
 Gent
Polèmica a Montbui per 
agendes escolars plenes 
d’errors ortogràfics
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 Política
Joan Torras (ERC), serà 
candidat a l’alcaldia 
d’Igualada per tercera 
ocasió

 Política
Alfons López Tena: “És més 
fàcil tenir la independència 
que reformar 
la Constitució”

1.465
DIVENDRES

8 d’octubre de 2010

LA VEU DE L’ANOIA WWW.VEUANOIA.CATANY XXIX 1,5

P  22

  En plena polèmica per les zones 
blaves, CiU proposa treure-les de 
l'entorn de l'Hospital i establir 
una hora gratuïta per a tothom al 
pàrquing soterrani

CiU proposa 
pàrquing 
gratuït a 
l’Hospital

Reportatge

P  20

En el mateix nivell de l'estiu del 2009 •  El setembre hi 
havia 10.652 persones sense feina, similar a fa un any

Corba descendent • Des de l'abril, i malgrat alguna 
excepció, s'observa una lenta corba descendent de l'atur

 

L’atur continua baixant a l’Anoia i s’han 
recol.locat un 10% d’aturats en 5 mesos

•• Convergència i Unió proposa la construcció d'una passarel.la entre el pàrquing soterrani, avui infrautilitzat, i l'interior de l'Hospital.
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  Marc Castells demanarà a Madrid 
150.000 euros per construir una 
passarel.la coberta entre el pàrquing 
i l'interior de l'Hospital. Per als 
usuaris d'Urgències serà gratuït 
mentre siguin dins del centre

L’Igualada Hoquei 
Club comença l’OK 
Lliga guanyant

P  26

Obert el nou 
camí asfaltat 
de l’Espelt a Rubió

P  18

GESTIÓ
PATRIMONIAL
FORMACIÓ

c. Lleida, 63 - pol. Ind Pla de la Masia
08711 Òdena (Barcelona)
Tel. 93 804 51 64 - Fax: 93 804 81 21
E-mail:info@gestiopatrimonial.com
Web:www.gestiopatrimonial.com

Fàcil aparcament

FONDO
SOCIAL
EUROPEO

FORMACIONS SUBVENCIONADES 
PER A EMPRESES

 (Formació per a l’obtenció de la Targeta Professional de la Construcció i 
Metall, Manipulador d’Aliments,Llei Orgànica de Protecció de dades, 

Geriatria, Carretons Elevadors, Idiomes, Comptabilitat, Office, 
Prevenció Riscos Laborals,ISO 9001/2008)



Les paraules que va pronunciar a Igua-
lada divendres passat l’expresident de 
la Generalitat, Jordi Pujol i Soley varen 
posar molt clarament de manifest que 
no es poden prendre mesures locals, 
sense tenir en compte la situació glo-
bal del món.
Jordi Pujol va intervenir en el marc de la 
trobada de la Nit de la Professió, convo-
cada pels professionals de la medicina i 
va ser precisament parlant de medicina 
i ensenyament, on l’expresident va po-
sar -i de quina manera- el dit a la nafra.
No calia que fos Jordi Pujol el que ens 
digués que a Catalunya -i a la resta de 
l’Estat- els dos serveis per on les costu-
res de l’estat del benestar estan estri-
pant-se són Educació i Sanitat.
L’increment de població que ha expe-
rimentat Catalunya no s’ha vist com-
pensat pel mateix increment dels pres-
supostos en educació i en sanitat. Això 
està creant greus problemes de finan-
çament i molt ens temem que també 
de futur.
No es resoldran els problemes, ans al 
contrari, perquè cada departament in-

tenta solventar eles seves dificultats de 
manera local o sectorial, sense tenir en 
compte la globalitat de la situació.
Això genera situacions paradoxals. En 
un moment determinat la Seguretat 
Social decideix jubilar forçosament als 
metges que arriben a l’edat de 65 anys, 
quan aquesta és una professió que es 
pot exercir fins a edats més altes. Segu-
rament que la idea de les jubilacions era 
rejovenir les plantilles i reduir els costos 
salarials dels metges de la sanitat públi-
ca, però el resultat va ser que les vacants 
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En una Europa excessi-
vament reglamentista, 
posem notes de tall 
molt altes per accedir a 
segons quines facultats 
limitant milers de vo-
cacions dels joves estu-
diants que no podran 
exercir la seva vocació

Les cares 
de la setmana

Jordi Pujol
Divendres va demostrar que als seus 80 
anys continua sent un home d’Estat que 
porta Catalunya al cap. La seva és una 
anàlisi brillant i desapassionada. 

Ernest Maragall
El conseller d’Educació va i ve aquests 
dies per totes les comarques inaugurant 
a tort i a dret escoles, i demanant com-
promís a ajuntaments i centres escolars 
per desenvolupar les polítiques edu-
catives del seu govern, però fa pagar a 
les famílies els ordinadors que a la resta 
d’Espanya són gratuïts.

han estat ocupades per metges vinguts 
de països no comunitaris, especialment 
de Centre i Sud-amèrica, on per nivell 
de vida, un professional pot cobrar deu 
vegades més a Europa que al seu país... 
amb els mateixos estudis.
Tot i la manca de metges que es dóna a 
Catalunya -on tenim una exceŀlent sani-
tat si sumem els recursos de la pública 
i de la privada- les universitat catalanes 
han posat una nota de tall molt alta per 
accedir als estudis universitaris de Me-
dicina.
Per donar possibilitats d’estudiar medi-
cina a tots els joves catalans que ho vo-
len fer, segurament que caldria ampliar 
el nombre de facultats, però l’Estat està 
per la labor de reduir costos i no d’am-
pliar càtedres.
Segurament que no té en compte que 
en altres branques, com per exemple 
Història, es podrien suprimir facultats 
perquè no hi ha prou demanda per ab-
sorbir tots els titulats que surten cada 
any de les universitats espanyoles.
Una forma de limitar l’accés és apujar la 
nota de tall. El problema és que al final 

seran els que ara estan estudiant a les 
universitats centre i sud-americanes els 
que vindran a exercir la medicina a casa 
nostra.
De què ens serveix posar una nota de 
tall molt alta a la UAB o a la UB per en-
trar a Medicina si després hauran de ser 
metges forans els que vinguin a cobrir 
les places de mèdiques que ens falta-
ran a Catalunya?
No dubtem gens ni mica de la bondat 
dels professionals d’origen no comuni-
tari que exerceixen o vindran a exercir 
a Catalunya, perquè els que coneixem 
han demostrat un altíssim nivell assis-
tencial i de bon tracte als pacients. Com 
tampoc dubtarem mai de l’exceŀlent ni-
vell professional dels metges catalans 
que han cursat a Catalunya els seus 
estudis.
El que és lamentable d’aquesta situació 
és que quan no es gestiona amb visió 
global i de futur l’estructura pública 
d’ensenyament, sanitat, transports, 
pensions... les costures de l’estat del 
benestar acaben per rebentar-se.
Cal preguntar-se: de què els serveixen, 

per exemple a Quito les despeses en 
universitat si després per una raó de 
sou perden els professionals que han 
format?
Podríem posar molts més exemples de 
casos on una visió a curt termini o ex-
cessivament localitzada en els costos 
immediats, acaba per cronificar un pro-
blema que seria perfectament solven-
table només que els que gestionen els 
recursos públics tinguessin la grandesa 
de ser homes d’estat i no delegats del 
seu partit en un territori determinat.
Està molt bé que es reconeguin els 
drets fonamentals de totes les perso-
nes a rebre sanitat i ensenyament de 
manera universal, però això ha d’anar 
acompanyat de la corresponent  par-
tida pressupostària per evitar que les 
costures de l’Estat del Benestar reben-
tin per la pressió demogràfica.
Per ara, l’única forma de paŀliar-ho és 
apeŀlant al sacrifici dels professionals 
de la medicina, de l’ensenyament o de 
qualsevol dels serveis públics que es fi-
nancen amb els impostos de tots.

JORDI PUIGGRÒS

La solució és a 30 quilòmetres?

SORTIDA 555

La voluntat metòdica de la Generalitat de 
Catalunya de descentralitzar els seus ser-
veis territorials arreu del país, que ha aga-
fat una especial embranzida en els darrers 
anys, havia de comportar una millor aten-
ció als ciutadans, aprofitant el model de 
proximitat que comporta aquesta iniciati-
va. Així, tots els departaments del govern 
català s’han anat desplegat pel territori, 
amb més o menys habilitat i recursos. 
Lluny d’escoltar al poble, la qual cosa és 
exponencial en el govern tripartit quan 
més un s’allunya de Barcelona, fins a 
convertir-se en una sordera definitiva, 
la descentralització de la Generalitat a 
la Catalunya Central està esdevenint un 
evident fracàs per a l’Anoia. Sí, aquí ja sa-
bem que això de les comarques centrals, 
amb Manresa -com no- al capdavant, no 
ens interessa gaire, però el cert és que, 
avui, la gestió d’absolutament qualsevol 
servei públic que s’imparteix en aquesta 
comarca, sigui des de Calaf, Igualada o 
Masquefa, passa per un despatx de Man-
resa on l’experiència no resulta, gairebé 
mai, fructificant.
Només cal fer-la petar amb personal de 
diferents serveis públics, per adonar-se 
que, en general, l’Anoia no deixa de ser a 
Manresa més que un territori de tercera 

divisió, a qui sempre es té per poqueta 
cosa. Si hi ha Mossos d’Esquadra per re-
partir pel territori, aquí és on menys en 
toquen, o, en el millor dels casos, som els 
últims de la cua. Si hi ha noves ambulàn-
cies per a la Catalunya Central, al Bages 
es queden les noves, i a l’Anoia toquen 
les de... segona mà. El mateix succeeix 
en àmbits com l’educació, i, sobretot, en 
tots aquells on els recursos en forma de 
materials diversos -des d’ordinadors fins 
a xeringues- s’han de repartir pel territori 

que controlen còmodament quatre enxu-
fats des de Manresa. Tot això val diners... 
i els qui tenen la clau del calaix són allí. 
Afortunadament, l’assumpte no ha esde-
vingut mai perillós com per posar el crit 
al cel, però ja hi ha qui tem que la greu 
complicació de les arques públiques pot 
convertir això en una baralla de galls d’un 
dia per l’altre. 
El tema es complica molt més encara 
quan un s’assabenta que tots els contrac-
tes que la Generalitat té concertats amb 
professionals privats -des de paletes fins 
a electricistes, informàtics, personal de 
neteja o fins i tot periodistes- per al man-
teniment d’escoles, hospitals, ambulato-
ris, jutjats i d’altres tipus d’instal·lacions, 

vénen la immensa majoria de Manresa. 
No només no en tenen prou amb tenir 
tots -o la majoria- de departaments de la 
Generalitat, sinó que, a més, donen vida 
només als de casa seva.... Així, si sona una 
alarma en plena nit en un ambulatori o en 
una escola de l’Anoia, o cal fer una repara-
ció d’urgència, o simplement dur a terme 
una tasca de manteniment, cal fer una tru-
cada prèvia a alguna empresa manresana 
per a que, si els ve en gana, es traslladin a 
la llunyana i inhòspita terra de l’Anoia per 
a solucionar-la. Tot un xollo. S’imaginen la 
de diners i negoci que estem perdent en 
això? És que per a la Generalitat, totes les 
solucions als nostres problemes passen 
pel que diguin a 30 quilòmetres d’aquí?
Mentrestant, aquí, com que Manresa ens 
importa ben poc, els que manen a Bar-
celona tenen l’excusa perfecta per pren-
dre’ns encara més el pèl i fer-nos passar 
per la pedra. 
L’Anoia, com sempre, es troba en una cru-
ïlla d’interessos, terra de ni carn ni peix, 
que bé faria en endevinar-la d’una vegada 
i tirar pel dret, sobretot si ja tenim apro-
vada una Llei que ens agermana amb el 
Penedès. A què esperen els adormiscats 
polítics i els seus ben pagats bufons en 
posar-se les piles?



Lluís Capdevila  · A CUA D’ULL

Centre i Sud-amèrica està fent una revolució. No només l’està fent 
en Hugo Chávez o Evo Morales o Rafael Correa, que la fan des de 
l’esquerra, sinó que també l’estan fent des de la dreta persones com 
Alvaro Uribe o el seu substitut Santos.
Cadascun dels presidents dels països americans està intentant can-
viar les estructures dels seus respectius països i des d’Europa els 
posem sordina i els desqualifiquem perquè no tenen -o considerem 
que no tenen- els mínims democràtics exigibles.
Com podem, els panxacontents d’Europa, desqualificar un règim 
sud-americà per pretesos dèficits democràtics quan la història re-
cent d’Europa és plena de gulags, camps d’extermini massiu -això 
no ha passat en cap altre lloc del món- quan hem propiciat cops 
d’estat a països del Tercer Món i quan estem exhaurint les primeres 
matèries de tot el món a través de companyies privades?.
Ha aparegut el que podríem dir-ne euronarcicisme, que fa que ens 
mirem el melic per donar cartes de naturalesa només als règims 
que compleixen amb els estrets paràmetres democràtics europeus 
de votar un cop cada quatre anys i després deixar-ho tot en mans 
de partits tan sovint dirigits per corruptes.
No ens adonem que a Centre i Sud-amèrica no hi ha gairebé classe 
mitjana, que és la que dóna cos a la societat i, en aquestes condi-
cions, qualsevol mesura institucional ha de ser extrema perquè no 
es poden posar benes calentes per deturar una hemorràgia d’in-
justícia. Això pel que fa al camp de l’esquerra. Des del camp de la 
dreta, que seria el cas de Colòmbia entre altres, la lluita contra els 
narcotraficants és una feina ingent per a unes estructures estatals 
precàries i carència de mitjans materials.
Deixant de banda els cas del germans Castro que estan acabant de 

  Euronarcicistes

JAUME SINGLA ·  a peu pla

Mentre des d’Espanya es critica a Evo Mora-
les per les dificultats que posa a Repsol, el 
govern continua llepant el cul dels germans 
Castro que estan acabant de destrossar el 
país que va ser l’orgull d’Amèrica llatina.

A vegades tendim massa fàcilment a la simplificació, i acabem crimina-
litzant els que no actuen com nosaltres voldríem. Moltes festes majors, 
celebracions d’èxits esportius o les manifestacions de tot tipus acaben 
en aldarulls i violència. Hi ha qui es dedica a trencar, cremar, saquejar i 
pintar mobiliari urbà, botigues, cotxes, contenidors... En general són jo-
ves que s’autodenominen “antisistema”.
Fa poc uns okupes van establir-se en l’edifici del Banco Español de Crédi-
to a la plaça de Catalunya de Barcelona, i el van fer la seva base d’operaci-
ons. El que havia començat a poc a poc, sense fer soroll, va acabar de ma-
nera violenta amb la intervenció dels mossos, que diuen van actuar “per 
protegir els manifestants que participaven en la darrera vaga general del 
29-S dels delinqüents atrinxerats a l’edifici ocupat“. El nombre de detinguts 
va superar els 60, però pocs d’ells passaven cap ensurt major. A les po-
ques hores ja tornaven a ser al carrer pensant en una propera actuació, ja 
que la majoria d’ells són reincidents en aquestes activitats, i formen part 
d’un moviment que a poc a poc es va organitzant i estructurant. 
El conseller d’Interior, Joan Saura, va justificar el desallotjament de l’edi-
fici per les actuacions violentes dels okupes. Explicava que va ordenar 
abans el seu desallotjament perquè l’ocupació és un delicte civil, i no era 
possible la intervenció policial sense una denúncia prèvia del propietari. 
El conseller va puntualitzar que l’acció policial va ser selectiva per “poder 
imputar penalment els autors dels actes vandàlics”. És a dir, que van fer un 
treball policial teòricament ben fet per un resultat inútil del que tothom 
es lamenta i que no condueix enlloc.
Dels 43 detinguts a Barcelona, 17 eren estrangers. Joan Delort, secretari 
de seguretat d’Interior, va puntualitzar que tots els detinguts, excep-
te tres, tenien antecedents penals. Fins i tot alguns relacionats amb la 
prostitució. Delort va ressaltar que els 50 autors identificats en els actes 
vandàlics en la manifestació de Pau Clarís, no tenien res a veure amb el 
sindicat CGT, ni amb la majoria dels 2.000 manifestants que van seguir la 
convocatòria de la vaga general.
I es van produir quatre detinguts entre els que van assaltar a una botiga 
de Levi’s, mentre els filmaven per la televisió, on es veia el saqueig i re-
partiment de texans. Dos eren espanyols i els altres dos romanesos amb 
antecedents penals per furt i robatori. Tres eren menors. Però aquesta 

PERE ESCOLÀ

Els que estan fora del sistema
aparent asèpsia i pulcritud en la descripció dels fets amaga en realitat el 
que de debò està passant. Tothom sap que aquests no són “delinqüents 
habituals” malgrat coincideixin en la tipificació dels delictes. Al darrere 
de tot plegat hi ha una motivació social. El rebuig de l’ordre establert 
que es considera injust i que s’ha de demolir. El capital, els bancs i els que 
tenen alguna cosa són els objectius a combatre. Ells tornen a les formu-
lacions anarquistes de fa uns anys. Són gent sovint desarrelada. Alguns 
d’ells voluntàriament. Però altres rebotats d’un sistema que ja no els pot 
oferir una vida “normal”. 

Quina és la perspectiva de treballs que són puntuals i amb retribucions 
mileuristes?. Quines són les experiències que es poden construir quan 
s’ha de canviar permanentment d’activitat?. Cap progrés. Només tenir 

un sou escàs i fràgil, per tornar al poc temps a l’espera d’una oferta que 
mai s’adapta, ni de lluny, a les capacitats de cadascú. Es parla de formació 
contínua. Però per fer què? Ja no hi ha la figura de l’aprenent, perquè 
cada dia hi ha menys professionals i menys professions. Què pot fer avui 
un encofrador o un enguixador? Doncs dedicar-se a altres feines. Per això 
es parla tant de formació permanent i de preparar als aturats per a noves 
activitats. Algunes d’elles amb possibilitats de feina pels que ho fan, però 
la majoria per passar l’estona. I quan es presenta una oportunitat és a 
precari i a l’atzar d’alguna administració o d’algun empresari. Però sigui 
un o altre, més prop d’un explotador que s’aprofita, que algú que vol 
bastir un projecte en comú. I amb un milió de famílies que no tenen cap 
ingrés, i tots els seus membres estan a l’atur, a algú li estranya que hi hagi 
gent que no cregui en el sistema?  Clar que segons el Tripartit ells han 
estat de llarg els millors gestors. I sort que ho han dit perquè ningú ho 
sabia. I ara potser convenceran a algú dels seus partits.

Amb un milió de famílies que no tenen cap 
ingrés, i tots els seus membres estan a l’atur, a 
algú li estranya que hi hagi gent que no creu en 
el sistema? 

destrossar un país que havia estat l’orgull d’Amèrica llatina -i curio-
sament des d’Espanya no parem de llepar-los el cul- trobo absolu-
tament injust el tracte que des d’Europa estem donants als Chávez, 
Morales, Lula, Correa i altres que intenten millorar les condicions de 
vida dels seus conciutadans.
Mentre els nostres polítics lamenten una pretesa manca de garanti-
es democràtiques a Veneçuela, les grans multinacionals de la banca, 
la telefonia, l’energia o la mineria, s’enriqueixen esquilmant països 
sencers i els governs europeus només es preocupen dels índex de 
les borses respectives.
L’euronarcisisme que ens està dominant als europeus no ens deixa 
veure la magnitud dels canvis que s’estan produint a l’Amèrica llati-
na. Uns canvis que són necessaris -tot i que en alguns casos poden 
ser dolorosos- per mirar de recuperar una mica del terreny perdut 
en el camp de la justícia social i la vida digna de tots els ciutadans.
Una cosa és el legítim orgull del nostres nivells de vida, cultura, jus-
tícia social, democràcia formal... i una altra molt diferent és mirar 
per damunt de l’espatlla a líders com l’indígena Evo Morales o el 
populista Rafael Correa que, amb més ganes que mitjans, estan in-
tentant de millorar la situació de diferències socials que es donen 
als seus països. El fruit de la revolució empresa a Amèrica es tardarà 
en veure, però quan es vegi pot ser que algun dels euronarcisistes 
que ara hi opina en contra s’hagi d’enrojolar de vergonya.
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cartes al director

FARMÀCIA I ORTOPÈDIA 
DEL PILAR

Farmàcies
de torn

LOTTO 6/49
· Dissabte 2/10/2010

4-14-26-30-48-49
Complementari: 15
Reintegrament: 6

· Dimecres 6/10/2010
1-10-21-29-32-41
Complementari: 2
Reintegrament: 9

TRIO
· Dijous 30               961  
· Divendres 1          136
· Dissabte 2     165
· Diumenge 3          342
· Dilluns 4                189
· Dimarts 5       337
· Dimecres 6      ----

ONCE
· Dijous 30              24873
· Divendres 1       77984
· Dissabte 2    29810
· Diumenge 3       70542
· Dilluns 4             45878
· Dimarts 5    37845
· Dimecres 6    --------

· Dijous 30   11-24-26-33-40-44   C: 36  R: 2
· Dissabte 2   11-18-25-27-35-48  C: 22   R: 1

· Diumenge 3   9-11-33-42-50 

· Divendres 1   1-4-6-27-48

Loteries

Dia 8: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 9: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 10: BAUSILI/JUVÉ/ Av. Montserrat, 27 
Dia 11: TORELLÓ/ P. de Verdaguer, 82
Dia 12: BAUSILI/ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 13: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 14: MISERACHS/ Rambla Nova, 1

OCTUBRE
8: Simeó el Just; Demetri; Taïs.
9: Dionís; Joan Leonardi; Lluís Bertran.
10: Mare de Déu del Remei; Sabí.  
11: Santa Soledat Torres Acosta; Germà.  
12: Mare de Déu del Pilar; Domnina, vg.. 
13: Eduard; Celedònia.
14: Calixt I, papa; Just; Fortunata.

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

Santoral

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

de dilluns a divendres, de 9 a 21h.
dissabtes, de 9 a 13,30h.
Av. del Mestre Montaner, 26 
(cantonada c. de la Comarca)
Tel.: 938 05 04 79 - Fax: 938 05 58 76
rsingla@swinbag.net

Obrim al migdia!

laveu@veuanoia.cat · Apartat de correus 395 ·  tel. 93 804 24 51 · fax 93 805 41 71

Busquem la il·lusió i 
l’esperança
•• MONTSERRAT PUJOL

Sr. director
Prou de lamentar-nos! Comencem 
des de baix a fer possibles nous llocs 
de treball, al mateix temps que fem 
una obra social, aquí i al nostre en-
torn. 
Creem una fundació (per unir la gent 
gran sola i l’adolescència). Què seria? 
Doncs fer una llar d’avis tipus bunga-
lows amb àrees comunes tutelades 
i al mateix temps i a la vora, una llar 
d’orfes, fent possible que s’interela-
cionessin entre ells i, si s’aconsegu-
ís alguna afinitat entre les parts, es 
poguessin fer un tipus “d’adopcions” 
avis-néts amb al qual cosa els adoles-
cents tindrien un referent familiar i 
els avis un incentiu per transmetre la 
seva experiència, enriquint la qualitat 
de vida emocional en els seus darrers 
anys.
Sabeu quants llocs de treball es po-
drien crear, directament o indirecta, 
entre professionals i serveis? I els 
beneficis socials d’uns i altres? Fem-
ho viable! Jo he tingut la idea, però 
una fundació és de tota la gent que 
la fa possible (i seríem pioners en tot 
el món).
Fem-ho va! Sortim d’aquest ensopi-
ment, reflotem els valors, l’economia, 
la il·lusió i l’esperança  en el futur!
 

És indignant
•• JORDI GARCIA

És realment indignant llegir notícies 
sobre la creació d’una nova empresa 
(creada amb capital públic i comple-
tament independent dels ajunta-
ments i del Consell Comarcal), pensa-
da pels creadors dels Pla Estratègic de 
l’Anoia, que s’està venent com a única 
sortida a la crisi que patim a la nostra 
comarca, en la qual hi hauria un “ge-
rent” que cobraria la “justa” quantitat 
de 120.000 euros anuals. 
Malauradament en aquesta comarca 
sempre hi haurà barruts que s’aprofi-
tin de la seva situació política per no 

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 per-
sonals 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.

desenganxar-se de la mamella que els 
ha donat de menjar (abundosament) 
durant molts anys. Perquè, senyors i 
senyores, tots sabem a qui anirà des-
tinada aquesta feina de gerent. 
Potser seria hora que algú toqués ja 
de peus a terra i deixessin de prendre 
el pèl als ciutadans, molts dels quals 
passen per dificultats econòmiques 
molt greus i que treballarien per molts 
menys diners en qualsevol feina.

Xavier Sabaté Enrich
•• JOSEP M. VIVES 

Als 78 anys ha mort en Xavier Sabaté.
Exalumne dels Escolapis, va fer peritat-
ge tèxtil a Terrassa.
Acabada la carrera, va estar treballant 
a la fàbrica de teixits de Cal Saboné. 
Després en un cobert de la finca de 
casa seva a Piera, va muntar una fabri-
queta de bufandes.
Des de molt jove va ser un entusiasta 
esportista de l’Atlètic OAR. Va partici-
par en els cursets de Cristiandad però 
al cap d’un temps va  veure que el Se-
nyor li demanava dedicar tota la seva 
vida a servir-lo a través del treball i de 
la santificació de la vida ordinària i va 
demanar la seva incorporació a l’Opus 
Dei. Era l’any 1962.
Va estar dos anys de professor a l’esco-
la Xaloc de l’Hospitalet.
En aquell temps, l’Opus Dei havia ini-
ciat, a petició de la Santa Seu, la seva 
labor a la Sierra de Piura, al Perú, una 
regió pobre i abandonada, i cap allí 
se’n va anar.
Amb quatre o cinc joves més van inici-
ar la seva tasca apostòlica a la vall de 
Cañete i el seu entorn, en plena sierra 
on, en molts poblets (entre els 2.500 i 
3.000 metres d’alçada) no havien vist 
un capellà des de feia anys.
Allí hi van muntar una emissora cap-
tiva i van anar repartint receptors per 
les cases de pagès de la zona a fi de 
poder fer-los arribar els missatges de 
formació professional, humana i religi-
osa que els ajudessin a perfeccionar la 
seva vida.
Al cap d’un temps van engegar una es-
cola professional agrària per ensenyar-

los a millorar el rendiment de les terres 
que estaven treballant amb els matei-
xos mètodes de feia centenars d’anys i 
ampliant els seus coneixements cultu-
rals i religiosos, tant als alumnes com 
als seus pares. A mida que la tasca 
formativa professional anava creixent 
i amb ella també les despeses, van 
muntar un taller de xarcuteria que ser-
viria per ampliar la gamma de sortides 
professionals dels alumnes i obtenir 
uns ingressos per ajudar a anar tirant 
endavant la tasca apostòlica.
Fa uns 10 anys que se li va detectar la 
malaltia de Parkinson; va tornar a Es-
panya on ha viscut en una residència 
i ha rebut l’assistència mèdica ade-
quada fins que una infecció pulmonar, 
agreujada pel Parkinson, l’han portat a 
l’altra vida. Descansi en pau.

Malaguanyada
•• JOAN PUJOL I BARTROLÍ

Quan a través dels anys t’acostumes a 
anar a una botiga i tant els propietaris 
com les dependentes miren de servir-
te el millor possible, et sents com a 
casa i et quedes molt complagut. Em 
referiré a un establiment en concret, 
a la Rellotgeria i Joiera Vallès de Piera, 
que era propietat de Joan Vallès i Valls 
i de la Pilar Tainera i Juanola, que amb 
el seu bon tracte i honradesa, no et 
deixaven mai insatisfet, ja que no et 
generaven cap dubte, sense oblidar-
me de les dependentes, en especial 
de la Sra. Maria Codina i Gomis, que 
millor impossible.
Quan el matrimoni Vallès-Tainera van 
vendre dita botiga ho varen notificar 
als seus clients i, el primer que se’m 
va suggerir si els nous propietaris 
continuarien amb els serveis de la 
Sra. Maria Codina, ja que la seva pre-
sència faria que encara fos una part 
de Cal Vallès i que gràcies als seus co-
neixements, els aniria posant al dia. 
Així va ser, i ella, amb molt de gust 
ens presentava els nous propietaris. 
El proppassat dia dinou, a la sortida 
de missa d’1/4 de 12, a l’església de 
Santa Maria de Piera, que per cert se 
celebrava el 65è aniversari del matri-

moni entre Josep Figueras i Antolí i 
Remei Mata i Julià, dues bellíssimes 
persones, creieu-me que per la gent 
gran aquestes celebracions t’omplien 
de goig, doncs em donaren la notícia 
de l’acomiadament de la Sra. Codina. 
Desconec el motiu però el que sí sé i 
us asseguro que no sóc sol, és que ens 
ha dolgut i molt. Gràcies, Maria, pels 
teus serveis.

Un gran agraïment
•• FAMILIA DE JOSÉ RUIZ NIETO

Sr. Director,
El passat dijous dia 23 de setembre, 
el meu avi va desaparèixer a Piera, 
província de Barcelona. Va sortir a 
passejar, es debia desorientar i es va 
perdre. Transcorregudes unes hores i 
a causa de l’edat i la salut del meu avi 
es va activar un dispositiu de recerca, 
però aquella nit no el van trobar.
Era terrible pensar en una persona 
tan gran a la nit, amb el fred que es-
tava començant a fer aquests dies.
Al dia següent, es va continuar la 
recerca sense èxit, el pessimisme 
s’apoderava de nosaltres. Avançada 
la tarda una trucada ens va omplir 
d’alegria, l’havien trobat, havia cai-
gut en un barranc intentant tornar a 
casa.
Em dirigeixo transmetent per part de 
tota la família un missatge d’agraï-
ment a:
La bona coordinació i tan admirable 
treball del cos de Bombers de la Ge-
neralitat, Mossos d’Esquadra, policia 
local, protecció civil, voluntaris d’as-
sociacions de desapareguts i gossos 
rastrejadors, tots ells inclús d’altres 
comarques.
Aprofito per afegir que gran tasca fan 
les persones que es dediquen a ensi-
nistrar a aquests gossos que busquen 
gent desapareguda. No comprenc 
com hi ha persones que abandonen 
a aquests éssers capaços de donar-ho 
tot per salvar una vida.
Agraeixo també als veïns, ciutadans 
de rodalies i també aquelles persones 
que van aportar pistes: aquell home, 

aquella dona, aquell nen ...
Gràcies a la rapidesa amb què es van 
portar a terme les tasques de recerca 
va ser possible trobar el meu avi amb 
vida.
És tant el nostre agraïment que tots 
ocupeu un lloc en el nostre cor.

Noves tecnologies a les 
aules
•• AMÈLIA MORERA 

Aquest curs escolar, per endavant 
començat, la meitat dels instituts de 
Catalunya disposen de noves tecno-
logies a l’aula. Això vol dir que 80.000 
alumnes de secundària tenen ordi-
nadors portàtils per treballar-hi i les 
aules es doten amb pissarres digitals 
i xarxa local Vi-Fi. També se substi-
tueixen progressivament els llibres 
de text en paper per llibres electrò-
nics. L’objectiu de la Generalitat amb 
aquesta iniciativa és integrar les tec-
nologies de la informació i de la co-
municació a les escoles . 
Quan arriba a classe, l’alumne obre 
el portàtil i accedeix a la plataforma 
virtual de l’escola per seguir els con-
tinguts que dirigeix el mestre. L’alum-
ne ha de tenir cura de l’ordinador, del 
programari i dels recursos educatius 
digitals, ja que li són propis. En aca-
bar la jornada, s’emporta a casa el 
portàtil, que pesa molt menys que 
tots els llibres que fins ara carrega-
ven a l’esquena els nois i les noies. 
Per garantir que els alumnes utilitzen 
correctament l’ordinador, hi ha un 
sistema que controla quin ús en fan 
fora de l’aula.
Les famílies paguen 150 euros del 300  
euros que val l’ordinador, i s’ofereixen 
beques per a les que no puguin as-
sumir aquesta despesa. Aquest curs 
ja se’n beneficien, doncs, bona part 
dels alumnes de secundària, només 
falta que el llibre digital estigui ben 
elaborat i que se sàpiga utilitzar, tot 
plegat, amb encert amb la finalitat 
d’aconseguir un millor aprenentatge.
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El tema de la setmana  

CiU vol eliminar la zona blava a l’entorn de l’Hospital 
i assegurar pàrquing gratuït als usuaris d’Urgències
JORDI PUIGGRÒS.-
Convergència i Unió a Igualada ha pro-
posat aquesta setmana la retirada de 
la zona blava a l’entorn de l’Hospital i 
la construcció d’un nou accés al ves-
tíbul del centre sanitari a través d’una 
passarel·la coberta des del pàrquing 
soterrani, que, a més, tindria una hora 
gratuïta per als usuaris. La proposta s’ha 
fet pública dimecres, el mateix dia que 
CiU ha demanat també la celebració 
d’un ple extraordinari de l’Ajuntament 
on es discuteixi la polèmica instauració 
de zona blava en aquest espai de la ciu-
tat per part del govern de l’Entesa (PSC-
ICV).
Marc Castells, portaveu del grup de CiU, 
i el democristià Jordi Batalla, van presen-
tar la proposta de la coalició. “A l’hospital 
no s’hi va per gust, sinó per necessitat”, 
va dir Castells, qui va admetre que l’as-
sumpte ha comportat polèmica com a 
conseqüència “d’una incoherència que 
volem que s’acabi: que sigui gratuït 
aparcar en un gimnàs municipal com 
l’Infinit, i en canvi s’hagi de pagar per 
anar a l’Hospital. Això no és de rebut”.
CiU considera que “si una persona té 
una urgència sanitària, ha de tenir prou 
garanties de tenir un aparcament a la 
seva disposició, tenint en compte que 
hi ha una solució definitiva, i coherent. 
El pàrquing soterrani Igualada Nord està 
completament infrautilitzat”.
Castells recordava que, abans de les úl-
times eleccions municipals, per aparcar 
prop de l’Hospital només calia estacio-
nar el vehicle, de forma gratuïta, en un 
ampli espai on actualment hi ha el dipò-
sit municipal de vehicles. “Curiosament, 
just després de les eleccions municipals, 
el dipòsit es va tancar i es van instaurar 
les zones blaves. Un problema que no 
teníem, el vam tenir de cop per culpa de 

La zona blava a l’Hospital
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Marc Castells i Jordi Batalla, en el moment de presentar la seva proposta per les zones blaves i l’aparcament a l’entorn de l’Hospital. Foto: JP

Marc Castells assegura 
que, si la proposta no és 
acceptada per Aymamí, 
la zona blava es retirarà 
si guanya les properes 
eleccions municipals
l’Entesa per Igualada”. 
Rotació comercial, i prou
Per a CiU, les zones blaves han d’existir 
“únicament per garantir la rotació co-
mercial, i així ho defensarem sempre da-
vant de qui calgui, de manera que si algú 
ho demana per a aquesta raó, ens tindrà 
el seu costat. Ara bé, a l’Hospital no es 
dóna aquest cas”, a excepció d’una peti-
ta franja ubicada a l’avinguda Catalunya, 
entre l’avinguda d’Andorra i la carretera 
de Manresa, on hi ha prou ubicació de 
comerços. “Allí sí que té un sentit la zona 

blava, i a més ho han demanat els propis 
comerciants”, diu Castells.
La proposta de CiU passa per eliminar 
les zones blaves que hi ha actualment 
al carrer Lecco i a l’avinguda d’Andorra, 
conservant únicament les de l’avinguda 
Catalunya. A més, el pàrquing soterrat 
tindria una hora gratuïta per a tothom. 

A més, si es tracta d’algú que ha hagut 
d’anar a Urgències, el pàrquing soterrat 
serà gratuït en tot el temps que sigui 
necessari, prèvia validació del tiquet al 
mateix servei d’Urgències com a demos-
tració de que han passat per les seves 
instal·lacions.
Marc Castells i el grup de CiU critiquen 

obertament el pàrquing soterrat Iguala-
da Nord, que “està molt, però que molt 
mal fet. Qualsevol entés els dirà que si es 
fa un aparcament al costat d’un Hospi-
tal, el més lògic és que estigui connectat 
directament”. 
Per arreglar aquesta situació, CiU ha 
presentat també una altra proposta 
que pretén connectar l’Hospital amb 
l’aparcament soterrani a través d’una 
passarel·la coberta. Per això s’aprofita-
ria l’estructura amb ascensor ja existent 
i que es pot veure davant mateix de la 
gasolinera Petromiralles, per a ubicar-
la a la banda de l’entrada d’Urgències. 
D’allí, una passarel·la serviria de pas 
cobert, idoni en temps de pluja, entre 
l’aparcament i el vestíbul de l’Hospital. 
“Volem que, una vegada a l’aparcament, 
l’usuari tingui la sensació que ja és dins 
de l’Hospital”, diu Castells.
La construcció d’aquesta passarel·la ha 
estat quantificada per tècnics de CiU en 
150.000 euros, que serien finançats “a 
través d’una esmena que demanarem 
als nostres companys de Convergència 
i Unió al Congrés de Diputats, per tal 
que sigui inclosa dins dels Pressupos-
tos Generals de l’Estat per al 2011. Així, 
aquesta obra no costarà ni un euro als 
ciutadans d’Igualada i comarca”.
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Torras (ERC) diu que les 
propostes sobre les zones 
blaves són "mercadeig"
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El cap del grup municipal d’ERC a Igua-
lada, Joan Torras, ha fet pública l’opinió 
del seu partit vers la controvèrsia de les 
zones blaves tot criticant les propostes 
informals i l’immobilisme de la resta de 
formacions. Torras creu que “el sistema 
d’aparcament d’Igualada ha d’ésser 
discutit com a model i no pel seu con-
tingut de zones i carrers”.
En aquest sentit, el regidor republi-
cà assenyala que ERC actua de forma 
coherent des del principi, mantenint 
el nostre discurs contrari a un model 
d’aparcament que, lluny d’ésser discu-
tit pel consistori municipal, va ser apro-
vat a cop de decret per l’Entesa amb el 
vistiplau del PP i indirectament de CIU; 
així, segons Torras, “tant Convergència 
com el Partit Popular estan discutint 
vers un model del qual són copartícips, 
mentre que l’Entesa navega enmig 
d’un mar de dubtes”. Torras també és 
de la opinió que “caldria preguntar-se 
la raó de la implantació d’aquest sis-
tema d’aparcament, valorant si el sis-
tema implantat per l’Entesa responia 
a veritables necessitats d’aparcament 
o, únicament, a la cerca d’un benefici 
econòmic”.
Per tot, el regidor d’ERC espera que 

Marc Castells demanarà diners a Madrid per 
a fer un nou accés cobert des del pàrquing

Zona blava a l’entorn de l’Hospital d’Igualada.

durant la celebració del ple monogrà-
fic sobre les zones blaves, totes les for-
macions polítiques facin propostes va-
lentes i innovadores tot afirmant que 
“el model d’aparcament d’una ciutat 
com Igualada, amb gairebé quaranta 
mil habitants i un volum tant elevat de 
vehicles i de trànsit, és una qüestió sufi-
cientment important com perquè sigui 
debatut amb profunditat”. Finalment, 
Joan Torras revela que des del grup 
municipal d’Esquerra, es treballarà per 
exposar les idees i propostes d’aparca-
ment que més s’adeqüin “al model de 
ciutat que volem i necessitem”.
Amb tot, fonts municipals han indi-
cat que en les últimes setmanes hi 
ha hagut força problemes per a rebre 
el vistiplau dels tècnics judicials de 
l’Ajuntament per autoritzar l’esmentat 
ple extraordinari.

El cap dels republicans 
a Igualada diu que CiU 
i PP són copartíceps 
del model de zones 
blaves a la ciutat, i que 
l’Entesa té dubtes

Castells també proposa la construcció d’una passarel.la coberta  d’accés a l’Hospital des de l’aparcament soterrani. Foto: JP

A través d’una esmena 
de CiU al Pressupost 
General de l’Estat, 
Castells pensa recollir 
150.000 euros per a 
construir una passarel·la 
coberta d’accés

Crítiques al govern municipal
CiU s’ha mostrat obertament crítica amb 
el govern de l’Entesa per Igualada, que 
fa uns dies va indicar que el principal 
grup de l’oposició a la ciutat no havia 
presentat cap proposta. “Curiosament, 
aquells que sempre havien defensat que 
l’increment de les zones blaves era per a 
fomentar la mobilitat i la rotació dels ve-
hicles, hagin dit ara, treient-se la careta i 
demostrant que se’ls veu el llautó, que 
l’únic objectiu de l’increment de la zona 
blava era que l’empresa municipal SIMA, 
que està en una situació delicada, pugui 
sobreviure”, deia Castells en relació a 
l’empresa que gestiona els aparcaments 
públics de la ciutat. “No podem enten-
dre com algú pot tenir la vergonya de 

dir-li una cosa així als ciutadans, i més en 
els temps que correm”, afirmava en roda 
de premsa a l’Ajuntament Marc Castells.
“Nosaltres estem al costat dels ciuta-
dans, i no posarem mai els interessos de 
les aventures empresarials del govern 
de l’Entesa per davant de tot. SIMA ja té 
un dèficit acumulat de 600.000 euros”, va 
dir Castells, recordant que fa poc temps 
ja es va fer una ampliació de capital de 
875.000 euros per a construir el pàr-
quing de la plaça de les Tortugues, que 
no s’ha fet finalment. “Els diners, però, 
no han tornat a l’Ajuntament, de mane-
ra que només serveixen per tapar els nú-
meros vermells que té aquesta empresa 
municipal, que, si ho sumem tot plegat, 
s’acostaria al milió i mig d’euros de dèfi-
cit. Tot un exemple de mala gestió que 
volem combatre. Aquestes aventures 
empresarials de l’Entesa són el paradig-
ma de la mala gestió municipal. Nosal-
tres no combreguem amb això”.
CiU comença així el seu seguit de pro-
postes que s’aniran desplegant en el 
transcurs dels propers set mesos, fins 
a les properes eleccions municipals, on 
el grup de Castells “espera aconseguir 

guanyar”.
Per a CiU la pilota és ara al terrat de l’En-
tesa, perque “nosaltres hem fet la nostra 
proposta, farem la feina bruta i els soci-
alistes només han de dir que sí. Donem 
una solució, i si el govern municipal no 
ho vol fer, els garanteixo que ho farem 
nosaltres d’aquí set mesos, si guanyem 
les eleccions. Que algú s’atreveixi a dir 
que fer accessible a l’Hospital el pàr-
quing soterrani, no és necessari. Que 
algú s’atreveixi”, diu Castells, sobretot 
tenint en compte la baixa utilització 
-quelcom reconegut per tothom- del 
pàrquing Igualada Nord. “Com podem 
tenir un aparcament no ni ha aparca 
quasi ningú?. Això és una hipoteca per 
a la ciutat en forma de pàrquing, no el 
podem esborrar del mapa. Per això li 
busquem una solució”, afirma el cap de 
l’oposició a Igualada. Amb tot, la pos-
sible subvenció de 150.000 euros que 
arribi des de Madrid haurà de ser ac-
ceptada pel govern municipal. “Seria un 
error no acceptar-la, perque els diners es 
perdrien. Ara bé, tenint en compte qui 
governa Igualada, jo no posaria la mà al 
foc per res ni per ningú”. 

