
persones que hi viuen. Està
estructurada en cinc àmbits
d’actuació: la informació i
participació, la planificació
urbana, l’espai públic, els
equipaments i l’habitatge i
dóna resposta a través de
75 fitxes de com dissenyar,
mantenir i fer ús d’aquests
àmbits perquè no siguin un
risc per a la salut. La guia
ofereix un sistema de cerca
basat en la fase de la intervenció (ex: disseny, ús...) i
l’àmbit d’actuació (ex: equipaments, habitatge...), que
permet trobar una resposta
cada cop més acurada d’allò
que preocupa als professionals.
Aquesta Guia ha estat validada per la Càtedra Unesco
de la Sostenibilitat, adscrita
a la UPC, pels dos col·legis
d’Enginyers de Catalunya,
i pel Centre de Recerca en
Epidemiologia
Ambiental
(CREAL).

Un projecte premiat
El projecte “Entorn Urbà i
Salut” ha estat guardonat

La Diputació de Barcelona promou entorns urbans saludables. Diputació de Barcelona

aquest mes de novembre
a Maastricht amb el primer premi al millor projecte
transversal d’entre més de
266 iniciatives que optaven als premis europeus a
l’excel·lència del sector públic (EPSA) 2015, que concedeix bianualment l’Institut
Europeu d’Administració Pública (EIPA) per fomentar el
progrés de l’actuació pública
a Europa. Aquests premis
tenen l’objectiu de donar a
conèixer experiències innovadores i de valor afegit,
contribuir a la implementació
de l’estratègia Europa 2020,

i fomentar la creació d’una
xarxa d’excel·lència pública
europea que exerceixi de
plataforma d’aprenentatge.
El jurat va atorgar el premi
a aquest projecte per haver
aconseguit encabir la perspectiva salut en el disseny
de ciutats i pobles, d’una
manera innovadora, construint coneixement i afegint
valor a la societat en tant en
quant aspira a millorar la salut de tots els ciutadans.
En va destacar especialment, en el moment del lliu-

rament dels premis, les sinèrgies establertes entre diferents àrees d’acció política
i la implicació directa de 49
professionals de 15 disciplines diferents per promoure
entorns urbans saludables.
Van reconèixer que iniciatives com aquesta ajuden a
trencar amb la dinàmica dels
“ compartiments estancs” en
l’administració, i animen a la
cooperació interadministrativa tant verticalment com horitzontalment.
www.diba.cat/entorn-urba-i-salut

Amb perspectiva
de futur
•Fins ara més de 275 professionals han participat en alguna de les activitats formatives
organitzades. Es potenciarà amb la incorporació de nous cursos, seminaris i jornades.
La formació continuada dels professionals
de tots aquells àmbits que tenen a veure
amb el disseny, manteniment i gestió d’equipaments, habitatges, espais públics i zones
verdes i planificació urbanística.
•L’avaluació de l’impacte sobre la salut d’intervencions sobre l’entorn urbà. Es tracta
d’estudiar els guanys en la salut de la població derivats del planejament urbanístic,
d’actuacions relacionades amb l’habitatge,
etc. Es preveu fer tres proves pilot al llarg
de 2016.
•La difusió de les recomanacions que s’han
recollit a la guia entre els municipis, i entre
els professionals del sector privat.

08

DIVENDRES
11 de desembre de 2015

D E L’A N O IA

Igualada
L’oposició d’Igualada denuncia irregularitats
en la concessió a Aigua de Rigat SA
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

A Igualada la gestió de l’aigua
té un problema, i greu: no hi
ha contracte amb l’empresa
concessionària, Aigua de Rigat SA. Exactament igual com
va passar durant 140 anys a
Barcelona, fet que va obligar
a regularitzar la situació. El
problema esdevé més greu
perquè l’empresa, en un 32%,
és de propietat municipal. La
resta és d’Agbar (Aigües de
Barcelona), que avui és part
de la multinacional francesa
Suez. I aquest tant per cent
no és casual. Si fos un 33%,
l’Ajuntament tindria dret a tenir
més protagonisme i poder de
decisió...
Pagar o no pagar el rebut
“Si un ciutadà volgués, no tindria per què pagar el rebut de
l’aigua a Igualada”, diu Quim
Pérez, portaveu de l’associació Aigua És Vida, una entitat
d’àmbit nacional creada precisament per a no perdre mai el
caràcter públic i universal de
l’aigua. “Si no hi ha contracte,
no hi ha obligacions, oi?”, deia
Pérez, basant-se en una sentència d’un jutjat de Barcelona
davant un ciutadà que es va
negar a pagar el rebut, perquè
no volia ser “còmplice” d’un
frau. El jutge li va donar la raó,
al ciutadà.
La notícia, que té tots els tints
per convertir-se en quasi un
escàndol, ha estat denunciada
per tots els grups de l’oposició
a l’Ajuntament, menys el PP.
Representants de PSC, ERC,
CUP i Decidim han signat un
document de compromís en
el que, bàsicament, demanen
transparència i participació ciutadana en la gestió de l’aigua.
“Hem demanat informació al

L’empresa, gairebé
una tercera part de
propietat municipal i
la resta d’Agbar, no té
cap contracte signat
amb l’Ajuntament
per oferir el servei
de subministrament
d’aigua
govern de l’Ajuntament d’Igualada, però no ens la donen”,
deia el portaveu divendres
passat. Amb tot, aquesta setmana, van mantenir una reunió amb el govern municipal,
sense massa èxit per les seves
pretensions. Això sí, admeten
que efectivament, no hi ha contracte amb Aigua de Rigat.
Els signants del compromís
demanen “que els ajuntaments
informin sobre l’existència o no
de contracte de concessió del
servei d’abastiment d’aigua,
que, en cas d’existir, facin públic el contracte de concessió,
que publiquin l’informe de tarifes i que informin del nombre
de talls en els subministraments d’aigua per impagament
des del 2008 fins ara”. També
soŀliciten que Aigua de Rigat
“faci públics els comptes auditats dels darrers tres anys de
l’empresa i tota aquella informació que permeti a la ciutadania conèixer la situació de
l’empresa, informant de quins
han estat els beneficis per a
Agbar i l’Ajuntament, i, en el
cas del consistori, saber a què
s’han destinat”.
Els grups polítics de les esquerres de la ciutat també volen “que els ajuntaments es
comprometin a realitzar una
auditoria tècnica del servei
d’aigua per tal d’informar a la

Aigua de Rigat, des de 1924
Aigua de Rigat SA té la concessió de l’aigua potable a
Igualada des de 1924. Agbar en té el 68,46% de les
accions, i l’Ajuntament, el
31,54%, a través de l’empresa Igualada en Acció, si
bé l’alcalde d’Igualada, Marc
Castells, malgrat ser la part
minoritària, és el president
de l’empresa.
El conseller delegat és Xavier Ventayol Carbonell, Di-

rector de Concessions de
Sorea -una filial d’Agbar- a
Catalunya Nord. Al consell
d’administració hi figuren els
regidors Jordi Pont i Jordi Batalla, a més d’altres càrrecs
de Sorea. David Gall Martín
és gerent de Concessions de
Sorea a l’Anoia-Ponent. servei a Igualada, Copons, VIlanova del Camí, la Pobla, la
Torre de Claramunt i Òdena.

Gairebé la totalitat dels grups de l’oposició a l’Ajuntament -tots menys el PP- han signat un compromís per la transparència i la gestió de l’aigua.

“Si un ciutadà volgués, no caldria que
pagués el rebut de
l’aigua”, diu Quim
Pérez, portaveu de
l’associació Aigua és
Vida
ciutadania sobre l’estat en què
es troba l’infraestructura”, i, en
el cas específic d’Igualada,
que l’ajuntament impulsi “una
auditoria econòmica per quantificar el cost de les alternatives
que hi ha si no existeix concessió: municipalitzar el servei
o realitzar un concurs públic”.
Finalment, els signants demanen que els ajuntaments “es
comprometin a realitzar una
consulta ciutadana vinculant
en que sigui la ciutadania qui
decideixi quin model de gestió
prefereix: públic o privat”.
El compromís signat fa referència a diferents ajuntaments,
com són els d’Igualada més
els de Montbui, Òdena, Vilanova del Camí, la Pobla i la
Torre de Claramunt, on Aigua
de Rigat o Aigües Artés presten els seus serveis. L’entitat
també a demanat “transparència” als ajuntaments de Piera i
Cabrera d’Anoia, que “no han
respost a les nostres demandes, i incompleixen la Llei de
Transparència”.
Aigua un 25% més cara
Aquesta entitat ha denunciat
que, pels seus estudis realitzats, l’aigua és un 25% més
cara en aquells municipis on el
servei és en mans privades.

Albert Mateu, regidor de la
CUP, mostrava la “preocupació per la manca d’informació
que pot o vol oferir l’Ajuntament, perquè voldria dir que
no té control sobre l’empresa
Aigua de Rigat”. Per a Maribel
Nogué, de Decidim, “l’aigua
és un bé escàs i cal protegirla, nosaltres estem orgullosos
de compartir aquesta acció”,
i Jordi Riba, del PSC -que va
formar part del govern municipal durant una dècada llarga,
durant un temps amb ERC i
ICV- afirma que “és bàsic normalitzar la situació, s’ha de
gestionar com un servei públic
essencial”. La republicana Carolina Telechea afegia que “els
plantejaments que defensa
Aigua és Vida són coherents,
i estem d’acord amb el Pacte
Social de l’Aigua”.
Segons que van explicar alguns regidors, en funció a una
anàlisi de les dades econòmiques d’Agbar i els beneficis declarats d’Aigua de Rigat en només un any, en funció del 32%
de part de l’empresa que li correspon a l’Ajuntament, aquest
hauria obtingut 700.000€ de
benefici. Una xifra realment espectacular.
Pont: “municipalitzar el servei costaria 30 milions”
El regidor de Qualitat Urbana,
Jordi Pont, ha sortit al pas de
la denúncia pública que va fer
Aigua és Vida i els grups d’esquerres. Admet que, efectivament, no hi ha contracte. “És
cert, no n’hi ha, de contracte
de concessió”, però això no
significa que sigui fàcil revertir

Els grups polítics
d’esquerres demanen una auditoria de
l’empresa, saber a
què s’han destinat els
beneficis municipals
d’Aigua de Rigat, i
una consulta per a
que el poble decideixi
el model de gestió
el servei a la gestió municipal.
“Tindria un alt cost, potser més
de 30 milions d’euros. S’ha de
tenir en compte que s’hauria
d’indemnitzar l’empresa per les
inversions que ha fet a la xarxa d’abastiment. Bona part de
la infraestructura és de la seva
propietat, i, si torna a l’Ajuntament, s’ha de pagar”.
El consistori també reconeix
que, en tenir “només” el 32%
de les accions de l’empresa,
no poden saber més informació. “Els números d’Aigua de
Rigat són al Registre Mercantil i tothom els pot saber, però
igualment tenim informació del
què passa, estem al corrent.
L’empresa no fa el que vol, i el
servei que dóna per a nosaltres és correcte”, diu Pont.
El regidor apunta que “no ens
plantegem municipalitzar el
servei, d’entrada. Ara bé, fa
uns dos anys que s’estava elaborant un reglament sobre l’aigua, que ens podrà servir com
a protocol que reguli aquest
tema. Intentarem accelerar la
seva tramitació”.
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Marc Castells diu que té la “consciència tranquil·la” davant la
denúncia per sedició per l’aprovació de la moció sobiranista
REDACCIÓ / LA VEU

L’alcalde Marc Castells, ha valorat aquest dimecres l’obertura de diligències prèvies per
part del Jutjat Central d’instrucció Número 4 de Madrid,
derivades de l’aprovació, en
el ple municipal del 17 de novembre, d’una moció de suport a la Resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya. El
jutge, en la notificació rebuda
dimecres mateix, sol·licita al
consistori l’acta de l’aprovació
de la moció, el resultat de la
votació, la identitat dels regidors i els informes corresponents del Secretari i l’Interventor municipals.
El text aprovat feia costat a
la declaració d’inici del procés de ruptura de la cambra
catalana, posteriorment anul·
lada pel Tribunal Constitucional, i a Igualada va rebre els
vots favorables de 16 dels
21 regidors. El mateix text,
consensuat amb l’Associació
Catalana de Municipis (ACM)
i l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI), s’ha
debatut i aprovat en nombrosos municipis catalans.
“Cap regidor ha fet
res il.legítim”
L’alcalde d’Igualada ha assegurat que “tenim la consciència tranquil·la i estem convençuts que cap regidor d’aquest
consistori ha fet res il·legítim;
votant aquesta moció hem

expressat la nostra opinió i
l’opinió d’aquells ciutadans
d’Igualada als quals representem, aquesta és precisament
la base de la democràcia”.
Ha mostrat, però, la seva sorpresa pel fet que “els mitjans
de comunicació estatals informessin d’aquestes denúncies,
centrant-les en cinc municipis
i alcaldes concrets, en alguns
casos dies abans que els procediments s’hagin notificat als
afectats”.
Considera, en conseqüència,
que “aquestes filtracions als
mitjans de comunicació obeeixen a intencions polítiques
en una campanya electoral en
què Catalunya és el cavall de
batalla”. Marc Castells ha afirmat, finalment, que “no canviarem el nostre pensament i
seguirem fent costat de manera convençuda al procés cap
a la independència que lideren
el Govern de la Generalitat i el
Parlament”.
Reunió a la Generalitat
Castells va participar el mateix dimecres en una reunió
amb l’Associació Catalana
de Municipis i l’Associació de
Municipis per la Independència, convocada per la consellera de Governació, Meritxell
Borràs, amb els cinc alcaldes
dels municipis investigats per
la Fiscalia de l’Audiència Nacional. El president de l’ACM,

L’alcalde Castells va participar en una reunió a la Generalitat amb els altres quatre alcaldes dels ajuntaments investigats.

Miquel Buch, i el president de
l’AMI, Carles Puigdemont, han
donat ple suport als ajuntaments afectats i han demanat
respecte als electes locals.
Pel president de l’ACM, Miquel Buch, “aquesta investigació és una persecució d’idees
que no forma part d’un estat
democràtic i normal. Tenim
dret a expressar, debatre i
votar allò que pensem”. Així
mateix, l’alcalde de Premià de
Mar ha recordat que la Jus-

tícia espanyola ha anat molt
ràpid a anar en contra de les
institucions locals “quan fa un
any i mig que esperem que el
Tribunal Constitucional es posicioni respecte la LRSAL a la
qual 850 ajuntaments catalans
i més de 2.300 d’espanyols
van presentar recurs d’inconstitucionalitat”.
El president de l’AMI, Carles
Puigdemont, ha dit que “ja
tenim un centenar d’ajuntaments que han aprovat la mo-

ció o que tenen data pel ple.
Hi ha una estratègia en tota
regla de l’Audiència Nacional
per motius polítics d’intentar
situar la llibertat d’expressió
més enllà dels límits. No ens
deixarem atemorir”.
Després de la sentència del
Tribunal Constitucional que ha
declarat inconstitucional la declaració, des de l’AMI i l’ACM
es vol deixar clar que l’aprovació d’aquesta moció no pot suposar cap tipus d’efecte jurídic.

EspañaEnSerio.es

10

Igualada

DIVENDRES
11 de desembre de 2015

D E L’A N O IA

Entrevista al candidat d’ERC per Barcelona a les eleccions generals del 20 de desembre

Gabriel Rufián (ERC): “Quan els independentistes deixem buits els
escons del Congrés d’aquí 18 mesos, serà una imatge molt potent”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Gabriel Rufián Romero (Santa Coloma de Gramenet, 8
de febrer de 1982) és un activista social i polític català
vinculat amb moviments socials d’esquerres. Diplomat en
relacions laborals i Màster en
Direcció de personal, ha estat
un dels referents de Súmate, i
és el cap de llista d’ERC a les
eleccions generals del 20 de
desembre. Serà, doncs, una
de les veus de l’independentisme al Congrés de Diputats
de Madrid.
Es veu d’aquí 18 mesos al
Congrés de Diputats?
La nostra intenció és complir
el full de ruta i els acords signats. La imatge dels diputats
independentistes, d’aquí 18
mesos, deixant buits els escons del Congrés, serà molt
potent. No anem a Madrid a
fer la política parlamentària
habitual, volem ser, amb tota
la humilitat del món, la delegació diplomàtica de la nova
república catalana. I això comporta marxar quan es declari
la independència. Del Congrés i el Senat.
No em negarà, però, que hi
ha desencís en molta gent
independentista. Aquestes
eleccions fan mandra, a
molts votants.
Entenc perfectament el neguit
de molta gent, perquè nosaltres també el tenim. Però hem
d’entendre que no estem davant d’una negociació normal,
com si es tractés d’un govern
autonòmic més. Estem parlant
del govern que ha de construir
la futura república catalana.
Un procés d’autodeterminació
comporta paciència, pragmatisme, calma, poc soroll... Ho
hem d’entendre. Miri la Junta

de Andalucía, va estar tres
mesos conformant un govern
autonòmic, i no va passar pas
res. Formava part de la democràcia, i Susana Díaz era una
gran estadista. Aquí perquè
estem dos mesos negociant
quelcom tan extraordinari com
és fer el govern d’un país independent, segons qui parla
de caos, i de drama. De què
valdria, guanyar-se el suport
de la CUP per a que només
donés suport un sol dia, i després tinguéssim una gran inestabilitat parlamentària?
S’han de posar d’acord gent
molt diversa, ideològicament parlant.
És que es tracta de posar
d’acord gent tant diferent com
de Convergència, amb gent de
la CUP. El centre-dreta liberal,
si es vol dir així, amb l’esquerra revolucionària. La notícia
seria que es posessin d’acord
fàcilment. Miri, recordo el procés quasi fratricida de les llistes. Semblava que el procés
s’acabava, i al final no va ser
així. Es van votar les municipals i vam guanyar, va venir
la consulta, vam guanyar, i va
venir el plebiscit, i vam tornar
a guanyar. Estic plenament
convençut que tornarem a
guanyar aquest repte.
Hagués estat més ràpid i
més fàcil que Artur Mas hagués donat un pas enrere?
Nosaltres
respectem
els
acords signats, el candidat inequívoc era Mas, i va guanyar
les eleccions. Ell representa
una part de l’independentisme, agradi o no. Penso que
hi ha moltes formes d’independentisme, un ideològic, un
partidista, un altre econòmic i
un altre presidencialista. Tothom és imprescindible. Miri, jo
estic a les antípodes ideològi-

Gabriel Rufián.

“Es tracta de posar
d’acord gent tant
diferent com de
Convergència, amb
gent de la CUP. El
centre-dreta liberal,
amb l’esquerra revolucionària. La notícia
seria que es posessin
d’acord fàcilment”
ques del què representa Convergència i Artur Mas, però
entenc que aquí hi som tots.
Si no, no es fa.
Es personifica tot molt en el
president.
No va això d’un polític, sinó
de guanyar un país nou. Qui
digui que vol fer-lo sense tenir
en compte el que representa
Convergència, o no el vol, o
desconeix molt el que té davant. L’hem de fer amb una
dreta democràtica, amb una
esquerra valenta, una d’alternativa, amb tots. Tan simple

amb la
col·laboració de
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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).

com això.
Diu molt en els discursos
que aquí vam fer president
una persona nascuda a Còrdova, amb tota normalitat.
Pensa que passarà el mateix
quan vostè, d’ascendència
castellana, defensi l’independentisme a Madrid?
Desgraciadament, no. Allò
s’ha convertit en com un plató
de 13TV. L’altre dia em preguntaven si estava preparat
per “anar als lleons”, i deia
que ja és prou dramàtic que
es consideri això anar a un
Parlament... Al final, és el reflex de la voluntat popular d’un
poble. És molt trist, francament. Com ho ha estat veure
com maltractaven Joan Tardà
per parlar en català, en aquell
faristol, o amb el qui intenta
parlar eusquera o gallec.
Si Podemos té marge, i pot
tramitar un referèndum, quina serà l’actitud d’ERC?
És una mica ciència ficció,
això. Creure que Podemos
tindrà força suficient per promoure un referèndum... Canviar la Constitució a Espanya
és molt, molt complicat. Calen
dos terços del Congrés, i el
mateix al Senat.
Hi ha un paper predominant
del mitjans de comunicació,
en aquestes eleccions. Com
veu el que fan canals com
La Sexta?
Ens enfrontem a una maquinària de poder mediàtica realment excepcional. No és
casual qui està assegut cada
setmana a “La Sexta Noche”,
i qui no hi és mai. Que l’Albert Rivera sigui ara mateix
el “mirlo blanco” de la política
espanyola representa un munt
de coses. Ciutadans ocupa
ara l’espai que ocupava el
PSC i el PP a Catalunya, on
esdevenen cada vegada més
residuals. Quan la gent de C’s

“Quan la gent de
C’s diuen que no
són ni de dretes ni
d’esquerres, crec que
en el fons ens diuen
que no són ni de
drets”
diuen que no són ni de dretes
ni d’esquerres, crec que en el
fons ens diuen que no són ni
de drets. Amb una ambigüitat molt calculada, interpeŀlen
a un grup de ciutadans que
no té una consciència política prou definida. Ens hem
d’afrontar com mai a aquesta
nova dreta, 2.0, vernissada,
cool, o com se li vulgui dir. És
el neoliberalisme més bèstia,
del contracte únic, i l’anticatalanisme. Ells tenen diners,
però nosaltres tenim vots.
Com captaran el vot de la
CUP, que no es presenta a
les eleccions?
És que són dels nostres. Jo
mateix em sento molt proper a
la CUP. Han dignificat la forma
de fer política. Quan en David
Fernández es va treure la sabata i li va dir gàngster a un
gàngster, va canviar el parlamentarisme... I trobo injustos segons quins comentaris
envers ells, en aquests moments. Som propers.
Hem vist a vegades que CiU
votava diferent d’ERC, i vice-versa, en temes catalans
a Madrid. Ara passarà el mateix, o aniran junts amb tot
el que passa a Catalunya?
Anem al mateix, a defensar
els vots dels qui volen la nova
República. Que anem a les
eleccions en espais diferents
però amb el mateix objectiu
també reflecteix la victòria. En
el procés hi ha moltes maneres d’anar junts, i aquesta és
tan vàlida com qualsevol altra.
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Avui, acte d’En Comú Podem al
Museu Comarcal de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

La candidatura “En Comú Podem” que agrupa a Barcelona
en Comú, EQUO, EUiA, ICV i
Podem ha preparat un seguit
d’actes per poder presentar el
seu programa polític a l’Anoia.
L’acte central de la campanya
es durà a terme avui divendres dia 11 de desembre al
Museu Comarcal de l’Anoia
i comptarà amb la presencia
d’en Josep Vendrell, número
tres de la candidatura al Congrés de Diputats i la Diputada
al Parlament de Catalunya
Jèssica Albiach.

Persones vinculades a la
candidatura explicaran el programa amb el que “En Comú
Podem” es presenta a les eleccions del 20D en diferents mercats de la comarca el dissabte
dia 12 de desembre, amb la
companyia del Candidat i fins
fa poc regidor a l’ajuntament
de Barcelona per Barcelona en
Comú, Raimundo Viejo.
Un acte específic completa
aquesta campanya a Igualada.
Dimecres dia 16 vindrà la Candidata al Senat Conchi Abellán,
per presentar les propostes en
temes d’habitatge.

Democràcia i Llibertat
fa campanya a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU
Tardà i Rufian, a l’Ateneu, amb la diputada Alba Vergés i els tres candidats de l’Anoia. Foto: Joan Guasch.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte, 5 de desembre, els caps de llista
d’Esquerra Republicana al
Congrés dels Diputats van
omplir l’auditori del Teatre Ateneu; així, Gabriel Rufián i Joan
Tardà, acompanyats per la diputada Alba Vergés, i els candidats anoiencs al Congrés i el
Senat, David Prat, Txell Humbert i Elisabet Hidalgo, van defensar el vot per ERC en les
properes eleccions del 20 de
desembre.
L’acte, presentat per la diputada Vergés, va constar
d’una primera part en què es
va entrevistar als tres candidats anoiencs. En aquest cas,
Elisabet Hidalgo, suplent a
les llistes del Senat, va argumentar la candidatura d’ERC
a la cambra espanyola, “per
a defensar els nostres drets”,
afirmava. Per la seva banda,
la vilanovina Txell Humbert,
candidata al Congrés, va par-

L’igualadí David Prat,
la vilanovina Txell
Humbert i la
cabrerina Elisabet
Hidalgo són els candidats de l’Anoia
lar de la importància de fer
una política propera, de carrer
i escoltant als ciutadans, com
la que procuren fer Rufián i
Tardà. Aquesta primera part,
va acabar amb el discurs del
primer candidat anoienc a
les llistes del Congrés, David
Prat, que va defensar la feina
dels joves en aquesta campanya, i va qualificar de “moment
únic”, argumentat que “mai
havíem estat tan a prop”, fins
i tot “en els moments en què
érem quatre, quan la independència no estava de moda”.
Prat va denunciar que amb
circumstàncies com les taxes
universitàries o el 55% d’atur

juvenil, el present per als joves
és dolent, i també va acusar
que “tampoc ens deixen futur”,
afirmava.
D’altra banda, la segona part
de l’acte va recaure en els
protagonistes del matí, els
candidats Gabriel Rufián i
Joan Tardà, que van dirigirse als presents amb el seu
to habitual. Així, Joan Tardà
va cridar als ciutadans a anar
a les urnes i no deixar escapar aquesta oportunitat, per
a treure uns bons resultats a
les eleccions generals, i poder
treballar per a la independència de Catalunya, construint la
Republicana Catalana. Per la
seva banda, Gabriel Rufián,
qui va tancar l’acte, explicant
els seus orígens andalusos i
posant en valor la capacitat de
lluita dels catalans, “que tenen
al seu ADN la derrota”. Rufián
va afirmar que “hem guanyat
i l’estrany seria que reconeguessin la victòria”.

La candidatura Democràcia i
Llibertat, la Coalició formada
per Convergents, Demòcrates i Reagrupament, que encapçala Francesc Homs, està
fent campanya aquests dies
a la comarca. Dijous passat
a la nit va participar també en
l’habitual enganxada de cartells a la Rambla d’Igualada,
amb la presència de l’alcalde
Marc Castells i el President
Comarcal de CDC Jordi Torra, amb alcaldes, militants i
simpatitzants de la coalició.
Expliquen que “volem tenir
una veu pròpia i forta al Con-

grés i al Senat per defensar
la voluntat i les decisions del
Parlament de Catalunya i del
govern de Catalunya. Anem
a Madrid a complir el mandat
que el passat 27 de setembre
els catalans van expressar democràticament a les urnes i ho
farem a través del diàleg, del
pacte i de la força dels vots,
que és la única que coneixem.
Anem a Madrid a defensar la
societat catalana davant d’un
Estat autoritari que discrimina Catalunya i ens empobreix
amb les seves decisions. Fer
que Catalunya sigui un Estat
independent és possible”.
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Canvis al capdavant de
l’Associació Flama del Canigó
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Després d’una llarga vinculació amb l’entitat, des de fa tres
dècades, l’igualadí Joan Tort
ha deixat la presidència de
l’Associació Flama del Canigó, una de les més actives de
Catalunya quan es parla dels
Focs de Sant Joan. El passat
mes d’octubre, una cinquantena de socis de l’entitat, reunits
en assemblea, van acceptar
un canvi de president, càrrec
que recau ara en el jove Roger
Soler.
Tort ha explicat a La Veu que
“després de tants anys tocava
fer un relleu, perquè, de fet,
les tasques de president ja les
venia fent des de l’any 2000.
A més, calia rejovenir-ho, perquè, quan es vam constituir
en entitat, l’any 2009, la mitjana d’edat a la junta era de 60
anys, i ara serà de 25. Fixa’t
quin canvi”.
Amb Tort al capdavant de
l’entitat, la Flama del Canigó
“igualadina” ha crescut molt.
“Jo ja em vaig trobar molta
feina feta, però seria iŀlús no
dir que amb els anys ens hem
guanyat ser un referent, i això
es deu a que s’han fet les coses bé, amb seriositat. Som
una potència quan es parla
de la Flama en qualsevol lloc
del país, i diria que, després
d’Òmnium Cultural, també
som una autoritat. La Flama
s’encén a la Catalunya Nord,
i, al Cercle de Joves de Perpinyà, no es mou ningú sense
saber primer què hi diuen els
d’Igualada. Això ens ho hem

El jutjat de primera instància
número 44 de Barcelona, que
encapçala la igualadina Ester
Vidal Fontcuberta, investigarà
la UEFA després d’admetre a
tràmit una demanda presentada per l’associació Drets en la
qual s’acusa l’organisme esportiu de vulnerar els “drets fonamentals” de centenars d’aficionats del FC Barcelona que
el passat 29 de setembre van
exhibir estelades en el partit

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

ERC demana que es revisi si
FCC compleix el contracte de
neteja viària a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Joan Tort ha deixat la presidència de l’Associació Flama del Canigó.

Després de 30
anys de vinculació, Joan Tort deixa
l’Associació Flama
del Canigó
guanyat a base d’anys”, explica Tort. I, com sol passar
en moltes coses a Igualada,
“se’ns creu més a fora que
aquí. Diria que a Igualada, en
general, se’ns té poca consideració si ho comparem amb
d’altres llocs, malauradament
és així”, fent bona aquella dita
que ningú no és profeta a la
seva terra.
Tort estava vinculat amb la
Flama del Canigó des de
1985, en el seu inici. L’exregidor de Festes Josep Ramon
Gumà li va dir un 22 de juny
“què fas demà?”. A partir de
llavors, aquest igualadí incan-

sable, vinculat al moviment
cívico-cultural de la ciutat des
de sempre, va estar “casat”
amb la Flama. El punt àlgid,
probablement, va ser el 2014,
quan van celebrar el 30è aniversari.
Ens diu que continuarà vinculat a la Flama del Canigó, però
des de la seu central d’Òmnium Cultural, l’entitat organitzadora nacional, a Barcelona.
Ara mateix es dedica a establir
un protocol de recomanacions
de seguretat i de prevenció
d’incendis amb els Agents
Rurals i els Bombers de la
Generalitat. Però no tot quedarà aquí. Tort serà un dels
impulsors de la Renovació de
la Flama de la Llengua Catalana, que, l’any vinent, tindrà
un clar protagonisme igualadí.
Us en donarem més detalls a
la propera edició.

La jutgessa igualadina Ester Vidal tramitarà la
denúncia a la UEFA pel cas de les Estelades
REDACCIÓ / LA VEU
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contra el Bayer Leverkusen.
El col·lectiu que ha presentat
la demanda que ara investigarà el jutge considera que
l’organisme internacional ha
atemptat contra el dret de llibertat d’expressió dels aficionats. El cas ha aixecat molta
polseguera en els mitjans de
comunicació nacionals.
L’associació Drets, composta
per diversos professionals del
món del dret per “defensar la
societat catalana de la cata-

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

lanofòbia”- segons diuen els
seus Estatuts- va presentar el
17 de novembre una demanda al jutjat en nom dels socis
del FC Barcelona, en què assegurava que amb les multes
imposades per la UEFA es coarten drets dels aficionats que
protegeix la Constitució.
Ester Vidal és també esposa
del que fou Fiscal Superior de
Catalunya i número 2 d’Unió
a les passades eleccions del
27S, Martín Rodríguez Sol.

Davant la convocatòria de
vaga el dia 10 de desembre
per part dels treballadors del
servei de neteja viària de la
ciutat, ERC Igualada insisteix
en demanar a l’equip de govern que encarregui, el més
ràpidament possible, un Informe de control financer, a
través de la Intervenció Municipal, mitjançant el qual es
faci la corresponent revisió financera i de compliment de la
normativa en el contracte que
regula aquest servei.
Preocupació
dels treballadors
Segons Josep Maria Palau,
portaveu d’ERC a l’ajuntament, “hem parlat amb els representants dels treballadors
del servei i ens han traslladat
la seva preocupació per l’estat de brutícia en el qual està
la ciutat. Ens expliquen que
des de que Fomento de Construcciones i Contratas, SA va
aconseguir aquest contracte -que va entrar en vigor el
gener del 2011- a través del
seu 66% de participació en la
Societat Municipal Mediambiental d’Igualada, SL (SMMI,
SL), l’empresa no ha parat
de reduir la plantilla. I això és
cert, ja que segons els Informes d’auditoria de comptes
als quals ara hem tingut accés
i que publiquem a www.ercigualada.cat, s’ha passat de
76 treballadors el 2011 a 62
treballadors el 2014. Mentre
que el que paga l’ajuntament
per aquest servei ha augmentat en 216.355 euros, arribant
a un total de 4,7 milions d’euros, les despeses de personal
s’han reduït en -207.987 euros.”
La regidora d’ERC Carolina
Telechea explica que “segons
els treballadors, no poden acabar les rutes de treball que els
imposa l’empresa, disposen
de maquinària inadequada i a
la qual es fa poc manteniment
i reparacions. Estem al costat
dels treballadors en la seva
reclamació de millorar aquestes qüestions i de tenir el nou
conveni, i compartim amb ells
que tot això ho ha d’assumir el

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)

Josep M. Palau

Grup FCC, SA.”
Segons Palau “a la comptabilitat del 2014 hi ha 1.794.000
euros en serveis realitzats per
altres empreses que caldria
analitzar si tot hi està correctament imputat. Per exemple, es
paguen interessos, i sobretot
serveis, a Fomento de Construcciones i Contratas, SA,
que és l’entitat dominant del
Grup FCC, SA en la qual consolida els comptes la SMMI,
SL, per import de 1.588.000
euros. Així mateix, costa d’entendre que sigui menys costós
portar les deixalles d’Igualada
(el rebuig no seleccionat) a
l’abocador de Tivissa (a 158
km), gestionat pel Grup FCC,
SA, en lloc de portar-ho a
Hostalets (a 21 km), gestionat
per una altra empresa. Amb
un bon informe de control financer i de compliment del
contracte, estem convençuts
de que es poden aconseguir
estalvis, millores en la qualitat
del servei i millores en les condicions dels treballadors.” Enric Conill, regidor d’ERC, aporta una altra eina de control per
contribuir a la millora: “aplicar
el règim de penalitzacions previst a l’article 138 del plec de
condicions per incompliment
de la presència d’equips no
formats pels elements materials i humans previstos, per
excés de temps de substitució
de maquinària o maquinària
avariada no substituïda, per
prestació de declarada com a
no satisfactòria, deficient o inacceptable o per incompliment
del protocol d’informació.”
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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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Neix “El Joc d’Igualada”,
el Monopoly de la ciutat

Àlbum Històric
Cent anys de mercers

REDACCIÓ / LA VEU

L’emprenedor lleidatà Enric Cervera ha creat ‘El Joc
d’Igualada, un divertit joc de
taula ambientat a la ciutat, on
els jugadors poden recórrer
els carrers que coneixen de
primera mà, parar-se als establiments on compren gairebé
cada dia i, fins i tot, comprarlos. La mecànica i el funcionament d’aquest joc per gaudir en família és una barreja
entre el ‘Monopoli’ i el ‘Joc de
l’Oca’: consta d’un tauler amb
els principals carrers de la ciutat, les botigues igualadines
de tota la vida, així com empreses i entitats i els indrets i
monuments més representatius, i també de targetes, sis
fitxes-personatge i un parell
de daus.
L’Ajuntament dóna suport a
la difusió d’aquesta iniciativa
com a eina de projecció de
ciutat, per la qual cosa l’alcalde de la ciutat Marc Castells,
va participar dimecres en la
presentació del joc, a més del
propi Enric Cervera, la promotora igualadina Noe Perez i el
dissenyador gràfic de les imatges d’aquest joc, l’igualadí Xavier Mula.
El “Joc d’Igualada” tindrà un
preu de venda al públic recomanat de 26 € i, serà a la
venda als principals comerços
de joguines, així com llibreries. Comptarà amb una tirada
de 1.500 jocs, dels quals una
part seran cedits a l’Ajunta-
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Dimecres va tenir lloc la presentació del joc.