Dr. Héctor López Llauradó
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Jordi Mercader pregunta a l'alcalde • El portaveu d'ERC lamenta que a les escoles es reparteixin agendes amb errors
L'ajuntament substitueix les polèmiques agendes • Dimarts s'havien substituït totes les agendes
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Masquefa
El CTC participa en un treball 
pioner de creació de QR

Igualada
El doctor Claveria extirpa amb èxit un  
tumor de còlon amb laparoscòpia
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MONTBUI / JAUME SINGLA
El pare d’una alumnes del coŀlegi Mont-
bou del nucli antic de Montbui ens va fer 
arribar una agenda escolar de les que 
s’havien repartit entre els alumnes de 
primària del municipi.
En un primer cop d’ull, l’agenda no 
semblava tenir res d’especial però no-
més obrir-la apareixien paraules com 
“companis”, “juni” -referint-se al mes de 
juny- i altres que fàcilment poden ser 
considerades errors ortogràfics -molt 
poc adients en una escola-, però és que 
també l’agenda conté greus errors de 
concepte com per exemple que el dia 23 
d’abril apareix com a Dia del Libre (sic) i 
Fiesta de Castilla y Leon. Cap referència 
a Sant Jordi.
Igual passa amb l’Onze de Setembre que 
per enlloc apareix com la Diada Nacional 
de Catalunya mentre que les pàgines de 
l’agenda fan un repàs a totes les festes 
nacionals de totes les comunitats autò-
nomes d’Espanya. De totes, excepte de 
la de Catalunya, que ja és pega!.

Empresa d’àmplia experiència
La polèmica agenda està editada per 
una empresa de Xerès de la Frontera, 
que presumeix d’amplia experiència en 
el camp de les agendes escolars, però 
que, en tot cas, no té ni idea de les regles 
ortogràfiques de la llengua catalana ni 
dels dies festius del que ells consideren 
Comunidad Autónoma.
Estem parlant d’una agenda que els 
alumnes han d’utilitzar durant tots els 
dies del curs, però que si es fixen en la 
forma d’escriure de la mateixa agenda, 

dubtem molt que poguessin treure cap 
mena de bona nota pel que fa a ortogra-
fia i/o llengua catalana, tal és el devessall 
de paraules absolutament mal escrites.

Segon lliurament
Sembla ser que inicialment aquesta em-
presa de Xerès havia enviat una partida 
d’agendes escolars a l’escola Montbou, 
però, en adonar-se els professors que les 
agendes estaven escrites en castellà, les 
varen retornar amb el prec que els fossin 
lliurades en llengua catalana.
Quan va arribar la segona partida, teòri-
cament en català, no hi havia temps de 
repassar-les i els varen lliurar als alum-
nes directament. Foren els pares els que 
detectaren les greus irregularitats de 
l’agenda en qüestió. Finalment dimarts 
foren substituïdes aquestes agendes “de 
Xerès” per les agendes editades per la 
Diputació de Barcelona

ERC protesta
El regidor i portaveu d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya a l’ajuntament de 
Montbui ha fet arribar una carta a l’al-
calde protestant pel que considera una 
falta de respecte a la llengua catalana, 
en l’àmbit on millor s’ha de divulgar la 
llengua que és l’escola.
La carta d’ERC diu textualment:
M’han fet arribar fotocòpies de fulls d’una 
agenda que s’ha lliurat a nens/nenes de 
primària de l’Escola  Montbou del nucli 
antic. Considero que és una presa de pèl, 
per no dir paraules més gruixudes, la for-
ma en què s’ha redactat, tant a nivell de 
faltes d’ortografia com de continguts. 

Polèmica a Montbui pel repartiment d’agendes 
escolars plenes d’errors ortogràfics

Al col.legi Montbou s’han repartit agendes que no són escrites ni en català ni en castellà

Aquest fet demostra el menyspreu i nul 
interès que vostè i/o el responsable de fer 
el lliurament d’aquesta agenda als nens/
nenes, ha tingut vers la nostra llengua  i el 
sistema educatiu del nostre país.  
D’acord que s’ha fet fora de Catalunya, 
cosa que no entenem -potser costos-, 
d’acord que era un treball d’un equip di-
rectiu del CEIP Jerez, etc. etc.  però amb 
més motiu si aquest era un treball de fora 
del nostre país valia la pena fer les correc-
cions oportunes i  fer-les-hi  arribar per tal 
de veure on s’havien comès errors.
A tall d’exemple: companis, companies, 
juni, no toblidis, datos del centro, l’onze 
de setembre  no existeix com a Diada de 
Catalunya i s’hi fan menció de diades d’al-
tres  comunitats d’Espanya, 23 d’abril és la 
diada de Castella-Lleó i no fa referència a 
la festa de  Sant Jordi , i moltes més altres 

Dimarts es varen fer els workshop previs a l’Hospital d’Igualada

de les quals no en faig menció.
Còpia d’aquesta agenda serà lliurada al 
departament d’Educació de la Generalitat 
per tal que puguin prendre les mesures 
oportunes i a altres institucions i mitjans , 
perquè vegin el material que l’equip de go-
vern de l’ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui lliura als escolars de primària 
de l’Escola Montbou, amb la pregunta 
de com han d’entendre els nens i nenes 
aquesta agenda ja que no està escrita ni 
en català ni en espanyol.
Seria bo una mica més de responsabilitat 
i interès amb temes tan delicats, con és 
el de la llengua, per no fer el ridícul en  la 
forma que s’ha fet (mitjans d’informació  
d’abast nacional ja han comentat aques-
ta circumstància) i demanar responsabi-
litats al i/o responsables de dur a terme 
aquesta brillant iniciativa. 

La Diputació fa agendes
Es fa estrany aquest incident amb les 
agendes editades a Xerès de la Frontera 
ja que, sense sortir de Catalunya, la Di-
putació de Barcelona edita i distribueix 
unes exceŀlents agendes escolars, que 
són les que cada any distribueix l’ajunta-
ment de Montbui. Són agendes que te-
nen un cost d’1 euro i l’ajuntament n’ad-
quireix cada any un miler que reparteix 
gratuïtament entre els aproximadament 
mil escolars de Montbui.
Aquest any però hi va haver un error en la 
comanda i només en varen arribar unes 
quatre-centes. Aquestes foren repartides 
entre els alumnes de secundària. Tota ve-
gada que la Diputació va dir en principi 
que no disposava de més agendes ja que 
les edita per encàrrec, es va buscar una 
alternativa que es va trobar en l’empresa 
Ediciones Agendas Escolares SL que va 
dir que en tenia en català “que servimos 
en muchas escuelas de Catalunya”.
Quan varen arribar les agendes en cata-
là no va donar temps a repassar-les i els 
errors varen passar inadvertits fins que 
els mateixos mestres i els pares ho varen 
reparar. Quan divendres passat la notícia 
va arribar a l’ajuntament de Montbui, es 
van aconseguir sis-centes agendes de la 
Diputació i es varen bescanviar per les 
agendes errònies. Segons el tinent d’al-
calde Sebastià Leno, “l’empresa de Xerès 
ha dit que ens retornarà els diners i ens 
ha demanat que els enviem una agenda 
ben corregida perquè n’envien a altres 
escoles catalanes i diuen que ningú no 
s’ha queixat fins ara”.

OFERTA  CAMPIONS DEL MÓN
EQUIPAMENT DE REGAL O DESCOMPTE EQUIVALENT

MATTS 
TFS TEAM

a partir
de 799,95

NINETY - SIX Carbon Team    8.9 kg 0.NINE Carbon Team 7.9 kg

Igualada
El barri de la Font Vella es 
vesteix de festa pel Pilar
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IGUALADA/ JAUME SINGLA
El barri de la Font Vella és dels que té 
més personalitat entre els barris iguala-
dins. Les seves festes, coincidents amb 
el Pilar, s’han fet tradicionals al calenda-
ri festiu d’Igualada.
També és tradicional l’engalanament, 
cada any diferent, que els veïns li fan a 
tot el conjunt de carrers del barri quan 
arriba el pont del Pilar. En concret l’en-
galanament va començar diumenge 
passat i es perllongarà fins al final de 
les festes.
Les festes del Pilar són una bona oca-
sió per a retrobar-se al barri de la Font 
Vella.

Dissabte, campanes i cercavila
Demà dissabte a les 12 del migdia les 
campanes de la Basílica de Santa Maria 
repicaran anunciant la festa.
A les 8 de la tarda, Cercavila pels carrers 
del barri amb l’Associació Cultural De-
sota, el Grallers d’Igualada i els gegants 
del barri: en Botines i la Pilar.

Diumenge, Puntaires i Teatre
Diumenge el barri es despertarà amb la 
tradicional Trobada de Puntaires de la 
Font Vella que arriba a la XXI edició.
Totes les puntaries assistents rebran un 
obsequi en nom del barri.
A les 7 de la tarda, al Teatre de l’Ateneu 
el grup Foment Cultural de Súria repre-
sentarà l’obra T’estimo, ets perfecte, ja et 
canviaré que és un dels grans èxits de 
Broadway.

Dilluns, arengades
Dilluns a les 10 del vespre i a la plaça de 
Pius XII sisena festa Gresca i Arengada a 
la fresca. Es tracta d’un  sopar de veïns 
i amics  amb arengades de la costa, vi 
negre, pa amb tomàquet , sangria, coca 

de vidre, rom cremat i per arrodonir-ho 
la música del mestre Oriol.
El preu per participar-hi és de 7 euros 
i l’aforament està limitat a només 120 
persones. Per recollir els tiquets podeu 
dirigir-vos a la Pastisseria Targarona.

Dimarts, Festa Grossa
Dimarts, festivitat de la Mare de Déu 
del Pilar, la festa comença de bon matí.
A les 8 Matinades amb els Grallers de 
l’Escola de Grallers de Sitges.
A les 11 Cercavila amb la participació 
de la bandera del barri convidant a tots 
els veïns a assistir a la Missa Solemne en 
honor de la santa patrona del barri.
A 2/4 de 12 Ofici solemne a la Basílica 
de Santa Maria, oficiada per l’arxipres-
te Mossèn Josep Maria Massana amb 
l’acompanyament a l’orgue de Lluís Vic-
tori i direcció de cants a càrrec de Josep 
Maria Prat.
A la sortida d’ofici el grup de percussió 
Moltaxamba Camp del Rei  de Vilanova 
del Camí, dirigiran una mena de cerca-
vila fins a la plaça del Pilar on és previst 
fer esclatar una sorollosa traca.
A les 12 tindrem ocasió de conèixer a 
fons aquest nou vehicle tranquil ano-
menat Segway.
Un altre dels actes més tradicionals de 
les Festes de la Font Vella és la Xocola-
tada amb melindros que tindrà lloc a 
2/4 de 6, a la plaça Pius XII, gentilesa de 
Pastisseria Targarona.
En acabar la xocolatada a la plaça del 
Pilar els més joves tenen una cita amb 
les bombolles festives i de tots colors  
del grup Pomper.
A les 7 de la tarda al teatre de l’Ateneu 
la banda alemanya Blasorchester Itze-
hoe oferirà un  concert de música ale-
manya pèr a participar i sentir.
Aquest concert posarà el punt i final al 

El Barri de la Font Vella es vesteix de Festa pel Pilar

El barri del Pilar està engalant per a rebre els actes festius

dia de la patrona del barri de la Font Ve-
lla, però no a les festes del Pilar.

Dijous, Missa de difunts
Un altre dels actes tradicionals, encara 
que poc participats és la missa en re-
cord dels difunts del barri que té lloc 
dijous a 2/4 de 9 del vespre a l’església 
del Roser.

Dissabte de mercat
A la plaça de Pius XII antigament s’hi 
feia el mercat com a perllongació de 
les parades de la plaça de l’ajuntament 
d’Igualada.
Això s’ha deixat de fer però el barri de 
la Font Vella periòdicament recorda 
aquells mercats amb els mercats de Na-
dal i també amb el Mercat de la puça 
que es farà dissabte dia 16, que arribarà 
a la quinzena edició, sent el primer mer-
cat de la puça que es va fer a Igualada.
El mercat de la puça començarà a les10 
del matí.
Diumenge 17, sortida sorpresa
Les festes del Pilar acaben sempre amb 
una sortida sorpresa entre els veïns que 
aprofitaran per fer un dinar de germa-
nor i descans de tanta festa.

MÚSICA / LA VEU
L’Associació amics de la Música dels Hosta-
lets de Pierola organitza, per al diumenge 
vinent 10 d’octubre, un recital líric que es 
durà a terme a l’auditori Cal Figueres a les 
7 de la tarda.

Marc Sala i Ruth Nabal
Per al concert es comptarà amb la presèn-
cia del tenor Marc Sala, del contratenor 
Darryl Taylor, de la soprano Ruth Nabal, 
amb l’acompanyament al piano per part 

d’Helena Bayo. 
Els músics oferiran un programa variat 
amb una primera part amb peces del Ri-
goletto de Verdi, a més de peces de Hän-
del, Puccini i G. Andel. La segona part es 
basarà en un repertori de fragments de 
sarsueles i de Cinco canciones negras de 
Xavier Montsalvatge.
Serà una bona ocasió per gaudir d’una vet-
llada musical d’alt nivell i amb una excel-
lent sonoritat com la que ofereix l’Auditori 
Cal Figueres dels Hostalets de Pierola.

Diumenge, concert líric als 
Hostalets de Pierola

Hores convingudes:
C. Delicies, 8  ·  Tel. 93 805 04 04
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CAPELLADES /LA VEU
Ara com ara, més de 100 persones ja 
s’han inscrit a la Cursa del Neandertal 
que es farà el diumenge 24 d’octubre, a 
partir de les 9 del matí, a la Font Cuitora 
de Capellades. Des d’aquí sortiran tant 
els corredors com els caminadors per 
fer els 16 quilòmetres de recorregut.
Les inscripcions, a 12 euros per persona, 
es tancaran el 15 d’octubre o bé quan 
s’arribi als 350 INSCRITs. Es poden fer 
a la pàgina web de l’entitat organitza-
dora, l’acabada de constituir Agrupació 
d’Esports de Muntanya de Capellades, 
a www.aemdkp.com  

Capellades prepara 
la primera Cursa del 
neandertal

MASQUEFA /LA VEU
El Centre Tecnològic Comunitari de Mas-
quefa participa en un projecte d’investi-
gació de la Fundació Orange i l’empresa 
BJ Adaptacions (Projecte SPecial QR) que 
pretén afavorir la integració de la gent 
gran i les persones amb discapacitat a la 
Societat de la Informació mitjançant la 
utilització dels codis QR. 
Al CTC es crearan i es provaran nous 
continguts en codi QR adreçats espe-
cialment a la gent gran i que contribu-
iran a fer-los més fàcil el seu dia a dia. 
L’Ajuntament, BJ Adaptacions i Fundació 
Orange han signat un conveni per a fer 
realitat el projecte

Codi amb tota la informació
El codi QR és un codi de barres en dues 
dimensions capaç d’emmagatzemar 
una gran quantitat d’informació, com 
ara text, direccions web, vídeos, àudios, 
fotografies o pictogrames. 
Els QR es descodifiquen de manera ràpi-
da i senzilla, ja que es capturen amb un 
telèfon mòbil amb càmera i es desxifren 
amb una aplicació instal·lada al mateix 

Masquefa participa en la creació de codis 
QR que faciliten la vida de la gent gran

telèfon. Per tant n’hi ha prou amb foto-
grafiar les etiquetes que contenen codis 
QR per accedir en un instant a la infor-
mació. Així, per exemple, si una persona 
gran pren medicació, situant un codi QR 
en el medicament pot saber-ne la pres-
cripció mèdica i les seves contraindica-
cions. Però aquesta és només una de les 
infinites possibilitats que obre aquest 
nou món tecnològic.
L’ús de codis QR és especialment útil per 
ajudar les persones grans i les persones 

amb discapacitat a accedir a la informa-
ció, a relacionar-se amb l’entorn, a adap-
tar-se al seu lloc de treball, a augmentar 
la seva autonomia i, en definitiva, a fer 
front a la realitat quotidiana. 
Precisament la prova pilot del Projecte 
SPQR que acollirà el Centre Tecnològic 
Comunitari de Masquefa té com a ob-
jectiu crear nous continguts en codi QR 
destinats especialment a la gent gran i 
que, aplicats en etiquetes, puguin guiar-
los en la seva vida quotidiana.
Els tècnics del CTC de Masquefa crearan 
nous continguts QR i aquests els prova-
ran les persones grans que fan el curs 
d’informàtica que organitza el centre. 
El CTC es dotarà amb tots els mitjans 
necessaris per al desenvolupament del 
projecte, inclosa una dotació econòmi-
ca per part de la Fundació Orange. El 
desenvolupament tecnològic del pioner 
Projecte SPQR compta amb el suport del 
‘Plan Avanza2’ del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç. En el projecte hi parti-
cipen diverses organitzacions que, com 
en el cas de Masquefa, crearan nous con-
tinguts QR per a col·lectius específics. 

VILANOVA DEL CAMI / LA VEU
A Vilanova del Camí ha començat el nou 
curs de l’Escola Artístic que presenta no-
vetats. Una de les més sol·licitades la de 
fusionar estils i permetre preparar pel 
teatre musical d’una banda i comple-
mentar el concepte d’escola taller amb 
els reptes que suposa afrontar un nou 
curs com a escola de formació. Ambdu-
es funcions es compaginaran. Aquest 
curs s’incorpora el ballet clàssic que és la 
base per a un hipotètic futur professio-
nal dels alumnes.
La directora d’Artístic, Rosalba Sánchez 
ha explicat que com en tots els camps 
s’ha d’innovar i atendre les demandes 
que es van produint. A resultes d’això, 
aquest any s’ha apostat per potenciar 
la fusió d’estils. Això permet satisfer al-
gunes demandes i ampliar els  objectius 
d’Artístic incorporant, per exemple, el 
ballet clàssic que serà d’utilitat a una 
part de l’alumnat si decideix en el futur 
dedicar-s’hi professionalment. 
Durant aquests primers quatre cursos 
escolars, Artístic ha treballat com una 
escola taller entesa com un espai on 
desenvolupar un hobby. Ara, sense re-
nunciar-hi ho complementen amb les 
classes i funcions pròpies d’una escola 
de formació. 

Demanda de l’alumnat
La professora de cant, Sheila Grados, 
defineix el nou model com una neces-
sitat de correspondre a la demanda de 
l’alumnat i que serà beneficiós en aspec-
tes globals.
D’altra banda, aquest any, l’espectacle 
que es farà el dia 17 d’aquest mes d’oc-
tubre de suport a la delegació vilanovi-
na de l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer no serà un concert més sinó que 
Artístic oferirà un muntatge que barreja 
les diferents disciplines, en el que també 
hi estan involucrats els vilanovins Qui-
que Santano i Cecilia Segado, que en 
són a més, autors del guió de l’obra que 
es representarà a Can Papasseit .

777 euros per a Haití
Parlant de temes solidaris cal recordar 
que el festival de final de curs d’aquest 
any tenia objectiu diferent i solidari amb 
el poble haitià. 
Les urnes situades al vestíbul de Can 
Papasseit van recollir 777 euros per a la 
fundació Un Mon millor. Artístic ha tin-
gut notícia des d’Haití del  projecte on  
s’havia invertit els diners i que ha servit 
per arranjar el sostre d’una escola. 
  

Ha començat el 
nou curs de l’Escola 
Artístic de Vilanova

MONTBUI /LA VEU
Un participat Dinar de l’Avi va posar el 
colofó diumenge passat a la 19a Set-
mana de la Gent Gran de Montbui.  El 
dinar va permetre homenatjar, per ter-
cer any consecutiu, a quatre parelles 
del municipi que complien els seus 50 
anys de matrimoni. Els homenatjats 
van ser Josep Carol Just i Eulàlia Valls 
Llorach; també Francisco Vela Rueda i 
Elena Contreras Lara; tammateix Pedro 
Borrega Moreno i Gregoria Santano 
Durán i Eustaquio Hernando Peñalba i 
Rosa García Pérez. 
Aquestes parelles van rebre una placa 
commemorativa i un ram de flors de 
mans de l’alcalde Teo Romero, la Dipu-
tada Adjunta de l’Àrea de Benestar So-
cial de la Diputació de Barcelona, Teresa 
Padrós, la regidora de Gent Gran Aurora 
Fernández i el president del Casal de la 

Diumenge, Dinar de 
germanor de la Gent 
Gran de Piera

Gent Gran Joan Compte.
Durant el mateix acte es va retre home-
natge a Rosa Colell Jounou, l’àvia del 
Nucli Antic que va ser homenatjada en 
aquesta edició. I també al matrimoni de 
més edat del Nucli Urbà format per Sal-
vador Peláez Vera i María Sánchez Ruiz. 

La festa va comptar amb la presència 
d’unes 400 persones que van omplir 
Can Passanals en una gala molt anima-
da, que va comptar amb el l’actuació de 
la Rondalla Nova Unió i el ball de final 
de festa amb el grup Top Music’s. També 
hi va assistir la pubilla de Montbui Tània 
Nisa, acompanyada per la seva segona 
Dama d’Honor Sofia Owono. L’acte 
també va comptar amb la presència del 
president de l’Ateneu Cultural i Recre-
atiu del Nucli Antic, Tomàs Miquel, el 
Casal de la Gent Gran d’Igualada, Lluís 
Mas, així com diferents delegats de les 
entitats d’estalvis que donen suport a 
la Gent Gran de Montbui, especialment 
Fundació La Caixa.

Homenatge a la gent gran de Montbui
PIERA /LA VEU
Des d’aquest dilluns 4 d’octubre Pie-
ra celebra els actes programats dins 
la 63ena Festa de la Gent Gran amb la 
conferència «Menjar bé quan ets gran», 
a les 19h, a la sala d’actes del Casal. La 
Festa té com a acte central el dinar de 
germanor i l’homenatge als avis de 
més edat, que enguany serà diumen-
ge vinent 10 d’octubre a la nau de Cal 
Sanahuja i que cal reservar prèviament 
al Restaurant La Cantina tots els matins 
fins al 5 d’octubre (de 9 a 12h). 
Divendres passat, les persones resi-
dents i empadronades a Piera majors 
de 70 anys van començar a rebre als 
seus domicilis la carta amb la invitació 
al dinar i el programa d’actes. Altres ac-
tes a destacar de la Festa són l’excursió 
a Torredembarra, l’actuació de la Coral 
de Barcelona de Trinitat Vella, el torneig 
de petanca o el ball de nit.   

Jonathan Sanchez
Tel. 630 58 72 96
C. Sant Jordi, 15 • PIERA 08784

Pierapint
Todo en pintura

Presupuestos sin compromiso

S’ha d’enviar la butlleta a La Veu., al carrer del Retir, 40 - 08700 Igualada

Nom:...............................................................................
Adreça:............................................................................
Localitat:.................................Tel...................................

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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IGUALADA / JAUME SINGLA
L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol va 
demostrar divendres que continua estant 
en plena forma inteŀlectual i que poques 
coses de les que passen en aquest país, s’es-
capen a la seva atenció.
Jordi Pujol va ser divendres a Igualada per 
participar en la tercera edició de la Nit de la 
Professió, organitzada pels metges i perso-
nal sanitari de l’Anoia, a la qual hi varen as-
sistir unes 150 persones entre professionals 
de la sanitat i familiars.
Jordi Pujol, en la seva intervenció, va repas-
sar l’evolució institucional de Catalunya els 
darrers trenta anys. Sense fer justificacions 
ni aclariments de la política desenvolupada 
durant els 23 anys en què ell va dirigir la 
política catalana, Pujol va centrar la seva in-
tervenció en la gestió que es va fer de la sa-
nitat, una competència que els anys 80 cap 
comunitat autònoma no volia, pels costos 
que ja aleshores representava. “Ara estem 
vivint la política de totes les comunitats au-
tònomes d’Espanya que “lo que tengan los 
catalanes nosotros tambien” però els anys 
vuitanta cap president de cap autonomia 
volia que li transferissin els serveis de sani-
tat. Nosaltres, en canvi, ho vàrem considerar 
prioritari i ho vàrem reclamar”.
Per a Jordi Pujol a l’Estat Espanyol -i també 
a Catalunya- hi ha dos serveis bàsics que 
s’han quedat desbordats pel creixement 
demogràfic “sanitat i ensenyament. És tant 
el creixement de la demanda que a l’admi-
nistració se li estripen les costures. A Cata-
lunya però on més s’està fallant és en ense-
nyament, on les coses no ens han anat bé 
perquè des de fa anys al seu interior, entre 
els professionals, s’hi lliura una batalla ide-
ològica al voltant de l’ensenyament públic i 
el privat, entre dues concepcions diametral-
ment oposades que han acabat per afectar 
a la qualitat de l’ensenyament”.
Quina nota de tall tenen a Quito?
Jordi Pujol -que és metge tot i que mai ha 
exercit la medicina- va manifestar la seva 
estranyesa per la decisió de la Seguretat So-
cial de jubilar a tots els metges als seixanta-
cinc anys “quan és evident que, en general, 

tenen una exceŀlent capacitat de seguir 
exercint la seva professió. Per compensar 
la manca de metges es va donar entrada a 
un seguit de professionals de la medicina 
no comunitaris, sense preocupar-se gaire 
del nivell acadèmic dels respectius països 
d’origen”.
“Tot i que manquen metges a Catalunya 
-seguia dient Jordi Pujol- la nota de tall 
per a entrar a medicina a les universitats 
catalanes és molt alta. Em pregunto si algú 
sap quina çes la nota de tall a Quito, si al 
capdavall seran metges d’aquell o d’altres 
països similars, els que acabaran exercint a 
Catalunya”.
Jordi Pujol va reconèixer que econòmica-
ment les coses a la Generalitat, a l’Estat, als 
ajuntaments “no van gaire bé. A la sanitat 
pública, vostès cobren tard perquè no hi ha 
diners. Caldrà fer un gran esforç per superar 
aquesta situació. I no la superarem reduint 
partides pressupostàries en sanitat, ense-
nyament i investigació”.
Durant la Nit de la Professió, celebrada a 
l’antic Escorxador, es varen acomiadar els 
professionals que es jubilen i es va donar 
la benvinguda als que s’hi han incorporat 
aquest darrer any.

Jordi Pujol: “Quina nota de 
tall hi ha a Quito per entrar a 
Medicina?” IGUALADA / LA VEU

El catedràtic d’Història Moderna de la 
Universitat de Barcelona, Josep Maria 
Torras i Ribé va rebre dissabte el premi 
Sapiens d’Història en reconeixement 
de la trajectòria  docent i investigadora 
d’aquest doctor igualadí. Els premis Sa-
piens d’Història són els més importants 
de Catalunya en el seu camp.
El jurat del premi estava format  per En-
ric Ruiz Domènech, catedràtic d’Història 
Medieval de la Universitat Autònoma de 
Barcelona; Josep Maria Solé i Sabaté, pe-
riodista i catedràtic d’Història  Contem-

porània de la Universitat  Autonòma de 
Barcelona; Valentí Gual, professor titular  
d’Història Moderna de la Universitat de 
Barcelona; i Jordi Creus, director de la re-
vista Sapiens, convocant dels premis.
El jurat també va atornar premis Sapiens 
al programa de TV3, Sota terra, a l’equip 
d’investigadors del Museu d’Història de 
Catalunya pel seu treball de recerca de 
la tomba del Rei Pere el Gran a Poblet i al 
doctor Albert Balcells, catedràtic d’His-
tòria Contemporània de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.
El lliurament dels premis Sapiens d’His-

Josep Maria Torras i Ribé 
guardonat amb el premi Sapiens

ANOIA / LA VEU
Divendres passat, es va iniciar la campa-
nya de vacunació antigripal d’aquest any, 
amb una durada de dos mesos: octubre 
i novembre. 
El Servei Atenció Primària Anoia: disposa 
de 22.600 dosis, 6.450 de les quals  són 
adjuvades, és a dir que són específiques 
per a persones més grans de 65 anys.
La vacuna per a la temporada 2010-2011 
inclou les tres soques recomanades 
per l’OMS: A/California/7/2009(H1N1), 

El servei d’atenció primària 
ha iniciat la campanya de la grip

La Nit de la Professió és convocada per l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques

El catedràtic Josep Maria Torras i Ribé

VENDES i TALLER
Ntra. Sra. de la Mercè, 26

08788 VILANOVA del Camí
Tel. i fax. 93 805 24 40

MULTI
MARQUES

Reparació i venda de tot 
tipus de microcotxes i 

motocicletes, recanvis i 
accessoris.

Concessionari o�cial

A/Perth/16/2009 (H3N2) i B/Brisba-
ne/60/2008, a més del virus A/Califor-
nia/7/2009 (H1N1) que es va fer servir per 
la vacuna de la darrera pandèmia gripal.
Les persones que s’han de vacunar són 
les que estan incloses en algun dels 
grups de risc: tenir més de 60 anys; patir 
malalties cròniques; persones institu-
cionalitzades (residències geriàtriques, 
centres de malalts crònics; dones emba-
rassades; personal sanitari i d’institucions 
tancades; personal d’emergències (per 

no interrompre la seva activitat): sanita-
ris, bombers, policia, protecció civil,....
Aquest any s’inclou com a grup de risc 
les persones amb obesitat mòrbida.
El principal objectiu de la campanya 
2010-2011 és mantenir una cobertura 
de vacunació per sobre el 70% en per-
sones majors de 65 anys, i millorar la 
cobertura del grup d’edat entre 60 i 65 
anys, i de les persones que es troben en 
algun dels grups de risc.

tòria es va fer dissabte passat a l’Espluga 
de Francolí (Conca de Barberà).
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CALAF / LA VEU
El proper dijous, dia 14 d’octubre, co·
mençarà un nou taller de memòria, 
adreçat a persones de més de 65 anys, 
que es dura a terme tots els dijous de 
2/4 de 4 a 5 de la tarda a l’Institut Muni·
cipal de Formació Permanent de Calaf.
Els tallers de memòria tenen com a fi·
nalitat la prevenció de la pèrdua de la 
memòria i del deteriorament cognitiu, 
així com la millora de l’autonomia de 
les persones grans. 
Durant 10 sessions d’1 hora i mitja els 
participants al taller, mitjançant una sè·
rie d’activitats i exercicis pràctics, exer·
citaran la memòria i activaran funcions 
cerebrals destinades a la conservació i 
a la millora de la salut en general.
La inscripció al taller és gratuïta i es pot 
realitzar a l’Ajuntament de Calaf fins el 
proper 11 d’octubre. Les places són li·
mitades.  

Nou taller de 
memòria a Calaf

IGUALADA /JAUME SINGLA
Quan una idea és bona i es realitza bé, 
normalment té èxit. Això ho varen de·
mostrar els comerciants de Les Comes 
d’Igualada en convocar la primera Ma·
tinal Motera Popular i el Corretapa, que 
vist l’èxit d’audiència que va tenir, estem 
segurs que es repetirà.
Foren al voltant de les 160 les motos que 
es varen concentrar al matí tot i que des·
prés, per fer la ruta assenyalada només 
foren poc més de cent les motos que 
varen sortir. Les altres varen romandre 
exposades a disposició de tots els visi·
tants.

Una bona ruta motera
Els que varen optar per fer l’itinerari pro·
posat, varen poder gaudir d’uns excel·
lents paisatges, un recorregut tranquil i 
una excel·lent organització.
A la tornada de la volta per Santa Colo·
ma de Queralt, Guimerà, Vallbona de les 

Les motos i les tapes varen 
concentrar molt públic a Les Comes  

Monges, Pira.... als moteros ·i al públic 
en general· els esperaven les tapes ela·
borades pels establiments de l’avinguda 
Catalunya i entorn.
Foren gairebé 300 els que varen adquirir 
els tiquets que donaven dret a vuit ta·

pes i dues postres, a més de les begudes 
corresponents. Tothom va sortir molt sa·
tisfet del nivell culinari i la qualitat de les 
tapes ofertes pels restauradors i pastis·
sers de l’avinguda de Catalunya de Les 
Comes.
Els jocs infantils, els inflables i l’animació 
varen acabar de posar la nota festiva de 
la proposta.

Un bon espai ciutadà
En alguns moments es va posar a prova 
la capacitat d’encabir tota la gent que té 
l’avinguda Catalunya, però es va revelar 
com un excel·lent lloc de trobada per a 
tota mena de públic.
La concentració, organitzada pels ma·
teixos comerciants de la zona, va tenir la 
col·laboració de marques i establiments 
i va servir per demostrar les grans possi·
bilitats de lleure d’aquesta zona d’Igua·
lada amb excel·lents locals i un bon en·
torn i facilitat d’aparcament.

Motos i públic varen concentrar-se a l’avinguda Catalunya de Les Comes

VILANOVA DEL CAMI / LA VEU
Aquesta mateixa setmana és previst 
l’inici d’obres de nova urbanització 
del tram del carrer Major amb carrer 
de Ronda. Segos va infromar el seu 
moment l’ajuntament de Vilanova del 
Camí les obres han estat adjudicades a 
l’empresa Obres i Serveis Roig S.A. per 
un import de 395.500 euros, sense l’IVA 
i L’àmbit d’actuació urbanística és d’una 
extensió de 2.192,32 metres quadrats.
L’actuació prevista comprèn la urbanit·
zació del tram del carrer Major, entre el 
c/ d’Igualada i Ronda Sud, i el tram del 
c/ Ronda Sud, entre c/ Major i c/ dels 
Jueus. 
Es tracta de completar la urbanització 
d’aquests trams de carrer de sòl urbà 
consolidat a fi de completar el teixit 
urbà límit amb el sòl no urbanitzable. 
La urbanització dels esmentats trams 
de carrers, deixarà totalment acabat el 
carrer Ronda Sud que fa de límit entre 
el sòl urbà i el no urbanitzable i el tram 
final del carrer Major. Amb aquesta ac·
tuació, millorarà l’accessibilitat (tant de 
vianants com rodada), d’aquesta part 
del municipi amb forts canvis de nivell 
topogràfics.
El termini d’execució de l’obra és pre·
vist que sigui de 6 mesos. L’obra està 
subvencionada per la Llei de Barris i pel 
PUOSC. 

Obres al carrer Major 
de Vilanova del Cami

Molts igualadins varen descobrir que a Les Comes també s’hi pot passejar i gaudir

IGUALADA / LA VEU
Durant tot aquest mes d’octubre està 
obert el termini per a presentar les sol·
licituds de subvenció per ornamentar, 
amb motius nadalencs, els diferents vi·
als comercials de la ciutat d’Igualada. 
Aquestes subvencions, que van di·
rigides als comerciants de la ciutat, 
pretenen donar suport a la campanya 
comercial nadalenca a través d’actuaci·
ons que responguin al guarniment dels 
diferents carrers comercials.
Per tal de determinar la quantia de 
les subvencions, l’ajuntament d’Igua·
lada tindrà especial consideració a la 
llargada del vial, la qualitat de l’orna·
mentació, la quantitat dels elements 
ornamentals i altres aspectes paral·lels 
d’interès comercial. 

Obert el termini 
per demanar 
subvencions per a 
llums nadalencs

IGUALADA / LA VEU
Des de principis de setembre, l’Asso·
ciació Orígens ha iniciat les trobades 
de famílies al Centre Cívic Montserrat. 
Aquestes reunions són gratuïtes i tenen 
com a objectiu que les famílies puguin 
tenir un espai on compartir dubtes, 
experiències i/o donar·se suport en la 
criança dels seus infants.
Són benvingudes totes les persones 
que vulguin compartir la criança (ma·
res, pares, avis, …) i les trobades estan 
principalment dirigides a dones emba·
rassades i famílies amb nadons d’entre 
0 i 18 mesos. 
Les reunions es fan els divendres entre 
2/4 de 6 i 2/4 de 7 de la tarda, al gimnàs 
1 del Centre Cívic Montserrat. 

S’ha iniciat un grup 
de criança de nadons 
a Igualada

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS 
ORNAMENTS 

NADALENCS A LA VIA PÚBLICA

Durant tot el mes d’octubre es poden presentar 
sol·licituds de subvenció per a ornamentar, amb 

motius nadalencs, els diferents vials comercials de la 
ciutat. 

Aquesta campanya va dirigida, de forma general, als 
comerciants d’Igualada.

Podreu trobar més informació a:
www.igualada.cat

promocio.economica@aj-igualada.net
O�cina del ciutadà
IG-NOVA Empresa 

Telèfon d’informació: 93 805 04 09

7a Sortida de Motos i Vehicles antics
i clàssics de la Llacuna

Recorregut:
La Llacuna- Mas Llorenç

Pontons- La Llacuna
25€ per persona: Inscripció, esmorzar ofert per Carnisseria Riu, 

visita la col-lecció privada de Ramón Magriñà, dinar i sortejos

INSCRIPCIONS AL:
669 983 835

Pagament al núm. de compte:
2081 0077 07 3300005694

 (fer constar el nom del/la participant)
Preu sortida per persona: 25 €

PLACES LIMITADES

17 octubre 2010



D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
8 d’octubre de 2010 13WWW.VEUANOIA.CATGent  

LA TORRE DE CLARAMUNT / J.S.S.
El passat 22 de setembre va ser un dia 
molt important per a la Torre de Cla-
ramunt, no endebades es complia un 
dels seus projectes: la inauguració de 
l’ampliació de l’escola Torrescasana a 
Vilanova d’Espoia.
El conseller Ernest Maragall va voler ser 
present en la inauguració al costat de 
l’alcalde de la Torre de Claramunt, Jau-
me Riba, ferm impulsor de l’ampliació 
d’un servei tan bàsic per a la població 
com és l’escola.
El departament d’Ensenyament va in-
vertir tres milions tres-cents mil euros 
en la construcció d’aquesta ampliació, 
donant resposta a les reivindicacions 
que l’ajuntament de la Torre, a través 
de l’alcalde Jaume Riba, havia estat re-
clamant.
Ara, passats els dies, l’escola ja té el seu 
funcionament normal i ha esdevingut 
un equipament important i potent 
per a la població que habita a Vilanova 
d’Espoia i a les Pinedes de l’Armengol.
A més de donar ensenyament a 125 

alumnes, atesos per 16 mestres, l’es-
cola Torrescasana disposa d’un Centre 
de Recursos Educatius per a Deficients 

Auditius (CREDA), dedicat a alumnes 
anoiencs afectats per alguna disminu-
ció auditiva.

L’escola Torrescasana ha donat resposta a la necessitat 
de millora de l’ensenyament a la Torre de Claramunt

El Conseller d’ensenyament Ernest Maragall va ser a La Torre per acompanyar a l’alcalde Jaume Riba en la inauguració

Tot i que pel seu creixement demogrà-
fic la necessitat de noves places esco-
lars no es pot donar per tancada, l’alcal-

de de la Torre de Claramunt considera 
que “el temps ens ha donat la raó en 
les nostres reivindicacions educatives 
i l’escola Torrescasana està donant un 
exceŀlent servei que millora les condici-
ons de vida dels torredans i, per exten-
sió, dels anoiencs”.
Per a Jaume Riba “va ser una satisfacció 
poder rebre personalment al nostre 
municipi al conseller d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, en una 
visita en què es va interessar pels nos-
tres problemes i li vàrem poder explicar 
directament les nostres necessitats”. 
L’equip de govern de la Torre de Cla-
ramunt està satisfet perquè ha pogut 
complir amb els seus objectius edu-
catius del pressent mandat “amb la 
inauguració l’any passat de la llar d’in-
fants de Vilanova d’Espoia i l’ampliació 
aquest any de l’escola Torrescasana, 
considerem que hem assolit els objec-
tius del mandat i tenim el municipi en 
exceŀlents condicions pel que fa a cen-
tres educatius, sense cap caragola” ha 
afegit Jaume Riba. 

IGUALADA / LA VEU
El metge Ramon Claveria de l’Hospital 
d’Igualada, acaba de realitzar amb èxit 
una intervenció quirúrgica per extir-
par un càncer de colon fent-ho per via 
laparoscòpica a través d’una única in-
cisió de entre només 6 i 8 miŀlímetres. 
És una de les primeres vegades que 
s’utilitza aquesta tècnica poc invasiva 
per extirpar un tumor d’aquestes ca-
racterístiques.
El doctor Ramon Claveria és membre 
del Servei de Cirurgia General del Con-
sorci Sanitari de l’Anoia i expert en ci-
rurgia mínimament invasiva.
La cirurgia laparoscòpica utilitza di-
ferents portes d’entrada de 5-10 mm. 

i la tendència és cada vegada utilit-
zar els menys accessos possibles. En 
un esforç per minimitzar encara més 
l’agressió quirúrgica s’ha desenvolu-
pat un accés mitjançant un únic trocar  
(SILS).  Aquesta tècnica aconsegueix 
una recuperació més ràpida del paci-
ent amb un resultat estètic òptim, ja 
que solament queda una mínima inci-
sió de 6-8 cm. 