La Veu de l’Anoia
participa en el joc,
també molt similar al
Joc de l’Oca, ocupant
una de les caselles
ment per tal que els faci arribar a centres cívics i casals
d’avis a fi que grans i petits
puguin començar a gaudir-ne..
Les empreses que apareixen i
participen a ‘El Joc d’Igualada’,
entre elles La Veu de l’Anoia,
ho fan mitjançant alguna de
les següents tres vies: amb un
local físic ubicat als carrers del
plànol que s’acompanya d’una
targeta destí, amb una targeta sorpresa, o amb un opi al
tauler. Segons Enric Cervera,
els comerços igualadins gaudeixen d’un gran impacte de

marca, són protagonistes del
joc i capten l’atenció de les
famílies, potencien la imatge d’implicació amb la ciutat,
aconsegueixen un impacte
promocional intemporal i d’alta qualitat, utilitzen un element
promocional innovador i personal i formen part de la vida
dels futurs consumidors de la
ciutat.
La primera iniciativa d’aquest
empresari va ser el 2010 amb
“El Joc de Lleida”, del qual se
n’han venut ja més de 3.000
unitats. I cada any s’han anat
afegint ciutats, i fins l’any
passat s’havien editat també
els jocs de Girona, Tarragona, Mataró, Manresa i Reus.
Aquest any és el torn de Terrassa, així com d’Igualada iVilanova i la Geltrú.

Josep Biosca Vall deixa la presidència
de la Fundació Mutua Igualadina

Fou l’any 1915 quan Agustí
Franquesa Vilarrubias obrí
una merceria en els baixos
de la casa modernista de
“Cal Barrab”, xamfrà amb els
carrers Custiol, num. 9 i Roser, num 1. La seva esposa,
Teresa Homedes Arderius,
provenia de Sabadell, d’una
família que també era venedora de vetes i fils.
Aquell, llavors nou, comerç a
més dels articles de merceria, tenia bijuteria i quincalla.
Tenien bon assortit d’objectes de regal, imatgeria religiosa, guanteria, moneders,
paraigües, peces de gènere
de punt i esportives, a més

Artesans i dissenyadors
recuperen per festes els locals
en desús del carrer St. Agustí

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

Josep Biosca Vall, president
de la Fundació Mutua Igualadina, des de la seva creació
el 1991, va deixar el càrrec
el passat divendres. La Junta, en un acte senzill, li va
lliurar un placa en reconeixement de la seva tasca.

La renúncia a presidir l’entitat,
per raons personals, ha comportat la configuració d’una
nova Junta. Van ser elegits
President Veremond Bertran,
Vicepresident Marius Vaqués i Secretari Lluís Victori. Els
acompanyaran en el seu quefer
la resta de patrons, Josep Bi-

osca, Marta Valls, Miquel Pintó,
Miquel Vila, Pere Prat i Josep
Morera. Fundació Mutua, és
una entitat sens ànim de lucre
que té per finalitat repartir els
rèdits de l’administració i gestió dels seus bens, promovent i
ajudant les entitats igualadines
que fan funcions socials.

d’un llarg etc. Curiosament,
expendrien igualment, rams
de núvia, artificials i corones
mortuòries metàl.liques.
El senyor Agustí, morí, als 44
anys, assassinat, a l’agost
del 1936, als boscos de Can
Vidal, prop de Montbui.
El seu fill Ramon, casat amb
l’Elena, i el nét, Eduard, han
continuat el negoci en la botiga original, on despatxen
bosses, marroquineria i maletes. Tenen , també, un establiment a Manresa.
La fotografia, procedent de
l’arxiu familiar, data del 1940.
Josep Elias Farré

Del 12 de desembre al 5 de
gener 10 locals dels carrer
Sant Agustí que en aquest
moment estan en desús seran
recuperats per artesans i  dissenyadors. Des de l’associació
de veïns, impulsora de la iniciagiva, expliquen que d’aquesta manera “ens acompanyaran aquestes festes més
maques per guarnir el nostre
espai i mostrar-vos els millors
regals per als que estimeu.
Els participants podran deco-

rar un aparador amb els seus
productes i exposar les seves
obres en tot aquest període”.
Els dies 12, 13, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 30, 31 de desembre i
4 i 5 de gener un taulell col.
locat al llindar dels locals servirà d´intercanvi a fi i efecte
que el públic pugui conèixer i
comprar el dia a dia del treball
artesanal. (Horari d´obertura
matí de 10.00 a 21.00). La
inauguració es farà demà dissabte a partir de les 12 del
migdia.
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El Regal que mai oblidarà

Som Joiers i Gemmòlegs especialistes en diamants

Òdena 3 i 5, Igualada
www.facebook.com/lluciajoiers
www.lluciajoiers.com
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Endesa inverteix 300.000€ en millorar
la capacitat dels transformadors d’IGD
REDACCIÓ / LA VEU

Endesa està invertint 300.000
euros a Igualada per millorar
la capacitat de distribució de
vuit centres de transformació
del centre de la ciutat i del
barri de Montserrat. L’objectiu és augmentar la fiabilitat i
la seguretat de la xarxa elèctrica de mitjana i baixa tensió
del municipi. Fins ara s’han fet
treballs en cinc instal·lacions
i aquest desembre és previst
que finalitzin les obres en tres
centres més.
En concret, la intervenció consisteix en ampliar la mitjana
tensió, passant d’11 a 25 kV,
fet que permetrà duplicar la
capacitat de transport de les
línies. D’aquesta manera es
dóna més maniobrabilitat a
la xarxa, amb la conseqüent
reducció del temps d’actuació en cas d’incidències, i es
deixen les infraestructures a
punt no només per a suportar
eventuals puntes de consum,
sinó capacitades per atendre
el creixement vegetatiu del
municipi i donar resposta a
possibles
subministraments
de futur. A més, també s’està
instal·lant última tecnologia en
punts de transformació que ja
estaven a 25 kV i es reconfigura la xarxa de baixa tensió,
que quedarà ampliada amb
cable subterrani a l’avinguda
de Barcelona, al carrer del
Clos, el de Lleida, el de Sant
Jordi i el de Mossèn Josep
Forn.
En una primera fase –que va
començar el passat mes de
febrer i va finalitzar a finals
de novembre– es va substituir
un centre de transformació de
l’avinguda Barcelona per un
que compta amb les últimes
tecnologies del sector, és a
dir, per unes cabines de nova
tecnologia que incorporen un
gas de característiques especialment aïllants. Aquesta
nova tecnologia és més segura per a les persones que han
de manipular-la i també més
robusta de cara a suportar
ambients salins i humits o de
forta pol·lució. Alhora, gairebé
no requereix intervencions de
manteniment, a diferència de
la tecnologia anterior, en què
aquestes tasques obligaven a
tallar temporalment el servei
als clients.
A més, s’han eliminat tres centres de transformació i s’han
recol·locat els clients a d’altres
instal·lacions que han estat
reformades. És el cas d’una
del carrer Barcelona, que s’ha
suprimit i s’han passat tots els
clients a un altre espai ja existent del mateix carrer on s’hi
ha fet obres per instal·lar-hi

Treballs d’Endesa en un dels carrers més cèntrics d’Igualada.

L’objectiu és
augmentar la fiabilitat i la seguretat de
la xarxa elèctrica de
mitjana i baixa tensió
de la ciutat
noves cel·les, així com un nou
transformador per adaptar el
centre a la nova tensió i aconseguir augmentar la potència.
També s’ha eliminat dos centres de transformació, un al
carrer del Clos i un altre del
carrer de Lleida, i s’han repartit els clients entre tres instal·
lacions situades als mateixos
carrers –que ja tenien cabines
modernes– amb nous transformadors.
Per últim, també s’ha reformat
un punt de transformació del
carrer d’Arenys de Mar que
enllaça tres línies de mitjana
tensió, on l’aparellatge ha passat d’11 a 25 kV.
En una segona fase –que ja
ha començat i finalitzarà a final de mes– es farà aquesta
darrera actuació a dues instal·
lacions més, en aquest cas
del carrer de Masquefa i del
de Sant Jordi, i es substituirà
un centre de transformació del
carrer de Mossèn Josep Forn

per millorar i assegurar la continuïtat del subministrament al
barri de Montserrat.
Aquests treballs suposen la
reconfiguració de la xarxa de
mitjana tensió amb la construcció de 275 metres de canalització subterrània i una estesa de 460 metres de cablejat
a 25 kV. Gràcies a aquesta acció s’obté una millor interconnexió entre les diferents línies,
la qual cosa permet una millor
maniobrabilitat en cas d’incidències. Per altra banda, s’ha
fet una canalització de baixa
tensió de 376 metres i una estesa de 1.600 metres a 420 V.
Per portar a terme aquesta actuació, que beneficia a 4.000
clients, s’ha realitzat un desplegament especial amb la
instal·lació de grups electrògens per afectar el mínim possible a comerços i particulars
mentre es realitzen les obres,
en les quals participen un total de 15 operaris i tècnics,
juntament al la coordinació
de personal de l’Ajuntament
d’Igualada. L’acció forma part
del pla d’Endesa per a garantir la qualitat, la continuïtat del
servei i l’adequació de les infraestructures elèctriques a
les necessitats del territori.
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PERE PRAT

Ofegament
econòmic
L’Autoritat Independent de
Responsabilitat Fiscal (AIReF) és un organisme creat
per una llei orgànica de l’Estat. Funciona des l’any passat (s’hi va veure obligat per
adaptar-se a una directiva
comunitària del 2011). Té per
objecte velar per la sostenibilitat de les finances públiques,
como via per a assegurar el
creixement econòmic i el benestar de la societat a mig i
llarg termini. Ha de garantir
el compliment efectiu de les
Administracions
Públiques
del principi d’estabilitat pressupostaria previst en l’article
135 de la Constitució. I ha
de fer l’avaluació continua
del cicle pressupostari i de
l’endeutament públic. Aquest
organisme, nodrit per funcionaris que vénen de la mateixa
Hisenda Pública, té autonomia funcional i un abast de
supervisió global que s’estén
a tot el sector públic, Administració General de l’Estat,
Comunitats Autònomes, Corporacions Locals i Seguretat
Social, entre altres.
Els que hi estan destinats
gaudeixen de “reconegut
prestigi”, però no deixen de
ser també funcionaris per formació, abstracció, amistats i
contactes. I són d’un cos nou,
que encara s’ha de guanyar
el reconeixement a les institucions europees. Per això
encara són “independents”. I
és significatiu el seu informe
sobre les finances i els comptes autonòmics del 2016. Clarament diu que Catalunya, la
Comunitat Valenciana, Múrcia
i Extremadura, “incompliran
de llarg l’objectiu de dèficit”.
Alerta també del “risc molt
elevat” que corre, a mitjà termini, la sostenibilitat financera catalana. “La incertesa
política fa més plausible escenaris amb serioses dificultats per fer front al deute”. I
adverteix de “riscos potencials de liquiditat, en absència
de mecanisme de finançament de l’Estat”. A més, Catalunya és l’única comunitat
que, a causa de la conjuntura
política, encara no disposa
d’unes línies fonamentals - o
un projecte de pressupostos per al 2016. I el seu “punt de
partida està ja per sobre del
2%”. Així, per poder complir
l’objectiu de dèficit del 0,3%,
s’hauria de rebaixar la despesa a “un nivell d’esforç que no
té precedents”. És a dir, reconeix l’encert del conseller Andreu Mas-Colell, quan diu que
la reducció que es proposa és
inassolible.

L’AIReF posa en dubte l’eficàcia de l’Administració central.
L’acusa “d’establir senders
de convergència que no són
creïbles”. Adverteix que, per
al 2016, el Govern de la Generalitat -ara en funcions- no
preveu corregir una desviació
de l’1,5%, i que a més s’hi
afegeix la polèmica classificació comptable d’una partida de més de 1.300 milions
d’euros. “Entre aquest any
i el 2016, no veiem cap reducció substantiva de la despesa”. La seva anàlisi també
planteja què passaria amb
els tipus d’interès del deute
públic, “si s’acabés el recurs
extraordinari de finançament
del FLA”. Si l‘Autonomia de
Catalunya s’hagués de finançar directament al mercat,
“podria entrar en dinàmiques
no sostenibles”. “En només
deu anys, seria possible que
la diferència del nivell de deute s’incrementés fins a 10
punts percentuals, i arribés a
vorejar el 40% del seu PIB”.
A partir del 2018, o fins i tot
el 2017, “podrien tenir dificultats per pagar els interessos”
(l’informe ho compara amb la
situació viscuda amb el deute
de Grècia o Xipre).
Catalunya encara el pitjor escenari. Però també altres estan malament. “Hi ha vàries
autonomies que han llançat la
tovallola”. “Hem detectat certa fatiga en la reducció de la
despesa”. I és que el dèficit
autonòmic es tancarà aquest
any al voltant de l’1,5% (davant el 0,7% requerit) El
2016, en el millor dels casos,
la desviació serà gairebé el
triple de l’objectiu fixat per
Brussel·les. Així hi ha comunitats que presenten un “risc
moderat de desfasament”. I
només unes poques compliran l’objectiu.
És molt difícil nedar portant
una pedra al coll, que s’engrandeix més cada vegada
pels interessos a pagar. Ofegar a Catalunya serà una
certesa si no hi ha manera
de desfer-se’n. No és una
qüestió retòrica. No s’alleugera el pes amb paraules
de suport, ni amb falsa estima. Els impostos que es paguen al Principat són els més
alts d’Espanya. I no per una
qüestió identitària, sinó per
les exigències derivades de
la voluntat política de l’Estat.
Hi ha “riscos” que són “certeses”. Les alternatives poques
i grans les urgències. I aquesta discriminació punyent s’ha
d’acabar. Ja n’hi ha prou de
justificacions mentideres.
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democraciaillibertat.cat

Cada vot per Democràcia i Llibertat és un vot per a fer possible la
independència de Catalunya. És defensar una veu potent, ferma,
de progrés, consistent i compromesa.

Francesc Homs
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El jove igualadí Iván
Sánchez, en unes
jornades de la ONU
als Estats Units
REDACCIÓ / LA VEU

El jove igualadí, Ivan Sánchez
Enrique, actual President per
Espanya d’ AIESEC ( Associació Internacional d’Estudiants
de Ciències Econòmiques i
Comercials) assisteix aquesta
setmana a unes jornades que
tenen lloc a Nova York, a la
seu de l’ ONU.
AIESEC és un organisme que
té la seu central a Rotterdam
i compta amb més de 100.00
afiliats distribuïts en un total
de 124 països, i està reconeguda per les Nacions Unides.
A Espanya té la seu a Madrid
on resideix el nostre compatrici després de cursar estudis a
la Universitat Pompeu Fabra a
Barcelona i presideix un equip
d’ àmbit internacional compost
de vuit companys procedents
de diferents llocs europeus.
Aquesta mateixa setmana
Barcelona ha estat seu d’un
congrés del qual ha sorgit ja la
persona que al seu moment, el
mes de juny de 2016, passarà
a desenvolupar la presidència
d’AIESEC i per la qual ha estat
designat el jove Miroslav Dimitrov que actualment ja forma
part de l’equip de l’Ivan.

Activitat gratuïta
de Mindfulness per
a pares i mares
d’adolescents
REDACCIÓ / LA VEU

El dijous 17 de desembre de
19.30 a 21.00 h tindrà lloc la
xerrada-tast gratuït per a pares i mares, del primer programa d’entrenament Mindfulness (consciència plena) i
gestió emocional per a adolescents que s’ha fet a Igualada, i
del qual s’en farà una segona
edició, a partir de gener.
La xerrada-tast està dirigida
tant als pares i mares dels
adolescents que ja han fet el
taller, com d’altres pares i mares que vulguin conèixer i experimentar el que es treballa
als tallers. També es donaran pautes per a incorporar la
metodologia del Mindfulness –
l’art d’estar present- en el dia a
dia de la relació familiar.
La xerrada tindrà lloc al Centre
Arrels (C.Bruc, 52) i serà facilitada per Roser Claramunt,
psicòloga coach i formadora,
especialitzada en Mindfulness
per la Univ. de Barcelona, fundadora i directora de KaizenSingular.
Donat que l’aforament és limitat, cal confirmar assistència
prèviament, al tel/whatsapp
658560907.
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La crema de contenidors i pintades ha
costat 65.000€ a les arques municipals
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament
ha
valorat
aquest dimecres, 9 de desembre, les accions incíviques
més freqüents a la ciutat. Jordi
Pont, tinent d’alcalde de Qualitat Urbana, ha fet una crida
per “demanar a aquells pocs
incívics que acostumen a malmetre el patrimoni que siguin
respectuosos amb l’entorn i
el mobiliari urbans, perquè
cada any aquest Ajuntament
ha de destinar molts recursos,
que surten dels impostos dels
igualadins, a arreglar tot allò
que es fa malbé fruit del vandalisme”.
Pont ha posat especial èmfasi
en la crema de contenidors i
les pintades en parets a la via
pública, la substitució i neteja
dels quals han costat al consistori gairebé 65.000 euros
aquest 2015.
Les accions quantitativament
més habituals són les pintades a les parets, algunes reivindicatives o amb missatges
polítics i altres simplement
graffitis. Des del passat gener
i fins aquest mes de desembre, els serveis municipals
n’han netejat al voltant de 160,
amb un cost de 189 euros cadascuna, fet que situa el cost
total d’aquestes actuacions
en uns 31.000 euros. Pont
ha avançat que properament
es preveu actuar al parc de
l’Estació Vella, un indret on la
neteja de les pintades resulta
especialment complicada per
les seves parets de pedra i on,
per minimitzar aquests actes
incívics, s’hi aplicarà un reves-

REDACCIÓ / LA VEU

Un dels contenidors cremats a la via pública.

timent antigraffiti.
Un altre acte vandàlic “malauradament massa habitual”,
segons Pont, és la crema de
contenidors. Cadascun dels
contenidors de càrrega lateral
de la ciutat te un cost de 965
euros i aquest any se n’han
cremat total o parcialment 33,
per la qual cosa la factura de
2015 puja fins pràcticament
els 33.000 euros. El responsable de Qualitat Urbana admet
que “en algun cas es pot derivar d’una imprudència com
una burilla mal apagada que
es llença on no toca, però la
pràctica totalitat són focs intencionats”. Els contenidors
que més ha calgut substituir

són els de Paper i Cartró, amb
12 unitats cremades, seguits
dels de Rebuig amb 7 unitats,
els de Vidre amb 6, els d’envasos amb 5 i els d’Orgànica
amb 3 unitats.
Des del departament de Qualitat Urbana es destaquen també altres casos, com els 4.000
euros que ha costat la recollida d’abocaments incontrolats
de fibrociment, runes d’obres
i altres residus especials. El
consistori, en conseqüència,
fa una crida a la responsabilitat i el respecte, de manera
que es pugui reduir progressivament la despesa que suposen els actes incívics per les
arques municipals.

Neix un projecte privat per a impulsar
Igualada com a seu de congressos
REDACCIÓ / LA VEU

Nadark Esdeveniments empresa d’organització d’esdeveniments ubicada a Igualada
pren la iniciativa de tirar endavant la creació de l’Igualada Convention Bureau amb
l’objectiu d’ajudar a donar un
impuls econòmic a la ciutat.
Identificar Igualada com a un
gran palau de congressos,
amb diferents oportunitats per
a oferir. L’àmplia experiència i
coneixement de Nadark Esdeveniments en el sector, el vol
posar a disposició de la ciutat
d’Igualada i el seu entorn per
ajudar en la seva recuperació
i transformació.
Quasi dos anys de treball estudiant els punts forts i febles
d’Igualada ha permès definir
l’estratègia a seguir, per donar
viabilitat al projecte. El posicio-

L’empresa igualadina
Trilogi obre a
Shanghai una nova
oficina a la Xina

nament passarà per esdevenir
un destí per a petits i mitjans
congressos i reunions, fet diferencial dels altres destins de
Catalunya. A més d’oferir els
avantatges estratègics que té
la ciutat d’Igualada en la seva
situació en el mapa de Catalunya, la proximitat, acompanyat pel la competitivitat dels
preus.
A diferència d’altres iniciatives
que s’han portat a terme a la
ciutat i a la comarca, l’Igualada Convention Bureau vol
comptar amb tothom, amb les
empreses, autònoms, entitats
i institucions que tinguin alguna cosa a aportar-hi. És necessari fer l’exercici de posar en
comú tot el que hi ha a la ciutat i
als voltants i potenciar-ho.
L’Igualada Convention Bureau actuarà com a oficina de

promoció per captar nous congressos, reunions i esdeveniments, a més de donar suport
i coordinació a qui ho necessiti. S’està treballant en crear
activitats lúdiques i complementàries per fer més atractiu
el venir a Igualada.
Nadark Esdeveniments valora
molt positivament la recepció
que està tenint amb tothom, ja
s’ha estat visitant i contactant
amb empreses, entitats i institucions i espera poder tenir
enllestit el catàleg d’oferta que
hi ha a Igualada, i acabar de
crear la imatge per posar en
marxa el projecte.
Es posa a disposició de qui ho
desitgi al telèfon de contacte
93 805 00 68 i un mail:
icb@nadark.com.

Trilogi, empresa de solucions per a comerç electrònic
amb seu a Igualada, ha obert
el passat mes de Novembre
una nova oficina a la ciutat
de Shanghai. L’empresa, que
està present a la Xina des del
gener de 2011 i que compta
també amb oficines pròpies a
Beijing i Hong Kong, ha decidit obrir la seva tercera oficina en el Gegant Asiàtic amb
l’objectiu de consolidar la seva
presència a la Xina, un mercat
prioritari per a la companyia, i
impulsar el seu creixement en
una de les zones més dinàmiques del Continent Asiàtic.
Trilogi, que fins el moment ja
comptava amb una delegació
comercial a Shanghai, espera
amb la inauguració d’aquesta oficina pròpia reforçar els
serveis que l’empresa ofereix
als clients de la zona i impulsar la seva estratègia comercial a la ciutat, el principal
centre financer i econòmic
de la Xina. L’empresa, que ja
compta amb importants clients internacionals en el país
asiàtic, també espera gràcies
a aquesta nova seu reforçar i
ampliar els seus serveis destinats a empreses estrangeres
que desitgin vendre online a
la Xina, el mercat eCommerce
més gran del món.
Trilogi, fundada el 1999, és
una empresa especialitzada
en la creació de botigues online i software de comerç electrònic. La companyia ofereix
assessorament integral en totes les àrees del comerç electrònic i comercialitza els seus
serveis a països com Espanya, Xina, Hong Kong, Alemanya, Hungria, Brasil i Holanda
entre altres.

Acaba el torneig de
botifarra del Foment
REDACCIÓ / LA VEU

La setmana passada va finalitzar el torneig de botifarra, el
popular joc de cartes català,
que des d’octubre es va dur
a terme al Casino Foment.
La parella guanyadora va ser
Jaume Llobet i Toni Riera i els
segons classificats Alfonso
Laguna i Lluís Borràs. El 15
de gener es farà un sopar que
comptarà amb tots els participants, obert a tothom, amb
l’entrega de premis. Arran del
campionat s’ha programat un
taller adreçat a aquelles persones que no saben jugar a
la botifarra. El taller és gratuït,
obert a tothom i es fa cada dijous a partir de les 6.30.
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La pista de gel i els actes nadalencs
omplen d’ambient el centre de la ciutat
REDACCIÓ / LA VEU

DIVENDRES
11 de desembre de 2015

Actes conjunts de les escoles
públiques per la Marató de TV3
REDACCIÓ / LA VEU

Aquest any, i ja serà el tercer,
tornaran a participar de forma
conjunta per la Marató de TV3
les cinc escoles públiques de
la ciutat, l’escola Dolors Martí,
Emili Vallès, Gabriel Castellà,
Garcia Fossas, Ramon Castelltort i aquest any amb la
col·laboració de l’Associació
Diabètics Anoia que els ha assessorat durant tot el procés
d’organització.
Des de la Coordinadora d’Escoles Públiques expliquen
que “sempre, des que varem decidir començar a participar-hi el que volem és, en
primer terme, ser solidaris i
fer una tasca de difusió entre
els més petits de les malalties que cada any es treballen
a la Marató i, en segon lloc,
presentar-nos a la ciutat com
a referent de qualitats educatives i de valors que emanen
d’un ensenyament públic en el
que nosaltres hi creiem cegament com a estructura garant
d’un ensenyament universal
on ningú és exclòs per raó de
sexe, llengua o religió”.
El principal objectiu és fer en-

El passat divendres, 4 de desembre, al vespre, Igualada
va donar el tret de sortida als
actes de Nadal. A la tarda es
va posar en funcionament a
la Plaça de Cal Font la pista
de gel amb la participació dels
Esmolets, dos personatges
històricament
protagonistes
del Saló de la Infància i molt
estimats pels infants. A continuació, a la Plaça de l’Ajuntament es van encendre els
llums nadalencs del nucli antic
i es va presentar la Fira de Nadal, que estarà oberta els tres
primers caps de setmana de
desembre a la Plaça de l’Ajuntament i el seu entorn. Hi van
assistir l’alcalde, Marc Castells, amb diferents regidors
del consistori, representants
de Creu Roja Anoia, representants del col·lectius comercials
locals i representants de Fira
d’Igualada.
Durant tot el llarg cap de setmana el centre urbà comercial de la ciutat es va omplir de
gent, gaudint dels primers dies
d’ambient nadalenc.
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tenedores, en aquest cas, la
diabetis i l’obesitat pels més
petits i per això utilitzaran el
joc com a mitjà d’aprenentatge. Durant tot el diumenge
dia 13 a la Rambla St. Isidre,
jugaran a diferents jocs amb
els que aniran aprenent què
passa quan tenim diabetis o
obesitat i què fa el nostre cos
quan les pateix. Es podrà,
gràcies a la gent de Diabètics
Anoia, mesurar el sucre que
tenim a la sang i explicaran
un munt de coses interessants
sobre la diabetis, com per
exemple, qui necessita sucre
per tenir energia i funcionar
correctament?...
També hi haurà tallers, actuacions musicals i per acabar, a
última hora de la tarda, se sortejarà entre tot els que hagueu
participat comprant un número solidari de la loteria de la
Marató, una fantàstica panera
on hi ha coses com: un vol en
globus, una bicicleta, diferents
lots de productes dels comerços de la ciutat, entrades per
anar al karting i un munt de
coses més!.

Bon Nadal
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CREIEM EN L’ENERGIA D’AQUEST PAÍS
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Una dotzena de participants en un nou
curs de Cuidadors no professionals

REDACCIÓ / LA VEU

Un any més i seguint la programació d’activitats formatives adreçades a usuaris i familiars, el CAP Igualada Nord
ha organitzat la quarta edició
del Curs per a cuidadors i cuidadores no professionals de
persones en situació de dependència.
Enguany, s’han incorporat al
contingut del programa nous
aspectes que poden ser d’in-

terès per tal que es cuidadors
no professionals puguin oferir unes cures de qualitat que
contemplin totes les necessitats de l’individu.
El curs, que ha tingut lloc del 2
d’octubre al 27 de novembre,
amb un total de 28 hores, està
acreditat pel Departament de
Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya i ha
comptat amb l’assistència de
de 12 alumnes i de 7 professi-

onals del centre.
Tant els assistents com els docents, han coincidit en valorar
com a molt positiva i necessària la realització periòdica
d’aquesta activitat que té com
a objectiu capacitar als cuidadors no professionals per tenir
cura de les persones dependents i de sí mateixos, facilitant coneixements i eines per
poder-ho portar a terme.

Un jove de Collbató crea una app per a
trobar serveis o materials de construcció
REDACCIÓ / LA VEU

Un emprenedor i treballador
del sector de la construcció
veí de Collbató ha llençat al
mercat Pronex, l’aplicació mòbil que permet trobar els serveis o materials que un operari
pot necessitar de manera ràpida i fàcil. Es tracta d’una aplicació gratuïta, funcional, pràctica i fàcil d’utilitzar que neix a
partir de l’experiència del seu
impulsor i amb l’objectiu de
cobrir una necessitat latent en
el sector.
Entre altres funcions que ofereix l’aplicació es troba la geolocalització, que permet a
l’usuari trobar el que necessita
a partir del lloc on es troba,
així pot trobar el magatzem
o servei més proper i fins i tot
conèixer la valoració d’altres
usuaris ja que es poden deixar comentaris i posar nota a
l’establiment.
Òscar Serrano, petit constructor i impulsor de Pronex, ex-

plica que “sovint em trobava
amb algun imprevist de falta
de material en una obra que
estava en una zona desconegudes per mi i això em suposava perdre temps i diners.
Amb Pronex ja no em passa”.
I és que l’App permet estalviar
temps i diners a professionals,
tècnics i manetes del sector
de la construcció i reformes.

Entre els serveis més utilitzats
es troba el gestor de terres,
un cercador específic per conèixer l’abocador de terra més
proper. D’altra banda, amb l’ús
d’aquest servei es fomenta i
es conciencia sobre la importància de fer una bona gestió
de terres sobrants.
Els subministradors de materials, botigues, magatzems,
marques també formen part
d’aquest innovador i atractiu projecte pel mercat de la
construcció, ja que tenen en
aquesta aplicació l’oportunitat d’oferir els seus productes
donant-se d’alta gratuïtament.
De la mateixa manera que ho
poden fer els professionals
que volen que els seus serveis
apareguin en l’aplicació.
Pronex ha llençat recentment
la seva primera versió per
smarthone i tablets descarregable des de Pronex per Android i espera breument tenir
disponible la versió per IOS.

Felip Puig, en la recepció de Nadal de la UEA
REDACCIÓ / LA VEU

El proper dimecres la Unió
Empresarial de l’Anoia organitza una recepció de Nadal, a les 18.30h a la seu de

l’entitat, i que comptarà amb
la presència del conseller
d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat, Felip Puig. En
l’acte el president de la pa-

tronal, Blai Paco, transmetrà
un missatge per tancar l’any
i obrir el 2016 amb ganes, il·
lusió i molts projectes per tirar endavant.

D E L’A N O IA

Les fires d’Igualada, a debat en
el proper Dimarts de Diàlegs
REDACCIÓ / LA VEU

L’espai de debat i reflexió
d’Igualada, DdD (Dimarts de
Diàlegs), ja ha anunciat el
tema de la propera sessió,
que es dedicarà a les fires de
la ciutat amb el títol: “Igualada
fa fira?”. Serà aquest proper
dimarts 15 de desembre, a
les 8 del vespre, a la Sala de
Socis de l’Ateneu Igualadí. La
ciutat organitza una desena
de fires al llarg de l’any que
toquen diversos sectors com
el tèxtil, l’aeronàutic, el de serveis o el de les celebracions,
entre d’altres. Algunes d’elles
s’han renovat els darrers anys
o, fins i tot, se n’han creat de
noves. Es vol analitzar amb
quins criteris es fan les fires,
com es preparen i quin és el
seu desenvolupament. També
es vol saber quin és el retorn
que tenen a la ciutat i en quins
sectors repercuteix. D’altra
banda, es vol conèixer el paper de les fires arreu del país i
quines expectatives de futur té
aquest format.
La introducció de l’acte anirà
a càrrec d’un expert en fires
a nivell de Catalunya com és
l’exdirector de salons de Fira
de Barcelona, Xavier Castells.
A través d’un diàleg-entrevista
amb el coordinador de DdD,
Jordi Cuadras, Castells explicarà què és una fira, quina
trajectòria ha tingut aquest format i quins són els seus reptes

de futur.
Després s’obrirà el debat amb
la Fila 0 on s’hi ha convidat
Joan Domènech (president
de Fira d’Igualada), Pep Valls
(impulsor de la Fira IDEA) i
una persona per confirmar del
sector de l’hosteleria i la restauració. D’altra banda, també
sestà previst que puguin intervenir-hi la persona que ha
participat en totes les edicions
de l’ara anomenada FirAnoia,
Àngel Escura, un empresari
igualadí que visita fires d’arreu
del món com és Pere Tomàs
i l’expresident de Fira d’Igualada Pere Carles, per donarhi una pinzellada històrica. El
públic també podrà intervenirhi ja que en tots els DdD la
seva paraula és fonamental.
Aquesta serà la sessió número 20 de Dimarts de Diàlegs.
DdD és l’espai de tertúlia, debat i reflexió d’Igualada que
acull l’Ateneu Igualadí des del
mes de gener del 2014 i que
té l’objectiu de recuperar la
vella tradició de tertúlia que hi
havia en molts cafès dels ateneus de Catalunya. Per això,
un dimarts al mes s’organitzen
diàlegs sobre un tema en concret que guardi relació amb
Igualada. L’objectiu és aconseguir que el debat, el diàleg
i la discussió siguin eines per
a fomentar el coneixement i el
pensament crític a la ciutat.