L’Hospital d’Igualada capdavanter
Tal com dèiem la setmana passada 
amb motiu del Congrés de ginecolo-
gia, fa temps que el Servei de Cirurgia 
de l’Hospital va iniciar aquesta tècnica 
en patologia benigna, sent una vegada 

El doctor Claveria extirpa amb èxit un tumor de 
còlon amb tècnica laparoscòpica

més l’Hospital d’Igualada capdavanter 
en tècniques laparoscòpiques. 
Una vegada consolidada la tècnica, 
aquest és el primer cas practicat en ci-
rurgia oncològica al centre hospitalari 
igualadí i un dels pocs casos practicats 
fins a la data al nostre país. Per aquest 
motiu, la cirurgia en aquest centre es 
consolida com a referent a Catalunya 
en tècniques mínimament invasives, 
comptant amb professionals recone-
guts i acollint professionals d’altres 
centres que acudeixen a ampliar la 
seva formació laparoscòpica en els 
diferents cursos de formació impartits 
periòdicament al consorci sanitari. 

PIERA /LA VEU
L’ajuntament de Piera ha dotat d’una 
zona verda i equipaments a Vallbonica, 
l’únic barri que encara no en disposa-
va. Després d’incloure aquesta zona al 
POUM tots els barris de Piera ja dispo-
sen d’un espai infantil, com a mínim. 
Aquesta zona d’esbarjo està oberta al 
centenar de veïns d’aquest barri pie-
renc i esdevé un espai de trobada per 
als més petits.   

Equipaments i zona 
verda a Vallbonica

El doctor Ramon Claveria
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ANOIA /LA VEU
Un dels mes greus problemes de convi-
vència que presenta la societat actual, 
vénen derivats de la parella, àmbit on 
lamentablement massa sovint es donen 
casos de violència domèstica, majorità-
riament contra les dones.
Per mirar d’anar posant les bases per a 
millorar la situació convivencial, els de-
partaments de Ciutadania i Immigració 
i d’Igualtat del Consell Comarcal de 
l’Anoia organitzen el curs: “Violència de 
Gènere i Immigració” que es durà a ter-
me els dies: 21 i 28 d’octubre i 3 i 7 de 
novembre, de 9 a 14h, a la seu del Con-
sell Comarcal de l’Anoia. 
L’objectiu del curs és afavorir que els i 
les professionals que atenen les dones 
en situació de violència així com pro-
fessionals en mediació, traductores i in-
tèrprets dels diferents serveis d’atenció 
a les persones puguin  aprofundir  en el 
coneixement del fenomen de la violèn-
cia masclista en el marc de la immigració 
i la normativa legal vigent a Catalunya. I 
és que en l’àmbit local és on es produei-
xen els principals impactes per l’arriba-
da de nous ciutadans i ciutadanes. Els 
ajuntaments, com a administració més 
propera, són una peça clau en la recep-
ció i la gestió de la immigració.

Recursos i solucions disponibles
El curs donarà a conèixer els recursos i 
protocols al territori i la metodologia 
d’actuació davant de casos de violència 
de gènere. També es dotarà d’eines d’ac-
tuació en la relació amb dones víctimes 
de violència masclista per millorar la ges-
tió professional d’aquestes situacions, 
incidint en les dones en situació d’im-
migració. Per altra banda, s’estudiarà la 
influència que té la cultura d’origen i les 
seves diferents percepcions del gènere i 
de la de violència. La finalitat és que els/
les professionals  puguin millorar l’actu-
ació i el tracte vers aquestes dones.
Les sessions s’estructuraran en dos mò-
duls. Un mòdul de coneixements bàsics 
al voltant de la violència de gènere i el 
seu impacte en les dones immigrades, i 
un segon mòdul de treball sobre casos 
pràctics, en el qual s’analitzaran situaci-
ons concretes.
Les persones interessades en cursar la 
formació cal que es dirigeixin al Consell 
Comarcal de l’Anoia, telèfon 938051585. 
Les inscripcions són gratuïtes i s’aten-
dran per rigorós ordre d’arribada.  Les 
places són limitades.   

El Consell Comarcal 
de l’Anoia imparteix 
cursets contra la 
violencia de gènere

CARME /LA VEU
L’Ajuntament de Carme ha fet tres actua-
cions importants de millora de l’accessi-
bilitat, la seguretat i l’entorn urbà en els 
seus carrers mercès al projecte redactat 
per Carles Romero amb aportacions dels 
membres del consistori i també partici-
pació ciutadana.
Les obres han estat adjudicades a em-
preses de Carme i subvencionades en la 
seva totalitat amb fons FEOSL 2010.

Recorregut popular
Diumenge es va fer un recorregut per 
les obres més cèntriques de Carme. L’al-
calde, Jordi Sellarès, explicava als veins 
el sentit d’aquestes obres i també els 
problemes que comporta la manca de 
civisme d’alguns conductors a l’hora 

Carme completa tres obres importants 
amb fons FEOSL 2010

d’estacionar el vehicle sense preocupar-
se gaire d’on el deixen.

Els assistents a l’acte van ser informats 
també d’altres actuacions que s’estan 
duent a terme com ara el pas de via-
nants que ha de conduir a l’actual zona 
esportiva i futura zona escolar des del 
centre del poble, que es preveu que en 
el termini d’un parell de setmanes esti-
gui acabat.
L’acte acabà a les Fonts de Carme amb 
un pica i pica i en un clima molt distès. 
Si esteu interessats en conèixer la relació 
de les 33 actuacions que s’han realitzat 
a Carme, durant el present mandat, les 
podeu trobar a www.carme.cat. 

L’alcalde de Carme, Jordi Sellarès explicant als carmetans les obres realitzades

ÒDENA /LA VEU
La festa de l’avi i l’àvia odenencs que es 
va celebrat el passat diumenge 3 d’oc-
tubre va ser tot un èxit. 
El primer acte va ser la missa a l’esglé-
sia Sant Pere Apòstol, on hi van ser els 
homenatjats, els  familiars i altres feli-
gresos.
A partir de la 1 de la tarda van ser ho-
menatjats els avis socis més grans del 
Casal, en Jaume Cañellas Pons de Cal 
Casalons i Teresa Casamitjana Domè-
nech, de Ca la Tereseta.
A l’acte també hi van ser l’alcalde 
d’Òdena Francisco Guisado i la regido-
ra de la Gent Gran Anna M. Garcia. Tant 
l’acalde com el president del Casal, en 
Joan Ribera, van dirigir unes paraules al 
públic assistent. Seguidament es va fer 
l’entrega de les plaques i de les flors als 
dos homenatjats.

Òdena homenatja 
als seus avis

LA POBLA DE CLARAMUNT /LA VEU
La regidoria d’Infància i Joventut de 
l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt, a 
través del Cau Jove, ha tret l’oferta d’ac-
tivitats per als mesos de tardor i hivern. 
Tallers de cuina, un campionat de jocs de 
taula o la festa de la castanyada són algu-
nes de les propostes que s’inclouen en la 
programació juvenil.
La primera activitat serà la projecció d’un 
audiovisual de la festa dels cinc anys del 
Cau Jove, que es va fer el mes de maig. 
L’acte tindrà lloc el proper divendres 15 
d’octubre a les 6 de la tarda a la sala poli-
valent del Cau Jove. El divendres següent, 
el 22 d’octubre, de les 6 de la tarda a les 8 
del vespre al mateix local, es farà un taller 
de panellets. I per tancar les activitats de 
l’octubre, el dia 29 a la plaça de l’Ajunta-
ment, es col·locarà una parada de venda 
de castanyes.
El mes de novembre l’oferta s’obrirà amb 
un campionat de jocs de taula I una as-
semblea en què el jovent podrà expres-
sar idees i propostes per al Cau Jove. 

Oferta d’activitats 
joves a la Pobla

     
Sobre aprovació inicial d’una modi�cació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió de caràcter ordinària, de 24 de setembre de 2010, va 
aprovar, entre d’altres, els següents acords, que en la seva part su�cient diuen:

“PRIMER..- Valorar positivament la proposta formada per l'Arquitecte assessor municipal, 
senyor David Martí Aguiar, de modi�cació puntual de les Normes Subsidiàries de Planeja-
ment per a la de�nició  del sistema d’habitatge dotacional públic a els Hostalets de Pierola. 
SEGON.- Aprovar inicialment l'expedient de modi�cació puntual de les Normes Subsi-
diàries de Planejament formada per l'Arquitecte assessor municipal, senyor David Martí 
Aguiar, per a la de�nició del sistema  d´habitatge dotacional públic a els Hostalets de Piero-
la consistent en la documentació següent:
-Memòria
-Normes urbanístiques 
- Informe Mediambiental
-Memòria social
-Avaluació econòmico-�nancera
-Plànols  

TERCER.- Exposar l'expedient al públic per un període d'1 mes a comptar des de l'última de 
les publicacions al Butlletí O�cial de la Província de Barcelona, en un diari de premsa periò-
dica de més divulgació en l’àmbit municipal i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament. 
Els dret d'informació i consulta es podran exercitar a l'Àrea de Serveis Territorials de 
l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola. De dilluns a divendres de 9 a 14 h i les tardes de 
dimarts de 17 a 20h (Plaça Cal Figueres nº 1 - 08781 Els Hostalets de Pierola).
També es podrà exercitar el dret d´informació de la convocatòria i el projecte  via web a 
l'adreça www.elshostaletsdepierola.cat. 
QUART- Sol·licitar els informes preceptius als organismes competents de la Generalitat de 
Catalunya per raó de les seves competències sectorials d'acord amb l'art. 83.5 TRLU, en 
aquest cas, al 
- Departament de Medi Ambient 
 - Departament d'Acció Social i Ciutadana 
- Secretaria d'habitatge “

La qual cosa es comunica pel seu general coneixement, tot indicant que contra els presents 
acords, al tractar-se d´un acte administratiu de tràmit no procedeix la interposició de cap 
tipus de recurs, sens perjudici de les al.legacions i reclamacions que dins el tràmit 
d´informació pública hom vulgui interposar. 
Els Hostalets de Pierola, a 28 de setembre de 2010
L’ALCALDE,

Jordi Calpe Carbonell 

A N UN C I 
Ajuntament d’Hostalets de Pierola
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JORBA/ LA VEU
Amb la col·locació de les últimes senya-
litzacions, l’arranjament d’una evaquació 
d’aigües que no funcionava correctament, 
i l’hidrosembrat del talús de l’entrada del 
poble, es donaran per acabades les obres 
de reforma i millora de l’avinguda de Cana-
letes a Jorba. Les obres realitzades des de 
començaments d’any fins ara s’han portat 
a terme en el tram d’uns vuit-cents metres 
de llargada de l’antiga carretera N-II al seu 
pas per dins el nucli urbà de Jorba. S’ha 
transformat l’antiga carretera en un avin-
guda integrada, incloent la zona de cases 
més antigues (entre camí del Figuerot i la 
zona la plaça i el cafè, la zona de l’hostal 
i forn) arranjada amb llambordes com 
les que es posaran al nucli històric i situ-
ades en els nivells i evacuacions d’aigües 
pluvials, la construcció de noves parades 
d’autobús i noves voreres, adequació de 
la zona d’encreuament amb el carrer de la 
Sort, adequació del triangle d’enllaç amb 
la carretera Vella i voreres al costat de “la 
fàbrica”, i la construcció del lateral nord a 
continuació de la plaça Onze de Setembre 
fins el Restaurant Martí, amb arbrat, enllu-
menat i talús nou, millorant la imatge de 

l’entrada al poble. El projecte no ha com-
portat cap despesa per a l’ajuntament ni 
per als veïns de carrer afectat. En total, la 
Generalitat hi ha invertit 632.977 euros en 
l’actuació d’arranjament de l’avinguda de 
Canaletes i s’ha cedit la titularitat d’aquest 
tram a l’ajuntament de Jorba. Aquesta 
actuació forma part del projecte de cons-
trucció del carril per a bicicletes i vianants 
que recorre tot el terme municipal de Jor-
ba fins a Santa Maria del Camí, que ha exe-
cutat el departament de Política Territorial 
i Obres Públiques. El tram reformat de for-
ma integral, l’avinguda de Canaletes, tam-
bé compta amb el seu carril específic per 
a bicicletes i vianants, que juntament amb 
l’estrenyiment de la calçada, el marcatge 
de sis passos de vianants i la senyalització 
corresponent, s’ha promogut una impor-
tant reducció de la velocitat dels vehicles, 
en el tram central fins a 30 quilòmetres per 
hora. Segons Josep Maria Vallès, regidor 
d’Obres i Equipaments Municipals, “han 
estat moltes setmanes d’un treball intens, 
d’escoltar els veïns i de buscar la col.la-
boració i l’entesa entre la direcció d’obres 
de la Generalitat de Catalunya i el nostre 
equip tècnic municipal”. 

Jorba ha completat la reforma 
de l’avinguda Canaletes

Aspecte de la remodelada avinguda Canaletes de Jorba, deslliurada del trànsit 

PIERA/ JAUME SINGLA
A partir de la resposta donada per l’al-
calde de Pîera Jordi Madrid al grup de 
CiU respecte a la responsabilitat de 
l’abocament de runes al parc del Gall, 
Mullat, Unió Democràtica a Piera ens 
ha tramès un  comunicat oficial on re-
clama responsabilitat a l’actual alcalde 
pierenc, en un tema com el dels pre-
sumtes abocaments de runes.
El comunicat diu textualment: A raó 
de la resposta del Sr. Alcalde d’aquest 
Ajuntament de  Piera, Sr. Jordi Madrid, 
envers el grup municipal de CIU, en el ple 
celebrat el dia 29 de setembre d’enguany, 
quan se li va demanar informació sobre 
uns fets considerats poc legals, com es el 
abocament de runa al gall mullat el nos-
tre grup diu:
1.- UNIÓ dona suport al grup municipal 
de CIU, mentre no es demostri que les 
acusacions són certes.
2.- UNIÓ no té cap constància de fets il-

legals que el grup de CIU hagi comés.
3.- UNIÓ demana a qui tingui competèn-
cia per fer-ho, que esbrini la veritat dels 
fets.
4.- UNIÓ per la seva banda, seguirà in-
vestigant per conèixer la veritat i denun-
ciar, si s’ escau, les irregularitats i les il-
legalitats que s’hagin pogut cometre.
5.-UNIÓ considera de tota manera, que sí 
constitueix un delicte, el fet que si és cert 
que el Sr. Alcalde sabia que CIU havia co-
més irregularitats que no les denunciés 
en el seu moment. També constitueix un 
fet delictiu l’encobriment i seguidament, 
voler fer silenci amb les manifestacions 
que va fer, i a raó de tot això, cometre 
també, presumptament fets il·legals, per-
què els altres, sembla ser que també els 
havien comés.
El comunicat porta data del dia 4 d’oc-
tubre en que va ser aprobat per l’agru-
pació local pierenca.

IGUALADA/ JAUME SINGLA
El centre d’estètica Sílvia Giralt d’Igua-
lada ha estat seleccionat entre els mi-
llors centres d’aquest tipus que hi ha a 
Espanya. La selecció la ha fet i publicat 
la revista internacional Vogue, sense 
que la propietària i directora del centre 
hi hagués d’intervenir.
La selecció va aparèixer en el número 
de juliol de la revista i el Centre d’Es-
tètica Sílvia Giralt hi apareix relacionat 
al costat dels millors centres d’estètica 
de Barcelona, Madrid, Màlaga, Jaen... 
i també entre instituts i centres inter-
nacionals d’Estats Units, França, Itàlia, 
Japó, Anglaterra....
La revista Vogue és una franquícia inter-
nacional de molt prestigi en el camp de 
la moda, l’estètica, els tractaments de 
bellesa, la cosmètica, els spa i tot el que 

es relaciona amb el món de la dona. 

Congrés Spa & Beauty
D’altra banda la mateixa Sílvia Giralt 
participava amb una ponència en un 
congrés per a professionals -Spa & Be-
auty- que es va celebrar el passat cap 
de setmana al Palau de Congressos de 
Barcelona.
La igualadina Sílvia Giralt va intervenir 
parlant dels sistemes antiaging (anti 
envelliment) i també va parlar de la 
seva experiència personal al front d’un 
centre d’estètica que és obert a Iguala-
da des de fa 19 anys.
El Centre d’Estètica Sílvia Giralt disposa 
d’una pàgina web on hi ha tota la infor-
mació, notícies i instal·lacions del cen-
tre. És a www.silviagiralt.com i també 
hi podreu trobar enllaços d’interès. 

Unió Demoràtica respon a 
l’alcalde de Piera

El centre d’estètica Sílvia Giralt, seleccionat 
entre els millors d’Espanya per la revista Vogue



Tres igualadins, un 
vilanoví i una pierenca 
seran a la candidatura 
de la polèmica formació 
política, que diumen-
ge va celebrar el seu 
primer aplec a Montse-
rrat, organitzat per PxC 
Anoia

Plataforma per Catalunya augmenta en afiliats a 
l’Anoia i posa cinc anoiencs candidats al Parlament 
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
Uns dos-cents afiliats i simpatitzants 
de PxC es van donar cita diumenge al 
Monestir de Montserrat amb motiu del 
primer Aplec d’aquest partit, organitzat 
per la jove i emergent delegació de la 
comarca de l’Anoia. A l’acte hi va assistir 
el president del partit, el polèmic Josep 
Anglada. La formació política ha situat a 
cinc anoiencs a la candidatura al Parla-
ment de Catalunya, essent el partit que 
més persones de la comarca tindrà en 
els comicis del 28 de novembre.
En concret, seran a la llista de PxC Ro-
bert Hernando (Igualada) en el número 
7, Maria Dolors Tomba, (Piera) en el nú-
mero 35, Germà Valero (Igualada) en el 
número 38, Sergi Balcells (Vilanova) en 
el número 61 i Cristina Medina (Iguala-
da) en el 67.
D’altra banda, fonts del partit han ex-
plicat a La Veu que “pràcticament estan 
confirmades” candidatures municipals 
a Igualada i Piera. Dolors Tomba serà la 
candidata pierenca, però es desconeix 
qui serà qui encapçalarà la candidatura 
a la capital de l’Anoia, malgrat que és 
molt possible que sigui l’exconseller del 
RCE Espanyol Robert Hernando.
De moment, 200 afiliats, molts d’ells de 
l’Anoia, van participar en l’aplec de diu-
menge a Montserrat, que va acabar amb 
un dinar a l’Hotel Bruc. L’acte va trans-
córrer en un entorn festiu i familiar.
Abans, els militants es van apropar a 
l’estàtua del “Timbaler del Bruc”. Durant 
l’estada a Montserrat el partit va decidir 
no fer publicitat del mateix, ni repartir 
informació entre la gent. “Des de PxC 
pensem que el Monestir és de tots i la 
intenció de la jornada era la de retre 
homenatge a la “Moreneta” i mai, servir-
nos ni d’ella, ni de la seva imatge”. 
Sota l’estàtua del Timbaler els assistents 
van ballar una sardana i es van fotografi-
ar “al peu de la imatge del més gran sím-
bol català en la lluita contra l’invasor”, 
segons han manifestat. Després van 
passeja pel Bruc.
Al dinar de l’hotel Bruc, hi van participar 
un centenar d’adults i una trentena de 
nenes i nens.
El delegat de PxC Anoia, Robert Hernan-
do, va recordar la llegenda del “Timbaler 

Josep Anglada, davant l’estàtua del Timbaler del Bruc.

del Bruc”, afirmant que ”la història del 
Timbaler que va passar fa 200 anys, té 
moltes similituds amb la nostra època. 
Hem canviat els invasors francesos per 
islamistes, Latin Kings i gitanos romane-
sos; les armes per les urnes; els milicians 
per militants de PxC i el Timbaler del 
Bruc pel Timbaler de Vic. Segurament 
la nostra història també tindrà un final 
feliç: Anglada al Parlament”. 
Van continuar en els parlaments el vi-
cepresident del partit i regidor del Ven-
drell, August Armengol, per qui “que just 
des d’aquesta muntanya de Montserrat, 
des del lloc més pur i cristià de Catalunya 
començarà la reconquesta de Catalunya 
encapçalada per Josep Anglada. Ja l’úni-
ca via possible per frenar la islamització 
de Catalunya és que PxC entri amb força 

al Parlament i que és vital fer fora a tota 
la casta podrida i parasitària de polítics 
que han governat fins avui Catalunya”. 
Però el punt àlgid de l’Aplec va ser quan 
el president i fundador de PxC es va 
dirigir als seus simpatitzants i afiliats, 
animant-los “a no cessar en la lluita, a 
donar el màxim en els dies que resten 
fins a les eleccions del 28-N”, i va afegir 
“no ho feu per mi, feu-ho per Catalunya, 
pels nens i nenes d’aquest país”. El líder 
de PxC va defensar efusivament la famí-
lia tradicional afirmant que “davant el fet 
que la casta política governant ha negat 
qualsevol valor a la família, nosaltres, els 
homes i les dones de PxC apostarem per 
una defensa a ultrança de la família” . 
Anglada va manifestar també que “PxC 
és, per si algú no s’ha assabentat, un 

partit que se sent profundament arrelat 
a Catalunya i els seus costums, però or-
gullós també d’Espanya i d’Europa”. I va 
recordar que “cal fer fora el dia 28-N als 
polítics que s’han embolicat aquests úl-
tims anys de corrupció, amb casos com 
el del Palau o Pretòria. Nosaltres reivin-
diquem la Catalunya tradicional, seriosa 
equilibrada, emprenedora, assenyada, 
discreta i honesta, la Catalunya del seny 
enfront la Catalunya de la rauxa”.  

Política  
WWW.VEUANOIA.CAT

Entrevista
Alfons López Tena, de 
Solidaritat Catalana

Igualada
Joan Torras (ERC), presentat com a 
candidat a l'alcaldia d'Igualada

Anoia
Iniciativa presenta el 
programa electoral
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Alguns dels militants de PXC Anoia, a Montserrat.

Les candidatures a les eleccions al Par-
lament de Catalunya del proper 28 de 
novembre tindran més anoiencs que 
mai, tot i que és pràcticament segur 
que només dos acabaran ocupant un 
escó a la cambra catalana, a tenor del 
lloc que ocupen a les llistes i el que 
diuen les últimes enquestes: els iguala-
dins Maria Senserrich, de Convergència 
i Unió, i Pere Calbó, del PP, si bé aquest 
encara no ha estat confirmat oficial-
ment com a candidat.
Maria Senserrich ocupa el lloc 34 de 
la candidatura de CiU, que encapçala 
Artur Mas. Per part d’ERC, són a la llista 
l’alcalde dels Hostalets Jordi Calpe, al 
lloc número 12, i completen la candi-
datura comarcal al lloc 53 Eva Monte-
agudo (Capellades) i al 74, Marc Sendiu 

Ja només queden per conèixer 
els candidats del PP

(Els Prats de Rei).
Pel que fa a ICV, són a la candidatura la 
vilanovina Francina Gabarró, al lloc 27, i 
la montbuienca Coral Vázquez, al 51. 
El PSC ha triat en aquesta ocasió només 
a una persona de la comarca, l’odenen-
ca Anna Maria Garcia, en el lloc 29. El 
jove igualadí Toni Castells ocupa el lloc 
60 de la candidatura de Solidaritat Ca-
talana, que encapçala Joan Laporta.
És segur que el ja diputat i secretari 
d’organització del PP, Pere Calbó, anirà 
en un lloc destacat de la formació que 
encapçalarà Alícia Sanchez Camac-
ho, però encara no es coneix. A totes 
aquestes pesones cal afegir els cinc 
anoiencs de PxC. De moment, 14 per-
sones de la comarca que opten a una 
cadira en el Parlament.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA



JORBA / LA VEU

Amb motiu de les properes eleccions al 
Parlament de Catalunya, el proper dime-
cres dia 13 d’octubre, entre les nou i les 
deu del vespre, s’ha convocat una trobada 
organitzada per Esquerra de Jorba a la Sala 
Polivalent del poble, situada al carrer de la 
Sort número 11. L’acte comptarà amb la 
presència de l’Anna Simó, actualment di-
putada i portaveu d’ERC al Parlament de 
Catalunya. L’Anna Simó té quaranta-dos 
anys, és llicenciada en Filologia Catalana i 
professora de català, ha fet de regidora a 
l’Hospitalet de Llobregat i de consellera de 
Benestar Social i Família de la Generalitat 
de Catalunya. 
La trobada s’ha organitzat amb la finalitat 
de presentar i explicar les propostes que 
fa Esquerra per a la propera legislatura al 
Parlament de Catalunya, entre les quals 
hi ha la de portar, si es disposa de la força 
suficient per condicionar la formació d’un 
govern, a les altres forces polítiques a la 
convocatòria d’una consulta vinculant so-
bre la independència de Catalunya. I tam-
bé les altres propostes del programa, en 
l’àmbit econòmic per promoure una sor-
tida de la crisi el més ràpida possible i per 
aconseguir la creació de llocs de treball, en 
l’àmbit de l’educació, la salut, la immigra-
ció i les polítiques socials, per garantir un 
país cohesionat que avança tot junt, sense 
que augmentin les desigualtats socials i la 
pobresa. Durant la reunió es farà un col-
loqui amb els assistents per debatre sobre 
les decisions que ha pres Esquerra durant 
l’actual legislatura i sobre les propostes de 
futur.
Esquerra de Jorba considera que aquest 
partit “va saber activar fa set anys el ressort 
adequat, forçant l’alternança democràtica 
a Catalunya amb un programa basat en la 
redacció d’un nou Estatut. Aquella decisió 
estratègica, no entesa per tothom, ha aca-
bat provocant una sèrie de reaccions en 
cadena que estan canviant el futur polític 
de Catalunya. El nou Estatut era, com es va 
dir en el seu moment, la prova del cotó de 
l’Espanya plural i del projecte autonomis-

La portaveu d’ERC al Parlament, 
Anna Simó, dimecres a Jorba

ta-federalista. Com era d’esperar, la prova 
del cotó ha acabat sortint negativa, primer 
amb la retallada de l’Estatut al Congrés i 
en el pacte Mas-Zapatero, i després amb 
la sentència del Tribunal Constitucional”. A 
més a més, amb aquesta aposta, segons 
Esquerra de Jorba, “s’ha aconseguit que el 
PSC -que no es pot oblidar que represen-
tava una part força important de Catalu-
nya-, actués en clau de país d’una forma 
com mai ho havia fet, arrossegant-lo a 
posicions que fa vuit anys eren impen-
sables: han votat a favor de l’Estatut del 
30 de setembre, la Llei d’Educació, la Llei 
d’Acollida, la Llei de Consultes, la Llei del 
Cinema, la Llei de Vegueries, etc, i també 
s’ha provocat una evolució de les posici-
ons nacionals de CiU, amb l’assumpció del 
dret a decidir com a eix polític.” 
Esquerra, recorden des de l’Agrupació 
Local de Jorba, “és un partit republicà i 
d’esquerres, que té un programa propi 
per al desenvolupament econòmic i la 
cohesió social de Catalunya. Lluny de l’es-

sencialisme nacionalista i amb una aposta 
gradualista i multipartidista per assolir la 
independència, ha posat en pràctica una 
estratègia determinada de pactes de Go-
vern que no ha agradat a tothom. Però 
Esquerra no pretenia agradar tothom: mai 
no ha volgut ser la casa comuna de tots els 
independentistes de totes les ideologies. 
Sempre s’ha treballat per estendre l’inde-
pendentisme en l’espai sociopolític que 
va des del centre cap a l’esquerra. I sem-
pre s’ha dit, des d’Esquerra, que seria molt 
bo per al país que sorgís una o més forces 
polítiques que assumissin l’independen-
tisme en l’espai sociopolític que va des del 
centre cap a la dreta. Catalunya estarà pre-
parada per a la independència quan, tant 
el partit amb més vots de l’esquerra com 
el partit amb més vots de la dreta, siguin 
independentistes, i junts sumin una majo-
ria social i política suficientment àmplia i 
consolidada”. 

Reagrupament presenta a Jorba 
la Constitució de Catalunya

JORBA / LA VEU

Dissabte es va presentar la Constitució de 
Catalunya al poble de Jorba a càrrec de 
Sandra Lomas i d’Ignasi Planas, artífex de 
la constitució catalana.
El primer a intervenir va ser l’erudit en dret, 
Ignasi Planas, que va explicar de manera 
entenedora i planera la sentència fallada 
pel tribunal constitucional així com les 
conseqüències que això comportaria per 
el poble català.
“Ens trobem en unes condicions sagnants 
per nosaltres, davant la sentència del TC. 
En el nostre estatut surt el terme ‘poble de 
Catalunya’ que el tribunal espanyol defi-
neix com a ‘ciutadans espanyols veïns de 
Catalunya’, una definició també aplicable a 
cada poble; per exemple, el poble de Jor-
ba són espanyols veïns del municipi”.
També va explicar que “La constitució es-
panyola no reconeix cap altra nacionalitat 
que” i alhora va citar una frase de Prat de la 
Riba “Una nació és nació tot i que cap llei 
no ho digui”. “La sentència del TC ens diu 
clarament que no som una nació.”
Va continuar parlant dels evidents greuges 
que patim per part de l’estat opressor, po-
sant aquesta vegada d’exemple el sensible 
tema del idioma: “Algú ens havia volgut fer 
creure que Espanya era un país plurinacio-
nal. I no ho és. A tall d’exemple trobem la 
distinció legal amb les llengües. El català a 
la constitució no té el mateix rang que el 
castellà. Ara no és jurídicament obligatòria 
saber la llengua catalana, la castellana sí.” 

“Però tot això –continuà- no és una qües-
tió de si el TC és d’una manera o altra. No. 
La qüestió és que la constitució no ens 
reconeix.”
Tot seguit passà a valorar els projectes al-
ternatius d’altres partits polítics. El primer 
va ser el convergent, el famós concert eco-
nòmic. “La gran proposta de CiU és el Con-
cert Econòmic, que seria un gran avenç, 
cert, però per aconseguir-lo cal canviar la 
constitució ja que únicament el País Basc 
i Navarra hi tenen dret ja que són comu-
nitats autònomes de règim foral, cosa que 
Catalunya no és. Això només seria possi-
ble canviant la constitució”.
“Una altra proposta és el federalisme del 
PSC que podria ser un pas més. Però, què 
passa: En l’estatut que es va fer es podia 
mantenir una relació bilateral amb l’Estat 
que obria un bri de sobirania. Però això ha 
estat tombat, també, pel tribunal consti-
tucional. En cap cas la Constitució Espa-
nyola accepta una relació bilateral, no hi 
cap, tampoc, a la constitució. Per tant, és 
impossible., va dir Planas.
“I el tercer és un referèndum. En què ens 
hem trobat? Que ni el propi parlament el 
vol. Si volem la independència, que els 
partits independentistes guanyin i pro-
clamin de manera majoritària la indepen-
dència. Ara és el moment o bé de tirar en-
davant amb el procés d’independència o 
continuem igual, com fins ara. En aquests 
moments cal triar el gest honest: O ens 
quedem on estem, o ens alliberem.”
 

Anna Simó.
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L’acte de presentació va tenir lloc dissabte a Jorba.
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IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

El conseller d’Educació, Ernest Maragall, ha 
signat  aquesta dimectres juntament amb 
l’alcalde d’Igualada, Jordi Aymamí, el con-
veni d’acord de corresponsabilitat en ma-
tèries educatives. Durant l’acte, ha estat 
acompanyat per la directora del progra-
ma de descentralització del departament 
d’Educació, Josefa Beltran i la directora 
dels Serveis Territorials d’Educació a la Ca-
talunya Central, Dolors Collell.
Aquesta col·laboració comporta un exer-
cici de coresponsabilitat en la gestió dels 
serveis relacionats amb l’educació al mu-
nicipi: des de la planificació de l’oferta 
educativa, a les tasques d’escolarització 
obligatòria, les obres de millora i cons-
trucció d’escoles, fins a mesures i accions 
d’educació complementària, participació 
i entorn.
Cal destacar que en l’annex del conveni es 
preveu la posada en marxa d’un institut 
escola a la ciutat d’Igualada per donar res-
posta a la necessitat de dues noves línies 
d’ESO al municipi. Igualment, es preveu 

Maragall signa a Igualada un acord per 
compartir els projectes educatius

també l’ampliació de l’escola Emili Vallès 
degut al creixement de la població escolar 
en els darrers anys.
A més, es contemplen les execucions 
d’obres d’ampliació, reforma i millora de 
les escoles Gabriel Castellà, Ramon Caste-
lltort i Emili Vallès.
També es reconeix la necessitat i el com-
promís, per part de l’Ajuntament i del De-
partament d’Educació, de millorar l’oferta 
educativa d’ensenyaments postobligato-
ris, de l’oferta de l’educació d’adults, d’idio-
mes i de l’oferta per a alumnat no graduat 
en ESO.
Per poder portar a terme aquest protocol 
de col·laboració, es constituirà una mesa 
de planificació copresidida per l’alcalde 
d’Igualada o persona en qui delegui i per 
la directora dels Serveis Territorials del de-
partament d’Educació, o la persona en qui 
delegui.
 
Visita al CEIP Garcia Fossas
Ernest Maragall va visitar també dime-
cres les obres de remodelació de l’escola 

Garcia Fossas. El centre, creat l’any 1941, 
s’ha remodelat íntegrament. Actualment 
compta amb 350 alumnes matriculats i 
una plantilla de 26 mestres. A més, dispo-
sa de 30 hores al mes de l’Equip d’Asses-
sorament Psicopedagòcic. Els alumnes, en 
els darrers mesos, han estat anant a classe 
al nou CEIP de les Comes, i, una vegada es-
tiguin acabades les obres, es traslladaran 
al nou centre.
El departament d’Educació ha invertit 
3.182.924 euros en les obres de reforma i 
millora d’aquesta escola.
L’escola Garcia Fossas participa en el pro-
grama de reutilització de llibres de text 
en els cursos de 3r a 6è en les matèries de 
llengua catalana, matemàtiques i llengua 
anglesa. A més, desenvolupa el programa 
de Llengües estrangeres (PELE). Té com 
a objectiu avançar a l’educació infantil 
l’estudi d’una tercera llengua i a més, po-
tenciar l’aprenentatge d’aquest idioma a 
través de matèries no lingüístiques, amb 
l’objectiu de millorar la comprensió i ex-
pressió oral i escrita.

Visita institucional a les obres 
del nou camí de l’Espelt a Rubió

ÒDENA/RUBIÓ / LA VEU 

El passat divendres 1 d’octubre el direc-
tor general de Desenvolupament Rural 
del Departament d’Agricultura, Alimen-
tació i Acció Rural, Jordi Bertran va ser a 
Òdena. El motiu de la visita era el segui-
ment i desplaçament d’un tram de camí 
que s’ha arreglat entre el nucli de l’Espelt 
i el municipi de Rubió. 
L’alcalde d’Òdena Francisco Guisado va 
agrair l’esforç i compromís des del de-
partament d’Agricultura. Seguidament 
va passar la paraula al seu homòleg Mi-
quel Archela. L’alcalde de Rubió va dir 
que moltes vegades Òdena i Rubió han 
anat agafats de la mà.
El director de Desenvolupament Rural 
del departament d’Agricultura, Alimen-
tació i Acció Rural va parlar dels 7’6 mi-
lions d’euros invertits en 66 quilòmetres 
de camins de la comarca anoienca, du-
rant aquesta legislatura. També va asse-
nyalar que les empreses agràries  són la 
base principal per producció d’aliments 
per a la gent del nostre territori. 
La direcció de les obres ha anat a càrrec 

de l’empresa REGSA que presideix el ma-
teix Jordi Bertran.
Les obres, que han deixat un camí més 
ample i asfaltat, s’han realitzat en un 
tram de 9 quilòmetres. S’ha fet la millo-
ta d’alguns revolts,  s’ha millorat el ferm, 
s’han realitzat millores en els drenatges 
i s’ha procedit a la col.locació de les se-
nyalitzacions necessàries, tant la vertical 
com l’horitzontal.
A l’acte també hi van assistir la diputada 
Teresa Estruch i la regidora odenenca 
Anna M. Garcia. 
Després de l’acte que es va fer al saló de 
plens de l’Ajuntament d’Òdena es va anar 
fins a l’Espelt per seguir el recorregut 
del tram arreglat, que arriba fins Rubió. 
Abans però el cap d’obra de l’ enginyeria 
encarregada del projecte SUMMA va fer 
l’explicació. La constructora és COYNSA.
Una vegada es va creuar el terme d’Òde-
na cap el de Rubió la vintena de perso-
nes que van seguir el trajecte tot passant 
per  l’encreuament de Cal Casulleres,  van 
arribar fins el local social de Rubió.  

Ernest Maragall, amb l’alcalde Jordi Aymamí i altres autoritats, al balcó del CEIP Garcia Fossas, dimecres al matí. Foto: JP
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Els alcaldes Archela i Guisado, amb Jordi Bertran i la diputada Teresa Estruch.

El Consell inicia un pla per 
prevenir el consum de drogues
IGUALADA / LA VEU 

La passada setmana, Rosaura Martin, 
tècnica del Centre de Prevenció i Inter-
venció en drogodependències de l’àrea 
de Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona i Jordi Baroja, de l’Agència 
del Medi i la Salut, IMIS,  juntament amb 
les tècniques responsables dels depar-
taments d’Educació, Joventut i Serveis 
Socials  de Consell Comarcal de l’Anoia 
presentaven, el projecte per al disseny i 
desenvolupament del Pla Comarcal de 
Drogues de l’Anoia.
Els treballs per a l’elaboració d’aquest 
pla van començar el passat mes de juliol 
amb la creació d’un grup de seguiment 
que, durant dos mesos, ha recollit les 
dades quantitatives relacionades amb 
el consum de drogues i n’ha fet una di-
agnosi preliminar a partir de les dades 
obtingudes de diferents fonts com els 
Mossos d’esquadra, agents del món de 

l’educació i  la salut i d’altres entitats rela-
cionades. Properament, s’iniciarà un pro-
cés de treball a diferents municipis per 
tal de complementar la diagnosi amb 
dades concretes dels diferents municipis 
amb la finalitat d’ajustar els objectius i 
accions a desenvolupar a la realitat de 
la comarca. La redacció final del pla i la 
seva aprovació estan previstes per prin-
cipis del pròxim any, quan es comença-
ran a executar les línies d’actuació que 
s’hagin aprovat i segons el seu calendari 
corresponent.  
Actualment, ja existeixen a la comarca 
dos plans d’aquestes característiques, a 
Masquefa i Igualada. La voluntat és que 
el Pla Comarcal de Drogues sigui com-
plementari, que reforci les actuacions 
d’aquests dos plans ja existents i que 
alhora cobreixi les necessitats dels altres 
municipis de la comarca.   

El PP va inaugurar la seva nova seu a Piera
PIERA / LA VEU 

El president i portaveu del Grup Muni-
cipal del Partit Popular de Piera, José 
Mourenza, juntament amb els càrrecs 
comarcals i locals del partit van inaugu-
rar  aquest dissabte la nova seu del PP a 
Piera, situat a la Carretera d’Igualada nú-
mero 45, al municipi de l’Anoia.
A la inauguració van assistir la portaveu 
del PPC al Parlament de Catalunya, Do-
lors Montserrat, i el regidor d’Igualada 
i diputat al Parlament, Pere Calbó, així 
com el president comarcal de l’Ano-
ia, Joan Agramunt. L’acte va comptar 
amb l’assistència de més de 100 afili-
ats i simpatitzants del partit. En aquest 
sentit Mourenza es va mostrar “orgullós 
de congregar tanta gent a un acte tan 

important per a la ciutat de Piera, que 
suposarà l’inici d’una nova era al muni-
cipi on el Partit Popular treballarà per 
solucionar els problemes reals dels ciu-
tadans”. Agramunt va expressar també 
el seu agraïment per la presència de 
representants de CiU i PSC a la inaugu-
ració. Durant el transcurs de l’acte es va 
atorgar una placa en reconeixement a la 
trajectòria com a president comarcal de 
l’Anoia a Ernest Bausili, ara actual presi-
dent d’Igualada. Un reconeixement com 
a polític i com a persona que va més en-
llà del propi partit.
El President de Piera va puntualitzar el 
seu desig de que la nova seu es conver-
teixi en “una oficina d’atenció als ciuta-
dans on es puguin atendre totes les con-

sultes i queixes que els habitants facin 
arribar, així com posar a l’abast de totes 
les entitats i associacions del municipi la 
nova seu per la celebració de reunions 
i actes”. Dolors Montserrat va destacar 
els principals objectius de l’obertura de 
la nova seu a Piera, el segon municipi 
en número d’habitants de la comarca, 
entre els quals es troben “enfortir la pre-
sència del Partit Popular a la comarca i 
apropar el projecte del partit a tots els 
ciutadans”.
Finalment el President va expressar el 
seu malestar per l’abandonament de les 
urbanitzacions del municipi, on no s’ha 
invertit en els darrers 30 anys. “Piera està 
patint un sectarisme per part de l’equip 
de l’actual govern”. 



IGUALADA / LA VEU

Dolors Camats, actual portaveu del Grup 
Parlamentari d’ICV-EUiA ha visitat la nos-
tra comarca per presentar el programa 
electoral de les properes eleccions al Par-
lament. La coalició ha elaborat les seves 
propostes a través d’un procés molt parti-
cipatiu que ha comptat amb la implicació 
de diferents agents socials ja que l’objectiu 
era la reflexió interna a partir de les apor-
tacions externes.
Dolors Camats va explicar que les pro-
postes recollides en el programa electo-
ral neixen de tres grans valors: esquerres, 
ecologia i llibertat. Aquests tres eixos són 
el pilar del programa d’ICV-EUiA. Segons 
Camats “esquerres vol dir un govern que 
dóna prioritat a les necessitats del dia a 
dia de la gent, que garanteix serveis per a 
tothom amb polítiques públiques i que fa 
de la transparència un principi en la seva 
gestió”. El segon pilar de la proposta d’ICV-
EUiA és l’ecologia, segons la portaveu, “ne-
cessitem modernitzar l’economia, aquesta 
crisi no és un parèntesi sinó que represen-
tarà un canvi i per tant, és l’oportunitat de 
fer aquest gir apostant per les polítiques 

Dues anoienques a la candidatura de 
Joan Herrera (ICV) al Parlament

socials i econòmiques que tenen l’ecolo-
gia com a valor base” i finalment llibertat 
per decidir. Camats va afegir que la de-
safecció ciutadana és un dels temes que 
més preocupa a la coalició ecosocialista i 
que caldrà convèncer als ciutadans de que 
no es moment d’abstenir-se, que sense 
política no hi ha futur i que la resignació 
no ens farà avançar, “nosaltres volem plan-
tar cara, no resignar-nos i seguir lluitant”. 
En relació a l’Estatut, la portaveu va dir que 

per a ICV “ja no n’hi ha prou amb intentar 
restablir l’Estatut, sinó que cal treballar per 
una reforma constitucional”. 
Per la seva banda, Francina Gabarró, Res-
ponsable d’Organització d’ICV-Anoia, va 
explicar que en aquests comicis tant ella 
com la montbuienca Coral Vázquez for-
maran part de la llista, en el número 27 i 51 
respectivament i, “encara que sigui en llocs 
on serà difícil de sortir, la representació de 
l’Anoia queda igualment garantida”.