El Turisme i les TIC,
i la “turistització” de tot
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dimarts 24 de Novembre, va tenir lloc a la Biblioteca Central d’Igualada,
la xerrada organitzada per
UOCtalk Alumni Igualada, que
va pronunciar Oriol Milralbell
sobre el tema: Turisme i TIC:
noves formes de viatjar. Miralbell, va comentar que el sector turístic és el que més ha
incorporar les TIC i que avui
s’ha convertit en una forma de
consumir l’oci. Els aeroports
ja son ciutats amb centres comercials de moltes cultures i
molts interessos, son espais
frontera que ens porten a llocs
diferents i que tracten de crear
l’ambient de les experiències. Les agències de viatges,
creuen en el factor de l’amabilitat i el tracte humà i lluiten
contra el factor temps. Avui
en dia, tothom agafa avions
Low Cost i es barreja entre
els indígenes, però amb menjar occidental. Barcelona s’ha
creat com un producte molt
coherent com a ciutat turística
i creativa, on a més el client és

Oriol Miralbell.

bo, i el seu principal producte
cultural son els festivals. Avui,
ja res és lluny, i es pot anar a
casa d’un que te la deixa on
lo autèntic es converteix en
aparador. La gent vol un turisme creatiu: veremar, fer oli...
Tot està turistitzat. Miralbell
va explicar com el turista interactua amb el seu entorn, com
personalitzar al màxim les experiències de viatge, i els rols
de l’empresa i la destinació.
L’acte va finalitzar amb les intervencions de membres del
públic i un fort aplaudiment al
conferenciant.
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Àmbit Penedès
El Penedès ja té instruments
Després d’anys de reclamar
que el Penedès tingués personalitat pròpia enmig de les
zones metropolitanes de Barcelona i Tarragona que estiren molt, ens trobem avui en
que ja tenim dos instruments
imprescindibles per poder tirar endavant. Un és el reconeixement per part del Parlament de l’ Àmbit Territorial del
Penedès pel que s’ha començat a redactar el Pla Territorial
amb la participació del propi
Penedès a través dels Consells Comarcals.
L’altre és que s’ha dotat d’un
organisme de trobada per
posar-se d’acord tothom a
l’hora de treballar pel conjunt
del Penedès. Les Institucions
Públiques i les Entitats del

Penedès han decidit que fos
la Fundació Pro Penedès el
lloc de diàleg intern i així ho
han escenificat els Alcaldes
de les 4 capitals de comarca,
amb presència dels presidents dels Consells Comarcals, de molts altres Alcaldes,
Regidors i Diputats així com
de representants d’entitats
econòmiques, sindicals, socials i d’impuls al reconeixement del Penedès.
Evidentment que això no és
tot, que cal el ple reconeixement i cal treballar de valent,
però sí que eren dues mesures imprescindibles per avançar. Ara toca fer-ho bé.
Jordi Cuyàs i Soler

El Penedès, amb la
Marató de TV3
REDACCIÓ / LA VEU

El 13 de desembre se celebra
La Marató de TV3 amb multitud d’activitats populars arreu
de Catalunya per recaptar
fons en aquesta ocasió per a
la lluita contra la diabetis i la
obesitat. Són més de 2.000
les iniciatives solidàries registrades.
La venda de la Samarreta Solidària “El Penedès”, impulsada per la Penedesfera, és una
de les més singulars per realitzar-se durant tot l’any. Tots els
beneficis de la seva compra,
amb talles per adults i petits a
10 EUR la unitat, van a parar
a aquest esdeveniment anual.
Més de vint punts de venda
disseminats per l’àmbit de la
comunitat de bloguers i interessats en el web 2.0 de
l’Anoia, l’Alt i Baix Penedès i el
Garraf col.laboren en aquesta
acció cada dia, i també en esdeveniments puntuals al Penedès.
Cal destacar la col·laboració
estreta de l’Institut d’Estudis
Penedesencs, del qual la Penedesfera és la secció de les
Tecnologies de la Informació i

la Comunicació (TIC). També
es pot comprar per internet al
web www.penedesfera.cat.
Els interessats a col.laborar-hi
venent la samarreta, en qualsevol dels quatre models fins
ara realitzats, només cal que
posar-se en contacte a l’e-mail
penedesfera@penedesfera.
cat. I no només per vendre-la
ocasionalment sinó per col.laborar-hi com a punt de venda
estable complint els objectius
de la iniciativa:
* Promoure turísticament el
Penedès recolzant els esdeveniments relacionats.
* Cercar la màxima col·
laboració d’entitats i particulars en una iniciativa comuna
pel Penedès.
* Recaptar fons per la causa
solidària de La Marató de TV3.

L’Arboç viurà aquest cap de setmana
la 804a Fira de Santa Llúcia
REDACCIÓ / LA VEU

Aquest cap de setmana de
l’11, 12 i 13 de desembre, la
vila de l’Arboç celebra la 804
edició de la tradicional “Fira de
Santa Llúcia. Fira de la Punta
al Coixí de Catalunya”. Amb
programa atapeït d’actes per a
totes les edats, la Fira de Santa Llúcia d’enguany presenta
com a principals novetats la
trobada d’intercanvi de plaques de cava, en el marc dels
actes del centenari de l’Elenc
Artístic Arbocenc, la presentació del llibre i l’exposició annexa “150 anys del ferrocarril de
Tarragona a Martorell, 18652015”, i la visita del Pare Noel,
que farà les delícies de la quitxalla.
El tradicional mercat d’artesania omplirà els carrers
més cèntrics de l’Arboç i l’animació, els espectacles, les
exhibicions i demostracions
d’oficis seran omnipresents a
totes hores. El plat fort, però,
serà diumenge al matí, quan
les més de 1000 puntaires
vingudes de tota Espanya
s’aplegaran a la plaça de la

Badalota i mostraran el seu
art i les seves evolucions a les
més de deu mil persones que
es preveu visitin l’Arboç diumenge. L’acte de lliurament
dels premis de la V edició del
Concurs Nacional de Punta al
Coixí de Catalunya, a les 13
h, serà sens dubte el moment
més esperat i més fotografiat
de la Fira.
El “Gran Sorteig de Santa Llúcia”, amb butlletes a 1 euro a
la venda a l’Oficina de Turisme

i a la Badalota, i diferents premis, encapçalats per un valuós i magnífic ventall confeccionat per la puntaire arbocenca
Mercè Ribas, se sortejarà a
la plaça de la Badalota, a les
12:45 h . La Regidoria de Turisme, per quart any, presenta
els “Menús de Santa Llúcia”,
a través dels quals els establiments de restauració arbocencs oferiran les seves propostes culinàries durant els
dies de la Fira.

Els Falcons de Vilafranca tanquen la
temporada amb una gran festa
REDACCIÓ / LA VEU

Els Falcons de Vilafranca han
tancat la temporada amb un
cap de setmana carregat d’actes per celebrar el 56è aniversari de la colla. L’inici oficial de
l’aniversari va ser el pregó de
les festes a càrrec del Ball de
Diables de Vilafranca. Divendres també es va fer el Rally
dels Falcons, que celebrava la
seva 24ena edició. Dissabte,
els Falcons els van dedicar als
mes menuts de la vila, oferint
jocs infantils i tallers a la plaça
del Penedès.Com a traca final
de l’aniversari, es va fer una
jornada d’exhibició, que com
cada any es va poder veure a
la Societat la Principal “El Casal”.

Centre d’Innovació Anoia
C/ dels Impressors 12 Pol. Ind. Riera de Castellolí
08788 - Vilanova del Camí
Comunity Manager. Té com objectiu la capacitació per gestionar la imatge de
l’empresa a Internet i a les Xarxes Socials.
Dijous 3, 10 i 17 de Desembre de 15 a 17h.
Ofimàtica. Té com objectiu la millora dels processos empresarials mitjançant
l’ús de les Noves Tecnologies.
Dimecres 9, 16 i 23 de Desembre de 15 a 17h.

PROPERES FORMACIONS OBERTES
DE SUPORT VITAL BÀSIC I
PRIMERS AUXILIS
Adquireix els coneixements necessaris per saber aplicar el protocol de Suport
Vital Bàsic més Ús del desfibril·lador i els primers auxilis a adults, nens i nadons.
Curs Oficial Suport Vital Bàsic: 4 de Desembre 2015. Horari Mati.
Reciclatge Oficial Suport Vital Bàsic: 11 Desembre de 2015. Horari Matí.
Curs de primers auxilis: 16 i 18 Desembre. Horari Tarda i Matí.

MÉS INFO
93.804.51.64
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Finalitzen els cursos del programa Anoia Activa
realitzats el 2015 a tota la comarca
ANOIA / LA VEU

El programa Anoia Activa ha
tancat un any més d’oferta
formativa destinada a facilitar la reinserció laboral dels
ciutadans de la comarca. Durant l’any 2015, s’han impartit un total de cinc cursos. El
Consell Comarcal ha seguit
amb la seva idea d’apropar la
formació al territori, motiu pel
qual la formació s’ha realitzat
en els municipis de la Pobla
de Claramunt, Piera, Masquefa, Calaf i Castellolí. Cada un
dels cursos ha ofert quinze
places, de manera que l’oferta
formativa ha arribat a 75 persones de la comarca. El passat dimecres 2 de desembre
es va fer l’acte de lliurament
de diplomes del darrer curs de
l’any, que va comptar amb el
Conseller de Promoció Econòmica de l’Anoia , el Sr. Jordi
Badia.
Les formacions de l’any 2015
han abastat temàtiques com
Recepcionista i Atenció al Públic (120h), Seguretat en el
maneig i conducció de carretons elevadors i plataformes
elevadores (90h), Jardineria i
horticultura ecològica (215h),
Auxiliar de manteniment, vigilant i conserge (340h) i també

Neteja d’instal·lacions i equipaments industrials (220h).
Anoia Activa tindrà continuïtat el 2016
El programa d’inserció laboral
i formació Anoia Activa està
subvencionat per part del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC), en el marc del programa de suport al desenvolupament local Treball a les 7

Comarques 2015, cofinançat
pel Fons Social Europeu i el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Servei Públic
d’Ocupació Estatal.
Recentment s’ha fet públic
que el programa podrà tenir
continuïtat gràcies a la subvenció de 436.000 euros que
rebran el Consell Comarcal i
l’Ajuntament d’Igualada. Concretament, per la seva part,
el Consell Comarcal rebrà

228.835 euros. D’aquesta
manera podem afirmar que el
Consell Comarcal de l’Anoia
colidera el projecte Anoia Activa i el desenvolupa de manera
ininterrompuda a la comarca
des de l’any 2008.
Es prioritzaran les persones
en risc d’exclusió social
Actualment el Consell Comarcal ja treballa per posar a punt

els cursos de l’any vinent. De
cara al 2016, Anoia Activa donarà prioritat als aprenentatges dirigits a persones en situació de risc d’exclusió social,
amb baixa qualificació o dèficits formatius. És a dir, aquelles persones que no disposen del graduat en educació
secundària obligatòria (ESO)
i les que malgrat l’hagin obtingut no hagin continuat amb els
estudis postobligatoris, dones
en situació de reincorporació
al mercat de treball, dones
d’entorns rurals, dones que
han patit o pateixen situacions
de violència de gènere o persones nouvingudes provinents
de països extracomunitaris.
Durant el 2016, les accions
d’aprenentatge integrat que
es realitzaran per part del
Consell Comarcal seran: Auxiliar de manteniment, Vigilant i
conserge, Jardineria i horticultura ecològiques, Preparació
de comandes i manipulació de
càrregues amb carretó, Auxiliar de la llar o Recepcionista i
atenció al públic. En breu estarà disponible tota la informació de la durada dels cursos,
de les ubicacions i els períodes de preinscripció a la pàgina web www.anoiaproject.cat.

Els Hostalets de Pierola amplia la seva oferta
cultural amb òpera i dansa en directe
ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

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

SORTEGEN

UN VOL
EN GLOBUS

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

Els Hostalets de Pierola inicia
una temporada d’òpera i dansa amb la retransmissió en
directe, des del Royal Opera
House de Londres, del Trencanous. Aquest programa és
fruit de la iniciativa de l’Associació per la Cultura dels
Hostalets de Pierola amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
Els Hostalets de Pierola, tot
i ser un poble petit, no viu ni
ha viscut mai d’esquena a la
cultura, tal com ho demostra l’existència de nombrosos
grups passats i actuals. Agrupacions de cant coral, música, teatre, fotografia, pintura,
etc. ens han relacionat i ens
relacionen amb el desig de
‘fer cultura’. El fet que, en una
població de les nostres dimensions, hi hagi una Escola de
Música és en sí mateix un clar
indicador d’aquesta inquietud
cultural. D’altra banda, l’Associació d’Amics de Música, que
al llarg de 10 temporades ha

organitzat múltiples i interessants concerts, testifica la vitalitat organitzativa dels seus
promotors.
En un desig d’ampliar l’oferta
cultural al municipi, la recentment creada Associació per la
Cultura dels Hostalets de Pierola ha tingut la iniciativa de
transmetre en directe algunes
de les representacions de la
temporada d’òpera i ballet
d’un dels teatres d’òpera més

prestigiosos del món, el Royal
Opera House Covent Garden
de Londres, complementada amb diverses transmissions en diferit d’altres teatres
d’òpera.
Les millores efectuades a l’auditori de Cal Figueres: canvi
de la pantalla de per una altra de majors dimensions i el
projector de vídeo digital d’alta
definició permetrà dur a terme
aquesta iniciativa.
La representació del Trencanous del proper dimecres, 16
de desembre serà gratuïta per
a tothom i les invitacions estan
a la recepció de l’Ajuntament
dels Hostalets de Pierola. Les
properes retransmissions tindran un preu de 8€ per col·
lectius especial, 10€ entrades
anticipades i 12€ venda a taquilles.
Volem animar a totes les persones amants del món de
la música i especialment de
l’òpera a participar d’aquest
esdeveniment únic!

Comarca

D E L’A N O IA

DIVENDRES
11 de desembre de 2015

23

Conca d’Òdena

L’Ajuntament de Vilanova
del Camí treballa per
garantir a la ciutadania
l’accés a la informació
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El proper 1 de gener entrarà
en vigor la Llei de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, d’obligat
compliment per a les administracions públiques. Aquesta
regulació neix de la necessitat
de donar eines als ciutadans
dels serveis públics d’interès
general, perquè puguin conèixer quines són les funcions de
les administracions, com es
duen a terme i sobretot, amb
quins recursos, i l’aplicació i
control d’aquest recursos públics, el que es coneix com a
control pressupostari.
Des de l’Estat es demana que
l’actuació de les administracions sigui clara i transparent, i
que en tot moment es garanteixi el dret d’accés a la informació al ciutadà.
En aquest context, més de
400 ens locals, entre ajuntaments, consells comarcals,
consorcis … han sol·licitat a
l’AOC (Administració Oberta
de Catalunya) el servei de Seu
2.0 i Transparència, una solució que permet disposar de
la seu electrònica de l’entitat,
així com d’un espai de transparència propi per a l’ens.
Aquest nou servei del Consorci AOC, és un recurs ofert
amb la col·laboració de la
Generalitat de Catalunya, les
quatre Diputacions, l’Associació Catalana de Municipis, la
Federació de Municipis de Catalunya, el Consorci Localret,
el Comissionat per la Transparència i el Col·legi Oficinal
de Secretaris i Interventors de
Catalunya.
L’Ajuntament de Vilanova del
Camí ha sol·licitat el Servei de
l’AOC i està a l’espera que des
de l’Administració Oberta se’ls
doni accés al nou portal on es
podrà consultar tota la informació relativa a l’Ajuntament i
la seva gestió. Fins a 135 indicadors o qüestions relatives
als càrrecs electes, economia
municipal i mecanismes de
participació ciutadana, entre
altres qüestions.
Vilanova treballa per mantenir el Segell de Qualitat a la
transparència informativa
En la mateixa línia de la transparència informativa dels ens
municipals, la plataforma Infoparticipa
(www.mapainfoparticipa.com) inicia una nova
singladura després d’un procés de renovació tecnològica i
de continguts, en el qual des-

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha
aconseguit el segell
d’infoparticipa, en les
edicions del 2014 i
2015

taca la incorporació de nous
indicadors per adaptar-se als
paràmetres de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que
entra en vigor el proper 1 de
gener.
Després de la tercera onada
d’avaluacions, que es va dur a
terme entre els mesos d’abril
del 2014 i maig del 2015, arrenca un nou període d’assessoraments i avaluacions que
es prolongarà fins el 29 de febrer del 2016.
Durant aquest temps, els
ajuntaments hauran d’introduir les millores pertinents en
les seves pàgines web per tal
de complir els 52 indicadors
establerts que els ajudaran a
complir amb les exigències de
la llei. Les millors puntuacions
podran obtenir algun guardó
de la tercera edició del Segell
Infoparticipa 2015, que està
previst lliurar al mes de març
en el marc d’una jornada sobre transparència.
El Mapa Infoparticipa és una
eina que ha impulsat el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) des de l’any 2012
per a fomentar la transparència i la qualitat de la informació
de les administracions locals.
La versió actual s’ha desenvolupat amb el suport de dos
projectes I+D+I finançats pel
MINECO, sota la coordinació
de dos equips d’investigació liderats per la catedràtica
emèrita del Departament de
Periodisme de la UAB, Amparo Moreno Sardà, i pel professor de la Universidad de
Castilla la Mancha, Juan Luis
Manfredi. La nova plataforma
permetrà avaluar, a més dels
webs dels ajuntaments, els
d’altres administracions com
els Consells Comarcals, les
Diputacions, les Comunitat
Autònomes.
L’Ajuntament de Vilanova del
Camí ha aconseguit el segell
d’infoparticipa, en les edicions del 2014 i 2015, aquesta
darrera amb el 100% dels indicadors complerts. Només 77
municipis a tot Catalunya han
aconseguit aquesta puntuació.

L’Agrupació Cultural es vesteix de llarg per
celebrar 70 anys de Reis
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Aquest Nadal serà molt especial per a l’Agrupació Cultural i
Recreativa Vilanova del Camí
i per a totes aquelles persones
que donen valor a la festa de
Reis. Es celebren 70 anys de
la primera cavalcada de Reis
al municipi i per commemorar
aquest aniversari rodó i veterà, l’agrupació ha preparat
diferents accions que a partir
de demà dijous, s’inicien amb
la presentació de totes les iniciatives previstes en un acte
obert a tothom, a l’església de
Sant Hilari.
En l’acte, que començarà a
2/4 de 8 del vespre, els responsables de l’agrupació també aprofitaran per presentar
les novetats que aquest any
marcaran la festa de Reis a Vilanova del Camí, que com ens
han avançat estrena imatge i
fins i tot un espot que han estat preparant amb molta cura.

En aquesta primera trobada social i de celebració dels
70 anys de Reis al municipi
comptaran amb les intervencions d’Eduard Creus, representant de la comissió de Reis
d’Igualada, i Daniel Vilarrubias, historiador de l’art i expert
en cultura popular i tradicional.
L’acte, un recorregut pels 70

anys de Reis a Vilanova del
Camí, també servirà per presentar les obres que han creat
per a l’ocasió el dissenyador
igualadí Pep Valls, l’il·lustrador
Xavier Mula –autor del cartell
del 32è Saló de la Infància
d’Igualada “El Saló dels Xefs”així com l’espot fet pel jove
Bernat Enrich.

La Colla escalfa bastons per anar a pujar el
pessebre i trobar els tions
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La Colla Excursionista de Vilanova del Camí que ja està
escalfant els bastons per pujar
a la muntanya del Turó de la
Guàrdia, el proper diumenge
20 de desembre. És una de
les cites anuals i més tradicionals de la colla vilanovina:
la pujada del pessebre al pujol, una matinal familiar que té
també com a protagonistes els
infants.
A les 9 del matí aniran fins a
l’església de Sant Hilari a beneir el pessebre i tot seguit el
portaran al lloc habitual del
turó de la Guàrdia. Abans de
baixar la muntanya faran la
parada més esperada per la
quitxalla, no tant pel pa torrat
amb xocolata com per la presència màgica dels tions. Tot
plegat una gran festa com ens
explicava avui en Pere Bartolí,
pessebrista i relacions públiques de l’entitat.
En Pere Bartolí s’encarrega
des de fa anys d’elaborar el
pessebre de la colla excursionista. És una mena d’espigador que agafa materials d’aquí
i d’allà per donar forma a les
seves creacions. La d’aquest
any, tot i que ja fa mesos
que la té enllestida –des de
l’agost!- és tot un misteri que
no ha desvetllat. L’únic que
sabem és que serà un pessebre molt actual.
Bartolí el presentarà a la colla
vilanovina el dia 13 de desembre, durant l’arrossada popu-

lar. La colla farà una sortida
pels voltants de la muntanya
de Montserrat i acabaran amb
un dinar de germanor que enguany tindrà, sens dubte, un
record molt emotiu i especial
per a en Lluís Diaz Capdevila,
amic traspassat recentment.
D’altra banda Bartolí ha aprofitat per fer balanç dels diners
recaptats per la Colla Excursionista de Vilanova del Camí i
l’Associació Cultural Camp del
Rei en la caminada popular
que van organitzar, el passat
diumenge 8 de novembre, per
a la Marató de TV3.
En total aquest any han obtingut 1.300,00 € entre els
donatius del centenar de participants, més els de l’Associació Cultural Camp del Rei, les
regidories de Cultura i Esports
de l’Ajuntament de Vilanova
del Camí i la Colla Excursio-

nista de Vilanova del Camí.
El proper dia 13 de desembre
faran entrega d’aquesta quantitat a la Marató de TV3.
Segons han explicat des de
la colla, les despeses d’organització sumen un total de
526,26,€ i per tal de costejar
aquestes despeses s’ha obtingut també donatius aportats
per les següents entitats i comerços: Veter Center, SuperMas, Agrapes, APM Informàtica i Ca la Nuri.
Des de l’organització han
agraït també la col·laboració
econòmica o de participació a
les següents entitats i comerços: Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de Vilanova
del Camí, Serveis Informatius
de Ràdio Nova, Escola Marta
Mata, Pere Bosch Roba Laboral, Ramon Martínez Cafès
Lavazza, El 21 i l’Enllaç.
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La Fira de Nadal aplegarà una trentena de
comerços a la plaça del Mercat
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La Fira de Nadal serà una
de les primeres cites nadalenques a Vilanova del Camí.
El dia 13 de desembre una
trentena de comerços vilanovins participaran a la jornada festiva que organitza
Promoció Econòmica amb la
col·laboració de Vilanova Comerç, l’Associació de Comerciants del Mercat Municipal
de Sant Hilari i l’escola Artístic. És la primera convocatòria que fa la nova associació
Vilanova Comerç que ha signat recentment conveni amb
l’Ajuntament vilanoví.
El regidor de Promoció Econòmica vilanoví, Jordi Barón,
explicava que des de l’àrea ja
fa temps que apostaven per
la necessitat de creació d’una
nova entitat de comerciants
del municipi que prengués
el relleu de la desapareguda
ACI. Tot i que la nova agrupació, Vilanova Comerç, “encara
està en una fase incipient” el
regidor considera que ja es
pot valorar de manera molt
positiva que s’hagi posat en
marxa i que tingui projectes
entre mans.
També ha destacat la participació reeixida de comerciants
que hi haurà en aquesta Fira
de Nadal que arriba a una
trentena i que en bona part és
gràcies al nou impuls de l’associació Vilanova Comerç, per
la qual cosa els ha felicitat per

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

la seva implicació.
La diada del 13 de desembre
es presenta força especial.
Per començar aquesta Fira
de Nadal es desenvoluparà
només al llarg d’una jornada.
L’altra novetat important és la
ubicació: la plaça del Mercat.
Des de la regidoria han triat
aquest espai perquè afirmen
que és un dels espais urbans
de pas més concorregut per
a moltes persones i que és
garantia d’èxit d’afluència de
públic.
La plaça s’omplirà d’activitat
des de les 10 del matí amb
les parades dels comerciants
vilanovins i amb jocs infantils i
familiars, a càrrec d’Endinsa’t.
A partir de migdia els comerciants del Mercat Municipal

de Sant Hilari repartiran caldo
calent i pa torrat amb embotit, una proposta que segons
el regidor Jordi Barón és molt
encertada per un dia d’hivern i
per fer caliu.
De 12 a 1 hi haurà ballada de
sardanes amb l’Associació de
Sardanistes de Vilanova del
Camí que recaptarà fons per
a la Marató de TV3 i tot seguit
una exhibició de Sweet India.
A la tarda prendrà el torn l’escola Artístic, a partir de les 5
amb una actuació nadalenca.
També a partir de les 5 es farà
un taller de fanalets, de la mà
d’Endinsa’t i a 2/4 de 7 hi haurà l’encesa de les llums de l’arbre de Nadal de la plaça amb
tots els fanalets.

Festival de Nadal solidari del Club San Roque
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Club Gimnàstic San Roque
celebra aquest cap de setmana el Festival de Nadal. Serà
diumenge, de 10 a 1 del migdia, al pavelló de Can Titó. Les
gimnastes oferiran una gran

El vilanoví Jesús Haro, a la
final internacional de golf
Torneig Audi Canal+

exhibició al públic. Al mateix
temps conviden la població vilanovina a participar d’aquesta jornada esportiva i social, ja
que recaptaran diners per a la
Marató de TV3 que es celebra
el mateix diumenge i que en-

Adoberia d’Igualada
NECESSITA AMB URGÈNCIA
RESPONSABLE SECCIÓ ACABATS
Descripció feina:
Persona que es farà càrrec del funcionament de la secció
d’acabats, fent alternativament les feines de pesador de
barreges, colorista, control d’aplicació, estudis laboratori i
maquinista.
Habilitats requerides:
Es valoraran estudis en curtits, cicles formatius, FP,
etc….però no són imprescindibles. És valorarà experiència
en curtits. Necessari habilitat informàtica nivel usuari.
Horari: de Dilluns a Divendres, diürn.
Tipus de contractació: Indefinit

Enviar Currículum Vitae a:
OFERTA FEINA ADOBERIA. Apartat Nº 227.
08700 Igualada

guany està dedicada a l’obesitat i la diabetis, dues de les
malalties metabòliques més
freqüents.
La matinal compta amb el suport del Servei d’Esports de
Vilanova del Camí.

Felicita als qui
més estimes!
Fes-nos arribar la
fotografia a
(C/ Retir 40)
o via e-mail
publianoiadisseny@gmail.com

El jove vilanoví Jesús Haro
Santos s’ha classificat per a la
final internacional del Torneig
de Golf Audi Canal+ Tour que
es disputarà aquest cap de
setmana a Orlando, als Estats
Units. Haro va quedar segon
classificat al torneig nacional
que es va disputar a Isla Canela, a Huelva, el passat 25
d’octubre, i es va guanyar el
pas directe a aquesta final internacional que cita als esportistes d’aquest circuit d’àmbit
estatal.
Aquest vilanoví de 23 anys,
que competia en 2a categoria,
va començar amb molt bona
mà el torneig inaugural a La
Manga i després va aconseguir molt bones puntuacions
en els tornejos regulars que
van precedir la final nacional,
tant a Bonmont (Tarragona)
com a El Prat de Llobregat. Tot
i així, per assegurar la classificació entre els millors del
circuit nacional, va disputar
també el torneig de Benidorm
on va fer-se amb una plaça
per a la final de Huelva. De fet
el més meritori, segons afirma
Haro, ha estat haver quedat
segon a Huelva, amb la qual
cosa la final internacional ja és

un premi.
A Jesús Haro l’afició pel golf li
va arribar de ben jove, amb la
modalitat de pitch and putt, tot
i que segons reconeix ha estat
una carrera interrompuda i en
la qual no ha mostrat constància. Malgrat tot la seva actitud
és sempre força positiva i afirma que el golf és un esport
que enganxa.
La final internacional a Orlando es disputarà en 4 dies tot
i que el quart serà en realitat
una gran festa en la qual organitzadors, jugadors i àrbitres
participaran plegats. El premi
si aconsegueix quedar entre
els primers és una nova cita
esportiva, aquesta vegada a
Mèxic on podria arribar a jugar
una pro hamm és a dir fer una
jornada de competició de la
mà d’un jugador professional.
Per en Jesús Haro el golf és
un hobby i no es veu com
a professional, entre altres
motius perquè ha descobert
aquesta passió una mica tard,
diu, però sobretot, perquè com
reconeix no practica amb la
freqüència que caldria per fer
carrera. Això sí, té un talent
innat i bona prova és haver arribat a aquesta final.

Ja està apunt la cantata de
l’Escola Castell d’Òdena
ÒDENA / LA VEU

La Cantata d’enguany de l’Escola Castell d’Òdena se celebrarà el dimarts 22 de desembre a les 19 h al Pavelló
Poliesportiu Mestre Vila Vell.
Aquesta vegada el títol de la
Cantata és “Pintem que és desembre”. La música i text són
d’en John Jacobson i Roger
Emerson i l’adaptació del text
d’en Jordi Ollé.
Desembre és un mes ple de festivitats tant d’origen religiós com
d’origen profà, on les diferents
cultures del món coincideixen
en el solstici d’hivern per la majoria de les seves celebracions.
Així doncs, aquest és el mes de
l’any amb més llum i color!
Sota aquest paraigua cultural,
s’escriu el guió de la cantata
d’enguany que l’escola ha treballat de manera transversal
des de diferents vessants educatives.
Des de l’àrea de cultura religiosa s’han treballat les diferents
cultures que apareixen a la
cantata (Jueva, afroamericana,
cristiana, anglosaxona), a l’àrea
de plàstica s’ha elaborat tota

l’escenografia de l’espectacle
en coordinació entre tots els
cicles educatius del centre que
s’han distribuït els diferents elements del decorat. Els alumnes
de 6è han preparat els textos,
vestuari i tot el referent a la representació de la part teatral de
la cantata.
Evidentment, al ser una activitat
de cant coral, a l’àrea de música s’han treballat totes les cançons amb tots els alumnes de
primària, de 1r fins a 6è. I des
de l’àrea d’anglès han treballat
la cançó de la cultura americana que es cantarà, també en
anglès.
Els alumnes més petits d’infantil, que encara no poden participar en la cantata, a causa de la
seva dificultat a nivell musical,
sí que han ajudat moltíssim
dissenyant i dibuixant els decorats principals que després,
els alumnes més grans, han
passat a escala per dur-ho al
decorat del pavelló poliesportiu.
La primera part de la festa de
Nadal de l’escola és el recital
de poemes i cançons dels nens
més petits de P3, P4 i P5.
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Conca d’Òdena
Quart concurs
d’aparadors
nadalencs a Montbui
MONTBUI / LA VEU

CASTELLOLÍ / LA VEU

Aquest cap de -setmana a
Castellolí es duran a terme
una sèrie d’actes en favor de
la Marató de TV3 que porten
la denominació comuna de
“Les motoserres Solidàries”.
Els actes preparats són els següents:
Divendres 11
- a les 8 del vespre
Xerrada: “Parlem sobre la
diabetis i l’obesitat” a càrrec
d’Stel.la Brugués.
Dissabte 12
- a dos quarts d’11 del matí
II Sortida jove al Paintball.
- a les 4 de la tarda
2n Campionat de tall amb
motoserres. Velocitat.
- a les 5 de la tarda
Cercavila amb el grup de Tabals i Grallers Alzina Gran.
- a les 6 de la tarda

Campionat de tall amb xerrac de mà per parelles.
Diumenge 13
- a les 9 del matí
Matines amb el grup de tabals
i grallers Alzina Gran.
- a dos quarts de 10 del matí
Final del Campionat de tall
amb motoserres.
- a les 10 del matí
Botifarrada (preu del tiquet
5€).
- a les 11 del matí
Campionat d’exhibició de
tall amb motoserres (escultura).
- a dos quarts de 2 del migdia
Lliurament de premis i obsequis.
- a les 6 de la tarda
Bingo solidari.
Durant tot el matí es gaudirà
de la visita d’amics dels cotxes
clàssics, tallers de tions, fira
del Montserratí i exhibició de
tractors d’època.

El proper cap de setmana, Fira
de Playmòbil a Castellolí
CASTELLOLÍ / LA VEU

El propera cap de setmana
dels 19 i 20 de desembre a
Castellolí tindrà lloc la Fira de
Playmobil. La Fira es farà al
local de la Brillante de Castellolí on s’hi podran veure sis
diorames grans muntats per
socis de l’Associació Somosclicks i tres punts de venda.
El dissabte al matí de 10 a
13h hi haurà el muntatge de
diorames infantils repartits
per a tot el poble per tots
aquells qui prèviament s’hagin apuntat a l’Ajuntament de
Castellolí fins el dia 15 de desembre.
L’entrada a la fira és de franc
i tant amb els diorames de
dins la sala com aquells que
estaran repartits per tot el poble es fa un joc que es diu el
“Busca-click”. El guanyador
d’aquest concurs s’endú una
caixa de Playmobil gentilesa
de Playmobil Iberica. En tota
es lliuraran tres premis.
També es lliuraran obsequis als participants menors
d’edat dels diorames que ha-

gin muntat el dissabte. I una
entrega del premi al millor
diorama Infantil segons el jurat dels membres de Somosclicks.
Tot el cap de setmana hi hauran inflables a la plaça del davant.
Tots els amants d’aquesta joguina clàssica i que tant bones estones ha fet passar a
grans i petits, podreu gaudir
d’aquesta Fira del Playmobil.

*amb manteniment inclòs

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 fins el
18 de desembre. 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.

Aquest cap de setmana,
Castellolí i les Motoserres
solidàries en favor de la
Marató de TV3

electricitat • fontaneria • gas • climatització • calefacció • aire condicionat energies renovables • geotèrmia • domòtica • projectes d’il·luminació i d’eficiència energètica
automatització • seguretat i intrusió telecomunicació • projectes i legalitzacions industrials • projectesinstal·lacions de línies de BT/MT • detecció i extinsió d’incendis
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Inscripcions obertes per al
Nadal al carrer 2015
MONTBUI / LA VEU

Ja es poden formalitzar les
inscripcions per al “Nadal al
Carrer”, conjunt d’activitats
adreçades als infants montbuiencs d’entre 3 i 12 anys i
que es duran a terme durant
els dies de vacances nadalenques. Enguany el “Nadal al
Carrer” es farà els dies 28, 29
i 30 de desembre, amb nombroses activitats. No hi faltaran diferents tallers, sessions
de cinema a Mont-Àgora, el

Caga-Tió, entre d’altres i també, el dimarts 29 de desembre
els infants que hi prenguin part
visitaran el Saló de la Infància
de Barcelona. Les activitats es
realitzaran de 10 a 13 hores i
de 15 a 17, al local del Centre
Obert (carrer Sant Miquel, 6 –
antiga biblioteca-).
Les inscripcions per al Nadal
al Carrer, al preu de 13’40 euros, es poden realitzar fins el
dia 15 de desembre.