Joan Torras (ERC) deixa el 
Consell Comarcal de l’Anoia
IGUALADA / LA VEU 

El ple del Consell Comarcal de l’Anoia va 
aprovar dijous passat el Pla de la Gent 
Gran de l’Anoia, un full de ruta que es-
tableix les línies d’actuació per donar 
resposta a les necessitats detectades 
pels diferents agents del territori, un pla 
d’acció amb polítiques adreçades a les 
persones grans. 
El Pla ha estat elaborat a través d’un pro-
cés participatiu en el qual han treballat 
conjuntament tots els agents socials i 
polítics implicats; persones majors de 60 
anys, representants polítics i tècnics de 
les administracions locals i professionals 
del sector.
Les actuacions definides en aquest Pla 
s’adrecen al foment de la participació 
en la vida econòmica, política, social, 
cultural i cívica, sense deixar enrere con-
ceptes com l’envelliment saludable. Així, 
s’ha establert la necessitat d’incrementar 
les activitats socials, culturals esportives 
i d’exercitament de la ment, promoure 
i facilitar l’associacionisme de la gent 
gran, fomentar el voluntariat social que 
reforci l’atenció a la gent gran, millorar 
la mobilitat i accessibilitat, instar l’acom-
pliment de la Llei de dependència, pro-
moure els hàbits saludables, reclamar 

l’increment de les pensions en proporció 
al nivell de vida, vetllar per a la millora 
de la informació adreçada a les persones 
grans, millorar les seves condicions de 
vida i facilitar el reciclatge dels i les pro-
fessionals d’atenció a la gent gran, entre 
d’altres propostes.

Joan Torras deixa 
el càrrec de conseller
D’altra banda, en finalitzar el ple d’aquest 
dijous el conseller Joan Torras (de ERC) 
va anunciar que deixava al càrrec de 
conseller per motius personals. Joan Tor-
ras, regidor a l’oposició a l’Ajuntament 
d’Igualada, s’ha responsabilitzat de la 
cartera de promoció econòmica de l’ens 
comarcal  durant  la darrera legislatura 
de govern.
Torras, va voler agrair el suport del seu 
partit, així com dels companys d’equip, 
de la resta de formacions polítiques pre-
sents al Consell Comarcal i als tècnics del 
seu departament.
Torras, de qui podeu veure una entrevis-
ta en aquesta mateixa secció de La Veu, 
ha estat escollit fa pocs dies president 
d’ERC a Igualada i candidat a les prope-
res eleccions municipals a la capital de 
l’Anoia, per tercera vegada consecutiva.

 

Dolors Camats i Francina Gabarró, durant la roda de premsa. Foto: JP
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El proper 16 d’octubre, Festival per a la 
Independència a Igualada
IGUALADA / LA VEU 

El proper dissabte 16 d’octubre a Iguala-
da s’hi realitzarà el Festival per a la Inde-
pendència. La intenció de l’organització 
és enviar un missatge sempre en positiu 
quan es parli d’independència i difondre 
els beneficis que comportaria ser un país 
amb Estat propi, com la immensa majo-
ria de països del món. Per aquest motiu 
l’organització ha treballat perquè la jor-
nada sigui festiva i reivindicativa alhora, 
dividint-la en tres eixos.
Primer es farà un acte acadèmic a l’Ate-
neu Igualadí amb la participació de qua-
tre ponents: Francesc Ribera “Titot” i Oriol 
Junqueras de Catalunya; Josep Guia, del 
País Valencià, i Rosa Calafat, de les Illes. 

Després es procedirà a una manifesta-
ció popular pels carrers del casc antic 
d’Igualada amb la participació de colles 
de grallers, geganters i bastoners, amb la 
lectura d’un manifest a la plaça de l’Ajun-
tament. Finalment, la jornada s’acabarà 
amb uns concerts a la pista de l’Ateneu, 
amb l’actuació de dos grups i dos solis-
tes: Sapastres i Carles Belda, i el conjunt 
Badabadoc, i Meritxell Gené i Cesk Frei-
xas. Fi de festa amb música catalana, a 
càrrec d’un punxadiscs Pdcat.
La jornada també inclourà un dinar po-
pular a la pista de l’Ateneu, amb cigrons 
de l’Alta Anoia, i butifarra i pa amb tomà-
quet. Per només 10 euros tothom podrà 
dinar i assistir als concerts. 

L’organització del Festival per a la Inde-
pendència està formada per persones 
de moltes tendències dins del món in-
dependentista, i creu que aquest és un 
fet vital per tal que tothom s’hi trobi cò-
mode. 
Diuen que “no volem ni pensem que si-
gui bo anar contra ningú sinò a favor del 
país, o sigui de tots nosaltres. Som molt 
conscients que dels beneficis de la inde-
pendència en gaudirem tots, tant els qui 
no han treballat per assolir-la, com els 
que sí que ho han fet. Si aquest Festival 
provoca que persones fins ara distants a 
la qüestió s’hi comencin a acostar, l’ob-
jectiu s’haurà aconseguit”.

El Pla Comarcal per a la Gent Gran es va presentar recentment al Consell Comarcal.



D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
8 d’octubre de 201020 WWW.VEUANOIA.CAT Política  

IGUALADA / JAUME SINGLA

Tal com era previst, dissabte l’assemblea 
local d’ERC a Igualada va reelegir a Joan 
Torras per tercera vegada com a candidat 
a l’alcaldia d’Igualada.
Dimarts era el mateix candidat qui ho 
confirmava personalment i en donava 
dues raons bàsiques per justificar la seva 
acceptació de la responsabilitat d’optar 
a l’alcaldia de la capital de l’Anoia. “M’he 
presentat per encapçalar la llista d’ERC per 
dues raons bàsiques: per participar activa-
ment en el canvi que ha de fer la ciutat  i 
per amor a Igualada”.
Torras considera que, tenint en compte 
la seva experiència de govern al Consell 
Comarcal de l’Anoia, on porta la cartera 
de Promoció econòmica, i el fet que “dot-
ze dels trenta-tres alcaldes de l’Anoia són 
d’Esquerra i estan fent una gran labor, 
ens legitima com a força de govern, amb 
capacitat d’entesa amb tots els pobles de 
l’Anoia”.

Amb tu!
A banda d’això, Joan Torras va explicar 
algunes de les coses que inclourà el seu 

ERC confirma a Joan Torras per tercera vegada, 
com a alcaldable per Igualada

programa electoral, començant pel lema: 
Amb tu! “Hem elegit aquest lema perquè 
volem anar a l’ajuntament amb l’opinió de 
tots els igualadins”.
Joan Torras considera que la política de 
l’Entesa per Igualada amb el suport del PP 
“ha allunyat als ciutadans de l’ajuntament 
i ara no és que hi hagi distància, és que hi 
ha un abisme. El que l’igualadí demana 
no són les obres faraòniques que cal anar 
modificant sobre la marxa, sinó petits pas-
sos efectius per millorar les condicions de 
vida dels igualadins”.
El cap de llista i portaveu d’ERC a Iguala-
da augura que la ciutat ha de patir una 
gran transformació els propers quatre 
anys “perquè des de l’ajuntament no es 
va saber resoldre la crisi del tèxtil que fa 
que hi hagi dos mil aturats fixos a la Con-

ca d’Òdena. I no ens serveix que l’alcalde 
digui que no és competència municipal, 
perquè si mirem de qui és la competència 
mai no ho resoldrem. No podem seguir 
perdent temps. Les persones amb estudis 
i talent han de marxar d’Igualada perquè 
la ciutat no els dóna oportunitats ni espais 
on desenvolupar-se”.Joan Torras qualifica 
la seva campanya de 2.0 per l’ús de totes 
les vies tecnològiques de comunicació. 
Però també per l’ús de tècniques més tra-

Joan Torras va ser confirmat com a candidat d’ERC a l’alcaldía d’Igualada

dicionals: “tindrem un telèfon del candidat 
perquè els ciutadans puguin preguntar i 
fer aportacions al programa directament 
i sense intermediaris”.
Per al candidat republicà la transformació 
imprescindible de la ciutat no passa pel 
POUM presentat per l’Entesa “que foragi-
ta de la ciutat a la indústria adobera que 
dóna feina a un miler de persones. El ma-
teix Jordi Aymamí ja ha dit que el tornarà a 
presentar sense variar-ne ni una coma”.
Sense entrar en detalls ni ferir susceptibili-
tats Joan Torras es va desmarcar clarament 
de la política econòmica de l’ajuntament 
d’Igualada perquè, segons diu, “totes les 
inversions de l’ajuntament les ha de tute-
lar la Generalitat. Això indica el nivell d’en-
deutament que té el consistori igualadí”.
Entre aquests endeutaments Torras va 
denunciar la situació de SIMA (la societat 
municipal que gestiona les zones blaves 
i el pàrquing de l’Hospital) que, segons el 
candidat d’ERC, “té un deficit consolidat 
de un milió quatre-cents mil euros que 
han pagat els ciutadans”. O també va po-
sar l’exemple de l’impost de circulació de 
vehicles “que a Igualada està el màxim 
d’alt que permet la llei”.

Enric Asensi no repetirà
La llista que encapçalarà Joan Torras viurà 
molts canvis. Un d’ells, potser el més vis-

tós és que “l’Enric Asensi fa uns mesos ens 
va anunciar la seva voluntat de no repetir 
com a candidat a regidor de l’ajuntament 
d’Igualada on ha estat vuit anys”.
Qui tampoc no formarà part de la llista 
és la diputada Marina Llansana que en 
alguns moments havia sonat com a pos-
sible cap de llista d’ERC a Igualada. “Vaig 
parlar personalment amb la Marina, que 
és un gran actiu d’Esquerra i em va dir 
que després de la seva decisió personal 
de donar un pas enrere i no tornar-se a 
presentar al Parlament, tampoc volia anar 
a l’ajuntament. No obstant col·labora en 
l’equip de campanya”.
Torras evidentment no va voler parlar ni 
de pactes postelectorals ni va donar gai-
res detalls del contingut concret del seu 
programa electoral, tot i que va reconèixer 
que fa mesos que un nombrós grup de 
militants i simpatitzants hi està treballant. 
“Els propers quatre anys Igualada ha de 
patir una gran transformació i nosaltres 
volem participar-hi”.

Dimarts 16a. Botifarrada popular con-
tra la Hispanitat
Tal com és tradicional quan arriba la festa 
de la Mare de Déu del Pilar, també cone-
gut a l’Espanya franquista com a “Dia de 
la Raza”  i actualment transformat com a 
Dia de la Hispanidad, la secció local d’ERC 
organitza una botifarrada contra el con-
cepte d’hispanitat.
Serà dimarts vinent, a les 2/4 de 8 de la 
tarda a la plaça dels Porcs, que comptarà 
amb assistència de Joan Puigcercós, pre-
sident d’ERC i candidat a la presidència de 
la Generalitat.  Els tiquets per a participar a 
la botifarrada són a 2 euros.
D’altra banda dijous dia 15 la secció local 
d’ERC organitza una ofrena floral al mo-
nument al president Lluís Companys, amb 
motiu del setantè aniversari del seu afus-
sellament als fossars del castell de Mont-
juïc de Barcelona. L’ofrena d’ERc serà prè-
via a la que té previst de fer l’ajuntament 
d’Igualada en el mateix lloc.

“Amb tu!” és el lema 
que ha elegit Joan 
Torras per definir la 
seva campanya per a 
l’alcaldia de la ciutat 
d’Igualada
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              EDICTO.- Yo, MARIA JOSE GOMEZ GRAU, Notario de Piera, con 
despacho en el carrer Industria número 56-58, HAGO CONSTAR: 
Ante mí se sigue acta de notoriedad instada por DON JOAN PALA 
JORBA Y DOÑA MARTA TRIAS GUILLEN, mayores de edad, solteros, 
de regionalidad civil catalana, vecinos de Piera, carrer Major número 
16 Ca N’Aguilera, con D.N.I. número 46.588.672-X y número 
45.464.670-H, para la constatación de exceso de cabida  de la 
siguiente FINCA: URBANA: PORCION DE TERRENO  situado en el 
término de Piera, y punto conocido por “Casetas de Casa Aguilera” 
hoy carrer Nou hoy número 31, del Barrio de Ca n’Aguilera, que mide 
doscientos cuatro metros cuadrados (204 m2) y que linda: frente con 
carrer Nou; derecha entrando con Maria Junyent Samso; izquierda, 
con Jose Maria Termes Pujol y fondo con carrer Correló.

             Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este edicto, podrán comparecer ante mí los inte-
resados para exponer y justificar sus derechos.

PIERA A TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2010



“En cap cas tornaria a 
ser vocal del Consell Ge-
neral del Poder Judicial 
ni membre de cap orga-
nisme espanyol”

Alfons López Tena: “És més fàcil la 
independència que reformar la Constitució”
JAUME SINGLA / LA VEU
Alfons López Tena és un dels líders de la 
nova formació Solidaritat Catalana per 
la Independència. La setmana passada 
intervenia a Piera en un acte divulgador 
d’aquesta formació que es presentarà a 
les eleccions al Parlament de Catalunya, 
amb la mirada posada en la declaració 
unilateral d’independència.
Alfons López Tena, notari de professió, 
parla de forma planera i didàctica del 
contrasentit que domina la política es-
panyola: és més fàcil tenir la indepen-
dència que reformar l’Estatut d’Autono-
mia

Vostè diu amb molta naturalitat que 
és més fàcil assolir la independència 
de Catalunya que modificar la Consti-
tució Espanyola.
És més fàcil la independència que l’Es-
tatut que no es va pas aconseguir. La 
independència de Catalunya requereix 
que hi hagi una majoria de catalans i ca-
talanes que la vulguin. En canvi, per re-
formar la constitució cal obtenir la majo-
ria a Catalunya i la majoria a Espanya. És 
més fàcil obtenir la majoria a Catalunya. 
És així de clar.
Per ser majoria absoluta al Parlament 
de Catalunya calen 68 diputats i no és 
fàcil!
Però és que per reformar la constitució 
espanyola o per tenir concert econòmic 
cal tenir el suport de dos-cents quaran-
ta-dos diputats.
La majoria a Catalunya fa la independèn-
cia. I dos terços a Madrid fan un Estatut.
Una majoria absoluta al Parlament de 
Catalunya és perfectament assolible 
però el que no hi haurà mai són dos ter-
ços de diputats a Espanya que vulguin 
més respecte per a Catalunya. Això no 
existirà mai.
El problema és que la gent que vol la 
independència no és majoria a Cata-
lunya.
Això està per veure perquè les enques-
tes diuen altres coses. No ens enga-
nyem! A Catalunya mai hi ha hagut una 
formació política que hagi demanat la 
independència. Una cosa és que l’ide-
ari ho contempli com un horitzó més o 
menys llunyà, i mentrestant anar avan-
çant amb l’autonomia. Però això ha can-
viat. Ja s’ha vist que a Espanya no hi ha 
cap possibilitat de millorar l’autogovern. 
Només hi ha dos camins: o resignació o 
independència.
El que s’ha liquidat és la possibilitat de 
tenir un nou estatut i per tant la via au-
tonomista s’ha acabat.
P. Vostè ha estat militant de CDC i ho 
va deixar. No veu possible que CiU 
pugi al carro de la independència?.
R. Els dirigents de CDC diuen que ells no 
posen límits i que aniran on vulgui anar 

pedra picada, professor de Dret Consti-
tucional autor de molts llibres.
Tenen l’avantatge que són candidats 
que han estat elegits per ocupar la po-
sició que ocupen. Per tant tenen la força 
i la vigilància que els dóna estar contro-
lats per tothom.
La premsa espanyola s’ha estat bur-
lant aquest estiu dels referèndums de 
sobirania, però ara que sembla que 
ETA i el seu entorn vol optar per la via 
catalana a la independència, veient 
l’exemple de Catalunya, ara callen i 
no ho reconeixen.
Això del terrorisme és una cosa espanto-
sa que s’ha d’acabar per tots els mitjans 
judicials, policials....
El que no es pot dir en democràcia és 
que hi ha coses que no es poden fer. 
Que és el que diu Espanya respecte de 
la independència.
Per què els bascos es plantegen de dei-
xar les armes? Perquè veuen que hi ha 
una manera democràtica de fer les co-
ses.
Per què va començar ETA durant el fran-
quisme? Perquè no hi havia possibilitats 

Alfons López Tena, durant la seva intervenció a Piera

a la majoria del poble català. Per això 
és necessari que hi hagi altres partits i 
forces polítiques que siguin clarament 
independentistes i rebin molts vots. 
Aleshores segurament que CDC anirà al 
darrere. Penso que no tenen un projecte 
de país, només la voluntat de gestionar-
lo per això hem creat una nova força po-
lítica que faci seguir a Convergència per-
què ells no han volgut anar al davant.
Solidaritat Catalana ha fet un procés 
molt democràtic per confeccionar les 
llistes, però ara ja sembla impossible 
que s’hi pugui sumar una altra força 
política que sumi esforços.
Des del primer moment vàrem plante-
jar a les altres forces polítiques, inclosos 
Convergència, Esquerra i Iniciativa de fer 
una entesa per a la Independència i que 
els candidats fossin elegits en primàries. 
Ja n’hi ha prou que siguin les cúpules 
dels partits les que escullin els candidats 
i l’ordre de la llista amb els més grisos i 
obedients.
Hi ha forces que ho han entès i han 

participat al procés de primàries, com 
República Catalana o els Verds. Altres, 
com Reagrupament, han decidit que els 
candidats els elegeix la direcció.
Ara que hem fet les llistes, estem treba-
llant, també democràticament i parti-
cipativament en el programa electoral 
que presentarem. Tothom té dret a pre-
sentar esmenes i a votar-les.  
Per l’Anoia el candidat serà el jove An-
toni Castells Sanabra, però quins són 
els caps de llista?
A Barcelona, qui va obtenir mes vots va 
ser en Joan Laporta, després jo mateix, 
Uriel Bertran, Isabel-Clara Simó i després 
altres persones.
A Lleida és Francesc Xavier Segura que 
és professor d’institut. L’Antoni Strubel 
és el candidat per Girona. És un activis-
ta convençut, un dels fundadors de la 
comissió de la dignitat pel retorn dels 
papers de Salamanca. I a Tarragona és 
l’Héctor López Bofill, un altre català de 

“La majoria a Catalunya 
fa la independència. 
Dos terços de diputats 
a Madrid només fan un 
Estatut”

“Els dirigents de Con-
vergència no han vol-
gut anar al davant del 
poble. Hem creat una 
nova força política que 
els farà anar al darrere”

Alfons López Tena (Sagunt, 1957) és un 
dels grans intel·lectuals en el camp del 
dret de Catalunya. El seu currículum ju-
rídic és molt extens. Notari de Tàrrega, 
Xàtiva i Barcelona. Fundador i directiu 
de la Subcomissió Jovenívola de l’Ate-
neu Mercantil i de la Falla King Kong. 
A la Facultat de Dret de València fundà 
la Junta Democràtica i del Consell de 
Forces Polítiques i Sindicals del País 
Valencià. Fundador i directiu de Fòrum 
Notarial, la Societat Catalana d’Estudis 
Jurídics, pertanyent a l’Institut d’Estu-
dis Catalans, i la Fundació Catalunya 
Oberta. President del Centre Comarcal 
de Cultura de l’Urgell.
Membre del Consell Social de la Fa-
cultat de Dret de la Universitat Ramon 
Llull-ESADE, d’Òmnium Cultural, del 
Grup Hayek, de Barcelona 2020, i del 
consell assessor d’Acció Cultural del 
País Valencià. Ha estat president de la 
Sectorial de Justícia, vicepresident de 
l’Agrupació d’Esquerra de l’Eixample, 
i conseller nacional de Convergència 
Democràtica de Catalunya. Forma part 
del Comitè Executiu de la International 
Organisation for Judicial Training, i ha 
constituït la Comissió de la Veritat per 
investigar els crims de la dictadura al 

País Valencià.
Nomenat a proposta de CiU pel Con-
grés dels Diputats, vocal del Consell 
General del Poder Judicial, on s’integra 
en les Comissions d’Escola Judicial, Re-
lacions Internacionals, Igualtat de Gè-
nere, i de relacions amb el Ministeri de 
Justícia i les Comunitats Autònomes. 
Com a membre del Consell General 
del Poder Judicial, va votar que cremar 
fotos del Rei era un acte de llibertat 
d’expressió.
És autor, entre altres obres, del llibre 
Catalunya sota Espanya on analitza la 
relació Catalunya-Espanya, una con-
frontació secular que només pot aca-
bar de tres maneres: amb l’extinció de 
la nació catalana per assimilació, amb 
la mutilació de la nació espanyola per la 
independència catalana o fent les dues 
nacions compatibles en un mateix Es-
tat plurinacional de debò. López Tena 
sosté que el miracle de la nostra su-
pervivència nacional, i l’anomalia que 
representem en una Europa on nació 
rere nació ha assolit la independència 
o ha desaparegut per assimilació, no és 
sostenible indefinidament. Es tracta de 
viure amb Espanya, no sota Espanya, o 
de viure sense Espanya. 

Alfons López Tena, un intel·lectual jurídic
dem fer res. Si hi ha una via democràtica 
oberta, ningú no optarà per la violència.
El procés que hem muntat a Catalunya 
de fer consultes populars des de la base 
i sense costos, em consta que ha estat 
observat amb molta atenció pel poble 
basc que ara veu que és possible arribar 
a la independència per la via democràti-
ca i, per tant, cal deixar enrere el passat 
de sang i violència.
Les enquestes què pronostiquen?
Les enquestes pronostiquen que sor-
tim. Fins ara ens havien fet el buit i no 
sortíem en cap notícia, en cap article... 
però ara, en les seves pròpies enquestes, 
apareixem amb diputats al Parlament 
de Catalunya.
Si Solidaritat Catalana té força sufici-
ent, vostè retornarà al Consell Gene-
ral del Poder Judicial?
Amb tota seguretat no.
Per una raó. De moment encara hem de 
decidir si anirem a les eleccions a Cortes 
Españolas, però en qualsevol cas mai 
nomenarem ningú per a les institucions 
espanyoles.
Nosaltres el que volem és construir un 
estat català amb el seu propi consell 
general del poder judicial i una judica-
tura pròpia per a un estat que ha de ser 
Catalunya. 
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En només cinc mesos, 
s’ha recol·locat un 
10% dels aturats que hi 
havia a la comarca, més 
d’un miler de persones

L’atur continua baixant a la comarca i ja 
se situa al nivell de l’estiu del 2009
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
No tot són males notícies a la comarca. 
L’atur, seguint la tònica general del país, 
continua baixant també a l’Anoia, i, se-
gons les últimes dades donades a co-
nèixer aquesta setmana des del depar-
tament de Treball de la Generalitat, s’ha 
situat ara al mateix nivell de l’estiu del 
2009. Així, a finals de setembre hi havia 
10.652 persones inscrites a l’Oficina de 
Treball de Vilanova del Camí, gairebé un 
miler menys que el passat mes d’abril. És 
a dir, la recuperació es pot observar cla-
rament en només cinc mesos. Això su-
posa que pràcticament un 10% de l’atur 
de la comarca s’ha recol·locat en menys 
de mig any. Lluny queden ara els 11658 
aturats que hi havia a la comarca el mes 
d’abril d’aquest any. No es coneix encara 
si aquestes bones dades suposen l’inici 
de la recuperació, però semblen confir-
mar que l’Anoia ja ha tocat fons i inicia 
una lenta sortida del túnel.
Igualada és la població, com és lògic pel 
seu nombre d’habitants, que compta 
amb més aturats, un total de 3.448, se-
guit de Vilanova del Camí, que en suma 
1.515, Piera, amb 1.313, i Santa Margari-
da de Montbui, que n’aporta 1.189. En el 
quadre adjunt podeu observar l’evolu-
ció de l’atur absolut a cadascun dels 33 
municipis de l’Anoia. Els municipis rurals 
i els de l’Alta Anoia continuen essent els 
més beneficiats, doncs pràcticament 
no existeix la desocupació. En tots els 
pobles es nota una disminució de l’atur, 
fins i tot en els que s’ha observat algun 
recent tancament o expedient de regu-
lació d’ocupació, com ha succeït a Vila-
nova del Camí, Capellades o Jorba.
A Catalunya la tònica ha estat diferent a 
la de l’Anoia  i ha registrat un increment 
de l’atur de 1.374 persones el mes de se-
tembre, el que representa un augment 
del 0,2% respecte del mes anterior. A 
hores d’ara, el nombre total de treballa-
dors i treballadores en atur a Catalunya 
és de 557.268.

Xifres absolutes d’atur a l’Anoia, des de juliol de l’any passat. Font: Generalitat de Catalunya.

Economia  
WWW.VEUANOIA.CAT

Comerç
Conferència dels 30 anys de 
la UBIC

Sectors
Els Premis Anuària, nascuts a 
l'Anoia, arriben al 15 aniversari

Pla Anoia
Projecte sobre la BTT a la 
comarca

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
8 d’octubre de 201022

REDACCIÓ / LA VEU
 
La Fira del Comerç i la Indústria 2010 ha 
atret un augment d’afluència de públic. 
En general, des de l’organització s’ha 
valorat que el canvi de data ha estat po-
sitiu, s’han realitzat vendes i pels exposi-
tors han estat una bona eina de difusió 
dels seus productes o serveis.
El regidor de Promoció Econòmica, Ri-
card Torras ha explicat que “els exposi-
tors van aprofitar la gentada que va visi-
tar la fira per mostrar els seus productes 
i van coincidir en que és un encert haver 
tornat a les dates originàries després 
de 4 anys de celebrar la fira el maig. El 
factor calendari ha estat determinant 
per cridar més públic com també ho ha 
estat el bon temps que ha acompanyat”.
Respecte l’esforç que ha hagut de fer 
els expositors i comentant-ho amb ells 
mateixos ja forma part del rol que han 
de jugar en la situació que ara toca viu-
re. En aquest punt, el regidor alerta que 
“un cop es superi aquest període negre 
res tornarà a ser com abans i per tal cal 
adaptar-se a les noves situacions”.
La innovació i la proposta d’alternatives 
comercials formaran part dels fulls de 
ruta dels comerciants i industrials de 
cara al futur proper. Torras aposta pels 
emprenedors i de la fira en destaca tam-
bé l’espai que l’ajuntament ha cedit a les 
empreses que es van acollir al programa 
Inicia de la Generalitat per tal de desen-

El canvi de data afavoreix més públic a la 
Fira del Comerç i la Indústria de Vilanova

volupar les seves iniciatives.
La Fira es va inaugurar el divendres dia 
1 a les 8 del vespre per part l’alcalde de 
Vilanova del Camí Joan Vich, del regidor 
de l’àrea de Promoció Econòmica, Ricard 
Torras i amb la presència d’altres auto-
ritats municipals i comarcals. Un cop 
acabat l’acte solemne es va realitzar la 
visita als estands. A continuació es va 
oferir una pica-pica popular a càrrec de 
Cal Rubio.
Pel que fa a les actuacions, Artístic, Dy-
verespai, Budokan, Casa d’Andalusia, 
Sweet Indian, moltaXamba i els Diables 
de Vilanova, que han estat molt parti-
cipades i van aportar molt de públic al 
recinte firal.
Durant tota la Fira, es van realitzar tallers 
infantils a càrrec de Endinsa’t i la Coo-

perativa Abacus que va acollir el públic 
infantil.
El Mercat Municipal va ser ubicat a la car-
pa de la Diputació de Barcelona, per la 
seva promoció va oferir una degustació 
dels productes dels paradistes, dissabte 
a la tarda que va ser tot un èxit. També 
van organitzar un concurs de dibuix pel 
nens/es d’entre 9 i 12 anys “Com t’agra-
daria que fos el mercat de Vilanova del 
Camí” al qual van participar 27 nens/es. 
Diumenge es va fer l’entrega de premis 
1r i 2n per part del regidor de l’Àrea de 
Promoció Econòmica i la presidenta del 
Mercat Municipal. La valoració per part 
dels paradistes va ser molt positiva, tant 
pel que fa a la carpa com per les activi-
tats programades i per la bona acollida 
del públic assistent.

Gent a la fira, diumenge pel matí. Foto: JP
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4 5 5 5 6 5 6 7 7 4

3 3 3 4 5 5 4 3 3 3

125 137 149 151 157 166 168 156 152 132

110 116 142 150 140 135 145 154 152 146

236 249 263 270 264 278 274 271 257 252

6 6 4 4 3 3 6 6 4 6

414 457 450 454 451 467 455 471 461 430

51 54 57 60 58 58 67 69 67 57

5 5 3 6 7 6 5 5 5 7

19 21 25 24 23 23 20 19 19 26

19 18 18 18 20 23 24 20 20 17

3.267 3.393 3.459 3.522 3532 3633 3716 3761 3643 3448

31 35 36 39 42 51 56 54 53 46

31 34 38 38 41 44 45 51 50 38

648 685 686 697 694 711 718 730 693 680

7 5 10 7 8 8 6 11 7 9

300 320 321 326 316 333 332 315 306 291

18 18 17 17 16 15 12 13 12 7

1.247 1.314 1.350 1.394 1408 1439 1453 1459 1388 1313

177 183 198 215 229 233 227 237 240 221

219 224 206 207 206 211 218 223 218 201

20 20 23 27 27 29 23 21 20 26

3 3 2 2 1 1 2 5 4 5

5 5 7 8 8 9 9 10 7 12

4 5 3 3 4 4 3 5 4 3

58 62 67 60 60 65 65 63 61 50

16 17 20 23 24 23 24 19 21 21

1.150 1.188 1.193 1.200 1193 1241 1268 1282 1259 1189

4 4 5 6 6 7 11 9 8 12

359 370 374 361 372 392 403 412 394 363

123 122 115 117 116 120 125 125 118 116

8 9 9 9 7 6 5 4 5 3

1.465 1.534 1.588 1.599 1633 1668 1642 1668 1627 1515

10.152 10.621 10.846 11.023 11077 11412 11537 11658 11285 10652

En aquest quadre es pot observar la disminució de l’atur a l’Anoia des de l’abril passat.

El director del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), Joan Josep Berbel, ha 
assenyalat que l’augment de l’atur “no 
és mai una bona dada, però cal apuntar 
que la intensitat del creixement de l’atur 
el setembre, ha estat clarament inferior 
respecte del que es va produir el setem-
bre dels darrers dos anys.”  
Mentre que en el conjunt de l’Estat es-
panyol l’atur ha augmentat en 94.160 
persones en els primers 9 mesos de 
l’any, a Catalunya hi ha gairebé 5.000 
persones menys a l’atur (-4.453). El ma-
teix passa amb l’afiliació a la Seguretat 
Social, que a Catalunya ha crescut en 
7.503 persones.
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Després de les moltes valoracions que 
s’han fet després de la vaga general, 
l’única cosa que ningú discuteix és que 
aquest país necessita reformes, i que els 
canvis pendents estan connectats entre 
si, afectant a tots els grups socials del 
país. Reformar significa fer canvis en les 
regles del joc i en l’estructura de l’entra-
mat socioeconòmic. No es tracta només 
de dir si es pagaran més impostos sobre 
la renda i menys IVA, o si la jubilació s’ha 
de fer més tard, o si la reforma laboral és 
l’adient o no, sinó com s’articula el  con-
junt. I això no es pot fer mirant per se-
parat cadascuna de les àrees que s’han 
d’actualitzar per fer un país modern. 
S’ha de definir la societat que volem 
o podem fer per viure, i acordar com 
s’articula el benestar dels ciutadans, les 
oportunitats de competir en un mercat 
global i d’abast mundial i de com s’es-
tructura el progrés per créixer en pau, 
llibertat i justícia.
La reforma laboral només és una part 
d’aquest seguit de reformes que s’han 
de posar en marxa. Si ens posem a dis-
cutir, per exemple, sobre les regles de la 
negociació col·lectiva, sembla que sols 
estarem parlant d’estructura de salaris 
i de creixement d’aquests, però en re-
alitat s’està afectant a les pensions. I si 
reduïm les cotitzacions socials, evitant el 
gravamen actual sobre al treball, s’haurà 
de repensar el finançament de la Segu-
retat Social, fent per exemple, pujar l’IVA 
o qualsevol altre impost. No hi ha com-
partiments estancs, sinó un entramat 
que obliga a mirar-ho tot en un conjunt 
harmònic. Tot està connectat. Un altre 
exemple. No es pot reformar l’ensenya-
ment mitjà, professional i universitari, 
que és la porta d’accés al mercat de tre-
ball, sense parlar de reforma administra-
tiva i de finançament. 
Com no es pot fer tot alhora s’ha d’esta-
blir uns objectius i un calendari per saber 
on es vol arribar. En una societat oberta i 
plural com la nostra, no és probable que 
tot es pugui fer per consens. Però res 
impedeix fer un gran debat on tothom 
pugui donar la seva opinió i arribar a 
un Pacte global, com ho foren els de la 
Moncloa o els Pactes de Toledo. Tothom 
ha de poder fer sentir la seva veu, sigui 

PERE PRAT

a través dels seus representants legals, si-
gui de manera directa, o agafant la repre-
sentació dels sense veu, marginats i gent 
que viu fora del sistema. Alguns pensen 
que és millor fer governs de coalició i 
expliquen les bondats d’una gestió que 
costa de veure inclús des la perspectiva 
partidista més propera.
Sols ens en sortirem sí tots tenim una dis-
posició oberta per resoldre els problemes 
del país. Deixar de banda d’una vegada 
les negociacions basades en la defensa 
dels propis privilegis (que no dels drets) 
assolits en el passat i que es volen man-
tenir o serveixen per negociar. Les refor-
mes han de ser justes i s’hauran d’explicar 
als ciutadans. Aquesta és una tasca que 
correspon als polítics, els grups d’interès, 
els experts i els mitjans de comunicació. 
Hom sap que les noves propostes solen 
ser enfrontades. Uns volen millorar l’efici-
ència per tornar a créixer de seguida. Al-
tres volen limitacions pressupostàries per 
complir amb el que Europa demana per 
reduir el dèficit. Altres, esgrimeixen raons 
de justícia, com que no han de pagar la 
crisi només els assalariats. Certament en 
gairebé totes les qüestions que es plante-
jaran hi hauran interessos contraposats, 
però estem en una situació que ens afec-
ta tothom. A la llarga, a tots ens interessa 
el progrés, que el dèficit es redueixi i viure 
en una societat justa i harmònica.
Al final, sempre s’ha d’aplicar el sentit 
comú. Tots ens haurem d’estrènyer el cin-
turó. Tots haurem de pagar més impos-
tos per tenir menys privilegis i seguretats. 
Una democràcia no és una batalla campal 
per conservar la porció del pastís que ens 
ha tocat, sinó un mètode de convivència. 
I les reformes una necessitat. No es pot 
demanar que siguin els altres els que 
comencin i renunciïn al que tenen. Tots 
ens hem d’esforçar per assumir la nostra 
part dels sacrificis i costos. Segurament 
molt abans de poder gaudir dels benefi-
cis. I ens en sortirem per l’esforç, sacrifici i 
generositat, i no pels discursos autocom-
plaents del govern reclamant ser els que 
ho han fet millor. Sobren paraules i més 
fets. Just un eslògan que es va fer en la 
darrera campanya, i que no s’ha practicat 
ni abans ni ara. “Fets i no paraules”.  

Les reformes que 
s’hauran de fer

Guanyadors de l’edició del 2009.

Els premis Anuària arriben a la 15a edició
MADRID / LA VEU 

El proper divendres 15 d’octubre es cel-
lebrarà a Madrid el lliurament de la XV 
edició dels premis Anuària. Els premis 
Anuària van néixer el 1994 a Igualada, a 
iniciativa del creatiu Ignasi Vich.
Ignasi Vich, que en aquella època treballa-
va en l’àmbit del disseny gràfic, va detectar 
que sovint la qualitat de la imatge gràfica 
d’alguns productes estava per sota la qua-
litat del mateix producte, cosa que a priori 
significava un perjudici en el mercat.
Davant aquesta situació, va proposar a 
Fira d’Igualada la creació d’uns premis de 
disseny gràfic a nivell comarcal, fet que la 
Fira va veure amb bons ulls i van acordar la 
co-organització dels premis Anuària.
Des del seu inici, la Direcció General de 
Comerç de la Generalitat de Catalunya 
va recolzar el projecte amb una condició: 
que els premis Anuària es celebressin per 
tot Catalunya, ja que coincidien amb el di-
agnòstic que Ignasi Vich havia fet sobre la 
qualitat del disseny gràfic a nivell local.
Així doncs, van néixer els premis Anuària, 
com a premis de comunicació gràfica local 
de Catalunya. En la primera edició es van 
presentar 19 treballs, i de les 12 categories 
que hi havia, sis van ser declarades deser-
tes pel jurat.
Amb els anys, els premis Anuària van anar 
adquirint prestigi, i a cada edició es veia 

com creixia el nombre de participants i el 
prestigi del guardó.
Aquest creixement va fer que, les revistes 
del sector a nivell estatal que recolzaven 
els premis Anuària, demanessin l’amplia-
ció de l’abast a l’estat espanyol, ja que les 
seves publicacions es distribuïen arreu de 
l’estat. Aquest canvi va suposar un repte 
que, amb el temps, s’ha confirmat com un 
encert.
El 2005, Ignasi Vich va acordar amb Fira 
d’Igualada –coorganitzadora des de la 
primera edició-, que els premis es convo-
quessin a nivell estatal, i des de llavors, els 
Anuària son coorganitzats per la multina-
cional anglo-holandesa Reed Exhibitions 
i Ignasi Vich, que en manté la llicència i la 
direcció.

Els premis Anuària es lliuren en el marc del 
saló ViscomSign, el principal saló especia-
litzat en la comunicació visual de tot l’es-
tat, i compten amb la col·laboració de les 
principals revistes especialitzades.
Actualment, els premis Anuària són els 
premis de disseny gràfic més coneguts 
que es celebren a Espanya, on hi ha altres 
convocatòries de disseny, publicitat, etc.
El que no ha canviat des que els premis 
Anuària es celebraven a Igualada, són 
el nom i el símbol. El símbol dels premis 
Anuària és una cabra, en concret la cabra 
de les pintures rupestres de les coves de 
Valldecebres, a la Llacuna. En aquesta dar-
rera edició s’han inscrit més de 250 treballs 
d’arreu de l’estat, fet que certifica la bona 
salut i prestigi dels guardons. 

MADRID / LA VEU 

La UBIC celebra enguany el seu trentè 
aniversari, i una de les activitats comme-
moratives serà la conferència que donarà 
l’escriptor, periodista i empresari Xavier 
Roig i Castelló, el dijous, dia 21 d’octubre, a 
les 21 hores a “La Sala” d’Igualada, amb el 
títol “Regeneració comercial, empresarial i 
política: l’únic camí per sortir de la crisi”.
Al finalitzar l’acte es servirà una copa de 

Conferència amb motiu
dels 30 anys de la UBIC

cava. Cal confirmar prèviament l’assistèn-
cia a tel:93 805 14 19. 
Xavier Roig  (1957), és enginyer informà-
tic i MBA i ha centrat majoritàriament la 
seva activitat professional en l’àmbit de 
les noves tecnologies. Ha estat director 
general a les multinacionals Sema Group 
i Schlumberger, i els darrers 20 anys ha de-
senvolupat la seva activitat fora del país. 
Actualment és empresari del sector de les 
noves energies.  

evitant la feixuga
despesa puntual en l’economia 
familiar que suposa omplir el 
dipòsit en un sol pagament.

Esculli el termini:
3 a 12 mesos

Ara pot pagar el 
gasoil de calefacció 
per mensualitats

Distribució de gasoil 
per la calefacció 
a domicili
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Un dels projectes del Pla Anoia, el pla es-
tratègic de la comarca impulsat pel CES-
CA, és l’Allride Bike Land. Pau Reixachs és 
coimpulsor del projecte, i amb ell hem 
mantingut una entrevista per conèixer 
tots els detalls d’aquesta iniciativa.

Tenint una trajectòria com a  biker pro-
fessional que s’ha proclamat campió 
d’Europa de Descens Marathó i vence-
dor d’ altres proves continentals, què 
és el que et porta a la conclusió que a 
la comarca tenim l’oportunitat de ser 
la primera destinació de BTT Allmoun-
tain-Freeride del sud d’ Europa ?
Haver pogut descobrir cada racó, cada 
camí i cada fondalada de  la comarca 
durant 12 anys d’entrenaments i haver-
ho pogut contrastar amb les nombroses 
destinacions de l’estranger que he visitat, 
les quals són les que inverteixen i apos-
ten més per al BTT, m’ha fet adonar del 
diamant en brut que ens envolta. El que 
tenim a l’Anoia i als voltants de la Conca 
d’Òdena, i en l’espai que ho tenim, real-
ment a dia d’avui no tenim constància 
que hi sigui en lloc més. Aquesta successió 
d’accidents geològics, com les margues 
blaves, les flandes; sumat a la constant 
varietat i contrast del terreny entre zones 
àrides i humides, i la infinitat de senders 
abruptes ja existents, el clima, la proximi-
tat... fa de tot plegat una carambola única 
davant de la qual crec sincerament que no 
ens podem quedar palplantats
Tanmateix aquí no disposem dels grans 
desnivells i paisatges que tenen als Piri-
neus o als Alps per exemple, on ja existei-
xen diverses estacions d’ esquí que ja han 
adaptat les seves instal·lacions a l’estiu per 
convertit-se en Bike Parks. Precisament 
aquí és on ens diferenciem i ens posici-
onem, i allò que podria suposar a priori 
un desavantatge, avui dia de la manera 
que està evolucionant aquest esport pot 
ésser el nostre fort. M’explico, resulta que 
ara tenim les muntanyes i desnivells ido-
nis ja que el món del BTT, després d’una 
llarga època de descens camp a través, ara 
tot està confluint altra vegada en el BTT 
Allmountain, que consisteix en mountain 
bikes d’última generació que, amb el seu 
pes ploma, unes generoses suspensions 
i bon pedaleig, ens permeten prescindir 
dels remuntadors mecànics per gaudir de 
les baixades i de tot tipus de camí, com 
sempre hem volgut. Per altra banda, els 
paisatges àrids amb estranyes formacions 
són els més apreciats per als nostre públic. 
També tenim indrets idonis per oferir re-
muntadors per carretera als que ho desit-
gin, ja que les estacions d’esquí amb els 
seus Bike Parks en temporada d’estiu han 
generat una gran demanda i una gran bor-
sa d’usuaris insatisfets la resta de l’any, els 
quals demanden d’ unes instal·lacions més 
properes amb senders de qualitat tractats 

L’Allride Bike Land, el BTT 2.0, aposta per 
l’Anoia com a primera destinació d’Europa
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Allride Bike Land, una xarxa fixa de senders arranjats per tota la comarca.