Es prepara el campus d’hivern
Anoia Soccer Total
MONTBUI / LA VEU

L’Estadi Municipal de Futbol
de Montbui acollirà la primera
edició del Campus d’Hivern
Anoia Soccer Total, activitat
que pretén continuar la tecnificació dels joves talents futbolistes de la nostra comarca.
L’activitat es farà els dies 23,
24, 28 i 29, 30 i 31 de desembre, entre les 9 del matí i les
13.30 hores. El preu d’inscripció per a cada infant és de 50
euros –en el cas de germans,
80 euros-. Hi ha places limitades, i el termini d’inscripció
finalitza el 20 de desembre.
El Campus estarà coordinat i
dirigit per tècnics especialistes
i entrenadors que permetran
als jugadors aprofondir en
l’adquisició d’habilitats tècni-

ques, tàctiques, i en la pràctica de l’esport del futbol.
Durant el I Campus d’Hivern
Anoia Soccer Total s’espera la
presència dos dels grans referents comarcals a nivell internacional: el jugador igualadí
Anselm Pasquina, qui milita al
PSG Chicago Magic (USA) i
del Josep Carmona Galán, entrenador dins el club de primer
nivell Escuela Oficial de Futbol
Atlas, de Mèxic.
Cal recordar que Manager
Soccer Total és una agrupació
de persones que volen donar
a conèixer jugadors de futbol
amb talent a la nostra comarca i que ja va organitzar durant
el passat mes d’estiu un exitós
campus, també a Montbui

Més de 3.200 persones van passar pels
cinemes Mont-Àgora durant
el Pont de la Puríssima
MONTBUI / LA VEU

L’oferta cinematogràfica de Cinemes Mont-Àgora va superar
amb escreix les millors previsions durant el pont de la Puríssima. Més de 3.200 persones van assistir a les diferents
projeccions de les estrenes
de la setmana, “Ocho apellidos catalanes” i “Sinsajo II”.
Especialment destacable va
ser l’afluència d’espectadors
al fenomen televisiu de l’any
a nivell espanyol, “Ocho apellidos catalanes”, una comèdia que va fer ple en totes les
sessions projectades a la sala
petita i que també va omplir
la sala auditori a les diferents
projeccions.
Cinemes Mont-Àgora es va
consolidant com el gran espai cinematogràfic de la Conca d’Òdena, amb dues sales
modernes i equipades amb la
darrera tecnologia en imatge i
so digital. A més de disposar
dels serveis adequats per al
visionat cinematogràfic, els
cinemes montbuiencs tenen

servei de bar i, des de fa uns
dies, també disposen d’una
màquina dispensadora de
crispetes. Un altre dels punts
forts de Cinemes Mont-Àgora
és la proximitat al Passeig
Catalunya, amb prop de 150
places d’aparcament lliure i
gratuït.
“Star Wars, el despertar de la
fuerza”, el 18 de desembre i
“Carlitos y Snoopy”, el 25, en
rigoroses estrenes
Però sens dubte els plats forts
de les festes nadalenques cinematogràfiques continuaran
durant les properes setmanes.
Així, ja està confirmat que el
divendres 18 de desembre

es podrà veure a la Sala Auditori de Mont-Àgora l’estrena d’”Star Wars, el despertar
de la fuerza”, una de les pel·
lícules més esperades pels
cinèfils i pels seguidors de la
nissaga “Star Wars”. Cinemes
Mont-Àgora serà un dels cinemes comercials catalans que
viurà l’estrena d’aquesta pel·
lícula, que ha aixecat molta
expectació, i que promet omplir de nou les sales cinematogràfiques del país.
Adreçada a un públic familiar,
el proper divendres 25 de desembre, dia de Nadal, s’estrenarà a Cinemes Mont-Àgora
“Carlitos y Snoopy”, la gran
aposta del cinema d’animació
per a aquestes festes.

L’Escola de Pares i Mares d’Òdena arrenca
amb èxit amb la xerrada de l’Alba Castellví
ÒDENA / LA VEU

Amb la veu suau de l’Alba
Castellví Miquel, la quarantena d’assistents de la primera
sessió de l’Escola de Pares i
Mares d’Òdena van gaudir i
poder intercanviar impressions a la xerrada-taller “Educar sense cridar” que es va
dur a terme a l’Escola Castell
d’Òdena durant dues hores de
la tarda-vespre del passat dimecres 2 de desembre.
Castellví, que es defineix com
a mare, mediadora de conflictes, sociòloga i educadora, va
posar exemples reals als pares i mares assistents perquè
puguin aplicar amb els seus
fills, abans que s’arribi al “conflicte”. Per a ella, la solució
seria canviar l’estratègia si la
que utilitzem, i a més de forma insistent, no funciona. Això
sí, les coses s’han de dir ben
dites i sense cridar i amb un
to contundent, que no noti que
dubtem, com a pares, donant
el missatge.
L’educadora i sociòloga va explicar tres passos per poder
canviar d’estratègia:
1-Prendre consciència que
l’estratègia que utilitzem no
funciona.
2-Allunyar-se físicament de
la criatura i respirar profunda-

ment (perquè segurament ens
ha posat nerviosos).
3-Utilitzar eines, i una de senzilla seria la de mantenir la mirada amb la criatura de manera sostinguda.
D’eines, diu la mateixa Alba
Castellví “se n’han de tenir
quantes més millor perquè no
totes serveixen pel mateix moment”.
Un altre dels consells que va
donar va ser el de canviar les
ordres, que no han de ser gaires, per propostes, i aquí podem utilitzar la pregunta: “Què
et sembla si...?”.
I d’altra banda, si tenim en
compte que els nostres fills siguin lliures a l’hora de triar, en

un futur, és bo que ja s’acostumin a triar de petits i saber
que cadascuna de les opcions
tindrà les conseqüències corresponents, que no tenen perquè ser negatives. Aquí ens
referim a la pregunta: “”Què
t’estimes més...?”.
La xerrada també va anar
acompanyada d’algun exercici
pràctic, i a la vegada N’Alba
Castellví ens va definir el concepte d’educar com a pares
així: “és el fet d’acompanyarlos, i ajudar-los, si cal, en el
seu camí, durant un temps, i
no segons les nostres expectatives, ho fem fins que ells
segueixen el seu propi camí”.
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Òdena ha preparat un seguit d’actes per la Marató de TV3
ÒDENA / LA VEU

Òdena ha preparat per aquest
cap de setmana un seguit
d’activitats per recaptar fons
pera la Marató de TV3.
- ÒDENA CLUB BÀSQUET
Venda de butlletes pel sorteig
de diverses samarretes de jugadors destacats del bàsquet
estatal. Preu de la butlleta =
2 €. Per adquirir una butlleta,
trucar al telèfon de contacte o
enviar un correu electrònic al
clubTelèfon: 650 52 43 69
La recaptació serà donada per
la Marató.
- EL CASAL D’AVIS D’ÒDENA, posa una guardiola en el
seu local social perquè qui vulgui, pugui fer el donatiu en pro
de la Marató de TV3.
- Fins el dia 22 de desembre
PODEU FER TAMBÉ EL DONATIU A LA LLAR D’INFANTS
La Llar d’Infants els Vailets
tindrà una guardiola per fer el
donatiu per la Marató DE TV3
Dissabte 12
- ACTIVITATS DE LLEURE I
VENDA D’ARTESANIA
Organitza: Centre de l’Espelt i

Grup de dones dels Dilluns, a
les 11:00 h a Plaça del Centre
de l’Espelt.
- PARTIT DE FUTBOL PER
LA MARATÓ DE TV3. Dissabte a 2/4 de 5 de la tarda. Corresponent al Campionat de 4a
catalana grup 7 entre la Unió
Esportiva San Mauro i UD Rebrot .
Organitza: UD Rebrot
- TROBADA I MOSTRA DE
ZUMBA OBERTA A LA PARTICIPACIÓ DE TOTHOM
A partir de les 5 de la tarda al
Centre Cívic del Pla d’Òdena.
- MARATÓ DE GRUPS MUSICALS, a partir de les 9 del
vespre al Teatre centre Unió
Agrícola. Amb les actuacions
de:
TONI SMITH ROCK BAND,
hardrock, blues català
LIMBOTH, rock
JOKB
PALOMITA DE PASTORA
I altres grups a confirmar
Hi haurà servei de bar. Venda
del got de la Marató: 1 €.
La recaptació del bar també
es destinarà a la Marató.
Organitzen:
Ajuntament

d’Òdena, Fòrum de Dones
d’Òdena, i AGIE Pany del
Bosc.
Diumenge 13
CAMINADA
POPULAR
AL
PUIG
AGUILERA A
INSTAL•LAR-HI EL PESSEBRE, a les 8 del matí des del
parc de la Font
Organitza: Colla Excursionista
Òdena Matinera
- PEDALADA PER LA MARATÓ DE TV3, a dos quarts de
9 del matí des del parc de la
Font
Organitza: Esport Ciclista
Òdena
- MARATÓ DE DANSA I VERMUT, a les 12 del migdia al Teatre Centre Unió Agrícola
Presenta: AGIE Pany del Bosc
Actuacions dels grups:
GRUP DEL TALLER DE BOLLIWOOD,
GRUP AMICS DEL COUNTRY
D’ÒDENA
GRUP COROS Y DANZAS
EL SENTIR DE UNA TIERRA
UNIÓN EXTREMEÑA ANOIA
Organitzen:
Ajuntament
d’Òdena , AAVV la Coraza, i

AGIE Pany del Bosc
- MARATÓ DE CANÇÓ, a les
6 de la tarda al Teatre Centre
Unió Agrícola
Presenta: AGIE PANY DEL
BOSC
Amb les actuacions de: FRANCINA CANTARELL SANTI
MENDEZ , pop
PERE JORBA I MARIA ASSUMPCIÓ JORBA
Música
per a piano i guitarra.
ANDREU JORBA I PERE
JORBA Solo de bateria amb
acompanyament de música
de Johann Sebastian Bach,
POL SÁNCHEZ , TONI PALMÉS I ANDREU JORBA - Temes propis i arranjaments per
a teclat guitarra i percussió
GRUP DE TAVERNA, cançó
de taverna
ARIADNA BONET I CELS
BURGÈS, veu i guitarra. Pop
LA GUINGUETA , havaneres i
cançó popular
PERE REGORDOSA cançó
d’autor veu i guitarra
SILVIA GRAU pop
Organitzen:
Ajuntament
d’Òdena
i AGIE Pany del
Bosc

Enguany s’arriba
a la 25a edició del
Pessebre Vivent
d’Òdena
ÒDENA / LA VEU

Els dies 25, 26 i 27 de desembre es durà a terme el Pessebre Vivent d’Òdena. Enguany
se celebrarà la 25a edició. Igual
que en els darrers anys es farà
al turó del castell. L’horari serà
de les 19 h fins les 21 h i es donarà la voluntat a la sortida del
recorregut.
Aquesta activitat és organitzada per l’Associació Cultural
del Pessebre Vivent d’Òdena
i rep el suport de l’Ajuntament
d’Òdena i sobretot, la col·
laboració dels participants que
d’una manera o altra ajuden a
que sigui possible, tal com diu
la presidenta de l’Associació,
Na Rosa Hernández. Tothom
s’hi pot apuntar, i els menors
d’edat han d’anar acompanyats
d’un tutor. Les inscripcions i la
recollida de la roba dels que
facin de personatge es podran
fer els dissabtes 12 i 19 de desembre a la Rectoria del poble,
ubicada al costat de l’Església
Sant Pere Apòstol, d’entre les
19 i les 21 h.

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.

La Direcció
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Primeres activitats nadalenques a
la Pobla de Claramunt
LA POBLA DE C. / LA VEU

La Pobla de Claramunt ja té
a punt les primeres activitats
nadalenques. La representació que fan els alumnes de les
classes d’anglès o la recepció
que ofereix l’Ajuntament als
treballadors i les entitats locals
són algunes de les propostes que es portaran a terme
aquests dies previs al Nadal.
La regidoria de Joventut, a
través del Cau Jove, organitza
fins al divendres 18 de desembre uns tallers de decoracions
nadalenques. Aquestes activitats tenen lloc a la tarda al
local juvenil. Per al dijous 17
de desembre es farà, de les 6
de la tarda a les 8 del vespre
al mateix espai, un taller de
torrons.
El dimecres 16 de desembre,
a les 7 de la tarda a l’Ateneu
Gumersind Bisbal, els alumnes de les classes d’anglès
que organitza la regidoria
d’Educació de l’Ajuntament
oferiran una representació. En
aquesta ocasió, la temàtica
serà el món de la cuina i tot
el que l’envolta, com parar la
taula o cuinar un plat. La finalitat serà preparar un àpat per
al Pare Noel, que visitarà els
nens i nenes. En aquesta escenificació hi participaran una
vuitantena de nois i noies i va
a càrrec de les dues professores d’anglès, Maria José Méndez i Esther Comamala.

La Pobla de Claramunt
col·labora, un any més,
amb La Marató de TV3
LA POBLA DE C. / LA VEU

El mateix dimecres a 2/4 de 9
del vespre al Teatre Jardí, es
farà la recepció que ofereix
l’Ajuntament als treballadors i
entitats del poble amb motiu
de les festes nadalenques.
L’acte comptarà amb un parlament de l’alcalde, Santi Broch.
Per al dijous 17 de desembre
a les 7 de la tarda a l’Ateneu
Gumersind Bisbal, la regidoria
de Benestar Social de l’Ajuntament prepara una festa de
Nadal que comptarà amb
l’actuació de l’Esbart Dansot
de Capellades. Després de
l’espectacle, hi haurà un picapica per a tots els assistents.
Aquesta activitat està adreçada, principalment, a la gent
gran del poble, tot i que està
oberta a tothom.

El dissabte 19 de desembre,
l’Associació de Veïns del barri
de les Garrigues farà cagar el
tió als més petits i els donarà
per berenar un got de xocolata. Aquest acte tindrà lloc de
les 5 a les 7 de la tarda al Local Social del barri.
A més de totes aquestes propostes, ja estan obertes les
inscripcions per al Juga al Nadal, que organitza la regidoria
d’Infància de l’Ajuntament. Per
apuntar-se es pot fer fins al divendres 11 de desembre a les
oficines municipals. El Juga al
Nadal es farà del 28 al 31 de
desembre, de les 9 del matí
a la 1 del migdia, a l’escola
Maria Borés i està adreçat als
nens i nenes des de P3 fins a
sisè.

ANOIA / LA VEU

informació i bon govern.
La consellera de Transparència i Noves Tecnologies
del Consell Comarcal, Maria
Sayavera, va explicar “en alguns ajuntaments de la comarca la implementació de la
nova llei és un problema, ja
que no disposen de recursos
ni les eines necessàries per
aplicar la nova normativa”. En
aquest sentit, l’ens comarcal
vol ajudar als municipis, especialment els més petits, a tenir

Aquestes dues activitats les
organitzen les regidories de
Cultura i Sanitat i s’inclouen
dins el calendari de propostes
nadalenques del municipi.
La diabetis és una malaltia
metabòlica molt estesa i crònica que apareix quan el cos
no pot regular la quantitat de
sucre (o glucosa) que té a la
sang. Pot afectar tothom: homes i dones, persones joves
i grans. L’obesitat és una malaltia que afecta molts òrgans
del cos i que provoca diverses
complicacions; no és un problema estètic. L’obesitat és un
excés de greix que s’acumula
en el cos i en els òrgans. El
lema de La Marató d’enguany
és “1 de cada 4 tenim diabetis o obesitat i la meitat no ho
sabem”.

La Pobla recull 52 quilos
d’aliments per a les famílies
amb pocs recursos

La llei de transparència
centra el Consell d’Alcaldes
El passat dimecres 2 de setembre, el Campus Motor de
l’Anoia va acollir el primer
Consell d’Alcaldes d’aquest
mandat, amb la presència
d’una trentena
d’alcaldes,
regidors i consellers de l’ens
comarcal.
Els temes tractats van ser la
Llei de Transparència que va
comptar amb la presència d’
Àngels Canals, del departament de governació de la Generalitat de Catalunya per explicar com aplicar la nova llei
i el pla Neucat que va ser comentat per Agnès Centelles,
responsable de Protecció Civil
a la Catalunya Central.
La llei de transparència es
posa en funcionament a principis del 2016 i tots els ens
comarcals (ajuntaments, consells comarcals i consorcis)
han de tenir publicades en els
seus webs totes les dades que
es requereixen en la nova llei
de transparència, accés a la

L’Ajuntament de la Pobla de
Claramunt col·laborarà, un
any més, amb La Marató de
TV3, que, en aquesta ocasió,
estarà dedicada a la diabetis
i l’obesitat i que arribarà a la
vint-i-quatrena edició. El divendres 11 de desembre es
farà una conferència i el diumenge 13 de desembre, un
bingo solidari, que és el dotzè
any que s’organitza.
La xerrada tindrà lloc a 2/4 de
8 del vespre al Teatre Jardí.
Hi intervindran David Zumel,
metge del CAP poblatà, i Jaume Torres, farmacèutic. El bingo es farà a partir de les 6 de
la tarda a l’Ateneu Gumersind
Bisbal. Els obsequis dels bingos i de les línies són aportacions d’empreses i comerços
del poble i de l’Ajuntament.

un portal de transparència en
el seu web, per aquest motiu
se’ls va explicar el procés per
a engegar el portal de transparència i donar la informació
necessària per complir els requisits i aplicar la nova llei.
D’altra banda, pel que fa al pla
Neucat es va fer un repàs de
la informació més significativa
que els municipis han de tenir
en compte, de cara a la gestió
del risc de nevades.

LA POBLA DE C. / LA VEU

La Pobla de Claramunt ha recollit 52 quilos d’aliments que
aniran destinats a les famílies
amb pocs recursos del municipi. Aquesta iniciativa solidària
es va portar a terme del 27 al
30 de novembre i la va organitzar la parròquia de Santa
Maria amb la col·laboració de
l’Ajuntament.

Els punts de recollida van ser
a Cal Juanito, la Peixateria
Cala Fina i l’església. Entre els
productes que es van recollir
hi havia pasta, arròs, llet, llaunes de conserva, neules, xocolata o galetes. Aquesta recollida es va fer coincidint amb
el Gran Recapte, impulsat pel
Banc dels Aliments, que es va
fer a tot Catalunya el 27 i 28
de novembre.
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S’inicia el Pla Local d’Ocupació 2016 dels
Hostalets de Pierola

Sant Martí de Tous es prepara
per a la Marató de TV3

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

L’Ajuntament dels Hostalets
de Pierola obre la convocatòria per a la selecció de 14
llocs de treball en diferents
àmbits laborals del consistori.
Les ofertes publicades són les
següents: personal de neteja,
oficial de segona de paleta,
peó d’obres públiques, conductor amb carnet C i delineant,
Les persones interessades en
participar en la convocatòria
han de complir els requisits
següents:
- Residir als Hostalets de Pierola i poder-ho demostrar mitjançant l’empadronament d’un
mínim de 6 mesos d’antiguitat.
- Estar inscrit al SOC i al Servei d’Ocupació Local Agafa’t
o Laboroteca del Consell Comarcal, un mes abans de la
data de publicació de cada
oferta al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, i trobar-se en
situació legal de desocupació
en els termes previstos a l’article 208 del RDL 1/1994, de
20 de juny, pel que s’aprova el

Text Refós de la Llei General
de Seguretat Social.
- Durant els darrers 5 mesos
no haver estat beneficiari d’un
programa
d’experimentació
assimilable a Plans d’Ocupació, Escoles-Taller, Tallers
d’Ocupació i Cases d’Ofici, o
nomenat o contractat com a
tècnic de caràcter temporal a
un programa d’ocupació o promoció econòmica gestionat
per l’Ajuntament i subvencionat per la Generalitat, el Fons
Social Europeu, la Diputació
de Barcelona, el Ministeri de

Treball o alguna altra institució externa, o bé haver estat
beneficiari de les beques de
formació municipal.
- Tenir els requisits específics
del lloc de treball pel qual s’opta.
- No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents als llocs de treball
de la convocatòria.
- No estar inhabilitat per l’exercici de les funcions públiques
per sentència ferma, ni estar
separat, mitjançant expedient
disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
Les persones interessades en
participar en la convocatòria
presentaran sol·licitud conforme al model que es facilitarà
al registre de l’Ajuntament o a
la pàgina web municipal, del
2 al 11 de desembre de 2015,
pels contractes de treball previstos per al primer torn i, del
1 al 10 de juny de 2016, pels
contractes de treball previstos
per al segon torn.

Com cada any, l’associació
“Els Amics de Tous” prepara,
juntament amb un grup entusiasta de voluntaris, una sèrie
d’actes per a recaptar fondos,
amb la finalitat de contribuir
als objectius que sempre es
proposa la Marató de TV3. I
per a això, aquest cap de setmana estarà dedicat, d’una
manera intensiva, a aportar un
petit gra de sorra al munt de
solidaritat que es manifestarà
de tot arreu.
El primer acte es durà a terme
el dissabte, 12 de desembre, a
les 9 del vespre, i consistirà en
un espectacle solidari que es
realitzarà a l’Ateneu de Tous,
en què hi participaran els següents artistes: Laura Prats,
Mònica Torra, Àfrica i Amer,
Bollywood Tous, Júlia Martínez &Co, Marc Freixas i Albert
Gàmez, i la Companyia del
Príncep Totilau. A més, assistirem a una xerrada que anirà a
càrrec del Doctor Ricard Corcelles. La presentación anirà
a càrrc del Xavi Claramunt i

l’Enri Senerrich. I tot allò, a
més, estarà amenitzat per la
Big Band de l’Escola de Música de Tous, i grans inspiradors
d’aquest espectacle.
Posteriorment, el diumenge,
13 de desembre es farà el tradicional Mercat de Santa Llúcia, amb tallers de manualitats
per als més petits, que estarà
instal·lat al carrer Carretera i a
la Plaça de l’Ajuntament. Com
a gran novetat, tothom que hi
estigui disposat podrà participar en una engrescadora flash
mob que es realitzarà a les
11.30h a la plaça de l’ajuntament. Està tothom convidat a
participar-hi.
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L’Ajuntament de Capellades signa
un conveni amb l’IES Molí de la Vila
CAPELLADES / LA VEU

L’Ajuntament de Capellades
ha signat un conveni de col·
laboració amb l’IES Molí de
la Vil per la promoció d’actu·
acions culturals, educatives i
esportives.
És un acord que optimitza l’ús
de les instal·lacions del centre
educatiu a favor de les entitats
de Capellades amb caràcter
educatiu, cultural i/o esportiu.
Això permetrà que les entitats
puguin fer ús de les instal·
lacions de l’Institut, i millorar,
així, la manca d’espais que hi
ha actualment a la vila.
La col·laboració entre l’Ajun·

L’alcalde Aleix Auber amb la directora de l’institut, Margarida Pintó

Consells per fer front a la
pobresa energètica
CAPELLADES / LA VEU

Des de la regidoria de Políti·
ques d’habitatge, Equitat i Par·
ticipació ciutadana s’ha promo·
gut uns fulletons per informar
sobre el procediment a seguir
a l’hora de fer front a la pobre·
sa energètica.
Tal i com informa el mateix full
“arran de l’aprovació al Parla·
ment de Catalunya, el passat
23 de juliol, de la Iniciativa Le·
gislativa Popular de mesures
urgents per afrontar l’emergèn·
cia en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica, si no es
pot pagar els subministraments

tament i l’Institut, es centra en
dur a terme un conjunt d’acti·
vitats orientades a l’execució
d’actuacions d’àmbit cultural
educatiu i esportiu. Amb la
formalització d’aquest conve·
ni es pretén aconseguir una
ajuda mútua entre les parts
que permeti assolir un nivell
d’excel·lència òptim en les ac·
tuacions culturals, educatives
i esportives que es realitzin a
la vila.
Les entitats que necessitin
fer ús de les instal·lacions de
l’Institut, podran sol·licitar-ho
a la mateixa casa de la Vila
via instància.

Taller de postals de
Nadal a Cal Ponet

bàsics, no es poden tallar”.
Per tal que es procedeixi a fer
aquest tall cal que primer es
compleixin un seguit de re·
quisits com ara que arribi una
notificació de l’empresa submi·
nistradora advertint del tall per
impagament. Tampoc es pot
tallar si es té un certificat mèdic
de dependència energètica.
Per tal de disposar de més
informació sobre qüestions
de pobresa energètica es pot
acudir als serveis socials de
l’Ajuntament i demanar asses·
sorament.

SORTEGEM

2

Capellades se suma
als actes de la Marató
de TV3

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).

CAPELLADES / LA VEU

El Nadal ja és aquí, com
aquell qui diu... i és temps, per
als qui encara conserven el
costum de felicitar les festes
amb la tradicional tarja de Na·
dal, de començar-les a enviar
per no fer tard, ja se sap, que
aquests dies, el correu va més
carregat, i tot s’endarrereix

una mica..
La gent de Cal Ponet, no farà
tard. El passat dilluns a la tar·
da, es va dur a terme un taller
de targes nadalenques. Totes
originals i fetes a mà, cadas·
cú amb el seu toc personal va
transformar un tros de cartoli·
na amb una original felicitació.
Així doncs, feina feta...i a es·
perar que arribi Nadal.

CAPELLADES / LA VEU

Capellades se suma als actes
de la Marató. Ahir dijous, a Cal
Ponet es va fer la primera de
les propostes previstes amb
una xerrada per a la gent gran,
a càrrec de Francina Traves·
set, del CAP de Capellades,
que va parlar sobre “La diabe·
tis i l’obesitat”.
El gruix, però dels actes es farà
el mateix diumenge, 13 de de·
sembre. A les 9 del matí sorti·
rà del Pavelló Poliesportiu de
Capellades una nova excursió
organitzada des de Caminant
per la Comarca d’AEMdeKP.
La trobada d’aquesta setma·
na, però, serà solidària i des de
l’entitat es farà un donatiu d’un
euro per cada participant que
s’apunti a la sortida.
Una mica més tard, a les 10
del matí, és previst que co·
menci una Gimcana familiar
per La Marató organitzada des
de l’Esplai Aliret i també des
d’AEMdeKP. La proposta co·
mençarà i acabarà a la matei·
xa Font Cuitora, amb jocs de
pistes per les muntanyes del
voltant de Capellades. També
es donarà un 1€ a La Marató
per cada participant. Els nens
i nenes han de venir acompa·
nyats per un adult.
Al llarg del matí de diumenge
també es previst que a Cape·
llades es faci una Fira de Na·
dal, organitzada des de Ca·
pellades Comerç. Les pares
disposaran de guardioles de
La Marató, per tal que tothom
qui vulgui faci el seu donatiu.
A dos quarts de dotze del mig·
dia es farà també a la Plaça
Verdaguer el Sorteig de la Pa·
nera Solidària Capellades amb
la Marató. Tots els diners que
es recullin amb les diverses
activitats s’ingressaran ínte·
grament al conte corrent de La
Marató 2015.

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
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Piera TV va oferir una excel.lent gala,
prèvia a la XVII Marató
PIERA / LA VEU

El passat diumenge 29 de novembre a la tarda, la sala del
Teatre Foment va acollir les
actuacions de la Gala de Piera Televisió, un esdeveniment
previ a la XVII Marató de Piera
Televisió que es farà el dissabte 12 de desembre als estudis
de Piera Televisió i a l’Espai
d’Entitats.
La Gala, a l’igual que la Marató, tenen com a objectiu principal la recollida d’aliments per
a Càritas, fet que va complementat per un ampli programa d’actuacions per fer de
la jornada un esdeveniment
festiu. La Gala va ser presentada per Joan Vallès, locutor
de Ràdio Piera, que va donar
pas a les actuacions de la tarda. Una sala plena de gom a
gom i un escenari i una pista que van acollir la música,
l’espectacle i els balls oferts
pels participants: Aïda López i
Uri Mata (cançó de La Marató), Agrupació Sardanista de
Piera, l’Escola de Teatre de
Piera, Muntmy Band, Esbart

Es busquen fotografies d’antics
establiments comercials de
Piera ja desapareguts per fer
una exposició
PIERA / LA VEU

d’Ansaire “Egarenc”, Ball de
Country Anoia, Grup de música “Acords en Família”, Ballet Jazz de Barcelona, Grupo
Rociero “Raíces de Camino”,
Sevillanes “El Amanecer de
Piera, Ballet clàssic de Barcelona, Escola de Ball de Claqué
de Barcelona, Grup de música MÀIA, Julian i Montse (ball
de saló), Óscar Cases i Lidia
Jové (ball de saló), Julian i

Montse (ball de saló), Àngel i
Carmen (ball de saló “wheelchair”), Àngel i Luisa (ball de
saló “wheelchair”), Amics per
sempre (final).
En l’edició d’enguany s’han recollit més de 400 quilos d’aliments per a Càritas Parroquial, als quals caldrà sumar els
que es recullin en la Marató
de Piera TV del pròxim 12 de
desembre.

La història d’una vila la conformen la seva gent, el seu entorn i el saber fer. Un saber fer
que amb el pas del temps ha
anat canviant i modificant-se
per fer front als nous reptes i
als canvis socials d’un món en
constant evolució.
La intenció és mostrar el passat de la nostra vila, un passat
que ens pertany i que ens ha
fet com som, a través de les
botigues i els comerços que
en un moment de la nostra
història foren importants nuclis
de trobada i que avui dia han
ja desaparegut.
Des de la Biblioteca es vol
retre homenatge a aquells
comerciants que van treballar
dur per tirar endavant el seu
negoci en una vila pròspera i
propera a la seva gent. En són
un reflex del bullici comercial
de primers i mitjan segle XX
els anuncis publicitaris apareguts a les revistes i programes

de festes locals: Confitería La
Lionesa, Mercería Perfumería
Els Stoks, Parador Casa Rafecas, El Barato i Farmacia Mont
en són un petit exemple.
Per poder donar testimoni de
tot això, la Biblioteca de Piera demana la col·laboració de
tothom qui tingui fotografies
de comerços antics de Piera
per poder preparar la mostra gràfica. Si voleu participar
deixant les vostres fotografies
us podeu dirigir a la biblioteca
pierenca fins al 9 de gener. En
finalitzar l’exposició totes les
imatges seran retornades.

Primers actes nadalencs a Piera
PIERA / LA VEU

La proximitat de les festes
nadalenques ens porten un
munt de propostes relacionades amb aquestes dates. El
passat 5 de desembre ja es
va encendre la il·luminació de
Nadal al nostre poble, amb la
qual cosa l’ambient nadalenc
ja és ben visible, sobretot amb
els nous llums que es poden
veure a l’eix comercial.
Pel que fa als actes d’aquestes festes, l’agenda de Nadal
reflecteix les propostes al nostre municipi, i aquest cap de
setmana ja n’inclou un bon

nombre. El divendres 11 de
desembre, hi haurà la recollida de joguines, noves o usades (en bon estat), a la parròquia de Piera (entrada pel
pati del c. Sant Cristòfol, 30).
L’horari de recollida és de 10 a
13 h i de 17 a 20 h.
El dissabte 12, els més petits
poden anar a assajar nadales
amb la Coral Xicoira. L’horari de l’assaig és de 12.45 a
13.30 h, a la Moreneta (entrada pel pati del c. Sant Cristòfol, 30). També el dissabte
és un dels dies solidaris amb
els més necessitats, ja que la

Restaurant Nou Urbisol
necessita

AJUDANT DE CUINA
Jornada completa,
amb experiència
i vehicle propi.

Tel. 93 808 40 03 (Srta. Mercè)

Marató de Piera Televisió se
centra a recollir aliments per a
Cáritas Parroquial, acapte que
es complementa amb actuacions musicals, entrevistes, folklore, balls, regals i sorpreses.
El mateix dissabte, a les 17.30
h, engega una nova proposta al Teatre Foment de Piera.
Es tracta de la projecció de la
pel·lícula Hotel Transilvània 2,
amb un projector com el que
es poden trobar a les sales de
cinema actuals i una pantalla
gegant. Aquesta és la primera
proposta d’un cicle mensual
de cinema en català que es

farà al teatre Foment. El preu
per sessió és de 3 €, amb
descomptes per als membres
del Club de la Rusqui.
El dimenge 13, se celebra la
4a edició marxa BTT-Pedals
per la Marató de TV3, amb
dos recorreguts: un de 20 km,
apte per a ciclistes una mica
experimentats per pista, i un
altre de 40 km per a ciclistes
preparats físicament sense
haver d’anar al límit. Per als
més petitons també s’ha preparat un recorregut de 8 km,
amb xocolatada al final i inflables durant tot el matí a la Font

del Prat. Recollida de dorsals
a les 8 h i sortida a les 9 h. Inscripcions i més informació en
aquest enllaç.
I el dimecres 16 de desembre,
la plaça del Peix acull per 5è
any consecutiu la cantada de
nadales, a les 17.30 h, amb la
participació de l’alumnat dels
centres escolars pierencs i la
col·laboració de l’Aula Municipal de Música Maria Escolà i
Cases. En acabar la cantada,
hi haurà coca i xocolata per a
tothom.
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Actes de Nadal a Veciana
VECIANA / LA VEU

Les festes de Nadal ja s’acosten i per aquest motiu l’Ajuntament de Veciana ha organitzat
diversos actes per viure-les de
la forma més festiva i tradicional.
Enguany, i com a novetat, les
activitats començaran amb un
espectacle nadalenc que tindrà lloc el proper diumenge 13
de desembre a les 18 hores a
l’església de Santa Maria de
Segur, recentment restaurada.
El muntatge, que es basarà en
la teatralització musical d’un
conte de Nadal, anirà a càrrec
d’un grup d’amics i veïns del
municipi. L’entrada a l’espectacle serà de dos euros per
persona i la recaptació aconseguida anirà a parar a la Marató de TV3 que enguany està
dedicada a la investigació de
la diabetis, la obesitat i les malalties metabòliques.
Els actes continuaran el diumenge 20 de desembre amb
un concert a càrrec del magnífic Cor Trinvant. L’acte, que
tindrà lloc a l’església de Sant
Pere del Vim a ¾ de 12 del
matí, serà una barreja de nadales i poesia amb la qual es
donarà la més sentida benvinguda a les festes. A la sortida

Actes per la Marató
de TV3 i de Nadal a
Orpí
ORPÍ / LA VEU

Enguany a Orpí celebrem diferents actes per la Marató 2015
i també comencen les activats
nadalenques.
Aquest diumenge dia 13 hi ha
una caminada solidària per el
municipi. L’hora de sortida és
a les 9:00 de la plaça Sant Jordi, el recorregut és de 8 Km i
té una durada aproximada de
2-2’5 hores, i hi haurà samarreta de regal i esmorzar al
acabar (Preu de 8€, que aniran íntegrament com aportació per la Marató de TV3).
A la tarda del mateix 13 comença Santa Llúcia, i a partir
de les 5 de la tarda els nens
cantaran, hi haurà xocolatada
i arribarà el tió, tot a la plaça
Sant Jordi.
El 19 de desembre a les 17:00
hores hi haurà la Missa de Nadal i a les 18:00 hores tindrà
lloc el concert solidari a càrrec
de White Heaven Gospel Grup
(amb un preu de 2€ que també aniran íntegrament com
aportació a la Marató de TV3).
Seguidament es cagarà el tió
per als més petits i hi haurà
berenar per a tothom. Tot a
l’Església de Santa Càndia.