“ĹAllride Bike Land és 
una selecció, 
tractament i 
enxarxament dels mi-
llors senders i accidents 
geològics més 
interessants de l’Anoia. 
Només així  
aconseguirem ser una 
destinació prou 
interessant i atractiva”

privilegi de gaudir d’una xarxa de senders 
única i de millorar la tècnica, també en les 
respectives estacions d’ inici i final d’ etapa 
amb diversos obstacles que hem previst 
per als respectius municipis.
Està pensat només per atraure bikers 
especialistes en la matèria ? 
Aquests són només la punta de l’ iceberg; 
els que hem d’esforçar-nos per atraure de 
tot Europa i els que han de fer més despe-
sa i pernoctacions a la Comarca.  Seguida-
ment trobaríem tota aquesta gran  massa 
d’usuaris  de l’ àrea de Barcelona i del país, 
els quals molts d’ells són usuaris habituals 
dels Bike Parks de les estacions d’esquí a 
l’estiu. Però sobretot crec que és una gran 
oportunitat per a les noves generacions 
d’anoiencs i els seus municipis. L’Allride 
Bike Land pot esdevenir una connexió 
molt valuosa per a tots els municipis de la 
comarca que l’ acullin, ja que pot crear una 
xarxa i uns punts d’ encontre entre per-
sones dinàmiques i jovent dels diferents 
municipis, creant nous vincles i objectius 
comuns, contribuint així a vertebrar millor 
el nostre territori.
Com veus actualment l’afició al BTT  la 
comarca? 
Des del boom dels anys 90 hi va haver 
posteriorment un tall generacional i ara la 
majoria de colles veus que la mitja és de 
40 anys cap amunt. Això no ha passat en 
d’altres territoris de la nostra geografia i 
potser hauríem de fer autocrítica. Ara les 
noves generacions els és inconcebible 
això de sortir només a pedalar ja que es-
tan molt influenciats pels esports de “gra-
vetat”, i la BTT juntament amb les bicis de 
BMX l’estan enfocant d’aquesta manera. 
Una mostra d’això són les rampes de les 
Comes d’ Igualada,  l’ èxit que han tingut 
i la volada a nivell nacional que han aga-
fat amb poc temps, gràcies a riders més 
experimentats que han abocat els seus 
coneixements. Si tenim uns senders ben 
arreglats i amb bons salts i obstacles se-
gurs, les noves generacions no tardaran ni 
un minut a apuntar-s’hi. D’aquesta mane-
ra pronostico que el volum de practicants 
anoiencs es pot multiplicar per cinc en una 
dècada. Avui dia, és una obvietat, que els 
països més desenvolupats, estan invertint 
molt en infraestructures esportives per a 
esports de gravetat. 
Té res a veure l’Allride Bike Land amb 
altres propostes que també s’han pre-
sentat recentment a la comarca com 
l’Anoia Bike Tour ?
Evidentment les dues s’executen sobre 
una BTT,  i crec que era necessari i urgent 
que també hi hagués una proposta seriosa 
a la comarca que oferís una visió de la co-
marca a través del cicloturisme, aprofitant 
els camins ja establerts, i donant prioritat 
als punts d’interès cultural, gastronomia, 
etc. Tanmateix nosaltres ens orientem al 
Allmoutain-Feeride, no al Cross Country 
ja que constatem que ja existeixen mol-
tes ofertes, i de molt bones, aquí i per tot 
l’ estranger, per a aquest ús més tradici-

i adaptats específicament per a la pràcti-
ca del BTT actual, un mountain bike que 
t’aporta grans emocions i que per això ne-
cessita un tractament i manteniment del 
terreny per al qual discorre. Amb un clima 
favorable durant tot l’any, se’ns obren les 
portes per atraure un gran nombre de 
practicants anglesos i alemanys que ja es 
desplacen habitualment durant l’any al 
sud d’ Europa per practicar BTT de qualitat 
en indrets amb un clima favorable, com 
per exemple Finale Ligura, a Itàlia, amb el 
BTT-Descens, o l’illa de Xipre amb el BTT-
Cross Country, però cap encara específica-
ment enfocat al BTT-Allmountain.
És a aquest públic del Allmountain al 
que creieu que s’ hauria de dirigir?
Exactament, veient aquesta oportunitat 
creiem que l’ Anoia, amb un projecte po-
tent i ambiciós com és l’Allride Bike Land, 
té moltíssimes opcions per a què, si les 
coses es fan ben fetes, es posicioni de ben 
segur com el millor lloc d’ Europa per a la 
pràctica del BTT més complert, fent fins i 

tot una mica d’ ombra a les destinacions 
d’Amèrica més mítiques i pioneres com 
són Colorado (EUA) i Vancouver (Canadà), 
i és que companys americans que he por-
tat a rodar pels nostres senders ja em van 
deixar anar que no els teníem res a enve-
jar, van quedar parats.   
Aquestes destinacions americanes són 
les pioneres en senders 2.0 ? 
Sí, han sigut les que han desenvolupat les 
tècniques de trail building d’arranjament 
de senders, amb les quals nosaltres ens 
hem especialitzat i perfeccionat. Aques-
tes tècniques sobre el terreny, garantei-
xen la màxima diversió i seguretat per a 
tothom, a la vegada que eviten l’erosió i 
respecten l’entorn. L’objectiu prioritari és 
poder arribar a oferir la primera ruta per 
etapes d’aquest tipus de BTT, amb més 
de 200 Km la meitat dels quals estiguin 
degudament adequats i senyalitzats com 
a senders d’alta qualitat. Això evident-
ment també beneficiarà als nombrosos 
practicants de BTT de casa que tindran el 

onal de la BTT. L’Allride Bike Land és una 
selecció, tractament i enxarxament dels 
millors senders i accidents geològics més 
interessants de la comarca, amb les mí-
nimes transcisions possibles. Només així  
aconseguirem ser una destinació prou 
interessant i atractiva; ja que seria inviable 
proposar un recorregut d’Allmountain en 
què t’estorba la vegetació que ha crescut 
i que obstrueix el sender al igual que tots 
els reguerots i pedrots que s’han produït 
per les pluges o el pas de  motocicletes 
d’enduro. Amb la nostra adequació pre-
tenem que els senders drenin molt mi-
llor perquè la pluja i l’erosió no els afecti; 
quedin lliures de vegetació obstructiva 
que et va barrant el pas, i retirar pedres i 
roques soltes tot  afegint algun obstacle 
com salts o peraltes que contribueixen a 
obtenir major fluïdesa. D’aquesta forma 
crec que tenim una oportunitat única  per 
a posar-los com a un actiu comú que afa-
voreixi també al ressorgiment de la nostra 
comarca.
Quan espereu poder començar a treba-
llar i, per tant, tenir els primers trams 
enllestits ?
Esperem que a finals d’any ja tinguem ja 
els tràmits necessaris per poder començar 
a treballar sobre el terreny, de manera que 
a l’inici de la primavera de l’any vinent ja 
poguéssim inagurar el primer tram, que 
ens agradaria que fos en un lloc prou co-
negut de la comarca a la vista de tothom, 
de manera que  grans i no tant grans es 
poguessin animar a provar de què va això 
amb aquest primer tram de sender 2.0. 
Per acabar, on es pot consultar més in-
formació sobre l’ Allride Bike Land ?
De moment hem creat un espai al Facebo-
ok i estem treballant en una web de llan-
çament. Animem a tots els anoiencs del 
Facebook a adherir-s’hi i sumar així més 
força tots plegats. Allà hi estem abocant 
més informació i uns audiovisuals molt 
espectaculars que crec que no us deixaran 
indiferents.

El món de la bicicleta de muntanya té molts adeptes, i genera molts recursos econòmics.
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1.-Suprimint la zona blava de l’Hospital
 -A l’Hospital no s’hi va per gust sinó per necessitat

2.- Proposant fer accessible i assequible l’aparcament de 
l’Hospital
- La primera hora al pàrquing soterrat serà gratuïta
- Farem un accés directe del pàrquing soterrat a dins l’Hospital
- L’aparcament per a l’usuari d’urgències serà gratuït

IGUALADA CAP AL FUTUR
Solucionem l’aparcament de l’Hospital



IGUALADA / LA VEU / IHC BLOCAT

L’Igualada Hoquei Club ha començat 
la lliga guanyant a Les Comes davant 
l’Alcoi. Els igualadins van mostrar-se 
superiors en tot moment, tot i la difi-
cultat que va tenir la primera part, on 
només un xut de Formatjé va acabar al 
fons de la xarxa (1-0). 
A la represa, en dos minuts, els de la 
capital de l’Anoia van situar el 3 a 0 al 
marcador i van començar, així, a senten-
ciar el partit.
Ben avançada la segona meitat (min.41), 
el capità arlequinat, Edu Fernández feia 
el 4 a 0, que semblava pràcticament 
definitiu. Minuts després, en una jugada 

L’Igualada HC comença l’OK Lliga 
derrotant l’Alcoi per un clar 6-2

polèmica, Pere Cañellas feia el primer 
gol pels alacantins (4-1) tot i la discre-
pància dels locals. Al mateix minut, una 
jugada igualadina a l’interior de l’àrea de 
Navedo va acabar en un contraatac pels 
alcoians i el posterior 4 a 2.
A només dos minuts pel final del partit, 
la parella arbitral va assenyalar un penal 
favorable a l’Igualada, que va transfor-
mar Raül Pelicano (5-2). Però encara no 
estava tot dit, a l’últim minut, novament, 
Edu Fernández situava el marcador final 
(6-2). L’Igualada va disposar d’una falta 
directa que va aturar bé el porter visi-
tant, que tot i rebre 6 gols va tenir una 
destaca actuació, com també la del 

porter local, Jaume Llaverola, que va fer 
fàcil, fins i tot, l’aturada més complicada. 
Ahir dijous a les 9 del vespre a l’Ateneu 
Agrícola de Sant Sadurní d’Anoia, l’IHC 
jugava davant el Noia Freixenet, que va 
perdre a la primera jornada contra el FC 
Barcelona, per 4 gols a 0. 
El tècnic de l’IHC, Ivan Sanz, deia des-
prés del partit a la meva web que “estic 
content. És el primer partit de lliga. Ens 
queda molt per fer i per millorar. Però 
és positiu, un símptoma de bon equip 
que et fan els 4 a 2 i enlloc d’entrar-te la 
por i el nerviosisme, ens vam tirar enda-
vant, vam forçar el penal, vam fer el gol.., 
crec que encara estem molt lluny del 
que podem donar amb la qualitat que 
té aquest equip però per ser el primer 
partit de lliga penso que hem d’estar 
contents amb l’actitud, amb el joc. Crec 
que és un punt de partida per un bon 
camí. Hem de treballar moltíssim. Ser 
humils i autoexigents. Tenim molt com-
promís per millorar i així hem de seguir. 
Amb això i amb la qualitat treballarem 
per fer una bona temporada”.

Més info a http://www.blocat.com/575

Una jugada del partit a les Comes davant l’Alcoi. Foto: Joan Guasch.

TERRASSA 64- CB IGUALADA 67
L’Igualada va saber capgirar un marca-
dor advers i guanyar el partit amb un 
resultat molt ajustat. L’equip igualadí 
va sortir fluix en defensa i a la meitat 
del segon quart perdia per 14 punts de 
diferència contra el Terrassa, un equip 
jove, que acaba de pujar de categoria i 
encara té molt camí per recórrer. Al final 
del segon quart la tendència va canviar, 
l’Igualada va canviar de ritme,  va estar
encertat en el contra atac i va aconse-
guir una victòria més.
Tot i que en el 4t quart l’Igualada va con-
firmar la tendència iniciada a finals de la
segona part i va aconseguir un avan-
tatge de 10 punts, el partit va viure un 
final d’infart en el que l’encert en els tirs 
lliures va donar a l’Igualada l’ajustada 
victòria final.
El proper partit del CBI serà contra 
l’Hospitalet, l’Igualada afrontarà un dels 
partits més complicats de la temporada.

Sènior femení
CB IGUALADA 67 - SMP XAMBA A 73
Primera derrota de la temporada enfront 
el Xamba, un rival molt combatiu. El 
partit va començar amb molt de ritme 
per als dos equips, i l’Igualada manant 
en el marcador sense desplegar un bon 
joc. En el segon període, les del Xamba 

van capgirar el marcador gràcies a la 
major velocitat en els 1x1. Les igualadi-
nes cometien errors en defensa, com la
defensa d’ajudes i en atac no acaba-
ven de finalitzar amb èxit els contra-
atacs fàcils amb avantatge. Al descans 
s’arribava amb un 31 a 34. A la segona 
meitat, les igualadines van treballar 
alternatives defensives per aconseguir 
trencar el ritme de les del Penedès, per, 
aconseguint arribar al final del tercer 
període amb una avantatge d’1 punt, 
51 a 50.
El quart període, va començar molt bé 
ja que les igualadines aconseguien la 
màxima diferència en el marcador, 55 a 
50, però les visitants no tiraven la tova-
llola i seguien treballant molt intenses, 
aconseguint un parcial de 3 a 12 que 
trencava el partit a manca de 3 minuts. A 
partir d’aquí, les igualadines, amb poca 
confiança en el seu joc, anaven a remolc
d’un Xamba que creia en la victòria. Al 
final, tot i intentar-ho a l’heroica, no va 
poder ser i es va fer justícia, va guanyar 
qui millor bàsquet va fer. 
Parcials: 16-13, 15-21, 20-16, 16-23
Van jugar: C.Bargalló, M.Pujol (5), 
V.Júlvez, A.C.Martínez (2), M.Amatllé, 
N.Minguet (22), L.Icart (15), L.Martín (2), 
S.Pujol (3), X.Freixas (6), È.Vives (12).

Tercera victòria consecutiva del 
Club Bàsquet Igualada

Les noies del CBI van perdre a les Comes.

Jornada 3
AESC-RAMON LLULL BASQUET SITGES        7 6  80  
A.E.S.E. A  MARTORELL  82  55 
C.B. L’HOSPITALET  GRUP BARNA A  68  65
REUS DEPORTIU  VILADECANS  64  91
AEC COLLBLANC PRAT 1  65  54
LLUISOSGRACIA   EL VENDRELL  90  56  
ROSER A  C.N. TARREGA  76  71  
TERRASSA A  C.B. IGUALADA   64  67
Jornada  4
EL VENDRELL   REUS DEPORTIU   
SITGES A  LLUISOS DE GRACIA  
PRAT  AESC-RAMON LLULL 
VILADECANS C.N. TERRASSA
C.N. TARREGA  AEC COLLBLANC
MARTORELL ROSER  
C.B. GRUP BARNA A  A.E.S.E.   
IGUALADA  L’HOSPITALET  (dium., 19h)

Classificació
         J   G   P   NP   TF   TC   PT
1   C.B. L’HOSPITALET   3   3   0   0   236   198   6
2  A.E.S.E.   3  3  0  0  217  179  6
3  C.B. VILADECANS 3  3  0  0  247  213  6
4  C.B. IGUALADA   3  3  0  0  205  192  6
5  LLUISOS DE GRACIA   3  2  1  0  231  190  5
6  BASQUET SITGES   2  2  0  0  180  135  4
7  AEC COLLBLANC  2  2  0  0  143  125  4
8  AESC-R LLULL   3  1  2  0  228  213  4
9  C.B. GRUP BARNA   3  1  2  0  210  212  4
10  C.B. PRAT  3  1  2  0  185  202  4
11  REUS DEPORTIU  3  1  2  0  204  224  4
12  ROSER   3  1  2  0  209  248  4
13  C.N. TARREGA  3  0  3  0  204  225  3
14  C.N. TERRASSA  3  0  3  0  198  223  3
15  C.B. MARTORELL  3  0  3  0  180  235  3
16  EL VENDRELL  3  0  3  0  182  245  3

bàsquet COPA CATALUNYA

Esports  
WWW.VEUANOIA.CAT

Futbol
El CFI no pot superar la 
Gramenet B (1-1)

Motor
Pons i Haro es mantenen líders 
del Mundial de S-WRC

Tennis Taula
El Club Ping Pong Igualada 
comença guanyant

hoquei OK LLIGA
Jornada 1
  IGUALADA   -   Alcoi    6   :   2
  Liceo  -  Tenerife   6  :  3
  Blanes  -  Vilanova   6  :  2
  FC Barcelona  -  Noia Freixenet   4  :  0
  Reus Dep.  -  GEiEG Girona   9  :  1
  Vic  -  Voltregà   3  :  2
  Lloret  -  Vendrell   1  :  3
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  Jornada 2
  Noia Freixenet   -   IGUALADA    _   :   _
   Alcoi  -  Blanes   _  :  _
   Vilanova  -  Lloret   _  :  _
   GEiEG Girona  -  Liceo   _  :  _
   Voltregà  -  Reus Dep.   _  :  _
   Vendrell  -  Vic   _  :  _
   Tenerife  -  FC Barcelona   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Reus Dep.    1    3      9:1      8
2   IGUALADA   1   3     6:2     4
3   Blanes   1   3     6:2     4
4   FC Barcelona   1   3     4:0     4
5   Liceo   1   3     6:3     3
6   Vendrell   1   3     3:1     2
7   Vic   1   3     3:2     1
8   Voltregà   1   0     2:3     -1
9   Lloret   1   0     1:3     -2
10   Tenerife   1   0     3:6     -3
11   Alcoi   1   0     2:6     -4
12   Vilanova   1   0     2:6     -4
13   Noia Freixenet   1   0     0:4     -4
14   GEiEG Girona   1   0     1:9     -8
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UE Sant Cugat 2 – CPP Igualada 4
Aquesta setmana han començat les lli-
gues de ping-pong de totes les categories 
i divisions. La principal novetat de la tem-
porada que comença és el sistema de joc. 
Aquesta temporada es jugarà a la pràctica 
totalitat de les categories amb el sistema 
que assegura jugar sis partides individu-
als en cada partit, podent acabar amb el 
resultat de 6-0, 5-1, 4-2 o 3-3. En aquest 
darrer cas, es juguen els dobles per deter-
minar el vencedor de l’encontre.
El primer equip del CPP Igualada doncs, va 
debutar a la lliga de Primera estatal d’en-
guany amb victòria per 2-4 a la pista de la 
UE Sant Cugat. En el primer punt de partit, 
el recent reincorporat Daniel Luco va vèn-
cer per 3-0 a Pau Mellado. El segon punt 
va anar a càrrec de Jordi Satorras, que va 
derrotar per un ajustat 3-2 a Josep Anton. 
Lluís Graells va fer el tercer punt dels igua-
ladins en superar Michael Brown per 3-1.
El CPP Igualada va tancar el partit amb la 
victòria de Jordi Satorras sobre Pau Mella-
do per 3-1. Amb el partit ja resolt, Daniel 
Luco va veure’s superat per Michael Brown 
per 0-3 i Lluís Graells va perdre per 2-3 da-
vant de Josep Anton.

Victòria contundent 
per començar a 3a nacional
CTT Lleida 0 – CPP Igualada 4
El segon equip del CPP Igualada va debu-
tar al pla de Lleida en la nova categoria de 
3a nacional. Aquesta categoria és precisa-
ment una de les dues úniques que man-
tenen el sistema de joc de les temporades 
anteriors. Així doncs, el partit es va acabar 
un cop els igualadins van haver fet pujar el 
0-4 al marcador.
Josep Maria Alonso va avançar els iguala-
dins en el primer punt del partit, en el qual 
va vèncer per 3-1 a A. Ferré. El segon punt 
del CPP Igualada va ser obra de Ricard 
Alert, que es va imposar a D. Álvarez per 
3-2. Roger Domingo va ampliar el marca-
dor guanyant a D. Calle per un clar 3-0, i la 

El CPP Igualada comença 
la temporada amb victòria

parella Domingo – Alert va posar el punt 
final al partit derrotant per 3-1 a la parella 
local Álvarez – Ferré.

A Preferent va venir d’un pèl
CPPI 3 – CTT CM Arenys de Munt 4
L’equip de Preferent del CPP Igualada va 
debutar a Les Comes, però això no va ser 
suficient per derrotar un antic conegut, el 
CTT CM Arenys de Munt. El marcador, 3-4 
pels visitant, ho diu tot.
Joan Moriana va avançar els igualadins 
d’inici en derrotar per 3-2 a Pere Morillas. 
Bernat Bisbal, però, no va poder fer el ma-
teix i va perdre davant de Jaume Bosch 
per 0-3. Amb l’empat a un al marcador, 
Juan Carlos Ortiz va fer el seu debut oficial 
amb el CPP Igualada. Malgrat perdre per 
1-3 davant de Joan Morales, el bon joc fa 
pensar que aportarà molt a l’equip de Pre-
ferent.
Seguidament, Joan Moriana va resta-
blir l’empat en superar per 3-1 a Jaume 
Bosch, però els visitants van tornar a col-
pejar amb la victòria per 0-3 de Pere Mo-
rillas davant de Juan Carlos Ortiz. Bernat 
Bisbal es va encarregar de fer arribar el 
partit al desenllaç dels dobles guanyant 
a Joan Morales per 3-0. La partida de do-
bles, doncs, va decidir el guanyador, que 
finalment va ser l’Arenys. Malgrat que els 
igualadins Moriana – Bisbal van empatar 
els dos jocs d’avantatge que havien agafat 

els visitants, finalment aquests van acabar 
vencent per 2-3 i enduent-se els punts.

Derrota per la mínima a 2a provincial B
CPP Igualada 3 – Foment Martinenc 4
Alhora que es disputava el partit de Pre-
ferent, diumenge al matí va debutar a Les 
Comes el nou equip de Segona provincial 
B que s’ha format aquesta temporada. Els 
palistes del CPP Igualada van estar a punt 
de superar el Foment Martinenc, però els 
barcelonins van acabar imposant-se per 
3-4. Gerard Fuentes va fer el primer punt 
per l’Igualada derrotant per 3-1 a Joan 
Solà. El partit pintava bé quan Francesc 
Alcoberro va superar a Edmon Cartró per 
3-1, fent pujar el 2-0 al marcador. El Marti-
nenc, però, va retallar distàncies per mitjà 
de Guillem Sánchez, que va vèncer a Mi-
quel Moriana per 1-3.
A continuació, Joan Solà va fer l’empat 
derrotant l’igualadí Francesc Alcoberro 
per 0-3, però Gerard Fuentes va avançar de 
nou els locals guanyant a Guillem Sánchez 
per 3-1. Malgrat tot, el barcelonins no es 
van conformar i van empatar gràcies a 
la victòria per 0-3 d’Edmon Cartró sobre 
Miquel Moriana. Així doncs, el partit va 
arribar als dobles, on la parella local Fuen-
tes – Alcoberro no va poder evitar que la 
visitant Solà – Cartró els superés per 1-3, 
impedint així que el nou equip del CPP 
Igualada s’estrenés amb victòria.

Primer partit, i primers punts 
per a l’Igualada Vòlei Club
IGUALADA / LA VEU 

Després de la mala estrena de la tempo-
rada, en encaixar una derrota a domicili 
contra el Salou per 3-0, el PINTURES PLA-
NELL Igualada VC va aconseguir la pri-
mera victòria, a casa, contra el Sant Pere i 
Sant Pau Tarragona 2017 amb un resultat 
de 3-1. Enguany, la lliga de Primera Ca-
talana ha començat un xic abans ja que 
el calendari s’ha allargat per la incorpo-
ració de dos equips més a la lliga. Així, 
hi ha un total de 14 equips. El sistema 
de competició estipula que els 4 últims 
classificats dels quals baixaran directa-
ment a Segona Catalana, mentre que el 
9è i 10è disputaran la promoció contra 
el 3r i 4t de Segona Catalana. Pel què fa 
a la part alta de la taula, els dos primers 
classificats disputaran les fases d’ascens 
a Primera Nacional, mentre que la resta 
assoliran la permanència.
L’IVC va presentar els seus equips fa dues 
setmanes, dels quals, els equips sèniors 
van disputar un amistós amb diversos 
equips del seu nivell. L’equip sènior fe-
mení, entrenat per Xavier Tirado, va gua-
nyar 3-0 amb el Volei 6 Manresa. L’equip 
va oferir un bon joc al públic present i 
va donar molt bones vibracions per la 
temporada que s’encetarà el pròxim cap 
de setmana. L’equip femení va obtenir 
els millors resultats de la història la tem-
porada passada, arrodonint una brillant 
temporada amb l’ascens a Tercera Cata-
lana “A”, on es troben la vigent tempora-
da. Així, en la primera jornada rebran el 
CV AA Llars Mundet “B” al Gimnàs de Les 
Comes a les 4 de la tarda. L’equip sènior 
masculí “B”, entrenat per Òscar Llordés,  
de l’Igualada va guanyar també 3-0 amb 
el Volei 6 Manresa “B”. Enguany, l’equip 
ha tingut algunes baixes, per ascens al 
primer equip, i algunes altes de nous ju-
gadors que s’han incorporat al club per 
primera vegada. En aquest partit de pre-
sentació es va poder contemplar el gran 
potencial que té l’equip i que amb esforç 

i dedicació poden aconseguir grans rep-
tes. En el partit van demostrar una molt 
bona actitud, bàsica per la prosperitat i 
bona evolució del joc, amb unes cons-
truccions sòlides. Altrament, també es 
van veure algunes errades degudes als 
pocs entrenaments efectuats fins el mo-
ment i, per tant, corregibles al llarg de 
la temporada. I finalment l’equip sènior 
masculí “A”, dirigit per Guillem Carles, va 
disputar un partit amistós amb el St. Just, 
rival amb el qual es veuran les cares no-
vament en la propera jornada, dissabte 
9 d’octubre, aquesta vegada com a visi-
tants i amb punts en joc. En l’amistós els 
igualadins van perdre 2-3, evidenciant 
errades de posicionament i de falta d’en-
granatge entre els jugadors de l’equip, 
doncs enguany hi ha hagut moltes bai-
xes de jugadors que han fitxat per altres 
clubs i moltes altes de jugadors que han 
pujat del sènior “B”. 
Destacar també que la secció femenina 
està creixent molt els darrers anys, el club 
compta amb dos equips base més: el ca-
det femení, amb el Raul Possadas com a 
entrenador i el juvenil femení, amb la Mí-
riam Codina, que ja és el seu segon any 
com a entrenadora del juvenil i enguany 
disputaran una competició de la Federa-
ció Catalana de Voleibol. L’equip cadet 
femení disputarà Campionat escolar, on 
hi ha equips de la comarca i rodalies.
De moment, doncs, l’únic equip que ja 
està en dansa és el sènior masculí “A”, els 
quals van disputar el partit corresponent 
a la segona jornada de Primera Catalana 
contra el Sant Pere i Sant Pau Tarrago-
na 2017. A més de les correccions, van 
mantenir una bona actitud, amb algunes 
davallades com en el segon set, i van re-
cuperar l’agressivitat ofensiva que ens 
tenia acostumats l’equip en la tempora-
da passada. L’esforç i el bon treball en la 
defensa van afavorir a que els igualadins 
aconseguissin una merescuda victòria 
per 3-1 contra el vigent campió.

3a nacional. D’esquerra a dreta, Joan Bertran, Josep Mª Alonso, Ricard Alert i Roger Domingo.
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El IX Torneig d’Igualada de frontennis, amb les millors raquetes

IGUALADA / ANTONI FONT

Les instal·lacions del Molí Nou d’Igualada 
van acollir el passat cap de setmana la 9a. 
edició del Torneig Frontennis d’Igualada, 
cita esportiva en la que hi van participar 
les millors raquetes de Catalunya i una 
parella valenciana. El que va propiciar que 
es pogués veure un gran nivell de joc amb 
jugades espectaculars. Sent aquest any, 
esportivament parlant, el millor Torneig.
Les 16 parelles inscrites van estar convida-
des per rigorosa invitació, de les quals una 
era del Club Frontennis Igualada. 
El dissabte els jugadors van estar distribu-
ïts en quatre grups que van jugar entre sí, 
classificant-se el dos primers de cada grup 
per a quarts de final. Aquest sistema per-
metia veure partides al llarg de tota la jor-
nada i només van quedar per a la matinal 

del diumenge els quarts, les semifinals i la 
gran final.
En les partides del diumenge les dues 
parelles, Víctor Mariscal–Toni González  
i, Francisco García-Julian Contreras, van 
aconseguir arribar a la final al guanyar a 
la semifinal a les parelles Dani López-Jordi 
Campoy i Albert Carricondo – Cristian 
Viñaràs.
La final la va guanyar la parella valenciana 
Franciso García i Julián Contreras, amb un 
joc molt vistós, tot i que el Víctor i el Toni 

els hi van posar molt difícil. 
Finalment es va fer l’acte de lliurament de 
trofeus on els organitzadors, el delegat 
de la Federació Jordi Albanell i la regido-
ra d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada, 
Sílvia Torreblanca, van reconèixer l’èxit 
d’aquest torneig tant per part dels espor-
tistes participants com de l’organització i 
van agrair la col·laboració de les entitats 
que havien contribuït, Patronal Municipal 
d’Esports, Vidres Igualada, Star Vie i Record 
Esports.  

Sortida familiar dels Amics Ciclistes Anoia

IGUALADA / ACA

El passat cap de setmana la secció familiar 
dels Amics Ciclistes Anoia varen organitzar 
una sortida de cap de setmana al refugi de 
Mas del Tronc (Rubió) en la qual uns 25 ci-
clistes d’edats entre els 4 i els 47 anys es 
van donar cita. La sortida començà a Cas-
tellfollit del Boix, després d’arribar-hi amb
cotxes particulars, des d’allà ens dirigírem 
cap a la serra de les Maioles, una vegada 
allà, trencàrem cap a la dreta  direcció Mas 
del tronc, tot plegat uns 15 Kms superats 

per les diferents famílies i pels més petits. 
Una vegada arribats al Refugi, el guarda, 
en Guillem, ens preparà un recuperador 
sopar. L’endemà després d’esmorzar, cap 
a les 11 del matí, sortírem tot fent una ex-
cursió per la zona dels molins i novament 
recuperant el camí d’anada tornàrem cap 
a Castellfollit, on ens esperava un dinar 
familiar al “Centre”. Tot plegat , comptabi-
litzàrem uns 50 Kms entre el dos dies i una 
excel·lent germanor entre el components 
que hi vam participar.



Jornada 5 
  Santfeliuenc   -   Sants    3   :   2
  Montcada  -  Tortosa   1  :  1
  Tàrrega  -  Vilassar M.   1  :  1
  Vic  -  Guíxols   3  :  0
  Rubí  -  Blanes   2  :  0
  Perelada  -  Iberiana   2  :  0
  Gramanet  -  IGUALADA   1  :  1
  Poble Sec  -  S. Cristóbal   2  :  2
  Rapitenca  -  Olímpic Fatjó   1  :  2
  Olot  -  Olesa   1  :  1
Jornada 6
   Sants   -   Rubí    _   :   _
   Tortosa  -  Santfeliuenc   _  :  _
   Iberiana  -  Montcada   _  :  _
   Blanes  -  Gramanet   _  :  _
   IGUALADA  -  Olot   _  :  _
   S. Cristóbal  -  Vic   _  :  _
   Olímpic Fatjó  -  Poble Sec   _  :  _
   Olesa  -  Rapitenca   _  :  _
   Vilassar M.  -  Perelada   _  :  _
   Guíxols  -  Tàrrega   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Vic    5    15      11:4      7
2   Perelada   5   13     10:2     8
3   Olesa   5   11     9:3     6
4   Tàrrega   5   10     14:6     8
5   Olímpic Fatjó   5   9     7:5     2
6   Tortosa   5   8     8:5     3
7   IGUALADA   5   8     7:5     2
8   Santfeliuenc   5   8     8:8     0
9   Rapitenca   5   7     7:5     2
10   Rubí   5   7     5:4     1
11   Iberiana   5   6     6:15     -9
12   Gramanet   5   5     9:7     2
13   Olot   5   5     4:5     -1
14   Vilassar M.   5   5     3:4     -1
15   Montcada   5   5     5:7     -2
16   Guíxols   5   5     4:8     -4
17   Sants   5   4     4:7     -3
18   Poble Sec   5   2     5:9     -4
19   S. Cristóbal   5   2     4:12     -8
20   Blanes   5   0     2:11     -9

futbol PRIMERA CATALANA

Jornada 4
  Cervelló   -   St. Cugat    2   :   2
  Moja  -  Cubelles   4  :  0
  St. Joan D.  -  Vallirana   2  :  2
  Sitges  -  Andalucia   2  :  2
  St. Maure  -  Bellvitge   2  :  1
  Juv. 25 S.  -  Espluguenc   0  :  4
  Júnior  -  La Múnia   4  :  1
  Espirall  -  Vilanova G.   0  :  6
  Prat  -  Martorell   2  :  1
Jornada 5
    St. Cugat   -   St. Maure    _   :   _
   Bellvitge  -  Moja   _  :  _
   Vallirana  -  Cubelles   _  :  _
   Andalucia  -  Cervelló   _  :  _
   La Múnia  -  Sitges   _  :  _
   Espluguenc  -  Espirall   _  :  _
   Vilanova G.  -  Prat   _  :  _
   Martorell  -  Júnior   _  :  _
   St. Joan D.  -  Juv. 25 S.   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Júnior    4    10      13:4      9
2   Moja   4   9     9:5     4
3   Juv. 25 S.   4   9     5:6     -1
4   Sitges   4   8     5:2     3
5   Vilanova G.   4   7     13:5     8
6   Prat   4   7     7:6     1
7   Cubelles   4   7     7:6     1
8   Vallirana   4   6     9:6     3
9   La Múnia   4   6     7:5     2
10   St. Joan D.   4   6     4:3     1
11   Espluguenc   4   5     7:6     1
12   Andalucia   4   4     7:8     -1
13   St. Maure   4   4     7:11     -4
14   St. Cugat   4   3     6:8     -2
15   Martorell   4   3     4:6     -2
16   Bellvitge   4   3     2:7     -5
17   Cervelló   4   1     4:8     -4
18   Espirall   4   0     1:15     -14

futbol PRIMERA TERRITORIAL G3

Jornada 4
  Torrelles   -   La Guardia    2   :   5
  Esparreguera  -  U. Prat   2  :  0
  Begues  -  Vallirana   3  :  0
  Cinco Rosas  -  Corbera   6  :  0
  Masquefa  -  St. Esteve Ses.   2  :  3
  Vinyets  -  Bolivia   2  :  6
  Cooperativa  -  U. Malaga   2  :  0
  Molins R.  -  Vista Alegre   1  :  2
  St. Feliu Ll.  -  St. Andreu B.   2  :  1
Jornada 5
    La Guardia   -   Masquefa    _   :   _
   St. Esteve Ses.  -  Esparreguera   _  :  _
   Vallirana  -  U. Prat   _  :  _
   Corbera  -  Torrelles   _  :  _
   U. Malaga  -  Cinco Rosas   _  :  _
   Bolivia  -  Molins R.   _  :  _
   Vista Alegre  -  St. Feliu Ll.   _  :  _
   St. Andreu B.  -  Cooperativa   _  :  _
   Begues  -  Vinyets   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Cinco Rosas    4    12      14:3      11
2   Vista Alegre   4   10     8:4     4
3   St. Feliu Ll.   4   9     13:7     6
4   Vallirana   4   9     6:4     2
5   Begues   4   7     8:4     4
6   Torrelles   4   6     11:8     3
7   Cooperativa   4   6     9:6     3
8   St. Andreu B.   4   6     8:5     3
9   Bolivia   4   6     13:11     2
10   U. Malaga   4   6     7:7     0
11   Molins R.   4   6     6:6     0
12   St. Esteve Ses.   4   6     8:10     -2
13   U. Prat   4   6     5:7     -2
14   Masquefa   4   3     4:6     -2
15   Esparreguera   4   3     2:8     -6
16   La Guardia   4   3     10:17     -7
17   Corbera   4   3     2:11     -9
18   Vinyets   4   0     5:15     -10

futbol SEGONA TERRITORIAL G8

Jornada 4
 Les Cabanyes   -   Capellades    1   :   2
  Roquetes  -  Vista Alegre MTB   4  :  3
  PM Tossa Montbui  -  St. Pau Ordal   3  :  1
  Piera  -  Monjos   3  :  2
  Ribes  -  Mediona   2  :  0
  Riudebitlles  -  St. Pere M.   3  :  2
  Òdena  -  La Granada   3  :  1
  Pobla Cl.  -  Vilafranca Atl.   2  :  5
  Vilanova C.  -  Suburense   0  :  0
Jornada 5
   Capellades   -   Ribes    _   :   _
   Mediona  -  Roquetes   _  :  _
   St. Pau Ordal  -  Vista Alegre MTB   _  :  _
   Monjos  -  Les Cabanyes   _  :  _
   La Granada  -  Piera   _  :  _
   St. Pere M.  -  Pobla Cl.   _  :  _
   Vilafranca Atl.  -  Vilanova C.   _  :  _
   Suburense  -  Òdena   _  :  _
   PM Tossa Montbui  -  Riudebitlles   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Òdena    4    10      12:5      7
2   Suburense   4   10     7:3     4
3   Ribes   4   9     13:6     7
4   Roquetes   4   9     11:9     2
5   Vilafranca Atl.   4   8     12:5     7
6   Capellades   4   8     6:4     2
7   St. Pere M.   4   7     10:4     6
8   Vilanova C.   4   7     10:5     5
9   Mediona   4   6     8:8     0
10   PM Tossa Montbui   4   4     6:8     -2
11   La Granada   4   4     6:8     -2
12   Piera   4   4     4:6     -2
13   Pobla Cl.   4   4     6:10     -4
14   Vista Alegre MTB   4   3     8:11     -3
15   Les Cabanyes   4   3     6:9     -3
16   Riudebitlles   4   3     4:10     -6
17   St. Pau Ordal   4   3     4:14     -10
18   Monjos   4   0     5:13     -8

futbol SEGONA TERRITORIAL G12

futbol TERCERA TERRITORIAL G7/11
Jornada 2 G7 
  Torre Cl.   -   Tous    1   :   2
  Montserrat  -  Anoia   2  :  3
  Garcia M.  -  Piràmides   4  :  1
  Jorba  -  Vilanoveta   0  :  1
 La Paz  -  Ateneu Ig.   3  :  3
  Calaf  -  Òdena B   4  :  1
  Fàtima  -  Carme   0  :  1

Jornada 2 G11 
  Raig Ribetà   -   Hortonenc    1   :   4
  St. Sadurní  -  Can Cartró   0  :  1
  U. Suramericana  -  Vallbona   3  :  2
  Puigdàlber  -  Piera B   1  :  3
  St. Cugat S.  -  Hostalets P.   2  :  0
  Cabrera Anoia  -  La Llacuna   1  :  2
  Gelida  -  St. Esteve S.   1  :  0
  Olivella  -  Quintinenc   4  :  2

El CF Igualada va treure diumenge un 
punt molt valuós del camp de la Gra-
menet B (1-1). Va ser un partit igualat 
però poc distret. En la primera part no 
hi va haver un dominador clar, i el més 
destacat van ser les dues expulsions per 
part dels locals. El Gramenet va signar 
un gran inici de segona part i va acon-
seguir avançar-se en el marcador. En el 
minut 57 els locals van fallar un penal. 
L’Igualada va aprofitar l’errada per acon-
seguir l’empat definitiu en el minut 86 i 
sumar un punt.
El proper diumenge, a partir de les cinc 
de la tarda, el CF Igualada rebrà la visita 
de l’Olot. Els de la Garrotxa compten 
amb cinc punts, i arriben d’empatar a 
casa amb l’Olesa (1-1).
GRAMENET B: Diego, Borja (Ivan, 60’), 
Sanz, Marc, Andreu, Oriol, Edgar, Rubén, 
Josele (Estrada, 58’), Miralles i Raventós 
(Eric, 73’).
IGUALADA: Jaume Albert, Epitié, Bar-
nada, Ribalta (Marc, 78’), Sergio, Jesús 
(Mili, 50’), Cortada, Gumà, Gerard, Isma 
(Enric, 68’) i Marc Garcia.
GOLS: 1-0 (52’) Rubén. 1-1 (86’) Barnada.
ÀRBITRE: Zardaín López.
Grogues al local Sanz i als visitants Epitié, 
Ribalta, Cortada i Marc Garcia. Vermella 
per doble amonestació a Oriol i Edgar.

Resultat curt per al CFI femení
L’Igualada ha començat la lliga amb un 
resultat ampli (5-1), però que encara ho 
hauria pogut ser molt més.
La Lourdes, un equip acabat d’ascendir 
de segona, venia de perdre per 9 a 0 
la primera jornada i tenia l’orgull ferit, 
però un Igualada que ha anat de menys 
a més, ha resolt el partit sense haver de 
patir en cap moment.
Només han calgut 7 minuts perquè la 
Marina s’internés per la banda esquerra i, 
batent la portera vallesana, inaugurés el 

El CF Igualada arrenca un punt 
molt important del camp de la Gramanet 

Les noies del CFI van començar guanyant a les Comes.

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
8 d’octubre de 201028 WWW.VEUANOIA.CAT Esports  

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Anoia    2    6      6:2      4
2   Carme   2   6     4:1     3
3   Ateneu Ig.   2   4     7:5     2
4   Vilanoveta   2   4     3:2     1
5   Garcia M.   2   3     6:5     1
6   Calaf   2   3     5:4     1
7   Montserrat   2   3     3:3     0
8   Tous   2   3     2:2     0
9   Jorba   2   3     1:1     0
10   La Paz   2   2     5:5     0
11   Fàtima   2   1     2:3     -1
12   Òdena B   2   1     3:6     -3
13   Montbui   1   0     0:1     -1
14   Piràmides   1   0     1:4     -3
15   Torre Cl.   2   0     1:5     -4

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Can Cartró    2    6      8:2      6
2   Hortonenc   2   6     8:2     6
3   Olivella   2   6     7:3     4
4   St. Cugat S.   2   6     4:1     3
5   La Llacuna   2   6     4:2     2
6   Quintinenc   2   3     6:6     0
7   U. Suramericana   2   3     4:4     0
8   Piera B   2   3     4:4     0
9   Gelida   2   3     3:4     -1
10   St. Sadurní   2   1     2:3     -1
11   Cabrera Anoia   2   1     1:2     -1
12   St. Esteve S.   2   1     0:1     -1
13   Hostalets P.   2   1     2:4     -2
14   Vallbona   2   0     3:5     -2
15   Puigdàlber   2   0     2:7     -5
16   Raig Ribetà   2   0     3:11     -8

Jornada 3 G11 
   Vallbona  -  Hostalets P.   _  :  _
   Piera B  -  Raig Ribetà   _  :  _
   La Llacuna  -  Gelida   _  :  _
   U. Suramericana  -  Cabrera Anoia   _  :  _

Jornada 3 G7
   Piràmides   -   Montbui    _   :   _
   Tous  -  Montserrat   _  :  _
   Vilanoveta  -  Torre Cl.   _  :  _
   Ateneu Ig.  -  Calaf   _  :  _
   Òdena B  -  Fàtima   _  :  _
   Carme  -  Jorba   _  :  _
   Garcia M.  -  La Paz   _  :  _

Presentació dels equips de la UE Calaf

Dissabte passat va tenir lloc la presen-
tació oficial de tots els equips de la 
U.E.Calaf per a la temporada 2010-2011. 
L’acte, que va comptar amb l’assistència 
del Delegat de la Federació Catalana de 
Futbol a l’Anoia, Carles Casanoves, i de la 
Regidora d’Esports de l’Ajuntament de 
Calaf, Fina Bastardes,  va començar a les 

4 de la tarda amb la sortida al camp, per 
ordre d’edats, dels més de 120 espor-
tistes que defensaran aquesta tem-
porada els colors de l’equip de futbol 
calafí. Babies, Prebenjamins, Benjamins, 
Alevins, Infantils, Cadets, Juvenils i 
l’equip Amateur van rebre amb il·lusió 
l’aplaudiment del nombrós públic que 

va assistir a l’esdeveniment. Després de 
les fotografies de rigor i dels parlaments 
de les autoritats presents a l’acte es va 
disputar el partit de Tercera Categoria 
Regional entre l’equip amateur de la U.E. 
Calaf i l’Odena B que va finalitzar amb la 
victòria de l’equip de Calaf per 4 gols a 
1.   

compte golejador de la temporada. Mal-
grat el gol, el començament del partit 
ha estat embolicat, amb molt joc impre-
cís al mig del camp i poques jugades 
boniques. De mica en mica, l’Igualada 
ha anat trobant el seu joc, ha dominat 
el partit i ha anat esborrant una Lourdes 
que només ho intentava amb pilotes 
llargues a les jugadores de referència.
Una falta, diverses jugades i una ocasió 
múltiple davant de porteria al 34 de la 
primera, feien preveure el que estava a 
punt de passar i al cap de pocs minuts 
l’Araceli ha xutat una falta que ha anat 
directa al fons de la porteria defensada 
per la Jennifer. A la represa del joc, atac 
de les visitants, recuperació de la Maria 
Sayavera en defensa, la pilota arriba a 
l’Araceli a la zona mitja, s’escapa entre 
dues defenses i bat per sobre la portera 
de la U.D. Lourdes. 3-0 per anar al des-
cans i tranquil·litat a les files locals.
A la segona part, l’Igualada ha sortit 
combinant i tocant la pilota i les noies de 
Mollet han sortit amb més duresa que a 
la primera part. Mentre l’Igualada creava 
ocasions, la jugadora nº 10, Lourdes, es 

guanyava l’expulsió per dues targes gro-
gues en 5 minuts.
Amb el rival minvat d’efectius, l’Igualada 
ha aprofitat per augmentar l’avantatge 
al marcador. Faltaven 20 minuts per al 
final quan la Sara ha rebut una passada 
en profunditat de la Carola, s’ha escapat 
pel centre de la defensa i ha marcat el 
4-0 amb un xut per sobre la portera.
Un córner a favor de la Lourdes en la 
jugada següent, l’ha refusat la defensa 
igualadina, la pilota l’ha recollit la Yaiza 
en posició de centrecampista i, veient 
passadís, ha corregut fins encarar la por-
teria i marcar el cinquè gol de l’Igualada. 
La Lourdes ha aconseguit el gol de 
l’honor en transformar una falta sobre la 
línia de l’àrea a 15 minuts del final.
El darrer quart d’hora ha sigut molt 
brut fins al punt que faltant dos 
minuts per acabar, l’àrbitre ha hagut 
d’expulsar la jugadora de la Lourdes 
Estefanía amb vermella directa. Dema 
dissabte l’Igualada es desplaça a Palau 
d’Anglesola per disputar a les 4 de la 
tarda un partit que segurament serà 
complicat.



IGUALADA / LA VEU

Novament amb una climatologia excel·
lent, encara que el vent mantenia la tem·
peratura un xic massa baixa, es va dur a 
terme el passat dissabte dia 25 de setem·
bre, al complex poliesportiu Les Comes 
d’Igualada, una nova edició del Triatló In·
fantil d’Igualada.  Cada any es viuen mun·
tanyes d’il·lusió als ulls dels més menuts, 
que contrasten amb la creixent “especialit·
zació” i preparació física d’alguns dels par·
ticipants cadets, el més grans dels quals ja 
tenen 15 anys.
Com ja és habitual la participació forània 
superà la participació local, però de tot 
plegat en resultà una matinal molt agra·
dable on es retroben diferents generaci·
ons de triatletes, de diversos racons de la 
geografia catalana, per animar els seus 
fills o familiars i saludar també els compo·
nents de l’organització, la secció de triatló 
del Club Atlètic Igualada, que des de fa 9 
anys ininterrompudament està apostant 
per oferir a la ciutat d’Igualada aquest es·
deveniment tan espectacular.
Els nens, nenes, nois i noies, després d’es·

Castellolí ja té Penya Blaugrana

coltar l’explicació pertinent, comencen 
la prova amb el segment de natació, per 
sortir a la zona de BOXES, vestir·se amb el 
material adequat i iniciar el segment de 
bicicleta. Finalment acaben la prova recor·
rent, segons l’edat, més o menys quilòme·
tres de cursa a peu.  Les distàncies també 
en natació i ciclisme estan adaptades a la 
categoria.

Els tres atletes del CAI en terres aragoneses.

Nous èxits per als germans 
Seuba en bicitrial

ÒDENA / LA VEU 

El pilot odenenc del Moto Club Igualada, 
Bernat Seuba Romeu, va aconseguir el 
seu cinquè títol de Campió d’Espanya de 
Trial Uci.
La prova era la tercera del Campionat i va 
tenir lloc a Cabrera de Mar (Barcelona) en 
el paratge de Torre Ametller, i el trial va 
comptar amb un recorregut de cinc a sis 
zones depenent de la categoria, a dues 
voltes. El traçat caracteritzat principal·
ment per unes zones amb grans blocs 
de roca, el terra molt sorrenc que feia el 
terreny relliscós i inestable i la distància 
entre zones era llarga. 
El campionat d’enguany ha constat de 
tres proves, la primera  va tenir lloc a Lor·
ca (Múrcia), la segona a Ledesma (Sala·
manca) i la tercera a Cabrera de Mar (Bar·
celona). En les dos primeres en Bernat es 
classificava en primer lloc del podi però 
a Cabrera de Mar va classificar·se en se·
gon lloc, quedan finalment amb la suma 

El veterà Lluís Marimon, sotscampió 
d’Espanya de Combinades
ZUERA / IGNASI COSTA 

Tres atletes del C.A.Igualada participaren 
el passat dissabte, 2 d’octubre, als Campi·
onats d’Espanya de Proves Combinades 
per Veterans, que es van dur a terme a la 
població aragonesa de Zuera.  Els atletes 
del CAI assoliren 1 medalla d’argent, i una 
16a. posició en la Pentatló de les catego·
ries respectives, retirant·se per lesió Jordi 
Fernàndez, en una destacada actuació 
global.
El vilanoví Lluís Marimón va assolir la me·
dalla d’Argent en categ. M·80 en la Pen·
tatló de Proves Combinades, en una molt 
bona actuació, amb una puntuació de 
1.193 punts, assolint els següents parcials 
en les diverses proves de la combinada: 
salt llargada: 2,39 m./ llançam. de javeli·
na: 8,73 m. /200 m.ll.: 39”57 /llançam. del 
disc: 10,96 m./ /1.500 m.ll.: s/m.. Total 1.193 
punts. 
Pedro Pulido va assolir la 16a. posició en 
la Pentatló, en categ. M·35/49, amb els se·
güents parcials: salt llargada: 5,07 m./ llan·
çam. de javelina: 27,91m. /200 m.ll.:28”16 

/llançam. del disc: 24,99 m. /1.500 m.ll.: 
5´42”73. Total 2.371 punts, en una bona 
actuació de l’anoienc. 
Jordi Fernàndez Patiño es va retirar per 
lesió en la darrera prova de la Pentatló, 
els 1.500 m.ll. en categ. M·35/49, quan 
anava situat en posicions capdavanteres, 
havent assolit els següents parcials en 

les diverses proves de la combinada: salt 
llargada: 5,52 m./ llançam. de javelina: 
38,59 m. /200 m.ll.:27”12 /llançam. del 
disc: 29,59m./1.500 m.ll.: retirat. Va sumar 
en total 2.110 punts, situant·se 1r. en ca·
teg. M·40 en la llargada, 2n. en disc, i 3r. 
en javelina, però dissortadament no es va 
classificar pel motiu indicat.   

de punts com Campió d’Espanya de Trial 
Uci en el seu primer any en la categoria 
cadet.
El seu germà Marc Seuba també aconse·
guia pujar al podi en la tercera posició. 
A Lorca va quedar tercer, a Ledesma cin·
què i a Cabrera tercer. Finalment es va 
classificar en la general en la cinquena 
posició del Campionat d’Espanya de Trial 
Uci en la seva categoria aleví.
D’altra banda, el germà d’en Bernat, 
Marc, va aconseguir la medalla de plata 
del Campionat de Catalunya de Trial Uci.
La prova va tenir lloc també Cabrera de 
Mar.  El campionat, com cada any, cons·
tava d’una sola prova que normalment 
coincideix amb la prova de campionat 
d’Espanya.
El seu germà Bernat Seuba també acon·
seguia pujar al podi en la segona posició, 
també va classificar·se en la general com 
a Subcampió de Catalunya de Trial Uci en 
la seva categoria cadet.
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Bernat Seuba.

Alta participació en el Triatló 
Infantil d’Igualada

CASTELLOLÍ / IGNASI COSTA 

El passat dissabte, 2 d’octubre, es van dur 
a terme a Castellolí els actes oficials d’in·
auguració de la Penya Blaugrana de Cas·
tellolí.  
Van començar els actes a les 10 del matí, 
amb una xocolatada i diversos jocs i en·
treteniments per als més petits, a la plaça 
de les Escoles, on també van tenir lloc un 
torneig de futbol i de bàsquet 3 x 3, molt 
concorreguts.
A continuació, al local Social de la Penya, 
a “La Brillante”, es va dur a terme l’acte ofi·
cial d’inauguració de la nova Penya Blau·
grana castellolinenca, amb l’assistència 
de l’alcalde Jesús Brugués, acompanyat 
de diversos regidors municipals, i per part 
del F.C. Barcelona van assistir a l’acte   Jordi 
Abellán, Delegat del Consell, Santi Casas, 
Directiu de la Comissió Social, l’exjugador 
Rafael “torito” Zuviría (anys 80), i Pere Se·
garra, nebot de “Juanito” Segarra, excapità 
blaugrana, que feren costat als directius i 
associats de la Penya.
Al començar, es va guardar un minut de 
silenci en memòria de l’exjugador del 
Barça de les 5 Copes Eduardo Manchón, 
recentment traspassat. Va obrir l’acte el 
secretari de la Penya Vicenç Serra, agraïnt 
a les personalitats presents a l’acte la seva 
assistència, i esmentant la importància 
que tindrà pel municipi el poder gaudir i 
prendre part en les diferents activitats que 
es duran a terme per part d’aquesta nova 
entitat associativa.
Prenia la paraula a continuació Jordi Abe·
llán, que va esmentar que la nova entitat 
forma part de l’Agrupació de Penyes Bar·
celonistes de l’Anoia, Penedès i Garraf, 

saludant també als dos representants de 
la Penya Barcelonista de Gelida, assistents 
a l’acte.
Santi Casas, es va mostrar molt satisfet 
de donar la benvinguda a la nova entitat, 
transmetent als membres de la Penya cas·
tellolinenca la felicitació de part del Con·
sell Directiu del F.C. Barcelona, encapçalat 
pel Sr. Sandro Rosell.
L’alcalde Jesús Brugués, va manifestar la 
seva satisfacció per la creació de la nova 
Penya, i que tot i reconèixer que no és un 
gran afeccionat al futbol, va expressar el 
seu desig de que la nova entitat dongui a 
conèixer el nom de Castellolí en els dife·
rents àmbits i activitats en les que prendrà 
part, i donant la benvinguda als membres 
de l’associació, que s’afegeix a les diverses 
entitats ja existents en el municipi.
Va finalitzar l’acte amb un “pica·pica”, i amb 

la projecció del video de TV·3 “La Tempo·
rada Perfecta”, que glossa l’any triomfal en 
què l’equip de futbol blaugrana va assolir 
els 6 títols (2009).  Eren presents a la sala 
els trofeus del Mundial de Clubs, la Super·
copa d’Espanya i la copa del Campionat 
nacional de LLiga.  Els castellolinencs van 
poder saludar a l’exjugador “torito” Zuviría, 
departint amb l’heroi de l’eliminatòria de 
Recopa contra l’Anderlecht belga.
Finalment, es va celebrar el dinar de ger·
manor, al Restaurant Nou Urbisol de Cas·
tellolí, en el decurs del qual es van entre·
gar diferents plaques, distincions i regals 
als assistents, amb sorteig d’entrades per 
visitar les instal·lacions barcelonistes, el 
que va tancar una jornada memorable per 
als membres de la nova Penya Blaugrana 
de Castellolí i acompanyants. 

Castellolí va celebrar per tot l’alt l’inauguració de la seva Penya Blaugrana.



SRASBOURG / JOSEP M. VIDAL

Si fins ara el ral·li francès puntuable pel 
campionat del món es disputava a l’illa de 
Còrsega, enguany canvià la seva ubicació 
sent la regió d’Alsàcia l’escollida principal-
ment pel fet d’ésser la zona, concretament 
a la població de Haguenau, on va néixer el 
ja set vegades campió del món Sébastien 
Loeb.
Un dels al·licients dels aficionats catalans 
al ral·lis, era veure com els hi aniria a l’oso-
nenc Xevi Pons i a l’anoienc Àlex Haro de 
Moto Club Igualada, amb el Ford Fiesta 
S2000 de l’equip Nupel Global Racing diri-
git pel popular expilot Luis Moya.
A la primera etapa, disputada el divendres, 
els catalans van tenir un fort contratemps 
amb els problemes amb la direcció assis-
tida del Ford que els situà en la cinquena 
posició. El dissabte amb motiu de la sego-
na etapa i amb un trams força complicats 
per la pluja que va caure en determinats 
moments i força enfangats, Pons i Haro 
van conservar la cinquena posició.
A la darrera etapa van guanyar una posi-
ció, aconseguint el quart lloc i, el que és 
més important, ser líders en solitari a falta 
d’una prova per al final del campionat. Al 

Pons i Haro marxen del ral·li de França 
amb el liderat al S-WRC del Mundial

finallitzar el ral·li l’odenenc Àlex Haro, co-
mentava: “Amb un asfalt bastant canviant, 
ens ha costat sentir-nos còmodes amb el 
cotxe, aquesta podria ser l’explicació del 
perquè en uns trams hem fet cronos força 
discrets i, en canvi, en altres, molt bons. El 
primer dia vam patir amb la direcció assis-
tida que es trencà i amb problemes de fre 
de mà a la segona etapa. El principal però 
és que marxem de França líders i tot es ju-
garà al darrer ral·li”.
El pilot finlandès Jari Ketomaa i el suec Pa-
trick Sandell també aspiren al campionat 

S-WRC, però Xevi Pons copilotat per Àlex 
Haro són els màxims favorits doncs a falta 
del darrer ral·li que es disputarà a Gal·les 
ocupen la primera posició amb un total de 
108 punts.
El ral·li de França absolut, o sigui, el WRC 
va tenir un clar dominador amb el francès 
Sébastien Loeb amb Citroën C4 WRC, se-
guit del càntabre Dani Sordo, tercer fou 
el noruec Petter Solberg que a l’igual que 
Loeb i Sordo pilotava un Citroën C4 WRC 
i quart el finlandès Jari-Matti Latvala amb 
Ford Focus WRC.

Sortida de la prova a Copons.

Mala sort per a Monleón a la darrera 
prova del Mundial d’Enduro

IGUALADA / LA VEU 

Els dies 25 i 26 de setembre es va celebrar 
a Noiretable (França) l’última carrera del 
campionat del món d’enduro, on la mala 
sort va acompanyar a l’Armand durant 
tot el cap de setmana. Unes boniques es-
pecials marcades en camps d’herba amb 
fortes pendents,  un extrem test situat en 
una sorrera, i un ral·li llarg i tècnic van fer 
de l’enduro de Noiretable un dels més 
espectaculars del campionat.
La pluja va aparèixer el dijous, compli-
cant moltíssim les especials d’herba i les 
condicions de tota la carrera en general, 
això no va impedir però, que el pilot del 
Moto Club Igualada marqués un ritme 
ràpid que el situava en una bona posició. 
Tot va acabar quan, en la segona passa-
da per el enduro test, l’ Armand va fora-
dar el càrter de la seva Yamaha 450cc. La 
moto va anar perdent oli mica en mica, 

200 participants a la Tuga Trail de Copons
COPONS / LA VEU 

El passat diumenge dia 3 d’octubre, es 
va celebrar per segon any consecutiu la 
cursa de muntanya Tuga Trail Copons’10, 
disputada novament a la població de 
Copons. La prova, amb un recorregut 
lleugerament modificat per a fer-lo més 
tècnic i atractiu, va augmentar la seva 
distància fins als 18,4 quilòmetres i 1.700 
metres de desnivell acumulat, transcor-
rent en la seva major part per corriols 
dels voltants del poble i aconseguint 
una vegada més sorprendre a molts 
corredors habituats en aquests tipus de 
proves, sent molt tècnica i dura, però al 
mateix temps variada i divertida, segons 
l’opinió dels participants.
En aquesta edició, es va aconseguir con-
centrar novament a més de dos-cents 
participants, que es desplaçaren fins a 
la localitat per prendre part a l’esdeve-
niment i, juntament amb les acompa-
nyants, es va crear una matinal esportiva 
amb un gran ambient de festa. D’aques-
ta manera, la prova es consolida com a 
una més a tenir en compte en el calen-
dari comarcal.
Respecte el transcurs de la cursa de 
muntanya, tal i com es preveia, va estar 
disputada entres els corredors de la Se-
lecció Catalana de Curses de Muntanya 
Xavier Espiña (X-Avi Material de Munta-
nya) i Josep Barrufet (Centre Excursionis-
ta de Callús), i el ja conegut i experimen-
tat corredor de la comarca José Manuel 
Granadero (Club Atlètic d’Igualada). 
Finalment, la victòria es va decidir en els 
trams tècnics, on Espiña va treure profit 

fins que en la recta final de la jornada la 
seva moto va deixar de funcionar, dei-
xant molt malmès el motor. “El problema 
és que entre el fang i la pluja no vàrem 
veure com sortia l’oli del motor, fins que 
es va trencar. Per altra banda, estic con-
tent amb el ritme que duia fins alesho-
res, aquest tipus de terreny no es el meu 
fort però estava mantenint la posició” 
De cara a la segona jornada, el equip 
O. Pons team va treballar de valent per 
intentar arreglar el motor de la Yamaha, 
per intentar sortir al dia següent. L’ Ar-
mand va prendre sortida, i tot i que els 
temps en les primeres dues especials 
eren bons, el motor ja estava massa mal-
mès i va haver d’abandonar.
Ara està centrat en l’última carrera del 
campionat d’Espanya a Palomares, el dia 
10 d’octubre, on esperem que es repe-
teixi el resultat de Súria i acabi l’any amb 
bon gust de boca.   

Pons i Haro, durant el ral.li de França.
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de les seves qualitats, aconseguint un 
marge de temps suficient que li va per-
metre arribar en solitari a la línia d’arriba-
da amb un tems de 1 hora i 29 minuts. A 
tan sols 2 minuts creuava la línia de meta 
en Granadero, que lluitava per es segon 
calaix del podi amb el Josep Barrufet, 
que entrava a només 10 segons.
Sobre els resultats en categoria femeni-
na, la corredora local Lola Brusau, també 
integrant de la Selecció Catalana de Cur-
ses de Muntanya del Club Excursionista 
UECANOIA, no va deixar opcions a les 
seves rivals, guanyant la prova per segon 
any consecutiu amb un temps de 1 hora 
i 55 minuts. En segon lloc arribava l’atle-
ta del Club Atlètic Manresa, la Rosa Maria 
Lozano, a 8 minuts de la guanyadora, 
completant el podi la corredora Mercè 
Badrena.
A part, també es va disputar el premi per 
equips que, segons la suma dels millors 
temps obtinguts per els tres participants 
masculins i el primer femení, se l’adjudi-

cava el Centre Excursionista Callús..
Paral·lelament, igual que l’any passat, es 
va organitzar una caminada popular per 
aquells que preferien gaudir i descobrir 
els racons dels voltants més tranquil-
lament on, una vegada més, els partici-
pants van quedar gratament sorpresos 
del nou recorregut.
En resum, es va aconseguir desenvolu-
par una prova amb corredors de qualitat, 
d’un magnífic ambient, d’obsequis per 
a tothom i, pel que va poder captar els 
membres de l’Organització parlant amb 
els participants, es va obtenir un grau 
molt alt de satisfacció, motiu que, tant a 
Tuga Active Wear com a X-Avi Material de 
Muntanya i com la Secció de Curses de 
Muntanya UECANOIA, els impulsa a se-
guir organitzant aquests esdeveniment 
amb il·lusió i amb la mateixa filosofia i 
qualitat mantinguda fins al moment.
Evidentment, tot això va ser possible grà-
cies a la col·laboració de 60 voluntaris.

L’anoienc Armand Monleón.

Aida Macià guanya en terres 
holandeses una prova de windsurf

IGUALADA / LA VEU 

El passat 25 i 26 de setembre es va cele-
brar al nord d’Holanda (Makkum) una de 
les proves més esperades en la disciplina 
d’eslàlom i de llarga distància anome-
nada “Real Trip 2010”. La competició va 
gaudir d’unes immillorables condicions 
per a la pràctica de windsurf, les quals 
van permetre completar quatre rondes i 

dues carreres de llarga distància. 
Així, la igualadina Aida Macià (CAT-85) 
afiliada al CN-Bétulo va aconseguir la vic-
tòria en la categoria femenina després 
d’aconseguir un tercer, quart, sisè i vuitè 
lloc en les diferents mànegues disputa-
des, fet que li va atorgar una sorprenent 
tretzena posició en la general composta 
per 65 competidors.

L’igualadina Aida Macià va emportar-se la Real Trip 2010.
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Espriu a la Biblioteca
La Biblioteca mostra 
documents inèdits d'Espriu

Poesia
Lleonard del Rio premiat a 
l'Acadèmia de Lleida
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CINEMA / LA VEU
Del 3 al 7 de novembre Igualada viurà 
una nova edició -la vuitena-  del Zoom, 
Festival europeu de Cinema per a Te-
levisió. El festival a néixer el 2003 amb 
l’objectiu de potenciar i donar a conèi-
xer la producció audiovisual que es fa a 
Europa posant especial atenció als llarg-
metratges de ficció televisiva. El Festival 
pioner en la seva categoria, atorga un 
total de 5.000 euros en premis.
El Zoom d’enguany inclou una sèrie de 
novetats en la seva programació, com 
tallers de produccions d’animació i de 
3D, la secció “Panorama TV” dedicada als 
formats de no ficció i la concessió d’un 
nou premi, anomenat “Tu ets la tele”, 
amb el qual es vol homenatjar a una 
persona o programa que ha estat un 
referent televisiu. El Zoom també lliura 
els Premis a la Trajectòria Professional a 

fatal (Espanya) 
- Masserberg, de Martin Enlen (Alemaya) 
- Mein Leben. Das Leben von Marcel Reich-
Ranicki, de Dror Zahavi 
(Alemanya) 
- Romy, de Torsten C. Fischer (Alemanya)
- Sinestesia, d’Erik Bernasconi (Suïssa)
Les pel·lícules es projecten en versió 
original subtitulada al català excepte les 
espanyoles que es projecten en versió 
original.

Més activitats per als alumnes de les 
escoles de l’Anoia
El Festival Zoom segueix reforçant la 
seva vinculació amb els centres educa-
tius de la comarca i enguany ampliarà 
les activitats dedicades als alumnes de 
les escoles i instituts. Per primera vega-
da el festival comptarà amb la projecció 
d’un film destinat als alumnes de l’AU-

10 tvmovies competiran pels premis del Zoom 2010
El petit Gong • Enguany, com a novetat pensada per als més petits, s'ha programat "El petit Gong"

El Jurat oficial està format pels següents 
professionals:

President: 
Mikel Lejarza.
President d’Antena 
3 Films, Assessor del 
Conseller Delegat i 
membre del Comi-

tè Executiu del Grup 
Antena 3. És Membre fundador de l’Aca-
dèmia de la TV espanyola i membre de 
l’Acadèmia Internacional de Televisió.

Membres:
Ángel Martín. És cò-
mic, guionista, actor 
i presentador de te-
levisió. Especialment 
conegut per pre-
sentar el programa 

d’humor de La Sexta 
Sé lo que hicisteis...., és autor de diàlegs 
i guions de la sèrie 7 vidas.

Jesús Robles. Editor 
especialitzat en cine-
ma, regenta l’editori-
al i la llibreria Ocho y 
Medio, a Madrid, con-
siderada actualment 

una de les millors 
llibreries especialitzades en cinema a 
nivell internacional.

Sílvia Quer. Directo-
ra de cinema i realit-
zadora de telefilms 
i sèries de televisió. 
Ha firmat guions de 
sèries com Secrets de 

família o Laberint d’om-
bres TV3. Entre els seus treballs figura 
la realització de la premiada tvmovie 
23-F: El día más difícil del Rey.

Mireia Vidal. Guionis-
ta i ajudant de direc-
ció, és professora de 
guió a l’ESCAC (Escola 
Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Cata-

lunya). És autora d’arguments i guions 
de diversos episodis de la sèrie de TV3 
El cor de la ciutat.
 

El Jurat de la Crítica està integrat pels 
següents professionals:

Àlex Gorina. Recone-
gut crític de cinema i 
conductor d’espais 
televisius i radiofò-
nics especialitzats, 
dirigeix i presenta el 

programa La finestra indiscreta a Cata-
lunya Ràdio des de fa 20 anys. També 
condueix el programa sobre cinema 
català Sala 33 per a Canal 33.

Lluís Bonet Mujica. 
Destacat crític i es-
criptor especialitzat 
en cinema i televisió. 
El 2008 rep el Premi 
Paco Rabal de Perio-

disme Cultural per l’article El oficio del 
actor: reflexiones inéditas de Fernando 
Fernán-Gómez. Actualment col·labora 
al diari La Vanguardia i a la revista Ti-
meOut.

Toni de la Torre. 
Expert en sèries de 
televisió, col·labora 
habitualment al pro-
grama radiofònic 
El Món a RAC1, de 

RAC1, al suplement de televisió TV-
Manía de La Vanguardia i al programa 
Arucitys de la cadena 8TV.

El Jurat Jove està format per
President:

Luis Larrodera. 
Showman, actor i 
presentador, va de-
butar en el cinema 
de la mà de Santiago 
Segura amb Torrente 

3 i ha participat en el 
film de Jorge Semprún O.F.N.I., entre 
d’altres. El 2008 va rebre el Micròfon 
d’Or com a presentador del programa 
Alta tensión.
Membres:
Alumnes de l’Escola Gaspar Camps
Alumnes de l’IES Joan Mercader

 

Ja es coneixen els membres 
dels jurats del Zoom
Professionals del món audiovisual atorgaran els 
premis de les diverses categories del Festival

dues personalitats del panorama televi-
siu i a una productora.

10 tvmovies competiran pels premis
A la Secció Oficial ZoomTV d’enguany 
es presenten 10 tvmovies a concurs, 
produccions que arriben des d’Alema-
nya, Espanya, Suïssa i França i aspiren als 
premis a la Millor Tvmovie, Millor Guió 
i Millor Director dels Jurat Oficial i als 
guardons de la Crítica i del Jurat Jove.
Els films seleccionats són:
- Cuatro estaciones, de Marcel Barrena 
(Espanya)
- Die Auflehnung, de Manfred Stelzer 
(Alemanya) 
- Die Hebamme - Auf Leben Und Tod, de 
Dagmar Hirtz (Alemanya) 
- El criminal, de Carles Vila (Espanya)  
- La Tueuse, de Rodolphe Tissot (França) 
- Los minutos del silencio, de R. Robles Ra-

GA, es tracta de documental Querida Dª 
Elena, emmarcat dins la nova secció pa-
norama TV, dedicada a les produccions 
televisives de no ficció.
Una altra de les novetats d’enguany és 
al creació del Fòrum de l’espectador in-
fantil en el qual els alumnes d’educació 
infantil veuran i comentaran capítols 
de dos minuts de la sèrie d’animació 
en 3D Zokaboo. També es posen marxa 
les ZoomClass, uns tallers que impar-
tiran professionals de l’audiovisual i de 
l’associació Telespectadors Associats de 
Catalunya. Aquests tallers s’impartiran al 
Teatre de l’Aurora i van dirigits als alum-
nes de l’EMA Gaspar Camps, l’IES Joan 
Mercader i diverses escoles de primària 
de la comarca.
- ZoomClass d’Animació en 3D: els 
creadors de la sèrie Zokaboo i el director 
Toni Garcia, donaran a conèixer el pro-

cés de creació d’una sèrie d’animació 
amb tecnologia 3D.
- ZoomClass d’animació tradicional: 
l’equip tècnic del llargmetratge Cher ami 
farà un taller didàctic del procés de crea-
ció d’animació al més tradicional estil de 
la factoria Disney.
- ZoomClass de Càsting: La directora 
de càsting Sandra Fernández ha escollit 
la figuració de les produccions interna-
cionals rodades a Barcelona, El perfume i 
Vicky Cristina Barcelona per explicar com 
s’organitza un càsting.
- ZoomClass amb un actor/actriu: un 
dels actors o actrius convidats al festi-
val explicarà quines han estat les seves 
vivències en el món del cinema i de la 
televisió.
- ZoomClass taller amb Telespecta-
dors Associats de Catalunya: projecció 
de fragments de pel·lícules i anàlisi de 

continguts.
- ZoomClass Nous models d’animació 
de TV3: l’Oriol Sala Patau, responsable 
de la producció de programes d’entre-
teniment, culturals i infantils de televi-
sió de Catalunya, presenta el ventall de 
produccions d’animació que TV3 està 
treballant.

El Zoom didàctic
El Zoom didàctic és l’espai dedicat als 
més petits, on es projecta un film dirigit 
als centres escolars. Enguany es pro-
jectarà la pel·lícula Cher ami, de la pro-
ductora d’animació Acció, Televisió de 
Catalunya i Digital Dreams Films i Mes-
films, basada en una història real d’uns 
coloms missatgers en plena primera 
Guerra Mundial.

“Cher ami” serà la pel·lícula projectada en el Zoom didàctic
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MÚSICA / LA VEU
Totes aquelles persones interessades 
en assistir al concert Esquirols XXI, que 
es farà el dissabte 16 d’octubre, a les 11 
de la nit, a La Sala d’Igualada, ja poden 
adquirir de forma anticipada les seves 
localitats.
Ho poden fer als establiments Posa’l 
Disc, Discs Fantasia, Cal Ble, La Sala, 
Events, d’Igualada. També es poden ad-
quirir telefonant al 609394628 o fent un 
ingrés a al compte d’UNNIM núm. 2074-
0028-60-3349886483, indicant el nom 
(caldrà portar el DNI i el comprovant 
d’ingrés el dia del concert.
El preu de les entrades és de 10 euros 
(anticipada) i 13 euros (el mateix dia del 
concert). L’aforament és limitat. Els me-
nors poden assisir al concert, acompa-
nyats dels seus pares, mares o tutors.

Homenatge a les cançons d’Esquirols
Les cançons d’Esquirols han passat a for-
mar part tant de l’imaginari col·lectiu de 
diverses generacions. Cançons com Ar-
rels o Fent camí han passat a formar part 
del cançoner d’un temps i d’un país. Ara 
podrem tornar a escoltar-les (i cantar-
les) el proper dissabte 16 d’octubre a la 
Sala d’Igualada, en el concert d’home-
natge Esquirols XXI, que oferirà Sciurus.
El grup Sciurus recupera les cançons 

d’Esquirols amb la voluntat de fer-les so-
nar tal com el grup les va deixar enregis-
trades i respectant-ne els arranjaments 
originals. Els llegendaris Esquirols (Oso-
na-Bages 1973-1985) van conrear un es-
til proper al folk i amb una  evolució que 
els portà a prop de la cançó d’autor: crí-
tics i compromesos amb el país, la seva 
gent i la seva evolució com a poble.
Formats a principis dels anys setanta, 
amb Franco encara viu, els Esquirols 
van irrompre en el panorama folk del 
país amb unes cançons que, nascudes 
en l’excursionisme, aviat van esdevenir 
himnes compromesos.
Esquirols van editar sis discs: Cants al 
vent’ el 1973; Fent camí, el 1975; Colze 
amb colze, el 1976; Licor d’herbes bones, 
el 1978; Torna, torna Serrallonga, el 1980; 
i Com un anhel, el 1982 i un setè treball, 
que roman inèdit, El comte Arnau.
Al llarg d’aquests 25 anys sense les veus 
de Joan Crosas, Joan Vilamala, Dolors 
Roca, Josep Casadesús i Ramon Estrada 
dalt l’escenari, han sorgit diverses inicia-
tives d’homenatge al grup, alguna d’elles 
demanant, fins i tot, el seu retorn.
El dissabte 16 d’octubre, a les 11 de la nit, 
a La Sala, Igualada acollirà una d’aques-
tes propostes: un concert d’homenatge 
i record de les cançons d’Esquirols... que 
no han marxat mai.

Ja es poden adquirir les entrades 
per al concert Esquirols XXI

LLIBRES / LA VEU
L’escriptor Emili Teixidor va trobar-se di-
jous passat amb els lectors de dos clubs 
de la Biblioteca Central d’Igualada per 
comentar amb ells Pa negre, una novel·la 
que ha estat portada al cinema i que ha 
obtingut un gran èxit de públic i crítica 
en el darrer Festival de Cinema de Sant 
Sebastià, guanyant la Concha de Plata. 
Teixidor va parlar amb els assistents de la 
seva experiència tan positiva en aquest 
prestigiós certamen i va descobrir que la 
pel·lícula, com la novel·la, acaba parlant 
d’Igualada.
I és que Igualada és un dels escenaris de 
la novel·la de Pa negre, un relat ambien-
tat en la postguerra i en l’àmbit rural de 
la Catalunya central i que té molt de la 
pròpia història personal de l’autor, que 
coneix la ciutat i també Santa Margari-
da de Montbui, “on vaig passar un any 
quan era adolescent”, va dir. La tertúlia 
amb l’autor va transcórrer de forma molt 
amena i entretinguda i tant ell com els 
assistents van gaudir d’allò més. I és que 
Teixidor recull a la seva novel·la unes vi-

vències amb les quals els lectors s’han 
sentit molt identificats, tal com li van fer 
saber.
La vetllada amb Emili Teixidor va aple-
gar una quarantena de persones i va ser 

possible gràcies a la col·laboració de la 
Institució de les Lletres Catalanes, una 
entitat que ja va facilitar, fa uns dies, la 
visita de l’escriptor Lluís-Anton Baule-
nas.

Emili Teixidor recorda els temps de la 
postguerra amb els lectors de la Biblioteca 

POESIA / LA VEU
Paranoia Accions ha organitzat dos actes 
per aquest cap de setmana on diferents 
anoiencs seran protagonistes recitant a 
dos grans escriptors catalans: Salvador 
Espriu i Joan Maragall. 
En commemoració dels 25 anys de la 
mort de Salvador Espriu, el divendres 
8 d’octubre, 2/4 de 8 del vespre, Biblio-
teca Central, quinze anoiencs llegiran a 
Salvador Espriu, amb acompanyament 
al piano de Ramon Enrich. Aquest acte 
es completa amb l’exposició “Primera 
història d’Espriu”, a la Biblioteca Central 
d’Igualada, de l’1 al 30 d’octubre.
I diumenge 10 d’octubre a les 12 del 
migdia a la Capelleta de la Mare de Déu 
de Montserrat (al costat de la llibreria 
Llegim), Quinze anoiencs llegiran Joan 

Maragall, en commemoració de 150 
anys del naixement de Joan Maragall. Es 
faran altres lectures semblants en dife-
rents llocs de Catalunya el mateix dia.
Aquest acte, igual que el primer, es com-
pleta amb plafons en aparadors de la 
ciutat amb poemes dels autors sobre 
els quals es faran activitats durant els 
mesos d’octubre i novembre: Salvador 
Espriu, Joan Maragall, Màrius Torres i 
Rosa Leveroni.

Entitats participants:
anoiadiari.cat, Ateneu Igualadí, Aqua-
lata, Biblioteca Central d’Igualada, Fun-
dació Joan Maragall, Hot blues, Llegim 
Llibreria, Òmnium Cultural, Poesia Viva, 
Teatre de l’Aurora i Escucurucuc Edici-
ons. 

Paranoia Accions organitza dos 
actes dedicats a Espriu i Maragall

POESIA / LA VEU
La Biblioteca Central d’Igualada mos-
trarà al públic una tria de les cartes in-
èdites que l’escriptor Salvador Espriu va 
escriure a Josep Romeu i Figueras, i que 
l’erudit anoienc va cedir a la Biblioteca 
en morir. Aquests són alguns dels docu-
ments que es podran veure a l’exposició 
“Primera història d’Espriu”, amb què la 
Biblioteca ret un homenatge al poeta, 
coincidint amb el 25è aniversari de la 
seva mort. La mostra, que compta amb 
la col·laboració del Centre de Documen-
tació i Estudi Salvador Espriu d’Arenys 
de Mar, es podrà visitar al vestíbul du-
rant tot el mes d’octubre. 
Al costat d’aquests documents el visi-
tant trobarà una mostra representativa 
de les obres de l’escriptor que es troben 
al fons de la Biblioteca. Salvador Espriu 
va cultivar diversos gèneres literaris 
com la poesia, el teatre i la novel·la cur-
ta. És, però, en el camp de la poesia on 
va deixar una petjada més important, 
amb títols com Cementiri de Sinera, que 
palesa els sentiments del poeta davant 
un poble i un país sacsejat per la guerra, 
i La pell de brau. En teatre, destaca Prime-

ra història d’Esther, una obra que adapta 
de forma grotesca el mite bíblic al món 
de Sinera, nom fictici amb què l’autor 
va designar la vila d’Arenys de Mar, on 
passava llargues temporades. Entre els 
llibres exposats destaquen algunes pri-
meres edicions de valor singular.
A més de l’exposició, la Biblioteca acolli-
rà un recital poètic, on quinze persones 

La Biblioteca mostra documents inèdits de 
Salvador Espriu 

posaran veu a quinze poemes d’Espriu. 
La presentació anirà a càrrec de Jau-
me Farrés Cobeta i la música de piano 
d’acompanyament serà interpretada per 
Ramon Enrich. Aquesta vetllada es farà 
el divendres, 8 d’octubre, a 2/4 de 8 del 
vespre, i compta amb la col·laboració de 
l’entitat Paranoia Accions.

Emili Teixidor va ser a la Biblioteca Central

L’exposició es pot veure al vestíbul de la Biblioteca

Passeig Verdaguer 55, local 4
08700 Igualada - Tel. 93 803 05 90
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CLUB DE LECTURA INFANTIL. “PA-
PARRA”
- Igualada
Paparra és una gateta d’angora 
preciosa que somia amb dur una 
vida de princesa però no sap les 
peripècies que li esperen.
Tertúlia de nens i nenes a partir 
de 8 anys que han llegit el mateix 
llibre
Avui divendres, a 2/4 de 7 de la tarda 
a la Biblioteca Central d’Igualada.

QUINZE POEMES DE SALVADOR 
ESPRIU
- Igualada
Salvador Espriu és un dels poetes 
catalans més importants. Com a 
mostra de reconeixement-home-
natge, quinze persones llegiran 
una selecció de quinze poemes 
de l’autor amb acompanyament 
musical.
Avui divendres, a 2/4 de 8 de la tarda 
a la Biblioteca Central d’Igualada.

CINECLUB
- Igualada
Nova sessió cinematogràfica amb 
la projecció de la pel·lícula “Soul 
Kitchen”.
Avui divendres, a 2/4 d’11 de la nit al 
teatre municipal l’Ateneu

CLUB DE LECTURA
- Carme
Trobada del club de lectura.
Avui divendres, a 2/4 9 del vespre al 
Casal de Carme

COMEDY CLUB. EVA CABEZAS
- Igualada
Una gran de la comèdia. Una noia 
que no apareix en portades roses, 
però que la seva foto de comunió 
presideix amb orgull el menjador 
de casa seva. Un humor al “límit” 
del normal.
Avui divendres, a les 12 de la nit a La 
Sala.