Arriba la festa de Santa Llúcia a
La Rubiola
es repartirà el caldo de Nadal
entre els assistents.
El dia 24 arribarà el torn de
la tradicional Missa del Gall a
l’església de Santa Maria de
Veciana. L’acte, que començarà a les 10 de la nit, serà oficiat
per mossèn Antoni Monclús i
comptarà amb la participació
de la Coral de Veciana que
el clourà amb una cantada de
nadales d’arreu del món.
Dins l’any nou arribaran els
dies més esperats per la mainada, i és que el dia 3 de gener, a les 12 del migdia i al local social de Santa Maria del
Camí tindrà lloc la recepció
del Patge Faruk que vindrà a

recollir les cartes de tots els
nens i nenes per entregar-les
als Reis Mags d’Orient que el
dia 5 de gener a partir de les 5
de la tarda recorreran els nuclis i masies del municipi.
Per tal d’arrodonir les festes l’Ajuntament, amb la col·
laboració de la Diputació de
Barcelona, convida a tots els
veïns i veïnes a assistir a una
de les representacions d’Els
Pastorets de Calaf, que enguany celebren els seu norantè aniversari sobre els escenaris.
L’Ajuntament de Veciana aprofita aquestes línies per desitjar
unes bones festes a tothom.

Falcons de Vilanova d’Espoia
tanquen any, fent duplet al
Vallés Occidental

ESPOIA / LA VEU

El passat 22, de bon matí els
Falcons i Gegants d’Espoia
van marxar de camí cap a St
Llorenç de Savall, ón van ser
convidats a la seva festa major d’hivern.
El Falcons van tenir l’honor
d’inaugurar els renovats gegans de St Llorenç, en Capablanca i la Genoveva. Tot
seguit totes colles van fer una
cercavila.
Els de grana van començar
amb una tripira amb pilar xulo,
tot seguit la meritxell, avions
de 4i3, pira 8 i per acabar l’es-

poienca i un pilar de 4 que
com anécdota s’estrenava anxaneta amb 16 anys.
Aquest passat dissabte els de
grana van assistir al centre comercial Mira-Sol de St Cugat
del Vallés a l’estrena d’una fleca pastisseria, “Com a casa”,
en aquesta ocasió la colla va
presentar avions de 4 i 3, escala de 6, meritxell, pira de 9,
planxes rodades i un pilar de
3 obert.
Els falcons d’Espoia tanquen
així, un excel.lent l’any desitjant unes bones festes a
tothom.

VECIANA / LA VEU

Com ja es tradició el proper
diumenge dia 13 de desembre
el nucli vecianenc de La Rubiola honorarà un any més a la
seva patrona, Santa Llúcia.
La missa, que començarà a la

1 de la tarda, estarà oficiada
per mossèn Jaume Prat. En
acabar es cantaran els goigs
a llaor de la santa.
La capella romandrà tot el dia
oberta per poder-la visitar i fer
un moment de pregària

Les entitats calafines se
sumaran aquest cap de setmana
a la Marató de TV3
CALAF / LA VEU

La diabetis i l’obesitat afecten
una de cada quatre persones
però, malgrat aquesta elevada
incidència, es fa difícil que la
societat sigui conscient que
ens trobem davant de malalties greus i que poden comportar serioses conseqüències. Amb l’objectiu de fer-ne
divulgació i aconseguir recursos per a la investigació, la
Marató de TV3 està dedicada
enguany a aquestes dues patologies.
Un any més, les entitats de
Calaf han organitzat diverses
activitats per recollir donatius
per a la causa. El dissabte 12
de desembre, a les 11.30 h i
a la Sala Felip, Bitxets14 ha
organitzat una xerrada sobre
alimentació infantil i com prevenir la obesitat, amb la nutricionista i oligoterapeuta Marta
Mató. L’entrada, de 3 euros,
es destinarà íntegrament a la

Marató. El mateix matí, a les
12.00 h i a la plaça dels Arbres, l’AMPA de l’Escola Alta
Segarra ens convida a la masterclass de Zumba amb Isabel
Gallego, on s’instal·larà una
guardiola per recollir donatius.
L’endemà diumenge 13 de desembre, BikeCalaf muntarà la
seva ja tradicional caminada i
pedalada, que aquesta vegada incorpora també la modalitat de córrer. En arribar a la
Font d’Aleny hi haurà un tió i
moltes sorpreses, a més de la
botifarrada per esmorzar. La
sortida és a les 8.30 h a la plaça dels Arbres.
Finalment, la Unió Esportiva Calaf i l’Esplai de la Gent
Gran recolliran diners a través
de les guardioles solidàries,
cosa que també farà la Penya
Barcelonista de Calaf i Comarca que, a més, destinarà
els ingressos de la barra a la
Marató.

L’Ajuntament de Calaf i Creu
Roja impulsen una campanya
de recollida de joguines noves
ALTA ANOIA / LA VEU

Des del 30 de novembre, els
veïns de Calaf i de les poblacions de l’Alta Segarra poden
participar en la campanya solidària de recollida de joguines
que cada any porta a terme
Creu Roja.

Tothom pot col·laborar-hi, portant joguines noves a l’oficina
d’atenció al públic de l’Ajuntament de Calaf (plaça Gran, 2).
La iniciativa s’inscriu dins de
la campanya de Reis de Creu
Roja Joventut, i finalitzarà el
12 de desembre.
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L’Igualada Calaf Grup no pot amb el líder Vic (2-5)
IGUALADA / IHC BLOCAT

El mal regust que sempre deixa una derrota va estar a punt
de multiplicar-se amb l’ensurt
que va donar Ton Baliu que
amb un cop a les costelles ja
no va poder jugar la segona
meitat contra el CP Vic, dimarts a les Comes. Baliu va
ser traslladat a urgències de
l’Hospital d’Igualada on el van
estar examinant fins passades
les 4 de la tarda. Allà li van fer
radiografies que van demostrar que no hi havia res trencat.
El temps en aquest cas corre
a favor del capità arlequinat
perque l’IHC no torna a jugar,
coses d’aquesta estranya OK
Lliga, fins el dia 20… això sí, a
la pista del potentíssim Liceo.
Dimarts, l’equip va tornar a
viure una decepció. Perquè
els igualadins van tornar a crear molt però sense punteria.
Ara mateix costa molt definir
i quan el rival capgira el marcador (com va ser el cas del
Vic) l’equip surt fora del partit
i li costa remuntar. Si a tot això
hi afegim un gran Vic (segurament el millor equip que ha
passat per Les Comes aquesta
temporada) tindrem el per que
d’una nova derrota a l’Ok Lliga.
L’única notícia positiva és que
van poder jugar tots els jugadors convocats (tret del porter
Àlex Ferrer) i que per tercer

Dani Lòpez, equip inicial. Pol
Galbas, Roger Bars, Joan
Muntané i Nil Garreta. Àlex
Ferrer.
CP VIC 5 (2/3) Grau, Bancells
(1), Burgaya, Ordeig (2), Cristian, equip inicial. Preses (2),
Casas.
GOLS: 1-0 Molas (m 5), 1-1
Mia (m 7.18), 1-2 Bancells (m
7.55). SEGONA PART. 1-3 Mia
FD (m 5), 1-4 Preses (m 8), 2-4
Pla (m 8.30), 2-5 Preses (m
11).
Més info a http://ihc.blog.cat

OK Lliga Masculina

Ton Baliu va protagonitzar un gran ensurt. Arxiu Joan Guasch.

partit consecutiu Roger Bars
va disposar de molts minuts i
va tornar a respondre a la confiança de Ferran Lòpez jugant
a un gran nivell.
Un partit més l’IHC va tornar
a avançar-se en el marcador
amb un gol de Met Molas a
passi de Sergi Pla. Però l’alegria va durar poquíssim als
igualadins. 1 minut i 18 segons
després Mia va aprofitar al segon pal una contra de Bancells.
I encara en menys temps, en
35 segons, els osonecs es van
posar per davant en el marca-

dor amb un remat exterior del
mateix Bancells. Tornaven les
urgències d’anar pel darrere en
el marcador. Amb l’1 a 2 es va
arribar al descans.
La segona meitat va arrencar
amb dos gols ràpids dels visitants (Mia de FD i Preses en
una contra) que van tornar a
castigar excessivament el joc
dels igualadins. Pla va aconseguir reduir diferències amb un
míssil des de mitja pista. Però
un altre cop de manera molt
ràpida, 1 minut i mig després,
el Vic va desmuntar qualsevol

possibilitat de remuntada amb
un gol del mateix Preses desviant un xut exterior. Pla va
disposar d’una FD que podria
haver retornat l’emoció a Les
Comes, però va enviar la pilota fora. Faltaven 6 minuts per
acabar el partit però el marcador ja no es va moure. Ara
els arlequinats disposaran de
dues setmanes de treball per
afrontar l’últim partit del 2015 a
Riazor.
IGUALADA CALAF GRUP 2
(1/1) Elagi Deitg, Ton Baliu,
Met Molas (1), Sergi Pla (1) i

Jornada 11
Vallès CP Calafell Tot l’Any - Reus Deportiu 		4-3
FC Barcelona Lassa - CE Moritz Vendrell 		5-2
Igualada Calaf Grup HC - Club Patí Vic 		2-5
CE Noia Freixenet - Coinasa Liceo HC 		1-8
CH Lloret - ICG Software Lleida 		3-1
CP Vilafranca - Enrile PAS Alcoi
(dia 15)
CP Voltregà - CH Caldes Recam Laser 		2-2
SHUM Balder Tècnica - Hockey Cerceda 		5-5
1. Club Patí Vic
2. Coinasa Liceo
3. FC Barcelona
4. Reus Deportiu
5. Voltregà
6. Noia Freixenet
7. Moritz Vendrell
8. Caldes Laser
9. Vilafranca
10. ICG Lleida
11. Lloret
12. Igualada
13. Shum Tècnica
14. Cerceda
15. Calafell
16. Enrile Alcoi

PT
29
27
27
21
17
16
15
15
14
13
13
12
10
9
7
1

j
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
11
10

g
9
9
9
6
5
4
4
4
3
4
4
4
3
2
2
0

Jornada 12 (19 de desembre)
Moritz Vendrell - Shum
Vic - FC Barcelona
Liceo - IGUALADA
Reus Dep. - Noia Freixenet
ICG Lleida - Calafell
Enrile Alcoi - Lloret
Caldes - Vilafranca
Cerceda - Voltregà

e
2
0
0
3
2
4
3
3
5
1
1
0
1
3
1
1

p
0
2
2
2
4
3
4
4
2
6
6
7
7
6
8
9

gf
42
66
57
39
31
32
39
36
29
37
27
28
39
32
28
23

gc
19
28
28
33
31
37
40
39
26
46
40
39
43
48
46
42
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El CFI femení es retroba amb la victòria a Mallorca
FUTBOL / LA VEU

La visita de l’Igualada Femení
a Mallorca no semblava fàcil
a priori, però el desplaçament
va ser un revulsiu per les blaves, que es van retrobar amb
la victòria després d’unes setmanes complicades.
El partit no va començar gaire
bé per les igualadines, que encaixaven un gol quan només
havien passat 7 minuts de joc.
Però, lluny de decaure, l’Igualada va saber mantenir un bon
ritme i, poc a poc, va anar agafant el control del partit. A la
mitja hora, arribava la recompensa amb un gol de Judit i,
només vuit minuts més tard, la
diana de Marina feia pujar l’12 por abans del descans.
A la represa, les mallorquines
van pressionar la porteria rival,
però dos gols quasi seguits de
l’Igualada, obra de Mariona i
de Marina, feien pujar al mar-

futbol 2A NACIONAL FEM.
Jornada 11
Espanyol
Pallejà
Blava Roca
Sant Gabriel
Son Sardina
Levante
Seagull

2-0
0-6
0-4
3-3
2-5
2-0
8-0

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

Pt.
33
31
22
22
18
14
14
13
12
12
11
10
5
3

G
11
10
6
7
5
4
4
4
4
3
3
3
1
1

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 14
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

AEM
Barcelona
Europa
L´Estartit
Igualada
Cerdanyola
Collerense B
E P
0 0
1 0
4 1
1 3
3 3
2 5
2 5
1 6
0 7
3 5
2 6
1 7
2 8
0 10

Gf
31
49
27
26
25
12
18
14
14
9
21
14
3
7

Gc
9
4
17
18
23
10
17
28
18
21
29
23
23
30

Jornada 12
Blava Roca-Cerdanyola
IGUALADA-Levante Las Planas
Europa-Espanyol
Collerense B-Son Sardina
Barcelona-Seagull
L’Estartit-Pallejà
AEM Lleida-St. Gabriel

cador un 1-4 complicat de remuntar per les locals.
En el quart d’hora final encara
hi va haver temps per dos gols
més, un de les blaves, aquest

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 14
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

futbol 3A CATALANA G12
cop signat per la Mariona, i un
de penal a favor del Son Sardina.
Una victòria important per
l’Igualada que suma ja 10
punts i es col·loca a només un
del Sant Gabriel, conjunt que
marca la zona de salvació.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-

cia, Elena Alert (Janet Mendoza 67’), Araceli Barroso, Queralt Gómez, Esther Soler (Júlia
Tomàs 87’), Pilar Puig (Anna
Bernadí 78’), Marta Sáez (Núria Miquel 42’), Míriam Solies,
Judit Pablos, Marina Salanova.

Diumenge, 43a Pujada a la Tossa de Montbui
ATLETISME / IGNASI COSTA

El C.A. Igualada Petromiralles, en col·laboració amb
l’Ajuntament d’Igualada, organitzen el proper diumenge
13 de desembre a les 10 h.
del matí, la 43a edició de la
Pujada Igualada-La Tossa de
Montbui (cursa atlètica), 5è
Memorial Lluís Torrescasana.
La sortida de la cursa es donarà a les10 h. del matí, enguany
amb un nou recorregut amb
sortida des de l’Estadi Atlètic
Municipal, i amb l’arribada al
cim de la muntanya de La Tossa, amb un recorregut aproximat de 6.750 m. per camins i
rierols forestals. La prova és
oberta a atletes federats i no
federats majors de 14 anys.
Hi haurà trofeus per als 3 classificats capdavanters de la ge-

Torna el futbol
territorial aquest cap
de setmana

Jornada 14
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

futbol 4A CATALANA G7
Jornada 12
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 B

El CF Igualada canvia
l’horari al diumenge al
migdia (12 hores)
FUTBOL / LA VEU

neral masc. i fem. de la cursa,
i també per al primer/primera
de cada categoria, que van de
la 1m.-7f. fins a la 6m.-12f., i
rebent també els atletes classificats una bossa amb provisions i una samarreta tècnica

al·legòrica.
Les inscripcions, al preu de 5
€. poden efectuar-se anticipadament fins avui divendres,
11 de desembre a la web
www.clubatleticigualada.com,
i el mateix diumenge, des

d’una hora abans de la sortida, al lloc d’inici de la prova, si
no s’ha arribat al límit de 150
participants. El pagament es
farà el dia de la cursa, al recollir el pitral.

En un intent per desafiar el fred
i aprofitar les hores de llum,
l’Igualada provarà aquest diumenge un nou horari a la competició oficial. Així, els blaus
disputaran el partit d’aquesta
setmana a les Comes a les 12
del migdia, i no a primera hora
de la tarda com fins ara. El partit serà contra El Catllar, penúltim a la classificació.
Amb aquest canvi, la directiva
espera afavorir les condicions
de joc, ja que el fet que encara
sigui de dia farà que no s’hagi
de jugar amb temperatures tan
baixes. I, alhora, es confia que
incentivi l’assistència de públic.
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L’igualadí Pau Puget, format al CHI, debutarà a la Lliga Asobal
HANDBOL / LA VEU

Per primera vegada a la història del club de l’Anoia, un
jugador -en concret un porterd’handbol format a les categories inferiors del CH Igualada
jugarà a la màxima categoria
de l’handbol estatal.
El Pau Puget, que actualment
te 24 anys, va jugar a l’Igualada a les categories aleví,
infantil i cadet. Més tard, a la
categoria juvenil, va jugar al
Sant Esteve de Sesrovires on
ja com a sènior va debutar a
Primera Nacional. D’allà va
passar al Primera Nacional
del Club Handbol Esplugues
mentre realitzava a Barcelona
el Grau de Gestió i Administració Publica. La temporada

2014-2015, va ser fitxat pel
Balonmano la Roca, que milita
a Divisió d’Honor B, on actualment compleix ja la segona
temporada, activitat que compagina amb el Màster de Gestió Esportiva Municipal que realitza a través de l’INEFC.
L’oportunitat de debutar a la
Lliga Asobal li ha arribat ja que
el porter titular del Balonmano
Aragón, Julio Rodriguez, és
baixa per lesió. El Balonmano
Aragón, va buscar ràpidament
una solució del seu problema
i fa uns dies es va posar en
contacte amb el Pau a través
del seu agent, i el jugador,
després de arribar a un acord
amb el seu club actual, va acceptar l’oferta.
El Balonmano La Roca, ha

demostrat de nou un gran nivell de generositat esportiva
i de respecte professional i li
ha donat una llicència per poder jugar amb el Balonmano
Aragón tres partits, ( Teucro,
Ademar de León i Villa de
Aranda) abans de la llarga
aturada que es produeix a
l’Asobal per competicions internacionals. Un cop jugats
aquests tres partits, s’acabarà
el permís atorgat per la Roca,
i el Pau s’haurà de reincorporar a la disciplina del club del
Vallès per acabar allà la temporada 2015-2016.
Per al jugador suposa un premi molt important i un reconeixement de mèrit a la seva
trajectòria esportiva i al seu
constant esforç per millorar.

Sis podis del CAI al cros de Granollers
ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat diumenge al matí,
un nombrós grup de 46 atletes
del C.A.Igualada Petromiralles, van participar en la 49a
edició del Cros Internacional
Ciutat de Granollers. Les proves comptaren amb una multitudinària participació, amb uns
2.500 atletes inscrits.
En Juvenils, Paula Blasco
s’imposava àmpliament amb
15’57”, sobre 4.000 m. de cursa, seguida d’Elia Ibarra, 7a
amb 16’48”, i de Mar Belenguer, 12a amb 17’13”.
Una altra victòria dels atletes
del CAI era la de Carla Bisbal,
guanyadora en Alevins, amb
4’06”, seguida de Núria Moix,
2a amb 4’11”, sobre 1.000 m.
La victòria per equips era per
a les Cadets, entrant 3a Anna
Torras amb 8’14”, 8a Berta
López amb 8’20”, 16a Jana
Roca amb 8’45”, 18a Laia Planas amb 8’47”, 19a Laia Resa
amb 8’47”, 22a Carla Alemany
amb 8’55”, 28a Laia Moix amb
9’05”, 53a Anna Guzmán amb
10’06” i 67a Anna Escudé amb
11’07”, sobre 2.000 m.
Va sobresortir també el 2n.
lloc en Junior d’Abdessamad
Oukhelfen amb 18’04”, seguit
de Guillem Carner, 11è amb
18’59”, de Raúl López, 22è
amb 19’54”, i del debutant amb
el CAI Antoni Torres, 27è amb

PER PUBLICITAT

93 804 24 51
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Podi de les alevines.

20’17”, per cobrir els 5.500 m.
de cursa conjunta amb els Juvenils, categoria en la que era
28è Marcel Abad amb 20’32”,
seguit dels debutants amb
el CAI Azzdin Hanane, 54è
amb 22’25” i Axl Francia, 61è
amb 23’11”. El CAI era 2n per
equips en Junior.
Cal ressaltar igualment la 4a.
posició en Promesa de Lahcen Ait Alibou, amb 33’28” en
la prova Internacional Promesa/Sènior sobre 10.000 m.
guanyada per Carles Castillejo (Adidas) amb 31’28”, i en
la que era 10è Sènior Albert
Nogueras amb 33’57” i 17è
Promesa José Daniel Morales, amb 38’28”, retirant-se
Iván Alcalá.
Ton Badia era 7è en Infan-

tils, amb 9’43” per cobrir els
2.500 m. de cursa, seguit de
Jan Bisbal 16è amb 10’00”.
Mariàngels Mestre era 8a Promesa amb 34’22” en la cursa
internacional Promesa/Sènior,
en la que es va imposar l’atleta de Kenia Vitaline Jemaiyo
amb 29’48”, sobre 8.000 m.
En Infantils era 9a Marcel·la
Solé amb 4’08”, seguida de
Mar Planas, 19a amb 4’21”,
26a Laura Giménez amb
4’25”, 44a Edit Guzmán amb
4’38”, 49a Mariona Rodríguez
amb 4’41” i 55a Ares Brusau
amb 4’42”, sobre 1.000 m., el
que els donava la 3a posició
per equips.
Laia Alonso era 9a en Benjamines amb 3’02”, seguida
d’Heura Gil, 41a amb 4’03”,
i d’Ares Giménez, 44a amb
4’11” sobre els 750 m. de
cursa conjunta amb els Benjamins, en la que era 20è Pol
Rubio amb 3’02”.
Oriol Alonso era 14è en Alevins amb 5’49”, seguit de Nil
Cabello, 15è amb 5’51”, i de
Joel Giménez, 84è amb 7’19”,
sobre 1.500 m. Gerard Farré era 30è en Cadets, amb
13’38” per cobrir 3.500 m.,
seguit d’Eduard Guzmán, 64è
amb 15’19”, i d’Eric Gutierrez
75è amb 16’46, retirant-se per
indisposició Hamid Darbaoui.
Bernat Planas es va retirar per
lesió en la prova de Veterans.

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)

Pau Puget.

També suposa un honor pel
Club Handbol Igualada, al
mateix temps, pels seus entrenadors, companys d’equip i
membres de la junta directiva,

representa una recompensa i
una validació importants que
demostren el valor del treball
esportiu que es fa a la base
del club.

Resultats del CPP Igualada
TENNIS TAULA / LA VEU

1a Estatal: Ctm Sant Josep
Eivissa 4-Igualada Ctai 2
Desplaçament complicat a
Eivissa, contra un equip molt
competitiu. Tot i fer un bon
partit es va acabar perdent.
Jugaren : Jordi Satorras (1),
Albert K. Matsuoka (1) i Enric
Casado
2a Estatal : Ctt Prat 3 – Cpp
Igualada Ctai 4
Partit molt disputat, amb diverses alternances, resolt finalment a la partida de dobles.
Jugaren : Daniel Luco (2), Roger Domingo (1), Joan Moriana, Luco/Domingo (1)
2a Provincial : Cpp Igualada

Jordi Satorras.

Ctai 2-Vilanova Del Cami 4
Partit de rivalitat comarcal disputat a Les Comes, en el que
la major experiència del equip
vilanoví es va acabar imposant. Jugaren Carles Contreras (1), Miguel Moriana (1) i
Biel Jorba.

Viver de
microempreses
Estàs cansat de treballar
sol a casa?
Lloguem espais per
compartir (coworking)
·Lloguer per
només 150€/mes

· Mobiliari inclòs
· Al centre d’Igualada
· WI-Fi inclosa
· Sala per a reunions,
cursos, tallers
Interessats trucar al
696 233 803
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Els Jocs Esportius Escolars de l’Anoia juguen per La Marató!
F. SALA aleví masculí

JOCS ESCOLARS / LA VEU

Jornada 7
ACADÈMIA IGUALADA 		
MARQUÈS POBLA 		
ESCOLÀPIES A
12
GARCIA LORCA
7
ESCOLÀPIES B
11
CD CAN CLARAMUNT 8

La jornada d’aquest dissabte
dels Jocs Esportius Escolars
de l’Anoia tenen un caràcter solidari, procurant sumar
el màxim d’esforços per col·
laborar conjuntament amb La
Marató de TV3.
Fa 9 anys que el Consell Esportiu organitza aquesta jornada solidaria sota el lema ‘Juga
per la Marató’. durant la jornada de dissabte 12 de desembre, a les diferents pistes on
hi hagi partits s’habilitarà una
guardiola on tothom qui ho
vulgui podrà fer el seu donatiu.
‘No tenim cap objectiu, senzillament volem donar una via
més per a col·laborar amb La
Marató de TV3. Aquest any, la
temàtica de La Marató, creiem
que sensibilitzarà a més persones’ opinen des del Consell
Esportiu.
El dia oficial de la Marató de
TV3 és el diumenge 13 de desembre. Aquest any, es centra
en dues malalties més comunes del que pensem: la diabetis i l’obesitat. Tal com diu l’eslògan de la Marató d’enguany,
‘1 de cada 4 persones tenim
diabetis o obesitat i la meitat
no ho sabem’, per tant, ens
podem fer una idea de l’extensió de les dues malalties i
la importància dels avenços
mèdics.
No és l’única jornada solidaria
dels Jocs Esportius Escolars
de l’Anoia, durant el mes de
febre s’organitza la setmana
de l’Esportista Solidari. Fins
ara es recollia material esportiu que no s’utilitzava i la gent
guardàvem al traster per enviar-lo a l’Àfrica, aquest any
canviem la causa. La jornada
es destinarà a recaptar ali-

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

j
7
7
6
7
4
6
6
6
7
6
6
6

MARISTES
CFS ÒDENA
CFS PIERA
EMILI VALLÈS 6 FS
MONALCO
JOAN MARAGALL
g
5
3
3
3
4
3
2
3
2
2
1
0

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

p
1
0
1
3
0
3
2
3
4
4
4
6

gf
67
66
49
63
43
50
49
48
50
43
37
23

gc
45
46
47
49
21
46
47
44
62
53
59
69

4
9
5
8
PT
18
17
14
14
12
12
12
12
12
10
9
6

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

j
7
6
6
6
6
7
6
5
4
6
6
7
6
6
6

DESCANSA
EEM VILOBÍ
8
MARISTES C
10
MARISTES B
2
AEE PLA MORERES B 1
MONALCO
0
INS PERE VIVES
3
IES ALT PENEDÈS
3
g
5
5
5
5
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
0

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

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

gf
34
34
29
32
35
27
17
17
22
10
25
19
13
15
14

gc
18
14
15
20
16
25
15
13
11
15
37
34
47
34
29

PT
16
15
15
15
12
12
10
7
6
5
5
4
3
3
2

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

j
7
5
6
7
5
5
6
4
6
7

AE SALLENT juv
J. MERCADER A juv
MARISTES
1
ESCOLA ANOIA juv 4
ESCOLA PIA juv
0
g
5
5
4
4
3
2
2
1
1
0

e
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0

p
1
0
1
3
2
1
4
3
5
7

gf
27
45
37
33
19
15
10
14
9
9

gc
21
9
13
26
17
6
24
24
26
52

PT
16
15
13
12
9
8
6
3
3
0

BÀSQUET aleví femení-mixt
Partits ajornats en el seu dia
MONALCO
6 EEM FONT-RUBÍ
MARQUÈS POBLA mx 4 UE SUBIRATS
MONALCO
6 SECC - SALA mx
			
1 ESCOLÀPIES mx
2 UE SUBIRATS
3 EEM FONT-RUBÍ
4 MARISTES
5 MONALCO
6 ESCOLÀPIES
7 SECC - SALA mx
8 FRANGOAL
9 M. POBLA mx

j
6
5
5
6
5
4
4
4
3

g
4
3
3
3
2
2
1
1
0

e
0
2
1
0
0
0
1
0
0

p
2
0
1
3
3
2
2
3
3

10
12
10

gf
54
48
46
53
39
28
30
24
14

gc
42
32
34
43
41
36
34
40
34

PT
14
13
12
12
9
8
7
6
3

BÀSQUET infantil femení
Partits ajornats en el seu dia
MONALCO
2 CB ROQUETES
UE CAPELLADES B 15 CB LLORENÇ

			
1 MONALCO
2 VILANOVA B.E.
3 MARISTES
4 SEA EMILI VALLÈS
5 CB LLORENÇ
6 UE CAPELLADES A
7 ESCOLA ANOIA
8 CB ROQUETES
9 UE CAPELLADES B

j
5
6
6
5
5
5
4
5
5

g
5
4
4
3
3
2
2
0
0

e
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p
0
2
2
2
2
3
2
5
5

gf
171
233
190
180
161
164
144
40
36

0
49

gc
89
153
184
104
119
138
76
192
264

PT
10
10
10
8
8
7
6
5
5

BÀSQUET cadet-juvenil femení
Partits ajornats en el seu dia
BÀSQUET PIERA
31 ESCOLA ANOIA
INS PERE VIVES
33 ELS CAFETERS
JOAN MERCADER
27 CB HORTONENC

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

j
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

g
6
5
5
4
3
2
2
2
1
0

e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p
0
1
1
2
3
4
4
4
5
6

gf
278
230
235
202
196
191
170
183
158
96

gc
114
118
192
162
153
175
208
248
273
296

28
28
41

PT
12
11
11
10
9
8
8
8
7
6

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

MARISTES
MONALCO
MONTCLAR
EMILI VALLÈS 6
EMILI VALLÈS 5
assoc. orient.
11
9,5
10
10
11
8
9
9
10
6,5
9
7,5
11
5,5
9
7
5
8,5
7
6

8
8
TOTAL
20,5
20
19
18
16,5
16,5
16,5
16
13,5
13

POLIS aleví mas. (minihandbol)
Jornada 7
MESTRAL A 		
R.CASTELLTORT A 		
MOWGLI 		
MDP IGUALADA
4
G. CASTELLÀ mx
12
MARIA BORÉS
5
MESTRAL B
12

JESÚS MARIA mx
MARTA MATA
R.CASTELLTORT B
EMILI VALLÈS 5
CASTELL D’ÒDENA
ATENEU mx
GARCIA FOSSAS

		
assoc. orient.
1 MESTRAL B
15
11
2 MOWGLI
11
14
3 MDP IGUALADA
14
10
4 R.CASTELLTORT A
12
10,5
R.CASTELLTORT B
10
12,5
ATENEU mx
9
13,5
7 MESTRAL A
10
11,5
8 JESÚS MARIA mx
6
13
9 MARTA MATA
8
8
MARIA BORÉS
4
12
EMILI VALLÈS 5
15
1
GABRIEL CASTELLÀ mx
7
9
13 CASTELL D’ÒDENA
6
8,5
GARCIA FOSSAS
5
9,5

12
4
11
4

TOTAL
26
25
24
22,5
22,5
22,5
21,5
19
16
16
16
16
14,5
14,5

Trobades per
iniciar-se a la
pràctica esportiva
Des del Consell Esportiu de
l’Anoia s’organitzen Trobades
Esportives Escolars per a les
edats de 5 anys a 7 anys (P5
i categoria prebenjamina), durant alguns dissabtes.
L’objectiu d’aquestes jornades és iniciar a tots els nens
i nenes a la pràctica esportiva.
Cada una de les Trobades proposa uns esports que varien
trobada a trobada. Apostant,
doncs, per una pràctica polisportiva, les matinals esportives
presenten als nens i nenes
participants l’esport en qüestió, que prèviament hauran
practicat a la seva escola. Els/
les participants treballen unes
habilitats motrius diferents en
cada Trobada i, en plena edat
d’aprenentatge, s’ofereix la
possibilitat de gaudir de molts
esports diferents perquè, en
categories superiors, pugui
decidir en quin esport vol aprofundir, sigui per la tècnica demostrada o el plaer durant la
pràctica d’aquell esport.
Aquesta jornada el Consell Esportiu proposa dues Trobades
totalment diferents, una per als
nens i nenes de P5 i una altra
per als prebenjamins. Els primers es reuniran a l’amfiteatre
de Les Comes per gaudir dels
Jocs Tradicionals més destacats i els Prebenjamins faran
minihandbol i el futbol sala.

AGENDA

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

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

CASTELL D’ÒDENA
DOLORS MARTÍ
MONTCLAR B
MONALCO
MOWGLI
4
EMILI VALLÈS 3-4
8
g
5
5
2
3
3
3
2
1
2
1
1
0

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

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

gf
58
53
51
47
43
39
40
40
36
33
26
22

gc
22
27
45
45
33
21
40
56
28
63
50
58

ments que es destinaran als
bancs d’aliments de les poblacions on es disputin els partits
d’aquella setmana.

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

POLIS benj. m. 3-4rt. (futbol sala)

POLIS benjamí m. 3r. (futbol sala)

Jornada 7
JOAN MARAGALL B 		
R.CASTELLTORT B 		
GARCIA FOSSAS 3 		
MARISTES 		
GARCIA LORCA
6
MESTRAL B
8

Jornada 7
CASTELLOLÍ 		
ATENEU 		
R.CASTELLTORT A 		
JESÚS MARIA 		
ACADÈMIA IGUALADA 6
CASTELL D’ÒDENA
7

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

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

DESCANSA
MOWGLI B
GABRIEL CASTELLÀ
MONALCO
ESCOLÀPIES 3
10
DOLORS MARTÍ
8
g
5
4
4
1
2
2
2
0
0
1
1
5
4

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

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

gf
53
56
52
47
42
33
32
34
31
28
24
53
56

gc
27
40
28
49
38
31
32
46
49
52
40
27
40

PT
15
14
13
11
10
9
8
8
7
7
6
15
14

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

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

DESCANSA
MARISTES mx
JOAN MARAGALL A
POMPEU FABRA
ESCOLA PIA
10
EMILI VALLÈS 3-4
9
g
3
4
3
3
4
3
3
2
1
1
1
1
0

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

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

gf
54
48
50
51
40
49
36
39
37
33
31
32
24

gc
38
32
46
45
24
47
28
41
43
47
33
48
52

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

Dissabte 12 de desembre:
Jornada dels Jocs Esportius
Escolars. A les diferents instal·
lacions de les escoles, de 9.00
a 14.00 es disputaran partits.
Trobada P5: Jocs Tradicionals.
A l’amfiteatre de Les Comes
d’11.00 a 13.00.
Trobada Campionat Polisportiu
Prebenjamí. Matinal de partits
de minihandbol i futbol sala.
Torneig de Nadal de Tennis
Taula. Sigui quina sigui la categoria, tots poden participar
al Torneig, a la Sala de Tennis
Taula de Les Comes.
Diumenge 13 de desembre,
XIIIè Cros Pompeu Fabra, a Vilanova del Camí.
Del 14 al 17 de desembre, Jornada del Campionat Comarcal
Futbol Sala d’AMPA.
14/12 a les 21.30: Alta Segarra
– Escolàpies (Pavelló Calaf).
16/12 a les 21.00: Ac. Igualada
-Garcia Fossas (Les Comes C).
17/12 a les 21.00: Vilademàger
– Serra Coll-Bas (Les Comes
C).
17/12 a les 21.00: Garcia LorcaCastell d’Òdena (Garcia Lorca).
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Comença una nova edició a Igualada
del programa “Futbol i Valors”
FUTBOL / LA VEU

El passat mes de novembre
ha començat a Igualada la tercera edició del programa Futbol i Valors, amb la participació d’una trentena d’estudiants
de Secundària dels centres
educatius de la ciutat, el 59%
dels quals són nois i el 41%
noies. Els joves que hi prenen
part participaran fins al mes
de maig en dues sessions setmanals, els dimarts i els dijous
de 18:30 a 20h, i treballaran
l’adquisició de valors a través
de la pràctica de l’esport en
equip. Aquesta és una iniciativa del departament d’Esports
de l’Ajuntament d’Igualada.
El Programa Futbol i Valors
pretén oferir-los la possibilitat
de participar d’activitats lúdiques que els permetin obtenir
els beneficis individuals, físics,
psicològics, socials, ètics i
normatius implícits en la pràctica del futbol i de l’esport en
general.
Lluny de la simple competició,
però, hi ha una important implicació dels educadors que
coordinen el projecte, s’hi estimulen el diàleg i les relacions,
els partits que s’hi disputen no
tenen àrbitre, els equips són
mixtes i sempre ha de marcar
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Diumenge, campionat de
Catalunya de Quadresistència
al Parcmotor de Castelllolí
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

un gol com a mínim una de les
noies de l’equip.
S’utilitza, a més, la filosofia
dels Tres Temps: al primer els
jugadors dialoguen i acorden
les regles del joc d’aquell dia,
al segon disputen el partit i, al
tercer, avaluen el compliment
de les regles i treuen conclusions de la trobada. Els acords i
els temes de diàleg varien en
cada jornada però les normes
del fair play sempre hi són presents.
Una iniciativa d’integració a
través de l’esport
Aquesta iniciativa va néixer
ara fa dos anys per a donar
continuïtat al programa FutbolNet, que havia dut a terme

la Fundació FC Barcelona en
diferents municipis del país
durant el curs 2012/2013.
Després de la bona valoració
d’aquella experiència, el departament municipal d’Esports
va apostar per seguir treballant amb els joves amb una
metodologia similar, basada
també en el Futbol 3.
L’objectiu de Futbol i Valors
passa per afavorir la integració social a través de l’esport,
estimulant en aquells que hi
prenen part la incorporació de
valors com la superació, l’esforç, les relacions interpersonals, la participació, la igualtat
de gènere, el treball en equip
o el respecte als companys.

La Penya Blaugrana d’Igualada, amb el
partit de la Diada del Soci Solidari
ENTITATS / LA VEU

En el marc de la cinquena
edició de la Diada del Soci
Solidari endegada pel FCBarcelona, la Penya Blaugrana
d’Igualada ha fletat dos autocars al Camp Nou per veure
el Barça-Villanovense de setzens de la Copa. La particularitat d’aquests autocars és el
fet que per tercer any la Penya
Blaugrana d’Igualada facilita
anar al Camp Nou a col·lectius
especials igualadins amb risc
d’exclusió social.
Enguany hi han participat la
Fundació Privada Àuria, el
Club Aidar de salut mental, el
Joves del Centre Obert, Creu
Roja Anoia i els joves que participen el programa del Patronat d’Esports “Futbol i Valors”.
També s’han distribuït entrades a l’Associació MPS. Així
doncs, unes cent-cinquanta
de persones han gaudit de la
pluja de gols que el Barça va
marcar al Villanovense, i la
possibilitat de veure alguns
jugadors que normalment no
disposen de gaires minuts en
partits oficials. Més enllà del
terreny de joc, el protagonis-
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me també era a la graderia, a
on un públic no habitual s’ho
va passar d’allò més bé, cridant, animant i fent l’onada.
Enguany diferents factors han
fet possible que l’assistència
al Camp Nou hagi estat la
més alta de les cinc edicions
de la Diada del Soci Solidari
que s’han realitzat. El primer
un horari més racional, amb
l’inici del partit a les 20h, i després també la iniciativa “Tots
som solidaris” del FCBarcelona que ha alliberat tots els
abonaments dels socis per
aquest partit. A part doncs del
propi FCBarcelona, cal agraïr també la predisposició de

Creu Roja a facilitar-nos les
entrades necessàries. I als
voluntaris de la nostra entitat
que s’encarreguen de l’organització i el transport gratuït
dels col·lectius anteriorment
mencionats.

Lluís Mir
Pardo
ADVOCAT
Retir, 40 , 1r Pis. Igualada
Tel. 93 237 42 01
luismir@icab.es
www.lmabogadosbarcelona.com

El diumenge es disputarà la
Final del Campionat de Catalunya de Quadresistència
al circuit de Offroad de Parcmotor amb la col.laboració de
Moto Club Igualada. Els pilots
han disputat fins al moment 4
proves per tot el territori català, arribant a Castellolí amb
unes classificacions molt estretes en les dos categories
de Campionat de Catalunya
Q1 i Qamateur, i algú més relaxada, però no del tot, en la
Cursa Social dels participants
de Q Super-Amateur.
El format de cursa del Campionat de Catalunya es de dos
mànigues de 45 minuts, separades per les dos mànigues
de 20 minuts de les curses
socials. Podrem gaudir d’un
gran espectacle en el que hi
podrem veure els millors pilots
de la península en la seva lluita pel Campionat 2015. Entre
ells hi figura el pilot del Moto
Club Igualada, Dani Vilà, actualment Campió d’Espanya
de Quadcross, que es troba
a 4 punts del líder provisional,
Guillem Ullastres, i darrera
seu, a tant sols 2 punts de diferència Oriol Vidal, en la categoria reina de Q1.
A Qamateur Albert Dominguez lidera la classificació,
però a tant sols 3 punts hi trobem a Alex Bové i a 11 punts
d’aquest, Mario Gajón, pilot
vingut de terres aragoneses.
I en la prova social de QSuper Amateur destinada a pilots
que s’inicien en competició,
Pierre Aupetit ha aconseguit
tenir una còmode avantatge
de 36 punts sobre el segon
classificat Lluís Quer i a 24
punts més Marc Chaume en la
tercera posició, amb dos pilots
a tant sols 1 punt de diferència

darrera seu: Patrick Costy i Isidre Jané.
Horaris:
De 8 a 8:45 h.: Verificacions
administratives i tècniques
9h.: Breefing pilots
De 9:15 a 9:30h.: Entrenaments Súper-Amateurs
De 9:40 a 10:10h.: Entrenaments Campionat Catalunya
De 10:25 a 10:45h.: 1a Màniga Súper-Amateurs
De 11 a 11:45h.: 1a Màniga
Campionat de Catalunya
De 12 a 12:20h.: 2a Màniga
Súper-Amateurs
De 12:35 a 13:20h. : 2a Màniga Campionat de Catalunya
A les 13:45 h. Entrega de trofeus cursa
A les 14:00h Entrega de Trofeus Final Temporada

ES BUSCA ASSESSOR
COMERCIAL
Es busca assessor comercial experimentat i
dinàmic per a posició amb un enorme potencial de creixement. Captació, assessorament i
fidelització de clients.
Es valorarà bona presència i experiència com
a venedor . Imprescindible vehicle propi.
Si estàs interessat envia el teu
CV a l'adreça de correu:
rrhh@pymesolutions365.com
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L’Aqua Igualada perd en el seu millor partit, a Bigues i Riells (3-2)
HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

Vibrant,
trepidant,
intens,
emocionant... aquests serien
alguns dels adjectius que podrien definir el partit d’aquest
cap de setmana entre el CHP
Bigues i Riells i l’AQUA Igualada. Malauradament per a les
anoienques, el partit fet no es
concretava en punts a favor.
Però sens dubte, les igualadines estan en el camí bo i els
punts arribaran si segueixen
amb la mateixa complicitat,
intensitat i treball de les darreres setmanes. No hi ha altra
opció.
Reapareixia en aquest partit, i a l’equip titular, la Ivonne
Copoví, absent les darreres
jornades per lesió que, finalment, ha driblat la intervenció
quirúrgica després d’una bona
evolució.
El matx començava amb molta concentració per a ambdós
equips. El primer tram de la
primera part era de domini local davant d’un AQUA Igualada ben posicionat i amb la portera igualadina Mònica Ferrer
refusant sense problemes les
poques opcions vigatanes.
L’AQUA Igualada s’anava
fent amb el partit i tancava a
les locals dins la seva àrea a
mesura passaven els minuts.
En una pèrdua de bola de les
igualadines en atac, i intentant sortir el Bigues del seu
camp, una Sofia molt murri
recupera i pispa la bola per
darrera la porteria local i assisteix a la Raquel Bernadas

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

que no perdona i avança a
les igualadines al marcador
(0-1). Un gol que feia justícia
al què s’estava veient. Era el
minut 17 i semblava que amb
aquest marcador s’arribaria al
descans.
Però a sis segons del descans, una jugada personal de
la Laura Carrillo posava l’empat al marcador al final dels
primers vint minuts (1-1).
Quedava tota la segona part
i les igualadines tenien arguments i raons per guanyar els
tres punts.
La segona part començava
amb més intensitat. Ambdós
equips sabien que els punts
es decidirien per detalls.
Al minut dos de la segona part,
el Bigues s’avançava al marcador gràcies a un altre gol
de la Laura Carrillo després
de culminar amb solvència un
contraatac local (2-1).
La intensitat del partit es reflectia també en el marcador de
faltes 8-9. Un minut després
del gol les igualadines arribaven a la falta deu. Les locals
tenien l’opció d’augmentar la
diferència. La Laura Carrillo
tenia aquesta oportunitat i la
de marcar el seu tercer gol
particular de la tarda. Però en
aquesta ocasió la bola picava
al pal i el marcador no es mouria en aquesta ocasió clara.
Al minut sis (a 14 minuts pel
final) l’àrbitre assenyalava la
falta nou del Bigues. Les igualadines ja en portaven onze.
Les locals intentaven allargar les seves possessions en

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

Les igualadines van fer un gran partit a Bigues i Riells, malgrat el resultat.

atac, però la pressió igualadina es transformava en diferents opció a la contra. L’Elba,
la Sofia, la Raquel, la Meri,
van tenir vàries opcions de
marcar. Fins i tot l’àrbitre, el
Xavier Buixeda, va anular un
gol de la Raquel per peus involuntaris de la igualadina. La
portera local alemanya, Cristina Klein, tenia molta feina.
Les igualadines estaven abocades a l’atac, però en una jugada personal aïllada, la Marta Borràs posava el tercer gol
favorable al Bigues. Quedava
encara un món, nou minuts
(3-1).
El partit es trencava per moments. La pressió igualadina
es concretava en ocasions
que seguien sense concretarse. S’agafaven riscos en defensa que permetia al Bigues
alguna ocasió clara.
Faltant poc més d’un minut, i
tot i la intensitat defensiva del
Bigues, l’àrbitre (molt casolà)
va assenyalar, per fi, la desena falta de les locals. La falta
directa favorable a les igualadines l’executava la Raquel
Bernadas. Un parell de ganxos i gol per sota del cos de la
portera alemanya (3-2).
El darrer minut va ser “infernal”. L’equip igualadí alternava la posició de portera amb

una altra jugadora. Moments
vibrants que bé mereixien un
gol més per a les d’Igualada
que es van buidar a la pista
oferint un gran espectacle hoqueístic i hagués suposat un
merescut punt.
Però l’àrbitre va voler el seu
protagonisme particular i assenyalava, a quatre segons
del final del partit, la quinzena falta (cinquena del segon
cicle) de les igualadines... La
falta directa, favorable a les
biguetanes i executada per
la Marta Borràs, l’aturava la
talentosa portera igualadina
Mònica Ferrer. Que tot i la derrota va ser una de les grates
protagonistes del partit.
Molt bon partit doncs de les
noies de Harry Mora i Raül
Ramírez que no es va transformar en punts però que de
ben segur continuaran sumant
ben aviat per classificar-se per
a la Copa de la Reina.
El proper partit d’OKlliga serà
ja l’any que ve, el dia 9 de gener l’AQUA Igualada es desplaçarà a Terrassa per enfrontar-se contra l’SFERIC, en el
tram final de la primera ronda
que en determinarà les classificats a la Copa de la Reina. En aquests moments, les
igualadines tenen la classificació a tres punts i una victòria a

FUTBOL SALA / LA VEU

100€ + lot de nadal i 3r. Trofeu
+ 50€ + lot de Nadal, trofeu al
millor jugador i trofeu al millor
porter.
Les inscripcions és poden
fer a través del correu electrònic
f.s.montbui@hotmail.
com, al telèfon 616760933 o
619642961 o a la botiga Esports Garcia. La data màxima
per inscriure’s és el dia 24 de
desembre i el preu de l’inscripció és de 80€.

OK Lliga Femenina
Jornada 9
Santa Maria del Pilar - Palau de Plegamans 		1-5
Hostelcur Gijón - Sferic Terrassa 		6-4
CHP Bigues i Riells - AQUA Igualada FHCP 		3-2
CP Alcorcón CAT’s Best - Citylift Girona CH 		3-3
Maheco Cerdanyola CH - CH Mataró 		0-2
CP Voltregà - CP Vilanova 		4-2
CP Manlleu - CP Las Rozas 		2-0
CP Voltregà - CP Las Rozas * 		6-0
PT
1. Voltregà
25
2. Manlleu
24
3. Palau Plegamans 20
4. Bigues i Riells
19
5. Hostelcur Gijón 18
6. Las Rozas
16
7. Sferic Terrassa 15
8. Mataró
13
9. Cerdanyola
12
10. Igualada FHCP 10
11. Vilanova
8
12. Citylift Girona
8
13. Alcorcón
7
14. Santa Maria Pilar 0

VÀLID DURANT TOT EL 2015
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.

El proper dissabte dia 2 de
Gener i dins el programa de
les festes de Nadal de Santa
Margarida de Montbui, el FS
Montbui organitza el 1r Torneig de Reis de futbol sala.
L’hora de començament dels
partits serà a les 9 hores i durarà fins a les 8 del vespre, i
és disputarà la final de la competició al pavelló montaQua.
Hi hauran premis per als tres
primers classificats, 1r. 150€
+ trofeu + pernil, 2n. trofeu +

g
8
8
6
6
5
4
5
4
4
3
2
2
2
0

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

p
1
1
2
3
1
4
5
4
6
6
5
5
6
10

gf
43
33
31
22
35
20
26
17
18
23
25
15
15
10

gc
17
13
14
21
22
22
22
27
19
34
33
26
22
41

Terrassa seria molt important.
CHP Bigues i Riells
Cristina Klein -P-, Sara Cristòfol, Gemma Cristòfol, Judith Milla i Marta Borràs (1).
També Laura Carrillo (2),
Gemma Camp, Claudia Argemí i Helena Saldaña -P-.
Entrenador: Juan Marcos
“Txiki” Carmona
AQUA Igualada FHCP
Mònica Ferrer -P-, Elba Garreta, Laura Salvador, Clara
Ferrer i Ivonne Copoví. També Sofia Ramírez, Raquel
Bernadas (2), Meritxell Martínez i Laia Navarrete -P-.
Entrenadors: Raül Ramírez i
Harry Mora.

Torneig de Reis del Futbol Sala Montbui

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

j
10
9
10
10
9
12
10
9
10
10
9
9
9
10
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L’igualadí Bernat Jaume cau
a Berlín amb el 67è del món
ESQUAIX / LA VEU

El jove anoienc Bernat Jaume
és va desplaçar a Berlin per
jugar el Airport Xmas Challenger PSA 5K.
El rival de torn era davant el
suís Reiko Peter, 67 del món.
L’igualadí va caure per un
apretadíssim 8-11, 11-6, 9-11,
9-11. L’anoienc el va tenir en
moltes fases del partit, però
l’helvètic amb moltes hores de
vol, va resoldre el partit en les
fases finals de cada joc.
Lliga catalana
En una nova jornada de lliga
de 2a i 3a categoria, l’equip de
2a va empatar a dos davant el
Nat’s de Manresa i el de 3ª ho
va fer amb el DIR Campus.
A 2ª, Joan Llorach va cedir el
primer punt davant David Llibre per 8-11, 3-11, 1-11, Rafa
Sánchez també va ensope-

gar amb Jordi Nova per 7-11,
8-11, 7-11, però en un gran
final d’eliminatòria, Toni Jiménez va resoldre davant Joan
Casahuga per 14-12, 2-11,
11-8, 4-11, 11-8 i Luís Fernàndez davant Toni Reillo també
per 3-2, 11-3, 4-11, 11-9, 7-11,
11-9.
A 3a, davant el Dir Campus
derrota de Nacho Fajardo 2-3

davant Xavi Simon amb 1012 al cinquè set, Ton Colom
tampoc va poder donar el punt
caient amb Massimo Milesi
per 3-0. Però com en el cas de
l’equip de 2ª, gran final amb
victòries de Dani Zaragossà
davant Roger Capdet i Carles
Sánchez davant Holguer Kirgis, tots dos per 3-0.

Atletes anoiencs a la cursa de
muntanya de Fontpineda, a Pallejà

Acord de La Veu de l’Anoia amb
el Club Bàsquet Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

La Veu de l’Anoia i el Club
Bàsquet Igualada signen un
conveni de col·laboració en
virtut del qual el Club gaudirà
d’una pàgina setmanal a on, a
més a més dels resultats dels
equips, es podran llegir fets
noticiables i entrevistes. Per la
seva banda, el diari comptarà

Albert Moreno (CAI), vuitè al
triatló de Bahrain

MUNTANYA / LA VEU

TRIATLÓ / LA VEU

El dissabte 28 novembre, s’ha
celebrat a Pallejà la cursa de
Muntanya de Fontpineda, ja
un referent en la seva 3a edició per la duresa del circuit,
820m. de desnivell concentrats en tan sols 9km dels
12km. del recorregut, amb
percentatges de fins al 50%,
tots en trialeres de roca tallant
i solcs perillosos llaurats per la
climatologia. S’hi podien veure baixades vertiginoses sense estabilitat i perilloses, on la
concentració i la vista contínua
juguen un paper important. Un
circuit exigent, amb la presència d’especialistes provinents
de tot Catalunya. Hi participaren tres atletes de l’Oro di
Napoli d’Igualada, Gaetano
Sciandra, Josep Pont Morros

Dissabte 5 de desembre els
igualadins del CAI triatló Petromiralles Albert Moreno i
Bernat Vinyals van participar
al triatló internacional Ironman
70.3 de Bahrain. L’organització degut a les males condicions de la mar va suspendre
el tram de natació convertint
la prova en un duatló on els
participants van fer 90 km
de ciclisme i 21 km de cursa
a peu. L’Albert després d’un
gran tram de ciclisme ha una
mitjana de 44km/h i una gran
cursa a peu amb 1h14m va
aconseguir una brillant 8ena
posició de la general en una
prova amb un gran nivell de
triatletes internacionals.
Per altra banda en Bernat Vinyals, seguint amb la bona

i Fabio Marini, aconseguint
aquest últim un podi com 2n
Màster, a 30 segons del guanyador. Va patir una caiguda
que l’ha penalitzat en 3 minuts
per a fer-se el necessari em-

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

benat, podent acabar la cursa
satisfactòriament. Un altre atleta de la UECAnoia, Ismael
Molina Escribano, va obtenir
també una molt bona posició.

amb presència a la samarreta
de joc del primer equip masculí, una pancarta a la pista
de Les Comes i més protagonisme a les xarxes i web del
Club. Han signat l’acord Pia
Prat, Directora General de la
Veu de l’Anoia, i Roger Casellas, President del CBI.

EL BRUC
24 HORES

Bernat Vinyals i Albert Moreno, a Bahrain.

progressió d’aquest final de
temporada va tornar a fer una
molt bona cursa de menys a
més que li va permetre finalitzar en una magnífica 42ena
posició de la seva categoria,
tot i patir una caiguda en bici
es va poder recuperar i finalitzar la prova amb molt bones
sensacions i fent una gran remuntada en la cursa a peu.

· MENJADORS PRIVATS
· MENÚS INFANTILS
· MENÚS PERSONALITZATS PER A
GRUPS

CAFETERIA
QUERALT
AUTOVIA A2 KM 567 08294 EL BRUC
(Barcelona)
TEL.93 7710472 - 93 7710327
www.eselbruc.es
reserves@eselbruc.es

· BANQUETS I CELEBRACIONS
· PLATS PREPARATS PER EMPORTAR
· SERVEI DE CÀTERING

Per festes DINARS i SOPARS per grups
MENÚS PERSONALITZATS
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Especial Salut

Dificultats de l’aprenentatge
escolar

Què significa el terme dificultats d’aprenentatge? Què
és i què pot comportar tenir
dificultat per aprendre les diferents matèries que ens exposen a l’escola? Podríem
definir-ho com un conjunt de
factors que fa que l’alumne no
pugui assolir certs continguts
o competències que demana
el currículum escolar en una
edat determinada. Les causes
poden ser múltiples: des de
disfuncions cerebrals, falta de
motivació, problemes a la llar
familiar, fins a no tenir cap interès la matèria per al nen....
cada persona conformaria un
problema diferent.
Aquestes causes poden ser
intrapsicològiques
(procés
maduratiu més lent, falta de
motivació, problemes en el
sistema nerviós, dificultats
cognitives etc.) o interpsicològiques: entorn social i familiar
o, dins del context escolar, el
desajustament entre allò que
es vol que l’alumne aprengui
i el que l’alumne sap prèviament (ZDP), entre d’altres.
Les dificultats d’aprenentatge
en l’alumne es poden donar
en una o en varies àrees curriculars, de manera que hauran de ser detectades pel personal docent i posteriorment
avaluades de manera més
concreta pels professionals
encarregats d’analitzar aque-

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta
C/ Sant Cristòfol, 46
Despatx 14
08784-Piera
615075736
gloriapsi3@gmail.com

lles dificultats que sorgeixen.
Hem d’anar en compte i no
banalitzar la qüestió ja que
també pot arribar a ser utilitzat
com una mena d’etiquetatge
per caracteritzar a un determinat alumne/a que té problemes per aprendre/comprendre
els continguts curriculars en
una situació educativa concreta i temporalment acotada.
Compte amb les frases: “A
aquest alumne li costa aprendre....” . “Aquest alumne va
retardat respecte a la resta de
la classe...”. A aquest alumne
li costa llegir i escriure...”
L’ideal per intervenir en aquesta situació seria poder establir
un context de col·laboració
entre l’assessor psicoeducatiu
i el mestre. Mitjançant un anàlisi de dades amb instruments
específics s’hauria de valorar
quin és el grau de dificultat
de l’aprenentatge i l’àrea on
s’identifiquen aquests problemes (matemàtiques, ciències,
llengües....)
Cada alumne és únic i, és clar,
té el seu ritme d’aprenentatge i les seves circumstàncies
per fer-ho en el seu dia a dia.
Tenint en compte aquestes
premisses es va arribar a la
conclusió que el model més
adequat per tractar les dificultats d’aprenentatge ve a ser
el constructivista. Simplement
es demana la col·laboració i
coordinació entre els diferents
professionals i, molt important,
la implicació total de la família.
Si no hi posem remei, en els
casos més greus, pot acabar
afectant l’autoestima i l’autoconcepte de l’alumne.
Montse Martí i Muñoz
Psicòloga General Sanitària

El consum de tabac a la UE ha baixat 2 punts
percentuals des del 2012 tot i que encara hi ha
un 26 % d’europeus que fuma
Una enquesta de l’Eurobaròmetre revela que el consum
de tabac a Europa tendeix a
disminuir. La caiguda respecte
del 2012 és de 2 punts percentuals (un 26 % en lloc d’un
28 %). La franja d’edat que
ha experimentat el major descens (4 punts percentuals) és
la dels joves de 15 a 24 anys
(un 25 % en lloc d’un 29 %). El
consum de tabac encara varia força d’un país a un altre:
els percentatges més baixos
els trobem a Suècia (11 %) i
Finlàndia (19 %) i els més alts
a Grècia (38 %) i Bulgària (35
%). D’altra banda, el 59 % dels
fumadors han intentat deixar
de fumar i un 19 % d’ells ho
han fet durant els últims dotze
mesos. Pel que fa a la cigarreta electrònica, actualment
el 12 % dels europeus ja l’ha
feta servir davant de només
el 7 % el 2012. El 67 % d’ells
declaren voler reduir o deixar
definitivament el consum de
tabac. Tot i així, només el 14
% dels usuaris de cigarretes
electròniques han aconseguit
deixar de fumar d’aquesta manera, la qual cosa demostra
que aquest mètode no és gaire eficaç per deixar de fumar.
Cigarreta electrònica
L’enquesta de l’Eurobaròmetre revela xifres interessants
pel que fa a la cigarreta electrònica, un producte relativament nou. L’han provada un
12 % dels europeus, però actualment només la fan servir
un 2 %. S’ha produït, doncs,
un augment claríssim des
del 2012, any en què l’havien provat un 7 % i només la
feien servir un 1 %. Els joves
europeus són més propensos
a provar‑la ara que abans, és
a dir, un 13 % dels compresos
entre els 15 i els 24 anys i,
en canvi, només un 3 % dels
majors de 55 anys. Si els europeus es passen sovint a la
cigarreta electrònica per reduir o aturar el consum de tabac
(67 %), només un 21 % dels
fumadors han aconseguit reduir‑ne el consum gràcies a
aquest estri i només un 14 %

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

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

ho ha pogut deixar del tot.
Exposició al fum del tabac
A bars i restaurants continua
disminuint l’exposició al fum
del tabac. Només un 12 %
dels enquestats declara haver
estat exposat al fum del tabac
en algun restaurant durant l’últim any (en comptes del 14 %
el 2012) i un 25 % en algun
bar (en comptes del 28 % el
2012). A més, el 73 % dels
treballadors europeus ja no
estan mai o gairebé mai exposats al fum del tabac en els
seus llocs de treball.
Percepció del públic
La majoria dels europeus està
a favor del fet que es prenguin mesures restrictives del
consum de tabac i de l’ús de
cigarretes electròniques. Per
exemple, el 70 % es declara
a favor de millorar la traçabilitat dels productes del tabac
per reduir-ne el comerç il·lícit
encara que això pugui encarir
el preu del tabac; aquest és,
precisament, el tema del Dia
Mundial sense Tabac d’enguany. Pel que fa a la percepció del perill que en tenen els
europeus, el 32 % considera
que el percentatge de nicotina
i de quitrà són els millors indicadors del nivell de nocivitat i
el 12 % els additius. I pel que
fa a la cigarreta electrònica,
el percentatge d’enquestats
que la consideren nociva ha
augmentat en només un parell
d’anys i ha passat del 27 % al
52 %.
Publicitat
En els últims dotze mesos,
quatre de cada deu enquestats han vist publicitat o campanyes de promoció del tabac,
especialment en els punts de
venda (39 %) i a tanques o
cartells publicitaris en els espais públics (30 %).
Rerefons
El tabac, que provoca cada
any la mort d’unes 700 000
persones, és la primera causa
de morts evitables a la UE. La
UE duu a terme una política

global de lluita contra el tabac,
que inclou una normativa sobre la publicitat i el patrocini
del tabac o dels productes del
tabac i ajudes per als Estats
membres perquè facin campanyes de sensibilització pública
com ara la duta a terme per la
Comissió Europea: «Els ex fumadors no hi tornen»[1].
El 3 d’abril del 2014 la UE va
aprovar la Directiva 2014/40/
UE sobre productes del tabac,
que estableix normes en matèria de fabricació, presentació i venda de productes del
tabac i productes relacionats,
que entrarà en vigor en els Estats membres a partir del mes
de maig del 2016. Aquesta
Directiva fa referència a les cigarretes, al tabac de cargolar,
al tabac de pipa, als puros, als
purets, als productes del tabac
sense combustió, a la cigarreta electrònica i als productes a
base d’herbes per fumar.
Concretament, la dita Directiva prohibeix la incorporació
d’aromes, imposa advertiments sanitaris amb text i
imatges que cobreixin el 65
% de la part anterior i posterior dels paquets de tabac i de
tabac de cargolar, prohibeix
l’aparició de qualsevol mena
de missatge publicitari o enganyós en els productes del
tabac i estableix un sistema
europeu d’identificació i traçabilitat per lluitar contra el
comerç il·lícit de productes del
tabac.

Dr. J. L. Nicoletti Albanesi
Obstetrícia · Ginecologia
Teràpia del dolor
Hores convingudes
Passeig Verdaguer, 141 08700 Igualada
Tel. 93 803 11 45 - 93 801 73 63 - 609 71 02 40
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Eduard Estivill: ‘De la qualitat del son
depèn la qualitat de la nostra vida’
La seva màxima és ‘dormir
bé és viure millor’. El Doctor
Eduard Estivill manté des de
fa dècades una activitat molt
intensa a l’entorn de la seva
especialitat, la lluita contra
els trastorns del son. El seu
objectiu principal és ajudar a
les persones a dormir adequadament perquè assoleixin una
millor qualitat de vida.
Per què és tan important
dormir bé?
El son és un taller de reparació, restauració i memorització. Sense dormir no podríem
estar desperts. Si arribem als
90, haurem dormit 30 anys de
la nostre vida. Dormiren 30
anys per poder estar 60 anys
desperts. No hi ha vida sense
dormir.
Socialment, li donem prou
importància?
Encara hi ha molt desconeixement per part de la població
en general, sobretot en els joves que pensen que dormir és
perdre el temps. Però a poc a
poc la gent es va conscienciant de que és molt important, i
de la qualitat del son depèn la
qualitat de la nostra vida.
Quines són les millors pautes per dormir sana i correctament?

El son no ve de cop. S’ha de
preparar. Dues hores abans
d’anar a dormir, com a mínim,
cal desconnectar de les xarxes socials, apagar el mòbil,
fer una activitat relaxant que
no tingui res a veure amb la
feina i sopar poc.
Quina quantitat d’hores són
les més recomanables?
Entenent que el son és un taller, les hores de son estan en
funció de l’edat. Un nen de 4
o 5 anys, que es mou molt durant el dia i aprèn molt, necessita que el taller del son duri
almenys 12 hores. Un adolescent necessita 9 hores; un
adult, 8; i un adult gran, a partir dels 65 anys, amb 6 hores
en pot tenir prou.
Quin paper juguen els somnis?
En una fase del nostre son, la
que s’anomena fase REM, es
configuren el somnis. Són una
barreja d’informació guardada
en el nostre cervell, que es
mescla sense coherència. Per
recordar els somnis ens hem
de despertar. Per això, la gent
que dorm malament, i es desperta més vegades, recorda
més els somnis.
Com estan incidint les noves tecnologies en la quali-

tat del son?
Totalment i per dues raons.
Primer perquè ens treuen hores de son. Segon, perquè la
llum que rebem dels mòbils i
tabletes fa que el cervell no
segregui melatonina, la substància que ens ajuda a dormir.
Per què considera especialment clau el son dels més
petits?
Perquè mentre dormen, el cos
fabrica hormones essencials
per créixer, com ho és l’hor-

mona del creixement, i perquè
també mentre dormen construeixen mes connexions en el
cervell que faran augmentar el
seu coeficient intel•lectual.
Com ha evolucionat el Mètode Estivill al cap dels anys?
Anem descobrint coses. Encara està totalment vigent per
ensenyar a dormir als nens a
partir dels 6 o 7 mesos. Però,
ara, en el “Duérmete niño, versión actualizada (2014)”, que
va sortir el novembre passat,

hem incorporat noves investigacions per ensenyar a dormir
als nens des del primer dia de
vida.
Quins són els reptes més
immediats de la seva fundació?
Aprofundir amb les investigacions sobre els temes que les
indústries no els interessa.
Sobretot sobre el son dels treballadors a torns, i el son de
les persones discapacitades.
Ramon Teixidó

La fruita i la verdura, font d’antioxidants
La fruita fresca i la verdura ens
aporten substàncies antioxidants que protegeixen el nostre organisme, davant malalties, com els refredats, i també
per lluitar contra els radicals
lliires que són els causants
de l’envelliment de les nostres
cèl·lules, si bé és cert que el
pas del temps és ineludible.
Segons els experts en nutrició,
una dieta rica en antioxidants
hauria d’incloure un mínim de
8 peces diàries de fruites i de
vegetals. Amb aquesta alimentació, el nostre organisme
s’assegura les aportacions de
vitamina C, vitamina E i betacarotènecessàries.
La vitamina C és un poderós
antioxidant que intervé en
l’activació de les funcions de
totes les cèl·lulees. A banda
d’aquest fet, també contribueix en la formació de defenses
contra les infeccions. L’Organització Mundial de la Salut
aconsella el consum de 30
mg diaris de vitamina C, que
s’aconsegueixen, per exemple, amb el consum d’una taronja al dia. També són rics en

aquesta vitamina el kiwi, els
pebrots, la col, les maduixes i
les llimones, entre d’altres.
La vitamina E protegeix les
cèl.lules contra l’envelliment i,
entre d’altres facultats, també
facilita el bon funcionament
del sistema nerviós i intervé
en la formació de les cèl·lules
reproductores. La vitamina E
la trobem, principalment, en
els cereals, els olis vegetals i
en els fruits secs.
El betacarotè és una variació
de la vitamina A i es troba en
els vegetals de color, com les
pastanagues, els espinacs ...
La seva funció principal és la
formació i el manteniment de
les cèl·lules que recobreixen

• OFTALMOLOGIA GENERAL I INFANTIL

CENTR

E O F TA L M O L Ò G I C
DR. ASENSI

• OPTOMETRISTA I ENTRENAMENTS VISUALS
• CIRURGIA AMBULATÒRIA: CATARACTES, RETINA, GLAUCOMA.
• CIRURGIA REFRACTIVA: MIOPIA, ASTIGMATISME I HIPERMETROPIA

EL CENTRE DE DIA

L’ESTADA

• Personal especialitzat i qualificat • Servei d’infermeria
• Servei a domicili • Higiene personal
• Dietes equilibrades • Jardí amb sol tot el dia
• Horaris flexibles

• LÀSER, OCT (edema macular degut a l'edat).
C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel. / Fax 93 804 29 00 - IGUALADA

la pell, els ulls, la boca i els òrgans interns.
Altres aliments que també
contribueixen a seguir una
dieta saludable i que frenen
el procés d’envelliment de les
cèl·lules són els làctics, que
milloren la salut dels ossos;
els cereals, que augmenten
els índex de minerals i que faciliten el trànsit intestinal gràcies a la fibra; l’aigua, que tot
i que no és un aliment sí que
ajuda a depurar el nostre cos;
els llegums, que aporten minerals i fibra, i l’all, que estimula
el sistema immunitari i redueix
els nivells de colesterol.

c/ d’Òdena, 119 - 08700 IGUALADA -

Tel. 93 803 96 23

Centre col.laborador de:
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials
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APARELL DIGESTIU

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

PODOLOGIA

DERMATOLOGIA

OFTALMOLOGIA

DR. JORDI GRAELLS I
ESTRADA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

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

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia
Oftalmologia general

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

.Quiropòdies

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

(ungles, durícies, ulls de poll...)