CLUB DE LECTURA I CINEMA
- Piera
Comentari i debat de la versió ci-
nematogràfica de la novel·la “El 
turista accidental”, d’Anne Tayler..
Avui divendres, a 2/4 de 7 de la tarda 
a la biblioteca de Piera

CINEMA DE LA GENT GRAN
- Els Hostalets de Pierola
L’Associació de la Gent Gran pro-
grama la projecció de la pel·lícula 
“Las vueltas de la vida”.
Avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda 
a l’Auditori Cal Figueres.

DISSABTE 9

XERRADA I EXPOSICIÓ
- A Igualada
Xerrada i exposició sobre què fan 
les entitats de lleure igualadines 
per millorar Igualada i rodalies: 
cams de treball, recuperació de 
camins...
Dissabte, 2/4 de 7 de la tarda a La 
Kaserna.

ENTREGA PREMIS 1r. CONCURS 
DE FOTOGRAFIA
- A Igualada
Es donaran a conèixer els guanya-
dors del I Concurs de fotografia 
del Punt Municipal d’Informació 
Juvenil relacionat amb el projecte 
“Campi qui pugui”
Dissabte, 2/4 de 8 de la tarda a La 
Kaserna.

TEATRE. “LOVE& MARRIAGE”
- A Piera
El grup de teatre S’Attic de Mana-
cor presenta “Love & marriage” al 
Concurs de Teatre Amateur Vila de 
Piera.
Dissabte a 1/4 d’11 de la nit a la sala 
del Teatre Foment de Piera.

SOPAR-BALL
- Carme
Sopar-ball amb Bartomeu i Sheila.
Dissabte, a 2/4 de 10 del vespre al 
Teatre de Carme

CAMINADA NOCTURNA
- Carme
Caminada nocturna infantil fins a 
Collbàs
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre des del 
Casal de Carme

DIUMENGE 10

RUTA URBANA DE PATRIMONI EN 
SEGWAY
- A Igualada
Cada segon diumenge de mes el 
Museu proposa aquesta ruta a so-
bre un segway acompanya de gui-
es monitors de l’empresa.
Diumenge 2/4 de 12 del matí desdel 
Museu de la Pell d’Igualada i Co-
marcal de l’Anoia.

TEATRE. “ELS GATS”
- A Calaf
Dins el Concurs de teatre l’elenc 
Mala Sang de Canovelles presenta 
l’obra “Els gats”, basada en textos 
de Tenesse Williams.
Diumenge a les 6 de la tarda al Ca-
sal de Calaf.

BALL
- Piera
Ball de tarda, obert a tothom amb 
entrada lliure.
Diumenge a 2/4 de 8 de la tarda al 
Foment de Piera

CONCERT DELS AMICS DE LA MÚ-
SICA
- Els Hostalets de Pierola
Concert de cant líric dins els cicle 
de músiques 2010, amb Marc Sala, 
tenor; Darryl Taylor, contratenor; 
Ruth Nabal, soprano i Elena Bayo 
al piano.
Diumenge a les 7 de la tarda a l’au-
ditori Cal Figueres.

BALL A CAL PONET
- Capellades
Ball de tarda amenitzat pel Duo 
Amor.
Diumenge a les 6 de la tarda a Cal 
Ponet.

DILLUNS 11

NIT DE MÚSICA
- A Igualada
Vine de festa el dilluns que el di-
marts és festiu. Música amb Toni 
Fàbregas i Ricard Latorre.
Dilluns a les 12 de la nit a La Sala.

DIMARTS 12

SARDANES
- A Igualada
Ballada de sardanes a càrrec de la 
Cobla Lluïsos de Taradell, organit-
zada per l’Agrupació Sardanista 
d’Igualada.
Dimarts, a 2/4 de 8 del vespre al 
Parc de l’Estació vella.

DIMECRES 13

ON VAN ELS DINERS DE COOPE-
RACIÓ?
- A Igualada
Dins del programa Octubre Soli-
dari, cinc entitats explicaran els 
seus projectes de cooperació amb 
el Tercer Món.  
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

PANTALLA OBERTA
- A Igualada
Projecció de la pel·lícula “Mutan-
tes alienígenas” de Bill Plymouth.  
Dimecres a les 8 del vespre a la Sala 
de socis de l’Ateneu Igualadí.

CONTES A CAU D’ORELLA
- Piera
Nova versió de l’hora del conte en 
petit format. En aquesta ocasió, el 
conte té per nom “El peix irisat”.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bi-
blioteca de Piera.

DIJOUS 14

SARSUELA “LA VIUDA ALEGRE”
- A Igualada
A càrrec de la companyia Lírica de 
la Ciutat Comtal. Cèlebre opereta 
en tres actes del mestre austríac 
Franz Léhar.  Organitzat pel Club 
60 Unnim.
Dijous a les 5 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

POEMS&BLOGS. POETES A LA 
XARXA
- Piera
Un petit tast de 33 poetes i poe-
tesses d’arreu de Catalunya, entre 
els quals s’inclou la pierenca Jose-
pa Ribera Vallès.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca de Piera.

CAFÈS AMB HISTÒRIA
- Òdena
Nova sessió dels cafès amb his-
tòria que tractarà del tema “Con-
dicions de la vida de la població 
immigrada als anys 50-60”.
Dijous a 2/4 de 6 de la tarda al Cen-
tre cívic del barri de Sant Pere.
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EXPOSICIONS

OLIS
- Manuel Perera
Homes captivats per la naturale-
sa, integrats en la seva essència 
masculina i femenina. Homes en 
plenitud.
Del 24 de setembre al 14 d’octubre, 
a la Sala d’exposicions de l’Ateneu 
Igualadí.

TIM KAT
- Fotografies de Sebastià Caus
Tim Kat representa tota l’espiri-
tualitat religiosa ortodoxa que té 
el seu màxim esplendor el dia 19 
de gener a la festa de l’Epifania.
Del 6 al 29 d’octubre, a la sala de 
l’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps.

30 ANYS AL SERVEI DEL SILENCI
- Xavier Pedraza i Jordana
Breu recorregut per l’obra pictò-
rica a l’oli al llarg de 30 anys que 
ha viscut com a dimensió del co-
neixement silenciós, més enllà 
del jo.
Del 29 de setembre al 17 d’octubre, 
a la Sala Municipal d’Exposicions.

OLIS. 
- De Josep Crivillers
L’autor ens mostra una selecció 
d’olis sobre tela dels racons i pai-
satges que més l’han captivat, 
que van des de l’ermita de Sant 
Jaume Sesoliveres fins a les illes 
Cyclades de Grècia.
Del 18 de setembre al 9 d’octubre a 
la sala d’exposicions La Talaia del 
Centre Cívic de Fàtima.

DIBUIXOS, CARICATURES I CÒ-
MICS. 
- Antoni Raja  i Enrich

L’il·lustrador igualadí mostra 
una selecció de dibuixos de 
còmics, caricatures, cartells, 
il.lustracions... que s’han realitzat 
sobre cartrolina o paper i utilit-
zant diferents tècniques.
Fins al 30 d’octubre, al punt de lec-
tors de la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

PRIMERA HISTÒRIA D’ESPRIU. 
Salvador Espriu és un dels escrip-
tors més significatius de la post-
guerra i un dels poetes catalans 
més importants. La Biblioteca 
vol retre-li un homenatge tot 
presentant les seves obres i mos-
trant algunes cartes inèdites que 
conserva.
De l’1 al 30 d’octubre al vestíbul de 
la Biblioteca central d’Igualada.

NOVAK. DISSENY, MODA, PUNT. 
1963-2003. 
Una selecció de les confeccions 
més celebrades, esbossos, pa-
trons i catàlegs reunits en una 
exposició dedicada a mostrar la 
creativitat d’una de les indústries 
de punt més innovadores d’Igua-
lada.
Del 2 al 24 d’octubre al Museu de 
la Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia.

PINTURA
- Pau Corcelles
Espais, paisatges, racons, raco-
nets, entorns que li són molt pro-
pers i estimats. Així doncs aques-
ta exposició proposa compartir 
aquesta estimació per aquests 
indrets amb tots vosaltres.
De l’1 d’octubre al 10 del desembre 
a la Saleta de l’Ateneu.

MÚSICA / LA VEU
Enguany, després de participar un any 
més a les Barraques de la Festa Major i 
recentment al Correllengua, una qua-
rantena de joves es tornen a trobar per 
començar el nou curs ple d’activitats 
com els tradicionals concerts de Nadal i 
de Sant Jordi, caps de setmana de tre-

ball, intercanvis amb altres corals, Cara-
melles nocturnes, etc.
El dia 1 d’octubre va començar el nou 
curs de la Coral Juvenil Xalest obert a 
qualsevol jove de 15 a 30 anys. Els as-
saigs seran cada divendres de 2/4 de 9 a 
2/4 d’ 11 del vespre a l’Ateneu Igualadí. 

Inici de curs de la coral 
juvenil Xalest



Un arsenal de serveis 
per a millorar la vida de la Gent Gran

La matriculació es pot 
realitzar fins el 4 de juliol 
amb un descompte del 
10% sobre el total
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Es calcula que els majors de 65 anys son 
aprop del terç de la població de Catalu-
nya. La dada que podria ser presentada 
com un  problema no ho és tant si tenim 
en compte que actualment les persones 
entre 65 i 75 anys d’edat presenten, en 
general, un magnific estat de forma i son 
lluny de ser considerat ancians.
L’allargament progressiu de l’esperança 
de vida i una millora en els habits ali-
mentaris i de costums, fan que el nostre 
cos tardi mes en envellir i consequent-
ment es retardi mes l’entrada en el que 
fins fa poc s’anomenava tercera edat i 
que ara coneixem com a Gent Gran.
Amb tot no hi ha dubte que la població 
de persones grans creix i amb aquest 
creixement també augmenta la deman-
da de serveis especialitzats en persones 
grans que, per viure soles, per tenir al-
gun tipus de dependencia o per simple 
comoditat, els es mes fàcil contractar 
serveis que procurarsel’s ells mateixos.
La societat catalana i per extensió l’ano-
ienca, es preocupa i molt pel benestar 
de les persones grans i procura que cada 
vegada hi hagi mes serveis disponibles.

Serveis d’atenció domiciliària
Els serveis d’atenció domiciliària són un 
conjunt d’accions i recursos que es duen 
a terme a la llar de les famílies en situ-
ació de manca d’autonomia personal, 
dificultats o problemàtiques familiars 
especials. Amb aquestes accions, es vol 
mantenir les persones en el seu medi en 
les millors condicions de vida el màxim 
de temps possible.

Ajut a la llar
És un servei que té per objectiu cobrir 
les necessitats bàsiques i de relació de 
les persones, donant-los l’ajut neces-
sari perquè desenvolupin les activitats 
pròpies de la vida diària i procurant que 
totes les accions promoguin, en la me-
sura que sigui possible, l’autonomia i 
les capacitats dels usuaris. El presta una 
persona professional del treball familiar.
Hi tenen dret les persones de 65 anys 
i més grans, les persones amb alguna 
disminució i les famílies amb dificultats 
econòmiques i amb menors al seu càr-
rec.
Tele alarmes

La tranquil·litat a casa de les persones 
grans és una prioritat de l’Ajuntament. 
Per això, les persones amb disminució 
o en situació de risc poden disposar, a 
casa seva, d’un aparell telefònic connec-
tat a una central de recepció de senyals 
d’emergència que permet obtenir ajuda 
immediata i específica.
Hi tenen dret les persones de 65 anys 
i més grans, les persones amb alguna 
disminució i les famílies amb dificultats 
econòmiques i amb menors al seu càr-
rec.

Reforma d’habitatges
És un servei d’adequació de les condici-
ons bàsiques d’habitabilitat al domicili 
de persones grans: se suprimeixen les 
barreres arquitectòniques, es condicio-
nen les instal·lacions d’aigua, electrici-
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Av. Andorra, 8 · 08700 IGUALADA · Tel. 93 804 24 27 · vives.singla@cofb.net

Ajudes a la mobilitat i vida diària - Cadires de rodes - 
Carrutxes - Llits articulats - Grues - Ortopèdia a mida - 
Plantilles a mida - Pròtesis mamàries - Material antiescares

Novetat

transformem la teva cadira de 

rodes en elèctrica per només 

900€ 

ortopèdia E. VIVES SINGLA

tat, fusteria, vidreria, pintura, etc., s’eli-
minen humitats, es renoven els aparells 
sanitaris, el mobiliari deteriorat, entre 
altres serveis.
Hi tenen dret les persones de 65 anys 
i més grans amb mancances en l’auto-
nomia funcional o social, persones amb 
disminució, amb recursos econòmics 
insuficients i les persones a qui la seva 
família no pot atendre.

Menjars a domicili
Diàriament, es proporciona un àpat ca-
lent, complet i equilibrat a les persones 
grans que ho necessiten i no poden ser 
ateses per la seva família o desplaçar-se 
a un menjador.
Hi tenen dret les persones de 65 anys i 
més grans o que tenen mancances en 
l’autonomia, amb recursos econòmics 
insuficients, que no poden ser ateses 
per la seva família i que no es poden 
desplaçar a un menjador.
A l’Anoia Caritas interparroquial te un 
servei de manjars a domiciuli per a les 
persones amb pocs recursos economics 
pero que viuen en el seu propi domicili. 
Es un servei atés per voluntaris.

Neteja al domicili
Professionals especialitzats procuren 
una neteja de xoc o periòdica a l’interior 
de l’habitatge de persones grans, perso-
nes amb disminució i també de famílies 
amb dificultats econòmiques amb me-
nors al seu càrrec, perquè puguin man-

tenir una nivell de vida digne.
Hi tenen dret les persones de 65 anys 
i més grans, les persones amb alguna 
disminució i les famílies amb dificultats 
econòmiques i amb menors al seu càr-
rec.
Si es vol contractar aquest tipus de ser-
vei sempre es recomanable fer-hoi a 
travès sd’alguna de les entitats dedica-
des a les persones ggrans, ja que si ho 
fem pel nostre compte, sobretot si no 
coneixem bé a la persona o persones 
que entraran a casa nostra a netejar, ens 
podriem trobar que netegessin mes del 
compte i ens desapareguessin diners u 
objectes de valor que a ben segur tenim 
per casa.
Qualsevol de les entitats anoienques de-
dicades a la atenció a les persones grans, 
disposa d’un llistat de persones de tota 
confiança -i amb una gran dosi de voca-
ció de servei- que ens faran un fantastic 
servei sense disgustos. Al mateix temps 
que en ser empreses especialitzades ens 
facilitaran persone sperfectament pre-
parades per a la feina que requereixi la 
nostra llar i la nostra situació personal.

Bugaderia
Aquest servei renta la roba dels usuaris, 
quan això sigui més rendible que instal-
lar una rentadora al domicili. Habitual-
ment es presta com a complement d’un 
altre servei d’atenció domiciliària, amb 
la finalitat que aquest sigui més eficaç.
Hi tenen dret les persones de 65 anys i 

més grans, les persones amb alguna dis-
minució i famílies amb dificultats econò-
miques i amb menors al seu càrrec.

Parament a la llar
És un servei que consisteix a prove-
ir les llars de les eines necessàries per 
evitar-ne el deteriorament (compra de 

productes de neteja, compra de petits 
electrodomèstics, etc). Habitualment es 
presta com a complement d’un altre ser-
vei d’atenció domiciliària, amb la finali-
tat que aquest sigui més eficaç.
Hi tenen dret les persones de 65 anys 
i més grans, les persones amb alguna 
disminució i les famílies amb dificultats 

econòmiques i amb menors al seu càr-
rec.
Aquesta es una relació de serveis per a 
les persones grans que ofereixen les en-
titats publiques o privades de l’Anoia.
Son un  conjunt de serveis que ens han 
de permetre mantenir una vida digna a 
totes les edats.

El conjunt de serveis publics o privats
de l’Anoia, asseguren una bona atenció  
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Hi ha una antiga dita catalana que diu: 
Caldera vella, o bony o forat. I segura-
ment que no li manca raó a la dita, pero 
el que pot ariar es el concepte de vell. 
Quan una caldera te bonys o forats?
Depen sempre de la qualitat de l’aparell 
i del manteiment que se li hagi fet du-
rant la seva vida.
Igual ens passa a les persones. Si som 
capaços de mantenir una vida sana en 
habits alimentaris i costums, el nostre 
cos respondrà sempre molt millor que si 
ens deixem estar, mengem tant com vo-
lem i sense mirar quin tipus d’aliments 
ingerim.
Les persones grans, sobretot les dones, 
tenen un gran aventatge pel que fa als 
habits alimentaris ja que normalment 
la seva cultura gastronomica es bastant 
mes sana que la de les noves genera-
cions. Tot i aixó la globalització ens ha 
portat nous productes de la terra, nous 
farmacs, fruites tropicals que no conei-
xiem.... tot un  arsenal de productes que 
ens poden aportar vitamines i anti oxi-
dants que ens mantindran el cos mes 

Vida i alimentació sana
per a allargar el benestar

àgil i despert.

Tres cops al dia
Poques coses fem a la vida que tinguin 

tanta trascendència com l’alimentació, 
no endebades mengem un minim de 
gtres cops al dia. Sii som capaços d’or-
denar les nostres ingestes cada dia a les 

mateixes hores i combinem el consum 
de vegetals, peix, carn, productes làctics, 
fruites i algun que altre complement vi-
taminim especific per al nostre estat. els 

bonys de la caldera tardaran molt mes 
en apareixer.
Pensem que si hem estat capaços d’ad-
quirir habits alimentaris saludables es 
com si ens prenguessim una medicina 
tres cops cada dia i sempre en les dosis 
mes ajustades.
I no compàrarem pas una dosis de fàr-
macs amb l satisfacció que ens pot do-
nar un bon plat a la taula.
Hi ha coses que les persones grans ja 
saben, com per exemple que cal menjar 
amb calma, sense televisió que ens alteri 
i mastegant molt bé els aliments.
Les persones grans també poden ense-
nyar a les noves generacions a menjar 
molt millor, perque ningú com les per-
sones grans per a coneixer el valor de les 
verdures, els llegums, l’oli d’oliva verge... 
i tot amb el seu punt just de cocció.
Una bona alimentació no solsament ens 
allargarà la vida, sinó que ens mantindrà 
sempre amb molt bona salut, que es el 
mateix que dir amb molta qualitat de 
vida per a disfrutar-la sempre.
 



Hipoteca inversa 
quan la propietat ens assegura el benestar

La constitució d’un 
sistema d’hipoteca 
inversa ens permet 
disfrutar d’una pensió 
suplementària a càrrec 
de la vivenda habitual 
que el banc es quedarà 
o vendrà pel valor que 
consideri oportú quan 
faltin els propietaris 
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Hi ha moltes situacions de persones 
grans que tenen una pensió insuficient 
per a viure sense angoixes. En canvi si 
volen obtenir alguna mena d’ajut pu-
blic es troben que en ser propietaris 
de l’inmoble on habiten o disposen 
d’alguna finca de valor, amb indepen-
dencia del rendiment economic que li 
puguin treure, habitualment l’adminis-
tració es limita a denegar l’ajut, sense 
pensar que viure en una finca que en 
aquest moment pot tenir un alt valor, 
no garanteix a ningú ingressos. 
Una sol·lució es, naturalment, vendre 
l’habitatge i trasllardar-se a un altre de 
mes petit o situat en una zona menys 
cara de la mateixa ciutat o en una altra 
població.
Aixó pero comporta un desarrelament 
que no sempre es convenient.
La banca ha creat un tipus de prestec 
personal mitjançant el qual l’entitat 
ens dona un tant cada mes que quan 
nosaltres faltem es rescabalarà amb la 
propietat de la finca en questió.

Que es l’hipoteca inversa?
La Hipoteca Inversa és un préstec o crè-
dit amb garantia hipotecaria concedit 
per un Banc, una Caixa d’Estalvis o una 
Companyia Asseguradora, mitjançant 
el qual el propietari de l’habitatge, ma-
jor de 64 anys o afectat de dependèn-
cia severa o gran dependència, obté 
una renda periòdica o única, fins a un 
import màxim determinat per un per-
centatge del valor de taxació actual de 
l’habitatge, sense que el deute pugui 
ser-li exigit fins la defunció del propie-
tari o del darrer beneficiari.
La Hipoteca Inversa es regula per la 
Disposició Addicional Primera de la Llei 
41/2.007 de Regulació del Mercat Hipo-
tecari del 7 de desembre de 2.007.
La Hipoteca Inversa es pot sol·licitar per 
a la Residencia Habitual o la Segona Re-

sidència.
El Crèdit de la Hipoteca Inversa pot per-
metre disposar d’una quantitat inicial, 
complementaria a la renda mensual.
La Hipoteca Inversa permet llogar l’ha-
bitatge, obtenint així un doble ingrés 
mensual (Renta Hipoteca Inversa + Llo-
guer).

Existeixen dues opcions bàsiques d’Hi-
poteca Inversa:
a. La Hipoteca Inversa Temporal en la 
que, a l’assolir una determinada edat es 
deixa de disposar de la renda mensual i 
el deute segueix generant interessos.

b. La Hipoteca Inversa Vitalícia, en la 
que es subscriu una assegurança de 
rendes vitalícies (ARV) i el propietari se-
gueix percebent una renda fins el mo-
ment de la seva defunció. L’import de la 
renda mensual en aquest cas és inferior 
a la Temporal.

Actualment, més de 20 Entitats oferei-
xen productes de Hipoteca Inversa, al-
gunes d’elles oferint fins a 4 modalitats 
diferents del producte.
Les Entitats que concedeixen Hipote-
ques Inverses tenen l’obligació d’oferir 
Assessorament Independent als Clients 
abans de contractar-la.

Que passa amb els hereus?
Doncs que a l’hora d’heretar la finca, 
heredaran també el deute que haurem 
generat amb l’entitat bancària que ens 
hagi estat pagant l’hipoteca inversa.
L’aventatge de l’hipoteca inversa es que 
el podem contractar sense demanar 
permís a ningú i manntenim sempre la 
propietat del nostre habitatge. Si op-
tem per vendre’l nomès cal deduir de 
l’import de la venda, el deute generat 
amb l’entitat.

Algunes ofertes disponibles
Existeixen diverses entitats que estan 
oferint un producte de renda mensual 
per mitjà del seu habitatge o Hipoteca 
Inversa a Catalunya. Aquestes en són 
algunes que oferim a tall informatiu. 
Les entitats han anomenat en castellà 
els seus plamns respectius d’hipoteca 
inversa en qualsevol de les seves vari-
ants.
Jubilarse en casa: assessorament inde-
pendent a l’hora de contractar una hi-
poteca inversa 
Plansenior: assessorament financer per 
a gent gran
Caixa de Terrassa: pensió Hipotecària.
Caixa de Sabadell: pensió Habitatge

Vitalicio Assegurances: renda Vitalícia 
Immobiliària
Óptima mayores: entitat dedicada a la 
gent gran.

No es necessari pero en casos de molta 
confiança familiar es convenient que 
les persones grans s’assesorin amb llur 
familia abans de signar una hipoteca 
inversa.
DSi els futurs herreus coneixen la rea-
litat, sempre sabran millor a que ate-
nir-se. Es clar que si les persones grans 
volen prendre una  decisió estan per-
fectament legitimats per a fer-ho amb 
total llibertat. 

S’inclou:

- Esmorzar, dinar, berenar i sopar    - Control Mèdic   - Psicòleg (Tallers de Memòria) 
- Fisioterapeuta (Rehabilitació)   - Educadora social  - Terapeuta ocupacional 
- Treballadora social (Gestió d’ajudes)   - Activitats sòcio-culturals 

C. Sant Francesc d’Assís, 19 
      08700 Igualada 
Tel. 93 805 21 37 

C. Folch i Torres, 52
       08784 Piera
Tel. 93 778 81 09 

al MES, TOT inclòs

CENTRE DE DIA
495 €



Tothom està d’acord en que el millor 
lloc on podem viure les persones es 
a casa nostra. Sobretot les persones 
d’edat que necessiten sentir-se segures 
i comodes.
Per aixó hio ha un seguit de serveis 
d’atenció a le spersones grans que els 
eprmeten seguir en el seu domicili la 
major part de la seva vida.
Hi ha moments peró en que requerei-
xen una atenció gairebé constant i aixó 
es molt carregós física i econòmica-
ment per a la familia o la persona que 
te cura de la persona gran.
Per aquests casos existteixen els cen-
tres de dia. Son espais on la persona 
gran està atesa durant dotze hores i els 
seus cuidadors poden dedicar-se a al-
tres tasques que necessiten dedicar-se.
Els Centres de Dia son los de trobada 
on les persones es poden reunir en un 
entorn agradable, atés per personal sa-
nitari competent. Reben l’atenció higi-
enica i sanitària que el seu estat reque-
reixi, poden fer exercicis de lectura, de 
memoria, manualitats i qualsevol altra 
cosa que els mantingui vius i ocupats.

Centres de dia
Un descans diari per als cuidadors

Centres de dia especialitzats 
Entre la variada oferta de Centres de 
Dia que hi ha a l’Anoia, en trobem tam-
bé d’especialitzats en determinades 
dependencies com l’alzehimer i les de-
mencies senils.
Son centres on nomès hi van le sperso-
nes afectades perque requereixen unes 
atencions especials i especifiques. En 
aquest moment comencen a haver-hi 
farmacs que retarden l’evolució de les 
malalties degeneratives mentals, pero 
nomès ho retarden.
Els exercicis de memoria també aju-
denm a mantenir el tó i l’agilitat men-
tal, pero també durant uns espais de 
temps determinats que, sortosament, 
cada vegada son mes llargs, gracies als 
avenços de les tecniques curatives.

Els centres de dia, publics o privats, son 
un excelent esppai per a tenir cura tem-
poralment, pero cada dia, de les perso-
nes que vivint en el seu domicili, neces-
siten unes hores d’atenció per a que els 
seus cuidaros descansin i les persones 
usuaries del servei puguin rebre l’aten-

ció sanitària que requereixen.
A l’Anoia hi ha molts i excelents Centres 

de Dia amb personal molt preparat i 
amb totes les garanties d’una atenció 

acurada i de qualitat.
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. Higienes personals
. Acompanyaments

. Control de medicació
. Nits a domicili i hospital

. Atenció a la llar

Tel. 93  804 10 94

Més de 10 anys al seu servei

Institut Català de Retina
Centre col·laborador

CENTRE OFTALMOLÒGIC
DR. ASENSI

• OFTALMOLOGIA GENERAL I INFANTIL
• CIRURGIA, CATARACTES, RETINA, GLAUCOMA.
• CIRURGIA REFRACTIVA, (MIOPIA, ASTIGMATISME).
• LÀSER

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel./Fax 93 804 29 00 - 08700 IGUALADA



Mn. Jaume Serra pren 
possessió com nou canonge de 
la Seu de Manresa
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ESGLÉSIA / LA VEU
El nou curs escolar ja està en marxa. Un 
bon moment per oferir als nostres nois 
i noies, també als adults, un espai de 
reflexió i diàleg, en petit grup, per pre-
guntar-nos sobre la fe, sobre l’Església, 
sobre el sentit de la nostra vida.
De quines edats parlem, per iniciar el 
camí de la confirmació?
· Pot ser als 14 anys o més, quan els nois i 
noies comenceu el segon cicle de ESO
· Pot ser, també, entre els 12 i els 14 anys, 
en començar el primer cicle de ESO

Com apuntar-vos als grups de confir-
mació?
· A la pròpia escola, si sou un grupet de 
nois i noies interessats a fer-vos pregun-
tes i a plantejarvos personalment la fe. 
Contacteu amb el responsable de pas-
toral de l’escola i segur que trobareu el 
lloc i el moment més adients, amb algú 

amb experiència que us pugui acompa-
nyar en aquest camí. Tots els nois i noies 
a partir de 3r d’ESO, poden preparar-se 
per rebre la Confirmació a les escoles 
religioses: Maristes, Montclar, Mestral i 
Escola Pia, i també a la Parròquia.
Igualment els joves i adults que encara 
no han sigut confirmats, poden inscriu-
re’s per fer la deguda catequesi.
· A la vostra Parròquia, deixant el vostre 
nom i telèfon, i llavors ja contactarem 
amb vosaltres per concretar el grup, qui 
us pot acompanyar, quan us trobareu, 
etc.
· No oblideu que, a més de l’escola, que 
us transmet sobretot coneixements, i a 
més del grup d’amics amb els qui com-
partiu treball i temps d’esplai, us pot aju-
dar a créixer, humanament i també en la 
fe, un grup on pugueu reflexionar més a 
fons, per anar configurant els valors que 
donen sentit a la vostra vida.

Inscripcions per la Confirmació 
per a joves i adults a les 
parròquies i escoles d’Igualada

ESGLÉSIA / LA VEU
Dimarts, dia 28, a les 5 de la tarda, a la Col.
legiata Basílica de Santa Maria de la Seu 
de Manresa, era prevista la cerimònia de 
presa de possessió dels nous canonges, 
entre els quals Mn. Jaume Serra i Torras, 
ex-rector de la parròquia de la Sagrada 
Família d’Igualada, passa a ser canonge 

penitencier que és el responsable de tot 
el referent al Sagrament de la Penitència 
en el Capítol Canonical. L’acte havia de 
ser presidit pel nostre bisbe Romà. És un 
honor per a ell com a regraciament per 
la seva llarga trajectòria pastoral que ara 
segueix a la capital del Bages.

MÓN / LA VEU
Oxfam (Intermón Oxfam a l’Estat es-
panyol) ha presentat un nou informe, 
‘Sembrar ara. Desafiaments i oportu-
nitats agrícoles per a la reconstrucció 
d’Haití’, en el qual advoca per donar 
prioritat a la inversió en l’agricultura 
en els plans de reconstrucció del país 
llatinoamericà, després del devastador 
terratrèmol que va patir el gener passat. 
L’organització insta també als donants 

internacionals que financen el pla de 
desenvolupament agrícola que ha dis-
senyat el govern haitià, valorat en 772 
milions de dòlars, i abandonin certes 
pràctiques comercials com el dumping 
amb les exportacions d’arròs, altament 
subvencionat, i les traves que pateixen 
actualment exportacions haitianes. 
“Les imatges punyents de llars, hospitals 
i tot tipus d’edificis ensorrats van demos-
trar els terribles efectes del terratrèmol. 
No obstant això, aquestes imatges no 
mostren l’efecte devastador del sisme 
en el camp, on la majoria dels haitians 
han guanyar-se la vida. El terratrèmol in-
terrompre la producció d’aliments, afec-
tant d’aquesta manera a tota la nació on 
sis de cada 10 persones passen fam”, diu 
la portaveu d’Intermón Oxfam, Lourdes 
Benavides. 
Durant dècades, el govern d’Haití i els 
donants internacionals han deixat de 
banda l’agricultura tot i la seva impor-
tància en context socioeconòmic d’Hai-
tí. Si s’està parlant de reconstruir aquest 
país, és prioritari que la comunitat inter-

nacional doni suport econòmicament el 
pla d’inversió agrícola del govern. 
L’estudi assenyala que un desenvolu-
pament fort i sostenible en els àmbits 
rural i agrícola és fonamental per l’èxit 
de la reconstrucció d’Haití. “Atès que la 
majoria dels haitians encara viuen en 
zones rurals i depenen de l’agricultura 
per a la seva subsistència, els esforços 
de reconstrucció han de donar prioritat 
a l’agricultura per reduir la pobresa i mi-

llorar l’accés als aliments, tant en zones 
rurals com en les ciutats del país “, asse-
gura Benavides. 

Viure amb menys de dos dòlars al dia
Gairebé el 90% per cent de la població 
rural vivia amb menys de 2 dòlars al dia 
abans del terratrèmol. El sisme ha pro-
vocat el desplaçament de més de dos 
milions d’haitians, incloent els prop de 
600.000 que van emigrar al camp imme-
diatament després del terratrèmol, fent 
escassejar encara més els aliments i el 
combustible. 
L’ajuda alimentària internacional envi-
ada després del terratrèmol va rebaixar 
els preus d’aliments i facilitar l’accés a 
aquests, això va beneficiar als que es-
taven rebent menjar, però va perjudicar 
als camperols els ingressos depenen de 
la venda d’aliments. 
L’informe d’Oxfam insta la comunitat 
internacional a adoptar polítiques que 
donin suport al desenvolupament eco-
nòmic d’Haití. “Per exemple, permetre 
les seves exportacions, en particular 

les de les peces de vestir, i que aquest 
país tingui ple accés al mercat dels EUA 
afavoriria que Haití comencés a sortir 
de la pobresa pels seus propis mitjans 
“. Oxfam també demana que Haití no es 
vegi afectat per l’anomenada Esmena 
a la Llei d’Ajuda Exterior nord-americà 
(anomenada “Bumper Amendment”), 
que descarta l’ajuda directa al desenvo-
lupament per a cultius com l’arròs que 
poden competir a nivell mundial amb 
les exportacions nord-americanes . 
“Els subsidis d’arròs dels EUA i la distri-
bució d’aliments perjudiquen els agri-
cultors haitians al mateix temps que el 
govern nord-americà inverteix en el de-
senvolupament agrícola de Haití. La co-
munitat internacional ha d’abandonar 
aquestes polítiques i contribuir al creixe-
ment de la fràgil economia rural d’Haití “, 
diu la portaveu de l’organització. 
El govern d’Haití ha dissenyat un Pla 
Nacional d’Inversions Agrícoles per va-
lor de 772 milions dòlars. Aquest està 
centrat en la millora de les infraestruc-
tures, impulsar la producció i millorar 
els serveis a les zones rurals. En aquest 
moment, la comunitat internacional en-
cara no ha acordat proporcionar tots els 
recursos demanats per a aquest pla. 
L’informe d’Oxfam destaca els punts que 
encara poden millorar per construir un 
sector agrícola sostenible a Haití. Entre 
ells, donar suport al paper crucial de les 
dones en la producció i comercialització 
i enfortir la veu dels agricultors rurals 
mitjançant el desenvolupament d’orga-
nitzacions comunitàries. “També millo-
rar les escoles, la sanitat, l’ocupació i la 
capacitat dels governs locals per prestar 
serveis i promoure el desenvolupament 
de la comunitat és crucial per millorar la 
qualitat de la vida rural”, diu la directora 
d’Intermón Oxfam, Ariane Arpa. 
“Amb el suport adequat i l’aplicació in-
tegral, el Pla Nacional d’Inversions Agrí-
coles podria fer d’aquestes regions llocs 
més atractius i sostenibles per a treballar 
i viure”, conclou Arpa.

La inversió en agricultura, prioritària 
en la reconstrucció d’Haití 

Neus Gili Serra
Ja fa 7 anys que ens vas deixar, però nosaltres seguim recordant-te i t’estimarem sempre.

La teva família.

La missa que es celebrarà a Hostalets de Pierola el dia 10 d’octubre de 2010 a les 
12:30 horas, serà pel teu record.

Hostalets, octubre de 2010

7è. Aniversari de

Soledat Juvé Almirall
(6-X-2009)

T’estimem i et recordem amb enyorança.

Igualada, octubre de 2010

1r. Aniversari de

Xavier Sabaté Enrich
Que s’ha adormit en la pau del Senyor a Barcelona, el dia 30 de setembre de 

2010, a l’edat de 78 anys, confortat amb
els Sants Sagraments i la Benedecció Apostòlica.

Els seus germans Isabel Sabaté i Josep Ma Vives, els seus nebots, cosins i tota la 
família, us participen la celebració d’una Missa funeral el dijous, dia 14 

d’octubre a la Parròquia de la Sagrada Família d’Igualada a les 11 del matí.

Igualada, octubre de 2010

Pregueu a Déu per l’ànima de:



Felicitacions

Moltes felicitats Raquel, 
doncs si ja ha arribat, 

demà fas els "18". 
Així que si la veieu 

feliciteu-la
Passa un dia inoblidable, 
t'ho desitgem la iaia, els 

tiets i cosins.
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Si voleu felicitar un amic, nadó o un familiar només cal que porteu una foto,
i un text divertit al carrer del Retir, 40 d'Igualada. 

Nadons

Em dic Clàudia Vendrell Sena • Vaig néixer 
el dia 08/08/10 a 3/4 de 6 de la tarda i vaig 
pesar 3kg 020 g. Els meus pares són l' Arantxa 
i el Joan. I sóc d'Igualada.

Em dic Luis Miguel Fernández Rodríguez • 
Vaig néixer el dia 13/08/10 a 1/4 de 9  del 
vespre i vaig pesar 2kg 600 g. Els meus pares 
són la Juana i el Jose Luis. La meva germana 
és la Bianela. I sóc d'Igualada.

Em dic Vinyet Llorens Magre • Vaig néixer 
el dia 27/08/10 a 3/4 de 4 de la matinada 
i vaig pesar 3kg 600 g. Els meus pares són la 
Marta i l'Abel. I sóc d'Igualada.

Em dic Hugo Pérez Jiménez • Vaig néixer el 
dia 27/08/10 a les 10 del vespre i vaig pesar 
3kg 850 g. Els meus pares són l'Antònia i el 
Joaquim. I sóc d'Igualada.

Em dic Carla Vivó Puig • Vaig néixer el dia 
28/08/10 a 3/4 d'1 de la nit i vaig pesar 
3kg 530 g. Els meus pares són la Montserrat 
i l'Oscar. El meu germà és el Marc. I sóc de 
Jorba.

Em dic Noa Jover Fernández • Vaig néixer 
el dia 03/09/10 a 2/4 de 6 de la matinada 
i vaig pesar 2kg 900 g. Els meus pares són la 
Noemí i el Raul. I sóc de Vilanova del Camí.

Em dic Isabel Mayoral Ureña • Vaig néixer 
el dia 01/09/10 a 2/4 d'11 de la nit i vaig 
pesar 2kg 890 g. Els meus pares són l'Anna 
i el Joan. Els meus germans són l'Anselm, 
l'Albert, l'Anna i el Joan. I sóc d'Igualada.

Em dic Aroa Castro Riba • Vaig néixer el dia 
04/09/10 a 3/4 de 3 de la matinada i vaig 
pesar 2kg 550 g. Els meus pares són la Judith 
i el Javier. La meva germana és la Paula. I sóc 
de Sta. Margarida de Montbui.

Chelu i Ester:
Avui dia 13 ha arribat el vostre 
aniversari i heu tingut el millor 

regal de les vostres vides.
La vostra filla Anna.

Moltes felicitats de la família 
Hernando Ortiz.

Ei!!! Que coneixeu el Josep 
Tardà i la Montserrat Solà? Sí,  
que són d'Òdena. Doncs quan 

els veieu els feliciteu-los que fa 
25 anys de casats. Sembla que 
va ser ahirquan ells van dir el sí.
Que sigui per molts anys més.

De part de la colla d'amics.

Si veieu al Joan i la Divina 
feliciteu-los, que el dia 6 

d'octubre van fer 40 anys de 
casats. Moltes felicitats de part 

de tots.



CARTAS A JULIETA
Estats Units. Comèdia romàntica. De Gary Winick. Amb Amanda 
Seyfried, Vanessa Redgrave, Gael Garcia Bernal i Franco Nero. 