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

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ODONTOLOGIA
CLÍNICA DENTAL
ANOIA

Nutricionista al teu servei

www.movimentomediterraneo.com

ESPECIALISTES:

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

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

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

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

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

Més info: 654 50 97 81

AUDICIÓ

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

ORTOPÈDIA
ALMENAR

ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA

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

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

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

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

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i de sorolls fets a mida
-Reparació d’audiòfons de totes les marques
-Personal titulat
Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90
08700 IGUALADA

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

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga
EMDR - Resolució del trauma pel
moviment ocular.
Diagnòstic i tractament dels trastorns
de la personalitat, i de l’estat d’ànim.
C. Garcia Fossas, 2, 2n, 1a
(cantonada Rambla / Pl. Creu)
Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com
dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

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

CIRUGIA LÀSER

- Neuropsicologia infantil.
- Logopèdia.
- Trastorns de la parla i la lectoescriptura.
- Diagnòstic, psicoteràpia i tractament
psicològic.
- Reeducació de la veu i quequeig.
- Medicina i Psicologia.
- Psicologia.
C. Indústria, 1
- Nens i adults
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

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

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

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

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

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

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

PILAR ARBÓS AIXALÀ

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

LAIA TEROL JULIAN

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

Consells

Núria Torres Riba.
Nutricionista i dietista

www.movimientomediterraneo.com

Els 9 aliments més
antiinflamatoris
Si ets dels que pateixes artritis,
tendinitis, colitis ulcerosa, flebitis… Pren nota! Et proposem
un llistat d’aliments amb gran
capacitat
antiinflamatòria.
Pren 2 cullerades soperes de
llavors de lli a diari! Afegeixles a l’amanida, a cremes o
brous, a sucs… Però, cal moldre-les per tal d’incrementar
l’absorció del seu contingut
en omega 3. Consumeix peix
blau de 3 a 4 cops per setmana!, ja que és ric en omega
3. Les principals fonts d’omega
3 són els peixos com el salmó,
la tonyina, el verat, el seitó, les
sardines... En cas de no ingerir
la quantitat de peix blau recomanada, pots suplementar-te
amb perles de Krill.
Potencia el consum d’algues!
Inclou-les a la teva alimentació
a diari. Incrementa el consum
de nous! Assegura 1 grapat a
diari.
I no oblidem la rellevància de
la cúrcuma, un potent antiinflamatori, útil per tractar
patologies inflamatòries. Seria
ideal consumir almenys 5
grams de cúrcuma al dia, equivalents a una culleradeta de
cafè. Però, per tal garantir l’òptima absorció a nivell intestinal s’ha de barrejar amb pebre
negre i oli d’oliva o de lli. Tanmateix, la seva eficàcia també
es veu incrementada si es pren
juntament amb té verd.
Finalment recalcar el paper de
la bromelina, un enzim que
es troba en el cor de la pinya
amb gran propietats anti-

inflamatòries. I no oblidis
utilitzar oli d’oliva verge
extra.

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

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 Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada rep dissabte
“Neus Català, un cel de plom”, amb Mercè Arànega
L’obra arriba coincidint amb l’Any Neus Català, impulsat per l’Institut Català de les Dones
amb motiu del centenari del seu naixement
TEATRE / LA VEU

El Teatre Municipal l’Ateneu
d’Igualada tanca la temporada
teatral 2015 amb Neus Català, un cel de plom, dirigida per
Rafel Duran, amb dramatúrgia
de Josep Maria Miró i interpretada per Mercè Arànega. L’espectacle, que és una adaptació teatral de la novel·la de
Carme Martí sobre la vida de
Neus Català, vol ser un viatge
a través de la memòria i un homenatge al sacrifici i a la lluita
d’una dona compromesa amb
la justícia, les llibertats democràtiques i la defensa dels
drets humans. Aquest monòleg es representarà el proper
dissabte, 12 de desembre, a
les 21h.
L’obra arriba a Igualada coincidint amb l’Any Neus Català,
impulsat per l’Institut Català de les Dones amb motiu
del centenari del naixement
d’aquesta supervivent dels
camps d’extermini nazis. Les
entrades es poden comprar al
Punt de Difusió Cultural i Turística (c/ Garcia Fossas, 2)
de dimecres a divendres, de
19 a 21h, i el dissabte d’11 a
14h. També una hora abans a
la taquilla del teatre, al Passatge Vives. Les entrades tenen

un preu de 15 i 12 euros, amb
descomptes per a diversos
col·lectius. També es poden
comprar a www.ticketea.com.

Neus Català, cent anys de
lluita per les llibertats
La vida de Neus Català i Pallejà (Els Guiamets, 1915), la

Diumenge, al Museu de la Pell, Cultura en
Família proposa el film “La Bella i la Bèstia”
CINEMA / LA VEU

Diumenge, 13 de desembre,
a les 12h, el Museu de la Pell
d’Igualada acull la projecció
de La Bella i la Bèstia en una
versió que presenta el famós
conte de fades amb actors de
carn i ossos. El film està recomanat per infants a partir
de 8 anys, té una durada 112
minuts i l’entrada és gratuïta
amb l’aforament limitat.
El conte de La Bella i la Bèstia
és una obra francesa escrita
al segle XVIII per GabrielleSuzanne Barbot de Villeneuve, tot i que, poc temps
després, una altra escriptora,
Jeanne-Marie Leprince de
Beaumont, en va fer una versió més curta que és ha estat
la més divulgada i sobre la
qual s’han basat més adap-

tacions en teatre i cinema.
La que es projecta diumenge
la va dirigir Christophe Gans
el 2014, amb la idea d’oferir
un univers completament nou
enmig d’escenaris fantàstics,
per fer brillar la història, romàntica i misteriosa alhora,
que la majoria de públic té al
cap gràcies a l’oscaritzada
versió animada de Disney.
Per si algú encara no la coneix ben bé, cal dir que l’acció se centra en el coratge i la
determinació d’una noia per
canviar el destí d’un encanteri a través de l’amor. El seu
pare, un mercader arruïnat,
es trasllada al camp amb els
seus sis fills i durant el viatge, l’amo d’un regne màgic,
la Bèstia, el sentencia a mort
pel robatori d’una rosa en els

seus dominis. La filla més
jove, la Bella, ofereix la seva
vida a canvi de la del seu
pare: quan arriba al palau de
la Bèstia no hi troba la mort
sinó un món ple de màgia i
melancolia. Quan coneixent
la Bèstia, un ésser encantat,
pren la determinació d’enfrontar-se al perill per trencar
el malefici.
Aquesta projecció s’inclou
en el programa Cultura en
Família, amb propostes de
contacontes, cinema en català, teatre, espectacles musicals, pallassos i tallers per
fer en família al llarg dels diumenges de tardor. L’impulsa
i coordina el departament de
Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada.

darrera supervivent catalana
del camp d’extermini de dones de Ravensbrück, és la
història viva d’un segle i d’una
lluita constant. En esclatar la
Guerra Civil espanyola va involucrar-se en la lluita antifeixista des de Barcelona però la
derrota dels republicans la va
obligar a exiliar-se a França.
L’any 1939 va crear la frontera amb 182 infants orfes de
la colònia Negrín de Premià
de Dalt, que estaven sota la
seva cura. Durant la II Guerra
Mundial va formar part de la
resistència francesa, fins que
la van detenir i la van deportar al camp d’extermini de Ravensbrück i Holleischen. Allà
va conèixer l’infern, però també la solidaritat i la germanor
sense límits, un món que definia afirmant que “envoltada
de dones amigues i de dones
desconegudes que patien el
mateix destí que jo, em sentia
sola i a la vegada em sabia
acompanyada; en la nostra
immensa solitud ens teníem
les unes a les altres”. Va sobreviure a l’horror dels camps
de concentració gràcies a la
força moral i a la solidaritat
entre companyes. Quan va
ser alliberada, es va prometre

no oblidar. És presidenta de
l’Amical Ravensbrück des de
la seva fundació (2005), Creu
de Sant Jordi (2005), Catalana
de l’Any (2006), Medalla d’Or
al Mèrit Cívic de l’Ajuntament
de Barcelona (2014), Medalla Centenària de la Generalitat (2015) i Medalla d’Or de
la Generalitat de Catalunya
(2015) en reconeixement a la
seva trajectòria en el camp de
la lluita per les llibertats democràtiques.
Neus Català venç la voluntat
de deshumanització del règim
nazi i, no només això, sinó
que construeix una veu pròpia
fugint de la individualitat i creant una consciència profunda
de col·lectivitat amb dones,
republicans, refugiats i exrefugiats. Neus Català té una veu
a l’escenari que conté moltes
veus. Una veu que en els nostres temps té tot el sentit que
dialogui amb el públic sobre el
nostre passat i la nostra contemporaneïtat. I, en un gran
exercici actoral, Mercè Arànega, lluny d’imitar Neus Català,
la interpreta. En capta l’essència, el dolor, la ràbia i es
fa seva una biografia. La filtra
amb la seva saviesa escènica.
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La ciutat d’Igualada rep el fons documental de l’artista Miquel
Llacuna i Alemany en el centenari del seu naixement
El creador igualadí va desenvolupar una intensa activitat docent i creativa a la ciutat,
on encara avui se’n poden trobar nombrosos testimonis
CULTURA / LA VEU

Demà dissabte, 12 de desembre, a les 19h, al Saló
de Sessions de l’Ajuntament
d’Igualada tindrà lloc la cessió a la ciutat del fons documental del dibuixant i artista
gràfic igualadí Miquel Llacuna
i Alemany (1915-1967). A l’acte hi participaran les famílies
Llacuna - Ribalta, hereves de
l’artista. Els seus descendents
han decidit fer aquesta donació per fer possible que l’obra
de Miquel Llacuna, únic artista
situat a Igualada en el context
de la postguerra que va aconseguir viure de la creació i la
docència artística, passi a formar part del patrimoni local.

Aquest fons es dipositarà a
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.
En el mateix acte es presentarà un tríptic en el que s’explica l’obra d’aquest autor, que
es pot contemplar en diversos
indrets de la ciutat. A continuació, al Passatge del Capità
Galí, tindrà lloc la inauguració
d’una placa en la seva memòria a la façana de la capella de
la Mare de Déu de Montserrat,
una de les seves obres més
notables.
Qui era Miquel Llacuna?
Miquel Llacuna i Alemany va
morir a l’edat de 52 anys i
va viure una vida curta però
intensa. Va tenir un primer
aprenentatge a Igualada i a
Barcelona i va ser durament
colpejat per la Guerra Civil,
amb l’assassinat del seu pare.
Va estar al front i va viure un
llarg servei militar a l’Àfrica. La
resta de la seva vida la va passar treballant i estudiant. Profundament religiós, estudiós i
practicant, les seves creences
van marcar el sentit de la seva
vida i del seu treball.
Si es valora la seva obra en
conjunt es pot observar que va
ser un artista que va intentar
dignificar el seu entorn, que
tenia un gust per la feina ben
feta, i una voluntat de millorar
tot allò amb què treballava.

Creia en el seu treball, en el
que feia i allò que representava. Es va guanyar la vida com
a artista i com a docent. Va rebre molts encàrrecs i va ser un
creador incansable. Va practicar constantment el dibuix, es
va plantejar projectes amb diverses solucions, i en tots els
seus treballs va buscar arribar
una mica més enllà. El procés
i la investigació van ser una
constant durant la seva carrera artística.
Com a educador va tenir la
seva pròpia escola i va ser
mestre de dibuix de molts
dels centres d’ensenyament
d’Igualada, fins que es va especialitzar en aquesta professió, i va obtenir una càtedra
d’institut. La seva voluntat pedagògica es feia notar en les
seves classes, però també, en
els seus projectes, on demostra la seva voluntat d’explicar
i d’arribar a tothom utilitzant
imatges i construint situacions
entenedores, plenes de simbologia.

Va tenir una formació acadèmica realista i tenia una veritable obsessió per conèixer el
cos humà. Dominava la perspectiva, i considerava que la
base de l’art era el dibuix. Tot
i així al llarg dels anys va anar
evolucionant i cada cop més
el color va prendre força i va
deixar de ser complementari
per passar a ser protagonista. Després d’un període més
fosc, el color viu, massís i lumínic va agafar força i va dominar tota la seva producció ja
en la última etapa de la seva
vida.
L’obra de Miquel Llacuna
El treball de Miquel Llacuna es
va centrar en tres camps: el dibuix i la pintura de cavallet; els
projectes d’interiorisme i muralisme, bàsicament de caire
religiós; i el disseny de material gràfic. Paral·lelament va
desenvolupar una intensa tasca pedagògica a les escoles
d’Igualada: L’Escola Pia, els
Maristes, l’escola de Formació

de l’Obra Sindical i l’Escola
d’Adoberia.
Entre els seus projectes d’interiorisme i muralisme destaquen quaranta-cinc realitzacions, de les quals disset són
altars, quatre banderes, dos
baptisteris, quatre capelles,
tres carrosses, sis esglésies,
tres murals, tres rajoles,un
rellotge de sol, una làmpada
votiva, i un arcosoli. La majoria es van fer a Igualada,
però se’n poden trobar també
a Barcelona, Carme, Cogolls,
Copons, Falset, Madrid, Montserrat, Piera, Sant Feliu de
Pallerols, Sant Martí de Tous,
Santa Coloma de Queralt,
Santa Margarida de Montbui,
Santa Maria de Miralles, Tetuan, Veciana i Vic.
Pel que fa a les realitzacions
gràfiques va crear una empresa de comercialització de nadales i recordatoris de primera
comunió, També va il·lustrar
pergamins commemoratius,
programes de Festes Major,
la Crida dels Reis, estampes
i goigs, entre altres elements.
Entre les obres igualadines
més destacades destaquen
la Capella de la Mare de Déu
de Montserrat, els Evangelistes de la Capella del Sant
Crist d’Igualada a la Basílica
de Santa Maria, l’altar de Sant
Antoni de Pàdua al Convent
del Caputxins, l’altar de Sant
Antoni Maria Claret de la Basílica de Santa Maria, la reforma del Baptisteri de la Basílica
de Santa Maria, el baptisteri
de l’Església de la Soledat, la
rajola de Mare de Déu de Gràcia al Portal de Gràcia o de la
Font Major i la rajola amb el
nom del carrer de l’Argent.

Es lloguen despatxos petits
Preus molt econòmics.
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

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

696 233 803
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Els alumnes de l’escola Gabriel Castellà
estaven preparats

Les 2princesesbabudes
presenten nou disc

MÚSICA / JAUME SINGLA

MÚSICA / LA VEU

presentes, també en el disc.
Han escrit unes lletres aptes
per als nens que expliquen,
amb rigor i humor ornitològic,
la vida de les orenetes. I que,
d’altra banda, permeten una
segona lectura als adults.
Sempre de vacances és un
disc per escoltar en família.
L’Helena i el Marc, les 2princesesbarbudes, van aparèixer
en un disc, Musiquetes per la
Bressola, el 2008, amb la cançó La Pastoreta.
A la tardor de 2013 van presentar el disc Enciclopèdia
baixeta de la nit, un llibre-disc
amb 13 composicions 100%
barbudes al voltant de la nit.
L’espectacle es va estrenar a
la Fira Mediterrània de Manresa a l’octubre del 2014.
Al desembre del 2014 van
presentar i estrenar la Gaueko
entziklopedia koxkorra a la
Durangoko Azoka. La versió
en eusquera de l’Enciclopèdia
baixeta de la nit.

L’Helena Casas i el Marc Marcé formen plegats les 2princesesbarbudes que proposen
música baixeta per a gent baixeta amb instruments 100%
de joguina i avui divendres
presenten el seu nou disc en
format de miniconcert, un tastet de 20 minuts on es podran
escoltar les noves cançons, i
si es vol, comprar el disc. Serà
avui divendres a dos quarts
de 7 de la tarda a la Biblioteca
Central d’Igualada.
El disc porta per títol Sempre
de vacances, i consta d’11
cançons de composició pròpia que parlen de com fan el
niu, què mengen, la seva criança, els viatges, el vestuari,
el cant i els seus somnis. Les
Barbudes han fet un disc per a
tothom, no només per a nens.
Han tret el màxim potencial
pop per composar les cançons, sense deixar el tropicalisme, el ieié o el reggae molt

A finals del curs passat, concretament el 12 de juny, els
alumnes de l’escola Gabriel
Castellà tenien previst actuar
a l’Auditori de Barcelona, en el
concert Ara et toca a tu. Una
vaga del personal de l’Auditori
va suspendre l’actuació, generant la lògica decepció dels
alumnes de música i també
del professorat.
Finalment i gràcies a les bones gestions, el concert es va
dur a terme el dimecres 2 de
desembre. Els que hi vàrem
assistir vàrem poder comprovar que malgrat la demora i les
vacances pel mig, els violins i
violoncels de l’Escola Gabriel
Castellà no havien perdut ni la
concentració, ni el domini dels
instruments.
Els gairebé cent vint alumnes
(i exalumnes) de entre 9 i 15
anys, distribuïts per l’enorme
escenari de l’Auditori, conjuntament amb l’OBC, Los Ronderos i el Cor Apropa Cultura
varen demostrar bona oïda
per la música, excel·lent domini dels instruments, bona disciplina musical i -sobretot els
més petits- un comportament
molt madur i disciplinat.
Oriol Cruixent va rebre l’encàrrec de composar un concert
per a estrenar amb motiu del
concert Ara et toca a tu. Cruixent va elegir el Llibre Vermell de Montserrat, basat en
textos llatins molt antics i va
composar Stella Splendents
in Monte, amb abundància

de percussió que va obrir el
concert. El tancament del concert va ser Miraculum on tots
els músics interpretaven un
apoteòsic final. Entremig una
obertura d’òpera -Rienzi de
Richard Wagner i fins i tot una
emotiva “saeta”.
El concert va ser dirigit per Alfons Revertè que es va veure
ajudat per la actitud de tots els
músics que en cap moment
i malgrat les enormes diferencies d’edat, es varen desconcentrar. Des de la platea
estant i abans de començar,
semblava impossible que una
vintena d’infants -9 i 10 anysencarregats de les petites percussions, poguessin estar-se
una hora i vint minuts asseguts als seus seients i atents
al director. I no sols ho varen
fer, sinó que en els moments

en què els tocava intervenir,
ho feien a la perfecció. I el
mateix es pot dir dels alumnes més grans. No deixa de
ser una gran responsabilitat
tocar al costat dels músics de
la OBC i fer-ho tan bé.
Pel que es va veure a l’Auditori, no hi ha dubte que els
alumnes del Col·legi Gabriel Castellà aprofiten a fons
els ensenyaments musicals
que ofereix el centre en col·
laboració amb l’Escola de Música d’Igualada. Per un dia, els
pares dels alumnes es varen
acostar a un dels grans centres musicals de Catalunya
-l’Auditori- per escoltar als
seus fills i gaudir de la màgia
de la música.
Tota una experiència per als
joves intèrprets i per a tothom
qui va tenir la sort d’assistir-hi.

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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Sorteig d’una panera literària
i exposicions singulars per
celebrar les festes a la Biblioteca

IGUALADA / LA VEU

Ara que s’apropen les festes
de Nadal, la Biblioteca Central
d’Igualada vol agrair la fidelitat dels seus usuaris amb el
sorteig d’una panera literària
familiar amb llibres i pel·lícules
per a tots els de casa. Totes
les persones que s’emportin
documents en préstec de l’1 al
21 de desembre podran omplir la seva butlleta i dipositarla en una urna al vestíbul, on
estarà exposada la panera. El
sorteig es farà el dimarts dia
22 a la tarda.
Les exposicions d’aquest desembre a la Biblioteca també
estaran dedicades a les festes
nadalenques, des de diverses
perspectives. D’una banda,
a la sala d’exposicions s’hi
podran veure una mostra de
felicitacions de Nadal del segle XX a la nostra ciutat, des
de les tradicionals del sereno o l’escombriaire fins a les
signades per artistes locals
com Xavier Miquel, Pere Puig,
Elisabet Vives o la família
Balsells, entre altres. D’altra
banda al vestíbul s’hi podran

llegir diversos textos literaris
de novel·les que, en algun
fragment descriuen les festes
nadalenques, com La casa de
les miniatures de Jessie Burton o Primavera, estiu, etc, de
Marta Rojals. Tant l’una com
l’altra es podran visitar fins
passades les festes.
La música serà l’altra gran
protagonista del mes a la Biblioteca, amb dos concerts. El
divendres dia 11, el grup igualadí Dues princeses barbudes
presentaran el seu nou disc,
Sempre de vacances, ple de
cançons pop per a tota la família interpretades amb instruments petits que no sonen fort.
Una setmana més tard, un altre duet, l’AcordCello, format
per Edmon Bosch al violoncel
i Marc Jiménez a l’acordió oferiran un concert de Nadal.
I per als més petits de casa, el
dissabte 12 tindran una Hora
del conte en anglès amb jocs i
manualitats, i el dia 30 de desembre a la tarda doble sessió
de Barrufacinema amb Ninot
de neu i Polar Express.

D E L’A N O IA

PEP TORT
Músiques de Butxaca

Salut i swing, companys!

El divendres, l’últim concert
de les Músiques de Butxaca
del 2015 a l’Ateneu.
Si el cicle d’enguany el vàrem
encetar amb la festa i el ritme
dels Mambo Jambo, s’acabava aquest divendres amb la
força, el virtuosisme i el ritme
també dels Jordi Rabascall
12 to 12 Quintet.
Proposta de jazz amb tonalitats d’anys 50 passades pel
tamís personal del grup i per
la seva forma particular d’entendre alguns estàndards de
l’època.
Aquesta gent són abans que
res músics dels bons, d’altura i molta tècnica, músics de
jazz. Són, per tant, virtuosos,
professionals de la cosa, gent
amb hores i hores de vol i
d’escenari. I, sobretot, gent
que gaudeix del que fa, i que
ho fa bé. Que improvisa i que
es deixa dur per la música,
que mai perd el ritme, que
confia en els companys. Ge-

nerosos i virtuosos, tots a una
fan de cada cançó una experiència de ritme i de swing, que
entra fàcilment, que s’entén,
sense necessitat entendre-hi.
Demostren una cosa tan simple i tant bàsica com que no
cal “saber” de jazz per gaudir
del jazz. Que és i ha estat de
sempre, festa i alegria i un passar-s’ho bé, servit per una gent
que sap quin instrument té a
les mans i li sap treure’n aquella nota que t’anima en un moment, aquell ritme que fa que
no puguis deixar de seguir-lo
amb un lleuger (o no tan lleuger) moviment dels peus.
I tot plegat comandat d’una
manera espectacular pel Jordi
Rascaball, la meva descoberta
de la nit. Intens i camaleònic,
gesticulador, apassionat, hi havia moments que semblava ser
alguna cosa més que un cantant, es fonia la melodia. Era la
melodia, el ritme, la cadència...
En definitiva, cinc músics d’al-

tura, dels de lletres majúscules, d’aquells que se les saben totes i que ho demostren
sense escarafalls, funcionant
tots junts com una maquina
de tren ben engreixada, que
llisca sense esforç per la via
de la melodia.
Jordi Rascaball (veu i ganyotes) Albert Caire (piano), Oriol
Gonzàlez Orti (bateria), Oriol
Roca Dalmau (contrabaix) i
Claudio Marrero (saxo tenor).
Cinc noms que segurament
no us diran res, però que poden presumir d’una llarguíssima experiència en el món de
la música, de la improvisació,
del show i de l’escenari. Cinc
noms que d’aquí una estona
ja no recordareu i que mai trobareu als canals més comercials, però que ens van elevar
l’esperit i l’alegria com pocs
ho podrien haver fet.
Salut i swing, companys!

Taller de creativitat en Fotografia a l’Agrupació
Fotogràfica d’Igualada
FOTOGRAFIA / LA VEU

Aquest proper diumenge 13 de
desembre a partir de les 9,30
del matí, a l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada es comptarà
amb la presència d’en Frederic Garrido Vilajuana, destacat

membre de la Federació Catalana de Fotografia i president
de l’Agrupació Fotogràfica Tallers d’arts in oficis de Berga
(AFTDAO), a més de Premi
Catalunya 2010 i Premi nacional de Fotografia 2013.

Ens parlarà de la creativitat en
fotografia, repassant aquesta
en altres arts, pintura, video
música...., per entendre com
funcionem interiorment i com
podem potenciar les nostres
habilitats.

NOVETATS 2016 INFANTIL JUNIOR
BICICLETES

BIKETRIAL KID

FAT BIKE KID

E-BIKE KID
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El músic capelladí Oriol Prat ofereix un excepcional
concert de violoncel al Teatre de l’Aurora
MÚSICA / LA VEU

Aquest diumenge 13 de desembre, el Teatre de l’Aurora
té una nova cita amb la música clàssica. De la mà de Joventuts Musicals d’Igualada,
la sala igualadina proposa als
aficionats a la música i al públic en general un excepcional
concert, un viatge musical Del
Barroc al s. XX a través del violoncel, a càrrec del violoncel·
lista capelladí Oriol Prat.
Prat oferirà un programa amb
tres obres cabdals del repertori per a violoncel sol. El so
del violoncel ens transportarà
des de la segona meitat del
segle XVII, amb una suite de
Johann Sebastian Bach que
és representativa de la música del Barroc, fins a principis
del segle XX, amb dues sonates de Paul Hindemith i de
Zoltan Kodály, a les portes de
l’Avantguarda musical.
Obrirà el programa amb la
Suite núm. 3 en Do M, de J.
S. Bach, una obra “basada en
l’harmonia i amb un equilibri
formal molt clar, com al Barroc” tal com explica Oriol Prat.
Oriol Prat interpretarà la Sona-

ta per a violoncel sol op. 8, de
Z. Kodály, “amb una estructura
formal no tan clara com l’anterior, amb un caràcter més inestable, més insegur i menys
dolç i amb un rang dinàmic i
expressiu que es multiplica”
explica el músic capelladí.
El concert acabarà amb la interpretació de la Sonata op. 25
núm. 3, de P. Hindemith, “una
obra amb molta tensió i dramatisme, molt punyent, amb
moments dolços i altres més
tensos; és una obra amb altibaixos”.
“Amb aquestes tres obres veurem, per una banda, la clara
diferència de llenguatges musicals molt contrastats, però
també veurem que es tracta
de tres obres molt representatives, tres obres que mostres
molt clarament el coneixement
de l’instrument i la seva tècnica pels seus compositors”,
explica Oriol Prat, afegint que
“per això aquest concert per a
violoncel sol és singular”.
Oriol Prat inicià els estudis de
violoncel a l’Escola de Música
de Capellades, al Conservatori de Música d’Igualada i es

graduà a l’ESMuC amb el professor Damian Martínez. Seguidament va rebre classes de
la mà de Lluís Claret. Enguany
ha finalitzat el Màster de Violoncel a l’Stuttgarter Musikhochschule d’Stuttgart amb
les màximes qualificacions
amb el prestigiós violoncel·
lista Claudio Bohórquez.
A l’excepcionalitat d’aquest
concert cal afegir que es tracta de la primera ocasió en què
Oriol Prat ofereix un recital
per a violoncel sol a l’Anoia.
En aquest sentit, el músic capelladí assenyala que “és un
repte molt important per a mi.
Em fa molta il·lusió i estic molt
content i agraït. M’entregaré al
màxim. Vull establir una molt
bona sintonia amb el públic i
desitjo que surti content i satisfet del concert d’aquest diumenge al Teatre de l’Aurora”.
Horari i venda d’entrades
El concert Del Barroc al s. XX
a través del violoncel, d’Oriol
Prat, dins el Cicle Joventuts
Musicals d’Igualada, tindrà lloc
diumenge 13 de desembre a
les 19 h. Les entrades, a 10€

Properes activitats de la Schola Cantorum
MÚSICA / LA VEU

El passat Diumenge 08 de Desembre, la Schola Cantorum
inicià l’Advent acompanyant
la celebració litúrgica de la
Solemnitat de la Immaculada
Concepció als Pares Caputxins de la nostra ciutat. Aquesta formació coral té previst seguir aquést cicle d’Advent a
Rubió amb la missa del gall,
i a la Sagrada Família amb la
séva festa patronal.

Dues presentacions literàries a la Llibreria
Aqualata
LLIBRES / LA VEU

Avui divendres i demà dissabte tindrà lloc una doble presentació literària a la Llibreria
Aqualata.
Avui divendres, a les 8 del
vespre es farà una xerrada
sobre a noveŀla Cap llàgrima sobre la tomba, de Sílvia
Mayans. L’acte serà presentat
per l’escriptora Anna Pujabet
i es comptarà amb al presència de l’autora Sílvia Mayans.
Veurem fotografies, parlarem
de llengües i dialectes i tastarem vins de D.O. Terra Alta.
L’acte compta amb la col·

labració de Pagès Editors.
Per altra banda, demà dissabte a les 12 del migdia, a la
Sala LAB de l’Ateneu Igualadí
tindrà lloc la presentació del
llibre El tió. Aprèn a cuidar-lo,
un llibre de Toni Lloret i Martí
Garrancho.
Cada any, pels volts de Nadal,
milers de llars catalanes reben
la visita d’un ésser entranyable: el tió. Curiosament, durant
segles, ningú no ha trobat estrany que un simple tronc de
fusta s’alimenti de fruita i de
galetes per acabar cagant llaminadures, torrons i obsequis

per a petits i grans. Però, un
bon dia, dos científics estrangers (Max Palmerius i Frederich Inche) van descobrir-lo
i van començar a fer-se preguntes: d’on coi surt aquesta
tradició? Quins tipus de tions
hi ha? Com s’ho fa aquest
ésser màgic per convertir el
menjar en joguines? Quines
atencions necessita?
En aquest llibre hi trobaràs totes les respostes i et convertiràs en un autèntic Cuidador
de Tions.
L’acte comptarà amb la presència dels dos autors.

i 8€ (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.

Cinema, exposició i
teatrefòrum sobre violència
masclista
CINEMA / LA VEU

En el marc de la commemoració del Dia internacional
per l’eliminació de la violència
contra les dones, i dins el Pla
d’Acció per la Igualtat de Gènere de la Mancomunitat de
la Conca d’Òdena, en la línia
de treball per l’abordatge de la
violència masclista, s’ha apropat una exposició sobre violència de gènere a Igualada.
Sota el títol Amor? Una exposició sobre violència de
gènere, es contextualitza la
problemàtica de la violència,
i s’explica el fenomen des de
les conductes del maltractador, les actituds i rol de la víctima, el cicle de la violència, la
incidència a les nostres societats o també les trampes de
l’amor romàntic que acaben
desencadenant una situació
de violència.
L’exposició restarà oberta del
9 al 21 de desembre a l’Espai
Cívic Centre en el seu horari
d’obertura: de dilluns a divendres de 9 a 13:30 h i de 15:30
a 22 h. Dissabte de 9 a 14 h i
de 16 a 21 h. L’exposició pertany al catàleg d’exposicions
de la Diputació de Barcelona.

Teatre per la prevenció de la
violència masclista
Emmarcat també en al Pla
d’Acció per la Igualtat de Gènere i dins el Programa Coeducatiu 15/16 de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena
s’aproparan també sessions
de teatrefòrum a quatre instituts de la Conca d’Òdena.
Consisteixen en la representació d’una peça teatral on es
visualitzen diverses situacions
que viu una noia, la protagonista, la qual pateix violència
masclista per part de la seva
parella, i això l’allunya de les
amigues i de la seva mare.
L’alumnat, un cop vista la representació teatral, passa de
ser espectador a ser actor/
actriu, se’ls demana que reformulin les vivències i les situacions, per així canviar les
actituds dels personatges i superar la problemàtica.
Toca de peus a terra de la
companyia Impacta’t serà a
l’Acadèmia Igualada i a l’Institut Montbui el proper 10 de
desembre, a l’Escola Anoia
el proper 18 de desembre i a
l’Institut Pla de les Moreres el
proper 22 de desembre.
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L’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps
participa al ZOOM FESTIVAL d’Igualada
CINEMA / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada acull
la presentació del llibre ‘La
terra a subhasta’
LLIBRES / LA VEU

El Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Igualada ha acollit
aquest divendres, 4 de desembre, la presentació del llibre La terra a subhasta. Crisi,
endeutament i despossessió
al món rural català de finals
del segle XIX, obra de Ricard
Garcia Orallo. Aquest estudi
va ser mereixedor del Premi
Ciutat d’Igualada d’Investigació Doctor Joan Mercader
l’any 2011 i ara ha estat publicat per les edicions de l’Abadia de Montserrat. 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. Garcia Orallo és
doctor en història i professor
associat d’Història Econòmica de la Universitat de Girona
(UdG) i 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. La
presentació ha anat a càrrec
de Rosa Congost, doctora en
Història i catedràtica d’Història
Econòmica de la UdG.

CARMEL·LA PLANELL

L’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps ha participat també enguany en els actes de
la Tretzena Edició del Zoom
Festival: diversos alumnes
del cicle formatiu de grau
superior de Gràfica Publicitària, que cursen el mòdul de
Llenguatge audiovisual, van
formar part del Jurat Jove,
i l’alumnat dels diferents cicles formatius de l’escola
ha assistit a les Zoom Class
preparades amb projecció de
sèries i pel·lícules per a televisió.
Els estudiants de l’Escola Municipal d’Art Gaspar
Camps han assistit a les
Zoom class: “TV3”, el desenvolupament d’un projecte
d’animació”, conduïda pel departament d’infantils de TV3 i
on es va explicar la producció de les pel·lícules d’animació i les necessitats del
projecte a través de diverses
projeccions i l’explicació de
Mercedes Marro, realitzadora d’animació i directora de

FOTO: Marc Vila

la productora Tomavistas, i
Xavier Romero, responsable
de coproduccions d’animació de TV3; a “Zoom Class
TV Teresa” es va projectar la
pel·lícula “Teresa” i posteriorment i va haver una xerrada
sobre com es va fer la pel·

lícula amb, Jorge Dorado, director de la pel·lícula, i Maite
López Pisonero, productora
de TVE, que van explicar la
gestació i desenvolupament
d’aquesta important co-producció.

Fotos i text

Arquitectures i veïnatges

La Galeria Umberto I, un sensacional espai comercial, cultural i de lleure del XIX.

Des de la popular plaça del Municipi de Nàpols, recorrent l’elegant carrer de Sant Carles, gairebé et
topes -a la dreta- amb la gegantina i majestuosa
construcció dedicada a un rei, l’Umberto I; una de
les més fastuoses de tot Itàlia. De seguida t’adones
que aquesta imponent creació arquitectònica es troba perfectament inserida dins de l’estructura urbana
que li fa costat, configurant unes colossals dependències que dibuixen el model de galeria -fusió de
galeries- que va ser ideat d’acord amb els esquemes
socials i comercials de finals del segle XIX. Partint
d’una intervenció governativa, segons el projecte de
l’enginyer napolità Emanuele Rocco, en col·laboració
amb Ernesto di Mauro i altres arquitectes -en menys
de quatre anys, des de 1887 fins 1890- es va fer realitat tota la construcció.
El cos de l’edifici, amb quatre braços que conflueixen
en un creuer octagonal, cobert per una escenogràfica
i monumental cúpula, obra de Paolo Bouée, amb una
enginyosa estructura portadora de ferro i una transparent cobertura de vidre -com en tota la galeria- i
d’una espectacular altura que li confereix al conjunt
una notable lleugeresa que es casa, de retruc, amb la
fantàstica airositat dels finestrals de vidre i els singulars braços de la galeria.
Des de l’exterior, a la concorreguda Via San Carlo, la
seva entrada principal se’t presenta emmarcada dins
d’una façana amb un gran porxada que, a la part inferior presenta un esvelt pòrtic arquitravat, suportat
per unes estilitzades columnes de marbre travertí i
dos arcs cecs: un, serveix d’accés al recinte; i, l’altre
dóna pas a tot el deambulatori. Sobre les columnes
de l’arc de la dreta, sis estàtues ens suggereixen -com
si de temporades comercials es tractés- les quatre
estacions de l’any; mentre que les altres dues fan referència a les activitats humanes, com el treball o la
investigació. A més, en tant que un últim referent, en
la mateixa façana, la idea de comerç i d’indústria apareixen properes a la de riquesa per a comunicar una

fabulosa metàfora de societat burgesa.
Un punt de vista més global et permet resseguir una
successió de finestres que combinen arcs de mig punt
amb altres adovellats i parelles de tires o bandes verticals de capitell compost. Finalment, la segona planta
et descobreix més elements arquitectònics semblants
que reforcen l’espectacularitat estètica de l’edifici. Altres perspectives a aquesta estesa façana i les façanes
menors representen els continents coneguts -potser
per unificar totes les parts del món- al costat d’alguns
signes del progrés: el vapor o el telègraf, per exemple.
Més pòrtics, llueixen els seus sostres amb panells metafòrics i decoracions en estuc, a més de figuracions que
rendeixen honor a una sèrie de divinitats clàssiques.

Dos carrers que es creuen ortogonalment
t’introdueixen a l’interior d’aquesta impressionant galeria, magníficament teixida per cobertes de ferro i de
vidre estructuralment protegides per alguns edificis.
Aquests, al seu torn, en les seves pròpies façanes, se
sumen a reflectir aquella importància expressada a
les façanes principals que tan harmònicament contribueixen a enaltir aquella senyorial cúpula de vidre i de
ferro, vestida amb unes simpàtiques petxines i unes
sensuals figures femenines de coure. I, al bell mig del
recinte, et sorprendrà una atenta contemplació del
paviment -de recent restauració- que, sota la mateixa
cúpula, et regala uns bellíssims mosaics referits a la
rosa dels vents i als signes del zodíac. La resta ... és
passejar i gaudir de les múltiples ofertes d’aquest sensacional espai comercial, cultural i de lleure.
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Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
DIVENDRES 11
MÚSICA
- Igualada
Tastet Barbut. Presentació de
“Sempre de vacances”, el nou
llibre-disc de música pop per a
tota la família feta amb instruments petits que no sonen fort.
Divendres, 2/4 de 7 de la tarda
a la Biblioteca Central d’Igualada.
CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Igualada
Club de lectura per a nens i
nenes que han llegit un mateix
llibre que en aquesta ocasió és
“La biblioteca dels llibres buits”
de Jordi Sierra i Fabra.
Divendres, a les 7 de la tarda
a la Biblioteca Central d’Igualada.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del llibre “Miscellanea Aqualatensia / 16”. Conferència a càrrec del Dr. pere
Gabriel, professor emèrit d’Història contemporània de la UAB.
Divendres, 2/4 de 8 del vespre
al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Igualada.
MÚSICA
- Igualada
Concert amb Adriano Galante
(Seward), Marcel·lí Bayer ( Bindu, Bruno Oro) i Ramon Prats.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al
Hot Blues.
CLUB DE LECTURA
- Vilanova del Camí
Club de lectura per a persones
que han llegit un mateix llibre.
En aquesta ocasió “Quanta,
quanta guerra” de Mercè Rodoreda.
Divendres, a 2/4 de 4 de la tarda i a 2/4 de 8 del vespre a la
Biblioteca de Vilanova.

BALLET DE CINEMA
- Capellades
Projecció de la pel.lícula sobre
el ballet “Tango pasion” amb el
Sexteto Mayor.
Divendres, a les 8 del vespre a
la sala Paper de Música.
CINEMA DE TARDOR
- Capellades
Projecció de la pel.lícula “Mis
hijos”.
Divendres, a les 10 del vespre
al Saló Rosa de a la Lliga.

DISSABTE 12
L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
- Igualada
Sessió de l’hora del conte per a
nens i nenes. “Christmas Stories” a càrrec d’Helen Doron.
Dissabte a les 11 del matí de la
Biblioteca Central d’Igualada.
DANSA
- Igualada
Festa de Nadal de l’Escola
Luna Mora. Bals orientals fusions amb altres dansesm tribal
fusió i dansa moderna.
Dissabte a les 7 de la tarda al
Teatre de l’Aurora.
TEATRE
- Igualada
“Neus Català. Un cel de plom”.
Un homenatge al sacriﬁci i la
lluita d’una dona compromesa
amb la justícia, les llibertats democràtiques i la defensa dels
drets humans. Teatre imprescindible amb Mercè Arànega.
Dissabte a les 9 del vespre al
Teatre Municipal l’Ateneu.
HOMENATGE A MIQUEL LLACUNA I ALEMANY
- Igualada
Acte institucional i inauguració de la placa conmemorativa
del centenari del naixement del
pintor igualadí Miquel Llacuna i

Alemany.
Dissabte a les 7 de la tarda al
Saló de Sessions de l’Ajuntament.
XVII MARATÓ DE PIERA TV
- Piera
Marató solidària, amb la finalitat d’aconseguir el màxim de
quilos d’aliments possible per a
les persones més necessitades
del nostre poble.
Dissabte de les 10 del matí a
les 10 del vespre a l’Espai d’entitats i als estudis de Piera TV.
TALLER
- Igualada
Taller familiar per la Marató de
TV3.
Dissabte a 2/4 de 6 de la tarda
a la botiga Abacus.
MÚSICA
- Igualada
Concert amb Enric Verdaguer.
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit al
Hot Blues.
CINEMA
- Piera
Projecció de la pel.licula per a
tota la família “Hotel Transylvania 2”.
Dissabte a 2/4 de 6 de la tarda
al Teatre Foment.
CINEMA
- Els Hostalets de Pierola
Projecció de la pel.licula per a
tota la família “Home. Llar, dolça llar”.
Dissabte a les 6 de la tarda a
l’auditori Cal Figueres.
MÚSICA
- Capellades
Concert “Sons a la galeria”
amb Franc Guinart i Franc Torreguitart.
Dissabte a les 7 de la tarda al
Saló Rosa de la Lliga.

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.

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.

LA MÀGIA DEL FANG I
EXPOSICIÓ FOTOGRÀEL VIDRE
FICA
Antònia Roig Omedes
Fang, guix i vidre. Tres materials diferents però igualment
delicats. Amb ells Antònia
Roig crea delicats objectes i
figures.

Exposició de fotografies de Lluís Casahuga.
Del 30 de novembre al 30 de
desembre al poliesportiu Mestre Vila Vell.

MÚSICA
- Igualada
El capelladí Oriol Prat ofereix
un magnífic i singular concert
de violoncel amb obres que van
des del Barroc fins al s. XX.
Diumenge a les 7 de la tarda al
Teatre de l’Aurora.
BALLADA DE SARDANES
- Vilanova del Camí
Cada segon diumenge de mes
la colla sardanista vilanovina
organitza una ballada de sardanes.
Diumenge a les 12 del migdia a
la plaça del Mercat.

DILLUNS 14
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del llibre “Oscar
Romero, bisbe de pobres” del
P. Bernabé Dalmau, igualadí i
monjo de Montserrat. Organitzat per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 15
MÚSICA
- Igualada
Audició dels Combos i la Boig
Band de l’Escola de Música.
Divendres a les 9 del vespre al
Hot Blues.

DIUMENGE 13

TERTÚLIA
- Igualada
Dimarts de Diàleg. Espai de
tertúlia, reflexió i debat sobre
qüestions que tenen alguna relació amb Igualada.

COL.LECTIVA

FELICITACIONS DE NADAL

EXPOSICIONS
UBI SUNT?

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada
Cinema en català. “La Bella i la
Bèstia”. Aquesta versió presenta el famós conte de fades amb
actors de carn i ossos.
Diumenge a les 12 del migdia al
Museu de la Pell.

Exposició col.lectiva de més de
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.

NADAL ENTRE PÀGINES
Mostra de textos literaris que
descriuen escenes de Nadal o
de Cap d’any.
Del 10 de desembre al 5 de gener al vestíbul de la Biblioteca
Central.

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.

DE DIBUIXOS I PINTURES

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.

TREBALLS DE GRÀFICA
PUBLICITÀRIA
Treballs de final de curs de

Dimarts a les 8 del vespre a la
sala de socis de l’Ateneu Igualadí.
MÚSICA
- Igualada
Concert dels Combos i la Big
Band de l’EMMI. En aquests
concerts, els alumnes viuen
l’experiència de tocar en públic i poden mostrar el treball
de conjunt realitzat durant el
trimestre.
Dimarts a les 9 del vespre al
bar musical Hot Blues.

DIMECRES 16
MÚSICA
- Igualada
Setmana de concerts d’alumnes de l’Escola Municipal de
Música d’Igualada.
De dimecres a dimarts a partir
de 2/4 de 6 de la tarda a l’Escola Municipal de Música.
TALLER
- Igualada
Ara t’ho explico. E... d’emocions. A càrrec d’Angles Grado,
responsable de projectes de
convivència i mediació, i Anna
Garcia, contacontes.
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda
a la llar d’infants La Lluna.
CANTADA POPULAR DE NADALES
- Piera
Cantada de nadales oberta a la
participació de tota la vila.
Dimecres a 2/4 de 6 de la tarda
a la plaça del Peix.

DIJOUS 17
PANTALLA OBERTA
- Igualada
Nova sessió del Pantalla oberta amb la projecció de “Pajaritos y pajarracos” de Pier Paolo
Pasolini.
Dijous a les 8 del vespre a la
sala de socis de l’Ateneu.

gràfica publicitària de l’Escola Municipal d’Art Gaspar
Camps.
Del 16 de desembre al 15 de
gener a l’Empremta.

FRÀGILS

Raquel Camacho.
Mostra d’obra gràfica realitzada amb la tècnica de la litografia sobre pedra.
Del 17 de desembre al 10
de gener a la Sala municipal
d’Exposicions.

SUGGESTIÓ

Clau de Fotos, signatura de
les pierenques Josepa Ribera
Vallès i Gemma Pujol Farrés,
presenten una exposició amb
20 noves imatges.
Del 15 de desembre al 12
de gener al Casal de Joves i
Grans.
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Cinema
El racó del Cineclub • Hablar

Paraules, paraules

Es projecta a Tous • Taxi Teherán

Carrers de Teheran

RAMON ROBERT.-

Perseguit, prohibit i represaliat pel règim polític iranià, el
director Jafar Panahi ens ofereix ara una singular peŀlícula
clandestina, a mig camí entre
el documental urbà i la ficció,
en la que tant hi fa cap la comèdia com la tragèdia.
Premiada en el Festival de
Berlín amb l’Ós d’Or al millor llargmetratge, a Taxi Teherán veiem un taxi recorre
els vibrants, acolorits i concorreguts carrers de la ciutat
de Teheran. Passatgers molt
diversos entren al taxi i expressen obertament la seva
opinió política i social, mentre
són preguntats pel conductor,
que no és altre que el director

RICARD FUSTÉ.-

Avui divendres, a les 10 del
vespre, al Teatre de l’Ateneu,
el Cine-club presenta la producció espanyola de 2015
Hablar, dirigida per Joaquín
Oristrell. El prestigi d´Oristrell
en el terreny de la comèdia
es va consolidar amb les seves col·laboracions com a
guionista en les pel·lícules de
Manuel Gómez Pereira: Salsa
rosa, ¿Por qué lo llaman amor
cuando quieren decir sexo?,
Boca a boca i El amor perjudica seriamente la salud. Fins
que es va atrevir a posar-se
també a l’altra banda de la càmera.
Però el seu fort continuen sent
les paraules i potser per això
es titula Hablar la seva darrera producció, que uneix vint
històries de gent que parla

(però també discuteix, riu, plora, amenaça, xiuxiueja, crida,
roba, s’enfada o s’abraça),
incorporant, això sí, el desafiament tècnic que implica la
filmació en un pla únic que segueix els personatges al llarg
dels 400 metres que separen
la Sala Mirador de la Plaza de
Lavapiés, en el popular barri
madrileny del mateix nom.
No tindria la meitat de la gràcia
que té aquesta pel·lícula sense la col·laboració entusiasta
d’un repartiment coral amb
força noms coneguts (Goya
Toledo, Marta Etura, Miguel
Ángel Muñoz, María Botto, Antonio de la Torre, Raúl Arévalo, Juan Diego Botto, Sergio
Peris-Mencheta, Secun de la
Rosa, Melanie Olivares o Mercedes Sampietro).

del film, Jafar Panahi. La seva
càmera, col·locada al tauler
de control del vehicle, captura

l’esperit de la societat iraniana
a través d’aquests recorreguts
urbans.

Es projecta a Montbui • El puente de los espias

Espies i guerra freda

RAMON ROBERT.-

De tant en tant, Steven Spielberg torna a recordar-nos
la seva condició d’excel·lent
director de pel.lícules. Ara,
confirmant una vegada més
la seva capacitat de fer cinema de gran qualitat, ens proposa El puente de los espias, un drama humanista amb
elements de thriller i rerefons
històric: la Guerra Freda entre
Estats Units i l’Unió Soviètica,
als anys 50. La trama transcorre a les ciutats de Nova
York i Berlin.
El personatge central d’aquest
magnífic relat de 135 minuts

es un advocat de Brooklyn,
James Donovan (paper per
a Tom Hanks, de nou extraordinari, i al qui sens dubte
nomenaran pels Oscar), el
qual es veu inesperadament
involucrat en un assumpte
d’espionatge entre el seu país
i la URSS. La mateixa CIA li
encarrega una difícil missió:
negociar l’alliberament d’un
pilot nord-americà, capturat
per la Unió Soviètica. Pretenen intercanviar-lo amb un
espia soviètic, al qui Donovan
defensarà davant d’un tribunal
de justícia.

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
HABLAR
Divendres: 22:00

CASAL
3 CORAZONES (12 anys)
Diumenge: 18:00
TAXI TEHERAN (7 anys) Ós d’or
millor pel.lícula Festival de Berlín
2015
Diumenge: 19:45

HABLAR

Espanya. Comèdia dramàtica. De Joaquim Oristrell. Amb Goya Toledo,
Marta Etura, Miguel Ángel Muñoz, María Botto i Antonio de la Torre.
Conjunt de 20 històries, que giren al voltant de la paraula, i que
s’entrecreuen en trajecte de 400 metres: des de la madrilenya plaça de
Lavapiés fins a la Sala Mirador. Els personatges parlen, discuteixen, riuen,
ploren, amenacen, xiuxiuegen, criden, es citen, s’enfaden, s’abracen,
proposant a l’espectador una reflexió sobre l’immens poder de la paraula.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI-MONTÀGORA CINEMES
SALA AUDITORI

TAXI TEHERAN

Iran. Documental. De Jafar Panahi. Amb Jafar Panahi. Un taxi recorre
les mogudes i acolorides vies publiques de Teheran. Passatgers molt
diversos entren al taxi i expressen obertament la seva opinió mentre són
entrevistats pel conductor que no és altre que el director del film, Jafar
Panahi. La seva càmera, col·locada al tauler de control del vehicle, captura
l’esperit de la societat iraniana a través d’aquest viatge.

EL PUENTE DE LOS ESPIAS
Divendres: 19:00/22:00.
Dissabte: 16:00/19:00/22:00.
Diumenge; 16:30 /19:30.

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.

SALA PETITA
SINSAJO II
Divendres : 19:35/22:10.
Dissabte: 19:35/22:10.
Diumenge: 19:35.
EL VIAJE DE ARLO
Divendre: 17:45.
Dissabte i Diumenge: 15:50 / 17:45.

YELMO CINES ABRERA 3D
1/ 8 APELLIDOS CATALANES (7A)
Dv. Dll a Dc.: 17:45/20:00/22:15
Ds. i Dg: 15.30/17:45/20:00/22:15
Dj.: 17:30/19:45/22:00
1/ EN EL CORAZON DEL MAR 3D
Dg: 11:30
1/ STAR WARS
Dj: 00:05

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.

2/EL PUENTE DE LOS ESPIAS (12A)
Dv: 18:50/22:00
Ds: 16:00/18:50/22:00
Dg.: 11:30/16:00/18:50/22:00
Dll a Dj.: 18:50/22:00

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.

3/ EL VIAJE DE ARLO (TP)
Dv: 19:15
Ds. i Dg: 17:00/19;15
Dll a Dj.: 19:15
3/ SPECTRE (12A)
Dv a Dj: 21:15

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.

4/SINSAJO PARTE 2 (7A)
Dv: 18:45/21:30
Ds.: 16:00/18:45/21:30
Dg: 11:40/16:00/18:45/21:30
4/ STAR WARS 3D
Dj: 00:10

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.

6/EL VIAJE DE ARLO (TP)
Dv: 17:55/20:15
Ds.: 15:45/17:55/20:15
Dg.: 11:40/15:45/17:55/20:15
Dll a Dj.: 17:55/20:15
6/8 APELLIDOS CATALANES (7A)
Dv a Dj: 22:30
7/EN EL CORAZON DEL MAR (12A)
Dv: 19:45/22:15
Ds. i Dg: 16:50/19:45/22:15
Dll a Dj: 19:45/22:15
8/ HOTEL TRANSYLVANIA 2 (TP)
Dv: 17:55
Ds.: 16:00/17:55
Dg.: 11:50/16:6:00/17:55
Dc i Dj:: 19:00
8/ TRUMAN (12A)
Dv : 19:45
Dll a Dj: 20:00
8/ KRAMPUS (12A)
Dv : 22:00
8/ EL BECARIO (12A)
Dll a Dj : 22:30

5/ 8 APELLIDOS CATALANES (7A)
Dv: 19:15/21:30
Ds. : 17:00/19:15/21:30
Dg: 11:50/17:00/19:15/21:30
Dll a Dj.: 19:15/21:30

Venda nou i ocasió
Reparació
Lloguer

www.carretilles.com
Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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Maria Teresa Bartrolí Tel
Nascuda a Cal Bartrolí, renom de la casa d’uns humils
pagesos dels Hostalets de
Pierola, adobada com molts
d’ells, guerrejant contra les
inclemències del temps i
que depenien en un 80% de
la collita del raïm. Tenien el
perill i l’experiència que pocs
dies abans de la collita una
pedregada se’ls endugués
el treball de tot un any. Malauradament, els havia passat alguna vegada, però no
es desanimaven i buscant
alguns jornals, junt amb els
raconets de productes de
l’hort i l’aliment que els proporcionaven gallines, conills,
el garrí i d’altres, subsistien
amb aquella fe i amb l’esperança d’uns anys millors.
La seva àvia, la Pepeta Pons,
estava com totes les àvies,
molt joiosa dels seus dos
néts, l’Eladi i la Maria Teresa.
Com a premi d’aquest amor
cap els seus néts, a la Maria Teresa li va arribar l’amor
d’un jove de Piera, de nom
Jaume Rafecas i Sanahuja,
fill d’una casa benestant de

dita vila. L’àvia Pepeta no ho
veia clar. Allò no podia ser.”
Com un noi d’una família de
tan bona posició hagués triat
la seva néta?.És impossible.
No sortirà be.”, deia.
Però l’amor del Jaume ho
va fer possible i dit amor ha
donat a aquest matrimoni 3
fills ,en Jaume, en Jordi i en
Xavier, que a la seva vegada
amb el fruit dels seus matrimonis, la Maria Teresa ha
estat premiada amb 5 néts
i dues nétes. Tot un orgull i
satisfacció per a ella. Doncs,
els ha donat tot el seu afecte i el do de bona àvia, que
posseïa forjada d’uns humils
pagesos, pobres en diners i
rics en amor i coratge.
Ara la Maria Teresa ha estat
cridada, tot esperant que es
retrobi amb l’àvia Pepeta i li
pugui dir:
“Àvia tot allò no tan sols va
ser possible sinó que ha donat uns grans fruits”.
Maria Teresa Bartrolí Tel et
mereixes un bon cel.
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Papa Francesc: “L’Església té necessitat d’un
Jubileu de la Misericòrdia”
El papa Francesc ha dedicat
l’Audiència General d’aquest
dimecres 9 de desembre a explicar les raons que l’han portat a convocar el Jubileu de la
Misericòrdia que va inaugurar
ahir amb l’obertura de la Porta
Santa i que conclourà el 20 de
novembre de 2016, festa de
Crist Rei. En la seva catequesi
ha reconegut que la renovació
necessària de les institucions i
estructures de l’Església són un
mitjà per viure-la.
“Per què un Jubileu de la Misericòrdia? Què vol dir això?”,
ha preguntat el papa Francesc. “L’Església té necessitat
d’aquest moment extraordinari.
No dic que és bo, no!, dic: l’Església té necessitat”. “En la nos-

tra època de canvis profunds,
l’Església està cridada a oferir
la seva particular contribució,
fent visibles els signes de la
presència i de la proximitat de
Déu. I el Jubileu és un temps
favorable per a tots nosaltres,
perquè contemplant la Divina
Misericòrdia, que supera tot límit humà i resplendeix sobre
la foscor del pecat, podem ser
testimonis més convincents”.
El Papa ha explicat llavors que
“dirigir la mirada a Déu, Pare
misericordiós, i als germans necessitats de misericòrdia, significa posar l’atenció sobre el contingut essencial de l’Evangeli:
Jesucrist, la Misericòrdia feta
carn, que fa visible als nostres
ulls el gran misteri de l’Amor tri-

nitari de Déu”. Així, “celebrar un
Jubileu de la Misericòrdia equival posar de nou al centre de
la nostra vida personal i de les
nostres comunitats l’específic
de l’esperança cristiana”.
El papa Francesc ha assegurat que l’Any Sant “és ofert per
experimentar en la nostra vida
el toc dolç i suau del perdó de
Déu, la seva presència junt a
nosaltres i la seva proximitat
sobretot en els moments de
més necessitat”. El Papa ha
subratllat que a Déu li agrada
sobretot “perdonar els seus
fills, tenir misericòrdia amb ells,
perquè també puguin, al mateix
temps, perdonar els germans,
resplendint com a torxes de la
misericòrdia de Déu en el món”.

En record de

Mercè Rius Ribera

JOAN PUJOL I BARTROLÍ

vídua de Joan Rabell Pintó
Ha mort cristianament el dia 8 de desembre de 2015 a l’edat de 101 anys.

Recordant la mare
Estimada mama:
Un any més i ja en fa tres
que ens vas deixar.
T’escric aquestes quatre
lletres. Escriure, perquè
no puc parlar.
Quant enyoro la teva veu,
tant que a vegades tinc
por d’oblidar-la.
Cada dia dic paraules teves, les dic a les nenes i
elles em diuen: “cada dia
t’assembles més a la iaia”
i jo els dic, “és que no vull
que marxi mai de les nostres vides”.
Vides que ara s’allarguen
una mica més: el març et
faran allò que tu tant volies, besàvia. Com haguessis gaudit amb aquesta
petitona.
Maleeixo aquest ditxós
pont que et va apartar de
nosaltres, però aquí seguiràs present i recorda que
la Teta, el nen, al Nuritis i

A.C.S.
Els seus fills, Joan (†) i Roser, Josep i Rosa; néts, Mercè, Denis, David, Cristina;
besnéts i família tota, així com la raó social Biguetes Rabell,
ho fan saber a llurs amics i coneguts.
L’acte de comiat tingué lloc ahir dijous dia 10 de desembre
a l’oratori de Funerària Anoia.
Funerària Anoia, S.L.

.

Igualada, desembre de 2015

40è aniversari de la mort de l’

Àngela Miranda i Codorniu
Vda. de Miquel Homs i Vila
Que morí cristianament el 12 de desembre de 1975, a Barcelona.
T’estimem i seguim sempre pensant en tu.
la Neuines et trobem a faltar.
T’estimo,
t’estimo
molt,
mama.
Neus
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El teu fill JOSEP M. HOMS i MIRANDA, familiars i les empreses GIESA, S.A. - GIEXPORT, S.A.
PROMOCIONES H.M., S.A. - FREELIVE, S.A. - HOMS ALONSO S.A. de Barcelona
preguen als seus amics i coneguts la tinguin present en les seves pregàries.

Les misses, que se celebraran el diumenge dia 13 a les 11.30h del migdia, a la parròquia de la
Sagrada Família d’Igualada i a l’església de Sant Ot de Barcelona (Pedralbes),
seran per a l’etern descans de la seva ànima.
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El gourmet
Croquetes d'espinacs i formatge blau
PREPARACIÓ
Per fer les croquetes, el primer que necessitem és coure els espinacs durant
5 minuts en aigua amb sal. Després les escorrem a consciència per
desfer-nos de tota l'aigua, deixant uns minuts sobre un colador. Un cop
escorregudes, posem una paella al foc i desfem la mantega. Ofeguem
lleugerament els espinacs en la mantega i afegim dues cullerades de farina,
remenant fins que sigui absorbida per els espinacs. A continuació, anem
afegint poc a poc la llet, deixant que els espinacs l’absorbeixin abans
d'afegir més. Remenem i afegim llet fins a obtenir una beixamel verda que
sigui espessa com per fer croquetes. Afegim el formatge blau i remenem
perquè es fongui amb la calor residual i es reparteixi bé per tota la pasta.
Un cop dissolt, deixem reposar la pasta de croquetes en una font fins que
es refredi. Per formar les croquetes passem per ou batut i pa ratllat. Un cop
formades, podem congelar les croquetes fins al dia que les anem a fregir o
fregir directament en oli d'oliva molt calent, deixant les croquetes un parell
de minuts per cada costat fins que comencin a prendre un color torrat com
el de la foto de presentació. Després, només falta escórrer en paper
absorbent i portar-les a la taula.

Ingredients
200 g d'espinacs (poden ser
congelats),
2 cullerades de farina,
75 g de mantega,
2 gots de llet,
50 g de formatge blau, ous i pa
ratllat.

· 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

Publicitat
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“Reciclant, el poble té més
recursos i vivim millor.”
La Montse i l’Anna Maria estan orgulloses
de ser pioneres del reciclatge a Catalunya.
Tiana va ser el primer poble a implantar el
sistema de recollida porta a porta. I això es
nota en els seus carrers i en uns molt bons
resultats.
—
Recorda que el verd és per a ampolles i altres envasos
de vidre.

#pqreciclem

Descarrega’t l’App
“Residus”per saber
on va cada residu
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Rosa Llucià

4 paraules amb...
Jaume Singla.Rosa Llucià ha dedicat la
seva vida a la joieria. Fins
i tot els seus estudis varen
ser orientats a la gemmologia. Va començar treballant
a la joieria familiar i des de
fa deu anys, té a Igualada la
seva pròpia botiga -a la plaça
de l’Ajuntament 12- on ofereix
les joies i els dissenys que li
agraden. A més, a poc a poc
s’hi va incorporant el seu fill
Guim Rojas i Llucià que ha
començat a dissenyar les
seves peces i ja és la quarta
generació de joiers de la
família.
Com han estat aquests
primers deu anys de Rosa
Llucià?
Estic molt contenta. Va ser
una bona decisió en el seu
moment i els clients m’ho
demostren cada dia.
En pocs anys s’ha produït
un relleu generacional a les
joieries d’Igualada.
Cadascú ha buscat el seu
propi camí. Uns més clàssics
i altres més moderns, però en
tot cas s’han incorporat noves
generacions.
Rosa Llucià, cap on es va
orientar?
Cap al disseny, a les joies
fetes a mà, a cuidar el

detall.... Joies divertides, alegres, per portar cada dia, que
es puguin combinar. Penso
en un públic que va des dels
trenta als seixanta anys.
Porto una seixantena de dissenyadors i cada temporada
elegeixo els que han fet les
millors coŀleccions.
Els dissenys passen de
moda?
Els bons no. El bon disseny,
el que té encant, es converteix en clàssic i mai passa
de moda. I si passa, sempre
acaba tornant.
És de les poques persones
que té un títol en gemmologia.
En joieria es bàsic conèixer
a fons les pedres precioses.
M’agraden molt les pedres
precioses. Sóc especialista
en diamants i els compro als
llocs on tenen els millors i de
més garantia.
El diamant és per a lluir-lo
o per guardar a la caixa
forta?
Hi ha de tot, perquè el diamant es pot lluir i també es
pot guardar ja que mai perd
valor.
I rellotges?
Porto una fantàstica marca en
exclusiva, Daniel Wellington.
Rosa Llucià va començar

CON

FIDE

pràcticament a l’inici de la
crisi. Ho ha patit?
La crisi ens ha afectat a tots.
Ha obligat a calibrar molt bé
què ofereixes als clients ja
que la demanda, en temps de
crisi, baixa molt. Les crisis es
combaten treballant més.
Estar al dia l’obliga a viatjar
i anar a fires?
Constantment. Cal ser present a les grans fires d’Europa.
Li agradaria disposar d’una
botiga més gran o obrir-ne
en altres poblacions?

Botiga més gran, d’entrada
no. Obrir-ne una de nova
en una altra població, no ho
descarto.
El seu fill Guim ja s’està
incorporant.
Treballa molt bé i fa uns
excel·lents dissenys. Té
peces en altres joieries.
Igualada és una bona
plaça per tenir una joieria?
La millor. Si dones bon
servei, tens bona clientela.
Estic molt contenta amb la
gent d’Igualada. Els cuido i
em cuiden.

NCIA

L

Pels passadissos on corre lliurement
la xerrameca sobre la política igualadina, corre des de fa setmanes una
frase que, per més llarga que sigui,
sempre té un interrogant al final:
Què ha passat amb el Pere Calbó?
Certament, des dels qui són més a
prop, fins als que són a les antípodes
ideològiques, hi ha unanimitat en
preguntar-se el “per què” de la seva
desaparició absoluta del primer pla
de la política igualadina, comarcal, i
fins i tot nacional. De ser considerat
un valor a l’alça del PP de Catalunya,
a no aparèixer ni en els últims llocs
de la candidatura, ni a les eleccions
del 27S, ni a les del 20D...
És curiosa, però, la infinitat de reflexions, variades i algunes d’elles veritablement salvatges, que els fins fa
poc “companys de professió” d’en
Pere Calbó fan per explicar, molt
savis ells, les raons exactes de la seva
“espantà” de la política....
No les direm.
Més enllà de les causes, que cal
trobar en la no sempre agradable
sensació de “viure” intensament els
partits polítics, del per què tots, absolutament tots, se n’alegren de la notícia, és per treure’s del davant un bon
orador, enemic terrible en els debats
no ideològics per la seva dedicació
a analitzar els temes i preparar-se
els raonaments. “Un menys que em
pugui moure la cadira”, diuen.

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!!!