Sophie és una aspirant a escriptora d’una revista que, juntament 
amb Víctor vola des de Nova York a Itàlia per viure una mica del romanç 

que molta falta li fa a la relació. A Verona i després a la Toscana, Sophie 
descobrirà quelcom fabulós sobre l´amor.    ESTRENA

WALL STREET. EL DINERO NUNCA DUERME
Estats Units. Drama. D´Oliver Stone. Amb Michael Douglas, Shia LaBeouf, Josh Brolin, Frank 
Langella, Carey Mulligan, Eli Wallach i Susan Sarandon. Després de complir condemna 
per frau financer, blanqueig de diners i associació il·lícita, Gordon Gekko surt de la presó 
federal. Ja no és el rei de Wall Street. Set anys després, un jove i intel·ligent agent de 
patents, Jack Moore, comença a guanyar milions. Aviat coneixerà Gekko.   ESTRENA

SIEMPRE A TU LADO
Estats Units. Drama romàntic. De Burr Steers. Amb Zac Efron, Kim Basinger, Amanda Crew 
i Ray Liotta. Charlie és un expert mariner. La seva mare i el seu germà petit l’adoren. Ha 
aconseguit una beca que li allunyarà del seu endormiscat poble natal. Però el seu brillant 
futur s’esvaeix quan una tragèdia s´emporta tots els seus somnis. A més, retorna la noia 
que sempre ha estimat, Tess. Adaptació de la novel.la de Ben Sherwod. ***    

EL HOMBRE LOBO
Estats Units. Terror. De Joe Johnston. Amb Benicio Del Toro, Anthony Hopkins i Emily Blunt. 
Lawrence Talbot torna a les terres de la família després de la desaparició del seu germà. 
Fa les paus amb el seu pare i recerca del seu germà. S’assabenta que alguna cosa brutal, 
salvatge, amb una set insaciable de sang, ha matat bestiar i alguns molts camperols.. **

BROTHERS
Estats Units. Drama. De Jim Sheridan. De Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal, Natalie 
Portman i Sam Shepard. Narra la història de dos germans, el capità Sam Cahill, i el 
seu germà menor Tommy Cahill, autèntics pols oposats. Sam té família. En canvi, 
Tommy sempre ha donat tombs. Ara acaba de sortir de la presó. Sam és enviat a 
Afganistan i Tommy intenta ser responsable amb la seva cunyada i les dues nenes. *** 

COME, REZA, AMA
Estats Units. Comèdia romantica. De Ryan Murphy. Amb Julia Roberts, Richard Jenkins, 
James Franco i Javier Bardem. Liz Gilbert ho té tot: un marit amable, una casa i una reeixida 
carrera. Però se sent desconcertada i perduda. Es divorcia i davant la disjuntiva de quin 
camí agafar, Liz  ho arrisca tot, embarcant-se en un viatge al voltant del món que es 
converteix en una recerca per trobar-se a si mateixa. Viatja a Itàlia, l´Índia i a Bali. **

GRU. MI VILLANO FAVORITO
Estats Units. Animació. De Chris Renaud i Pierre Coffin. En mig d’una gran urbanització 
destaca una casa negra amb la gespa groguenca. Els veïns ignoren que sota de l’habitatge 
hi ha un enorme amagatall secret. Allà hi ha Gru, envoltat per un petit exèrcit de lacais, 
planejant el major robatori de tota la història. Volen robar la lluna!. Tres nenes orfes li faran 
la guitza.. ESTRENA

SOUL KITCHEN
Alemanya. Comèdia. De Fatih Akin. Amb Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu i Birol Ünel.
Zinos, el jove propietari d’un restaurant, està de mala sort. La seva xicota s’ha mudat 
a Xangai per feina, té una hèrnia discal i els seus clients habituals l’han abandonat des 
que va contractar a un nou cuiner. Però quan es corre la veu del seu nou concepte de 
restaurant, la gent fa cua per dinar al Soul Kitchen.. ****

IGUALADA 
KURSAL 1 
GRU, MI VILLANO FAVORITO (apta)
Dv. 8: 18:15/20:15
Ds. 9: 16:15/18:15/20:15
Dg. 10: 16:15/18:15/20:15
Dm. a Dj: 18:15/20:15

KURSAL 1
COME, REZA, AMA (apta)
Dv. 8: 22:30
Ds. 9: 22:30/01:00
Dg 10: 22:30
Dm. a Dj.: 22:30

KURSAL 2 
WALL STREET. EL DINERO NUNCA DUERME (7 anys)
Dv. 8: 17:30/20:00/22:30
Ds. 9: 17:30/20:00/22:30/01:00
Dg 10: 17:30/20:00/22:30
Dm. a Dj.: 17:30/20:00/22:30

KURSAL 3 
CARTAS A JULIETA (apta)
Dv. 8: 18:00/20:15/22:30
Ds. 9: 20:15/22:30/01:00
Dg. 10: 20:15/22:30
Dm. a Dj: 20:15/22:30

SALÓ ROSA 
HINCAME EL DIENTE (7 anys)
Dv. 8: 18:00
Ds. 9: 16:00/18:00
Dg. 10: 16:00/18:00
Dm. a Dj: 18:00 

SALÓ ROSA 
SIEMPRE A TU LADO (apta)
Dv. 8: 20:15/22:30
Ds. 9: 20:15/22:30/01:00
Dg. 10: 20:15/22:30
Dm. a Dj: 20:15/22:30 

ATENEU IGUALADÍ - Sessió de Cineclub 
SOUL KITCHEN 
Dv. 8: 22:30

SANT MARTÍ DE TOUS
CASAL 
BROTHERS  (13 anys)
Diumenge 10: 18:00 
IO SONO L’AMORE (13 anys)
Diumenge 10: 19:50

SANTA COLOMA DE QUERALT
CINEMA RAVAL
EL HOMBRE LOBO
Divendres 8: 22:30 
Diumenge 10: 19:15
TIANA Y EL SAPO 
Diumenge 10: 17:30

 YELMO CINES ABRERA 3D
1/ WALL STREET (7 anys) 
Dv. Dll. Dc. i Dj: 19:00/22:00
Ds.: 16:15/19:00/22:00/01:00
Dg.: 12:00/16:15/19:00/22:00
Dm.: 12:00/16:15/19:00/22:00

2/SAW VI (18 anys) 
Dv. Dll. Dc. i Dj: 18:30/20:30/22:30
Ds.: 16:30/18:30/20:30/22:30/00:30
Dg.: 12:00/16:30/18:30/22:30
Dm.: 12:00/16:30/18:30/22:30

3/ORIGEN (12 anys)
Ds.: 16:00
Dg.: 11:30/16:00
Dm.: 11:30/16:00

3/COME, REZA, AMA (apta)
Dv. a Dj: 19:15/22:15
Ds.: 19:15/22:15/01:00

4/GRU MI VILLANO FAVORITO 3D (apta) 
Dv. Dll. Dc. i Dj: 18:45/20:45
Ds.: 16:45/18:45/20:45
Dg.: 12:45/16:45/18:45/20:45
Dm.: 16:45/18:45/20:45

4/RESIDENT EVIL 3D (12 anys)
Dv. a Dj: 22:45
Ds. i Dm: 22:45/00:45

5/ GRU MI VILLANO FAVORITO 3D (apta)
Dv. Dll. Dc. i Dj: 17:45/19:45/21:45
Ds.: 15:45/17:45/19:45/21:45/23:45
Dg. i Dm: 11:30/15:45/17:45/19:45/21:45

6/LOPE (apta) 
Ds.: 15:45
Dg. i Dm.: 11:45/15:45

6/ HINCAME EL DIENTE (7 anys)
Dv. a Dj: 17:45/19:45/21:45
Ds.: 17:45/19:45/21:45/23:45

7/THE KARATE KID (7 anys) 
Ds.: 15:45
Dg. i Dm.: 11:45/15:45

7/BURIED (apta)
Dv. a Dj. : 18:15/20:15/22:15
Ds.: 18:15/20:15/22:15/01:15

8/EL APRENDIZ DE BRUJO (7 anys)
Dv. Dll. Dc. i Dj: 18:00
Ds.: 15:50/18:00
Dg. i Dm.: 12:00/15:00/18:00

8/MACHETE (16 anys)
Dv. a Dj: 20:15/22:30
Ds.: 20:15/22:30/00:45
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e-mail: kalaharitours@plantour.eswww.kalaharitours.es

EL PILAR, TOTS SANTS, IMMACULADA
 I CONSTITUCIÓ, NADAL O CAP D’ANY...

US QUEDAREU A CASA? 

C. Santa Caterina, 39 - Local I · 08700 IGUALADA · Barcelona · Tel. 93 806 84 44



RAMON ROBERT.-
Aquesta pel·lícula romàntica narra 
la història d’una jove parella, Sophie 
(Amanda Seyfried) i Victor (Gael García 
Bernal), que estan de vacances a Itàlia i 
que reben una carta “dirigida a Julieta”. 
Aquesta carta ha estat escrita per una 
dona, Claire (Vanessa Redgrave) que 
busca un home anomenat Lorenzo 
(Franco Nero) amb el qual fa molts 
anys va tenir una aventura durant unes 
vacances a Itàlia. Sophie emprendrà 
llavors un viatge per la Toscana per 

El poder dels diners
Estrena a Igualada •  Wall Street. El dinero nunca duerme

RAMON ROBERT.-
Oliver Stone va realitzar a l’any 1987 una 
de les seves pel·lícules més conegudes, 
Wall Street. Ara, 23 anys després, 
ens presenta una seqüela d’aquella 
pel·lícula, Wall Street, el dinero nunca 
duerme.  Stone torna a dirigir a Michael 
Douglas com l’implacable tauró de les 
finances Gordon Gekko, paper amb 
el qual va aconseguir l’Oscar al millor 
actor. Posat en llibertat després de 
complir una perllongada condemna a la 
presó, Gekko es troba fora d’un món que 
en temps va dominar. Buscant refer les 
seves arruïnades relacions amb la seva 
filla, Gekko s’alia amb el xicot d’aquesta, 
Jacob (Shia LaBeouf), que comença a 
veure en ell la imatge d’un pare. Però 
Jacob aprèn de manera amarga que el 
manipulador Gekko va darrere d’alguna 
cosa molt diferent de la redempció.
Al parer d’alguns crítics americans, 
aquesta és una de les millors seqüeles 
en molt temps. En paraules del 
comentarista del Chicago Sun-Times, 
“resulta una història entretinguda 
sobre l’ambició, l’amor i les pràctiques 
de comerç predatòries, però sembla 

T.C.
Les metàfores culinàries són una 
constant d’un determinat cinema 
contemporani que pretén arribar a 
un públic ampli a través del paladar. 
És el cas de la mítica El festí de Babette, 
o de la més recent Deliciosa Marta, 
on les frustracions sentimentals es 
debatien a la cuina d’un restaurant. No 
és exactament això el que vol fer Fatih 
Akin a Soul Kitchen, però alhora la seva 
pel·lícula té molt a veure amb aquesta 
tendència. Les celebracions, les reunions 
al voltant del menjar i el beure són molt 
típiques dels seus films, i és com si ara 
ho hagués volgut organitzar tot entorn 
d’un peculiar restaurant que -signe 
dels temps- deixa de servir salsitxes i 
es decanta per una cuina aparentment 
més sofisticada. Soul Kitchen és una 
pausa relaxada en la filmografia d’Akin, 
després de les tenses Contra la pared 

Cartes d’amor
Estrena a Igualada •  Cartas a Julieta
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DIVENDRES
8 d’octubre de 201042 WWW.VEUANOIA.CAT Cinema  

més fascinada que furiosa. Sembla que 
Stone suggereixi que la nova realitat 

econòmica i social està assimilada i 
nosaltres estem atrapats en ella.
 

trobar aquest antic amor de Claire.
Realitzada per Gary Winick, Cartas a 
Julieta és relat de sentiments i recerques. 
El repartiment és immillorable i els 
exteriors italians (Verona i la Toscana) 
són bonics i extraordinaris. Algú ha 
dit però que es tracta d’una historia 
una mica insípida. Caldrà veure la 
pel·lícula per tenir-ne una idea personal. 
Atenció a tres secundaris amb molta 
història dins les pàgines de la llegenda 
cinematogràfica: Vanessa Redgrave, 
Franco Nero i Fabio Testi.

Una comèdia sobre el menjar El racó del Cineclub •  Soul kitchen

(2004) i Al otro lado (2007), però el seu 
discurs és el mateix de sempre: una 
aposta pel mestissatge de cultures, uns 
personatges desclassats i vagament 
marginals, i unes gotes de música que 
surten de la col.lecció personal d’Akin.
I de què va Soul Kitchen?. Doncs, la 
pel·lícula que ens proposa el Cineclub, 
al Teatre de l’Ateneu, avui i a 2/4 d’11, 
ens parla del personatge de Zimos, 
propietari d’un caòtic restaurant a qui les 
coses no acaben de sortir bé: la dona l’ha 
deixat, té una hèrnia discal i el negoci no 
acaba de funcionar. La sort canvia quan 
contracta un nou cuiner, i el restaurant 
es posa de moda. Aleshores decideix 
viatjar a Xangai, per recuperar la seva 
xicota, i deixa el local a càrrec del seu 
germà, que està en llibertat condicional. 
Unes decissions que resulten ser ben 
desastroses. 

CUINA CATALANA I INTERNACIONAL, MOLT ESMERADA
Secret ibèric - Presa ibèrica - Filet ibèric - Espatlla de xai al forn

- Arrossos - Cargols - Ànec rostit - Amanides vàries i altres

Ctra. IGUALADA-VALLS, Km. 51 · STA. MARIA DE MIRALLES      RESERVES AL TEL. 93 808 00 61

BANQUETS
Menú : 18 euros (a triar entre 14 plats)

OBERT DIUMENGES I FESTIUS

Restaurant Cal Ramonet
de Sta. Maria de Miralles

Nova oferta
Plats del dia

Escollits de la nostre Carta-menú

PLAÇA SANT MIQUEL, 3 IGUALADA
TEL. 93 803 27 44

www.restaurantlesolles.cat 
lesolles@restaurantlesolles.cat

Horari:
de dimecres a diumenge

Diumenge nit tancat
Nova oferta

Plats del dia
Escollits de la nostre Carta-menú

La bona taula  



· Restaurant · Sushi Bar / Japonès per a emportar 
· Bar i botiga de vins · Cursos de tast i maridatges
· Restaurant · Sushi Bar / Japonès per a emportar 
· Bar i botiga de vins · Cursos de tast i maridatges

Rambla Sant Isidre, 12
Igualada

Tel. comandes i reserves: 
93 803 00 10

Obert de dimarts a dissabte a partir de les 19:00 h.
* Obert migdies exclusivament per a reserves de grups

Terrassa íntima d’estiu!

Ctra. de la Pobla de Claramunt a Carme, Km. 3’700 - 08787 CARME (Anoia)

Te
l. 

67
8 

93
 7

8 
73

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria Cafeteria
· Menú diari · Servei de carta

· Menú de nits i caps de setmana 
20€ (tot inclòs)

www.museudeltraginer.com

SÍ
SÍ, de dilluns a dissabte
SÍ, sopar concertat per grups,
         reserva prèvia

· IGUALADA nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 
CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

 menjador 
amb vistes 
a Castellolí

Cuina 
de mercat

Menú diari de dilluns a diumenge i servei a la carta
Especialitat de carn a la brasa i tapes

Paelles - Calçotades- cargols a la llauna als cinc pebres
CASAMENTS, COMUNIONS, BATEJOS I FESTES D’ANIVERSARI

Obert de dilluns a diumenge tot el dia
Fem menús per a grups a preus concertats

AMPLI APARCAMENT VIGILAT 

Ctra. Igualada a Vilafranca C-244, Km. 8,3
La Torre de Claramunt / Capellades
(al costat de la benzinera Evolution) Tel. 93 801 41 66

Pla del Puig s/n - JORBA - Tel. 676 76 85 11

Amanides, entrepans, pizzes... i alguna cosa més.

BAR DE LA
PISCINA DE JORBA

horari d’estiu: cada dia obert,  excepte dilluns nit tancat

Tancat per vacances. Tornem al gener

PLAÇA  DE L’AJUNTAMENT, 11

SOTA LES VOLTES

93 804 54 93

Obert tots
els migdies, divendres i 
dissabtes també a la nit

Cuina catalana • Paella Cargols
Fideuà • Calçots 
Carns a la brasa

“Chuletón” (1kg. Aprox) llosa

Ctra. C.241 - A
Finca Pau m. - 08711 ÒDENA

samunta@hotmail.com

En plena natura
Masia - Restaurant

SAMUNTÀ
Tel. 93 804 15 01

 

Av. Mestre Montaner, 60 (Carretera N-II) 
- Apartat de correus 543

Tel. 93 803 27 50 - 93 803 20 74 - Fax 93 803 39 12
 E-mail:netexol@interbook.net

08700 IGUALADA (Barcelona)

Saló per a banquets, noces,
comunions i convencions

TOTS ELS DISSABTES SOPAR BALL

RESTAURANT - SNACK-BAR

BUFFET LLIURE - HABITACIONS

BANQUETS

HORARI:
De dilluns a dissabte tot el dia
Diumenge obert per a grups

Rambla Sant Ferran, 42
08700 IGUALADA
Tel. 93 804 06 68

Ctra.Comarcal, 37 - Òdena - Manresa, Km. 72,8 
(a 6 Km d’Igualada)

TEL. 93 804 09 88 - 690 73 10 17

· MENÚ DIARI
de dimarts a divendres

· SERVEI DE CARTA
de dimarts a diumenges

CAL JERONI (antic “Cups”)

Rosinyol

MaiansÒdena
Ctra. comarcal 37

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  -  hotelrobert@terra.es

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies
15 anys al seu servei

Ca L ’Escolà
Restaurant - Masia

cuina de pagès i actual
Ctra. de Valls, Km 52,5

08719 - STA. MARIA DE MIRALLES

Tel. : 93 808 00 05
         659 997 297

· Servei a la carta · Menú diari · Tapes · Pizzes

Menú de caps de setmana · Menú infantil

· Menú especial per a grups · Especialitats en cuina italiana

FEM MENÚS I PIZZES PER EMPORTAR

DE DILLUNS A DISSABTE obert tot el dia

Tel. per a reserves: 93 806 79 57
Av. Països Catalans, 99-101 (Les Comes) IGUALADA
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Menjaràs molt bé, en sortiràs content
Pressupostos 

a mida per a cel·lebracions

Cal Maginet
BRASERIA - RESTAURANT

www.braseriacalmaginet.com
FILLOL

OBERT CAPS DE SETMANA I FESTIUS

La bona taula  
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GEMMA - 27 anys
massatges professionals 

esportius i tràntrics. 
Atenc sola sense presses en 

apartament privat d’alt standing.
Si busques tranquil·litat i un bon 

massatge truca’m.
Màxima discreció

sols dimecres i dijous.
Mob. 677 37 22 24

MIREIA, 24 ANYS
Diplomada quiromassatge.

Esportius i tràntrics.
Atenc sola sense presses 

Apartament privat
d’alt standing.

NOMÉS
dilluns, dimarts i divendres

637 092 045

IGUALADA:
ORIENTALES, 

JOVENES Y GUAPAS

24H.
COPA GRATIS

SALIDAS HOTEL Y 
DOMICILIO

658 361 130

MASAJES +  COMP. 
PARTICULAR

www.igualada24h.comC. FLORENCI VALLS

per
anunciar-vos aquí:

93 804 24 51 
publicitat@publianoia.cat

RELAX

 
NUEVO

NUEVAS CHICAS 
ASIATICAS

Nuevo, estreno, en 
Igualada centro.

Chicas orientales.
Cariñosas, sexis

24 HORAS
“NON STOP” 

TAMBIÉN RALIZAMOS 
SALIDAS

COPA GRATIS
TELEFONOS
689 51 47 06

3 NUEVAS CHICAS. 
RENOVAMOS. 

VEN Y DISFRUTA

Francés natural, penetra-
ción, griego como tu lo 

prefieras, o cualquier 
fantasia que te apetezca

Vanessa,
de 30 anys 

i la seva amiga, Tatiana, 
de 32, t’esperen al seu pis.

A partir de 30 euros.

Servei complet.

620 163 430

Hola, 
som tres noies 

marxoses, catxondes i 
molt vicioses.

Servei complet a partir de 
30 euros.  24 hores.

634 165 456

DONA MADURA
NOMÉS SORTIDES. INFORMA’T

650 04 85 86
DISCRECIÓ

PRECIOSAS ASIATICAS
CHICAS NUEVAS. 24H. SALIDAS

PISO ÚNICA PLANTA
MÁXIMA DISCRECIÓN

http://loquo.barcelona.com

Sóc una gateta trapella.
En la intimitat m’encanta 

seduir i gaudir a tope. Morbo-
sa, ardent, viciosa, tot un 

capritx. Faré realitat els teus 
somnis eròtics. Massatges i 

molt més... 
691358696/ 655667117 / 

647265786
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TAROT MILA
Sóc molt sincera i 

puc ajudar-te
telèfona’m:

806 58 56 96
93 815 43 18

URGEIX VENDRE
MOBILIARI DE 
PERRUQUERIA
INTERESSATS 

TRUCAR:
667 32 58 97

D E  L ’ A N O I A

per
anunciar-vos 

aquí:

93 804 24 51 
publicitat@publianoia.cat

Finca selvática de 107.000 m2, con 3 
pozos de agua potable, grandes plantaciones de 

olivos, almendros y bosque. 2 casitas antiguas 
de piedra, restauradas. Zona de caza y setas. 

Ideal para caballos, turismo rural, etc...
90.000 euros

Tel 696 08 41 29 (Sr. luís)

 

Casa de pueblo (año 1851) de 190 m2. 
Habitable, muy pintoresca, con muebles, 7 habita-

ciones, con bodega y patio. Finca de 21.500 m2. con 
pozo de agua. Bosque de pinos, olivos y almendros, 

etc... con zona de caza y setas. 125.000 €

696 08 41 29  (Sr. Luís)

 

VENC

LOTERIA
A IGUALADA

93 804 27 01
664 777 000

Es necessita

O�cial de primera per 
portar perruqueria.

Trucar els matins al: 98 805 46 08

FALTA DEPENDENT i OFICIAL DE 
PASTISSERIA PER TREBALLAR A 

HORES.

INTERESSATS TRUCAR AL TELÈFON:
93 805 58 89

VIUDO
Necesita 

pareja estable
Hasta los 60 años.
No importan cargas 

familiares
653 975 061

SOL·LICITA ESTETICISTA AMB EXPERIÈNCIA

Per al seu Centre d’Estètica a Igualada, necessita 
incorporar ESTETICISTA AMB EXPERIÈNCIA 

demostrable.
Es requereix persona responsable amb experiència en 
tractaments facials i corporals, en tot tipus de depilacions, 
manicures, pedicures i massatges.
Busquem professional amb experiència demostrable al menys 3 
anys com esteticista, dots comunicatives, capacitat de gestió 
del temps i organització, excel·lent atenció al client, serietat, 
discreció, profesionalitat i simpatia. Català parlat.

Funcions: Proporcionar els més alts nivells d’atenció al client, 
professional i personalment.
Es valorarà l’actitud comercial en la recomanació i assessora-
ment de tractaments i productes. 

S’integrarà en un dinàmic i eficient equip de professionals amb 
formació en els més moderns mètodes i equips de treball a 
càrrec de l’empresa.

Es necessita per a mitja jornada amb possibilitat de jornada 
completa.

S’ofereix: Contrate amb excel·lent retribució segons aptituds 
més percentatges per objectius aconseguits. Confidencialitat 
absoluta. 

Envieu C.V amb fotogra�a.
Centre d’estètica Sílvia Giralt : 
centresilviagiralt@gmail.com

C E N T R E  D ʼ E S T È T I C A

Elena Tarot
806 599 592

Visa 972 21 55 90
Tornarà? Trucarà? Quan?

Quins són el seus 
sentiments?

Comprova-ho!!!
Atenc personalment

Tel. 1,18tm 1,53 apd.596
cod.17080 + 18 anys

608 949 966 (JOAN)

GRAN 
OFERTA DE SAL

TIPUS PASTILLA BERISAL DE NAVARRA
6 EUROS/ SAC DE 25 KG

TIPO PASTILLA BERISAL DE NAVARRA.
TIPO ALMENDRA TORREMAR.
TIPO ALMENDRA REGENIA 99% RICA 
EN SODIO. 6’50€/SACO DE 25KG IVA 
INCLUIDO. TRANSPORTE GRATUITO 
ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO DE 
AGUA Y MANTENIMIENTOS.

ES TRASPASSA
RESTAURANT

A CAPELLADES
TEL:

93 801 27 21
605 91 76 84

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓ 
DE MAQUINÀRIA UBICADA A 12 KM. 

D’IGUALADA

NECESSITA INCORPORAR EN PLANTILLA:

OPERARI OFICIAL FRESADOR- AJUSTADOR
 (per fresadora Zayer- Manual)

OPERARI OFICIAL TORNER
per Torn Convencional

Se sol·licita experiència de 5 anys mínim.
Es garanteix confidencialitat.

Interessats truqueu als matins de 9:00 a 13:00h
 al telèfon: 93 808 01 52

ATENCION!
INGRESOS 

EXTRAS
www.TrabajarDesdeCasa.com

Tel. 93 100 01 10

NECESSITA
que li portin la comptabilitat 

de la seva empresa?
646 97 94 66

màxima confidencialitat

SEBASTIAN-1  Pau Muntadas, 46 - Tel./Fax 93 803 31 75 - Igualada
SEBASTIAN-2  Masquefa, 21 - Tel./Fax 93 805 12 87 - Igualada
SEBASTIAN-3  Passeig d’Aurelia Capmany, 15 - Vilanova del Camí
                              Tel. 93 807 06 14 - Fax 93 807 06 17

ES LLOGA
PLAÇA DE PÀRQUING

ctra de Manresa 131
d’Igualada

Interessats truqueu al:
696 233 803
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Atenció ciutadana 012

Ambulàncies urgents - SEM 061

CAP Anoia 902 111 444

Bombers Parc Igualada 93 8034080

Bombers (des de qualsevol lloc) 112

DNI i passaports 902 24 73 64

CREU ROJA Igualada 93 8030789

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Grups fam. alcohòlics  93 3103953

Guàrdia Civil Rural          93 803 12 66

Inf. i denun. d’incendis 080

Oficines de turisme 938052112

Policia Local Igualada 092

Hospital Gral. d’Igualada 93 8075500

Protecció Civil Igualada   93 8031234

Telèfons de la SIDA   93 3398756

Avaries Fecsa Endesa 902 536 536

Telefònica Avaries 1002

Inspecció de Vehicles ITV 93 8052444

Serveis i emergències 

Aigües Artés 93 8053839

Aigües de Rigat     93 8031483

Ajuntaments
Argençola 93 8092000

Bellprat 977 880154

El Bruc 93 7710006

Cabrera d’Igualada 93 7749017

Calaf 93 8698512

Calonge de Segarra 93 8680409

Capellades 93 8011001

Carme 93 8080051

Castellfollit de Riubregós 93 8693031

Castellolí 93 8084000

Copons 93 8090000

Els Hostalets de Pierola 93 7712112

Igualada 93 8031950

Jorba 93 8094000

La Llacuna 93 8976063

Montmaneu 93 8092010

Masquefa 93 7725030

Orpí 93 8080139

Òdena 93 8017434

Piera 93 7788200

La Pobla de Claramunt 93 8086075

Els Prats de Rei 93 8698192

Pujalt 93 8681288

Rubió 93 8094181

St. Pere Sallavinera 93 8698830

St. Martí Sesgueioles 93 8681122

St. Martí de Tous 93 8096002

Sta. Mgda. de Montbui 93 8034735

Sta. Mª de Miralles 93 8080301

La Torre de Claramunt 93 8010329

Vallbona 93 7718002

Veciana 93 8090196

Vilanova del Camí 93 8054422

Alcohòlics anònims           93 3177777

Oficina de Benestar i Família  93 8051714

Llar d’Infants
La Ginesta   93 804 03 50

La Lluna   93 805 60 80

Dring   93 803 53 91

Educació Infantil primària Centres Públics
CEIP Emili Vallès   93 803 56 58

CEIP Gabriel Castellà   93 803 37 06

CEIP Garcia Fossas   93 803 37 43

CEIP Ramón Castelltort   93 803 37 63

Educació Infantil primària Centres Privats Concertats
Col.legi Maristes Igualada   93 805 55 75

Col.legi Jesús Maria   93 803 22 49

Col.legi Mare del Diví Pastor   93 803 17 31

Col.legi Monalco   93 803 15 77

Col.legi Sant Josep   93 803 04 09

Escoles de l’Ateneu   93 803 04 06

Fundació Escola Mowgli   93 803 57 15

Col.legi Igualada   93 803 14 94

Centre Educatiu Montclar   93 803 36 08

Centre Educatiu Mestral   93 803 35 66

Educació Secundària Centres Públics 
Institut d’Ensenyament Secundari Pere Vives Vich 93 803 15 99

Institut d’Ensenyament Secundari Joan Mercader 93 805 54 26

Institut d’Ensenyament Secundari Milà i Fontanals 93 805 57 50

Educació Secundària Centres Privats Concertats 
Col.legi Acadèmia Igualada   93 803 14 94

Escola Pia   93 803 27 00

Col.legi Maristes   93 805 55 75

Col.legi Monalco   93 803 15 77

Escola Anoia   93 805 09 04

Centre Educatiu Montclar   93 803 36 08

Ensenyament Superior
Escola Superior Adoberia   93 803 53 00

Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica UPC  93 803 53 00

Universitat Oberta UOC   93 804 90 77

Educació Especial   93 804 32 62

Escola d’adults   93 804 37 10

Programa de Garantia Social PTT   93 805 54 26

Ensenyaments musicals i artístics
Escola Municipal de Música d’Igualada   93 804 41 55

Conservatori Municipal de Música   93 804 41 55

Escola Municipal d’Art “Gaspar Camps”   93 805 52 62

La Tarima, Espai Teatral Municipal   93 803 19 50

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
93 400 69 00

Departament d’Educació www.gencat.net/ense/

Biblioteca Central      93 8049077

Butano, S.A. 93 8031517

Cambra Comerç      93 8046408

Camp d’Esports        93 8044904

Càritas 93 8032747

Cementiri Vell 93 8030214

Clínica Sant Josep          93 8032650

Consell Comarcal Anoia 93 8051585

Unit. Atenció al Client ICS 93 8054455

ABS Anoia Rural      93 8053818

Correus 93 8030945

Dep. Agricultura           93 8031985

Estadi Atlètic 93 8031743

Funerària Anoia   93 8031114

Gas Natural Igualada 93 8050050

INEM 93 8053375

 901 119 999

Jutjat 1a Inst. núm. 1 93 6938201

Jutjat 1a Inst. núm. 2 93 6938207

Jutjat 1a Inst. núm. 3 93 6938211

Jutjat 1a Inst. núm. 4 93 6938215

Registre civil                     93 6938218

Llar del Pensionista       93 8033312

Llar del Sant Crist        93 8031267

Ludoteca 93 8055734

Mercat Municipal        93 8036160

Mútua Igualadina    93 8050404

Oficina d’Ocupació           93 8053375

Oficina del Ciutadà  93 8052112

ONCE 93 8051111

Parròquies:

· Barri de Fàtima     93 8031815

· Barri de Montserrat 93 8037663

· Sagrada Família          93 8030427

· Santa Maria 93 8031815

· Soledat 93 8030528

Patronat d’Esports           93 8054210

Piscines Municipals:

· Les Comes 93 8037707

· Molí Nou 93 8051237

Ràdio Igualada - E.M. 93 8054100

Recoll. escombraries 93 8055059

Registre Propietat 1            93 8031118

Registre Propietat 2            93 8048273

Res. Pare Vilaseca          93 8045515

Servei Permanent de grua 93 8030689

 93 8032832

Taxis - Igualada        93 8732222

Taxi - La T. de Claramunt    93 8013558  

                                     629 33 21 24

Unió Empresarial       93 8052292

HOSPITAL GENERAL
Centraleta 93 8075500

Atenció a la dona – ASSIR 93 8075588

Consultes externes  93 8075555

Diagnòstic per la imatge 93 8075598

PADES  93 8075558

Programació quirúrgica  93 8075561

Rehabilitació  93 8075574

Salut Mental   93 8058170

Urgències  93 8075577

Ensenyament Públic i Privat - IGUALADAServeis i emergències

Tallat unisex 9 €
Rentar + pentinar 9 €

Tint 9 €
Metxes 18 €
Recollit 12 €

93 803 43 29
c/ del Clos, 10. Igualada

Home - Dona - Nen

C. Bas, 6, 1r - Sta. Mgda. de Montui
Tel. 93 804 31 02

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
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PER ANUNCIAR-VOS 

AQUÍ:

tel. 
93 804 24 51

publicitat@publianoia.cat

· PSICOLOGÍA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA  · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA

ANÀLISIS CLÍNIQUES

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DERMATOLOGIA

ODONTOLOGIA

ORTOPÈDIA

APARELL DIGESTIU

LABORATORI D'ANÀLISIS
CLÍNIQUES LA CREU

FARMÀCIA LA CREU 1890
J.M. Godó i Soler

· Atenció farmacèutica-Homeopatia
· Fórmules magistrals-Dietètica
· Pressió arterial-Flors de Bach
· Plantes medicinals-Ortopèdia

Plaça de la Creu, 7
Tel. 93 803 14 88

IGUALADA

LABORATORI D'ANÀLISIS 
DR.  ECHEVARNE

· Anàlisis clíniques, industrials, 
sotmeses a control internacional de 

qualitat. Laboratori a Igualada:
Plaça de cal font, 2

Tel. 93 804 34 54 / Fax  93 804 93 77
Atenció privada i amb les principals 

entitats mèdiques
Horaris:  Dill - Div: 7:30h --- 14h

Dissabte: 8:00h --- 13h
TARDES TANCAT     

aqualatamèdics
consultoris

DR. MARTIN ELENO
Ecografia abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95 

IGUALADA

DR. JORDI GRAELLS i 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgica 
i venereologia · Criocirurgia 

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.   
           Hores convingudes. 

Rambla Nova 39, 1r 
IGUALADA

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

Pg. Verdaguer, 55, local 7-8 · IGUALADA  

Tel.  93 805 36 26

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

C. Antonio Machado, 21
Tel. 93 805 37 92

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Plantilles a mida, 
faixes ortopèdiques, etc...

 
C. Bèlgica, 2, 

local 6
Tel. 93 805 50 76

 IGUALADA 

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

OTORINOLARINGOLOGIA

DRA. LÍDIA RAMOS i MIQUEL

Estudis d’audició:
· Audiometria · Impedanciametria  

· Acumetries
Tècnica Endoscòpica:

· Orella · Nas · Rinofaringe
· Laringe

Visites a hores concertades: 
C. Sant Martí de Tous, 37,1r,1a

Tels.: 93 804 25 91 - 617 32 39 89 
08700 · IGUALADA

MARTA SANDOVAL PUIG

·Trastorns del son i roncopatia
·Sorderes i alteracions de la veu

· Adults i nens.
· Mútues concertades.

Visites a hores convingudes: 
POLICLÍNICA IGUALADA

Ctra. Manresa, 59, planta baixa
IGUALADA

Tel. 93 804 37 48

            CENTRE DE PSICOLOGIA 
             CLÍNICA i PSICOTERÀPIA

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

IGUALADA
Hores convingudes:

Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90   
93 805 51 74

CENTRE DE 
PSICOLOGIA

• Psicologia adults     • Psicoteràpia
• Psicologia infantil    • Logopèdia
• Reeducació             • Foniatria

Passeig Verdaguer, 118, 2n,1a 
(antic Centre Anoienc)

Tel. 93 804 22 99
08700 IGUALADA

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
Hores convingudes
Igualada i Barcelona

Teràpia infantil, adolescents, adults, 
parella i familiar: Ansietat - Depressió - 
Estrès - Fòbies - Autoestima - Inseguretat - 
Obsessions - Perfeccionisme - Timidesa - 

Entrenament en Habilitats Socials - Tècniques 
de Relaxació - Addiccions - Tabaquisme
C. Aurora, 64-66 (Plaça de Cal Font) 
IGUALADA · Tel. 93 803 49 14  

www.institutpehuen.es
pàrquing gratuït

SALVADOR SIBINA 
Psicòleg

• Diplomat d’Estudis Superiors 
• Màster en Psicologia Clínica
• Tractament Cognitiu Conductual

Visites a hores concertades a:

C. Sant Martí de Tous, 37,1r, 1a 
08700 IGUALADA 
Tels.: 93 804 25 91
          607 97 98 93  

TERÀPIES NATURALS

aqualatamèdics
consultoris

C. Indústria, 1
 IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

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

CENTRE DE PSICOTERÀPIA I MEDICINA DR. AGUSTÍ GUILERA
METGE PSICOANALISTA · MÉS DE 20 ANYS D’EXPERIÈNCIA 

    • Depressió, angoixa, ansietat, insomni, pors, fòbia, estrès...
    • Problemes de relació social, laboral, de parella i familiar.
    • Problemes en la infància i dificultats en l’adolescència.
    • Trastorns alimentaris, sexuals i somatitzacions (dolors, fatiga crònica...)
    • Assessorament i orientació psicològica.

C. Joan Maragall, 27 C, 3r. 2a. - IGUALADA
(davant parc Estació Vella)

Hores a convenir: Tel. 93 454 26 56 - 652 96 19 21

Gabinet

Míriam Codina: Pedagoga
Lidia Calvache: Psicòloga

Maria Valls: Psicòloga
Dr. F. Marsal: Metge Psiquiatre

Sara Torelló: Pedagoga i Logopeda

CLÍNICA DENTAL 
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria, 

Implantaments

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

IGUALADA

CLÍNICA DENTAL 
SANT AGUSTÍ

Ofereix tots els serveis 
odontològics

C. Sant Agustí, 29-31, 3r, 3a
Tel. 93 803 06 10

IGUALADA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES i 

DR. JOSEP Ma USTRELL 

Passeig Verdaguer,107,1r
IGUALADA

TEL: 93 804 21 11

Totes les especialitats en hores 
convingudes

PER ANUNCIAR-VOS 

AQUÍ:

tel. 
93 804 24 51

publicitat@publianoia.cat

Més de 10 anys al seu servei

• Higienes personal.
• Acompanyaments.
• Control de medicació.
• Nits a domicili i hospital.
• Atenció a la llar.

Tel. 93 804 10 94C. Aurora, 48 - Igualada 
Mòbil: 646 490 885

atenciofamiliar@terra.es

ISABEL MIQUEL RODRÍGUEZ 
Artteràpia i psicoteràpia

Psicoteràpia a través de l’art
•Dificultats personals, social i educatives.
•Trastorns comportament
•Conflictes en infància i adolescència 

Tel. 626 12 69 84

Institut de

Psicologia
PehuénPSICOLOGIA - ORIENTACIÓ - FORMACIÓ



CONFIDENCIAL

Jaume Singla.-
Sheila Grados és una cantant nas-
cuda a Igualada i domiciliada a 
Vilanova del Camí. La seva voca-
ció musical i les seves actituds 
l’han portada a dedicar-se a la 
música, ja sigui ensenyant o inter-
pretant. Treballadora nata, ha edu-
cat a fons la seva veu i té titulació  
Superior en Música clàssica per 
l’Esmuc, fa cant modern, clàssic i 
ara també flamenc. És professora 
de cant a l’escola Artístic de Vila-
nova del Camí.
És difícil viure de la música?
Per als altres no ho sé, per a mi no 
ho és. S’ha de fer de tot: dono clas-
ses a Artístic, faig música de ball, 
faig versions, faig música clàssica, 
flamenc.... Em considero una pri-
vilegiada perquè faig el que vull.
He fet tecno, he fet covers i ara 
m’agradaria fer música oriental. 
Hi ha gent que valora més sortir 
a la televisió, però jo sóc feliç fent 
música.
Tens una veu privilegiada?
Tinc una bona veu però l’he tre-
ballada molt durant tota la meva 
vida. Hi ha gent que té millor veu 
que jo, però no l’ha treballada. 
Altres persones que tenen pitjor 
veu però la treballen i tiren enda-
vant amb la seva carrera. En totes 
les coses el treball és fonamental.
Els que t’hem vist actuar veiem 
que tens facilitat per actuar. Tens 
ganes de fer comèdia musical?
No hem tanco a res. Quan puc 

provo coses noves i em quedo amb el 
que em sento més a gust. La veritat 
és que sempre he estat molt pallassa, 
ja des de petita.
No sé si tinc facilitat per a la inter-
pretació, perquè el que faig em surt 
de dins perquè és l’única forma d’ar-
ribar al public.
El teatre musical m’agrada molt i 
tinc estudis d’escena lírica.
Tens antecedents musicals a la 
família?.
Un tiet i un cosí. El tiet lamentable-
ment ja no hi és però el meu cosí és 
pianista. La meva àvia és de qui he 
heretat la veu. Té una veu genial 
encara ara que té 80 anys.
Dir-te Sheila marca un camí?
Potser és un nom especial. Signi-
fica benvinguda. No crec que sigui 
per això o en tot cas Grados també 
marca molt.
La major part d’actuacions les fas 
amb el duo que feu bodes i festes?.
Voldria destacar que el dia 17 fem 
una actuació a benefici de la lluita 
contra el càncer. Les sessions de ball 
que fem son potser les que hem per-
meten viure de la música.
Estem en crisi i en una comarca amb 
molta crisi. És molt difícil viure de 
la música amb tanta crisi?
Tinc alumnes que tenen autèntiques 
dificultats econòmiques però no 
volen renunciar a la música. Prefe-
reixen deixar altres coses que deixar 
el cant. És més terapèutic que d’oci. 
La música pot arribar tan endins 
que et fa veure la vida molt millor. 

La música lluita contra la crisi. Si de 
sobte desapareguessin tots els espais 
de música, la crisi es faria insupor-
table.
Cal treballar molt cada cançó?
No n’hi ha prou en treballar-te la 
veu, cal treballar cadascuna de les 
cançons i entendre el context i la 
intenció de l’autor a l’escriure-la. 
Hi ha cançons que costa molt trobar 
a què es refereixen, però fins que 
no li trobes no la pots interpretar 
comunicant al públic el que diu la 
cançó.
La veu és un instrument però el 
que transmet és el sentiment que hi 
poses. El cantant és únicament el 

Recentment, la Generalitat ha inaugu-
rat un flamant heliport al nou Hospital, 
amb un cost superior al milió d’euros. 
Aquesta instal.lació, malgrat algunes 
veus contràries que ho consideraven 
una despesa perfectament evitable, ja 
estava prevista en el projecte inicial del 
centre sanitari, però la tossuderia i pro-
bablement els compromisos adquirits 
pel departament de Salut de la conse-
llera Marina Geli han acabat imposant 
el seu pes, i l’heliport es va acabar cons-
truint.
Setmanes després de la seva posada 
de llarg, prèvia passejada inaugural de 
la consellera i el seu seguici, a l’heliport 
se li comencen a acumular els titaranys 
perquè, encara que sembli un mal acu-
dit dels de Lepe, l’ascensor que dóna 
accés a la plataforma no funciona, i, 
per acabar-ho de rematar, és difícil que 
hi càpiga un pacient en estat crític, que 
acostuma a estar acompanyat d’apa-
rells que el mantenen en vida. Per si la 
cosa ja no fos prou ridícula, resulta que 
cap pilot s’atreveix a aterrar en aquesta 
plataforma, doncs hi bufa habitualment 
un vent que fa molt difícil la maniobra. 
Està clar que a l’hospital, on ja es van 
haver de fer obres complementàries 
durant la seva construcció perquè els 
llits dels malalts no passaven per les 
portes de les habitacions, hi mana algú 
que no en té ni idea. Però ni idea.
És que hem d’organitzar un concurs 
d’idiotes?

mitjà de transmissió. 
Amb quin gènere et sents més a 
gust?
Aquesta és la pregunta del milió. 
Me l’ha fan moltes vegades i mai 
la sé respondre perquè em sento 
molt bé amb moltes cançons.
El que més he fet és música pop i 
m’hi sento bé. La música clàssica 
té uns cànons que has de seguir i 
t’has de posar més seriosa i rigo-
rosa. No alteraràs una peça de 
Mozart!
Ara estic entrant en la música 
flamenca, que t’obliga a oblidar 
tot el que has après i entrar en 
l’ànima del flamenc.
On t’agradaria actuar que no hi 
hagis actuat encara?
Sense cap dubte al Liceu. De fet 
ja hi he actuat, però formant part 
d’un cor. Voldria actuar-hi com a 
solista.
El que m’agradaria molt de fer és 
un personatge de Disney en una 
obra musical.
Et sents ben tractada a Vilanova 
del Camí?
Moltíssim. Sempre m’han recolzat 
molt en tot el que he fet. L’ajun-
tament, sempre que ho necessito, 
em cedeix Can Papasseit. 

Sheila Grados DIVENDRES
8 d’octubre de 2010

WWW.VEUANOIA.CAT

Quatre
paraules amb ...

D E  L ’ A N O I A


